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ΒΒΒΙΙΙΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΙΙΙΚΚΚΟΟΟ    ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΕΕΕΙΙΙΩΩΩΜΜΜΑΑΑ    

 
Η Γεωργία Κ. Τσαµουτσόγλου γεννήθηκε το 1975 στα Χανιά Κρήτης. Το διάστηµα 1994 – 1998 

φοίτησε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και έλαβε πτυχίο από το Οικονοµικό Τµήµα της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστηµών, µε γενικό βαθµό «Λίαν Καλώς» 7,87 (επτά και ογδόντα επτά εκατοστά).  

Την περίοδο 2000 – 2004 παρακολούθησε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα εξειδίκευσης «Τραπεζική» 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου κι απέκτησε Μ.∆.Ε. τον 7/2004 µε βαθµό «Λίαν Καλώς» 

8,40 (οκτώ και σαράντα εκατοστά). Παράλληλα µε τις µεταπτυχιακές σπουδές της, συµµετείχε σε 

πρόγραµµα κατάρτισης του Κ.Ε.Κ. Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (11/2001 – 

12/2002) και απέκτησε Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στη Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση (µε Μ.Ο. 

βαθµολογίας 91 2/100).  

 
Τον 10/2004 έγινε δεκτή στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Πολιτικής 

Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία». Η κατεύθυνση 

που επέλεξε είναι «Πολιτική Ανάλυση – ∆ηµόσιες κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές» και η ολοκλήρωση 

του ΠΜΣ αναµένεται τον 11/2005. Το θέµα της πτυχιακής εργασίας είναι «Πολιτική Ανταγωνισµού 

στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α.: συγκριτική προσέγγιση».   

 

Από τον 6/1999 εργάζεται στην «Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ» στον τοµέα των 

χρηµατοδοτήσεων επιχειρήσεων, όπου κατέχει θέση Credit Officer. Έχει παρακολουθήσει διάφορα 

σεµινάρια µε αντικείµενο τις τραπεζικές εργασίες, τις διαδικασίες πιστοδοτήσεων, τη 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση και διοίκηση, την προώθηση πωλήσεων, τις σχέσεις εργασίας κλπ, 

ενώ συµµετείχε στο επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα «Κοινωνική µεταβολή και κοινωνική πολιτική 

στην Ελλάδα του νέου αιώνα», που διοργανώθηκε από την Ε.Ε.Κ.Π. και το Τµήµα Πολιτικής 

Επιστήµης του Π.Κ. (18-19/3/2005). 

 

Τα ερευνητικά και συγγραφικά ενδιαφέροντά της είναι στα πεδία της ευρωπαϊκής πολιτικής, των 

οργανωµένων συµφερόντων και του πολιτικού συστήµατος και πολιτικής των Η.Π.Α.. Επίσης οι 

καινοτόµες στρατηγικές τραπεζών, τα σύγχρονα πιστοδοτικά εργαλεία, η χρηµατοοικονοµική 

διοίκηση και το σύγχρονο management. Στα πλαίσια των µεταπτυχιακών σπουδών της έχει 

αναλάβει την εκπόνηση εργασιών µε κυριότερα θέµατα διαχείριση πιστωτικού κινδύνου τραπεζών, 

επιπτώσεις από την εισαγωγή του ευρώ στις τραπεζικές εργασίες, τις προοπτικές του Factoring στην 

Ελλάδα, την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισµού – επιπτώσεις στις εναέριες µεταφορές 

(συγχωνεύσεις, συµµαχίες κι εξαγορές), Α.∆.Α.: «Ο Συνήγορος του Πολίτη», «Ν. 3310/2005: 

διαφάνεια κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», οµάδες συµφερόντων στις Η.Π.Α.: 

«η περίπτωση της Ν.Α.Μ.» κ.ά..  
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ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ    

 
Αποτελεί κοινό τόπο µεταξύ των οικονοµολόγων, αλλά και πολιτικών επιστηµόνων ότι, 

ο θεµελιώδης λόγος που πολύ συχνά οι αγορές αποτυγχάνουν1 είναι η αδυναµία του 

θεσµού της αγοράς να επιβάλλει συµπεριφορά συνεργασίας µεταξύ των 

συναλλασσόµενων µερών. Ειδικότερα, είναι γνωστό ότι, οι καταναλωτές και 

επιχειρήσεις έχουν ως στόχο τη µεγιστοποίηση της ατοµικής τους ωφέλειας, γεγονός 

όµως το οποίο δε συνεπάγεται αυτόµατα και τη µεγιστοποίηση της συνολικής 

κοινωνικής ευηµερίας. Οι συνθήκες στις οποίες αποδίδεται η µη ολοκλήρωση της 

αγοράς είναι η ανάπτυξη µονοπωλιακής δύναµης, οι εξωτερικότητες2, η ύπαρξη 

δηµόσιων αγαθών3 και η ελλιπής ή ασύµµετρη πληροφόρηση. Σηµαντικότερη όλων 

είναι η απόκτηση, εκµετάλλευση, ενίσχυση ή διευκόλυνση της χρήσης της 

Μονοπωλιακής ∆ύναµης.  

 
Βασικός σκοπός αυτής της µελέτης είναι να εξετασθούν οι ενέργειες που δυνητικά 

µειώνουν τον ανταγωνισµό και αυξάνουν τη µακροχρόνια κοινωνική ευηµερία. Θα 

γίνει διάκριση των διαφόρων µορφών, ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση που 

εφαρµόζεται στο ∆ίκαιο Ανταγωνισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής. Συνοπτικά, θα διακρίνουµε σε: 

 ∆ιάφορες µορφές καταχρηστικής εκµετάλλευσης της κυρίαρχης (ή δεσπόζουσας) 

θέσης, που µια επιχείρηση έχει στην αγορά. 

 ∆ιάφορες συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ των επιχειρήσεων. 

 Συγχωνεύσεις ή εξαγορές µεταξύ επιχειρήσεων.  

 Έλεγχος των κρατικών παρεµβάσεων. 

 
Προς διευκόλυνση της ανάλυσής µας, θα χρησιµοποιήσουµε παραδείγµατα από τα 

πεπραγµένα των αρµόδιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α.. Τέλος, θα 

καταλήξουµε σε συµπεράσµατα και προτάσεις, αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα 

των µεθόδων που ακολουθούνται, σε άµεση συνάρτηση µε τα επιδιωκόµενα 

αποτελέσµατα.  

                                                 
1 Η αποτυχία της αγοράς συνίσταται στο ότι δεν υλοποιούνται όλες οι εν δυνάµει ωφέλιµες συναλλαγές, µε συνέπεια 
να µην βελτιστοποιείται η κατανοµή των πόρων και να µην επιτυγχάνεται µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας.  
2 Οι εξωτερικότητες (externalities) προκύπτουν όταν η παραγωγή ή κατανάλωση των αγαθών προκαλεί ωφέλεια ή 
κόστος σε άτοµα εκτός αυτών που εµπλέκονται άµεσα (παραγωγοί ή καταναλωτές αγαθών). Αυτό έχει ως συνέπεια 
το ασύµπτωτο του δηµόσιου οριακού κόστους / οφέλους.  
3 Ως δηµόσια αγαθά ορίζονται τα αγαθά που διαθέτουν µια συγκεκριµένη τεχνολογία ώστε µια αύξηση της παροχής 
τους σε κάποιο µέλος της κοινωνίας δεν συνεπάγεται τη µείωση της παροχής σε άλλα µέλη. Εποµένως, δεν είναι 
εφικτός ο αποκλεισµός από την κατανάλωσή τους. Βασικά χαρακτηριστικά των ∆.Α. είναι η µη ανταγωνιστικότητα 
και η µη αποκλειστικότητα και παραδείγµατα αυτών η εθνική άµυνα,  η αστυνόµευση κλπ.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    111ΟΟΟ:::   ΡΡΡΥΥΥΘΘΘΜΜΜΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    

 

1.1 Εισαγωγικές έννοιες 

Οι ενέργειες που σωρευτικά επιδρούν στον ανταγωνισµό, εξετάζονται µε στόχο τη 

ρύθµισή τους και την αποτροπή δυνητικά αρνητικών συνεπειών στην κοινωνική 

ευηµερία από τις Αρχές Ρυθµιστικής Πολιτικής και από τις Αρχές Πολιτικής 

Ανταγωνισµού. Οι βασικές διαφορές µεταξύ αυτών των µορφών µικροοικονοµικής 

πολιτικής είναι: 

 Η ρυθµιστική πολιτική εφαρµόζεται σε αγορές όπου λειτουργεί µονοπώλιο ή 

τουλάχιστον µια επιχείρηση κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά, παρά το γεγονός 

ότι υπάρχουν κι άλλες µικρότερες οικονοµικές µονάδες, όπως συχνά διαπιστώνεται 

µετά την απελευθέρωση αγορών κρατικών µονοπωλίων. Αντίθετα, η πολιτική 

ανταγωνισµού ασχολείται µε προβλήµατα που αφορούν την εύρυθµη δυνητικά 

λειτουργία κάθε ολιγοπωλιακής αγοράς. 

 Η Ρ.Π. είναι ex ante πολιτική, δεδοµένου ότι ορίζει εκ των προτέρων τους 

επιτρεπόµενους κανόνες συµπεριφοράς των υπό ρύθµιση επιχειρήσεων, στους 

οποίους οι επιχειρήσεις οφείλουν να συµµορφωθούν. Από την άλλη πλευρά, η Π.Α. 

αξιολογεί τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων ex post, καθώς η συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων έχει παράγει αποτελέσµατα, οι συνέπειες των οποίων θα πρέπει να 

αξιολογηθούν. Ασφαλώς και η Π.Α. προβαίνει σε εκ των προτέρων εκτίµηση 

κάποιων ενεργειών ή επιλογών των επιχειρήσεων, µε σκοπό να αποφανθεί αν θα 

επιτρέψει ή όχι την υλοποίησή τους. Η βασική διαφορά εστιάζεται στο ότι η 

αξιολόγηση από την πλευρά της Ρ.Π. εµφανίζει περιοδικότητα, ενώ η Π.Α. ορίζει 

εφάπαξ αξιολογήσεις για κάθε περίπτωση. Το γεγονός αυτό µπορεί να επηρεάσει 

την εµβέλεια, το πλαίσιο και την ευρύτητα της ανάλυσης της αγοράς και της 

αξιολόγησης του ανταγωνισµού, έτσι ώστε ο ορισµός της αγοράς µπορεί να 

διαφέρει στις δυο περιπτώσεις. 

 Η Π.Α. ως επί το πλείστον επηρεάζει έµµεσα την αποδοτικότητα της αγοράς, καθώς 

ελέγχει τη νοµιµότητα των ενεργειών µε σκοπό τη διασφάλιση του ανταγωνισµού. 

Η Ρ.Π. έχει ως στόχο την άµεση ρύθµιση π.χ. της τιµολογιακής πρακτικής ή άλλων 

συµπεριφορών της επιχείρησης στην υπό ρύθµιση αγορά. 
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 Οι κανόνες Ρ.Π. εξειδικεύονται και εφαρµόζονται από Κλαδικές Αρχές 

Ρυθµιστικής Πολιτικής, ενώ οι Αρχές Πολιτικής Ανταγωνισµού έχουν οριζόντιο 

χαρακτήρα4.  

 Οι παραπάνω κατηγορίες αντι-ανταγωνιστικών ενεργειών εξετάζονται από 

αντίστοιχες κατηγορίες µέτρων Π.Α., ενώ η Ρ.Π. κατά κύριο λόγο ασχολείται µε 

ενέργειες που εµπίπτουν στην πρώτη κατηγορία.   

 
Θα ήταν σφάλµα αν αγνοούσαµε το γεγονός ότι, υπάρχουν αρκετές 

συµπληρωµατικότητες στους ρόλους των Αρχών Πολιτικής Ανταγωνισµού και των 

Ρυθµιστικών Αρχών, που µπορεί να εκδηλώνονται ταυτόχρονα ή διαχρονικά. Η 

διαχρονική σχέση εντοπίζεται όταν σε µια πορεία «απελευθέρωσης» µιας αγοράς, 

αρχικά εφαρµόζονται Πολιτικές Ρύθµισης και στη συνέχεια, εφόσον ο κλάδος έχει 

ωριµάσει, το υψηλό κόστος των Π.Ρ. επιβάλλει την εφαρµογή γενικής νοµοθεσίας 

ανταγωνισµού. Η ταυτόχρονη σχέση θα πρέπει να εξεταστεί υπό δυο πρίσµατα: ότι 

µπορεί να υπάρχουν διασυνδέσεις ανάµεσα σε αγορές, εκ των οποίων κάποιες 

βρίσκονται υπό ρύθµιση5 και ακόµη κι όταν µια αγορά βρίσκεται υπό ρύθµιση, δε 

σηµαίνει αυτόµατα ότι δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται η πολιτική ανταγωνισµού6. 

 
Αν σε µια αγορά επικρατούν συνθήκες σχεδόν τέλειου ανταγωνισµού, τότε θεωρείται 

ότι η λειτουργία της είναι αρκετά ικανοποιητική, εποµένως δεν συντρέχει λόγος καµίας 

παρέµβασης. Αν υπάρχει απόκλιση των συνθηκών από αυτές του τέλειου 

ανταγωνισµού, τότε είτε εφαρµόζεται Ρ.Π. είτε η ρύθµιση εναπόκειται στην επαρκή 

λειτουργία του ανταγωνισµού, µε άµεσο έλεγχο από κανόνες Π.Α.  

 
Συνοψίζοντας, όταν οι βασικές συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν τότε ο 

ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων αναλαµβάνει αφενός να οδηγήσει την αγορά 

σε λειτουργία µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, αφετέρου να µεταφέρει τα οφέλη στους 

καταναλωτές (µε έλεγχο του ανταγωνισµού). Σε περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί (κυρίως στο φυσικό µονοπώλιο), τότε η αγορά λειτουργεί µονοπωλιακά (µε 

σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους) και χρησιµοποιούµε την Ρυθµιστική Πολιτική, 
                                                 
4 Αυτό σηµαίνει ότι, δεν εξειδικεύονται ούτε εφαρµόζονται σε κλαδικό επίπεδο σε αντίθεση µε την Ρ.Π. που 
προβλέπει τοµεακές ρυθµιστικές αρχές όπως π.χ. στον κλάδο της ενέργειας.  
5 Για παράδειγµα, µπορεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να χαρακτηρίζεται από φυσικό µονοπώλιο στο δίκτυο 
διανοµής και πρέπει να παραµείνει υπό ρύθµιση, ενώ η παραγωγή ενέργειας να είναι σε θέση να λειτουργήσει 
ολιγοπωλιακά σε ικανοποιητικό βαθµό. Εποµένως, µπορεί η αγορά παραγωγής να µην χρειάζεται ρύθµιση, αλλά 
εφαρµογή γενικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Εφόσον όµως οι δυο αγορές βρίσκονται σε άµεση αλληλεξάρτηση, 
είναι κρίσιµο να αναγνωριστούν οι τοµείς εφαρµογής της Π.Α. και Ρ.Π. 
6 Έστω ότι σε µια αγορά κάποιες τιµές καθορίζονται από το κράτος (π.χ. φάρµακα). Καθώς οι επιχειρήσεις µπορούν 
ν’ ανταγωνίζονται ως προς άλλες συνιστώσες (π.χ. ποιότητα), ισχύει η εφαρµογή νοµοθεσίας ανταγωνισµού και έτσι 
δηµιουργείται αλληλεπίδραση Ρ.Π. και Π.Α.  
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για τη µεταφορά των ωφελειών στους καταναλωτές. Προκύπτει δηλαδή το ερώτηµα του 

πώς θα οδηγηθούν οι επιχειρήσεις σε κοινωνικά άριστη λειτουργία µέσω της ρύθµισης.  

 

1.2 ∆οµή ρυθµιστικών µηχανισµών και διαδικασία ρύθµισης 

Η διαδικασία ρύθµισης διακρίνεται σε τρία στάδια, ανεξάρτητα από τον κλάδο και το 

είδος της ρύθµισης.  

 Αρχικά θεσµοθετείται το νοµοθετικό πλαίσιο, από το νοµοθετικό σώµα του 

κράτους. Κατά τη διαδικασία δηµιουργίας του νοµοθετικού πλαισίου εκτίθενται και 

σταθµίζονται τα συµφέροντα διαφόρων επιχειρήσεων (πιθανών στόχων ρύθµισης, 

ανταγωνιστών κλπ) και καταναλωτών, µε οργανωµένο αλλά και έµµεσο τρόπο. 

Παράλληλα, σε περίπτωση που το κράτος συµµετέχει σε κάποια ένωση (π.χ. η 

Ελλάδα στην Ε.Ε.) τότε λαµβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές που έχουν 

συµφωνηθεί στο επίπεδο της ένωσης. Η νοµοθέτηση καθορίζει τα πλαίσια της 

ρύθµισης και ορίζεται µια Ρυθµιστική Αρχή για το έλεγχο της διαδικασίας. Η Αρχή 

µπορεί να είναι υφιστάµενη ή να συστήνεται για το λόγο αυτό και να είναι 

ανεξάρτητη σε διάφορούς βαθµούς. Τα τελευταία χρόνια οι Ρ.Α. τείνουν σε µεγάλο 

βαθµό να γίνονται περισσότερο ανεξάρτητες.  

 Σε δεύτερη φάση οργανώνεται η δράση της Ρ.Α., η οποία φέρει την υποχρέωση και 

δικαίωµα της ρύθµισης. Πέραν του νοµοθετικού πλαισίου, η Αρχή θα πρέπει επίσης 

να συνυπολογίσει τους περιορισµούς και πιέσεις από επιχειρήσεις και 

καταναλωτές. Η Ρ.Α. µπορεί να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, κάνοντας προτάσεις 

για τροποποιήσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας και παράλληλα, ενώ είναι 

ανεξάρτητη, βρίσκεται υπό έλεγχο καθώς τα ενδιαφερόµενα µέρη εφόσον δεν 

συµφωνούν µε κάποιες αποφάσεις της, µπορούν να προσφύγουν στη ∆ικαστική 

Εξουσία για την κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθµιστικών αποφάσεων.  

 Ένα τρίτο στάδιο της διαδικασίας µπορεί να είναι η λήξη ή άρση της ρύθµισης 

(deregulation). Πολύ συχνά η Ρ.Α. είναι υποχρεωµένη από το νοµοθετικό πλαίσιο 

να προχωρήσει σε κατάργηση της ρύθµισης, όταν διαπιστωθεί ικανοποιητική 

λειτουργία του ανταγωνισµού. Αυτό επιτυγχάνεται µε τροποποιήσεις της 

υφιστάµενης νοµοθεσίας. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από τις 

ιδιαιτερότητες της αγοράς, αλλά και την αντίδραση του νοµοθετικού σώµατος, των 

δικαστηρίων και της ίδιας της ρυθµιστικής αρχής.  

 

 



 9
 

1.3  Εφαρµογή ρυθµιστικής πολιτικής σε Η.Π.Α. και Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μια από τις βασικές διαφορές στην εφαρµογή της ρυθµιστικής πολιτικής µεταξύ των 

Η.Π.Α. και της Ε.Ε. είναι ότι στην Ευρώπη σε όλους τους σχετικούς κλάδους 

λειτουργούσε ένα κρατικό (ή δηµόσιο) µονοπώλιο. Παράλληλα, τα τελευταία είκοσι 

έτη παρουσιάζεται µια συνεχώς εντονότερη τάση ιδιωτικοποίησης αυτών των 

επιχειρήσεων και απελευθέρωσης των κλάδων (ξεκινώντας από τη Βρετανία) και η 

ρύθµιση των αγορών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα 

στις Η.Π.Α. αρκετοί από τους αντίστοιχους κλάδους (π.χ. ενέργεια, επικοινωνίες, 

µεταφορές κλπ) όχι µόνο δεν τελούσαν υπό κρατικό µονοπωλιακό καθεστώς, αλλά 

λειτουργούσαν µε ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό ρύθµιση. Σταδιακά, σε διάφορους από 

αυτούς τους κλάδους η πολιτική ρύθµισης είτε µεταβλήθηκε, είτε καταργήθηκε στα 

πλαίσια της απελευθέρωσης των αγορών και της ανάπτυξης του ανταγωνισµού.  

 
Η διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών τόσο στην Ευρώπη όσο και τις Η.Π.Α. 

ενίοτε οδηγήθηκε από µεταβολές στα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς (κυρίως 

τεχνολογία) κι άλλες φορές αντανακλούσε µεταβολές στο ευρύτερο πολιτικοκοινωνικό 

κλίµα. Επιπρόσθετα, την τελευταία δεκαετία σε κάποιους κλάδους η απελευθέρωση 

έχει πάρει τη µορφή ανταγωνισµού για την είσοδο στην αγορά, που εκφράζεται κυρίως 

µε τη δηµοπράτηση αδειών λειτουργίας. Συνοψίζοντας, τα τελευταία χρόνια η Ρ.Π. έχει 

ν’ αντιµετωπίσει ουσιαστικά νέες προκλήσεις που εστιάζονται στον τρόπο µε τον οποίο 

θα πρέπει να λειτουργεί µέσα σε ένα πλέγµα συνδεδεµένων αγορών. Οι αγορές αυτές 

είτε είναι υπό ρύθµιση είναι όχι και ως εκ τούτου, επιβάλλεται και η ταυτόχρονη 

αναθεώρηση της σχέσης της ρυθµιστικής πολιτικής µε την πολιτική ανταγωνισµού.  

 

1.3.1 Η.Π.Α. 

Στις Η.Π.Α. εµφανίστηκαν και εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά πολλές πολιτικές 

ρύθµισης. Αν και στις Η.Π.Α. υπήρξε έντονη προώθηση της κατά το δυνατόν 

ελεύθερης λειτουργίας της αγοράς, από πολύ νωρίς διαµορφώθηκε εκεί ένας 

οργανωµένος τρόπος κρατικής εποπτείας και παρέµβασης στις αγορές. Αρκετοί 

µάλιστα µελετητές εκφράζουν την άποψη ότι αυτή η φιλελεύθερη τάση επέβαλλε 

ουσιαστικά την ανάγκη ρύθµισης.  

 
Η οικονοµική ρύθµιση στις Η.Π.Α. µπορούµε να πούµε ότι έχει τις ρίζες της στην 

περίοδο 1870 – 80. Το 1877 το Ανώτατο ∆ικαστήριο στην απόφασή του για την 

υπόθεση Munn vs Illinois απεφάνθη ότι, «όταν κάποιος παραχωρεί την περιουσία του 
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σε µια χρήση που αφορά το κοινό, τότε ουσιαστικά παρέχεται στο κοινό το δικαίωµα να 

έχει λόγο για τη χρήση αυτή και πρέπει να ασκείται έλεγχος από το κοινό µε στόχο το 

καλό του συνόλου» (Βέττας 2004). Με την απόφαση αυτή τέθηκαν όρια στην 

ελευθερία που προέρχεται από την ατοµική ιδιοκτησία, σχετικά µε το πώς αυτή 

χρησιµοποιείται από αγορές όπου διαπιστώνεται µονοπωλιακή δύναµη, ώστε να 

ωφελούνται τελικά οι καταναλωτές.  

 
Η εν λόγω απόφαση δέχτηκε πολλές ερµηνείες, που σχετίζονταν µε τους τοµείς 

εφαρµογής της σε συνάρτηση µε τη δοµή της αγοράς. Αργότερα, το 1934 το Ανώτατο 

∆ικαστήριο στην υπόθεση Nebbia vs New York αποφάσισε ότι η οικονοµική ρύθµιση 

µπορεί να εφαρµοστεί µε ευρύ τρόπο. Η υπόθεση αυτή αφορούσε τη ρύθµιση της 

λιανικής τιµής γάλακτος και το δικαστήριο έκρινε πως ανεξάρτητα από τη δοµή της 

αγοράς (ήτοι ακόµη και στην απουσία µονοπωλίου), µια πολιτεία είναι σε θέση να 

προχωράει σε οικονοµική παρέµβαση, η οποία θεωρείται ότι προάγει το δηµόσιο 

συµφέρον κι εφόσον δεν παραβιάζονται άλλοι συνταγµατικοί κανόνες.  

 
Η ρύθµιση των αγορών είχε ξεκινήσει ήδη από το 1887 µε το Interstate Commerce Act, 

που ρύθµιζε το νευραλγικό κλάδο των µεταφορών µε σιδηρόδροµο και συνεχίστηκες 

στις επόµενες δεκαετίες. Εντούτοις, απέκτησε µεγάλη δύναµη από το 1933 και µέχρι το 

Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Το 1929 µε την οικονοµική κρίση και τις ιδιαίτερα δυσµενείς 

οικονοµικές συγκυρίες που επακολούθησαν, είχαν ως αποτέλεσµα το κράτος να 

αναδειχθεί ως ρυθµιστής. Το αντικείµενο τη ρύθµισης ήταν κυρίως το 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, εφόσον οι τράπεζες και τα χρηµατιστήρια βρέθηκαν στο 

επίκεντρο των γεγονότων, ωστόσο υπήρξε και µια ευρύτερη εφαρµογή σε πολλούς 

κλάδους. ∆ηµιουργήθηκαν σηµαντικοί νόµοι (Βέττας, 2004) που ασχολήθηκαν µε τους 

κλάδους των τραπεζικών (Banking Act, 1933) και χρηµατιστηριακών υπηρεσιών 

(Securities Act, 1933 και Securities Exchange Act, 1935), της ενέργειας (Public Utility 

Act, 1935 και Natural Gas Act, 1938), των αεροπορικών µεταφορών (Civil Aeronautics 

Act, 1938) και άλλους. Κάποιοι νόµοι είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ρυθµιστικών 

αρχών, στις οποίες εκχωρήθηκαν σηµαντικά δικαιώµατα: το Federal Communication 

Commission (FCC, 1934), που ανέλαβε το ζήτηµα της ενηµέρωσης και των 

τηλεπικοινωνιών, το Federal Power Commission (1935), το Securities and Exchange 

Commission (1935) και το Civil Aeronautics Board (1938).  
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Η σταδιακή επιβολή κανόνων ρύθµισης σε όλο και περισσότερους κλάδους 

συνεχίστηκε µέχρι περίπου το 1970, οπότε και κορυφώθηκε µε σηµαντικό αριθµό 

νοµοθετικών πρωτοβουλιών. Έκτοτε, η διαδικασία αναχαιτίστηκε και σταδιακά 

εµφανίστηκε µια τάση για απελευθέρωση και απορύθµιση των αγορών, που αποδίδεται 

κυρίως σ’ ένα συνδυασµό τεχνολογικών και πολιτικών παραγόντων. Το φαινόµενο 

εκφράστηκε κυρίως µε άρση διάφορων περιορισµών ως προς τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων στην αγορά και µε άρση απαγορεύσεων εισόδου σε ορισµένους κλάδους. 

Προάγγελος των αλλαγών µπορεί να θεωρηθεί η απόφαση του FCC το 1969, να 

επιτρέψει την είσοδο της εταιρείας “Microware Communications Inc” στην αγορά των 

υπεραστικών τηλεφωνικών κλήσεων, που ως τότε λειτουργούσε µονοπωλιακά αλλά 

υπό ρύθµιση τιµής.  

 
Μια σειρά σηµαντικών πρωτοβουλιών επέφεραν µεταβολή ης Ρυθµιστικής Πολιτικής 

µε έµφαση στην άρση των περιορισµών. Αναφέρουµε ενδεικτικά την άρση ρύθµισης 

της αγοράς των αεροπορικών συγκοινωνιών (Airline Deregulation Act, 1978), την 

άδεια εισόδου σε τµήµα της αγοράς του ταχυδροµείου (επιστολές µε άµεση παράδοση, 

1979), κανόνες άρσης ρύθµισης της συνδροµητικής τηλεόρασης (από το FCC το 1980), 

αλλά και νέοι νοµοθετικοί κανόνες ρύθµισης ως προς τις τιµές σε αυτή την αγορά 

(Cable Television Consumer Protection and Competition Act, 1992), σειρά 

πρωτοβουλιών για την άρση της ρύθµισης στην αγορά µεταφορών µε φορτηγά (µέχρι 

την οριστική κατάργηση όλων των περιορισµών µε το Trucking Industry and 

Regulatory Reform Act, 1994), άρση πολλών περιορισµών στην αγορά φυσικού αερίου 

που βρισκόταν υπό αυστηρή ρύθµιση τιµής (Natural Gas Wellhead Decontrol Act, 

1989), την άρση περιορισµών για επέκταση δικτύου τραπεζών (Riegle – Neal Interstate 

Banking and Branching Efficiency Act, 1994) και άρση περιορισµών ανταγωνισµού 

στην χονδρική αγορά γάλακτος (1996).  

 
∆ιάφορες τηλεπικοινωνιακές αγορές απελευθερώθηκαν από ένα σχετικά πρόσφατο 

νόµο (Telecommunications Act, 1996), ο οποίος επέτρεψε την είσοδο των τοπικών 

εταιρειών στην αγορά υπεραστικών κλήσεων, την είσοδο των φορέων υπεραστικών 

κλήσεων στις τοπικές αγορές, άρση της ρύθµισης των τιµών και απελευθέρωση της 

εισόδου στην καλωδιακή τηλεόραση και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες. Τον τελευταίο 

καιρό το FCC προσανατολίζεται στην πιθανή αναθεώρηση νόµων, οι οποίοι άπτονται 

της αγοράς ενηµέρωσης. Βασικός στόχος είναι η επίτευξη οικονοµικών στόχων αλλά 

και η λειτουργία της αγοράς µε τέτοιο τρόπο, που να ικανοποιούνται κανόνες του 



 12
 

πολιτικού συστήµατος όπως η διαφάνεια. Αναφέρουµε τέλος ότι, η διαδικασία 

απελευθέρωσης των προαναφερθέντων αγορών δεν ήταν πάντα εύκολη και αναφέρουµε 

ως παράδειγµα τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας, που παρουσίασε προβλήµατα στην 

California  (Joskow, 2001).  

 

1.3.2 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το βασικότερο ζήτηµα στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των 

προηγούµενων µορφών ενώσεων κρατών που οδήγησαν σε αυτή (π.χ. Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες), αποτελεί η ελεύθερη λειτουργία των αγορών. Κύριο µέληµα της Ε.Ε. είναι 

η επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού βαθµού απελευθέρωσης των αγορών (µε 

κατάργηση θεσµικών ή άλλων εµποδίων εισόδου), να ικανοποιούνται οι συνθήκες 

ανταγωνισµού που δεν ευνοούν κάποιες επιχειρήσεις εις βάρος άλλων (π.χ. βελτίωση 

ανταγωνιστικότητας από τις κρατικές ενισχύσεις) και γενικά, να υπάρχουν ενιαίοι 

κανόνες ανταγωνισµού και ρύθµισης αγορών στα διάφορα κράτη – µέλη. Το στοιχείο 

της ρύθµισης στη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς είναι ιδιαίτερα ισχυρό 

(Βέττας: 2004, Πλιάκος: 2001, Μούσης: 2003, Baldwin e.a.: 1998, Neumann: 2003, 

Wallace: 1997).  

 
Αναφορικά µε τη ρυθµιστική πολιτική, σε αντίθεση µε την πολιτική ανταγωνισµού 

όπως θα δούµε παρακάτω, δεν υπάρχουν γενικοί και οµοιόµορφοι κανόνες. Το πώς θα 

γίνεται η ρύθµιση στους διάφορους σηµαντικούς κλάδους, φέρουν οι αντίστοιχες 

κλαδικές κατευθύνσεις (Directorates). Για παράδειγµα οι διευθύνσεις ενέργειας, 

συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνιών εκδίδουν οδηγίες (directives) για την 

απελευθέρωση – άρση της ρύθµισης και ορισµένες αγορές ή ακόµη και για τη ρύθµισή 

τους ως φυσικά µονοπώλια (ιδιωτικά). Στην επόµενη φάση, οι οδηγίες προωθούνται για 

έγκριση στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κι εφόσον γίνουν δεκτές, 

καθίστανται δεσµευτικές για τα κράτη – µέλη.  

 
Το Άρθρο 86 § 3 της Συνθήκης Ε.Ε. αποδίδει στην Επιτροπή την ειδική ευθύνη να 

ελέγχει τις περιπτώσεις δηµοσίων επιχειρήσεων, ή επιχειρήσεων στις οποίες τα κράτη – 

µέλη εκχωρούν ειδικά δικαιώµατα. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη 

«όταν κρίνεται απαραίτητο, να απευθύνει κατάλληλες οδηγίες και αποφάσεις στα κράτη 

– µέλη» τα οποία επιβάλλουν ή «διατηρούν σε ισχύ κάποιο µέτρο αντίθετο µε τους 

κανόνες της Συνθήκης, ειδικότερα µε τους κανόνες του άρθρου 12 και των Άρθρων 81 

– 89». ∆εδοµένων αυτών, η Επιτροπή έχει εκδώσει µια σειρά Οδηγιών υπό το Άρθρο 
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86 § 3 που έχουν δυο κεντρικούς άξονες: τη λειτουργία των δηµοσίων επιχειρήσεων µε 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών σχέσεών τους µε 

τα κράτη – µέλη και την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρονικών συναλλαγών κ.ά.7. 

Οι Οδηγίες αυτές προκύπτουν από τη Συνθήκη, διευκρινίζουν τις υποχρεώσεις των 

κρατών – µελών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και δεν δηµιουργούν νέες ουσιώδεις 

υποχρεώσεις. Η παραβίασή τους οδηγεί σε διαδικασία επιβολής κυρώσεων στα κράτη – 

µέλη, σύµφωνα µε το Άρθρο 226 της Συνθήκης. Αναφορικά µε σχετικές αποφάσεις της 

Επιτροπής υπό το Άρθρο 86 § 3, το διάστηµα 1985 – 2003 έχουν ληφθεί συνολικά 

δεκαπέντε, σε περιπτώσεις που τα κράτη – µέλη εκχωρούν ειδικά ή αποκλειστικά 

δικαιώµατα (ταχυδροµεία, κινητή τηλεφωνία, αεροδρόµια, λιµάνια και θαλάσσιες 

µεταφορές, ασφάλιση και τηλεόραση). 

 
Σηµειώνουµε στο σηµείο αυτό ότι, αρχίζοντας από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, 

αλλά µε µεγαλύτερη ένταση από τη δεκαετία του 1990 και µετά, έχουν γίνει µεγάλα 

άλµατα προς την απελευθέρωση σηµαντικών κλάδων στην Ευρώπη, οι οποίοι 

λειτουργούσαν ως δηµόσια µονοπώλια. Παρά το γεγονός ότι, αρκετοί από αυτούς έχουν 

χαρακτηριστικά δικτύων ή άλλα χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν εν µέρει 

διαστάσεις φυσικού µονοπωλίου, µε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 

Συµβουλίου ή και του Κοινοβουλίου, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες που σκοπό έχουν την 

ενίσχυση του ανταγωνισµού όπου αυτό είναι εφικτό, ιδιωτικοποίηση του υπόλοιπου 

τµήµατος που χρειάζεται να παραµείνει µονοπώλιο και ρύθµιση του µονοπωλίου, ώστε 

η λειτουργία των αγορών να προσεγγίζει το κοινωνικά άριστο.  

 

1.4 Κοινωνική ρύθµιση 

Μπορεί να υπάρχουν ρυθµιστικές παρεµβάσεις ακόµη και µε τρόπους που δεν 

σχετίζονται µε την ύπαρξη µονοπωλιακής δύναµης στην αγορά. Τέτοιες περιπτώσεις 

αναφέρονται ως «κοινωνική ρύθµιση». Οι κυριότερες κατηγορίες που εµπίπτουν στην 

«κοινωνική ρύθµιση» άπτονται θεµάτων υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Παράλληλα, διακρίνουµε σε διαφορετικές κατηγορίες ρύθµισης για τις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τους κλάδους ενηµέρωσης, όπως και γενικότερες 

«αγορανοµικές» παρεµβάσεις.  

 
                                                 
7 Αναφέρουµε ενδεικτικά τις Οδηγίες που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο τον 6/2003 
και καθορίζουν ότι, από την 1/7/2004 όλες οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να επιλέγουν τον προµηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, παρόλο που στα περισσότερα κράτη – µέλη υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρµογή 
αυτής της διαδικασίας απελευθέρωσης των εν λόγω αγορών. Παράλληλα, το ίδιο δικαίωµα επιλογής προµηθευτή 
προβλέπεται ότι θα ισχύσει για τους οικιακούς καταναλωτές, το αργότερο από τον Ιούλιο του 2007. 
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 Αγορανοµικές παρεµβάσεις ανώτατων τιµών. Πρόκειται για την άµεση ρύθµιση 

της ανώτατης τιµής πώλησης ενός προϊόντος, άσχετα µε τη δοµή της αγοράς. 

Εντούτοις, στις περισσότερες ανεπτυγµένες οικονοµίες αυτές οι παρεµβάσεις 

γίνονται όλο και σπανιότερες, χωρίς όµως να έχουν εκλείψει πλήρως. Ανάλογα µε 

την περίπτωση, η ρύθµιση επιβολής ανώτατης τιµής µπορεί να είναι «µόνιµη»8 ή 

προσωρινή9. Σε ορισµένες χώρες οι µέθοδοι αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί ως µέτρα 

για τον έλεγχο του πληθωρισµού των τιµών, σε συνδυασµό πάντα µε άλλα 

µακροοικονοµικά µέτρα.  

 
Σε περίπτωση που δεν επιβληθεί ανώτατη τιµή και η αγορά λειτουργεί περίπου 

ανταγωνιστικά, η ρύθµιση έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία υπερβάλλουσας 

ζήτησης και µεταφορά του πλεονάσµατος από µια κοινωνική οµάδα σε µια άλλη, 

µε παράλληλη επιδείνωση της αναποτελεσµατικότητας.  

  

 Ασφάλεια προϊόντος και ζητήµατα υγείας. Βασική αρχή εδώ αποτελεί το ότι, η 

αγορά αδυνατεί να προσφέρει το άριστο προϊόν, κυρίως λόγω ασυµµετριών στην 

πληροφόρηση. Έτσι, το κράτος έχει την υποχρέωση να παρέµβει και να αναγκάσει 

τις επιχειρήσεις να συµπεριφερθούν µε τρόπους που δεν θα ακολουθούσαν αν δεν 

υπήρχε η ρύθµιση. Για παράδειγµα, τα εστιατόρια ελέγχονται για την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής, τα µέσα µαζικής µεταφοράς αν πληρούν τους κανόνες 

ασφαλείας κλπ.  

 
Λόγω του ότι µια τέτοιας µορφής ρύθµιση περιορίζει τις επιλογές των επιχειρήσεων 

και των καταναλωτών, θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο. Αυτό 

γιατί τίθενται ζητήµατα ελευθερίας, ζητήµατα µέτρησης ρίσκου και 

αλληλεπίδρασης των ρυθµιστικών παρεµβάσεων µε την άσκηση µονοπωλιακής 

δύναµης των επιχειρήσεων στην αγορά.  

 

 Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Οι αγορές τραπεζικών και χρηµατιστηριακών 

υπηρεσιών βρίσκονται υπό σχετικά αυστηρή ρύθµιση µετά την κρίση του 1929, 

αρχικά στις Η.Π.Α. και έπειτα σε πολλά άλλα κράτη. Οι λόγοι για τους οποίους οι 

αγορές αυτές αποτελούν ειδική περίπτωση που απαιτεί χωριστή ρύθµιση είναι τα 

προβλήµατα που προκύπτουν από ασύµµετρη πληροφόρηση, το ότι η καλή 

                                                 
8 Για παράδειγµα ο έλεγχος των ενοικίων κατοικίας σε αρκετές µεγάλες πόλεις, ο έλεγχος τιµής βασικών τροφίµων 
όπως το ψωµί κ.ά.  
9 Εδώ αναφέρουµε τον έλεγχο λιανικής τιµής καυσίµων σε περίπτωση ενεργειακής κρίσης.  
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λειτουργία αυτών των κλάδων είναι σηµαντική για την υπόλοιπη οικονοµία και, η 

αποτυχία µιας επιχείρησης στον κλάδο µπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση 

(domino effect) και σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.   

 
Εδώ η ρύθµιση λαµβάνει τη µορφή της ρύθµισης της ποσότητας των υπηρεσιών 

που παρέχονται, παρά την τιµολόγησή τους. Με τον τρόπο αυτό, άλλοι κανόνες 

απαιτούν να υπάρχει µια ελάχιστη ροή πληροφόρησης και απαγορεύουν την 

απόκρυψη στοιχείων, άλλοι κανόνες απαγορεύουν στις επιχειρήσεις να βρίσκονται 

σε κατάσταση εσωτερικής σύγκρουσης (conflict of interests), επιβάλλουν 

σταθερότητα των κανόνων συναλλαγών ή και θέτουν όρια στον κίνδυνο που µπορεί 

να εκτίθενται οι επιχειρήσεις.  

 

 Μέσα ενηµέρωσης. Οι αγορές µέσων ενηµέρωσης απαιτούν ξεχωριστή ρύθµιση 

γιατί η λειτουργία τους σχετίζεται µε την πληροφόρηση στο επίπεδο της κοινωνίας 

και µε τη λειτουργία του πολιτεύµατος. Παράλληλα, πρέπει να αποτραπεί 

επιχειρήσεις που ασκού επιρροή µε τη χρήση ΜΜΕ, ν’ αποκτήσουν προνοµιακή 

µεταχείριση σε άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Αυτά έχουν ως 

συνέπεια να υπάρχουν συχνά ρυθµιστικοί κανόνες που θέτουν όρια στο µέγεθος της 

ιδιοκτησίας που µπορεί να έχει µια επιχείρηση στην αγορά των ΜΜΕ. Στις Η.Π.Α. 

το σύνολο των σχετικών ζητηµάτων ελέγχεται από το FCC.  

 

 Περιβαλλοντικές επιδράσεις. Η ανάγκη για τη ρύθµιση αυτή, ανεξάρτητα από το 

πώς λειτουργεί η αγορά, πηγάζει από την ύπαρξη σηµαντικών εξωτερικών 

αρνητικών επιδράσεων. Εποµένως, µια επιχείρηση που κατά την παραγωγή των 

προϊόντων της εκπέµπει ρύπους, θα τείνει να ρυπαίνει πάνω από το κοινωνικά 

άριστο επίπεδο ρύπων. Το φαινόµενο αποδίδεται στο ότι κατά τη µεγιστοποίηση 

του κέρδους της, µια επιχείρηση δεν «εσωτερικεύει» ως κόστος τη ρύπανση που 

προκαλεί. Επιπρόσθετα, αν απουσιάζει η ρύθµιση, οι αποφάσεις σε µια δεδοµένη 

χρονική στιγµή µπορεί ν’ αγνοήσουν τις επιπτώσεις στις µελλοντικές γενεές.  

 
Η περιβαλλοντική ρύθµιση µπορεί να λάβει διάφορες µορφές. Μπορεί να τίθεται 

ένα όριο (ή ακόµη και απαγόρευση) στις εκποµπές συγκεκριµένων ρύπων 

(ποσοτικός περιορισµός). Ή ακόµη, µπορεί να επιβάλλεται µια ειδική φορολόγηση 

στη συγκεκριµένη δραστηριότητα, ώστε το ιδιωτικό κόστος από αυτή, να 

προσεγγίζει το κοινωνικό κόστος (µεταβολή των σχετικών τιµών).  
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Το πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται η Ρυθµιστική Πολιτική σε αλλαγές στα βασικά 

οικονοµικά µεγέθη και γενικότερα σε ανάγκες για ρυθµιστικές παρεµβάσεις, αποτελεί 

βασικό προβληµατισµό. Γενικά, από θεωρητική αλλά και εµπειρική άποψη, η Ρ.Π. 

κινείται συντηρητικά, ευνοώντας την εκάστοτε ισχύουσα κατάσταση στην αγορά. Ο 

λόγος γι’ αυτό είναι ότι, η επίτευξη της απαιτούµενης συµφωνίας για δράση απαιτεί να 

συντονιστούν αρκετοί από τους λήπτες αποφάσεων. Εφόσον η Ρ.Π. διαµορφώνεται υπό 

την επιρροή των διαφόρων οµάδων συµφερόντων, καταλήγουµε εύλογα στο ότι, αν 

καµία οµάδα δεν είναι σε θέση να προωθήσει αποτελεσµατικά τα συµφέροντά της 

(µέγεθος επιρροής) τότε θα υπάρχει τάση διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης. 

Επιπλέον, οι ρυθµιστικές επιλογές διαµορφώνονται σχεδόν πάντα σε συνθήκες 

αβεβαιότητας και οι ρυθµιστές προσπαθούν ν’ αποφύγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, 

οι οποίες ενδεχοµένως να αποδειχθούν λανθασµένες.  

 

Η µεροληψία υπέρ του ισχύοντος καθεστώτος, πέρα του ότι δε επιλέγεται η άριστη 

ρυθµιστική παρέµβαση, µπορεί να έχει και µια θετική «παρενέργεια», δεδοµένου ότι 

ένα σχετικά σταθερό ρυθµιστικό περιβάλλον µπορεί να διευκολύνει τις επιχειρηµατικές 

πρωτοβουλίες. Συνοψίζοντας, έχει τονιστεί ότι η ρυθµιστική αβεβαιότητα, µπορεί ν’ 

αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για επενδύσεις στην αγορά. Η άρση της 

αβεβαιότητας αυτής µπορεί να επιτευχθεί εφόσον υπάρχει σταθερότητα και σαφήνεια 

ως προς τους στόχους και διαφάνεια ως προς τις διαδικασίες.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    222ΟΟΟ:::   ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΑΑΑΓΓΓΩΩΩΓΓΓΗΗΗ    ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ    ΠΠΠΟΟΟΛΛΛΙΙΙΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΑΑΑΝΝΝΤΤΤΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ    

 

2.1 Πρόλογος  

Η έννοια της Πολιτικής Ανταγωνισµού µπορεί να ορισθεί στενά ή ευρέως. Η στενή 

έννοια που συνήθως χρησιµοποιούν οι οικονοµολόγοι συχνά αναφέρεται ως 

«αντιµονοπωλιακή πολιτική» και «πολιτική για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων» και 

αποτελούν δυο πτυχές της Π.Α. που εφαρµόζεται από τις Εθνικές Αρχές 

Ανταγωνισµού. Η ευρεία έννοια της Π.Α. περιλαµβάνει και άλλες κατηγορίες µέτρων 

µικροοικονοµικής πολιτικής, µε στόχο τη διαφύλαξη των αγορών από στρεβλώσεις που 

µπορούν να δηµιουργήσουν διάφορες κρατικές παρεµβάσεις. Ειδικότερα η έννοια της 

Πολιτικής Ανταγωνισµού (Competition Policy) σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

περιλαµβάνει και την Πολιτική για Απελευθέρωση των Αγορών (Market Liberalization 

Policy10) και την Πολιτική Κρατικών Ενισχύσεων (State - Aid Policy11).  

 

Η πολιτική για την απελευθέρωση των αγορών έχει στόχο τη διαφύλαξη της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας των αγορών, από στρεβλώσεις που µπορούν να 

προκληθούν από την ειδική µεταχείριση ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων ή Οργανισµών, από 

τις Κυβερνήσεις των κρατών – µελών της Ε.Ε. και να προωθήσει την απελευθέρωση 

των αγορών µέσω αποκρατικοποιήσεων ή ιδιωτικοποιήσεων δηµοσίων επιχειρήσεων. Η 

πολιτική Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρεται στην απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων 

από κράτη – µέλη σε επιχειρήσεις, ενισχύσεων που µπορεί να δηµιουργούν 

στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και το εµπόριο µεταξύ των κρατών – µελών12.  

 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι, στόχος των Αρχών Πολιτικής Ανταγωνισµού είναι να 

αντιµετωπιστούν ενέργειες επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην απόκτηση, 

εκµετάλλευση, ενίσχυση ή κατάχρηση ή διευκόλυνση της χρήσης µονοπωλιακής 

δύναµης, οι οποίες µειώνουν τον ανταγωνισµό και τη µακροχρόνια κοινωνική 

ευηµερία13. Οι αρχές Π.Α. όταν αναφέρονται στην κοινωνική ευηµερία, εννοούν την 

ευηµερία ή το πλεόνασµα των καταναλωτών. Η διαφύλαξη του πλεονάσµατος των 

                                                 
10 Η πολιτική για Απελευθέρωση των Αγορών καθορίζεται από το άρθρο 86 § 3 της ΣυνθΕΚ. Χαρακτηριστική είναι 
η περίπτωση της απελευθέρωσης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, στην οποία θα αναφερόµαστε συχνά.  
11 Η πολιτική Κρατικών Ενισχύσεων καθορίζεται από το άρθρο 87 της ΣυνθΕΚ.  
12 Το άρθρο 87 της ΣυνθΕΚ ορίζει και τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η απαγόρευση των κρατικών 
ενισχύσεων (εξαιρέσεις), όπως π.χ. δεν απαγορεύονται οι οριζόντιες ενισχύσεις σε ΜΜΕ, οι επενδύσεις σε Έρευνα 
και Ανάπτυξη, για περιβαλλοντική προστασία κλπ. Βλ. σχετικά http://europa.eu.int/comm/dgs/competition.  
13 Ένας άλλος πιθανός στόχος των µέτρων Π.Α. είναι η διάχυση της οικονοµικής δύναµης, η προστασία της ατοµικής 
ελευθερίας και των ατοµικών δικαιωµάτων, καθώς και την οικονοµική ελευθερία των ανταγωνιστών. Σύµφωνα µε τη 
θέση αυτή, τα µονοπώλια και τα καρτέλ θεωρούνται ως µια µη αποδεκτή απόκλιση. 
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καταναλωτών από ενέργειες των επιχειρήσεων που, µειώνοντας τις ανταγωνιστικές 

πιέσεις που δέχονται και οδηγούν στη µακροχρόνια µείωσή του, αποτελεί το βασικό 

µέληµα της Π.Α.. Εποµένως, γενικά τέτοιες ενέργειες µπορεί ν’ απαγορεύονται ακόµη 

κι αν η µείωση του πλεονάσµατος των καταναλωτών αντισταθµίζεται από µια αύξηση 

του κέρδους των επιχειρήσεων και συνεπώς αύξηση της συνολικής κοινωνικής 

ευηµερίας.  

 

Οι ενέργειες αυτές των επιχειρήσεων, που θα αναλυθούν στα επόµενα κεφάλαια, µπορεί 

να λάβουν τις ακόλουθες µορφές: 

 ∆ιάφορες µορφές καταχρηστικής εκµετάλλευσης της Κυρίαρχης ή ∆εσπόζουσας 

Θέσης, που έχει µια επιχείρηση στην αγορά. 

 ∆ιάφορες συµφωνίες ή εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ επιχειρήσεων. 

 Συγχωνεύσεις ή εξαγορές µεταξύ επιχειρήσεων.  

 

2.2 Το δίκαιο του ανταγωνισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η πολιτική ανταγωνισµού αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς 

και υποδηλώνει την τεράστια σηµασία του για την πραγµατοποίηση και διατήρησή της. 

Επιδιώκει την ανταγωνιστική συµπεριφορά των επιχειρήσεων και προστατεύει τα 

συµφέροντα των καταναλωτών, επιτρέποντάς τους να προµηθεύονται αγαθά και 

υπηρεσίες µε τους καλύτερους δυνατούς όρους. Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και 

πάταξης των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών των επιχειρήσεων ή των εθνικών αρχών, 

που θα µπορούσαν να ζηµιώσουν την ανταγωνιστική δυναµική των οικονοµικών, από 

την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.  

 

Επίσης, σηµαντικοί για την καλή λειτουργία της κοινής αγοράς είναι οι κοινοτικοί 

κανονισµοί σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τα εθνικά 

µονοπώλια. Επιδιώκουν ν’ αποτρέψουν τα κράτη – µέλη να ευνοούν µε τους τρόπους 

αυτούς τους πολίτες τους σε βάρος των ανταγωνιστών τους και τελικά της ενιαίας 

αγοράς. Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισµού πρέπει να επιβάλλονται σε όλα τα 

κράτη – µέλη και τους πολίτες αυτών και για το λόγο αυτό χρειάζεται ένας ουδέτερος 

και σεβαστός από όλους διαιτητής, ο οποίος θα βρίσκεται υπεράνω των εθνικών 

συµφερόντων. Ο ρόλος αυτός έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που για το 

σκοπό αυτό διαθέτει αυτονοµία, υπερεθνική εξουσία και µπορεί να ξεπεράσει το ρόλο 

της πρωτοβουλίας που διαθέτει συνήθως και ν’ αναλάβει το ρόλο της άµεσης 
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απόφασης. ∆ηµιουργεί, υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, ένα κοινοτικό 

δίκαιο του ανταγωνισµού που πλαισιώνει και προσανατολίζει τα εθνικά δίκαια.  

 

Η κοινή πολιτική ανταγωνισµού επιδρά επί σχεδόν όλων των άλλων κοινών πολιτικών 

που οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους κανόνες της. Η επίδραση της πολιτικής 

ανταγωνισµού είναι πολύ σηµαντική για τη βιοµηχανική πολιτική, καθώς όσον αφορά 

τα διαρθρωτικά και τοµεακά µέτρα, επί της περιφερειακής πολιτικής, σχετικά µε τις 

εθνικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη των φτωχών περιοχών, τις πολιτικές ενέργειας και 

µεταφορών, ως προς τις µεγάλες δηµόσιες και πολυεθνικές επιχειρήσεις αυτών των 

τοµέων και τις πολιτικές γεωργίας και αλιείας, σχετικά µε τις κοινές οργανώσεις των 

αγορών.  

 

2.2.1 Ιστορική αναδροµή 

Η πολιτική ανταγωνισµού ανέκαθεν αποτελούσε κύριο ζήτηµα ήδη από την εποχή της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που συστήθηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1950. Ούτως ή άλλως η πολιτική του «κανόνα της λογικής» της ΕΚΑΧ 

είχε εφαρµοστεί µε σκοπό να εξασφαλίσει τη µεγάλη ανάπτυξη της βιοµηχανίας στα 

όρια της λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς παρά να οδηγήσει σε χειραγώγηση από την 

κυβέρνηση οποιουδήποτε κράτους µέλους.  

 
Από την αρχή της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας παραχωρήθηκαν στην 

Επιτροπή αποκλειστικές αρµοδιότητες µε την πλήρη υποστήριξη του Ανώτατου 

∆ικαστηρίου µε σκοπό να εξασφαλίσει τη νοµιµότητα των διαδικασιών και την 

ανάπτυξη της πολιτικής ανταγωνισµού. Η Γενική Οδηγία IV που έφερε την ευθύνη του 

ανταγωνισµού απέκτησε αξιοσηµείωτο κύρος µε το πέρασµα των ετών, καθώς 

αποτέλεσε βασική συνισταµένη ενός από τους πλέον επιτυχηµένους τοµείς δράσης της 

Επιτροπής. Παράλληλα όµως η εφαρµογή της είχε ως αποτέλεσµα να εγείρει την 

καχυποψία, την εχθρικότητα και το φθόνο τόσο των ιδιωτικών όσο και των δηµόσιων 

οργανισµών των κρατών – µελών.         

 
Ανεπίσηµα βέβαια, ο µεγάλος βαθµός παρέµβασης των κρατών – µελών και των 

οµάδων συµφερόντων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στον 

επηρεασµό των αποφάσεων για την πολιτική ανταγωνισµού. Η σηµερινή Π.Α. της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βασίζεται στις διάφορες τροποποιήσεις της Συνθήκης εκτός 

µερικών εξαιρέσεων. Στηρίζεται στις δυνάµεις που προϋπήρχαν στη Συνθήκη της 
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Ρώµης και του Παρισιού και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, όπως και η ΣυνθΕΚ δεν 

προσέφεραν κάτι νέο στην πολιτική ανταγωνισµού, παρά το γεγονός ότι είχαν ως 

αποτέλεσµα δραµατικές εξελίξεις στην πολιτική αυτή, λόγω ενίσχυσης της φιλοσοφίας 

της αγοράς στο εσωτερικό της Κοινότητας.  

 
Η πολιτική ανταγωνισµού διαχρονικά σηµείωσε σηµαντική εξέλιξη, ως συνέπεια 

εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Εσωτερικά, η επίδραση τριών δυναµικών και 

επιτυχηµένων Επιτρόπων (Andriessen, Sutherland και Brittan), οδήγησαν σε νέα 

µονοπάτια την Π.Α. αναγνωρίζοντας τη σηµασία του µεταβαλλόµενου οικονοµικού και 

πολιτικού κλίµατος. Οι δυσκολίες που αντιµετώπισε ο αµέσως επόµενος Επίτροπος 

Karel Van Miert, αντανακλούσαν τον προβληµατισµό σχετική µε την άνιση ανάπτυξη 

της ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις αµφιβολίες για τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης.  

 
Κατά τη διάρκεια της «χρυσής περιόδου» της ολοκλήρωσης τη δεκαετία 1960, η Π.Α. 

εξελίχθηκε µάλλον «αντιφατικά», καθώς η ανάπτυξη της πολιτικής χαρακτηριζόταν 

από υψηλό προστατευτισµό του Συµβουλίου των Υπουργών στα µέσα της δεκαετίας. 

Καθώς οι οικονοµικές συνθήκες επιδεινώθηκαν στην δεκαετία 1970 και οι αµφιβολίες 

του κοινού αυξάνονταν σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της Συνθήκης της Ρώµης, 

η πολιτική ανταγωνισµού βρέθηκε στο «µάτι του κυκλώνα». Οι ελάχιστοι περιορισµοί 

στις κρατικές παρεµβάσεις παγιώθηκαν, προκειµένου να µειωθεί το επίπεδο της 

ανεργίας. Η Π.Α. άρχισε να ασχολείται περισσότερο µε την ανάγκη ρύθµισης, παρά µε 

την πρόβλεψη της «κρίσης των καρτέλ». Για πρώτη φορά η ανταγωνιστικότητα ή η 

έλλειψη αυτής και όχι ο ανταγωνισµός, χαρακτήριζαν το «παιχνίδι».  

 
Στα τέλη της δεκαετίας 1970 οι κυβερνήσεις των κρατών – µελών αναζήτησαν εθνικές 

διεξόδους στο πρόβληµα του ανταγωνισµού και επιδίωξαν τη δηµιουργία εθνικών 

«πρωταθλητών» που θα οδηγούσαν στην εθνική σωτηρία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ενδιαφέρονταν κατά κύριο λόγο να περιορίσουν την ανικανότητά τους ν’ 

ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά, εφαρµόζοντας πρακτικές συλλογικού 

προστατευτισµού. Εστίασαν στην παροχή κρατικών ενισχύσεων, παρά στην 

απαγόρευσή τους και δεν απέδωσαν την απαραίτητη προσοχή στις πληθωριστικές 

πιέσεις των περιοριστικών συµφωνικών µεταξύ των επιχειρήσεων, όταν τα ποσοστά 

πληθωρισµού κάλπαζαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.  
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Η µεταµόρφωση επιτεύχθηκε στη δεκαετία 1980 µε την αποµάκρυνση από την 

κεϋνσιανή πολιτική, καθώς υπήρχε διάχυτος ενθουσιασµός σχετικά µε τις λειτουργίες 

της αγοράς. Αυτήν την περίοδο έπρεπε να αρχίσει η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής 

Αγοράς, µε την κατάργηση των δασµών και την ανάπτυξη της Π.Α. ως αντίδοτο για την 

οµαλή λειτουργία της αγοράς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι συνάδει το δυνατόν 

περισσότερο µε το µοντέλο του τέλειου ανταγωνισµού. Ορισµένα κράτη – µέλη, µε 

βασικότερη τη Βρετανία, ενστερνίστηκαν τις καπιταλιστικές αρχές της Αµερικής. 

 

Βασικό µέληµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν πλέον καταρχήν η καθιέρωση µιας 

κοινής αγοράς και σταδιακά η άρση των περιορισµών για την ελεύθερη ανάπτυξη του 

κοινοτικού εµπορίου. Το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ρώµης αναφέρεται στην 

«καθιέρωση ενός συστήµατος που θα εξασφαλίζει ότι ο ανταγωνισµός στην ενιαία 

αγορά δεν θα παρακωλύεται». Ο στόχος αυτός αναφέρεται και στο άρθρο 3 (g) της 

Συνθήκης ΕΟΚ σύµφωνα µε την οποία οι δραστηριότητες της Κοινότητας θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν «ένα σύστηµα το οποίο θα εξασφαλίζει ότι ο ανταγωνισµός στην 

εσωτερική αγορά δεν παρεµποδίζεται». Αξιολογώντας τις διατάξεις αυτές θα λέγαµε 

ότι, οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ιδεατό µοντέλο του τέλειου ανταγωνισµού, 

κρίνεται παράνοµη.  

 
Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς απέδειξαν ότι, το µοντέλο του τέλειου ανταγωνισµού 

δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοστεί στην πράξη. Αντί αυτού αναπτύχθηκε η έννοια του 

«αποτελεσµατικού ανταγωνισµού», σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις και οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεργάζονται για την επίτευξη της πλέον ανταγωνιστικής 

δοµής της αγοράς. Η άποψη της Επιτροπής ήταν αυτή ακριβώς και για το λόγο αυτό 

κρίνεται επιβεβληµένη η θέσπιση ενιαίας Π.Α.. Η ιδέα αυτή του ανταγωνισµού 

εµπεριέχει στο άρθρο 90 σχετικά µε την απελευθέρωση και απορύθµιση των αγορών.  

 
Στην πραγµατικότητα, η πολιτική ανταγωνισµού φθάνει σε µια ισορροπία µεταξύ των 

αρνητικών και θετικών ρόλων. Ρυθµιζόµενη από τις αρχικές Συνθήκες και 

υποστηριζόµενη από τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου, η Οδηγία IV της Επιτροπής 

προέκυψε από την επιθυµία για αστυνόµευση της ευρωπαϊκής αγοράς, ώστε να 

διασφαλιστεί η εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού. Οι κανόνες αυτοί απευθύνονται 

τόσο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και τις κυβερνήσεις των κρατών – µελών. Στα 

αρχικά στάδια η Επιτροπή επέδειξε µεγαλύτερο ενθουσιασµό αναφορικά µε τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, που η συµπεριφορά τους ρυθµίζεται από τα άρθρα 85 και 86 της 
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Συνθήκης της Ρώµης. Το άρθρο 85 αναφέρεται σε συµφωνίες εναρµονισµένων 

πρακτικών (οριζόντιες ή κάθετες) και το άρθρο 86 στην απαγόρευση της κατάχρησης 

δεσπόζουσας θέσης. Τα άρθρα αυτά προσέφεραν την βάση της δύναµης της Επιτροπής, 

στον έλεγχο των συγχωνεύσεων. Στο άρθρο 87 το Συµβούλιο απαιτείται να υιοθετήσει 

οποιοδήποτε κανονισµό ή οδηγία, που θα εξασφαλίσουν την εφαρµογή των άρθρων 85 

και 86. Σε αυτά τα πλαίσια, το 1962 το Συµβούλιο εξέδωσε τον Κανονισµό 17, που σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 89, καθιερώνει την ευθύνη της Επιτροπής για τη διασφάλιση 

της εφαρµογής των άρθρων 85 και 86.  

 
Οι επιδράσεις της πολιτικής ανταγωνισµού στις κυβερνήσεις των κρατών – µελών 

προβλέπονται στα άρθρα 37 (κρατικά µονοπώλια), 90 (δηµόσιες επενδύσεις και 

συµµετοχές), αλλά κυρίως τα άρθρα 92 – 94 σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις. Σε 

συνάφεια µε τα άρθρα 85 και 86 τα νοµοθετικά όργανα έδωσαν προσοχή στον 

καθορισµό εξαιρέσεων και την προληπτική καθοδήγηση, σχετικά µε τις επιτρεπόµενες 

ενέργειες.  

 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής µπορούν να προβληθούν από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, τα κράτη – µέλη παραπέµπονται στο ∆ικαστήριο. 

Σε µια τροποποίηση που συµπεριλήφθηκε στην ΣυνθΕΚ, το ∆ικαστήριο υπό το άρθρο 

171 µπορεί να επιβάλλει πρόστιµα. Η µόνη αρµοδιότητα που παραχωρήθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά µε τον ανταγωνισµό είναι το δικαίωµα 

διαβούλευσης µε το Συµβούλιο (άρθρο 87), κατά την εφαρµογή των άρθρων 85 και 86. 

η ΣυνθΕΚ διεύρυνε αυτό το ελάχιστο δικαίωµα για τροποποιήσεις των κανονισµών του 

Συµβουλίου στα άρθρα 92 και 93. Τέλος, το Συµβούλιο των Υπουργών διαθέτει 

ελάχιστες αρµοδιότητες στην Π.Α., ενώ σηµαντική είναι η επιρροή των κυβερνήσεων 

των κρατών – µελών κατά τη διαµόρφωση των κανόνων ανταγωνισµού.  

 

2.3 Το δίκαιο του ανταγωνισµού στις Η.Π.Α. 

Το δίκαιο ανταγωνισµού στις Η.Π.Α. διέπεται από τρεις νόµους: το Sherman Act 

(1890), το Clayton Act (1914) και το Federal Trade Commission Act (1914), µε τις 

διάφορες προσθήκες, διαγραφές και τροποποιήσεις που έχουν κατά καιρούς λάβει χώρα 

σε αυτούς.  

 

Οι νόµοι αυτοί, είναι οι πρώτοι που εµφανίστηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο, σε µια 

περίοδο που επικρατούσαν µεγάλες ανακατατάξεις στην Αµερικανική Βιοµηχανία και 
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οδήγησαν στη δηµιουργία πολλών µεγάλων επιχειρήσεων µέσω συγχωνεύσεων και 

οικονοµικών κλίµακας. Σχετικά µε το µέγεθος της οικονοµίας, το κύµα συγχωνεύσεων 

του 1890 και των αρχών του 1900 ήταν το µεγαλύτερο στην ιστορία των Η.Π.Α.  

 
Το Sherman Act αποτέλεσε εν µέρει µια απάντηση σε αυτές τις αλλαγές της 

οικονοµίας. Το άρθρο 1 του νόµου προβλέπει ότι: 

«Κάθε συµφωνία, συνεργασία µε τη µορφή µονοπωλιακής ένωσης εταιρειών (trust) ή 

αλλιώς, ή συνωµοσία, για περιορισµό (in restraint of) του εµπορίου µεταξύ των 

διαφόρων Πολιτειών, ή µε άλλα έθνη, θεωρείται παράνοµο…». 

Αυτό σηµαίνει ότι, το πρώτο µέρος του νόµου απαγορεύει τις συνεργασίες µεταξύ των 

επιχειρήσεων, που έχουν στόχο τον περιορισµό του ανταγωνισµού.  

 
Το άρθρο 2 προβλέπει ότι: 

«Όποιο άτοµο µονοπωλήσει ή προσπαθήσει να µονοπωλήσει, ή να συνεργαστεί µε κάποιο 

άλλο άτοµο ή άτοµα για να µονοπωλήσει οποιοδήποτε µέρος του εµπορίου µεταξύ των 

διαφόρων Πολιτειών ή µε άλλα έθνη, θα θεωρηθεί ένοχος …». 

Παρόλο που το άρθρο 2 θα µπορούσε να ερµηνευτεί ότι, απαγορεύει per se το 

µονοπώλιο, τα δικαστήρια το έχουν ερµηνεύσει διαφορετικά, ότι δηλαδή το µονοπώλιο 

δεν είναι per se παράνοµο, µόνο αν αποδειχτεί ότι γίνεται κατάχρηση της 

µονοπωλιακής δύναµης.  

 

Η ερµηνεία των δικαστηρίων σχετικά µε τον παραπάνω νόµο, άφηνε κάποια αµφιβολία 

σχετικά µε το αν απαγόρευε κάποιες συγκεκριµένες συµπεριφορές επιχειρήσεων. αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα, το 1914, να ψηφιστεί µια επιπρόσθετη νοµοθετική ρύθµιση, το 

Clayton Act και το Federal Trade Commission Act. Ο πρώτος νόµος, κατευθύνεται 

κυρίως σε τέσσερις συγκεκριµένες πρακτικές. Το άρθρο 2 του Clayton Act, που 

τροποποιήθηκε το 1936 από το Robinson – Patman Act, εµποδίζει τη διακριτική 

τιµολόγηση που µειώνει τον ανταγωνισµό. Το άρθρο 3 απαγορεύει τη χρήση 

συνδεδεµένων πωλήσεων και αποκλειστικών σχέσεων, όταν συνεπάγονται µείωση του 

ανταγωνισµού. Το άρθρο 7, που τροποποιήθηκε από το Celler – Kefauver Act, 

απαγορεύει συγχωνεύσεις που µειώνουν τον ανταγωνισµό. Το άρθρο 8 έχει να κάνει µε 

τη δηµιουργία αλληλοσυνδεόµενων διευθυντηρίων (interlocking directorates) ανάµεσα 

στις επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται. 
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Το Federal Trade Commission Act, δηµιούργησε νέα κυβερνητική αρχή, την Federal 

Trade Commission, που παράλληλα µε τις άλλες του δραστηριότητες, εισηγείται 

νόµους και επιδικάζει διαφορές (disputes) για τη νοµοθεσία υπό το Federal Trade 

Commission Act. Η κυριότερη διάταξη αυτού του νόµου είναι το άρθρο 5, που 

απαγορεύει «άδικες» µεθόδους ανταγωνισµού. Επιπλέον, η Federal Trade Commission 

περιλαµβάνει µέτρα για την προστασία των καταναλωτών, καθώς και την παρεµπόδιση 

παραπλανητικής διαφήµισης.  

 

2.4 Κύρια χαρακτηριστικά και µεθοδολογία 

Τα µέσα και τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται τόσο για την διάγνωση όσο και για τη 

καταπολέµηση των παρεκκλίσεων από το πλαίσιο της Πολιτικής Ανταγωνισµού 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα και διαχρονικά. 

 
Ορισµένες νοµοθεσίες δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά της δοµής της 

αγοράς και την ένταση του δυνητικού ανταγωνισµού. Συνήθως προτείνουν προληπτικά 

µέτρα που σκοπό έχουν την αποτροπή δηµιουργίας δοµών, οι οποίες θα µπορούσαν να 

διευκολύνουν την εκµετάλλευση Μονοπωλιακής ∆ύναµης π.χ. µέσω ελέγχου των 

συγκεντρώσεων. Κάποιες άλλες επικεντρώνουν περισσότερο σε θέµατα συµπεριφοράς 

και η άσκηση πολιτικής εστιάζει στην απαγόρευση συγκεκριµένων συµπεριφορών (π.χ 

άρνηση πώλησης, διακριτική τιµολόγηση, µυστικές αλλά ρητές συµφωνίες κλπ). Τέλος, 

σε µια άλλη κατηγορία το βασικό κριτήριο είναι η αποδοτικότητα και η παρέµβαση 

εξαρτάται από τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από τον ανταγωνισµό µεταξύ των 

επιχειρήσεων, όπως το περιθώριο κέρδους, η τεχνολογική πρόοδος κλπ. Το κριτήριο 

της αποδοτικότητας είναι βέβαια συνήθως το πλέον δύσκολο να εντοπιστεί και να 

αξιολογηθεί.  

 
Στην πραγµατικότητα όµως τα νοµοθετικά συστήµατα είναι ανάµικτα και µπορεί να 

εστιάζουν σε διαφορετικά κριτήρια, δεδοµένων των ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς 

σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. δίνεται µεγαλύτερο 

βάρος σε προληπτικούς ελέγχους, παρά το γεγονός ότι εφαρµόζονται και κριτήρια 

συµπεριφοράς. Στη Μ. Βρετανία τα κριτήρια αποδοτικότητας παραδοσιακά έχουν 

διαδραµατίσει αρκετά σηµαντικό ρόλο, ίσως µεγαλύτερο από άλλη χώρα, ενώ στην 

ηπειρωτική Ευρώπη έχει επικρατήσει ένα µίγµα κριτηρίων συµπεριφοράς και 

αποδοτικότητας. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τείνει ν’ αποδίδει µεγαλύτερη 
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σηµασία σε προληπτικούς ελέγχους και κριτήρια συµπεριφοράς, κάτι που επιβεβαιώνει 

την άποψη ότι βαθµιαία συγκλίνει η Π.Α. µε το νοµοθετικό σύστηµα των Η.Π.Α.  

 
Για να εξακριβωθεί το κατά πόσο κάποια από τις παραπάνω ενέργειες των 

επιχειρήσεων πράγµατι προκαλεί µείωση του ανταγωνισµού και της µακροχρόνιας 

ευηµερίας των καταναλωτών, χρειάζεται ν’ ακολουθηθεί η παρακάτω µεθοδολογία, η 

οποία αποτελείται από τρεις φάσεις ανάλυσης. Στην πρώτη φάση ορίζεται η «αγορά» 

και στη δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα, γίνεται εκτίµηση του ανταγωνισµού και των 

επιπτώσεων στην κοινωνική ευηµερία βραχυχρόνια και µακροχρόνια. Συγκεκριµένα οι 

τρεις φάσεις ανάλυσης περιλαµβάνουν:  

 

1. Ορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος στην οποία λαµβάνει χώρα η υπό εξέταση 

συµφωνία, συγχώνευση ή συµπεριφορά / πρακτική, καθώς και της γεωγραφικής της 

έκτασης. Συνήθως, ο ορισµός της σχετικής αγοράς συνεπάγεται και αναγνώριση 

των συµµετεχόντων στην αγορά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις η αγορά ως το 

σύνολο των προϊόντων που πρέπει να συµπεριληφθούν σε αυτή, µπορεί να οριστεί 

χωρίς να χρειαστεί ν’ αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε αυτή, 

κάτι που σε αυτήν την περίπτωση γίνεται στην επόµενη φάση. 

 

2. Υπολογισµό των µεριδίων των συµµετεχόντων στην αγορά, διερεύνηση των 

βασικών στατικών συνθηκών δοµής της αγοράς και εξακρίβωση του κατά πόσο οι 

υπό εξέταση επιχειρήσεις έχουν στατική Μονοπωλιακή ∆ύναµη, ήτοι Μ.∆. σε 

κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ή δηµιουργούν ή ενισχύουν Μ.∆. σε 

περίπτωση συγχωνεύσεων στη σχετική αγορά.  

 

3. Εξακρίβωση του κατά πόσο η υπό εξέταση συµφωνία, συγχώνευση ή 

συµπεριφορά/πρακτική µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική µακροχρόνια µείωση του 

ανταγωνισµού και µείωση της κοινωνικής ευηµερίας. Σε περίπτωση που 

εξακριβωθεί ότι αυτό ισχύει, η υπό εξέταση ενέργεια απαγορεύεται ή αλλιώς 

επιτρέπεται αλλά υπό όρους. Η εξακρίβωση της µείωσης της Κ.Ε. επιτυγχάνεται µε 

την εξέταση και δυνητικών ευεργετικών επιδράσεων, στην αποτελεσµατικότητα 

των επιχειρήσεων (efficiency defences) ή άλλα ζητήµατα δηµοσίου συµφέροντος. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    333ΟΟΟ:::   ΟΟΟΡΡΡΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ    ΤΤΤΗΗΗΣΣΣ    ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ    ΑΑΑΓΓΓΟΟΟΡΡΡΑΑΑΣΣΣ    

 

3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

Ο ορισµός της σχετικής αγοράς έχει κρίσιµη πρακτική σηµασία. Επηρεάζει τα 

συµπεράσµατα ως προς το ποιες είναι οι κατάλληλες παρεµβάσεις στα πλαίσια Π.Α. και 

Ρ.Π., όπως για το κατά πόσον θα πρέπει να εφαρµοστεί ρύθµιση τιµών ή απαγόρευση 

µιας συγχώνευσης (ή ακόµη και για το αν δικαιολογείται ο προληπτικός έλεγχος µιας 

συγχώνευσης). Επίσης, δυο προϊόντα µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια 

σχετική αγορά σε µια υπόθεση συγχώνευσης, αλλά ότι δεν ανήκουν στην ίδια αγορά 

όταν κρίνεται µια υπόθεση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στο παρελθόν. 

 
Η προσέγγιση που προτείνει το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο Ανταγωνισµού τροποποιείται στην 

περίπτωση εφαρµογής του από ρυθµιστικές αρχές. Μάλιστα πρόσφατα είχε προκύψει 

µια διαφοροποίηση µεταξύ της προσέγγισης του ορισµού της σχετικής αγοράς από 

αρχές Π.Α. (για περιπτώσεις που εµπίπτουν στα άρθρα 81 και 82 και τη Ρύθµιση για 

Συγχωνεύσεις της Ε.Ε.) και της προσέγγισης ορισµού της σχετικής αγοράς από Εθνικές 

(κλαδικές) Ρυθµιστικές Αρχές14. Ενώ στην πρώτη περίπτωση η ανάλυση πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη τη µέχρι τώρα διαµορφούµενη κατάσταση στην αγορά και δεν 

επηρεάζεται από πιθανές µελλοντικές τεχνολογικές ή άλλες εξωγενείς εξελίξεις. Στη 

δεύτερη περίπτωση η αξιολόγηση της σχετικής αγοράς, πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλες 

τις πιθανές µελλοντικές τεχνολογικές ή άλλες εξωγενείς εξελίξεις.  

 
Όπως αναφέρεται στις πρόσφατες Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τον ορισµό της σχετικής αγοράς και την εκτίµηση σηµαντικής δύναµης στον τοµέα 

των τηλεπικοινωνιών αν και οι Εθνικές Ρυθµιστικές Αρχές και οι εθνικές αρχές Π.Α. 

«κατά την εξέταση δυο θεµάτων κάτω από τις ίδιες περιστάσεις και µε τους ίδιους 

στόχους, πρέπει καταρχήν να καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα, δεν µπορεί ν’ 

αποκλειστεί ότι, δεδοµένων των διαφορών (τους) … και ειδικότερα του ευρύτερου 

φάσµατος της αξιολόγησης των Ε.Ρ.Α., οι αγορές που ορίζονται για τους σκοπούς 

ειδικής τοµεακής ρύθµισης είναι πιθανό να µην συµπίπτουν πάντοτε κατ’ ανάγκη µε 

εκείνες που ορίζονται για την εφαρµογή του δικαίου περί ανταγωνισµού»15.  

 

                                                 
14 Βλ. Commission Guidelines (2002, σελ. 10).  
15 Βλ. COM (2000, σσ 10 –11). 
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Ο ορισµός της σχετικής αγοράς είναι το πρώτο θεµελιώδες βήµα στην εφαρµογή 

µέτρων Π.Α. και Ρ.Π.. Ο ορισµός περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των ανταγωνιστικών 

προϊόντων και τη γεωγραφική περιοχή µέσα στην οποία ανταγωνισµός µεταξύ των 

προϊόντων αυτών πραγµατοποιείται καθορίζοντας και την τιµή των προϊόντων αυτών. 

Για παράδειγµα είναι σαφές ότι, η Coca Cola και η Pepsi ανήκουν στην ίδια αγορά. ∆εν 

ξέρουµε όµως αν αυτό ισχύει και για άλλα ανθρακούχα αναψυκτικά. Το ζήτηµα λοιπόν 

της σχετικής αγοράς είναι να βρεθεί µια ικανοποιητική προσέγγιση ως προς το ποια 

προϊόντα είναι αρκετά οµοειδή µεταξύ τους ή ακριβέστερα, µέσα  σε ποια όρια 

υπάρχουν σχετικά οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού.  

 

Παράδειγµα: Υπόθεση Volvo – Scania 

Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αν θα επιτρέψει την εξαγορά από 

τη Volvo της επίσης Σουηδικής εταιρείας Scania. Και οι δυο εταιρείες παράγουν και 

πωλούν φορτηγά, λεωφορεία και µηχανές βιοµηχανικής χρήσης. Τελικά η Επιτροπή δεν 

επέτρεψε την εξαγορά, έχοντας καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η εξαγορά θα οδηγούσε 

σε πολύ σηµαντική δύναµη στην αγορά (∆εσπόζουσα Θέση) για βαρέα φορτηγά στη 

Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ιρλανδία, για πούλµαν στη Φινλανδία και Ηνωµένο 

Βασίλειο, για λεωφορεία υπεραστικά στη Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και ∆ανία και 

για αστικά λεωφορεία στη Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, ∆ανία και Ιρλανδία. Το 

κρίσιµο στοιχεία για την εξαγωγή των εν λόγω συµπερασµάτων από την Επιτροπή, 

ήταν η εκτίµησή της για το µερίδιο των επιχειρήσεων στις διάφορες σχετικές αγορές 

που όρισε.  

 
Η Επιτροπή εξέτασε τις αγορές για λεωφορεία και βαρέα φορτηγά ως ξεχωριστές 

σχετικές αγορές. Όσον αφορά την αγορά για βαρέα φορτηγά, κατέληξε επίσης ότι 

έπρεπε να χωριστούν σε δυο ξεχωριστές σχετικές κατηγορίες: τις αγορές φορτηγών άνω 

των δεκαέξι τόνων και αυτές κάτω των δεκαέξι τόνων. Ο διαχωρισµός αυτός βασίστηκε 

στο επιχείρηµα ότι οι χρήστες βαρέων φορτηγών δε θεωρούν τους δυο αυτούς τύπους 

εναλλάξιµους και στο ότι οι παραγωγοί φορτηγών συγκεντρώνουν την παραγωγή τους 

στον έναν ή στον άλλον τύπο, ένδειξη ότι µπορεί να µην είναι εύκολη η προσφορά ενός 

τύπου από έναν παραγωγό, ο οποίος τώρα προσφέρει τον άλλο τύπο. Με το διαχωρισµό 

αυτό η σχετική αγορά ορίστηκε στενότερα από αυτήν που περιλαµβάνει και τους δυο 

τύπους και αυτό αύξησε τα µερίδια των υπό εξέταση επιχειρήσεων στις σχετικές αυτές 

αγορές.  
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Η Επιτροπή θα µπορούσε να είχε προχωρήσει σε περαιτέρω διαχωρισµό της αγοράς για 

βαρέα φορτηγά σε διαφορετικούς τύπους, πέραν των τύπων που αφορούν τη 

χωρητικότητα σε τόνους (tonnage) µε δεδοµένο ότι υπάρχουν εµπειρικές αποδείξεις ότι 

οι χρήστες δεν τους θεωρούν ως υποκατάστατα. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν έγινε µε την 

αιτιολογία ότι, αν και οι διαφορετικοί αυτοί τύποι βαρέων φορτηγών δεν είναι 

υποκατάστατα από πλευράς ζήτησης, οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι προµηθευτές 

βαρέων φορτηγών µπορούν µε ευκολία να παράγουν τους διαφορετικούς αυτούς τύπους 

και εποµένως όλοι πρέπει να ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων.  

 
Σηµαντικό ρόλο στη συγκεκριµένη απόφαση είχε επίσης και ο ορισµός της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι,  γεωγραφική αγορά 

είχε εθνικά όρια στη ∆ανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ιρλανδία. Αν η αγορά 

είχε ορισθεί µε ευρύτερα γεωγραφικά όρια τα µερίδια των επιχειρήσεων σε αυτά θα 

ήταν αρκετά µικρότερα και η απόφαση της Επιτροπής θα µπορούσε να ήταν 

διαφορετική. 

 
Σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι: 

i) χρήστες φορτηγών σε µια χώρα, π.χ. στη Σουηδία, δεν θα αγοράσουν το φορτηγό 

τους από µια άλλη χώρα, αν υπήρχε µια σχετικά µικρή αύξηση των τιµών στη Σουηδία 

και ότι, ii) προµηθευτές φορτηγών σε άλλες χώρες δεν θα µπορέσουν εύκολα να 

µεταφέρουν µέρος των πωλήσεών τους στη Σουηδία, αν υπήρχε µια σχετικά µικρή 

αύξηση των τιµών στη Σουηδία.  

 
Αναφορικά µε την αγορά λεωφορείων, η Επιτροπή θεώρησε ότι πρέπει να διαχωριστεί 

σε τρεις ξεχωριστές σχετικές αγορές: λεωφορεία αστικά, υπεραστικά και τουριστικά. 

Από αυτό προκύπτει ότι, τα µερίδια των υπό εξέταση επιχειρήσεων στις τρεις αυτές 

στενά οριζόµενες αγορές, ήταν µεγαλύτερα από το αν η αγορά λεωφορείων οριζόταν ως 

µια ενιαία αγορά. Στο συµπέρασµα αυτό για τα µερίδια συνετέλεσε σε µεγάλο βαθµό 

και ο ορισµός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως έχουσα εθνικά όρια. Με δεδοµένα 

αυτά και ότι, στην αξιολόγηση του ανταγωνισµού από νέες επιχειρήσεις η Επιτροπή 

κατέληξε ότι αυτό θα είναι δύσκολο, λόγω σηµαντικών «εµποδίων στην είσοδο», η 

απόφαση για την εξαγορά ήταν αρνητική.   
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3.2 Ορισµός σχετικής αγοράς και υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς στη 

Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. 

Το ∆εκέµβριο 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την Ανακοίνωσή της για τον 

ορισµό της σχετικής αγοράς16. Σύµφωνα µε την Επιτροπή η σχετική αγορά προϊόντος 

«περιέχει όλα τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες τα οποία θεωρούνται εναλλάξιµα ή 

υποκατάστατα από τους καταναλωτές λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους 

και της σκοπούµενης χρήσης τους». Η σχετική γεωγραφική αγορά «είναι οι περιοχές 

στις οποίες δραστηριοποιούνται οι υπό εξέταση επιχειρήσεις, στις οποίες οι συνθήκες 

ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και διαφοροποιούνται από γειτονικές 

περιοχές στις οποίες οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι πολύ διαφορετικές». Ο τελικός 

σκοπός ορισµού της σχετική αγοράς προϊόντων και της γεωγραφικής της υπόστασης 

είναι «να αναγνωρισθούν εκείνοι οι ανταγωνιστές που έχουν τη δυνατότητα να 

περιορίσουν τις υπό εξέταση επιχειρήσεις από το να συµπεριφέρονται ανεξάρτητα από 

ανταγωνιστικές πιέσεις».  

 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι, η σχετική αγορά καθορίζεται κυρίως από την ύπαρξη τριών 

πηγών ανταγωνιστικών περιορισµών: υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης, 

υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς και δυνητικό ανταγωνισµό. Η Επιτροπή 

αποδίδει διαφορετικό βάρος σε κάθε µια από τις τρεις αυτές πηγές ανταγωνιστικού 

περιορισµού.  

 
Η υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης παίζει τον πιο σηµαντικό ρόλο στον ορισµό της 

σχετικής αγοράς17. Σύµφωνα µε την Οδηγία «υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης 

αποτελεί την πιο άµεση και αποτελεσµατική δύναµη ανταγωνιστικής πίεσης στους 

προµηθευτές ενός προϊόντος, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις τιµολογιακές τους αποφάσεις». 

Ο σηµαντικός ρόλος της υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης είναι εµφανής και στον 

τρόπο που η Επιτροπή ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντων, η οποία «περιλαµβάνει µόνο 

εκείνα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που οι καταναλωτές θεωρούν υποκατάστατα ή 

εναλλάξιµα»18. Όσον αφορά το δυνητικό ανταγωνισµό, αυτός δεν λαµβάνεται υπόψη 

στον ορισµό της σχετικής αγοράς εφόσον δεν έχει την αµεσότητα της επίδρασης της 

                                                 
16 “Notice on the Definition of the Relevant Market for the purposes of Community Competition Law”, Official 
Journal, C 372.  
17 Το ίδιο ισχύει και στις Η.Π.Α. (βλ. Οδηγία για Οριζόντιες Συγχωνεύσεις: 1992 § 1).  
18 Παράλληλα, η Επιτροπή θεωρεί ότι υποκατάσταση ζήτησης θα λαµβάνεται υπόψη στον ορισµό της σχετικής 
αγοράς µόνο «σε περιπτώσεις όπου οι επιδράσεις της είναι ισοδύναµες µε αυτές της υποκατάστασης από πλευράς 
ζήτησης σε όρους αµεσότητας και αποτελεσµατικότητας». 
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υποκατάστασης ζήτησης, αλλά υπολογίζεται σε επακόλουθα στάδια όπου εξετάζεται 

αυτό που έχουµε αποκαλέσει µακροχρόνια Μονοπωλιακή ∆ύναµη19. 

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, η υποκατάσταση ζήτησης στην 

ουσία ανταποκρίνεται στη συνάθροιση αγορών και άρα θα οδηγήσει σε πιο ευρείς 

ορισµούς αγοράς από αυτούς, που θα προέκυπταν αν µόνο η υποκατάσταση από 

πλευράς ζήτησης λαµβανόταν υπόψη20. Στην ουσία η Επιτροπή φαίνεται να 

ενστερνίζεται αυτό που οι Οδηγίες των Η.Π.Α. αναφέρουν ως «σχεδόν καθολική 

υποκατάσταση»21, για να θεωρήσουν ότι πρέπει να γίνει συνάθροιση αγορών για 

λόγους υποκατάστασης από πλευράς προσφοράς. Υπό την έννοια αυτή, οι νοµοθεσίες 

των Η.Π.Α. και της Ε.Ε. φαίνεται να µοιράζονται αυτό το κοινό χαρακτηριστικό: και οι 

δυο χρησιµοποιούν το τεστ της «σχεδόν καθολικής υποκατάστασης».  

 
Η διαφορά µεταξύ των δυο προσεγγίσεων (Η.Π.Α. και Ε.Ε.) έγκειται στο ρόλο που 

αποδίδεται στην υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει «σχεδόν καθολική υποκατάσταση». Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, στις 

Η.Π.Α. οι αρχές θα λάβουν υπόψη την υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς για ν’ 

αναγνωρίσουν τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις και να υπολογίσουν µερίδια αγοράς και 

βαθµό συγκέντρωσης στην αγορά. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις αφορούν τις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις, που παράγουν τα προϊόντα της σχετικής αγοράς, όπως και τις 

επιχειρήσεις που παράγουν άλλα προϊόντα αλλά οι οποίες µπορούν να εισέλθουν στη 

σχετική αγορά γρήγορα και χωρίς να χρειαστεί να υποστούν σηµαντικές αναπόκτητες 

δαπάνες (sunk costs). Οι επιχειρήσεις αυτές προβαίνουν σε µη δεσµευµένη είσοδο 

(uncommitted entrants). Τα µερίδια και ο βαθµός συγκέντρωσης υπολογίζονται 

λαµβάνοντας υπόψη τις συνολικές πωλήσεις ή την παραγωγική δυνατότητα, που τώρα 

υφίσταται στην σχετική αγορά, πλέον αυτής που είναι πιθανό ότι θα προσθέσουν στη 

                                                 
19 Πρόκειται για τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να δρουν µακροχρόνια ανεξάρτητα, διατηρώντας τις τιµές τους 
πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο µε αρνητικές επιπτώσεις στην ευηµερία των καταναλωτών.  
20 Η Επιτροπή στην Οδηγία του 1997 για τον ορισµό της σχετικής αγοράς, αναφέρεται επί παραδείγµατι στον κλάδο 
χαρτιού, που παράγεται σε διαφορετικές ποιότητες οι οποίες δεν είναι υποκατάστατα από πλευράς ζήτησης µεταξύ 
τους. Όµως η πλειοψηφία των προµηθευτών χαρτιού, παράγουν όλες τις ποιότητες: οι αναγκαίες προσαρµογές στην 
παραγωγή µπορεί να υλοποιηθούν ταχύτατα και σε πολύ χαµηλό κόστος. Εν προκειµένω, όλες οι ποιότητες χαρτιού 
πρέπει να θεωρηθούν µια σχετική αγορά.   
21 Η Οδηγία για Οριζόντιες Συγχωνεύσεις των Η.Π.Α. (1992) αναφέρει «αν υποκαταστασιµότητα από πλευράς 
προσφοράς µεταξύ µιας οµάδας προϊόντων είναι σχεδόν καθολική (nearly universal) για τις επιχειρήσεις που πωλούν 
ένα ή περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, τότε οι Αρχές µπορεί να χρησιµοποιήσουν µια συναθροιστική περιγραφή 
αυτών των αγορών για λόγους ευκολίας». Το τεστ της «σχεδόν καθολικής υποκαταστασιµότητας» όπως το ονόµασε 
ο Padilla συνίσταται στο ότι, οι αγορές θα συναθροίζονται όταν δεν αφορούν προϊόντα που είναι υποκατάστατα από 
πλευράς ζήτησης, µόνο όταν η υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς είναι «σχεδόν καθολική». Η εφαρµογή του 
τεστ γίνεται σε δυο στάδια: πρώτα καθορίζεται αν δυο προϊόντα είναι υποκατάστατα από πλευράς προσφοράς. Μετά 
διερευνάται αν η υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς είναι «σχεδόν καθολική», δηλαδή κατά πόσο η 
υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς µεταξύ µιας οµάδας προϊόντων είναι τεχνολογικά εφικτή και οικονοµικά 
βιώσιµη για τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις επιχειρήσεις που πωλούν ένα ή περισσότερα από αυτά τα προϊόντα. 
(Βέττας: 2004).  
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σχετική αγορά οι επιχειρήσεις που θα προβούν σε µια µη δεσµευµένη είσοδο. Αντίθετα, 

οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν δεσµευµένη είσοδο (committed entrants), είναι 

αυτές που πρέπει να προβούν σε σηµαντικές αναπόκτητες δαπάνες, προκειµένου να 

εισέλθουν στη σχετική αγορά. Η προσφορά των επιχειρήσεων αυτών λαµβάνεται 

υπόψη στην ανάλυση του δυνητικού ανταγωνισµού.  

 
Στην περίπτωση της Ε.Ε., αν η υποκατάσταση από πλευράς προσφοράς δεν είναι 

«σχεδόν καθολική» ώστε να ληφθεί υπόψη και να γίνεται πιο ευρύς ο ορισµός της 

σχετικής αγοράς, δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό των µεριδίων της αγοράς. 

Λαµβάνεται υπόψη σε µεταγενέστερο στάδιο µε το δυνητικό ανταγωνισµό. Εντούτοις, 

αυτή η ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου δεν είναι οµόφωνα αποδεκτή. Είναι όµως 

συµβατή µε την Οδηγία, (παρά το γεγονός ότι η τελευταία δεν αναφέρεται ρητά στην 

«σχεδόν καθολική» υποκατάσταση) και µε την πρακτική της Επιτροπής για τον ορισµό 

της σχετικής αγοράς σε συγκεκριµένες περιπτώσεις: σε αυτές είναι τα προϊόντα και όχι 

οι προµηθευτές που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα, τα οποία συναθροίζονται κατά 

τον ορισµό της σχετικής αγοράς.  

 

Παράδειγµα  

Έστω τα προϊόντα Α και Β, τα οποία δεν είναι εναλλάξιµα από πλευράς ζήτησης. Ας 

υποθέσουµε ότι µια µερίδα των προµηθευτών του Β είναι σε θέση να παράξουν άµεσα 

και χωρίς σηµαντικό κόστος και το προϊόν Α (δεν υπάρχει «σχεδόν καθολική» 

υποκατάσταση). Αν γινόταν συνάθροιση των αγορών για τα προϊόντα Α και Β είναι 

σαφές ότι, τα µερίδια αγοράς των προµηθευτών του Α θα ήταν υποτιµηµένα. Αυτό γιατί 

µε τη συνάθροιση θα συµπεριλαµβανόταν η παραγωγή όλων των προµηθευτών του Β, 

ακόµη κι εκείνων που δεν δύνανται να παράξουν το Α.  

 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση των Η.Π.Α., θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υποκατάσταση 

από πλευράς προσφοράς, όχι όµως συναθροίζοντας τα Α και Β, αλλά λαµβάνοντας 

υπόψη την παραγωγή των συγκεκριµένων προµηθευτών του Β, οι οποίοι µπορούν να 

προσφέρουν υποκατάστατα όταν γίνεται υπολογισµός των µεριδίων των προµηθευτών 

του Α. Από την άλλη πλευρά, αν δεν είχαµε λάβει καθόλου υπόψη την υποκατάσταση 

από πλευράς προσφοράς, δηλαδή και στο στάδιο υπολογισµού µεριδίων επειδή δεν 

είναι «σχεδόν καθολική», τα µερίδια των προµηθευτών του Α θα ήταν υπερτιµηµένα, 

γεγονός το οποίο θα συνέβαινε αν ίσχυε η ερµηνεία της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας.  
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3.3 Σχετική αγορά και δεσπόζουσα θέση 

Σε περιπτώσεις που εξετάζεται δεσπόζουσα θέση, προκειµένου να έχουµε σωστό 

ορισµό µιας σχετικής αγοράς, ως τιµή αναφοράς θα πρέπει να λαµβάνεται το 

ανταγωνιστικό επίπεδο. Αυτό αναγνωρίζεται στην Οδηγία για τον Ορισµό Σχετικών 

Αγορών της Ε.Ε. και από άλλες αρχές Π.Α.. Παρ’ όλ’ αυτά η αναγνώριση αυτή δε 

συνοδεύεται από προτάσεις για το πώς θα αντιµετωπισθεί πρακτικά η δυσκολία 

εύρεσης του ανταγωνιστικού επιπέδου τιµής. Παράλληλα, δεν φαίνεται ν’ 

αναγνωρίζεται ότι, αν το ανταγωνιστικό επίπεδο τιµής µπορούσε να προσδιορισθεί, 

τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να χρησιµοποιηθεί όλη η διαδικασία εύρεσης της σχετικής 

αγοράς, καθώς αν γνωρίζαµε το ανταγωνιστικό επίπεδο τιµής και το συγκρίναµε µε το 

παρατηρούµενο τρέχον επίπεδο τιµής, τότε θα είµαστε σε θέση να καταλήξουµε κατά 

πόσο υπάρχει ∆.Θ.. 

 
Στην πράξη ο καθορισµός του ανταγωνιστικού επιπέδου τιµής είναι εξαιρετικά 

δυσχερής και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αδύνατος. Η αδυναµία αυτή 

δηµιουργεί ουσιαστικά προβλήµατα στην ανάλυση ∆.Θ., καθόσον εµπειρικά δεδοµένα 

σχετικά µε τις δυνατότητες υποκατάστασης δεν προσφέρουν µεγάλη χρησιµότητα. Για 

παράδειγµα, δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν το γεγονός ότι υπάρχουν κοινές 

διαχρονικές τάσεις τιµών, δείχνει δυνατότητες υποκατάστασης σε ανταγωνιστικές ή 

µονοπωλιακές τιµές.  

 

3.4 ∆υνητικός ανταγωνισµός και εµπόδια εισόδου  

Μια υπάρχουσα επιχείρηση µπορεί ν’ αντιµετωπίσει προβλήµατα από δυνητικούς 

ανταγωνιστές, στην προσπάθεια αύξησης και διατήρησης µακροχρόνια της τιµής της 

σηµαντικά πάνω από τα ανταγωνιστικά επίπεδα, αν υπήρχε η δυνατότητα να 

δηµιουργήσουν γρήγορα και εύκολα µια αύξηση της προσφοράς στην αγορά. Το 

φαινόµενο αυτό παρατηρείται όταν η είσοδος και η έξοδος από την αγορά 

επιτυγχάνεται µε σχετική ευκολία.  

 

3.4.1 Εµπόδια εισόδου  

Εµπόδιο εισόδου συνιστά ένα κόστος που αναλαµβάνει µια επιχείρηση,  η οποία 

εισέρχεται σε µια αγορά και το οποίο δεν επιβαρύνει µια υφιστάµενη επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, εµπόδιο εισόδου µπορεί ν’ αποτελεί ένα χαρακτηριστικό µιας 

υπάρχουσας επιχείρησης, που καθιστά τη λειτουργία της περισσότερο αποτελεσµατική 

από αυτή που αναµένεται από µια νεοεισερχόµενη επιχείρηση. Όσο χαµηλότερα είναι 
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τα εµπόδια εισόδου, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να µην εµφανιστεί 

αποτελεσµατική Μονοπωλιακή ∆ύναµη στην αγορά. Αντίστροφα, όταν τα εµπόδια 

εισόδου είναι υψηλά, τότε οι υπάρχουσες επιχειρήσεις θα µπορούν να διατηρούν σε 

µακροχρόνιο επίπεδο τιµές υψηλότερες από το οριακό τους κόστος, εµποδίζοντας 

παράλληλα την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Μπορούµε να διακρίνουµε σε τρεις τύπους 

εµποδίων εισόδου. 

 
 Απόλυτα πλεονεκτήµατα. Μια επιχείρηση διαθέτει απόλυτο πλεονέκτηµα αν έχει 

πρόσβαση σε σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία ή/και πόρους οι οποίοι δεν είναι 

προσιτοί σε ένα δυνητικό ανταγωνιστή, ή είναι προσιτοί µόνο σε σηµαντικά 

υψηλότερο κόστος.  

 Στρατηγικά πλεονεκτήµατα. Γενικά µια επιχείρηση αποκτά στρατηγικό 

πλεονέκτηµα, όταν είναι η πρώτη που εισέρχεται στην αγορά. Για παράδειγµα, µια 

επιχείρηση µπορεί να αποκτήσει Σ.Π. έναντι των δυνητικών ανταγωνιστών της, ως 

απόρροια της φήµης της ότι χρησιµοποιεί επιθετική τιµολόγηση (predatory pricing), 

για να οδηγήσει τους ανταγωνιστές της εκτός αγοράς. Το φαινόµενο αυτό εµπίπτει 

επίσης στην κατηγορία της απαγορευτικής συµπεριφοράς (exclusionary behavior). 

Παράλληλα, το υψηλό αναπόκτητο κόστος (sunk cost) που υφίστανται οι 

νεοεισερχόµενοι στην αγορά, προσδίδει Σ.Π. στις υφιστάµενες επιχειρήσεις.  

 Απαγορευτική συµπεριφορά ή συµπεριφορά αποκλεισµού. Τα εµπόδια εισόδου 

µπορούν να δηµιουργηθούν, επίσης, µέσω απαγορευτικής συµπεριφοράς από την 

πλευρά της υπάρχουσας επιχείρησης. Για παράδειγµα, οι ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών πρέπει να διασυνδέσουν τα δίκτυά 

τους προκειµένου να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες στους πελάτες τους. Ένα µικρό 

δίκτυο µε µικρό αριθµό συνδροµητών, το οποίο ανταγωνίζεται ένα µεγάλο, 

κυρίαρχο δίκτυο µιας κυρίαρχης επιχείρησης, θα πρέπει να διασυνδεθεί στο δίκτυο 

της µεγάλης επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει γιατί η µικρή επιχείρηση είναι δύσκολο 

να µπορεί να προσελκύσει πελάτες, αν αυτοί δεν είναι σε θέση να καλούν 

συνδροµητές του µεγάλου δικτύου. Μια κυρίαρχη επιχείρηση µπορεί να 

εκµεταλλευτεί αυτή την ασυµµετρία µε σκοπό να αποκλείσει τους ανταγωνιστές 

της, αρνούµενη να επιτρέψει τη διασύνδεση µε άλλες επιχειρήσεις ή επιτρέποντάς 

την, αλλά µόνο µε δυσµενείς όρους.  

 
Ένας εναλλακτικός τρόπος κατηγοριοποίησης των εµποδίων είναι η διάκριση σε 

∆οµικά (ή ∆ιαρθρωτικά) Εµπόδια (structural barriers) και Νοµικών ή Ρυθµιστικών 
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Κανονιστικών Εµποδίων (legal or regulatory barriers). Τα περισσότερα από τα 

παραπάνω εµπόδια είναι δοµικά. Τα νοµικά εµπόδια προκύπτουν από διάφορες 

νοµοθετικές, διοικητικές ή άλλες κρατικές ρυθµίσεις, που έχουν άµεση επίδραση στις 

συνθήκες εισόδου22. 

 
Ολοκληρώνοντας αναφέρουµε ότι, ο τρόπος µε τον οποίο οι επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται υπό την παρουσία πραγµατικού ανταγωνισµού διαφέρει από τις 

στρατηγικές που ακολουθούν υπό συνθήκες δυνητικού ανταγωνισµού. Πιο 

συγκεκριµένα, ο ανταγωνισµός από επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην 

αγορά οδηγεί γενικά σε συµπίεση των τιµών προς το κόστος. Όµως, µια επιχείρηση η 

οποία αντιµετωπίζει δυνητικό ανταγωνισµό, ακόµη και µε απειλή για µείωση της 

κερδοφορίας, δεν έχει πάντα κίνητρο να µειώσει τις τιµές της παρά µόνο αν συντρέχουν 

ειδικοί λόγοι. Αυτό συµβαίνει γιατί το επίπεδο τιµών µπορεί γενικά να µεταβληθεί 

εύκολα όταν µια ανταγωνίστρια επιχείρηση εισέλθει στη αγορά. Συνθήκες υπό τις 

οποίες η ύπαρξη δυνητικού ανταγωνισµού µπορεί να οδηγήσει άµεσα σε µείωση τιµών, 

παρουσιάζονται όταν οι επενδύσεις σε παραγωγικό δυναµικό αποτελούν µη ανακτήσιµο 

κόστος, οπότε οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να «υπέρ-επενδύσουν» σε παραγωγικό 

δυναµικό, µε σκοπό ν’ αποτρέψουν µια επιχείρηση να εισέλθει στην αγορά. Επίσης, 

όταν παρατηρούνται επιδράσεις δικτύου, οι καταναλωτές µαθαίνουν τα χαρακτηριστικά 

των προϊόντων ή σηµατοδοτείται προς τους δυνητικούς ανταγωνιστές ότι, οι συνθήκες 

στην αγορά δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Οπωσδήποτε υπάρχουν κι άλλες στρατηγικές 

που έχουν ως αντικείµενο την αποτροπή της εισόδου δυνητικών ανταγωνιστών, ιδίως η 

ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, µπορεί να οδηγήσουν έµµεσα σε 

µείωση τιµών (ή αύξηση ποιότητας), σε σχέση µε τις τιµές αν δεν υπήρχε ορατή απειλή 

διείσδυσης στην αγορά.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Αναφέρουµε ως παράδειγµα το νοµικό όριο στον αριθµό των επιχειρήσεων, που µπορεί να έχουν πρόσβαση στο 
τηλεπικοινωνιακό ραδιοφάσµα. Τυπικά, αυτοί οι περιορισµοί συνδέονται µε τεχνικούς ή τεχνολογικούς 
περιορισµούς. Βλ. και Commission Working Document (17 June 2002) και Σύσταση της Επιτροπής C 497 
(11/2/2003).  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    444ΟΟΟ:::   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΧΧΧΡΡΡΗΗΗΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΕΕΕΚΚΚΜΜΜΕΕΕΤΤΤΑΑΑΛΛΛΛΛΛΕΕΕΥΥΥΣΣΣΗΗΗ    ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣΠΠΠΟΟΟΖΖΖΟΟΟΥΥΥΣΣΣΑΑΑΣΣΣ    

ΘΘΘΕΕΕΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    

 

Όλες οι νοµοθεσίες περί ανταγωνισµού, εµπεριέχουν διατάξεις σχετικά µε την 

απαγόρευση ορισµένων συµπεριφορών και πρακτικών εκ µέρους των επιχειρήσεων µε 

σηµαντική µονοπωλιακή δύναµη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι σχετικές διατάξεις 

εµπεριέχονται στο άρθρο 82 της ΣυνθΕΚ, που απαγορεύει την καταχρηστική 

εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Στις Η.Π.Α. οι σχετικές διατάξεις εµπεριέχονται 

στο µέρος Β του Sherman Act και στα Μέρη 2 και 3 του Clayton Act. Οι συµπεριφορές 

αυτές θ’ αποτελέσουν το αντικείµενο εξέτασης του παρόντος κεφαλαίου.  

 
Αναφέρουµε εισαγωγικά ότι ορισµένες από τις συµπεριφορές που δυνητικά 

απαγορεύονται, αφορούν περιορισµούς που θέτει µια επιχείρηση σε µια άλλη 

επιχείρηση ή γενικότερα, µια επιχείρηση στους πελάτες της και οι περιορισµοί αυτοί 

συχνά ενσωµατώνονται σε συµφωνίες µεταξύ τους. Στη νοµολογία της Ε.Ε., οι κάθετοι 

περιορισµοί εξετάζονται ως συµφωνίες που υπάγονται στο άρθρο 81 της ΣυνθΕΚ, που 

απαγορεύει συνεργασίες, συµφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, ή 

εναρµονισµένες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα, την 

παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού. Μια ακραία µορφή 

κάθετης συµφωνίας είναι η «κάθετη ολοκλήρωση ή συγχώνευση» δυο επιχειρήσεων, 

που δραστηριοποιούνται σε δυο ή περισσότερα διαφορετικά στάδια της κάθετης 

παραγωγικής αλυσίδας. Νοµολογικά, ο τύπος αυτός της συγχώνευσης εµπίπτει στις 

διατάξεις περί Συγχωνεύσεων και Εξαγορών και θα εξεταστεί την παρούσα ενότητα.   

 

4.1 ∆εσπόζουσα θέση και µονοπωλιακή δύναµη 

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ορίζει τη ∆εσπόζουσα Θέση κατά την έννοια του άρθρου 82 

της ΣυνθΕΚ ως «µια θέση οικονοµικής δύναµης / ισχύος που έχει µια επιχείρηση, η 

οποία της επιτρέπει να περιορίσει τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά, παρέχοντάς της 

τη δυνατότητα να συµπεριφέρεται σε σηµαντικό βαθµό, ανεξάρτητα από τους 

ανταγωνιστές, τους πελάτες της και εν τέλει τους καταναλωτές».  Επίσης, σύµφωνα µε 

τη νοµολογία της Ε.Ε., µια επιχείρηση θα θεωρηθεί ότι έχει σηµαντική δύναµη στην 

αγορά, αν έχει µερίδιο µεγαλύτερο από 25%23. Η έννοια της Σ∆Α χρησιµοποιείται κατά 

                                                 
23 Βλ. σχετικά και § 68 και 69 των Κατευθυντήριων Γραµµών για την εφαρµογή του άρθρου 81 της ΣυνθΕΚ στις 
συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (ΕΕ C3 / 2 της 6.1.2001), επίσης άρθρο 4 του Κανονισµού 2658/2000 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 § 3 σε κατηγορίες συµφωνιών εξειδίκευσης (ΕΕ L 
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τον έλεγχο συγχωνεύσεων, όπου συνήθως το κατώφλι που απαιτείται για να εξετασθεί 

µια συγχώνευση είναι 25 – 30%. Ακόµη, µέχρι πρόσφατα αυτήν την έννοια 

χρησιµοποιούσαν και οι Ρυθµιστικές Αρχές: η ύπαρξη Σ∆Α είχε ως συνέπεια 

συγκεκριµένες απαιτήσεις για την τιµολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων24.  

 

Εκτίµηση της ∆εσπόζουσας Θέσης σύµφωνα µε τη Νοµολογία της Ε.Ε. 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία της Ε.Ε. στα πλαίσια της εφαρµογής του άρθρου 82 της 

Συνθήκης περί καταχρηστικής εκµετάλλευσης ∆.Θ., µια επιχείρηση θα θεωρηθεί ότι 

κατέχει ∆.Θ. στην αγορά αν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα έχει µερίδιο µεγαλύτερο 

από 50%. Σε περίπτωση που το µερίδιο είναι µικρότερο του 50%, τότε θεωρείται 

σηµαντικό να εξεταστεί και η συνολική κατανοµή µεριδίων στην αγορά όπως και άλλοι 

παράγοντες, αλλά µε µερίδιο µικρότερο του 25% η επιχείρηση κρίνεται ότι δεν µπορεί 

να κατέχει δεσπόζουσα θέση.  Ειδικότερα, για να υποτεθεί ότι µια επιχείρηση κατέχει 

∆.Θ., καταρχήν λαµβάνεται υπόψη το µερίδιό της και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

πολύ παραπάνω του 50%, τότε συνεκτιµώνται: 

 Το ποσοστό συµµετοχής άλλων ανταγωνιστών στην ίδια αγορά. Αν υπάρχουν λίγοι 

ανταγωνιστές µε υψηλά µερίδια π.χ. άνω του 20-25% ο καθένας, τότε µερίδιο π.χ. 

55 – 60% δεν αποτελεί επαρκή ένδειξη δεσπόζουσας θέσης, ενώ αν η υπόλοιπη 

αγορά είναι κατακερµατισµένη σε πληθώρα ανταγωνιστών, ακόµη και µε µερίδιο 

40 – 45% µπορεί να θεωρηθεί ότι, η επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση. 

 Η διαφοροποίηση των προϊόντων της επιχείρησης και συγκεκριµένα τα σήµατα 

φήµης (brand names) που χρησιµοποιεί όπως και άλλα νοµικά ή πραγµατικά 

εµπόδια εισόδου στη σχετική αγορά. Αν δεν υπάρχουν εµπόδια εισόδου, τότε η 

δυνατότητα µιας επιχείρησης να διατηρήσει τις τιµές πάνω από το ανταγωνιστικό 

επίπεδο είναι πολύ περιορισµένη, ακόµη κι αν το µερίδιό της είναι πολύ υψηλό (και 

πάνω από 60%). 

 Άλλοι παράγοντες που περιορίζουν τη δύναµη της επιχείρησης στην αγορά, όπως 

τυχόν πολύ ισχυρή δύναµη των ανταγωνιστών. Αναφέρουµε ως παράδειγµα, µια 

µεγάλη αλυσίδα υπεραγορών, η οποία έχει τη διαπραγµατευτική δύναµη να 

                                                                                                                                               
304 / 3 της 5.12.2000) και το άρθρο 4 § 2 του Κανονισµού 2659/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 81 § 3 της ΣυνθΕΚ σε κατηγορίες συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ L 304 / 7 της 
5.12.2000).  
24 Με πρόσφατη Οδηγία Πλαίσιο (Framework Directive 2002/21/EC) για τις Τηλεπικοινωνίες, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κινήθηκε στην αντικατάσταση της έννοιας της Σ∆Α που χρησιµοποιούσε σε υπό ρύθµιση αγορές, µε αυτήν 
της ∆εσπόζουσας Θέσης σύµφωνα µε το άρθρο 82 και το άρθρο για τη Ρύθµιση Συγχωνεύσεων.  



 37
 

περιορίσει τη δυνατότητα παραγωγών να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε τιµές πολύ 

υψηλότερες του κόστους τους25.  

 
Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ∆ικαστηρίων σχετικά µε τον ορισµό 

και την εκτίµηση ∆.Θ. δεν είναι ικανοποιητική για τους εξής λόγους: 

 Εννοιολογικά ο ορισµός της ∆.Θ. στηρίζεται ή εµπεριέχει τη δυνατότητα 

κατάχρησής του. ∆ηλαδή για να θεωρηθεί ότι µια επιχείρηση κατέχει ∆.Θ., θα 

πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι έχει τη δυνατότητα περιορισµού του ανταγωνισµού 

και ανεξάρτητης δράσης, δηλαδή την ικανότητα κατάχρησής της. Όµως, αν µια 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα κατάχρησης Μ.∆. θα το κάνει. Εποµένως υπάρχει 

υψηλός κίνδυνος σύγχυσης.   

 Πρακτικά, µε την προσέγγιση της Ε.Ε. για να εκτιµηθεί αν µια επιχείρηση κατέχει 

∆.Θ. δίνεται υπερβολική έµφαση στο µερίδιο της επιχείρησης στην αγορά. Είναι 

όµως γνωστό ότι, το µερίδιο της αγοράς δεν είναι ικανοποιητικός δείκτης τα 

στατικής και ιδιαίτερα της µακροχρόνιας µονοπωλιακής δύναµης.  

 

Η προσέγγιση των Η.Π.Α. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση που ακολουθούν οι αρχές Π.Α. στις Η.Π.Α. είναι αυτή 

της σύγχρονης οικονοµικής επιστήµης: η έννοια της ∆.Θ. ορίζεται σύµφωνα µε 

συγκεκριµένα στατικά κριτήρια δοµής της αγοράς, συγκεκριµένα µερίδια και το βαθµό 

συγκέντρωσης στην αγορά. Η εκτίµηση της ∆.Θ. αποτελεί µόνο το πρώτο βήµα στην 

εκτίµηση της επίδρασης µιας συγκεκριµένης επιχειρησιακής πρακτικής στην κοινωνική 

ευηµερία. Σε αυτή την προσέγγιση, µετά το προσδιορισµό της ∆.Θ. πρέπει επίσης να 

εκτιµηθούν: 

 Η βραχυχρόνια (ή στατική) Μ.∆. της επιχείρησης, η οποία εξαρτάται από την 

ύπαρξη ή όχι ∆.Θ. όπως την ορίσαµε, αλλά και από άλλους παράγοντες, ήτοι 

- τη διαφοροποίηση των προϊόντων της επιχείρησης 

- τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

- τη φύση του ανταγωνισµού µεταξύ της επιχείρησης και των ανταγωνιστών της 

                                                 
25 Σηµαντικός παράγοντας, όπως τονίζεται στο OFT Report 342, είναι και η φύση του ανταγωνισµού στην αγορά που 
µπορεί να είναι πολύ έντονος (οδηγώντας σε τιµές πολύ κοντά στο οριακό κόστος) ακόµη και µε πολύ λίγες 
επιχειρήσεις, όπως π.χ. σε αγορές που χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλα και µη συχνά bids (σελ. 33). Σύµφωνα µε 
πρόσφατες Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τις 
τηλεπικοινωνίες (2002), για την εκτίµηση της ∆.Θ., όταν το µερίδιο της επιχείρησης δεν είναι για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα παραπάνω από 50%, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως: το µέγεθος της επιχείρησης, 
το µέγεθος των υποδοµών που δεν είναι εύκολο ν’ αναπαραχθούν, πλεονεκτήµατα ή προβάδισµα σε τεχνολογικό 
επίπεδο, δύναµη των αγοραστών, προνοµιακή πρόσβαση σε χρηµατοδοτικούς πόρους, διαφοροποίηση προϊόντων, 
οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, κάθετη ολοκλήρωση, µέγεθος δικτύων διανοµής και πωλήσεων και άλλα 
δυνητικά εµπόδια εισόδου που µειώνουν το δυνητικό ανταγωνισµό.    
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- την ένταση του δυνητικού ανταγωνισµού τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, που 

εξαρτάται από το ύψος και την αναµενόµενη διατηρησιµότητα των εµποδίων 

εισόδου, τα οποία προστατεύουν την επιχείρηση και επιδρούν στις 

βραχυχρόνιες στρατηγικές της επιλογές.   

 Η δυνατότητα µακροχρόνιας κατάχρησης Μ.∆., που καλείται µακροχρόνια 

µονοπωλιακή δύναµη, µε σηµαντικά αρνητικές συνέπειες στη µακροχρόνια 

κοινωνική ευηµερία. Η εκτίµηση της µακροχρόνιας κατάχρησης Μ.∆. απαιτεί µια 

αξιολόγηση της µακροχρόνιας εξέλιξης των παραγόντων που καθορίζουν τη 

βραχυχρόνια Μ.∆. της επιχείρησης και ιδιαίτερα: 

- τη µακροχρόνια εξέλιξη του δυνητικού ανταγωνισµού και 

- την ένταση και αναµενόµενη εξέλιξη του τεχνολογικού ανταγωνισµού. 

 

Με βάση αυτή την προσέγγιση, η αξιολόγηση της µακροχρόνιας κατάστασης του 

ανταγωνισµού στην αγορά πρέπει να επικεντρωθεί στα αποτελέσµατα της 

συµπεριφοράς υπό εξέταση, ιδιαίτερα το κατά πόσο η συµπεριφορά έχει αρνητική 

επίδραση στους καταναλωτές. Σε αντίθεση λοιπόν µε την προσέγγιση της Ε.Ε., η 

αξιολόγηση της κατάστασης του ανταγωνισµού στην αγορά επικεντρώνεται στα 

αποτελέσµατα της συµπεριφοράς, αναζητώντας κατά πόσο οδηγεί σε µείωση του 

ανταγωνισµού µε αρνητικές επιδράσεις στους καταναλωτές και όχι µόνο στο κατά 

πόσον υπάρχει ∆.Θ. βάσει κάποιων δεικτών της δοµής της αγοράς. Μόνο εφόσον 

διαπιστωθεί υψηλή πιθανότητα µακροχρόνιων σηµαντικών αρνητικών επιδράσεων, 

κρίνεται αναγκαία η απαγόρευση της υπό εξέτασης συµπεριφοράς ή ενέργειας ή η 

επιβολή ειδικών ρυθµιστικών υποχρεώσεών.  

 

Τύποι καταχρηστικής συµπεριφοράς 

Οι βασικοί τύποι καταχρηστικής συµπεριφοράς είναι: 

 Αντί – ανταγωνιστική συµπεριφορά, είτε λόγω της «απαγορευτικής» φύσης της για 

υπάρχοντες, νέους ή δυνητικούς ανταγωνιστές, ή επιχειρήσεις σε άλλα στάδια της 

παραγωγικής αλυσίδας, είτε επειδή αυξάνει την πιθανότητα συνεργασιακής 

συµπεριφοράς µεταξύ υπαρχουσών επιχειρήσεων, όπως: 

- επιβολή κάθετων περιορισµών 

- συνδεδεµένες πωλήσεις (tying ή biding) 

- άρνηση πώλησης 

- συµπίεση τιµών 



 39
 

- επιθετική συµπεριφορά 

- εκπτώσεις πίστης (fidelity discounts) 

- σταυροειδείς επιδοτήσεις 

 Συµπεριφορά που συνεπάγεται εκµετάλλευση των καταναλωτών ή άλλων 

επιχειρήσεων (προµηθευτών ή αγοραστών) µέσω: 

- υπερβολικά υψηλών τιµών 

- διακριτικών (ή αδικαιολόγητα διαφοροποιηµένων ή άνισων) τιµών 

 

4.2 ∆ίκαιο ανταγωνισµού για την καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας 

θέσης σε Ε.Ε. και Η.Π.Α.  

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Υπενθυµίζουµε ότι, το άρθρο 82 της ΣυνθΕΚ απαγορεύει την καταχρηστική 

εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Σε περίπτωση παρέκκλισης, η Επιτροπή µπορεί να 

επιβάλλει πρόστιµα µέχρι και 10% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που 

εµπλέκονται και να διατάξει την παύση της συµπεριφοράς αυτής. Το άρθρο 82 παρέχει 

δείγµατα κατάχρησης όσον αφορά στον καθορισµό τιµών, στον περιορισµό της 

παραγωγής «σε βάρος των καταναλωτών», στη διακριτική τιµολόγηση όταν αυτή θέτει 

κάποιες επιχειρήσεις σε συγκριτικό µειονέκτηµα, καθώς και στη χρήση περιοριστικών 

όρων σε ορισµένες συµβάσεις.  

 
Τα παραδείγµατα αυτά συνδυάζουν οικονοµικούς και µη οικονοµικούς στόχους. Οι 

τύποι των περιοριστικών όρων που εξετάζονται στο άρθρο 82 αφορούν στις ενέργειες 

µε σκοπό την αύξηση των εµποδίων εισόδου και ειδικότερα εισόδου στις εθνικές 

αγορές. Η απαγόρευση τέτοιων περιορισµών θεωρείται ότι θα βελτιώσει την απόδοση 

της κοινής αγοράς και θα προάγει την ολοκλήρωσή της.  

 

Παράδειγµα: Άρθρο 82 της ΣυνθΕΚ (πρώην άρθρο 86) 

Κάθε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από µια ή περισσότερες επιχειρήσεις µέσα στην 

κοινή αγορά ή µέσα σε ένα σηµαντικό τµήµα αυτή, θα απαγορεύεται ως ασύµβατη µε 

την κοινή αγορά… Μια τέτοια κατάχρηση µπορεί να συνίσταται σε: 

i. άµεση ή έµµεση επιβολή «άδικων» (unfair) τιµών αγοράς ή πώλησης, ή άλλων 

άδικων εµπορικών συνθηκών, 

ii. περιορισµούς στην παραγωγή, τεχνολογική ανάπτυξη, ή ανάπτυξη αγορών εις 

βάρος των καταναλωτών, 
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iii. εφαρµογή ανόµοιων συνθηκών σε ισοδύναµες συναλλαγές, εφόσον αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να θέτει κάποιους σε µειονεκτικότερη θέση και 

iv. υποχρέωση αποδοχής συµπληρωµατικών υποχρεώσεων από άλλα µέρη σε 

συµβάσεις, υποχρεώσεις που από τη φύση τους ή σύµφωνα µε τα εµπορικά έθιµα, 

δεν έχουν καµία σχέση µε το αντικείµενο αυτών των συµβάσεων. 

 

4.3 Κάθετες σχέσεις – κάθετη ολοκλήρωση και περιορισµοί  

Κάθετη ολοκλήρωση σηµειώνεται όταν µια επιχείρηση εµπλέκεται σε περισσότερα από 

ένα (και συχνά σε όλα) τα στάδια της κάθετης αλυσίδας της παραγωγικής διαδικασίας. 

Γενικά οι επιχειρήσεις επιλέγουν κάθετη ολοκλήρωση26, όταν το κόστος τους µε αυτήν 

την στρατηγική είναι µικρότερο από το κόστος τους αν σε κάθε στάδιο της κάθετης 

αλυσίδας, επιλέξουν να συναλλάσσονται µε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο στάδιο αυτό. Ένα µέρος του κόστους που διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην επιλογή αυτή είναι το κόστος συναλλαγών. Άλλοι λόγοι που 

µπορεί να οδηγήσουν σε κάθετη ολοκλήρωση είναι: 

 Εξάλειψη των εξωτερικοτήτων. Στην περίπτωση που ένας παραγωγός επιθυµεί από 

τους διανοµείς ή αντιπροσώπους του, τη διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

προς τους καταναλωτές, αν κάποιος από αυτούς αρνηθεί να συµµορφωθεί θα 

δηµιουργήσει αρνητική επίδραση και στο υπόλοιπο δίκτυο διανοµέων. Αυτό είναι 

το κίνητρο για τον παραγωγό να δηµιουργήσει δικό του δίκτυο ώστε να ελέγχει τις 

εξωτερικότητες.   

 Αποφυγή κρατικών παρεµβάσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρο ολοκλήρωσης, 

προκειµένου ν’ αποφύγουν ελέγχους τιµών, φόρους ή κυβερνητικές ρυθµίσεις.  

 Αύξηση µονοπωλιακού κέρδους. Η ολοκλήρωση που πραγµατοποιείται για το λόγο 

αυτό επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισµό και την ευηµερία των καταναλωτών, 

οπότε θα πρέπει να εξετάζεται από τις αρχές Π.Α., όταν αξιολογούν επιπτώσεις 

τέτοιων συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

 

Τα κίνητρα για κάθετους περιορισµούς, που βασίζονται σε προβλήµατα στις σχέσεις 

µεταξύ «παραγωγών» και «εµπόρων» εντοπίζονται στα ακόλουθα: 

 Απόκλιση συµφερόντων µεταξύ ενός παραγωγού και των «εµπόρων» που 

χρησιµοποιεί για τη διανοµή των προϊόντων του. Η απόκλιση µπορεί να έχει 

προκληθεί από έλλειψη έντονου ανταγωνισµού µεταξύ των εµπόρων του ίδιου 

                                                 
26 Η κάθετη ολοκλήρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί de novo ή µέσω κάθετης συγχώνευσης ή µέσω εξαγοράς.  
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brand name, από εξωτερικότητες που δηµιουργούν οι επενδύσεις των εµπόρων και 

προβλήµατα λόγω αποφάσεων των εµπόρων σχετικά µε τη γεωγραφική τοποθεσία 

τους και οι οποίες δε διευκολύνουν τον παραγωγό.  

 Μεγάλος αριθµός παραγωγών, µε συνέπεια interbrand ανταγωνισµό. Οι επιδράσεις 

τις οποίες στην περίπτωση αυτοί επιθυµούν οι παραγωγοί να ελέγξουν είναι, οι 

εξωτερικότητες από επενδύσεις παραγωγών και τη µείωση των τιµών όταν τα 

προϊόντα είναι στενά υποκατάστατα (µε αντίστοιχη µείωση των επιχειρηµατικών 

κερδών) λόγω του υψηλού ανταγωνισµού. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις η µονοπωλιακή δύναµη κατέχεται από τους εµπόρους κι 

όχι από τους παραγωγούς, όπως για παράδειγµα οι αλυσίδες λιανικής ή τα super 

markets.  

 

Η χρήση των κάθετων περιορισµών µπορεί να οδηγήσει σε επίλυση των προβληµάτων 

µεταξύ παραγωγών και εµπόρων. Αυτό επιτυγχάνεται µε: 

 ∆ιπλό περιθώριο κέρδους: χωρίς κανένα κάθετο περιορισµό, η τελική τιµή που θα 

πληρώσει ο καταναλωτής θα είναι µεγαλύτερη από αυτήν που µεγιστοποιεί το 

συνολικό κέρδος του παραγωγού και του εµπόρου. Εποµένως, οι παραγωγοί µπορεί 

να προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να επιλύσουν αυτό το 

πρόβληµα (π.χ. µη γραµµική τιµολόγηση, καθορισµός µέγιστης ή ελάχιστης 

λιανικής τιµής (resail price maintenance-RPM) ή υποχρέωση αγοράς ελάχιστης 

ποσότητας προϊόντος από τον έµπορο (quantity forcing ή sales quota)).  

 Εξωτερικότητες από τις επενδύσεις των εµπόρων. Ο παραγωγός µπορεί να 

χρησιµοποιήσει RPM µε σκοπό να δώσει κίνητρα στους εµπόρους να επενδύσουν 

στο προϊόν του. Επίσης, ο παραγωγός µπορεί να χρησιµοποιήσει τον περιορισµό 

της γεωγραφικής περιοχής στην οποία ο έµπορος µπορεί να διαθέτει το προϊόν του, 

µε συνέπεια τον περιορισµό της δυνατότητας άλλων εµπόρων οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές, να επωφεληθούν από την είσοδο στην 

αγορά.  

 Εφαρµογή δικτύου µε άριστο βαθµό και πυκνότητα τοποθεσίας εµπόρων. Τα 

προβλήµατα αυτά µπορεί να επιλυθούν µε την επιβολή από τον παραγωγό ενός 

συνδυασµού RPM (σε ελάχιστη τιµή) και περιορισµό µέσω επιλεκτικής επιλογής 

του αριθµού των εµπόρων (selective distribution).  
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 Εξωτερικότητες από επενδύσεις των παραγωγών. Ο κάθετος αυτός περιορισµός 

µπορεί ν’ αντιµετωπισθεί µε την αποκλειστική αντιπροσώπευση (exclusive 

dealing).   

 

Παραδείγµατα 

Το Clayton Act (1914) στις Η.Π.Α. περιείχε ένα άρθρο το οποίο απαγόρευε τις tie – in – 

sales (πωλήσεις συνδεδεµένων προϊόντων), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση 

του ανταγωνισµού.  

 
Το 1936 το ∆ικαστήριο καταδίκασε την ΙΒΜ για την πρακτική της να µην επιτρέπει τη 

χρήση των καρτών (tabulating cards) άλλων προµηθευτών που χρησιµοποιούνταν στις 

µηχανές της (key – punch machines), απορρίπτοντας την αξίωσή της ότι, αν 

χρησιµοποιούνταν άλλες κάρτες οι µηχανές την µπορεί να παρουσίαζαν προβλήµατα 

που θα έβλαπταν τη φήµη της.  

 
Το 1947 καταδικάστηκε η International Salt, η οποία εξανάγκαζε τους αγοραστές 

κάποιων µηχανών της να προµηθεύονται από την ίδια το αλάτι. Η αξίωσή της ότι, η 

χαµηλής ποιότητας αλάτι από άλλους προµηθευτές θα έκανε ζηµιά στις µηχανές της, 

απορρίφθηκε και κρίθηκε ότι, η πολιτική της εταιρείας απέκλειε ανταγωνιστές της από 

ένα σηµαντικό κοµµάτι της αγορά αλατιού.  

 
Το 1977 το ∆ικαστήριο απέρριψε την αίτηση ενός αναισθησιολόγου να καταδικασθεί η 

πρακτική ενός νοσοκοµείου, να προµηθεύεται τις υπηρεσίες αναισθησιολογίας 

αποκλειστικά από µια εταιρεία (Hyde). Αυτό γιατί έκρινε ότι, κανένας εκ των 

συµβαλλόµενων δεν είχε δύναµη στην αγορά.  

 
Μια άλλη σηµαντική απόφαση ήταν αυτή της Kodak (1992), µε την οποία το 

∆ικαστήριο καταδίκασε την εταιρεία για την πρακτική της να συνδέει ορισµένα 

ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης µε την πώληση των φωτοτυπικών µηχανών 

της. Η Kodak δικαιολογηµένα ζήτησε ν’ απαλλαγεί από την κατηγορία ότι, η πρακτική 

της µειώνει την ευηµερία των καταναλωτών, προβάλλοντας το σχετικά µικρό µερίδιό 

της και τον ανταγωνισµό που υπάρχει στην αγορά των φωτοτυπικών µηχανηµάτων. Αν 

οι καταναλωτές έχουν πολλές εναλλακτικές προσφορές για φωτοτυπικά και το κόστος 

συντήρησης και ανταλλακτικών της Kodak ήταν συγκριτικά πολύ υψηλό, τότε δεν θα 

αγόραζαν τα προϊόντα της. Παρόλο που το ∆ικαστήριο συµφώνησε ότι, η Kodak δεν 

είχε σηµαντική δύναµη στη συγκεκριµένη αγορά, έκρινε ότι η πρακτική της έπρεπε να 
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καταδικαστεί γιατί οι καταναλωτές µπορεί να πλήρωναν υψηλότερη τιµή, λόγω της 

πρακτικής της εταιρείας, καθώς ή δεν ήταν καλά πληροφορηµένοι ή/και δεν ήταν σε 

θέση να εκτιµήσουν σωστά τις µελλοντικές ανάγκες τους σε ανταλλακτικά και 

υποστήριξη. Εντούτοις, το ∆ικαστήριο δεν εξήγησε το πώς θα κέρδιζαν οι καταναλωτές 

αν η Kodak διέθετε ανταλλακτικά σε ανεξάρτητους επισκευαστές, σε τιµή που η ίδια θα  

καθόριζε.  

 

4.4 Το ∆ίκαιο Ανταγωνισµού για κάθετους περιορισµούς και κάθετες 

συγχωνεύσεις σε Η.Π.Α. και Ε.Ε.  

Η.Π.Α. 

Στις Η.Π.Α. η µεταχείριση από τις αρχές ανταγωνισµού για τους κάθετους 

περιορισµούς και τις κάθετες συγχωνεύσεις & εξαγορές, εµφανίζει διαχρονικά 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Αρχικά αποδιδόταν σηµαντικό βάρος στην πιθανότητα 

«αποκλεισµού ανταγωνιστών από κάποιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας» 

(market foreclosure), µέσω της κάθετης ολοκλήρωσης. Το 1947 στην απόφαση Yellow 

Cab, το Ανώτατο ∆ικαστήριο έκρινε ότι, η κάθετη ολοκλήρωση µέσω συγχώνευσης 

µπορεί να θεωρηθεί per se παράνοµη. Όµως, το 1948 µε την απόφαση Columbia Steel, 

το Α.∆. έκρινε ότι, η κάθετη ολοκλήρωση δεν µπορεί από µόνη της να θεωρηθεί 

παράνοµη και πρέπει να εξετάζονται λεπτοµερώς οι οικονοµικές επιδράσεις της (rule of 

reason). Το 1957 µε την απόφαση Du Pont το ∆ικαστήριο επανήλθε στην αρχική 

προσέγγισή του και απαγόρευσε στην Du Pont να συνεχίσει να έχει µετοχικό µερίδιο 

(23%) στην General Motors. Έκτοτε όµως οι αποφάσεις του είναι συνεπείς µε τη 

«λογική της απόφασης Columbia Steel».  

 
Σήµερα, οι θέσεις των αρχών Π.Α. σχετικά µε τις µη – οριζόντιες συγχωνεύσεις, 

παραµένουν ίδιες µε αυτές που διατυπώθηκαν στη σχετική Ενότητα της Οδηγίας για 

Συγχωνεύσεις του 1984. Σύµφωνα µε αυτές, υπάρχουν δυο περιπτώσεις στις οποίες οι 

αρχές θ’ αντικρούσουν µια κάθετη συγχώνευση: (α) όταν αυτή αναµένεται να οδηγήσει 

στον εκτοπισµό κάποιου συγκεκριµένου δυνητικού ανταγωνιστή και (β) όταν 

αναµένεται ν’ αυξήσει τα εµπόδια εισόδου, να διευκολύνει συνεργασιακή συµπεριφορά 

ή να επιτρέψει έναν προµηθευτή – µονοπώλιο να αποφύγει ρυθµιστικές παρεµβάσεις 

στις τιµές του. Επιπλέον, οι Οδηγίες επισηµαίνουν ότι, τυχόν αρνητικές επιδράσεις 

κάθετων συγχωνεύσεων είναι πιθανές, αν οι συγχωνεύσεις έχουν αρνητικές οριζόντιες 

επιδράσεις και ότι, προϋπόθεση για την ύπαρξη τέτοιων επιδράσεων είναι ότι υπάρχει 
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δύναµη καις τις δυο κάθετες αγορές δραστηριοποίησης και σηµαντική δύναµη 

τουλάχιστον σε µια από αυτές.  

 

Αναφορικά µε τους κάθετους περιορισµούς θα λέγαµε ότι και πάλι η µεταχείρισή τους 

από τις αρχές Π.Α. των Η.Π.Α., διαχρονικά εµφανίζει διαφοροποιήσεις. Το 1967 το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο διακήρυξε ότι, οι κάθετοι περιορισµοί θα θεωρούνται per se 

παράνοµοι. Εντούτοις, δέκα χρόνια µετά, το ίδιο ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι, κάθετοι 

περιορισµοί οι οποίοι δε αφορούν τιµές (π.χ. γεωγραφικοί περιορισµοί), πρέπει ν’ 

αξιολογούνται σύµφωνα µε το rule of reason. Κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρξε 

περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής για τους κάθετους περιορισµούς (την περίοδο των 

κυβερνήσεων Reagan – Bush), αν και από τότε (ειδικά από το 1993) η τάση αυτή 

αναχαιτίστηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το 1993 ν’ αποσυρθεί η Οδηγία για Κάθετους 

Περιορισµούς που είχε δηµοσιεύσει το 1985 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Παρ’ όλ’ 

αυτά, τη δεκαετία του 1990 σε υποθέσεις που εξέτασε το Ανώτατο ∆ικαστήριο, 

περιόρισε τις περιπτώσεις όπου κάθετοι περιορισµοί σε τιµές είναι per se παράνοµοι, 

και το 1997 έκρινε σε µια υπόθεση ότι, περιορισµοί που θέτουν µέγιστες τιµές είναι 

νόµιµοι.  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Το 1999 η Ε.Ε. προχώρησε σε ρύθµιση για τους κάθετους περιορισµούς (Κανονισµός 

της Επιτροπής 2790/9927), που καθιερώνει µια προσέγγιση αξιολόγησης των 

οικονοµικών επιδράσεων των κάθετων περιορισµών28. Η RPM απαγορεύεται όπως και 

οι αυστηροί περιορισµοί που επιβάλλονται σε εµπόρους π.χ. γεωγραφικού χαρακτήρα. 

Άλλες µορφές κάθετων περιορισµών επιτρέπονται µόνο υπό µια γενική εξαίρεση (block 

exemption), αν το µερίδιο του παραγωγού είναι µικρότερο από 30%. Αν το µερίδιο 

είναι µεγαλύτερο από 30% και πάλι µπορεί να χορηγηθεί ατοµική απαλλαγή υπό το 

άρθρο 81 § 3, το οποίο µπορεί να εξαιρέσει κάθετες συµφωνίες, λαµβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς, ιδιαίτερα το βαθµό συγκέντρωσης και το δυνητικό 

ανταγωνισµό29.   

                                                 
27 Αφορά την εφαρµογή του άρθρου 81 § 3 της ΣυνθΕΚ, σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και 
εναρµονισµένων πρακτικών, ΕΕ αριθµός L 336 της 29/12/1999 σελ. 21 και οι συνοδεύουσες αυτόν κατευθυντήριες 
γραµµές.  
28 Όπως αναφέραµε παραπάνω, οι κάθετες Συγχωνεύσεις κι Εξαγορές από την άποψη του ∆ικαίου περί 
Ανταγωνισµού εµπίπτουν στις γενικές διατάξεις για Σ & Ε (όπου αφορούν ιδιαίτερα οριζόντιες Σ & Ε) και στο 
Κοινοτικό ∆ίκαιο είναι αντικείµενο του Κανονισµού 4064/89 όπως έχει τροποποιηθεί από τον 139/2004. Εποµένως, 
όχι στο άρθρο 82.  
29 Βλ. και Commission Notice, Guidelines on Vertical Restraints (2000/C291/01) και Commission Communication 
“Follow Up to the Green Paper on Vertical Restraints”. 
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Παραδείγµατα 

 Resale Price Maintenance (RPM). Το 1911 το Ανώτατο ∆ικαστήριο των Η.Π.Α. 

αποφάνθηκε για το πόρε ένας παραγωγός θα µπορούσε να θέσει περιορισµούς, 

όσον αφορά στις τιµές που πωλούν τα προϊόντα του οι διανοµείς του. Στην 

περίπτωση Dr. Miles, Medical Co., ο John D. Park (διανοµέας) αρνήθηκε να 

συνάψει ένα συµβόλαιο στο οποίο προσδιορίζονταν οι ελάχιστες τιµές, στις οποίες 

τα φαρµακευτικά προϊόντα του Dr. Miles µπορούσαν να πωληθούν30. Το 

∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι, αυτό το συµφωνητικό τιµολόγησης ήταν παράνοµο 

γιατί περιόριζε τον ανταγωνισµό  µεταξύ των εµπόρων και ισοδυναµούσε µε 

καθορισµό της τιµής. Η δικαστική αυτή απόφαση δεν υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλής 

και οι αντιµονοπωλιακοί νόµοι τροποποιήθηκαν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

επιτρέπουν RPM. Το 1937 το Κογκρέσο ψήφισε το Miller – Tydings Resale Price 

Maintenance Act και το 1951 το McGuire Act. Αυτές οι νοµοθετικές πράξεις 

έδωσαν στους παραγωγούς το δικαίωµα να θέτουν τις τιµές λιανικής, χωρίς να 

δεσµεύονται από καµία αντιµονοπωλιακή υποχρέωση. Οι νόµοι που επέτρεπαν 

RPM ανακλήθηκαν το 1975 και έκτοτε RPM θεωρείται per se παράνοµο.  

 Γεωγραφικοί περιορισµοί (exclusive territories). Το 1963 το ∆ικαστήριο εξέτασε το 

ζήτηµα των γεωγραφικών περιορισµών για την περίπτωση της White Motor31. Ένας 

παραγωγός φορτηγών περιόρισε την περιοχή στην οποία οι διανοµείς του 

µπορούσαν να πωλούν το προϊόν. Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι, τέτοιου είδους 

γεωγραφικοί περιορισµοί δεν παραβιάζουν απαραίτητα τους αντιµονοπωλιακούς 

νόµους και η νοµιµότητά τους θα πρέπει να καθορίζεται µόνο έπειτα από εξέταση 

των επιδράσεών τους.  

 
Στην περίπτωση της General Motors (1966) το ∆ικαστήριο εξέτασε όσον αφορά 

του γεωγραφικούς περιορισµούς, τους όρους που η General Motors είχε θέσει στα 

συµβόλαια µε τους εµπόρους της. Αυτοί απαγόρευαν να µετακινούνται από τη µια 

περιοχή στην άλλη32. H General Motors επίσης προσπάθησε να αποτρέψει τους 

διανοµείς της από το να µεταπωλούν αυτοκίνητα σε εµπόρους που τα διέθεταν σε 

χαµηλότερη τιµή (discount dealers), οι οποίοι µεταπωλούσαν χωρίς να 

χρησιµοποιούν τις ίδιες µεθόδους προώθησης µε αυτές των άλλων εµπόρων. Η 

απόφαση του ∆ικαστηρίου ήταν ότι, οι προσπάθειες της General Motors «ν’ 

αποκλείσει τις πωλήσεις των καινούριων αυτοκινήτων Chevrolet από τους discount 
                                                 
30 Dr. Miles Medical Co vs John D. Park and Sons Company, 220 U.S. 373 (1911).  
31 White Motor vs United States, 372 U.S. 127 (1966).  
32 United States vs General Motors Corp., 384 U.S. 127 (1966).  
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dealers είχαν σκοπό να προστατεύσουν τους εµπόρους από αληθινό ή δυνητικό 

ανταγωνισµό» και συµπέρανε ότι, αυτού του είδους η συµπεριφορά αποτελούσε 

παραβίαση τω αντιµονοπωλιακών νόµων.  

 
Στις περιπτώσεις Schwinn (1967), το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι, οι αποκλειστικές 

γεωγραφικές περιοχές (exclusive territories) «είναι τόσο πολύ καταστροφικές για 

τον ανταγωνισµό που και µόνο η ύπαρξή τους είναι αρκετή» για να απαγορευθούν. 

∆ηλαδή, η χρήση των αποκλειστικών γεωγραφικών περιοχών αποτελεί per se 

παραβίαση των αντιµονοπωλιακών νόµων33.     

 

Στην περίπτωση Sealy και Topco, το Ανώτατο ∆ικαστήριο ερµήνευσε τους 

γεωγραφικούς περιορισµούς ως συµφωνίες για τον περιορισµό του ανταγωνισµού 

µεταξύ των διαφόρων ανταγωνιστών34. Και στις δυο περιπτώσεις κάποιες οµάδες 

επιχειρήσεων συνδύασαν και συµφώνησαν να εµπλακούν σε γεωγραφικούς 

περιορισµούς, σαν µέρος της προσπάθειάς τους να προωθήσουν τα προϊόντα τους 

και ένα κοινό trademark, καθώς και να αποφύγουν τα προβλήµατα free – rider. Το 

∆ικαστήριο υποστήριξε ότι και στις δυο περιπτώσεις, αυτές οι συµφωνίες 

αποτελούσαν per se παραβιάσεις του Εδαφίου 1 του Sherman Act. Αν όµως 

εξετάζονταν σήµερα, στο βαθµό που και στις δυο περιπτώσεις οι εδαφικοί 

περιορισµοί ήταν απαραίτητοι για την ανάπτυξη ενός νέου trademarked προϊόντος, 

θα αναλύονταν µε τον rule of reason και δεν θα θεωρούνταν per se παραβιάσεις.  

 
Το 1977 το ∆ικαστήριο εξέτασε την υπόθεση GTE Sylvania35. Η Sylvania επέβαλε 

στους διανοµείς της γεωγραφικούς περιορισµούς. Το ∆ικαστήριο σε αυτήν την 

περίπτωση αναγνώρισε ότι, οι κάθετοι περιορισµοί βελτίωναν τη δυνατότητα του 

παραγωγού να πουλάει το προϊόν του και αποτελούσαν έναν τρόπο για να 

ξεπεραστούν συγκεκριµένα προβλήµατα free – rider. Εποµένως, το ∆ικαστήριο 

απέρριψε την per se απαγόρευση των γεωγραφικών περιορισµών και αντί αυτού, 

καθιέρωσε ένα rule of reason κάτω από τον οποίο θα έπρεπε να εκτιµώνται οι 

κάθετοι περιορισµοί. Στην υπόθεση αυτή, η λογική του ∆ικαστηρίου βασίστηκε 

στην προώθηση του interbrand ανταγωνισµού (ανάµεσα σε διαφορετικά προϊόντα) 

αντί του περιορισµού του intrabrand ανταγωνισµού (µεταξύ εµπόρων του ίδιου 

προϊόντος). Εντούτοις, η χρήση αυτής της διάκρισης θεωρήθηκε παραπλανητική. 

                                                 
33 United States v. Arnold Schwinn & Company, 388 U.S. 365 (1967).  
34 United States v. Sealy Inc., 388 U.S. 350 (1967) και United States v. Topco Associates Inc., 405 U.S. 596 (1972). 
35 Continental TV Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36 (1977).  
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Οι κάθετοι περιορισµοί µπορούν στην πραγµατικότητα να προωθήσουν τον 

interbrand ανταγωνισµό, αλλά δεν προκύπτει άµεσα ότι θα δηµιουργηθεί ένα µη 

επιθυµητό αποτέλεσµα στον intrabrand ανταγωνισµό. Με τον να καθιερωθεί ένα 

rule to reason κριτήριο στην περίπτωση της GTE Sylvania, το ∆ικαστήριο 

αναγνώρισε ότι οι κάθετοι περιορισµοί µπορούν να προωθήσουν τον ανταγωνισµό.  

 Exclusive Dealing (Αποκλειστική Αντιπροσώπευση). Το 1949 στην υπόθεση 

Standard Stations, το Ανώτατο ∆ικαστήριο των Η.Π.Α. εξέτασε το πρόβληµα της 

αποκλειστικής αντιπροσώπευσης36. H Standard Oil της Καλιφόρνια είχε την 

απαίτηση οι ανεξάρτητοι έµποροί της να αγοράζουν προϊόντα πετρελαίου και 

εξαρτήµατα όπως µπαταρίες και λάστιχα αυτοκινήτων, µόνο από την ίδια. Αντί να 

εφαρµόσει έναν rule of reason, βάσει του οποίου θα ήταν πολύ δύσκολο να 

αποδειχθεί ότι ο ανταγωνισµός είχε στην πραγµατικότητα µειωθεί λόγω της 

αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι, το 

Εδάφιο 3 του Clayton Act, που απαγορεύει την αποκλειστική αντιπροσώπευση, 

ικανοποιείται από την ένδειξη ότι οι ανταγωνιστές έχουν αποκλειστεί και ένα 

σηµαντικό τµήµα του εµπορίου έχει επηρεαστεί. Ο ∆ικαστής Jackson διαφώνησε 

ισχυριζόµενος ότι το ∆ικαστήριο είχε κάνει λάθος στον οικονοµικό συλλογισµό του 

και ότι, η αποκλειστική αντιπροσώπευση µπορεί να διευκολύνει την ένταση του 

ανταγωνισµού37.  

 
Μελλοντικές υποθέσεις του ∆ικαστηρίου, όσον αφορά την αποκλειστική 

αντιπροσώπευση, θα επηρεασθούν κατά πάσα πιθανότητα από το πόρισµά του για 

την υπόθεση GTE Sylvania, στην οποία υπενθυµίζουµε ότι το Α.∆. αναγνώρισε 

πως οι κάθετοι περιορισµοί µπορούν ενίοτε να προάγουν τον ανταγωνισµό.  

   

4.5 Άρνηση πώλησης – άρνηση πρόσβασης σε ουσιώδεις διευκολύνσεις 

Στα πλαίσια την ανάλυσης Κάθετης Ολοκλήρωσης και Περιορισµών, τα κίνητρα που 

έχουν οι επιχειρήσεις µε µονοπωλιακή δύναµη να αποκλείσουν ανταγωνιστές τους είναι 

(α) στο κάτω (downstream) στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την αγορά µιας 

εισροής που παράγουν (οι Μ.∆. επιχειρήσεις) σε ένα πάνω (upstream) στάδιο ή/και (β) 

στο upstream στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την προµήθεια των εισροών 

που παράγουν οι ανταγωνιστές τους σε αυτό το στάδιο, από το κάτω τµήµα τους.  

 

                                                 
36 Standard Oil Company of California v. United States, 337 U.S. 293 (1949).  
37 Tampa Electric Company v. Nashville Coal Company, 365 U.S. 320 (1961).  
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Εδώ θα εξετάσουµε το θέµα της άρνησης πώλησης (refusal to supply) µιας εισροής από 

µια ηγέτιδα επιχείρηση, που µπορεί ν’ αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 82, αν δεν 

µπορεί να αιτιολογηθεί αντικειµενικά. Η άρνηση πώλησης µπορεί να εκφράζει κάθετο 

περιορισµό κι εφόσον προέρχεται από κάποια συµφωνία, µπορεί να παραβιάζει τα 

Άρθρα 81 και 82.  

 

 Άρνηση προµήθειας. Πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που ερευνήθηκε από τις 

Αρχές Ανταγωνισµού της Βρετανίας το 1981. Επρόκειτο για την άρνηση της 

Raleigh (εταιρεία παραγωγής ποδηλάτων) να προµηθεύσει ορισµένα µεγάλα 

καταστήµατα προσφορών (discount stores)38. Η Raleigh υποστήριζε ότι, η πολιτική 

διανοµής των προϊόντων της ήταν ιδιαίτερης σηµασίας γι’ αυτήν, καθώς η φήµη 

είχε βασιστεί και διατηρηθεί µε την καθοριστική συµβολή των αντιπροσώπων της. 

Εποµένως, έκρινε ότι, ήταν σηµαντικό για την ανταγωνιστική της θέση να 

προστατευτούν οι παραδοσιακοί διανοµείς της. Οι Αρχές Ανταγωνισµού 

αποφάνθηκαν ότι, αυτή η τακτική περιόριζε τον ανταγωνισµό και η Βρετανική 

Επιτροπή αποφάσισε ότι, η συµπεριφορά της Raleigh ήταν αντί-ανταγωνιστική κι 

έβλαπτε το δηµόσιο συµφέρον.  

 Άρνηση πρόσβασης σε ουσιώδεις διευκολύνσεις (essential facilities). Πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερα σηµαντικό τύπο άρνησης πώλησης. Μια υποδοµή / διευκόλυνση ή 

ένας συντελεστής παραγωγής θεωρείται ουσιώδης, αν η πρόσβαση σε αυτήν / 

αυτόν είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει µια επιχείρηση σε µια αγορά και είναι 

αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να αναδηµιουργηθεί λόγω τεχνικών, γεωγραφικών, 

ή νοµικών περιορισµών, ακόµη κα οικονοµικών παραγόντων (π.χ. ηλεκτρισµός, 

νερό κλπ). Εποµένως, ο ιδιοκτήτης µιας ουσιώδους διευκόλυνσης είναι κυρίαρχη 

επιχείρηση και η άρνηση εκ µέρους του πρόσβασης σε άλλες επιχειρήσεις είναι 

πιθανόν ότι αποτελεί καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης39.  

 

Ασφαλώς, η έννοια της Ο.∆. που πρέπει να παρέχεται σε όποιον τη ζητά, είναι 

αντίθετη µε την έννοια των ∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας (Property Rights), βάσει της 

οποίας κάθε επιχείρηση έχει το θεµελιώδες δικαίωµα να εξασκεί τα ∆.Ι. επί των 

περιουσιακών της στοιχείων. Η Σχολή του Σικάγο έχει εκφράσει µια ιδιαίτερα 

σηµαντική κριτική της έννοιας, σύµφωνα µε την οποία ο ιδιοκτήτης της ουσιώδους 

διευκόλυνσης δε χρειάζεται ν’ αρνηθεί πρόσβαση σε κάποιο δυνητικό ανταγωνιστή 
                                                 
38 Βλ. Βέττας 2004, σσ. 386 – 387.  
39 Βλ. Commercial Solvents Corp. v. Commission, 1974, CMLR, 309.  
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του στην αγορά, καθώς µέσω µονοπωλιακής τιµολόγησης της διευκόλυνσης µπορεί 

να επιτύχει το επιθυµητό γι’ αυτόν αποτέλεσµα. Οπωσδήποτε το αποτέλεσµα αυτό 

δεν µπορεί να διαρκέσει επ’ αόριστον. Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις η 

άρνηση πρόσβασης µπορεί να θεωρηθεί ως λιγότερο διαφανής τρόπος να επιτύχει 

µια κυρίαρχη επιχείρηση το στόχο της για µονοπωλιακό κέρδος και µε τον τρόπο 

αυτό ν’ αποφύγει την παρέµβαση των αρχών ανταγωνισµού. 

 
Η πρακτική άρνησης πρόσβασης µπορεί να αντιµετωπιστεί καταρχήν µε την 

απαγόρευση στον ιδιοκτήτη της Ο.∆. να δραστηριοποιείται στα άλλα στάδια της 

παραγωγής, όπως έγινε στις Η.Π.Α. µε την AT &T το 1984. Με δεδοµένες όµως τις 

δυνητικές ωφέλειες από την κάθετη ολοκλήρωση, οι ρυθµιστικές αρχές µπορεί να 

επιλέξουν να επιτρέψουν στον ιδιοκτήτη Ο.∆. να δραστηριοποιηθεί και στα άλλα 

στάδια, απορρίπτοντας τη λήψη µέτρων διαρθρωτικής φύσης, ωστόσο να τον 

εµποδίσουν να δρα καταχρηστικά κατά άλλων επιχειρήσεων (The Efficient 

Component Pricing Rule). Τη λύση αυτή επέλεξαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες µετά την ιδιωτικοποίηση και απελευθέρωση των κλάδων κοινής ωφέλειας τα 

τελευταία χρόνια. Μια βασική παράµετρος είναι η ρύθµιση της τιµής πρόσβασης 

(access price) που πληρώνουν οι άλλες επιχειρήσεις για τη χρήση της ουσιώδους 

διευκόλυνσης.  

 
Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, η Οδηγία Πρόσβασης της Ε.Ε. (EC Access 

Notice) αναφέρει τρία είδη άρνησης παροχής πρόσβασης: 

- Για τους σκοπούς µιας υπηρεσίας, ενώ σε µια άλλη επιχείρηση έχει δοθεί άδεια 

πρόσβασης να λειτουργήσει στην αγορά αυτήν της υπηρεσίας. 

- Για τους σκοπούς µιας υπηρεσίας, ενώ και σε καµία άλλη επιχείρηση δεν έχει 

δοθεί αντίστοιχη άδεια. Εδώ αναφέρουµε την περίπτωση της απόφασης Oscar 

Bronner του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, σύµφωνα µε την οποία µια άρνηση 

παροχής άδειας πρόσβασης σε µια ουσιώδη υποδοµή / διευκόλυνση, όταν 

υπάρχει έλλειψη πραγµατικών και δυνητικών υποκατάστατων διευκολύνσεων, 

θα απαγορεύεται µόνο εάν: (α) είναι πιθανό να εξαλείψει κάθε δυνατότητα 

ανταγωνισµού από την πλευρά της επιχείρησης που ζητά την άδεια πρόσβασης 

στην αντίστοιχη downstream αγορά και (β) η άρνηση δεν µπορεί να 

δικαιολογηθεί αντικειµενικά.   

- Η διακοπή παροχής πρόσβασης σε έναν ήδη υπάρχοντα πελάτη.  
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 Άρνηση παροχής πληροφόρησης. Η άρνηση µιας ηγέτιδας επιχείρησης να παρέχει 

πληροφόρηση (και τεχνική πληροφόρηση) στους ανταγωνιστές µπορεί να αποτελεί 

καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, αν η άρνηση σηµαίνει ότι οι 

υπηρεσίες που βασίζονται στη διαθεσιµότητα της πληροφόρησης µπορούν να 

διατεθούν µόνο από τον ηγέτη.  

 Συµπίεση τιµών. Πρόκειται για µια εναλλακτική µέθοδο άρνησης πώλησης ή 

πρόσβασης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί π.χ. σε υπό απελευθέρωση αγορές στις 

οποίες υπάρχει ρητή απαγόρευση της πρακτικής άρνησης πώλησης/πρόσβασης σε 

εισροές που ελέγχουν οι κυρίαρχες επιχειρήσεις. Το κατά πόσον µια επιχείρηση 

εµπλέκεται σε price squeezing µπορεί να εκτιµηθεί αν λάβουµε υπόψη αν η ηγέτιδα 

επιχείρηση θα ήταν κερδοφόρα στην κάτω αγορά, αν έπρεπε να πληρώσει και η ίδια 

για τη βασική εισροή µε τους ίδιους όρους των ανταγωνιστών της κλπ.  

 

4.6 Επιθετική συµπεριφορά 

Ως επιθετική συµπεριφορά θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική από κάποια 

επιχείρηση, που ως σκοπό έχει να προκαλέσει την έξοδο ανταγωνιστών της από την 

αγορά. Η επιθετική τιµολόγηση είναι µια πολύ σηµαντική τέτοια πρακτική, κατά την 

οποία µια επιχείρηση υπόκειται σκοπίµως βραχυχρόνιες ζηµίες σε µια αγορά, 

τιµολογώντας κάτω του κόστους. Με τον τρόπο αυτό, οι περισσότερο αδύναµες 

υφιστάµενες επιχειρήσεις αναγκάζονται να εξέλθουν, ενώ παράλληλα αποθαρρύνεται η 

είσοδος νέων ανταγωνιστών. Αν αυτή η στρατηγική πετύχει, είναι πιθανό οι 

καταναλωτές να επωφεληθούν βραχυπρόθεσµα από χαµηλότερες τιµές, ωστόσο στη 

µακροχρόνια περίοδο η µείωση του ανταγωνισµού θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές, 

ίσως χαµηλότερη ποιότητα και λιγότερες δυνατότητες επιλογής. Συνεπώς, η επιθετική 

τιµολόγηση είναι πιθανόν να κριθεί ότι παραβιάζει το Άρθρο 82 της ΣυνθΕΚ.  

 
Το πιο γνωστό τεστ εκτίµησης ύπαρξης επιθετικής τιµολόγησης προτάθηκε αρχικά το 

1975 από τους Areeda & Turner στις Η.Π.Α. και τροποποιήθηκαν σε διάφορα σηµεία 

σε άρθρα το 1978, 1982 και 1986. Στην αρχική προσέγγιση του τεστ, ορίζεται ότι 

τιµολόγηση κάτω από το βραχυχρόνιο οριακό κόστος θα πρέπει να θεωρείται επιθετική. 

Στην τελική της µορφή η πρόταση είναι ότι, τιµές πάνω από το µέσο συνολικό κόστος 

πρέπει να θεωρούνται νόµιµες per se, τιµές κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος δεν 

είναι µη - νόµιµες per se αλλά είναι πιθανώς µη – νόµιµες, ενώ τιµές µεταξύ µέσου 

µεταβλητού και µέσου συνολικού κόστους είναι πιθανώς νόµιµες.  
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Αρκετοί σχολιαστές έχουν τονίσει ότι, δεν είναι δυνατόν να βρεθούν κανόνες που 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε όλους τους κλάδους και προτείνουν οι κανόνες να 

τροποποιούνται ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο εφαρµόζονται. Για παράδειγµα, στον 

κλάδο που δραστηριοποιούνται οι αλυσίδες super market, θεωρείται ότι είναι απίθανο 

να µπορούν να εφαρµοστούν οι γνωστοί κανόνες, λόγω του ότι η είσοδος συνήθως 

απαιτεί τη δηµιουργία σηµαντικής πρόσθετης παραγωγικής δυναµικότητας σε συνθήκες 

όπου η υπάρχουσα δυναµικότητα είναι επαρκής.  

 
Σε ένα άλλο κλάδο, των τηλεπικοινωνιών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε., ο κανόνας 

είναι µια επιχείρηση να καλύπτει το LRIC (Long – run Incremental Cost), 

αναγνωρίζοντας πως η διάρθρωση του κόστους στους κλάδους δικτύων τείνει να 

διαφέρει από τους περισσότερους άλλους κλάδους40. Έτσι, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Ε.Ε. αν µια κυρίαρχη επιχείρηση χρεώσει τιµή µικρότερη από το LRIC, θα υποθέταµε 

ότι προτίθεται να εµπλακεί σε επιθετική τιµολόγηση.  

  

4.6.1 Επίδραση στην κοινωνική ευηµερία: Η περίπτωση KLM v. EasyJet 

Ακόµη και στην περίπτωση που µπορούµε ν’ αποδείξουµε ότι έχει εφαρµοστεί 

επιθετική τιµολόγηση, παραµένει το ερώτηµα του κατά πόσο αυτή οδηγεί σε 

µακροχρόνια µείωση της κοινωνικής ευηµερίας και εποµένως, κατά πόσο τελικά πρέπει 

η πρακτική αυτή να είναι επιλήψιµη. Ως παράδειγµα θα εξετάσουµε την περίπτωση της 

KLM v. EasyJet στον τοµέα των αεροµεταφορών.  

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι, η EasyJet αποτελεί µια από τις πλέον επιτυχηµένες 

ευρωπαϊκές ιστορίες της δεκαετίας του 1990. Η EasyJet ακολουθώντας σε µεγάλο 

βαθµό το παράδειγµα της SouthWest Airlines, ξεκίνησε να λειτουργεί µε πολύ χαµηλό 

κόστος, ανάµεσα σε διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις, χρησιµοποιώντας τη γραµµή 

London – Lutton σαν το κεντρικό κοµβικό της σηµείο (hub). Σχεδόν αµέσως µόλις 

εισχώρησε και στο δροµολόγιο London – Amsterdam, η KLM η οποία κατείχε το 40% 

της αγοράς, απάντησε στις µειωµένες τιµές της EasyJet, µειώνοντας και η ίδια κατά 

πολύ τα ναύλα της, ώστε να συµβαδίζουν µε αυτά της ανταγωνίστριας. Ασφαλώς, η 

πολιτική αυτή για την KLM ισοδυναµούσε µε τιµολόγηση κάτω του κόστους και 

επέφερε σηµαντικές ζηµίες για την EasyJet, όσον αφορούσε το συγκεκριµένο 

δροµολόγιο. Παρόλο που η EasyJet κατάφερε να επιβιώσει µετά από αυτήν την 
                                                 
40 Βλ. EC Access Notice. Αναφέρουµε εδώ ότι, µια απόλυτη εφαρµογή του τεστ του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην 
περίπτωση της AKZO (όπου χρησιµοποιείται το µέσο µεταβλητό κόστος ως το µικρότερο κόστος) είναι ακατάλληλη 
(AKZO Chemie BV v. Commission (C-62/86), 1991 ECR I – 3359).  
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ενέργεια, φαίνεται πιθανό ότι η συγκεκριµένη πρακτική της KLM είχε ως σκοπό να 

προκαλέσουν την έξοδο της πρώτης από την αγορά. 

 
Τελικά η δικαστική απόφαση, αλλά και η ευφυής διαφηµιστική εκστρατεία της EasyJet, 

τερµάτισε την επιθετική πολιτική της KLM. Ωστόσο είναι πολύ πιθανό ότι, αν η 

κατάσταση αυτή είχε διατηρηθεί για µεγαλύτερο διάστηµα, η EasyJet θα είχε 

αναγκαστεί να αποσυρθεί από το δροµολόγιο London – Amsterdam, λόγω του 

σηµαντικού ύψους των ζηµιών που θα πραγµατοποιούσε.   

 

Παρά το γεγονός ότι, φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητική ερµηνεία της παραπάνω 

διαµάχης των αεροπορικών εταιρειών, δεν είµαστε σε θέση να ερµηνεύσουµε 

ικανοποιητικά τη συµπεριφορά της KLM. ∆εν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι η KLM 

επιθυµούσε να «εκδιώξει» την EasyJet από την αγορά. Όπως είναι γνωστό, η αύξηση 

της προσφοράς σε µια αγορά, οδηγεί σταδιακά σε µείωση των τιµών. Στην 

πραγµατικότητα, σε µια αγορά οµοιογενούς προϊόντος, όπου δεν υπάρχει συµπαιγνία 

µεταξύ των επιχειρήσεων, η αύξηση του αριθµού των ανταγωνιστών θα µπορούσε να 

σηµαίνει πτώση της τιµής από το επίπεδο του µονοπωλίου στο οριακό κόστος. 

Συνεπώς, δεν µπορούµε να αµφισβητήσουµε απόλυτα το γεγονός ότι, η µείωση των 

τιµών από την KLM δεν ήταν απλώς παρά αποτέλεσµα µιας µετατόπισης από το ένα 

σηµείο ολιγοπωλιακής ισορροπίας σε ένα άλλο κι όχι πρακτική για την έξοδο της 

EasyJet.   

 
Θα µπορούσαµε πιθανώς να πούµε ότι, µε δεδοµένη την πιο απλή δοµή της, η EasyJet 

έχει χαµηλότερο κόστος από την KLM. Επιπλέον, η στρατηγική της EasyJet είναι να 

χρεώνει γενικά χαµηλούς ναύλους και εποµένως διατήρηση χαµηλών περιθωρίων 

κέρδους. Εν προκειµένω, ίσως η πολιτική της KLM να µειώσει τις τιµές στα επίπεδα 

της EasyJet θα σήµαινε ότι και η ίδια θα επιβαρυνόταν µε σηµαντικές ζηµίες. Οι ζηµίες 

αυτές θα µπορούσαν να αιτιολογηθούν µόνο αν στόχος της KLM ήταν η έξοδος της 

EasyJet και βέβαια, αν ήταν σίγουρη ότι η EasyJet δεν επρόκειτο να εγκαταλείψει την 

αγορά, τότε δεν θα τιµολογούσε κάτω του κόστους.  

 

Ακόµη όµως και στην περίπτωση που είµαστε σε θέση να αναγνωρίσουµε το σκοπό 

µιας πολιτικής, ως επιδίωξη εξόδου των ανταγωνιστών από την αγορά, θα έπρεπε να 

αναλογιστούµε γιατί η επιθετική τιµολόγηση είναι τελικά παράνοµη. Θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη το σηµαντικό γεγονός ότι, δηµιουργείται κάποιο trade – off από την 
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πλευρά του καταναλωτή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η είσοδος της χαµηλού 

κόστους EasyJet ώθησε την KLM ν΄ απαντήσει µε µείωση των τιµών της. Τελικά και οι 

δυο εταιρείες πραγµατοποίησαν ζηµίες, εντούτοις από τον πόλεµο τιµών 

δηµιουργήθηκε σηµαντική ωφέλεια για τους καταναλωτές.  

  

4.6.2 Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 

Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο φαίνεται να χρησιµοποιεί την προσέγγιση της τελικής 

µορφής του τεστ των Areeda & Turner, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις όπως π.χ. τις 

τηλεπικοινωνίες που αναφέραµε, χρησιµοποιείται ο κανόνας του Posner σε συνδυασµό 

µε την ανάλυση του τύπου της άρνησης παροχής πρόσβασης και λαµβάνοντας υπόψη 

κάθε είδους ενδείξεις σχετικά µε τη συµπεριφορά και τις προθέσεις της επιχείρησης. 

Τέλος, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δε θεωρεί απαραίτητο να εξετάσει για να καταλήξει 

αν υπό εξέταση τιµολόγηση είναι επιθετική, κατά πόσο η επιχείρηση που κατηγορείται 

έχει τη δυνατότητα µακροχρόνια να καλύψει τυχόν απώλειες που δηµιουργεί η 

συµπεριφορά της, παίρνοντας σαν δεδοµένο ότι αυτό θα ισχύει λόγω του ότι, οι υπό 

εξέταση επιχειρήσεις έχουν κυρίαρχη θέση στην αγορά.  

 
Στην υπόθεση Akzo Chemie BV η Επιτροπή υποστήριξε ότι, η Akzo είχε προβεί σε 

κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά οργανικού υπεροξειδίου, µε το να 

τιµολογεί επιθετικά έχοντας σαν στόχο να προκαλέσει την έξοδο από την αγορά ενός 

ανταγωνιστή της41.  Το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι οι πολιτικές τιµολόγησης των 

επιχειρήσεων µε δεσπόζουσα θέση θα µπορούσαν να υπαχθούν στο Άρθρο 82 και 

πρότεινε δυο τεστ προκειµένου να θεωρούνται οι τιµές επιθετικές. Πρώτον, θεώρησε 

τις τιµές κάτω του µέσου µεταβλητού κόστους ως επιθετικές και δεύτερον, η ύπαρξη 

τιµών κάτω του µέσου συνολικού κόστους συνιστούν κατάχρηση καθώς δηλώνουν 

πρόθεση εκδίωξης ανταγωνιστών.  

 

Στην περίπτωση Tetra Pak II, το ∆ικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισµό της επιχείρησης 

ότι η τιµολογιακή της στρατηγική δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως επιθετική, καθώς 

δεν είχε λογική προοπτική να επανακτήσει τις ζηµίες της42. Αντίθετα δήλωσε ότι δεν 

είναι επιθυµητό να χρησιµοποιήσει την επανάκτηση των ζηµιών ως ένα (νέο) 

προαπαιτούµενο για την απόδειξη της ύπαρξης επιθετικής τιµολόγησης. Η ενσωµάτωση 

της επανάκτησης των ζηµιών ενός µέρους το τεστ για να θεωρηθεί µια επιθετική 
                                                 
41 Case IV/30.698 Engineering and Chemical Supplies (Epson and Cloucester) Ltd v. Akzo Chemie UK Ltd [1982] 1 
C.M.L.R. 273 [1981] O.J. L374/1 
42 Case C – 333/94P Tetra Pak International SA v. EC Commission [1997] 4 C.M.L.R. 662.  
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τιµολόγηση ότι ήταν παράνοµη, θα έπρεπε να γίνει αποδεκτή, ευθυγραµµίζοντας έτσι 

την πολιτική ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όχι µόνο µε την οικονοµική 

λογική, αλλά και µε την εκτίµηση της επιθετικής τιµολόγησης των Ηνωµένων 

Πολιτειών, όπου η ανάλυση της επανάκτησης αποτελεί θεµελιώδες τµήµα των 

υποθέσεων επιθετικής τιµολόγησης.  

 

Μια υπόθεση που αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα στον προσδιορισµό του 

επιχειρήµατος της επανάκτησης ήταν η Matshushita Electric Industrial Co. V. Zenith 

Radio Corp. Εδώ, οι εγχώριοι παραγωγοί τηλεοράσεων της Αµερικής κατηγόρησαν την 

Matshushita ότι πωλούσε τις τηλεοράσεις της σε επιθετικές τιµές στην Αµερική, 

επιδοτούµενες από τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά της Ιαπωνίας. Ο ισχυρισµός 

απορρίφθηκε λόγω του ότι, η υποτιθέµενη περίοδος της επιθετικής τιµολόγησης ήταν 

µια περίοδος χρόνων κι εποµένως οι ζηµίες που υφίσταντο η Matshushita ήταν τόσο 

µεγάλες, που δεν θα µπορούσε ποτέ να τις επανακτήσει.  

 
Η απόφαση για την υπόθεση Brooke Group υποστήριξε επίσης ότι, η απόδειξη 

επανάκτησης αποτελούσε σηµαντικό αποδεικτικό στοιχείο επιθετικής τιµολόγησης43.  

Η απουσία οποιασδήποτε πιθανότητας επανάκτησης, παρότι ο κατηγορούµενος 

τιµολογούσε κάτω του κόστους, οδήγησε το δικαστήριο να απορρίψει τους 

ισχυρισµούς.  

 
Συνοψίζοντας, µια στρατηγική η οποία εµπεριέχει χαµηλότερες τιµές στους 

καταναλωτές στη βραχυχρόνια περίοδο, χωρίς παράλληλα να προβλέπονται 

υψηλότερες τιµές µακροχρόνια, δεν θα πρέπει να θεωρείται αντί – ανταγωνιστική.  

 

4.7 Σταυροειδείς επιδοτήσεις 

Σταυροειδής επιδότηση παρατηρείται όταν µια επιχείρηση χρησιµοποιεί τα έσοδα από 

µια αγορά για να επιδοτήσει ζηµίες σε µια άλλη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, 

ενδέχεται να σηµειωθεί παράβαση του Άρθρου 82, όταν για παράδειγµα οι ζηµίες 

προκαλούνται από τιµές που συνιστούν επιθετική τιµολόγηση, ή οδηγούν στον 

αποκλεισµό µιας αγοράς για δυνητικούς ανταγωνιστές, ή γενικότερα εντείνουν τα 

εµπόδια εισόδου στην αγορά. Η επιδότηση αυτής της µορφής πραγµατοποιείται όταν τα 

κέρδη µιας επιχείρησης από µια δραστηριότητα αναµένεται ότι, δε θα µπορέσουν να 

καλύψουν το κόστος που σχετίζεται µε αυτή τη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 

                                                 
43 Brooke Group Ltd v. Brown & Williamson Tobacco Corp. [1993] 113 US 2758.  



 55
 

οικονοµικής ζωής της. Για υπηρεσίες που βρίσκονται σε ώριµο στάδιο, η ανάλυση 

κερδοφορίας που βασίζεται σε λογιστικά στοιχεία, θα µπορούσε επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθεί κατά πόσον υπάρχει σταυροειδής επιδότηση. Μια 

επιχείρηση θα πρέπει να µπορεί να δικαιολογήσει το ύψος του κόστους κεφαλαίου, που 

έχει επιλέξει να χρησιµοποιήσει σε σχέση µε την εν λόγω υπηρεσία και αναµένεται να 

καλύψει από τα κέρδη της, προσφέροντας σε αυτήν τουλάχιστον το δεδοµένο κόστος 

κεφαλαίου.  

 

4.8 Εκπτώσεις ή επιστροφές πίστης 

Οι εκπτώσεις που συχνά προσφέρουν στους πελάτες τους οι επιχειρήσεις, αποτελούν 

ένα είδος ανταγωνισµού τιµών και γενικά δεν υπάρχει λόγος να µην ενθαρρύνονται. 

Κάποιες φορές οι εκπτώσεις αντανακλούν το χαµηλότερο κόστος παροχής υπηρεσιών ή 

αγαθών σε συγκεκριµένους πελάτες, ή οµάδες πελατών. Όταν οι εκπτώσεις 

προσφέρονται σε συγκεκριµένους πελάτες, όπου δεν υπάρχουν βαθύτερες διαφορές 

κόστους, αντιπροσωπεύουν ένα είδος διακριτικής τιµολόγησης και µπορεί να είναι αντί 

– ανταγωνιστικές. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν νόµιµοι λόγοι για την προσφορά 

τέτοιου είδους εκπτώσεων, ακόµη κι όταν δεν αντανακλούν διαφορές κόστους.  

 

Υπάρχουν κάποια είδη εκπτώσεων, τα οποία εντούτοις όταν προσφέρονται από µια 

επιχείρηση µε σηµαντική δύναµη στην αγορά, πιθανότατα προκαλούν ανησυχία όπως 

οι επιστροφές πίστης (fidelity discounts ή rebates). Στην περίπτωση των fidelity 

discounts, συνήθως η έκπτωση αυξάνεται µε διακριτά βήµατα, καθώς οι αγορές στην 

περίοδο αναφοράς υπερβαίνουν τις αγορές στην προηγούµενη περίοδο αναφοράς. 

Γενικά, η πιθανότητα τα fidelity discounts να έχουν αρνητικές επιδράσεις στον 

ανταγωνισµό εξαρτάται από το κατά πόσο και σε ποιο βαθµό οι εκπτώσεις: 

- µειώνουν τη διαφάνεια τιµών στην αγορά, 

- µειώνουν την ένταση του ανταγωνισµού ή αυξάνουν την πιθανότητα να 

αποκλειστούν δυνητικοί ανταγωνιστές, 

- αυξάνουν την πιθανότητα συµπαιγνίας ή συντονισµού µε αρνητικές επιδράσεις.    

 

Παραδείγµατα 

 Η υπόθεση British Airways. Στο τέλος της δεκαετίας 1990 η British Airways 

χρησιµοποίησε fidelity discounts µε τη µορφή πληρωµών στους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες, που ήταν µεγαλύτερες όσο µεγαλύτερες ήταν οι κρατήσεις που έκαναν. 
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Η Ε.Ε. θεώρησε ότι η B.A. µε µερίδιο 40% των πωλήσεων στην Αγγλία, είχε 

δεσπόζουσα θέση σε αυτήν την αγορά, µε δεδοµένη και τη θέση της στην αγορά 

αεροπορικών µεταφορών και τον έλεγχο που είχε στα landing slots στα αγγλικά 

αεροδρόµια. Εν προκειµένω, η Ε.Ε. έκρινε ότι τα fidelity discounts συνιστούσαν 

καταχρηστική εκµετάλλευση της ∆.Θ. της, µειώνοντας σηµαντικά τη δυνατότητα 

άλλων αεροπορικών εταιρειών να ανταγωνιστούν για τις υπηρεσίες των 

ταξιδιωτικών πρακτόρων. Συνεπώς, απαγόρευσε την πρακτική επιβάλλοντας 

συγχρόνως πρόστιµο € 6.8εκ.  

 Η απόφαση Hoffmann – La Roche: Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και το ∆ΕΚ κατέληξαν ότι, η Hoffmann – La Roche είχε δεσπόζουσα θέση στην 

Ευρωπαϊκή Αγορά για έξι βιταµίνες (τις Α, Β2, Β6, C, Ε και Η). Η εταιρεία διάθετε 

τα προϊόντα της σε διανοµείς / αντιπροσώπους χρησιµοποιώντας συµβόλαια 

αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και δίνοντας fidelity discounts. Το ∆ΕΚ 

αποφάσισε ότι, οι πρακτικές αυτές συνεπάγονταν καταχρηστική εκµετάλλευση 

∆.Θ. κατά παραβίαση του Άρθρου 82 και ζήτησε από την εταιρεία να σταµατήσει 

τη συµπεριφορά αυτή, επιβάλλοντας παράλληλα σχετικό πρόστιµο.  

 

4.9 ∆ιαφορές τιµολόγησης 

4.9.1 Υπερβολικά υψηλές τιµές 

Η χρήση υπερβολικά υψηλών τιµών από µια κυρίαρχη επιχείρηση, µπορεί να 

αποτελέσει παραβίαση του Άρθρου 82. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο «… η 

χρέωση µιας τιµής, η οποία είναι υπερβολική επειδή δεν έχει λογική σχέση µε την 

οικονοµική αξία του προσφερόµενου προϊόντος, αποτελεί κατάχρηση…»44. Οι τιµές 

που χρεώνει µια επιχείρηση σε µια συγκεκριµένη αγορά µπορεί να θεωρηθούν 

υπερβολικές αν επιτρέπουν στην επιχείρηση να σηµειώνει υψηλότερα κέρδη από αυτά 

που θα είχε σε µια ανταγωνιστική αγορά.  

 

Μια βασική ένδειξη ότι οι τιµές είναι υπερβολικά υψηλές είναι, το κέρδος της 

επιχείρησης  να είναι για µεγάλο χρονικό διάστηµα πολύ πάνω από το κόστος 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Επίσης, σηµαντική ένδειξη ότι οι υπερβολικές τιµές 

οφείλονται στην ύπαρξη µακροχρόνιας µονοπωλιακής δύναµης, είναι ότι διατηρούνται 

παρά την απουσία µιας συνεχούς και επιτυχηµένης καινοτοµικής δραστηριότητας, και 

                                                 
44 Βλ. απόφαση General Motos v. Commission (1975), όπου η Ε.Ε. θεώρησε τις τιµές της GM Continental NV 
«υπερβολικές» και επέβαλε πρόστιµο. Αν και το Ε.∆. επιβεβαίωσε την απόφαση, επικύρωση την αρχή ότι, οι 
υπερβολικές τιµές από επιχειρήσεις µε ∆.Θ. µπορεί ν’ αποτελούν παραβίαση του Άρθρου 82.  
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εφόσον δεν προκαλούν επιτυχείς νέες εισόδους ή σηµαντικές απώλειες µεριδίου 

αγοράς.  

 

Εκτός από τα προβλήµατα που αφορούν στη µέτρηση της διαφοράς µεταξύ µιας τιµής  

και του ανταγωνιστικού επιπέδου της, υπάρχουν δυο ακόµη βασικοί λόγοι για τους 

οποίους οι αρχές Π.Α. δεν εξετάζουν συχνά περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών τιµών: 

 Ακόµη και σε αγορές µε αποτελεσµατικό ανταγωνισµό θα υπάρχουν επιχειρήσεις 

µε υψηλά περιθώρια κέρδους, που οφείλονται στην υψηλότερη αποδοτικότητά 

τους. 

 Υψηλές διαφορές µεταξύ τιµής και οριακού κόστους δεν αποτελούν ένδειξη 

αρνητικών επιδράσεων στην κοινωνική ευηµερία ή ακόµη και την ευηµερία των 

καταναλωτών, σε περιπτώσεις που η παραγωγή βασίζεται στην ιδιοκτησία 

πνευµατικών δικαιωµάτων π.χ. για νέες τεχνολογίες.  

 

4.9.2 ∆ιακριτική τιµολόγηση 

Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κάνει διακρίσεις, εφόσον η συµπεριφορά της είναι 

διαφορετική σε αντίστοιχες/ισοδύναµες συναλλαγές. Αυτό βέβαια επιτυγχάνεται 

εφόσον οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν για το προϊόν της 

ανεξαρτήτως κόστους και να µην είναι σε θέση να το µεταπωλήσουν µεταξύ τους (π.χ. 

ηλεκτρική ενέργεια).  

 
Η διακριτική τιµολόγηση µπορεί να πάρει τις ακόλουθες µορφές: 

 ∆ιαφορετικές τιµές σε διαφορετικούς πελάτες για το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία, όπου 

η διαφορά της τιµής δεν αντανακλά διαφοροποιήσεις σε ποιότητα ή άλλα 

χαρακτηριστικά της προσφοράς.  

 Ίδια τιµή σε διαφορετικούς πελάτες, ενώ το κόστος παροχής του προϊόντος ή 

υπηρεσίας είναι διαφορετικό. 

 

Η µεροληψία έναντι των πελατών µιας επιχείρησης µπορεί να καταστρατηγεί το Άρθρο 

82, εφόσον: 

 Το αποτέλεσµα είναι ο αποκλεισµός των ανταγωνιστών από την εν λόγω αγορά π.χ. 

γιατί κάποιες τιµές είναι επιθετικές ή εµπεριέχουν εκπτώσεις µε στόχο τον 

αποκλεισµό νέων επιχειρήσεων. 

 Μια επιχείρηση ή οµάδα επιχειρήσεων εκµεταλλεύεται τη Μ.∆. της χρεώνοντας 

υπερβολικά υψηλές τιµές σε συγκεκριµένους πελάτες.  
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Στις Η.Π.Α. η διακριτική τιµολόγηση επίσης απαγορεύεται από το Robinson – Patman 

Act, αν θεωρηθεί ότι δρα αρνητικά στον ανταγωνισµό.  

 

Παραδείγµατα 

 Η απόφαση Anheuser – Busch. Τη δεκαετία 1950 η Anheuser – Busch µείωση την 

τιµή της µπύρας Budweiser στην αγορά του Saint Luis, σε επίπεδα χαµηλότερα από 

τις τιµές σε άλλες περιοχές των Η.Π.Α.. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο καταδίκασε την 

ενέργεια αυτή, η οποία είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί το µερίδιο της 

συγκεκριµένης µπύρας από 12,5% σε 39,3% , µε την αιτιολογία ότι δρούσε 

αρνητικά στον ανταγωνισµό και µπορούσε να προκαλέσει την έξοδο τοπικών 

ανταγωνιστών. Όµως, η απόφαση ακυρώθηκε από το Εφετείο (Appeals Court), που 

έκρινε ότι τα οφέλη για τους καταναλωτές από τη µείωση της τιµής, ήταν πιο 

σηµαντικά από τυχόν αρνητικές επιδράσεις σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.  

 Η απόφαση United Brands. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση της Ε.Ε. στην οποία 

χρησιµοποιήθηκε η έννοια της ∆.Θ. και µετά χρησιµοποιήθηκε σε πολλές άλλες 

αποφάσεις. Τη δεκαετία 1970 η United Brands Company (UBC) ήταν η 

µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής µπανανών στον κόσµο, µε πλήρως 

καθετοποιηµένη δοµή και µερίδιο 40% στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η εταιρεία 

µέσω συµφωνιών αποκλειστικής διανοµής και άλλους κάθετους περιορισµούς είχε 

τεµαχίσει την ευρωπαϊκή αγορά σε εθνικές υποαγορές, στις οποίες πωλούσε σε 

πολύ διαφορετικές τιµές. Έχοντας ορίσει τη σχετική αγορά ως αυτή των µπανανών 

κι όχι όπως πρότεινε η UBC ως αυτή των φρέσκων φρούτων, η Ε.Ε. και το Ε.Κ. 

αποφάσισαν ότι, µε δεδοµένη την καθετοποιηµένη δοµή της επιχείρησης και το 

δυνητικό ανταγωνισµό, το µερίδιο 40% έδινε στην UBC δεσπόζουσα θέση στην 

Ευρωπαϊκή Αγορά. Επιπλέον, έκριναν ότι, η διακριτική τιµολόγηση της UBC στις 

διάφορες χώρες ήταν καταχρηστική, γιατί βασιζόταν σε πρακτικές marketing, που 

είχαν ως αποτέλεσµα την ουσιαστική διαίρεση της Κοινότητας σε εθνικές αγορές, 

µέσω της δηµιουργίας εµποδίων στο διακρατικό εµπόριο µπανανών. 
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    555ΟΟΟ:::   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΑΑΑΙΙΙΓΓΓΝΝΝΙΙΙΑΑΑ    ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ    ΕΕΕΝΝΝΑΑΑΡΡΡΜΜΜΟΟΟΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΕΕΕΝΝΝΕΕΕΣΣΣ    ΠΠΠΡΡΡΑΑΑΚΚΚΤΤΤΙΙΙΚΚΚΕΕΕΣΣΣ       

 

5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Σε πολλές περιπτώσεις υπό συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού, οι τιµές και το 

συνολικό κέρδος των επιχειρήσεων σε µια αγορά, θα είναι χαµηλότερα από τα 

αντίστοιχα επίπεδα αν από κοινού µεγιστοποιούσαν το συνολικό κέρδος τους. Στις 

περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η παρέµβαση από τις 

αρχές Π.Α. ή άλλες ρυθµιστικές αρχές. Σε κάποιες περιπτώσεις όµως, υπάρχει η 

πιθανότητα οι στρατηγικές που θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα, ή συµφωνίες 

που θα κάνουν, να έχουν ως συνέπεια µια σηµαντική αύξηση της µονοπωλιακής τους 

δύναµης και έτσι και τω τιµών και κερδών τους, που µπορούν να φτάσουν ακόµη και 

στο επίπεδο του µονοπωλίου. 

 
Οι τελευταίες αυτές περιπτώσεις στην οικονοµική θεωρία καλούνται συµπαιγνία 

(collusion), ενώ στη νοµολογία περί ανταγωνισµού χρησιµοποιούνται οι όροι 

«συµφωνίες επιχειρήσεων», «συνεργασίες επιχειρήσεων» ή «εναρµονισµένες 

πρακτικές». Η αύξηση της µονοπωλιακής δύναµης (της διαφοράς µεταξύ τιµής και 

οριακού κόστους), σε περιπτώσεις συµπαιγνίας µειώνει γενικά την ευηµερία των 

καταναλωτών και η συµπαιγνία απαγορεύεται από τις αρχές Πολιτικής Ανταγωνισµού 

(στην Ε.Ε. από το Άρθρο 81 της Συνθήκης της Ρώµης και στις Η.Π.Α. από το Μέρος 1 

του Sherman Act).  

 
Μπορούµε να διακρίνουµε σε διάφορες µορφές συµπαιγνίας. Οι συµφωνίες καρτέλ 

αποτελούν µια θεσµική µορφή συµπαιγνίας. Το καρτέλ πετρελαίου OPEC, µέσα από το 

οποίο αυξήθηκαν οι τιµές πετρελαίου το 1973 προκαλώντας παγκόσµια οικονοµική 

κρίση, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Συχνά όµως, συµπαιγνία είναι το 

αποτέλεσµα µυστικών συµφωνιών/συνεργασιών µεταξύ των επιχειρήσεων, όπου αυτές 

οι συµφωνίες είναι ρητές και αποτέλεσµα από κοινού εξέτασης και αντιµετώπισης της 

τιµολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων σε συναντήσεις που γίνονται µε αυτόν το 

σκοπό. Μια τέτοια συµφωνία είχε αποδειχτεί ότι υπήρχε τη δεκαετία του 1950 στις 

Η.Π.Α. µεταξύ των παραγωγών γεννητριών.  

 
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιας συµπαιγνίας αποτελεί η περίπτωση των 

γάλλο-ιαπωνικών ball bearings. Αντιπρόσωποι των Ιαπωνικών και Γαλλικών 

εµπορικών συλλόγων, καθώς και παραγωγοί ball bearings σε συνεδρίασή τους που 
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έλαβε χώρα στο Παρίσι το 1972, συµφώνησαν στο να αυξήσουν οι ιαπωνικές 

επιχειρήσεις τις τιµές τους στην Ευρώπη, ώστε η διαφορά τους µε τις τιµές των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, να µειωθούν άµεσα από 15% σε 10% και µετά από κάποιο 

χρονικό διάστηµα από 5% ως 8%. Οι Γάλλοι συµµετέχοντες των συνεδριάσεων 

κράτησαν ακριβή πρακτικά, τα οποία εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης45. Βασιζόµενη σε αυτά, καθώς και σε άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι συµφωνίες αυτές αποτελούσαν 

παραβίαση του Άρθρου 81 § 1 της ΣυνθΕΚ. Πιο πρόσφατα η Ε.Ε. καταδίκασε σε 

µεγάλα πρόστιµα µια οµάδα τραπεζών στην Αυστρία (Lombard Club), που 

αποκαλύφθηκε ότι εµπλέκονταν κατά τη δεκαετία 1990 σε µια τέτοια συµπαιγνία46.  

 
Επίσης, η συµπαιγνία µπορεί να είναι το αποτέλεσµα σιωπηρών συµφωνιών µεταξύ των 

επιχειρήσεων, δηλαδή αποτέλεσµα µη ρητών συµφωνιών και ανεξάρτητης επιλογής 

στρατηγικών, στις οποίες οι επιχειρήσεις καταλήγουν για ιστορικούς λόγους, ή γιατί οι 

στρατηγικές αυτές αποτελούν φυσικά σηµεία εστίασης (focal points). Στο ∆ίκαιο 

Ανταγωνισµού η µη συνεργασιακή συµπαιγνία αναφέρεται ως «εναρµονισµένη 

πρακτική». Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει ορίσει47 τον όρο αυτό ως “…a form of 

coordination between undertaking which, without having reached the stage where an 

agreement properly so called has been concluded knowingly substitutes practical 

cooperation between them for the risks of competition…”.  

 
Η ανάλυση των ακόλουθων παραγόντων χρησιµοποιείται από τις αρχές ανταγωνισµού 

για αναγνώριση ύπαρξης συµπαιγνίας.  

 Αναγκαία στοιχεία: εµπόδια εισόδου, συχνότητα αλληλεπίδρασης και συχνές 

προσαρµογές της τιµής, καινοτοµία (η συµπαιγνία διατηρείται ευκολότερα σε 

αγορές που οι καινοτοµίες διαδραµατίζουν µικρό ρόλο). 

 Σηµαντικοί παράγοντες: αριθµός συµµετεχόντων επιχειρήσεων (η συµπαιγνία είναι 

δύσκολη όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων), συµµετρία (είναι 

ευκολότερη η συµπαιγνία µεταξύ επιχειρήσεων που είναι συµµετρικές από πλευρά 

κόστους, παραγωγικού δυναµικού, προϊόντα κλπ), maverick επιχειρήσεις 

(πρόκειται για επιχειρήσεις µε σηµαντικά διαφορετική δοµή κόστους, παραγωγικό 

δυναµικό ή που επηρεάζονται από αλλά στοιχεία σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

                                                 
45 OJ L 343 21 Σεπτέµβριος 1974 σελ. 19.  
46 Βλ. Antitrust Decision 36571/11/06/02 
47 Case 48/69 Imperial Chemical Industries Limited vs. EC Commission (1972) ECR 619, (1972) CMLR 557 – bl. 
Femi Alese (1999).  
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επιχειρήσεις, που κάνουν δύσκολη την ύπαρξη συµπαιγνίας), δοµικοί δεσµοί 

µεταξύ επιχειρήσεων που διευκολύνουν τη συµπαιγνία, διάφορες συµφωνίες 

συνεργασίας (επίσης ενισχύουν τη δυνατότητα συµπαιγνίας). 

 Άλλοι σχετικοί παράγοντες: διαφάνεια της αγοράς (οι επιχειρήσεις συµµετέχουν 

ευκολότερα σε συµπαιγνία όταν µπορούν να παρατηρήσουν τις τιµές και τις 

πωλήσεις των άλλων επιχειρήσεων), διαφοροποίηση προϊόντων (µε αµφιλεγόµενη 

επίδραση στην πιθανότητα συµπαιγνίας γιατί επηρεάζει τόσο το κίνητρο για 

παρέκκλιση από τη συµπαιγνιακή συµπεριφορά, όσο και τις δυνατότητες τιµωρίας 

της παρέκκλισης), χαρακτηριστικά της ζήτησης (η συµπαιγνία διατηρείται 

ευκολότερα όταν υπάρχει υψηλός ρυθµός αύξησης της ζήτησης, ήτοι το κέρδος 

σήµερα είναι µικρότερο από το αναµενόµενο µελλοντικά), κοινή συµµετοχή σε 

πολλές αγορές (διευκολύνει τη συµπαιγνία καθώς αυξάνει τη συχνότητα 

αλληλεπίδρασης, µπορεί να αµβλύνει τυχόν ασυµµετρίες και επιτρέπει σε 

επιχειρήσεις να διατηρήσουν συµπαιγνία σε µια αγορά όπου τα χαρακτηριστικά της 

δεν το επιτρέπουν), επιδράσεις δικτύων ή clubs (αυτές οι επιδράσεις αποµακρύνουν 

την πιθανότητα συµπαιγνίας).    

 

5.2 Πολιτική ανταγωνισµού για συµπαιγνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το Άρθρο 81 της Συνθήκης της Ρώµης, ασχολείται µε τη συµπαιγνία µεταξύ 

επιχειρήσεων. Στην παράγραφο 1 απαγορεύει συµφωνίες και αποφάσεις επιχειρήσεων ή 

ενώσεων επιχειρήσεων και εναρµονισµένες πρακτικές, που επηρεάζουν το εµπόριο 

µεταξύ των κρατών µελών και έχουν σκοπό, ή αποτέλεσµα, τον περιορισµό, ή τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού µέσω του άµεσου ή έµµεσου καθορισµού τιµών 

πώλησης ή αγοράς, περιορισµού ή ελέγχου της παραγωγής και διαµερισµού αγορών ή 

πηγών προσφοράς. Στην παράγραφο 2 διακηρύσσεται ότι, όλες οι ανωτέρω συµφωνίες 

είναι άκυρες. Η παράγραφος 3 επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρέσει 

ορισµένες περιοριστικές συµφωνίες, εφόσον οι συµφωνίες αυτές έχουν συγκεκριµένες 

ευεργετικές επιδράσεις (στη στατική αποτελεσµατικότητα, ή στην τεχνολογική πρόοδο) 

κι εφόσον σηµαντικό µέρος των ωφελειών περάσει στους καταναλωτές. Για 

παράδειγµα υπό το 81 § 3 η Ε.Ε. έχει επιτρέψει συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων, που έχουν σκοπό τη συνεργασία τους σε R & D, στην προώθηση του 

προϊόντος, ή τη συνεργασία τους στην παραγωγή από την κάθε µια, εξειδικευµένων 

ποικιλιών ενός προϊόντος.  
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Στις πρόσφατες κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 

81 ΣυνθΕΚ στις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, οι οποίες συνοδεύουν τους 

κανονισµούς οµαδικής απαλλαγής 2658/2000 και 2659/2000 για τις συµφωνίες 

παραγωγής, όπως Συµφωνίες Εξειδίκευσης και τις Συµφωνίες Έρευνας και Ανάπτυξης 

αντίστοιχα, η Ε.Ε. υιοθετεί µια οικονοµική προσέγγιση στην αντιµετώπιση συµφωνιών 

µεταξύ επιχειρήσεων. Με την εξαίρεση σαφούς συµπαιγνιακής συµπεριφοράς, που 

περιορίζει την παραγωγή και αυξάνει τιµές, οι συµφωνίες θεωρούνται ότι µπορεί να 

έχουν και ορισµένες αρνητικές επιδράσεις, µέσω της δυνητικής αύξησης στην δύναµη 

των επιχειρήσεων στην αγορά.  

 
Η Ε.Ε. θεωρεί ότι, όταν το συνολικό µερίδιο των εργαζόµενων επιχειρήσεων είναι 

σχετικά µικρό (κάτω από 20% για συµφωνίες εξειδίκευσης και κάτω από 25% για 

συνεργασίες σε Ε & Α) και υπό τον όρο ότι, οι συµφωνίες δεν περιέχουν ιδιαίτερης 

σοβαρότητας περιορισµούς που καθιστούν ανεφάρµοστη την απαλλαγή κατά 

κατηγορίες, οι θετικές επιδράσεις θα υπερισχύσουν των αρνητικών και η συνεργασία 

επιτρέπεται υπό µια οµαδική απαλλαγή του 81 § 3. Ακόµη όµως και στην περίπτωση 

που οι επιχειρήσεις έχουν συνολικό µερίδιο µεγαλύτερο από τα προαναφερθέντα όρια, 

η Ε.Ε. είναι σε θέση κατ’ εφαρµογή του 81 § 3 να επιτρέψει τη συµφωνία. Στην 

περίπτωση αυτή, λαµβάνονται υπόψη και παράγοντες όπως ο βαθµός συγκέντρωσης 

στην αγορά, οι συνθήκες εισόδου νέων επιχειρήσεων, η δύναµη των πελατών κλπ. Αν 

το αποτέλεσµα της ανάλυσης είναι ότι, οι θετικές επιδράσεις υπερισχύουν των 

αρνητικών και σηµαντικό µέρος των ωφελειών θα καταλήξει στους καταναλωτές, ότε η 

συµφωνία εγκρίνεται.   

 

5.3 Βασικές αρχές δικαίου για συµπαιγνία στις Η.Π.Α. 

Στις Η.Π.Α. η συµπαιγνία απαγορεύεται από το Sherman Act (1890) ή το εδάφιο 5 του 

Federal Trade Commission Act. Το εδάφιο 1 του Sherman Act απαγορεύει συµφωνίες 

που περιορίζουν τις συναλλαγές σε µια αγορά (restraints of trade). Το εδάφιο 2 

αναφέρεται κυρίως σε µονοµερείς ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση της 

µονοπωλιακής δύναµης, αλλά επίσης αποδοκιµάζει προσπάθειες µεταξύ επιχειρήσεων 

που έχουν αυτό το στόχο. Ο κρίσιµος νοµικός έλεγχος για το Sherman Act είναι, κατά 

πόσο οι επιχειρήσεις “… had a conscious commitment to a common scheme designed to 

achieve an unlawful objective…”, ο οποίος όπως έχει σχολιαστεί από διάφορους 

παρατηρητές, δεν διευκολύνει καθόλου την αντιµετώπιση σιωπηρών συνεργασιών. Εν 

πάση περιπτώσει κι εδώ υπάρχει η δυνατότητα εξαιρέσεων, µε διαδικασίες ανάλογες µε 
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αυτές της Ε.Ε. (κλάδοι όπως η γεωργία, οι τράπεζες και ασφάλειες, καθώς και οι 

εταιρείες µε δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας εξαιρούνται).  

 
Επανερχόµαστε τώρα στο θέµα των καρτέλ που στις Η.Π.Α. έχει ανακηρυχτεί per se 

παράνοµο και ρυθµίζεται από το Sherman Act όπως προείπαµε. Η απαγόρευση των 

καρτέλ προκύπτει από τη θέση ότι, παραβιάζουν την απαγόρευση της µονοπωλιακής 

συµπεριφοράς, συνηγορούν στην διαµόρφωση σταθερών τιµών και προϊόντος, µε 

τέτοιο τρόπο που ευνοούνται οι παραγωγοί εις βάρους των καταναλωτών. Οποιαδήποτε 

θετικά αποτελέσµατα δύναται να προκύψουν από το σχηµατισµό καρτέλ είναι αµελητέα 

και για το λόγο αυτό δεν λαµβάνονται υπόψη. Αυτή η εκτίµηση για τα καρτέλ 

υιοθετήθηκε αρχικά στην υπόθεση Addyston Pipes το 1898 (Neumann: 2003), όταν ένα 

καρτέλ που αφορούσε της διαχείριση σιδερένιων σωλήνων για νερό και αέριο, µε 

συνεργασιακό µερίδιο αγοράς περί τα 2/3 στην κεντροδυτική και δυτική Αµερική, 

χαρακτηρίστηκε παράνοµο.  

 
Αµφιβολίες εκφράστηκαν σχετικά µε την εγκυρότητα του κανόνα per se όταν ο 

Ανώτατος ∆ικαστής White το 1911 πρότεινε να εφαρµοστεί το “rule of reason” στις 

υποθέσεις Standard Oil of New Jersey και American Tobacco Company. Γενικά 

δύσκολα γινόταν κατανοητό γιατί µια προγραµµατιζόµενη συγχώνευση µε 

µονοπωλιακούς σκοπούς, θα έπρεπε να γίνει αντικείµενο διαφορετικού χειρισµού από 

τα καρτέλ, που είχαν το ίδιο αποτέλεσµα. Η απόδειξη για την ανάγκη διαφορετικού 

χειρισµού δόθηκε το 1927 στην υπόθεση Trenton Potteries και το 1940 στην υπόθεση 

Socony Vacuum, οπότε ο κανόνας per se επιβεβαιώθηκε. Η απόφαση για την Trenton 

Potteries αναφέρθηκε στην περίπτωση της “The Sanitary Potters’ Association” ένα 

καρτέλ παραγωγών ειδών υγιεινής, που διατηρούσε συνεργασιακό µερίδιο αγοράς 80%. 

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι οι «κλειδωµένες» τιµές ήταν λογικές και δεν 

προκαλούσαν ζηµία στο κοινό. Η θέση της υπεράσπισης απορρίφθηκε από το 

∆ικαστήριο που ανέφερε ότι «…Το αποτέλεσµα κάθε συµφωνίας σταθερών τιµών, 

είναι η εξαφάνιση µιας µορφής ανταγωνισµού. Η δύναµη επηρεασµού των τιµών, 

άσχετα αν εφαρµόζεται ορθολογικά ή µη, εµπεριέχει τη δύναµη ελέγχου της αγοράς και 

τη διαµόρφωση απαγορευτικών και παράλογων τιµών. Η ορθολογικά διαµορφωµένη 

τιµή του σήµερα ενδέχεται µελλοντικά µέσω οικονοµικών και επιχειρηµατικών 

µεταβολών να αποδειχθεί παράλογη. Άπαξ και καθιερωθεί (η τιµή), ενδέχεται να 

παραµείνει αµετάβλητη, λόγω της ανυπαρξίας ανταγωνισµού…» (Neumann: 2003). 

Συνεπώς, η απόφαση του ∆ικαστηρίου βασίστηκε σε µια πρόβλεψη των 
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µακροπρόθεσµων επιπτώσεων του καρτέλ, οι οποίες σύµφωνα µε την οικονοµική 

θεωρία, διαφέρουν από αυτές που προκαλεί µια συγχώνευση.  

 

5.4 Συλλογική δεσπόζουσα θέση 

Οι δυσκολίες στην εφαρµογή του Άρθρου 81 σε περιπτώσεις όπου η αγορά προσφέρει 

τη δυνατότητα διατηρήσιµης (µη συνεργασιακής ή σιωπηρής) συµπαιγνίας ήταν (έστω 

εν µέρει) η αιτία ανάπτυξης της έννοιας «συλλογική δεσπόζουσα θέση» και η 

ενσωµάτωσή της από την Ε.Ε. στην Πολιτική Ανταγωνισµού για συγχωνεύσεις48. Υπό 

αυτήν την έννοια επιχειρείται να προληφθούν καταστάσεις εµφάνισης δοµών αγοράς, 

που µετά από µια συγχώνευση διευκολύνουν τη διατήρηση σιωπηρής συµπαιγνίας.  
 
Για να στηριχθεί κάποιο εύρηµα συλλογικής δεσπόζουσας θέση, θα πρέπει ν’ 

αποδειχθεί ότι µια συγχώνευση οδηγεί σε τέτοιες ανταγωνιστικές συνθήκες µεταξύ των 

συγχωνευµένων επιχειρήσεων και µιας άλλης, ή περισσότερων επιχειρήσεων στην 

αγορά, που τους επιτρέπει να δρουν από κοινού σαν µια κυρίαρχη επιχείρηση (Βέττας: 

2004). Έτσι, ακόµη και στην περίπτωση που η συγχώνευση δεν δηµιουργεί µια 

κυρίαρχη επιχείρηση, µπορεί ν’ απαγορευθεί επειδή οδηγεί σε συλλογική δεσπόζουσα 

θέση, αν και η συµπεριφορά µέσω της οποίας αυτή η θέση θα οδηγούσε στην άσκηση 

σηµαντικής µονοπωλιακής δύναµης στην αγορά, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα σήµαινε 

συµπαιγνία ή εναρµονισµένη πρακτική υπό το άρθρο 81.  
 
Η υπόθεση Gencor/Lonhro διαφωτίζει την εφαρµογή της έννοιας της συλλογικής 

δεσπόζουσας θέσης. Η σχετική αγορά ήταν αυτή της πλατίνας και η γεωγραφική αγορά 

όλος ο κόσµος. Μια επιχείρηση της Ν. Αφρικής (Gencor), η οποία ελέγχει τη 

µεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης στη Ν. Αφρική και µια αγγλική (Lonhro), η οποία 

ελέγχει δυο µεγάλες εταιρείες εξόρυξης στη Ν. Αφρική, πρότειναν να συγχωνευθούν. Η 

Ε.Ε. απέρριψε τη συγχώνευση θεωρώντας ότι, η συγχωνευόµενη επιχείρηση και µια 

τρίτη επιχείρηση (Anglo American Platinum Company, Amplats) θα είχαν από κοινού 

περίπου το 70% της αγοράς, το οποίο θα αυξανόταν σε 80% µετά την κένωση των 

κοιτασµάτων στη Ρωσία, οδηγώντας σε συλλογική δεσπόζουσα θέση49. 

 

5.5 Πρακτικές διευκόλυνσης συµπαιγνίας 

Εκτός της άµεσης καταπολέµησης συµπαιγνιών, οι αρχές Π.Α. µπορούν να 

καταπολεµήσουν τις πρακτικές που διευκολύνουν τη συµπαιγνία. ∆ιευκολυντικές 
                                                 
48 Με την αναµόρφωση των ρυθµίσεων σχετικά µε τις συγχωνεύσεις του 1997. 
49 Η απόφαση της Ε.Ε. εφεσιβλήθηκε, αλλά το Πρωτοδικείο (The Court of First Instance) επικύρωση την απόφαση 
(Βέττας: 2004).  
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πρακτικές ορίζονται ως οι πρακτικές ή διακανονισµοί µεταξύ των επιχειρήσεων που 

µπορούν να ερµηνευθούν ως βοηθητικές για να διατηρήσουν συµπαιγνιακή 

συµπεριφορά. Ο Rees (1993) αναφέρει ορισµένες από τις πρακτικές αυτές. 

 
 Ανταλλαγή πληροφοριών. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη για την 

ύπαρξη συµπαιγνίας. Για πρώτη φορά το φαινόµενο που αλλιώς ονοµάζεται 

«συστήµατα ανοικτών τιµών» εµφανίστηκε στις Η.Π.Α. το 1912 από τον Eddy ως 

εναλλακτική λύση στο σκληρό και αδυσώπητο ανταγωνιστικό περιβάλλον την 

εποχής του (Neumann: 2003). Ως εκ τούτου, ο βασικός σκοπός παρέµεινε ο ίδιος µε 

αυτόν της προαγωγής των καρτέλ. Ουσιαστικά, µετά την per se απαγόρευση των 

καρτέλ  στις Η.Π.Α., ακολουθώντας την παρακίνηση του Eddy, ένας µεγάλος 

αριθµός “Open Price Associations” άρχισε να εµφανίζεται παντού. Η εξέλιξη αυτή 

υποδήλωνε σαφώς ότι αυτής της µορφής οι συµφωνίες είχαν ως σκοπό να 

υποκαταστήσουν τα καρτέλ, τα οποία είχαν κριθεί παράνοµα.  

 
Στην υπόθεση της American Column and Lumber Company που εξετάστηκε το 

1921 από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, 365 εταιρείες – µέλη που αντιπροσώπευαν το 

90% της αγοράς, είχαν δεσµευτεί ν’ αναφέρουν τις τιµές τους σε µηνιαία βάση. Το 

βασικό επιχείρηµα ήταν ότι, επιθυµούσαν µε τον τρόπο αυτό να διατηρήσουν τις 

τιµές σε λογικά σταθερά και κανονικά επίπεδα. Η περίπτωση αυτή όπως και εκείνη 

της Linseed Oil Company (1923) κρίθηκαν παράνοµες, ενώ στην περίπτωση της 

Maple Flooring Manufacturer’s Association το Ανώτατο ∆ικαστήριο δεν βρήκε 

κάποια ατασθαλία. Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, σε άλλες υποθέσεις οι συγκυριακές 

συνθήκες οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι, οι προγραµµατιζόµενες δράσεις είχαν ή 

θα είχαν οπωσδήποτε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της παραγωγής ή την αύξηση 

των τιµών, στα πλαίσια αρµπιτράζ.  

 
Μια άλλη ενδιαφέρουσα υπόθεση που εξέτασε το Ανώτατο ∆ικαστήριο το 1936 

αφορούσε την βιοµηχανία ζάχαρης των Η.Π.Α. . Σε περιόδους ύφεσης της ζήτησης 

το “The Sugar Institute” έκανε προπαγάνδα και προσπαθούσε να εισαγάγει ένα 

«Κώδικα Ηθών» (Code of Ethics). Το Ινστιτούτο διένειµε στα µέλη του στατιστικά 

της παραγωγής, αποθέµατα και διανοµές σε εξαιρετικά αναλυτική παρουσίαση. Οι 

παραγωγοί συνήθιζαν να ανακοινώνουν τις µεταβολές των τιµών εκ των προτέρων, 

ώστε οποιαδήποτε πρόταση για µεταβολή της τιµής θα αποσυρόταν εκτός κι αν 

όλοι οι µονάδες επεξεργασίας ήταν σε θέση να προσαρµοστούν. Επιπρόσθετα, τα 
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µέλη δεσµεύτηκαν για κοινοποίηση των τιµών και υποχρεώθηκαν ν’ αποτρέπουν 

οποιαδήποτε µυστική συµφωνία για µειώσεις. Παρά το γεγονός ότι, κάθε 

επιχείρηση είχε το δικαίωµα να κοινοποιεί µεταβολές τιµών όσο συχνά επιθυµούσε, 

το Ανώτατο ∆ικαστήριο καταδίκασε τη συµφωνία περί µη παρέκκλισης από την 

εκάστοτε κοινοποιούµενη τιµή. Παράλληλα, συνεκτίµησε το ότι, η συχνότητα 

µεταβολής των τιµών είχε µειωθεί σηµαντικά και τόσο τα περιθώρια όσο και η 

αποδοτικότητα είχα αυξηθεί σηµαντικά, παρά την υπερβάλλουσα δυναµικότητα 

(Neumann: 2003).   

 Εµπορικά σωµατεία ή ενώσεις. Πολλοί κλάδοι διαθέτουν έναν κεντρικό οργανισµό, 

ο οποίος λειτουργεί ως φορέας δηµοσίων σχέσεων, ενώ παράλληλα καλύπτει τις 

ανάγκες συλλογής και διασποράς πληροφόρησης για τιµές, ποσότητες παραγωγής, 

κόστος κλπ, προτείνει τιµοκαταλόγους ή ακόµα ελέγχει αν οι (σιωπηρές) 

συµφωνίες για τιµές τηρούνται. Επίσης, οι ενώσεις αυτές µπορεί να προσφέρουν 

υπηρεσίες όπως πρόβλεψη ζήτησης και προγραµµατισµό παραγωγικού δυναµικού, 

που είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση της συµπαιγνίας. 

 «Ηγεσία» στη διαµόρφωση του επιπέδου τιµών. Συνήθως διακρίνουµε µεταξύ της 

περίπτωσης που µια κυρίαρχη επιχείρηση διαµορφώνει την τιµή που ακολουθούν 

όλες οι άλλες επιχειρήσεις (dominant firm price leadership) και της περίπτωσης που 

µια επιχείρηση, η οποία θεωρείται η καλύτερη στην αναγνώριση και εκτίµηση των 

συνθηκών της αγοράς, διαµορφώνει την τιµή που οι υπόλοιπες ακολουθούν. Η 

πρακτική του «ηγέτη» στη διαµόρφωση τιµών είναι ένας τρόπος αντιµετώπισης του 

προβλήµατος επιλογής µιας από τις πιθανές τιµές συµπαιγνίας. Αν ο «ηγέτης» έχει 

την ικανότητα να επιλέγει τιµές που είναι αµοιβαία αποδεκτές από όλες τις 

επιχειρήσεις κι έχει τη δύναµη να επιβάλλει κυρώσει σε περίπτωση παρέκκλισης, 

τότε η «συµφωνία» µπορεί να διατηρηθεί µε απόλυτα σιωπηρό τρόπο.  

 Συνεργασία σε έρευνα και ανάπτυξη και σταυροειδής αδειοδότηση διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας. Συνηθίζεται οι επιχειρήσεις να συνεργάζονται σε Ε & Α µε σκοπό τη 

διανοµή των υψηλών στοιχείων σταθερού κόστους ή/και το υψηλό ρίσκο. Με τον 

τρόπο αυτό µπορεί να έχουµε περιορισµό του ανταγωνισµού στο σχεδιασµό των 

προϊόντων και διευκόλυνση της ενιαίας τιµολόγησης των νέων προϊόντων. 

Επιπρόσθετα, η απειλή αποχώρησης από µια ερευνητική συνεργασία µπορεί να 

πειθαρχήσει τους δυνητικά παρεκκλίνοντες από την τιµή συµπαιγνίας. 

Συνοψίζοντας, οι σταυροειδείς αδειοδοτήσεις οδηγούν σε νόµιµο καθορισµό τιµών 

και γεωγραφικής περιοχής πώλησης των προϊόντων, που αφορούν οι άδειες χρήσης.  
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 Most Favored Nation (MFN) ή Most Favored Customer (MFC) και Meeting 

Competition (MC) όροι σε συµβάσεις πελατών. Με το όρο MFC εννοούµε ότι, οι 

προµηθευτές εγγυώνται στους πελάτες τους ότι, αν µέσα σε κάποιο συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα διαθέσουν σε κάποιο τρίτο σε τιµή χαµηλότερη από την τιµή 

πώλησης σε αυτούς, τότε δικαιούνται κι εκείνοι να έχουν χαµηλότερη τιµή. Το MC 

σηµαίνει ότι, οι προµηθευτές εγγυώνται στους πελάτες τους ότι, αν αποδεδειγµένα 

βρουν το προϊόν τους σε χαµηλότερη τιµή, τότε θα αναπροσαρµόσουν την 

τιµολόγησή τους ανάλογα. Είναι προφανές ότι, οι δυο αυτοί όροι συνηγορούν στη 

διατήρηση της συµπαιγνίας, καθώς µειώνεται η κερδοφορία της κίνησης κι 

αυξάνουν την πιθανότητα ανακάλυψης από τους ανταγωνιστές, σε περίπτωση 

παρέκκλισης (Sayre: 1939, Βέττας: 2004, Tarullo: 2000).  

 Resale Price Maintenance. Η πρακτική αυτή αυξάνει την πιθανότητα διατήρησης 

της συµπαιγνίας, καθώς µειώνει τις πιθανότητες σχηµατισµού νέας συµπαιγνίας σε 

επίπεδο προµηθευτών και ανταγωνισµός σε τιµές σε επίπεδο εµπόρων λιανικής. 

 Basing- point pricing. Πρόκειται για ένα σύστηµα τιµολόγησης που συνήθως 

χρησιµοποιείται σε κλάδους όπως π.χ. σιδήρου και τσιµέντου, στους οποίους το 

κόστος µεταφοράς είναι πολύ υψηλό σε σχέση µε το κόστος παραγωγής και όπου οι 

προµηθευτές /  έµποροι και οι πελάτες τους είναι γεωγραφικά διασκορπισµένοι. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι, οι τιµές παράδοσης για κάθε πελάτη είναι ενιαίες µεταξύ των 

εµπόρων και δεν υπάρχει ανταγωνισµός στις τιµές.  

 Κοινά τεύχη κοστολόγησης. Σε ορισµένους κλάδους που το τελικό προϊόν ποικίλλει 

λόγω διαφορετικών απαιτήσεων / προδιαγραφών των πελατών (π.χ. κατασκευές), 

ένα επαγγελµατικό σωµατείο µπορεί να διανείµει ένα τεύχος υπολογισµού του 

συνολικού κόστους, µια συγκεκριµένης εργασίας. Αυτό ενθαρρύνει τους 

ανταγωνιστές να έχουν ενιαίες τιµές και αποθαρρύνει µειώσεις τιµών, µε την 

αιτιολόγηση ότι προέκυψαν από υπολογιστικό λάθος.      

 

5.6 Εµπειρικές µελέτες – πρόσθετα παραδείγµατα50 

Εµπειρικές µελέτες 

Σε µελέτη των Fraas και Greer (1977) σχετικά µε τις 606 περιπτώσεις καθορισµού των 

τιµών (1910 – 72) του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης των Η.Π.Α. (Department of Justice), 

αναφέρεται ότι ο µέσος αριθµός επιχειρήσεων που περιελάµβανε η κάθε περίπτωση 

ήταν 16,7 ενώ ο στατιστικός µέσος ήταν 8 και η επικρατούσα τιµή ήταν 4. Αυτό 

                                                 
50 Βλ. σχετικά Βέττας (2004) σσ. 469 – 483. 
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σηµαίνει ότι, σχετικά λίγες περιπτώσεις, που περιελάµβαναν ένα µεγάλο αριθµό 

επιχειρήσεων, αύξησαν το µέσο όρο αλλά ο πιο κοινός τύπος περιπτώσεων 

περιελάµβαναν 8 ή λιγότερες επιχειρήσεις.  

 

Από τις περιπτώσεις καθορισµού τιµών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης των Η.Π.Α. της 

περιόδου Ιανουάριος 1963 -  ∆εκέµβριος 1972 οι οποίες εξετάστηκαν από τους Hey και 

Kelley (1974) µόνο το 6,5% αφορούσε πάνω από 50 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις. Ο 

µέσος αριθµός των επιχειρήσεων στις υπόλοιπες περιπτώσεις ήταν 7,25. Παρόλο που 

µόνο 26% των περιπτώσεων αφορούσαν 4 ή λιγότερες επιχειρήσεις, περίπου οι µισές 

(48%) περιελάµβαναν 6 ή λιγότερες επιχειρήσεις και 79% αφορούσαν 10 ή λιγότερες 

επιχειρήσεις. 

 

Εµπειρικά, λοιπόν, στοιχεία στηρίζουν την άποψη ότι τα καρτέλ είναι πιο πιθανά στους 

κλάδους υψηλής συγκέντρωσης. Το 42% των περιπτώσεων καθορισµού τιµής του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, που εξετάστηκαν από τους Hey και Kelley (1974), το 

ποσοστό συγκέντρωσης τεσσάρων επιχειρήσεων ήταν πάνω από 75%. Σε ένα άλλο 34% 

των περιπτώσεων, τα ποσοστά ήταν µεταξύ 51-75%. Εποµένως, στο 76% των 

περιπτώσεων το ποσοστό συγκέντρωσης ήταν µεγαλύτερο του 50%. Μόνο 6% των 

περιπτώσεων είχαν ποσοστά συγκέντρωσης λιγότερα του 25%. Ο συνολικός µέσος 

όρος ήταν 67,7%.  

 

Παραδείγµατα 

 Suiker Unie. Η περίπτωση αυτή αφορούσε επιχειρηµατική συµπεριφορά, που είχε 

ως αποτέλεσµα να µοιραστεί η αγορά ζάχαρης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε 

εθνικές αγορές, εστιάζει στις έννοιες των ρητών συµφωνιών και εναρµονισµένων 

πρακτικών µεταξύ επιχειρήσεων51. Η απόφαση αναφέρεται σε επαρκή αποδεικτικά 

στοιχεία συναντήσεων και άµεσης επικοινωνίας ανάµεσα στις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι πολύ πιθανό να εντοπιστεί παραβίαση του Άρθρου 

81 στη βάση µιας (ρητής) συµφωνίας που περιορίζει τον ανταγωνισµό. Επίσης, και 

στην περίπτωση αυτή, καταγράφηκε και εξετάστηκε η χρήση εναρµονισµένων 

πρακτικών, που µειώνουν τον ανταγωνισµό, αλλά για τις οποίες τα αποδεικτικά 

στοιχεία είναι έµµεσα και αφορούν στον παραλληλισµό των ενεργειών των 

επιχειρήσεων.  
                                                 
51 Suiker Unie and others vs. Commission, Joined Cases 40 – 48/73, 50/73, 54-56/73, 11/73, 113-114/73 Judgement 
of 16 December 1975 [1975] ECR 1663, [1976] 1 CMLR 295.  
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 Italian flat glass. Για την απόφαση στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή βασίστηκε 

κυρίως σε αποδείξεις που έφεραν τους ιταλούς παραγωγούς, να θέτουν 

πανοµοιότυπους τιµοκαταλόγους, οι οποίοι διαφοροποιούνταν ταυτόχρονα και 

παραχωρούσαν εκπτώσεις µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ώστε να αιτιολογήσει την 

απόφασή της για ύπαρξη εναρµονισµένης πρακτικής52.  

 Woodpulp. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στην απόφασή του για το Woodpulp δεν 

αποδέχτηκε την παράλληλη συµπεριφορά ως επαρκή απόδειξη εναρµονισµένης 

πρακτικής. Ο ξυλοπολτός αποτελεί µια εισροή της παραγωγής χαρτιού. Κατά τη 

διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εφοδιάζονταν µε 

ξυλοπολτό από επιχειρήσεις της Βορείου Αµερικής και της Βορείου Ευρώπης. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίστηκε σε διάφορους παράγοντες για την αιτιολόγηση του 

συµπεράσµατός της και την παραβίαση του Άρθρου 81 από τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις. Ορισµένοι αµερικάνοι παραγωγοί ήταν µέλη ενός καρτέλ εξαγωγών. 

Κάποιες επιχειρήσεις ήταν µέλη ενός εµπορικού συλλόγου µε βάση στην Ελβετία, 

που φιλοξενούσε αρκετές συναντήσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις αντάλλασσαν 

πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές και διατύπωναν διάφορες πολιτικές τιµών. 

Επίσης, η Ε.Ε. στηρίχθηκε σε αποδεικτικά στοιχεία παράλληλης συµπεριφοράς, 

καθώς οι τιµές που έθεταν διαφορετικές επιχειρήσεις, άλλαζαν κατά περίπου το ίδιο 

ποσό και περίπου τις ίδιες χρονικές στιγµές, παρόλο που οι συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις ήταν από διαφορετικές χώρες και οι λογαριασµοί τους σε διαφορετικά 

νοµίσµατα. Παρ’ όλ’ αυτά το Ε.∆. θεώρησε ότι, οι παράλληλες ενέργειες µπορεί να 

είναι και αποτέλεσµα του συνδυασµού υψηλού βαθµού διαφάνειας των τιµών και 

της ολογοπωλιακής δοµής της αγοράς. Τα λοιπά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 

την Επιτροπή, κρίθηκαν ανεπαρκή53. 

 Συµφωνία συνεργασίας EISAI – PFIZER54. Στις 18.2.1998 η Επιτροπή έλαβε 

κοινοποίηση συµφωνιών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού αρ. 17 του 

Συµβουλίου, στη οποία οι φαρµακευτικές εταιρείες EISAI και Pfizer 

γνωστοποίησαν τη συνεργασία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, για την 

εµπορία ενός νέου φαρµακευτικού προϊόντος (donepezil) για τη θεραπεία της 

νόσου Alzheimer. Μετά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή εκτίµησε ότι οι 

συµφωνίες είναι δυνατόν να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού αρ. 

17.  

                                                 
52 Commission Decision of 7 December 1988 OJ L 33 4.2.1989, σελ. 44.  
53 OJ L 85 26/3/1985 
54 Υπόθεση IV/36.932/F3 – EISAI / PFIZER (1999/ C 36/05) 
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 Glaxo Wellcome55. Η Επιτροπή απαγόρευσε την επιβολή συστήµατος διπλής 

τιµολόγησης, την οποία είχε επιβάλλει η Glaxo Wellcome για όλα τα φαρµακευτικά 

της προϊόντα στην Ισπανία. Η GW υπέβαλε προς έγκριση αυτό το σχήµα στην 

Επιτροπή το 1998. Υπό το καθεστώς της διπλής τιµολόγησης η GW απαιτεί από 

τους ισπανούς διανοµείς της να αποδίδουν υψηλότερη τιµή για προϊόντα τα οποία 

εξάγουν σε άλλα κράτη – µέλη, σε σχέση µε τις τιµές των προϊόντων που 

προορίζονται για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά της Ισπανίας. Το σύστηµα αυτό 

έχει ως σκοπό να µειώσει το παράλληλο εµπόριο στην Ενιαία Αγορά και σύµφωνα 

µε την άποψη της Επιτροπής, πρόκειται για παρέµβαση στον σκοπό της 

Κοινότητας, για ανάπτυξη των εθνικών αγορών και περιορίζει το τιµολογιακό 

ανταγωνισµό για τα προϊόντα της GW. Επίσης, η Επιτροπή κατέληξε στο ότι, το 

διπλό σύστηµα τιµολόγησης δεν µπορεί να αιτιολογηθεί µε οικονοµικά κριτήρια. 

Για το λόγο αυτό, η GW κλήθηκε να τερµατίσει άµεσα αυτή την πρακτική.   

 Αγορά µεγάλων στροβιλοφόρων γεννητριών στις Η.Π.Α.. Τα εν λόγω 

µηχανήµατα χρησιµοποιούνται για την µετατροπή του ατµού σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Βασικοί αγοραστές τους είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Κυριότεροι 

πωλητές είναι η General Electric και η Westinghouse και διαθέτουν τα µηχανήµατα 

κατόπιν παραγγελίας. Οι πωλητές επιλέγονται είτε µε άµεση διαπραγµάτευση, είτε 

σαν αποτέλεσµα κρυφών µειοδοτικών προσφορών. Μια σιωπηρή συµφωνία 

συµπαιγνίας ανάµεσα στους κύριους ανταγωνιστές στον κλάδο των ηλεκτρικών 

µηχανών ανακαλύφθηκε και εξαλείφθηκε τη δεκαετία 1950. Ως αποτέλεσµα οι 

τιµές των στροβιλοφόρων γεννητριών µειώθηκαν κατά 50% µεταξύ του 1958 και 

1963.  

 
Τον Μάιο 1963 η GE ανακοίνωσε µια νέα πολιτική τιµολόγησης για τις 

στροβιλοφόρες γεννήτριες, που βασιζόταν σε ένα βιβλίο τιµών, το οποίο περιείχε 

αντικειµενικούς κανόνες για τον καθορισµό της τιµής κάθε γεννήτριας. Επίσης, η 

εταιρεία ανακοίνωσε ότι, στο εξής θα πωλούσε τα προϊόντα της στις δηµοσιευµένες 

τιµές χωρίς εξαίρεση. Παράλληλα, καθιέρωσε µια most – favored customer clause 

και σε περίπτωση που πουλούσε σε τιµή κάτω από αυτή του βιβλίου, κάθε πελάτης 

των προηγούµενων έξι µηνών θα επωφελούνταν της ίδια έκπτωσης. Η αξιοπιστία 

της GE ενδυναµώθηκε όταν αποφάσισε να προσλάβει µια λογιστική εταιρεία, η 

οποία θα επέβλεπε τη συµµόρφωσή της µε τους ανωτέρω κανόνες τιµολόγησης. Σε 

                                                 
55 IP/01/661 8.5.2001 
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λιγότερο από ένα χρόνο, η Westinghouse ακολούθησε την πολιτική της GE και 

δηµοσίευσε βιβλίο τιµών, προσφέροντας παράλληλα το προϊόν της σε συνδυασµό 

µε ένα όρο MFC. Εκτός από ένα σύντοµο περιστατικό µείωσης των τιµών το 1964, 

οι τιµές και των δυο εταιρειών παρέµειναν σταθερές και ίδιες µέχρι το 1975. Τότε 

το Department of Justice των Η.Π.Α. αποφάσισε ότι, οι στρατηγικές αυτές έτειναν 

να σταθεροποιήσουν τις τιµές και αποτελούσαν παράβαση των νόµων περί 

ανταγωνισµού (Sherman Act). Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τις δυο εταιρείες α 

πάψουν να χρησιµοποιούν αυτές τις πρακτικές. 

 Samsung Electronics Company Ltd56. Σύµφωνα µε πρόσφατο δελτίο τύπου 

(13.10.2005) του Department of Justice των Η.Π.Α. η κορεάτικη εταιρεία Samsung 

Electronics Company Ltd και η θυγατρική της στις Η.Π.Α. Samsung 

Semiconductor Inc κρίθηκαν ένοχες για διεθνή συνοµωσία σταθερών τιµών στην 

αγορά της dynamic random access memory. Οι εταιρείες αποδέχτηκαν την ενοχή 

τους και καλούνται να πληρώσουν πρόστιµο $ 300εκ . Πρόκειται για το δεύτερο 

µεγαλύτερο πρόστιµο εγκληµατικής ενέργειας κατά του ανταγωνισµού στην 

ιστορία των Η.Π.Α. και το µεγαλύτερο εγκληµατικό πρόστιµο από το 1999. 

Συµπεριλαµβανοµένης της παραπάνω απόφασης, τρεις εταιρείες και πέντε φυσικά 

πρόσωπα καταδικάστηκα και τα συνολικά πρόστιµα υπερβαίνουν τα $ 646εκ, από 

στοιχεία που προέκυψαν από τη συνεχιζόµενη έρευνα του Υπουργείου για θέµατα 

antitrust στον κλάδο της DRAM. Πρόκειται για ένα από τα πλέον δηµοφιλή 

προϊόντα ταχείας αποθήκευσης και ανάκτησης δεδοµένων – ηλεκτρονικών 

πληροφοριών, που χρησιµοποιούνται σε µια µεγάλη ποικιλία υπολογιστών, 

τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα. Η DRAM 

χρησιµοποιείται σε προσωπικούς Η/Υ, φορητούς υπολογιστές, σταθµούς εργασίας, 

servers, µνήµες σκληρού δίσκου, PDAs, modem, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές 

µηχανές, κονσόλες παιχνιδιών κλπ. Υπολογίζεται δε ότι, το 2004 στις Η.Π.Α. οι 

πωλήσεις DRAM υπερέβησαν τα $ 7,7δις. 

 
Με βάση το κατηγορητήριο για απάτη από το Περιφερειακό ∆ικαστήριο των 

Η.Π.Α. στο San Francisco, οι δυο εταιρείες από την 1η Απριλίου 1999 µέχρι την 

15η Ιουνίου 2002 συνωµότησαν µε άλλους κατασκευαστές DRAM µε σκοπό τη 

διαµόρφωση ενιαίας τιµής του προϊόντος που πωλείται σε συγκεκριµένους 

κατασκευαστές Η/Υ και server. Οι κατασκευαστές Η/Υ που επηρεάστηκαν άµεσα 

είναι οι Dell Inc., Compaq Computer Corporation, Hewlett Packard Company, 
                                                 
56 Department of Justice, TDD (202) 514, 13.10.2005 
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Apple Computer Inc., International Business Machines Corporation and Gateway 

Inc. Στα πλαίσια της συµφωνίας που επιτεύχθηκε µε το ∆ικαστήριο, η Samsung 

δεσµεύτηκε να συνεργαστεί µε την Κυβέρνηση στην υπό εξέλιξη έρευνά της για 

τους άλλους κατασκευαστές DRAM.  

 
Σύµφωνα µε δηλώσεις στελεχών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης «Αυτή η υπόθεση 

δηλώνει την ανάγκη για άµεση ενίσχυση των διαδικασιών πρόληψης συµπαιγνιών 

και συµφωνιών, στις αγορές υψηλής τεχνολογίας που αποτελούν έναν από τους 

πλέον νευραλγικούς κλάδους της αµερικανικής οικονοµίας. Παράλληλα, αυτή η 

υπόθεση αποδεικνύει την παγκόσµιας κλίµακας προοπτική µας για 

εγκληµατολογικές έρευνες και αναδεικνύει την ανάγκη για δίωξη και εξάλειψη των 

καρτέλ που έχουν βάλει στόχο τις αµερικανικές επιχειρήσεις και καταναλωτές». Η 

Samsung κρίθηκε ότι συµµετείχε στη συνωµοσία µέσω: 

- συµµετοχής σε συναντήσεις, συζητήσεις και επικοινωνία στις Η.Π.Α. και 

αλλού, µε ανταγωνιστές της και σκοπό της διαπραγµάτευση των τιµών DRAM 

που θα πωλούνταν σε συγκεκριµένους πελάτες, 

- συµφωνίας κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων κλπ για τιµολόγηση σε 

συγκεκριµένα επίπεδα και για συγκεκριµένους πελάτες, 

- έκδοσης τιµοκαταλόγων σε συνάρτηση µε τις ληφθείσες αποφάσεις και 

- ανταλλαγή πληροφοριών για τις πωλήσεις DRAM σε συγκεκριµένους πελάτες 

µε σκοπό την καταγραφή και ενίσχυση των ανισοτήτων σχετικά (και σε 

συνάφεια) µε τις συµφωνηµένες τιµές. 

 
Η Samsung είναι η τρίτη µεγάλη εταιρεία, µετά την κορεατικής καταγωγής παραγωγό 

Hynix Semiconductor Inc. και την γερµανική Infineon Technologies AG, που 

οµολόγησε την ανάµιξή της στον έλεγχο και διαµόρφωση τιµών της DRAM. Τον Μάιο 

2005 η Hynix οµολόγησε την ενοχής της και πλήρωσε πρόστιµο $ 185εκ, τον Οκτώβριο 

2004 η Infineon δέχτηκε τις κατηγορίες και πλήρωσε πρόστιµο $ 160εκ, το ∆εκέµβριο 

2004 τέσσερα στελέχη της Infineon οι T. Rudd Corwin, Peter Schaefer, Gunter Hefner 

και Heinrich Florian, καταδικάστηκαν για συµµετοχή σε καρτέλ τιµών για πωλήσεις 

DRAM. Και στα τέσσερα αυτά πρόσωπα δικάστηκαν ποινές φυλάκισης από τέσσερις 

ως έξι µήνες και παράλληλα, καταβολή χρηµατικού ποσού ύψους $ 250χιλ έκαστος.  

 

Το ∆εκέµβριο 2003 το Υπουργείο προσήγαγε τον Alfred P. Censullo, ο οποίος τελούσε 

Περιφερειακό ∆ιευθυντής Πωλήσεων της Micron Technology Inc., µε την κατηγορία 
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της παραπλάνησης της δικαιοσύνης και καταπάτησης του 18 U.S.C. § 1503. Ο Censullo 

κρίθηκε ένοχος και παραδέχτηκε ότι, είχε αποκρύψει και παραποιήσει στοιχεία που 

αφορούσαν την υπόθεση της τιµολόγησης της DRAM. Καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή 

κατ’ οίκον περιορισµού.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    666ΟΟΟ:::   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΧΧΧΩΩΩΝΝΝΕΕΕΥΥΥΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΚΚΚΙΙΙ    ΕΕΕΞΞΞΑΑΑΓΓΓΟΟΟΡΡΡΕΕΕΣΣΣ    

 

6.1 Εισαγωγή 

Το κύριο χαρακτηριστικό του ελέγχου συγχωνεύσεων σε αντίθεση µε άλλες µορφές 

πολιτικής ανταγωνισµού είναι ότι, στοχεύει έµµεσα στην βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της αγοράς ελέγχοντας τη διάρθρωσή της, παρά άµεσα 

συντονίζοντας ή ελέγχοντας τη συµπεριφορά ή τις ενέργειες των επιχειρήσεων, οι 

οποίες καθορίζουν αυτή την αποτελεσµατικότητα. Εποµένως, ο έλεγχος συγχωνεύσεων 

ενέχει προληπτική δράση, βασιζόµενη στην υπόθεση ότι, η διάρθρωση της αγοράς, ο 

αριθµός και το σχετικό µέγεθος των αντίπαλων επιχειρήσεων, επηρεάζει την 

αποτελεσµατικότητα, παρά διορθωτική δράση που στοχεύει στον έλεγχο της 

κατάχρησης Μονοπωλιακής ∆ύναµης ή των συµφωνιών µεταξύ των αντιπάλων 

επιχειρήσεων (δράση σύµφωνα µε τα άρθρα 81 και 82 του Κοινοτικού ∆ικαίου περί 

ανταγωνισµού). 
 
Οι σηµαντικότερες µορφές συγκεντρώσεων επιχειρήσεων είναι η συµµετοχή µιας 

εταιρείας στο κεφάλαιο µιας άλλης ή άλλων επιχειρήσεων, η ολική ή µερική απόκτηση 

από µια εταιρεία του ενεργητικού άλλης ή άλλων εταιρειών και τέλος, η συγχώνευση 

δυο ή περισσότερων νοµικά ανεξάρτητων εταιρειών σε µια νέα. Η συγκέντρωση 

επιτρέπει την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, τη µείωση του κόστους παραγωγής ή 

διανοµής, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την επιτάχυνση της τεχνικής προόδου. 

Όλα αυτά επιτρέπουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και µπορεί να 

έχουν θετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές. Είναι δε προφανές ότι, αν η 

συγκέντρωση υπερβεί ορισµένα όρια, µπορεί να οδηγήσει σε µονοπωλιακές ή 

ολιγοπωλιακές καταστάσεις, που περιορίζουν τον ανταγωνισµό και διακυβεύουν τα 

συµφέροντα των καταναλωτών.  

  

6.2 Βασικές αρχές δικαίου του ανταγωνισµού για Συγχωνεύσεις & Εξαγορές 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το Άρθρο 86 της Συνθήκης ΕΟΚ απαγόρευε την καταχρηστική εκµετάλλευση µια 

δεσπόζουσας θέσης, αλλά όχι την ύπαρξη ή τη δηµιουργία της. Σε αυτό το σηµείο η 

Συνθήκη ΕΟΚ είναι σαφώς αποµακρυσµένη από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ και δεν απαιτεί 

την άδεια της Επιτροπής, για µια ενέργεια συγκέντρωσης η οποία µπορεί να οδηγήσει 

στη δηµιουργία µιας δεσπόζουσας θέσης. Αυτή η ιδιαιτερότητα της Συνθήκης ΕΟΚ, 

µπορούσε να καταλήξει στο εξής παράλογο: αν δυο οι περισσότερες επιχειρήσεις 
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ήθελαν να συνάψουν µια συµφωνία οριζόντιας συνεργασίας, έπρεπε να ακολουθήσουν 

την αυστηρή διαδικασία της προηγούµενης άδειας της Επιτροπής, βασιζόµενη στο 

άρθρο 85 και καθοριζόµενη από τον Κανονισµό 17/62. Αν, αντίθετα, µια από τις 

επιχειρήσεις ήθελε να απορροφήσει την άλλη ή τις άλλες, δεν θα υποβαλλόταν σε 

κανένα έλεγχο, αφού το άρθρο 86 δεν το ζητούσε.  
 
Η Επιτροπή ανέλαβε να καλύψει το κενό της Συνθήκης ΕΟΚ, βασιζόµενη στο άρθρο 3 

§ στ. Εφόσον κατά την άποψη της Επιτροπής, η Συνθήκη είχε ως στόχο την 

εγκαθίδρυση καθεστώτος που να εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισµό µέσα στην κοινή 

αγορά, η εκµετάλλευση µιας δεσπόζουσας θέσης µπορούσε να θεωρηθεί ως 

καταχρηστική όταν παρεµπόδιζε τη λειτουργία του ανταγωνισµού. Εποµένως, η 

συγκέντρωση επιχειρήσεων που κατέληγε στη µονοπώληση της αγοράς, έπρεπε να 

θεωρείται ως καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, υπό το άρθρο 86 της 

Συνθήκης ΕΟΚ. Το 1971 η Επιτροπή µετέφερε για πρώτη φορά στην πράξη αυτή την 

ερµηνεία, αποφασίζοντας την εφαρµογή του άρθρου 86 (ΕΟΚ) στην περίπτωση της 

συγκέντρωσης µιας επιχείρησης που κατείχε δεσπόζουσα θέση, της Continental Can 

Cy, µε µια ανταγωνιστική επιχείρηση57. Η Επιτροπή θεώρησε ότι, η Continental Can 

Cy είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της, παίρνοντας τον έλεγχο ενός από τους 

κύριους δυνητικούς ανταγωνιστές της. Με απόφασή του, της 21.2.1973 το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 

86 (ΕΟΚ)58 και έκρινε επίσης ότι, µια συγκέντρωση που δηµιουργεί ή ενισχύει 

συλλογική δεσπόζουσα θέση, την οποία απολαµβάνουν τα µετέχοντα µέρη, είναι 

πιθανό να µην συνάδει µε το καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισµού το οποίο επιβάλλει η 

Συνθήκη.  
 
Με την υποστήριξη του ∆ικαστηρίου, η Επιτροπή µπορούσε να ασκεί έναν εκ των 

υστέρων έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, εκ των οποίων η µια κατέχει ήδη 

µια δεσπόζουσα θέση. Εντούτοις, η Επιτροπή επιδίωκε την εισαγωγή µιας προληπτικής 

πολιτικής το πεδίο των συγκεντρώσεων. Εξασφαλίζοντας την υποστήριξη των αρχηγών 

κρατών ή κυβερνήσεων κατά τη διάσκεψή τους το ∆εκέµβριο 1972 στο Παρίσι, 

εργάστηκε σε µια πρόταση κανονισµού για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, την οποία 

επέβαλε στο Συµβούλιο τον 7/1973. Πέρασαν όµως δεκαέξι χρόνια συζητήσεων στο 

Συµβούλιο µέχρι να υιοθετηθεί ο Κανονισµός για τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων 

µεταξύ επιχειρήσεων, στις 21.12.1989 (Directive IV). Εντούτοις, ο Κανονισµός αυτός 

                                                 
57 Απόφαση 72/21, ΕΕ L 7, 8.1.1971 
58 Υπόθεση 6/72, Europemballage Corporation vs. Commission, συλλογή 1973, σελ. 215.  



 76
 

προέβλεπε υψηλό κατώφλι για την υποχρεωτική κοινοποίηση των συγκεντρώσεων και 

η Επιτροπή, µετά από αρκετές νέες συζητήσεις, απέσπασε από το Συµβούλιο τη 

δέσµευση για µείωσή του59.  

 

Μετά την τροποποίηση του 1997, η κοινοποίηση στην Επιτροπή της συγχώνευσης όπως 

προβλέπει ο Κανονισµός, καλύπτει τις συγχωνεύσεις που αφορούν επιχειρήσεις των 

οποίων: 

- Ο συνολικός κύκλος εργασιών επί παγκοσµίου επιπέδου ξεπερνάει τα € 2,5δις 

(συνολικό κατώφλι) 

και 

- Ο κύκλος εργασιών τους σε καθένα από τουλάχιστον τρία κράτη µέλη, 

ξεπερνάει τα € 100εκ (ελάχιστο κατώφλι) 

- Οι εθνικές αρχές διατηρούν την αρµοδιότητα έρευνας και άδειας, αν τα δυο 

τρίτα των δραστηριοτήτων καθεµιάς των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων είναι 

συγκεντρωµένα σε ένα κράτος µέλος.  

Η αναµόρφωση του 1997 έγινε για να εκσυγχρονιστεί  ρύθµιση, εν αναµονή του 

κύµατος συγχωνεύσεων που θα δηµιουργούσε η είσοδος του ευρώ και η νοµισµατική 

ενοποίηση. 

 
Ο κανονισµός για τις συγκεντρώσεις συνάδει απόλυτα µε την αρχή της 

επικουρικότητας. Έτσι, η παρέµβαση της Επιτροπής περιορίζεται στις συγκεντρώσεις 

µε κοινοτική διάσταση και στις αντίθετες προς τους κανόνες του ανταγωνισµού 

πρακτικές, που ενδέχεται να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ των κρατών – µελών, ως 

προς τις οποίες η εµπειρία και οι ερευνητικές εξουσίες που έχει την τοποθετούν στην 

πιο κατάλληλη θέση, για την εκτίµηση των στοιχείων τα οποία απαιτούνται για τη λήψη 

απόφασης. Η Επιτροπή µπορεί να εξουσιοδοτήσει µια εθνική υπηρεσία ανταγωνισµού 

να διερευνήσει µια συγκέντρωση, η οποία µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε µια 

τοπική αγορά. Στις περιπτώσεις που της κοινοποιούνται, η Επιτροπή διαθέτει τρεις 

εβδοµάδες για να ανακοινώσει στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και στα 

ενδιαφερόµενα κράτη – µέλη ότι, θα προβεί σε έρευνα. Κατόπιν, διαθέτει τρεις µήνες 

για να αποφανθεί υπέρ ή κατά µιας σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή οφείλει 

να βασίζει την απόφασή της κυρίως σε κριτήρια ανταγωνισµού αλλά µπορεί επίσης να 

παίρνει υπόψη άλλους παράγοντες, όπως την τεχνική και οικονοµική πρόοδο. 
                                                 
59 Κανονισµός 4064/89, EE L 395, 30.12.89 Αναµορφώθηκε από τον Κανονισµό του Συµβουλίου EEC 1310/97 OJ L 
180/9/7/1997.  
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Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή της βασικής αρχής της υποχρεωτικής κοινοποίησης, η 

Επιτροπή θέσπισε έναν κανονισµό που αφορά, εκτός από τις προθεσµίες και τις 

ακροάσεις, τη µορφή, το περιεχόµενο και τις υπόλοιπες λεπτοµέρειες των 

κοινοποιήσεων, σχετικά µε αυτές60. Βάσει του Κανονισµού, η υποβολή κοινοποιήσεων 

που προβλέπεται από τον Κανονισµό του 1989 και από το άρθρο 57 της συµφωνίας 

ΕΟΧ, σχετικά µε τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, γίνεται βάσει ενός 

εντύπου CO, το πρότυπο του οποίου δηµοσιεύτηκε στο παράρτηµα του Κανονισµού της 

Επιτροπής.  

 
Οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για την εξέταση των κοινοποιήσεων, επιτρέπουν 

µια αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής σε αυτόν τον τοµέα. 

Έτσι, επιτρέπει εντός της µηνιαίας προθεσµίας, τις περισσότερες από τις πράξεις που 

δεν δηµιουργούν ούτε ενισχύουν δεσπόζουσα θέση στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό 

τµήµα της61. Σε µεγάλο αριθµό περιπτώσεων η έγκριση της Επιτροπής χορηγείται 

µόνον κατόπιν αποδοχής από τους ενδιαφερόµενους, ορισµένων όρων και 

υποχρεώσεων62. Μόνο σε περίπτωση σοβαρών αµφιβολιών ως προς το συµβιβασµό των 

πράξεων αυτών µε την κοινή αγορά, αποφασίζει να προβεί σε εµπεριστατωµένες 

έρευνες που προβλέπονται κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας.  

  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε τη συνολική δραστηριότητα Σ & Ε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 1991 – 2001.  
 

Πίνακας 1: Εξέλιξη των Σ & Ε των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Έτος  Αριθµός  % µεταβολή 
1991 10.657 N/A 
1992 10.074 -5,50% 
1993 8.756 -13,10% 
1994 9.050 3,30% 
1995 9.854 8,90% 
1996 8.975 -8,90% 
1997 9.784 9,00% 
1998 11.360 15,50% 
1999 14.335 26,90% 
2000 16.750 16,80% 
2001 12.557 -25,00% 

Πηγή: Βέττας Ν., Κατσουλάκος Γ., Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική, σελ. 487 

 

                                                 
60 Κανονισµός 447/98, ΕΕ L 61, 2.3.1998 
61 Βλ. απόφαση της Επιτροπής 95/404, EE L 239, 7.10.1996 (Swiss Air – Sabena).  
62 Βλ. απόφαση της Επιτροπής 97/816, EE L 336, 8.12.1997 (Boeing /  McDonnell Douglas).  
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Παρατηρούµε ότι, η συνολική δραστηριότητα Σ & Ε αυξήθηκε το διάστηµα 1991-2001, 

ενώ η µεγαλύτερη άνοδος σηµειώθηκε το διάστηµα 1996 – 2000. Το 2001 σηµειώνεται 

το υψηλότερο ποσοστό µείωσης της δεκαετίας.  

 

Μέχρι σήµερα η Επιτροπή έχει απαγορεύσει λίγες περιπτώσεις συγκεντρώσεων, όπως 

της συγχώνευση της De Havillant µε την Aerospatiale και την Alenia, λόγω του πολύ 

υψηλού ποσοστού της παγκόσµιας αγοράς που θα κατείχε η συγχωνευθείσα επιχείρηση, 

του υψηλού επιπέδου των φραγµών πρόσβασης στην αγορά, καθώς και της ωριµότητας 

της αγοράς. Επίσης, την κοινή επιχείρηση Holland Media Group (HMG), δεδοµένου 

ότι, αυτή θα ήταν η µόνη τηλεοπτική επιχείρηση που θα µπορούσε να προσφέρει στις 

διαφηµιστικές εταιρείες συντονισµένο προγραµµατισµό. Τη σύσταση της κοινής 

επιχείρησης Nordic Satellite Distribution, η οποία κατά την Επιτροπή, θα ενίσχυε µια 

δεσπόζουσα θέση σε τρεις αγορές και θα περιχαράκωνε τη σκανδιναβική αγορά 

δορυφορικής τηλεόρασης. Τη συγχώνευση των Bertelsmann / Kirch / Premiere και των 

Deutsche Telekom / BetaResearch BetaDigital, η οποία θα είχε δηµιουργήσει µια 

µονοπωλιακή θέση για την Premiere στην ψηφιακή τηλεόραση στη Γερµανία και µια 

δεσπόζουσα θέση των BetaDigital και Deutsche Telekom, για τις τεχνικές υπηρεσίες 

της συνδροµητικής τηλεόρασης. Επίσης, όπως είδαµε νωρίτερα στην ανάλυσή µας, την 

εξαγορά της Scania από τη Volvo. Την ανάληψη του ελέγχου της Legrand από τη 

Schneider Electric, γιατί η συγχώνευση µεταξύ των δυο βασικών κατασκευαστών 

ηλεκτρικού εξοπλισµού θα οδηγούσε σε αισθητή αποδυνάµωση της εύρυθµης 

λειτουργίας της αγοράς σε διάφορες χώρες και ιδιαίτερα τη Γαλλία (Βέττας: 2004, 

Μούσης: 2003, Wallace: 1997).  

 

Συνοψίζοντας αναφέρουµε ότι, χάρη στη συµφωνία συνεργασίας µεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών σχετικά µε την εφαρµογή των 

κανόνων ανταγωνισµού τους, η Επιτροπή εξετάζει τις πράξεις συγχώνευσης 

αµερικανικών πολυεθνικών επιχειρήσεων παράλληλα µε το αµερικανικό υπουργείο 

∆ικαιοσύνης. Έτσι, στις 28.6.2000 η Επιτροπή απαγόρευσε την πράξη συγκέντρωσης 

µεταξύ των αµερικανικών επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών MCI WorldCom Inc. και 

Sprint Corp. γιατί θα είχε οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά 

παροχής σύνδεσης επιπέδου 1 στο διαδίκτυο ή καθολικής σύνδεσης εις βάρους των 

καταναλωτών σε παγκόσµιο επίπεδο και ιδιαίτερα στα κράτη – µέλη της Ε.Ε.. Επίσης, 

στις 3.7.2001 η Επιτροπή απαγόρευσε την εξαγορά της Honeywell Inc. από την General 
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Electric, γιατί η πράξη συγκέντρωσης θα δηµιουργούσε ή θα ενίσχυε δεσπόζουσες 

θέσεις στις αγορές αεροκινητήρων, ηλεκτρονικών συστηµάτων αεροπλοΐας, άλλων 

ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και συστηµάτων αεροσκαφών των κρατών µελών της Ε.Ε.. 

 

Στην Πράσινη Βίβλο του ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή κάλεσε σε προβληµατισµό για 

τις βελτιώσεις που χρειάζεται ο Κανονισµός για τις συγκεντρώσεις, ώστε να παραµείνει 

ένα αποτελεσµατικό µέσο ελέγχου των συγκεντρώσεων, σ’ ένα συνεχώς 

µεταβαλλόµενο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο 

κόσµο. Βασιζόµενες στην επιτυχή εφαρµογή του Κανονισµού, οι προτάσεις που 

περιέχονται στην Πράσινη Βίβλο αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των προκλήσεων που 

στοιχειοθετούν οι παγκόσµιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, η νοµισµατική ένωση, η 

ολοκλήρωση των αγορών, η διεύρυνση και η ανάγκη συνεργασίας µε άλλα 

δικαιοδοτικά συστήµατα63.    

 

6.3 Βασικές αρχές δικαίου του ανταγωνισµού για Συγχωνεύσεις & Εξαγορές 

στις Η.Π.Α. 

Ο έλεγχος συγχωνεύσεων στις Η.Π.Α. ξεκινάει µε το Sherman Act Section 1, FTC Act 

Section 5 και το Clayton Act – Section 7 (1914), που αναµορφώθηκε και 

ισχυροποιήθηκε από το Celler – Kefauver Act (1950) και απαγορεύει τις συγχωνεύσεις, 

οι οποίες µειώνουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό. Ένας αριθµός συγχωνεύσεων 

απαγορεύτηκε µετά το Celler – Kefauver Act, αν και η συγχώνευση δεν δηµιούργησε 

δεσπόζουσα θέση µε την έννοια που την ορίσαµε παραπάνω, συµπεριλαµβανοµένης της 

συγχώνευσης µεταξύ τραπεζών στη Φιλαδέλφεια µε λιγότερο από 40% µερίδιο το 1963 

και της συγχώνευσης µεταξύ επιχειρήσεων supermarket στο Los Angeles µε µερίδιο 

µόνο 7,5% το 1966.  

 

Πιο πρόσφατα, µε τις οδηγίες για Συγχωνεύσεις του 1984, 1992 και 1997, 

αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η σηµασία των δυνητικών ωφελειών στην 

αποτελεσµατικότητα ως στοιχείο «άµυνας». Τυπικά το στοιχείο αυτό ενσωµατώθηκε το 

1997, όπως και η λοιπή µεθοδολογία αξιολόγησης συγχωνεύσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που υπάρχει έντονη καινοτοµική 

δραστηριότητα.  

                                                 
63 COM (2001) 745, 11.12.2001 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζουµε τα είδη των συγχωνεύσεων στις Η.Π.Α. το 

διάστηµα 1950 – 1977. 

 

Πίνακας 2: Είδη συγχωνεύσεων στις Η.Π.Α. το διάστηµα 1950 - 1977 
Period Horizontal Mergers Vertical Mergers Conglomerate Mergers 

1950 – 1955 70,1 12,3 24,4 
1956 – 1963  49,1 15,8 45,3 
1964 – 1972  38,2 9,0 59,9 
1973 – 1977  39,4 11,6 56,1 

Πηγή: Neumann, A., Competition Policy: Histrory, Theory and Practice, σελ. 110 

 

Στις Η.Π.Α. σύµφωνα µε το Hart – Rodino – Scott Pre Merger Notification Act (1976), 

οι προγραµµατιζόµενες συγχωνεύσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης και στην Federal Trade Commission.  

 

Ενώ τα καρτέλ στις Η.Π.Α. υπόκεινται σε per se απαγόρευση, οι συγχωνεύσεις 

εκτιµώνται βάσει του “rule of reason”. Ακόµη και ένα υψηλό επίπεδο οριζόντιας 

συγκέντρωσης δεν καταδικάζεται σε per se απαγόρευση, γιατί ενδεχοµένως να έχει 

προκληθεί από φυσιολογικές επιχειρηµατικές πρακτικές και αυξηµένη 

αποτελεσµατικότητα. Αυτό εφαρµόζεται τόσο στις οριζόντιες συγκεντρώσεις που 

προκύπτουν από την εσωτερική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όσο και στις 

συγχωνεύσεις κι εξαγορές. Εντούτοις, οι συγχωνεύσεις µπορεί να παρακινούνται από 

την επιθυµία για αύξηση των κερδών µε την άσκηση µονοπωλιακής δύναµης στην 

αγορά.  

 

Το Sherman Act διαχωρίζει δυο περιπτώσεις, την κατάργηση του µονοπωλίου και την 

πρόθεση και συνοµωσία για δηµιουργία µονοπωλίου.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    777ΟΟΟ:::   ΕΕΕΛΛΛΕΕΕΓΓΓΧΧΧΟΟΟΣΣΣ    ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ    ΚΚΚΡΡΡΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ    ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΕΕΕΜΜΜΒΒΒΑΑΑΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ    

 

7.1 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ο ανταγωνισµός στο εσωτερικό της κοινής αγοράς, µπορεί να νοθευτεί, όχι µόνο από 

τις ενέργειες των επιχειρήσεων, αλλά και από τις παρεµβάσεις των κρατών – µελών. Οι 

κυβερνήσεις έχουν πολλά επιχειρήµατα για να παρεµβαίνουν στην οικονοµική ζωή και 

όλα έχουν συνήθως µια πολιτικοοικονοµική βάση: την αποφυγή χρεοκοπίας 

επιχειρήσεων που έχουν ως συνέπεια συλλογικές απολύσεις απαράδεκτες για την 

περιφερειακή και κοινωνική πολιτική.  

 
Ασφαλώς, οι κοινωνικές και περιφερειακές συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών θα 

πρέπει να αµβλύνονται από το κράτος, αλλά δεν πρέπει το ίδιο το κράτος να 

εναντιώνεται στις αλλαγές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την τεχνητή επιβίωση 

επιχειρήσεων ή κλάδων σε παρακµή. Είναι δε εµφανές ότι, µια κρατική παρέµβαση 

ενέχει σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των οικονοµικών παραγόντων που ωφελούνται 

από αυτήν και των ανταγωνιστών τους σε άλλα κράτη – µέλη, οι οποίοι θεωρούν ότι 

έχουν αδικηθεί και πιέζουν τις κυβερνήσεις στους για αντίστοιχη µεταχείριση.  

 
Καθώς οι άλλες µορφές προστατευτισµού υποχωρούν, η σηµασία των κρατικών 

ενισχύσεων σαν µηχανισµός κατά του ανταγωνισµού, αυξάνει. Εκτός από τις αρνητικές 

τους επιπτώσεις επί του ανταγωνισµού, οι εθνικές ενισχύσεις µπορεί επίσης να έχουν 

σοβαρές συνέπειες για την οικονοµική συνοχή µέσα στην Κοινότητα. Τα µεγάλα 

εκβιοµηχανισµένα κράτη – µέλη, θα έχουν πάντα τη δυνατότητα να υπερθεµατίζουν σε 

σχέση µε τα λιγότερο ανεπτυγµένα στην περιφέρεια της Κοινότητας. Πράγµατι, οι 

ενισχύσεις που χορηγούνται από τα τέσσερα µεγαλύτερα κράτη – µέλη 

αντιπροσωπεύουν το 88% του συνόλου των χορηγούµενων ενισχύσεων µέσα στην Ε.Ε.  

 
Η Επιτροπή εξετάζει χιλιάδες υποθέσεις ενισχύσεων κάθε χρόνο. Οι µισές από αυτές 

αφορούν ενισχύσεις στη µεταποιητική βιοµηχανία και τις υπηρεσίες. Οι άλλες µισές 

παρέχονται στους τοµείς της γεωργίας, αλιείας, ανθρακωρυχείων και µεταφορών. Όλα 

τα κράτη µέλη παρέχουν ενισχύσεις στις επιχειρήσεις τους, αλλά το ποσοστό των 

ενισχύσεων ως προς το ΑΕΠ ποικίλει από 2 – 4%. Το χαµηλότερο επίπεδο ενισχύσεων 

παρέχουν οι φτωχότερες χώρες.  
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7.1.1 Επιτρεπόµενες και ασυµβίβαστες ενισχύσεις 

Το άρθρο 87 της ΣυνθΕΚ (πρώην 92 ΕΟΚ), προβλέπει ότι είναι ασυµβίβαστες µε την 

κοινή αγορά οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη – 

µέλη και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό, στο µέτρο που 

επηρεάζονται οι συναλλαγές µεταξύ των κρατών – µελών. Η Επιτροπή έχει επινοήσει 

ένα µηχανισµό για τον καθορισµό και την αναθεώρηση των συντελεστών αναφοράς, 

που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της έντασης των κρατικών ενισχύσεων64. 

Σύµφωνα µε τον «κανόνα των ελαχίστων» (de minimis), η Επιτροπή θεωρεί ότι µια 

ενίσχυση που δεν υπερβαίνει τα € 100χιλ σε διάστηµα τριών ετών, δεν είναι σε θέση να 

επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και κατά συνέπεια δε χρειάζεται να 

κοινοποιείται στην Επιτροπή65.   

 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 θεωρεί ότι, συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά: οι 

ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς µεµονωµένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι 

χορηγούνται χωρίς διάκριση προέλευσης των προϊόντων οι ενισχύσεις για την 

επανόρθωση ζηµιών από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.  

 
Η παράγραφος 3 επιτρέπει να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά: οι 

ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το 

βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή 

υποαπασχόληση, οι ενισχύσεις για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας 

κράτους – µέλους, οι ενισχύσεις για την ανάπτυξη ορισµένων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων ή περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών, οι 

ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συµβούλιο. 

 
Το Συµβούλιο έχει εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να εκδίδει κανονισµούς απαλλαγής 

κατά κατηγορίες, για ορισµένες οριζόντιες ενισχύσεις και για τις ενισχύσεις που δεν 

υπερβαίνουν ορισµένο ποσό66. Με απόφαση της 22.7.1998 η Επιτροπή διευκρίνισε τις 

συνθήκες υπό τις οποίες οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζονται στη 

δηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης των εργαζοµένων και καθόρισε τα κριτήρια 

που εφαρµόζει για να εξετάζει κατά πόσον οι ενισχύσεις αυτές συµβιβάζονται µε την 

                                                 
64 Ανακοίνωση της Επιτροπής, EE C 31, 3.2.1979 
65 Κανονισµός 69/2001, EE L 10, 13.1.2001 
66 Κανονισµός 994/98, EE L 142, 14.5.1998 
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κοινή αγορά. Με ανακοίνωση της 11.11.1998 η Επιτροπή καθόρισε τα κριτήρια για τη 

εξέταση των καθεστώτων άµεσης φορολογίας των επιχειρήσεων.  

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 88 § 3 της ΣυνθΕΚ τα κράτη – µέλη υποχρεούνται να 

κοινοποιούν εγκαίρως στην Επιτροπή τα σχέδια θέσπισης ή τροποποίησης των 

ενισχύσεων βάσει ενός λεπτοµερούς ερωτηµατολογίου και δεν µπορούν να εφαρµόζουν 

τα σχεδιαζόµενα µέτρα πριν η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση. Σε περίπτωση 

που δεν τηρηθεί η υποχρέωση της κοινοποίησης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να 

λάβει προσωρινή απόφαση µε την οποία θα ζητά από το κράτος – µέλος να πάρει πίσω 

µε τόκους την ενίσχυση που έδωσε παράνοµα, περιµένοντας τελική απόφαση της 

Επιτροπής. Για να αυξηθεί η νοµική βεβαιότητα και διαφάνεια των διαδικασιών λήψη 

αποφάσεων της Επιτροπής ο Κανονισµός του Συµβουλίου 659/1999 καθορίζει τους 

κανόνες εφαρµογής του άρθρου 88 της ΣυνθΕΚ.  

 

7.1.2 Γενικές ενισχύσεις 

Ως γενικές ενισχύσεις θεωρούνται εκείνες που µπορεί να λάβει οποιαδήποτε επιχείρηση 

ανεξάρτητα από την περιοχή εγκατάστασης και τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Λόγω 

έλλειψης εξειδίκευσης, οι ενισχύσεις αυτές δεν µπορούν να επικαλεστούν κάποια 

διάταξη εξαίρεσης προβλεπόµενη από τη Συνθήκη. Η Επιτροπή µπορεί να διαπιστώσει 

ότι, οι γενικές ενισχύσεις ανταποκρίνονται σε πραγµατικές οικονοµικές ή κοινωνικές 

αναγκαιότητες, ότι µπορούν να επιφέρουν µια βελτίωση των διαρθρώσεων των 

ωφελούµενων επιχειρήσεων και ότι δεν δηµιουργούν προβλήµατα σε κοινοτικό 

επίπεδο. Σκοπός της Επιτροπής είναι ν’ αποτρέψει ενισχύσεις µε απροσδιόριστους 

στόχους και για το λόγο αυτό απαιτεί από τα κράτη – µέλη, να τις κοινοποιούν πριν την 

εφαρµογή καθεστώτων γενικών ενισχύσεων, τα περιφερειακά ή τοµεακά προγράµµατα 

εφαρµογής των. Παράλληλα, επιδιώκει να αποτρέψει τις υψηλές ενισχύσεις 

(συσσώρευση) υπέρ µιας επιχείρησης, µε βάση συστήµατα ενισχύσεων διαφόρων 

σκοπιµοτήτων.  

 
Η Επιτροπή απαγορεύει συστηµατικά τις κρατικές ενισχύσεις στις εξαγωγές στο 

εσωτερικό της Κοινότητας και κατά κανόνα τις ενισχύσεις που δε παρουσιάζουν κάποια 

ωφέλεια για την Κοινότητα. Επίσης, οι χρονικά απεριόριστες ενισχύσεις, οι οποίες 

προορίζονται για συνήθεις δραστηριότητες κρίνονται απαράδεκτες. Αναφορικά µε το 

πρόβληµα της κρατικής συµµετοχής στα κεφάλαια επιχειρήσεων, το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο επιβεβαίωσε µια σειρά αποφάσεων που έλαβε το 1985 και 1986, ότι σε 



 84
 

ορισµένες περιπτώσεις οι συµµετοχές αυτές µπορεί να θεωρηθούν ως ενισχύσεις και να 

υποπέσουν στις διατάξεις εφαρµογής των άρθρων 92 και των επόµενων της Συνθήκης 

ΕΟΚ (άρθρο 87 κ. επ. ΣΕΚ).  

 
Αντιθέτως, κάποιες γενικές ενισχύσεις χορηγούνται για την επίτευξη θεµιτών στόχων, 

που συµφέρουν την Ένωση σαν σύνολο και µπορεί να εγκριθούν από την Επιτροπή υπό 

όρους, οι οποίοι αναφέρονται στις Ανακοινώσεις της. Πέραν των ενισχύσεων για την 

περιφερειακή ανάπτυξη, αφορούν ενισχύσεις: για την υποστήριξη της έρευνας και 

ανάπτυξης, την παροχή βοήθειας σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την προστασία του 

περιβάλλοντος, την προώθηση της επαγγελµατικής κατάρτισης, την αναδιάρθρωση 

προβληµατικών επιχειρήσεων και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους.  

 

7.1.3 Τοµεακές ενισχύσεις 

Οι ενισχύσεις τοµεακής σκοπιµότητας παρουσιάζουν τα λιγότερα προβλήµατα στο 

µέτρο που το πεδίο εφαρµογής τους προσδιορίζεται ακριβέστερα. Η πολιτική της 

Επιτροπής για τις τοµεακές ενισχύσεις συνίσταται στην εξέταση του κατά πόσο τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ορισµένες βιοµηχανίες, δικαιολογούν κατ’ αρχήν την 

παροχή κρατικών ενισχύσεων. Επιβλέπει παράλληλα ώστε οι ενισχύσεις αυτές να µην 

καθυστερούν τις ανάγκες προσαρµογής, να µη στρεβλώνουν τον ενδοκοινοτικό 

ανταγωνισµό και να επιδιώκουν την πραγµατοποίηση κοινοτικών στόχων ή 

τουλάχιστον να µην εµποδίζουν την επίτευξή τους.  

 

Στις 13.2.2002 η Επιτροπή ενέκρινε την αναµόρφωση των κανόνων που ισχύουν για τα 

µεγάλα επενδυτικά σχέδια, όπου περιλαµβάνονται οι τοµείς του αυτοκινήτου και των 

συνθετικών ινών. Η αναµόρφωση έχει ως στόχο την καθιέρωση ενός ταχύτερου, 

απλούστερου και περισσότερο διαφανούς συστήµατος ελέγχου της στήριξης, που 

παρέχουν οι δηµόσιες αρχές στα µεγάλα επενδυτικά σχέδια στην Ε.Ε.. Το νέο πλαίσιο 

που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2004, θα παρέχει περισσότερη διαφάνεια και θα µειώσει το 

ποσό των επιδοτήσεων που παρέχονται στην Ε.Ε.. Αυτές οι δυο πτυχές (αύξηση 

διαφάνειας – µείωση επιδοτήσεων) συνάδουν µε τα πορίσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της Στοκχόλµης, που κάλεσε τα κράτη – µέλη να µειώσουν την 

παρεχόµενη βοήθεια µε τη µορφή ενισχύσεων. Η µεταρρύθµιση ενισχύει την 

υπευθυνότητα των κρατών – µελών στην εφαρµογή των κανόνων που διέπουν τις 

κρατικές ενισχύσεις και θα εγγυάται τον αποτελεσµατικό έλεγχο αυτών, σε µια 

διευρυµένη και ετερογενή Κοινότητα.    
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7.1.4 ∆ηµόσιες επιχειρήσεις 

Ο δηµόσιος τοµέας, ο οποίος αποτελείται από δηµόσιες επιχειρήσεις, µικτές 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ελεγχόµενες από το δηµόσιο µέσω συµµετοχών, διαφέρει 

σε µέγεθος από κράτος σε κράτος της Κοινότητας. Όσο µεγαλύτερη η σηµαντικότητα 

του δηµόσιου τοµέα, τόσο δυσκολότερο για τις κυβερνήσεις ν’ αντισταθούν στον 

πειρασµό να κάνουν τις ελεγχόµενες από αυτές επιχειρήσεις όργανα της οικονοµικής 

πολιτικής τους, παρέχοντάς τους ως αντάλλαγµα διάφορες ευνοϊκές µεταχειρίσεις. 

Παρά το γεγονός ότι, η αλληλοδιείσδυση των οικονοµιών των κρατών – µελών µειώνει 

την αποτελεσµατικότητα του µέσου αυτού, όπως και των άλλων µέσων οικονοµικής 

πολιτικής, η προνοµιακή µεταχείριση των δηµοσίων επιχειρήσεων αποτελεί κίνδυνο για 

τον ελεύθερο ανταγωνισµό µέσα στην ενιαία αγορά.  

 
Η Συνθήκη ΕΚ στο άρθρο 86 (πρώην 90 ΕΟΚ), αν και γενικά είναι ουδέτερη 

αναφορικά µε το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη – µέλη, επιβάλλει να µη 

θεσπίζονται ούτε να διατηρούνται µέτρα αντίθετα προς τους κανόνες της για τις 

δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά 

δικαιώµατα. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, ειδικά εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 12 (απαγόρευση 

των διακρίσεων που βασίζονται στην εθνικότητα) και 81 ως 89 (κανόνες του 

ανταγωνισµού της ΣυνθΕΚ). Τα κράτη – µέλη δεν µπορούν να τους παρέχουν 

ενισχύσεις ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, π.χ. µέσω αµειβόµενων συµµετοχών ή 

άλλων πλεονεκτηµάτων. Το άρθρο 86 § 3 (ΣΕΚ) αναθέτει στην Επιτροπή την αποστολή 

να µεριµνά για την τήρηση αυτής της διάταξης και της παρέχει την εξουσία να 

απευθύνει, εφόσον είναι ανάγκη, κατάλληλες οδηγίες ή αποφάσεις προς τα κράτη – 

µέλη.  

 
Η § 2 του άρθρου 86 (ΣΕΚ) εξαιρεί από την αυστηρή εφαρµογή των κανόνων 

ανταγωνισµού της Συνθήκες, τις δηµόσιες επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη 

διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ύδατος, ενέργειας, 

µεταφορών και τηλεπικοινωνιών) ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού 

µονοπωλίου. Για τις επιχειρήσεις αυτές το άρθρο 86 § 2 δέχεται την εφαρµογή των 

κανόνων του ανταγωνισµού, κατά το µέρος που η εφαρµογή τους δεν εµποδίζει νοµικά 

ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Και σε 

αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να µην επηρεάζεται η ανάπτυξη των συναλλαγών σε 

βαθµό αντικείµενο προς το συµφέρον της Κοινότητας. 
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Οι δηµόσιες επιχειρήσεις µπορεί να προκαλέσουν τον εξής προβληµατισµό στην 

Ένωης: την αλληλοδιείσδυση των δηµοσίων αγορών και την επικάλυψη των 

εθνικοποιήσεων ή της λήψης συµµετοχών σε επιχειρήσεις µε τη συγκεκαλυµµένη 

ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων. Πραγµατικά, η διάκριση είναι δυσχερής µεταξύ 

µιας ενέργειας διάσωσης και ανασύστασης του κεφαλαίου µιας επιχείρησης, που έχει 

απαξιωθεί από τις ζηµίες, µια ενέργεια που επιτρέπεται από το άρθρο 295 στης ΣυνθΕκ 

(πρώην 222 ΕΟΚ). Το άρθρο δηλώνει ότι, αυτή η Συνθήκη δεν προδικάζει µε κανένα 

τρόπο το καθεστώς ιδιοκτησίας στα κράτη – µέλη και µιας ενίσχυσης, απαγορευόµενης 

από το άρθρο 87 § 1.  

 
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται µεγάλη διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών σχέσεων 

µεταξύ των κρατών – µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση η 

Επιτροπή να διαπιστώσει τη συµβατότητα των µεταβιβάσεων δηµοσίων κεφαλαίων 

υπέρ των επιχειρήσεων αυτών, µε τους κανόνες της Συνθήκης. Έτσι, π.χ. η Οδηγία της 

Επιτροπής της 16.5.1988 ως προς τον ανταγωνισµό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών 

τερµατικών, προβλέπει την άµεση κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων 

εισαγωγής, εµπορίας, σύνδεσης, εξυπηρέτησης και συντήρησής τους. Οµοίως, η Οδηγία 

της Επιτροπής της 28.6.1990 ως προς τον ανταγωνισµό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, προβλέπει την κατάργηση των αποκλειστικών δικαιωµάτων παροχής αυτού 

του είδους υπηρεσιών, άλλων από τη φωνητική τηλεφωνία. Πάντως, η ρυθµιστική 

εξουσία που διαθέτουν οι εθνικοί οργανισµοί τηλεπικοινωνιών, πρέπει να διαχωρίζεται 

από τις εµπορικές δραστηριότητές τους. Με τις Οδηγίες αυτές, η Επιτροπή άνοιξε το 

δρόµο για την απελευθέρωση των δορυφορικών επικοινωνιών, που συµβάλλουν στην 

υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων και εποµένως στην έλευση της κοινωνίας των 

πληροφοριών.     

 

7.1.5 Εθνικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα 

Στις γενικές διατάξεις του άρθρου 90 (αρ. 86 ΣΕΚ) για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, το 

άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΟΚ (αρ. 3 ΣΕΚ), προσθέτει ότι τα κράτη – µέλη θα 

διαρρύθµιζαν προοδευτικά τα κρατικά µονοπώλια εµπορικού χαρακτήρα, µε τρόπο 

ώστε µετά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, να αποκλείεται ως προς τους όρους 

εφοδιασµού και διάθεσης, οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ των υπηκόων των κρατών – 

µελών. Ο κανόνας αυτός επιδεχόταν εξαιρέσεις, για να διευκολύνει τη διάθεση ή την 

αξιοποίηση των γεωργικών προϊόντων και για να µπορούν τα κράτη – µέλη να τηρούν 

τις υποχρεώσεις τις απορρέουσες από διεθνείς συµφωνίες.  
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Αρχικά, όλα σχεδόν τα εµπορικά µονοπώλια παρουσίαζαν προβλήµατα ως προς τις 

διατάξεις του άρθρου 37 (ΣΕΚ). Για το λόγο αυτό η Επιτροπή από το 1962 άρχισε µια 

σειρά διαδικασιών έναντι των κρατών που αρνούνταν ή αµελούσαν να διευθετήσουν τα 

µονοπώλιά τους. οι προσπάθειες της Επιτροπής έβρισκαν εµπόδια στην αντίδραση των 

κρατών – µελών, που διαχειρίζονταν µονοπώλια αποδοτικά π.χ. καπνού και 

οινοπνεύµατος ή θεωρούµενα σηµαντικά για τον εφοδιασµό της χώρας. Το 1980 µετά 

από δέκα χρόνια καθυστερήσεων ως προς το χρονοδιάγραµµα που προέβλεπε η 

Συνθήκη, η Επιτροπή κατάφερε να φτάσει στην τελική φάση της διευθέτησης των 

εθνικών µονοπωλίων εµπορικού χαρακτήρα, ωστόσο κάποια κράτη – µέλη συνεχίζουν 

τις προσπάθειες για τη διατήρηση κάποιων από τα προνόµια των µονοπωλίων τους. για 

το λόγο αυτό, η Επιτροπή στις 20.3.1991 αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες 

παραβάσεων έναντι ορισµένων κρατών – µελών, που διατηρούν αποκλειστικά 

δικαιώµατα εισαγωγής και εξαγωγής αερίου και ηλεκτρισµού.  

 

7.2 Η.Π.Α. 

Από τη 10ετία του 1930 τα οικονοµικά θέµατα κυριαρχούν στην πολιτική agenda των 

Η.Π.Α. Από την περίοδο αυτή, η στάση της Αµερικής στο εξωτερικό έχει αλλάξει και 

εκφράζεται συχνά ως εχθρική διεθνής οικονοµική τάξη. Στο εσωτερικό, η διατήρηση 

σταθερής ανάπτυξης µε χαµηλό πληθωρισµό και ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, 

έχει µετατραπεί σε πρώτη προτεραιότητα της εσωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, η 

οικονοµική πολιτική κατέλαβε πραγµατικά εξέχουσα θέση στην πολιτική agenda στις 

10ετίες 1980 και 1990. Σήµερα οι κυβερνήσεις έχουν πλέον εµπλακεί αµετάκλητα στα 

οικονοµικά ζητήµατα. Περίπου 33% του Α.Ε.Π. προορίζεται για κυβερνητικές δαπάνες 

σε όλα τα επίπεδα: οµοσπονδιακή παρέµβαση για βιοµηχανικά και εµπορικά θέµατα, 

περιβαλλοντική προστασία και αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία έχουν λάβει 

σηµαντικότατη έκταση. Η χειραγώγηση των συνολικών επιπέδων δαπανών και 

φορολογίας, και η µεταβολή της προσφοράς του χρήµατος στην οικονοµία αποτελούν 

τα βασικά "εργαλεία" των οµοσπονδιακών κυβερνήσεων, που πλέον έχουν παραδεχτεί 

την ανάγκη ελέγχου της οικονοµίας.  

 

7.2.1  Kράτος και οικονοµία στις Η.Π.Α. 

Παραδοσιακά στις Η.Π.Α. το κράτος διαδραµατίζει έναν σχετικά ασήµαντο ρόλο και οι 

Αµερικανοί προτιµούν τους µηχανισµούς της αγοράς για τη διανοµή των αγαθών και 

υπηρεσιών στην κοινωνία.  
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Από τις αρχές της 10ετίας του 1980 οι αµερικανικές δηµόσιες δαπάνες εκφρασµένες σε 

σχετικούς όρους, στην πραγµατικότητα είχαν µειωθεί σηµαντικά, ενώ σε άλλες χώρες 

όπως η Γαλλία και η Ιαπωνία, σηµείωναν άνοδο. Εντούτοις, σε πιο µακροχρόνιο 

ορίζοντα διαπιστώνουµε ότι οι ανάπτυξη των δηµοσίων δαπανών ήταν δραµατική. Το 

1930 το ποσοστό του ΑΕΠ για ∆∆ ήταν λιγότερο από 10%. Η αύξηση του ποσοστού 

στα έτη που ακολούθησαν αποδίδεται αποκλειστικά σχεδόν στην αύξηση των δαπανών 

για την άµυνα µέχρι τις αρχές της 10ετίας του 1960 οπότε οι δαπάνες άµυνας 

αντικαταστάθηκαν µερικών µε µια σειρά εθνικών προγραµµάτων. Αν εξετάσουµε τις 

αποκλειστικά τις οµοσπονδιακές δαπάνες προκύπτει ότι, η ραγδαία αύξηση των 

δαπανών σηµατοδοτήθηκε από τους 2 παγκοσµίους πολέµους και την NEW DEAL 

εποχή. Μέχρι τις αρχές της 10ετίας του 1930 λιγότερο από 5% του ΑΕΠ προοριζόταν 

για οµοσπονδιακές δαπάνες. Από το 1945 άρχισε ν' αυξάνεται σταδιακά µέχρι τις αρχές 

της 10ετίας του 1990 οπότε σηµειώθηκε κάµψη και σήµερα ανέρχεται σε 20% περίπου 

του ΑΕΠ ενώ την τελευταία 10ετία σηµειώνει πτωτικές τάσεις.  

 
Το διάστηµα 2001-02 η οµοσπονδιακή κυβέρνηση ξόδεψε σχεδόν $ 2.000 δις ενώ οι 

συνολικές δαπάνες των κυβερνήσεων των πολιτειών ανήλθαν σε $ 1.735,2δις. Το 2004 

η οµοσπονδιακή κυβέρνηση δαπάνησε περίπου $ 2.224,4 δις. Παράλληλα όµως 

αυξήθηκε και ο οµοσπονδιακός δανεισµός µετά το 1992 και το µέγεθος του 

ελλείµµατος ήδη από τα µέσα της 10ετίας του 1980 αποτελούσε το νούµερο ένα 

οικονοµικό µέληµα. Με την αύξηση των δαπανών και τη µείωση της φορολογίας η 

οικονοµία µπορεί να τονωθεί. Αντιθέτως, η µείωση των δαπανών και η αύξηση των 

φόρων, µπορεί να προκαλέσουν επιβράδυνση της ανάπτυξης. Με αυτήν την έννοια η 

χρηµατοοικονοµική πολιτική αποτελεί βασικό εργαλείο της µακροοικονοµικής 

πολιτικής. Αλλά µέσα περιλαµβάνουν τον έλεγχο επί των πιστώσεων και της 

προσφοράς χρήµατος, που είναι ιδιαίτερα δηµοφιλή καθώς συµβάλλουν ουσιαστικά 

στην καταπολέµηση του πληθωρισµού. 

 
Μικροοικονοµική πολιτική: επηρεασµός της συγκεκριµένης συµπεριφοράς των 

ατόµων, των επιχειρήσεων, των κλάδων και των περιοχών. Έτσι, βιοµηχανική πολιτική, 

εργασιακές σχέσεις, εκπαίδευση, εξειδίκευση, περιφερειακή πολιτική είναι τυπικά 

εργαλεία.   
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7.2.2 Ιδεολογία και οικονοµική πολιτική 

Η ιδεολογία καταλαµβάνει σηµαντικό κοµµάτι στη διαµόρφωση της πολιτικής agenda ή 

στον επηρεασµό των θεµάτων ή εναλλακτικών πολιτικών οι οποίες αποτελούν 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης και συζήτησης κάθε φορά. Στις περισσότερες δυτικές 

χώρες, η οικονοµική πολιτική έχει επηρεαστεί από 3 διακριτές φιλοσοφίες: 

 ∆εξιά: οικονοµικός φιλελευθερισµός. Η αγορά θεωρείται η σωτήρια οδός  

 Στο κέντρο: οι Κεϋνσιανοί που θεωρούν ότι, όταν η αγορά αποτυγχάνει να παρέχει 

πλήρη απασχόληση και σταθερή ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να επέµβουν οι 

κυβερνήσεις µέσω της αύξησης των δαπανών και του δανεισµού, ώστε να τονωθεί 

η ζήτηση.  

 Αριστερά: σοσιαλιστές: θεωρούν ότι η αγορά είναι ελάσσονος σηµασίας σε σχέση 

µε το δηµόσιο τοµέα, ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διανοµή των πόρων στην 

κοινωνία. Αυτή η φιλοσοφία έχει πλήρως εξαιρεθεί από την πολιτική agenda των 

ΗΠΑ ήδη από πολύ νωρίς.  

 
Μέχρι τη δεκαετία του 1980 επικρατούσαν στοιχεία τόσο αριστερά όσο και κεντρώα. 

Αρκετοί από τους τότε πολιτικούς που ήταν αρµόδιοι για την οικονοµική πολιτική είχαν 

επικεντρώσει σε συγκεκριµένα επίπεδα φορολογίας και δαπανών καθώς και στην 

έκταση που θα λάµβαναν οι πιστώσεις και η προσφορά χρήµατος. Πριν το 1933 

επικρατούσαν οι φιλελεύθεροι οικονοµολόγοι. Μετά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο και το 

new deal άρχισαν οι οµοσπονδιακές κυβερνήσεις να δανείζονται και να ξοδεύουν κατά 

βούληση, ώστε είτε να τονώνουν την σε ύφεση οικονοµία είτε να παράγουν υλικά 

πολέµου σε µαζική κλίµακα. Για τον οικονοµικό φιλελευθερισµό, υψηλά επίπεδα 

κυβερνητικών δαπανών είναι αρκετά άσχηµα ακόµη κι αν καλύπτονται από τη 

φορολογία. Εντούτοις, ελλειµµατικές δαπάνες και χαλαρή µονεταριστική πολιτική είναι 

ακόµη χειρότερες εφόσον δύνανται να οδηγήσουν κατευθείαν σε πληθωρισµό και σε 

οικονοµική καταστροφή (κρατικός παρεµβατισµός). Παρόλαυτά οι υποστηρικτές της 

ελεύθερης αγοράς αποδέχονται ότι, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν κάποιο ρόλο 

ειδικά στην άµυνα. Η πεµπτουσία της φιλοσοφίας τους είναι να αποσοβούν τις 

καταστάσεις που λαµβάνουν κυρίαρχο ρόλο στην οικονοµία και να εξασφαλίζουν 

πάντα την κάλυψη των δαπανών από τη φορολογία. 

 
Στα τέλη της 10ετίας του 1930 και τη 10ετία του 1940 κυριάρχησε η Κεϋνσιανή σκέψη 

και οι επόµενες οµοσπονδιακές κυβερνήσεις δηµιούργησαν µεγάλα ελλείµµατα, 

σηµειώνοντας ρεκόρ την εποχή του πολέµου (ωστόσο οι συνθήκες είναι πραγµατικά 
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ασυνήθιστες) όταν σε ένα χρόνο το έλλειµµα ύψους $ 54,8δις αντιστοιχούσε σε περίπου 

35% του ΑΕΠ. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι, η µεταπολεµική περίοδος φέρει το στίγµα 

του Κεϋνσιανισµού, το συνολικό οµοσπονδιακό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ µειωνόταν 

σταθερά µέχρι το 1970, οπότε αυξήθηκε σηµαντικά µέχρι τις αρχές της 10ετίας του 

1990 για να µειωθεί κατακόρυφα από τότε. Καθώς το χρέος αυξανόταν δηµιουργήθηκε 

η τάση αύξησης των εγχώριων δαπανών εις βάρους των αµυντικών. Η φιλελεύθερη 

θέση ανέκαµψε µετά τα γεγονότα στις αρχές και τα µέσα της 10ετίας του 1970. Το 

διάστηµα 1971-73 η χαλαρή µονεταριστική πολιτική συνοδεύτηκε από σηµαντικές 

αυξήσεις των τιµών των πρώτων υλών που κορυφώθηκε το διάστηµα 1973 -74 από τον 

4πλασιασµό της τιµής του πετρελαίου. Ο πληθωρισµός προκάλεσε µεγάλο πλήγµα στην 

προσφορά της οικονοµίας µε συνέπεια την µείωση του παραγόµενου προϊόντος και 

ανεργία - ύφεση. Η ύφεση έπεισε αρκετούς από τις κυβερνήσεις Ford και Carter ότι η 

ανάκαµψη θα επέλθει µε τη αποκατάσταση των σωστών επιπέδων παραγωγής και τη 

διαµόρφωση του απαραίτητου επενδυτικού περιβάλλοντος µε χαµηλούς φόρους, 

πληθωρισµό και επιτόκια. Αυτό υποστήριξαν ότι θα πετύχαινε µε την αποφυγή από 

µέρους των κυβερνήσεων, της τόνωσης της ζήτησης, µέσω δαπανών και δανεισµού. 

Ωστόσο κανένας πρόεδρος δεν κατάφερε να µειώσει τις δαπάνες µέχρι την εκλογή του 

Reagan το 1980, ο οποίος έδωσε ισχυρότερη διαπίστευση για περικοπές των δαπανών, 

του δανεισµού κα της φορολογίας, παρέχοντας καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον.  

 
Στις αρχές της 10ετίας του 1990 η βιοµηχανική πολιτική επέστρεψε στο κέντρο της 

επιχειρηµατικής σκηνής. Αργή ή ακόµη και αρνητική οικονοµική ανάπτυξη 

ακολούθησε τα επόµενα χρόνια. Το 1993 η κυβέρνηση Clinton δεσµεύτηκε σε µια 

οικονοµική στρατηγική που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιοµηχανική, που 

περιελάµβανε ένα πακέτο τόνωσης της οικονοµίας: εσωτερικές επενδύσεις, 

οµοσπονδιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης, και ειδική βοήθεια για την υιοθέτηση 

καινοτοµιών σε υψηλά αναπτυσσόµενες βιοµηχανίες όπως τα µικροτσίπ και η γενετική. 

Ωστόσο, το οικονοµικό αυτό πακέτο αποδείχθηκε µη αναγκαίο καθώς 

πολιτικοοικονοµικές συνθήκες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Η ανάκαµψή 

αυτή ήταν σταθερή και µη πληθωριστική. Το πακέτο προκάλεσε αντιδράσεις στο 

εσωτερικό της κυβέρνησης αλλά και στους Ρεπουµπλικάνους, οι οποίοι το θεώρησαν 

πλήρως ανάρµοστο και περιττό. Κονγκρέσο  

 
Ασφαλώς, οι ΗΠΑ έχουν µια ευρεία γκάµα βιοµηχανικών πολιτικών για πολλά χρόνια, 

από δάνεια τα οποία παρέχονταν από την Small Business Administration για ενίσχυση 
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των περιφερειακών µέσων µεταφοράς και τους διαπολιτειακούς σιδηροδρόµους, από 

προγράµµατα δηµιουργίας απασχόλησης για φτωχές πόλεις και αποκεντρωµένες 

περιοχές, καθώς και την ενίσχυση των επενδύσεων για την εµπορική και βιοµηχανική 

ανάπτυξη. Οµοίως σε states - local levels. 

 
Στο 2000 αρκετοί από το ∆ηµοκρατικό κόµµα και τα εργατικά σωµατεία επιµένουν 

στην υιοθέτηση κεϋνσιανών λύσεων και ανησυχούν για τις επιπτώσεις της πλήρως 

ελεύθερης αγοράς, αµφισβητώντας τα οικονοµικά οφέλη. Επιπλέον, αρκετοί πολιτικοί 

αρχηγοί ανησυχούν για τις κοινωνικές επιπτώσεις της περικοπής των δαπανών. Πλέον 

οι οµοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις έχουν αµετάκλητα εµπλακεί 

στον επιχειρηµατικό κύκλο προσφέροντας ευρεία κλίµακα οικονοµικών και κοινωνικών 

υπηρεσιών. και το κοινό προσδοκά από αυτές. 

 

7.2.3 Η χρηµατοδότηση του συστήµατος 

Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφορετικών διοικητικών επιπέδων των 

ΗΠΑ είχε συνέπεια µέχρι τη 10ετία του 1930 να υπάρχει ελάχιστη µεταφορά πόρων 

µεταξύ οµοσπονδιακών πολιτειακών και τοπικών διοικήσεων. Η κατάρρευση της 

οικονοµίας στις αρχές της 10ετίας του 1930 αποτέλεσε για τον πρόεδρο Ρούσβελτ 

αφορµή να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες της οµοσπονδιακής διοίκησης να 

συγκεντρώνει πόρους ώστε να µπορεί να χρηµατοδοτεί τις πολιτείες και τις τοπικές 

αυτοδιοικήσεις οι οποίες περνούσαν δύσκολες εποχές και συνεπώς να εµπλακεί ακόµη 

περισσότερο στα πολιτικά τους πράγµατα. Αυτή η τάση επεκτάθηκε περισσότερο µε 

την ανάγκη χρηµατοδότησης των στρατιωτικών δαπανών στη διαρκεια του 2ου 

παγκοσµίου πολέµου και τη µετέπειτα παγκόσµια στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, 

ενώ έλαβε περαιτέρω ώθηση από τους προέδρους Kennedy - Johnson οι οποίοι θέλησαν 

ν΄αντιµετωπίσουν την πρόκληση του µετριασµού των ακραίων φαινοµένων φτώχιας 

στο κέντρο των πόλεων και τον αγροτικό νότο. 

 
Έτσι από το 1945 η οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αντιµετωπιστεί ως πηγή 

χρηµατοδότησης, µέσο επιχορηγήσεων και δανείων για πολλές δραστηριότητες άλλων 

επιπέδων διοίκησης εντός των ΗΠΑ. Πολλές επιχορηγήσεις αρχικά συνδέθηκαν µε 

συγκεκριµένα προγράµµατα και απαιτούσαν από τους αποδέκτες τους να αναλάβουν να 

υλοποιήσουν δηµόσια έργα βάσει πολύ συγκεκριµένων προδιαγραφών. Τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις χρησιµοποιήθηκαν για παράδειγµα για τη χρηµατοδότηση µεγάλων 

αυτοκινητοδρόµων υπερταχείας κυκλοφορίας που συνέδεαν τις πολιτείες µεταξύ τους 
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µε ελεύθερη πρόσβαση, οι οποίοι κατασκευάστηκαν µε παρόµοιες προδιαγραφές σε 

ολόκληρη τη χώρα, ή για τον καθορισµό του τρόπου µε τον οποίο οι αστικές κοινότητες 

θα µπορούσαν ν' αναπλάσουν υποβαθµισµένα οικοδοµικά συγκροτήµατα στις κεντρικές 

επιχειρηµατικές περιοχές τους. Αντιδράσεις στη δυνατότητα της οµοσπονδιακής 

κυβέρνησης να ελέγχει τις πολιτείες και τις πόλεις µέσω αυτού του είδους τις 

χρηµατοδοτήσεις, οδήγησαν τις κυβερνήσεις της νέας δεξιάς του Reagan - Bush να 

παράσχουν λιγότερη στήριξη µέσω διαφορετικού τύπου επιχορηγήσεων, οι οποίες 

προσδιόριζαν λιγότερο τις προϋποθέσεις χρήσης τους. Αυτό οδήγησε σε ένα σύστηµα 

κατανοµής των εσόδων, στο οποίο η οµοσπονδιακή κυβέρνηση παρέχει επιχορηγήσεις 

προς τις Πολιτείες, µε λιγότερες προδιαγραφές για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 

διατεθούν τα χρήµατα αυτά.  

 

7.2.4 Η οργάνωση των οικονοµικών σε οµοσπονδιακό επίπεδο 

Οι πόροι που συγκεντρώνει και οι δαπάνες που πραγµατοποιεί η οµοσπονδιακή 

κυβέρνηση υπερβαίνουν κατά πολύ το σύνολο εσόδων και δαπανών όλων των 

πολιτειών και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Την οικονοµική πολιτική 

κατευθύνει ο πρόεδρος, αν και υπόκειται σε σηµαντικούς περιορισµούς όσον αφορά τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνει πόρους µέσω της φορολογίας. Το Γραφείο ∆ιαχείρισης 

και Προϋπολογισµού λογοδοτεί κατευθείαν στον Πρόεδρο και είναι υπεύθυνο για την 

προετοιµασία του οµοσπονδιακού προϋπολογισµού. Επειδή όµως το κονγκρέσο είναι 

το µόνο σώµα που επιτρέπεται να αυξήσει τους φόρους και να κατανείµει τα έσοδα, ο 

προϋπολογισµός πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία 

και συνεπώς να τροποποιηθεί. Μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κονγκρέσου, 

λαµβάνουν χώρα σηµαντικές διαπραγµατεύσεις προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία 

επί του προϋπολογισµού. Σε δυο περιπτώσεις µάλιστα κατά τη διάρκεια της προεδρίας 

του Clinton οι διαφορές που προέκυψαν µεταξύ του προέδρου και της δηµοσιονοµικά 

συντηρητικής πλειοψηφίας των ρεπουµπλικάνων στο Κονγκρέσο, οδήγησαν σε 

αδιέξοδο. ∆ηλαδή το Κονγκρέσο έφερε την Κυβέρνηση σε αδυναµία. 

 
Ο Πρόεδρος αντιµετωπίζει περιορισµούς στην ανάπτυξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής 

και από την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Αποθεµάτων (federal reserve board), που είναι 

ανεξάρτητος οργανισµός, του οποίου τα µέλη διορίζει ο πρόεδρος χωρίς όµως να έχει 

τη δυνατότητα να ανακαλέσει την πρόσληψή τους. Η επιτροπή αυτή καθορίζει το 

επίπεδο των επιτοκίων και την νοµισµατική πολιτική της Κοινοπολιτείας. Το 

Κονγκρέσο έχει δηµιουργήσει το Γραφείο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το 



 93
 

οποίο έχει την ευθύνη του συστηµατικού ελέγχου των οµοσπονδιακών λογαριασµών. 

Ουσιαστικά, η οικονοµία καθοδηγείται κυρίως µέσω του Υπουργείου Οικονοµικών, το 

οποίο χειρίζεται τις εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις και το σύστηµα συνολικής 

χρηµατοδότησης του κράτους, συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης τους 

δηµοσίου χρέους - και ευρύτερα µέσω του Συµβουλίου των Οικονοµικών 

Εµπειρογνωµόνων.  

 

7.2.5 Το πρόγραµµα του Προέδρου George W. Bush για τις Μ.Μ.Ε. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνιστούν έναν από τους ζωτικότερους τοµείς της 

οικονοµίας των Η.Π.Α.. Οι µεσαίοι παραγωγοί απασχολούν 2.000 ή και λιγότερους 

εργαζοµένους, ενώ οι µικρές βιοµηχανίες 500 ή λιγότερους. Αυτοί οι µικροί εργοδότες 

υπολογίζονται ότι παράγουν το µισό περίπου του συνολικού προϊόντος του ιδιωτικού 

τοµέα, απασχολούν περισσότερο από τους µισούς εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα 

και προσφέρουν περίπου ¾ καθαρών νέων θέσεων εργασίας κάθε χρόνο. Παράλληλα, 

οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις: 

 αντιστοιχούν στο 95% όλων των βιοµηχανιών επιχειρήσεων και απασχολούν 

περίπου 50% του εργατικού δυναµικού της βιοµηχανίας, 

 υπολογίζονται στο 37% του συνόλου των βιοµηχανικών εισπράξεων, ήτοι περί το $ 

1τρις ετησίως, 

 πληρώνουν τους εργαζοµένους τους 20% περισσότερο από τις άλλες µικρές 

επιχειρήσεις και 

 αυξάνουν συνεχώς τις εξαγωγές τους: ο αριθµός των επιχειρήσεων που οι εξαγωγές 

τους υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των εργασιών τους, έχει τριπλασιαστεί την 

τελευταία δεκαετία. 

 
Ο Πρόεδρος George W. Bush έχει δώσει µεγάλη βαρύτητα στην ενίσχυση των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων των Η.Π.Α., ώστε να είναι σε θέση ν’ ανταγωνίζονται 

αποτελεσµατικά. Για το σκοπό αυτό έχει δροµολογήσει διαδικασίες όπως: 

 Μείωση των οριακών ποσοστών φορολογίας εισοδήµατος, ευνοώντας ποσοστό 

µεγαλύτερο του 90% των µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποδίδουν φόρο σε 

ατοµική βάση. Το 2004 υπολογίζεται ότι, περίπου είκοσι πέντε εκατοµµύρια 

µικρές επιχειρήσεις εξοικονόµησαν κατά µέσο όρο $ 3.000εκ.  

 Αύξηση της δαπάνης για κεφαλαιουχικές επενδύσεις των µικρών επιχειρήσεων 

από $ 50.000 σε $ 100.000, µειώνοντας παράλληλα το κόστος αγοράς νέου 
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µηχανολογικού εξοπλισµού, Η/Υ, µέσων µεταφοράς και άλλες εξειδικευµένες 

επενδυτικές κατηγορίες. 

 Περιορισµός του ρυθµιστικού πλαισίου των µικρών επιχειρήσεων, µε ενεργή 

συµµετοχή των µικρών επιχειρηµατιών στην διαµόρφωσή του. 

 Εισαγωγή νέων κανονισµών για την ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων, σχετικά 

µε τον ανταγωνισµό και τη λήψη οµοσπονδιακών ενισχύσεων.  

 Αύξηση των επιχειρηµατικών δανείων κατά 40% το 2003. 

 Εισήγηση αύξησης κατά 21% για το Minority Business Development Agency, που 

αποτελεί την υψηλότερη παρέµβαση της τελευταίας δεκαετίας.  

 Εισήγηση για το µεγαλύτερο προϋπολογισµό οµοσπονδιακής έρευνας και 

ανάπτυξης στην ιστορία των Η.Π.Α. 

 Μονιµοποίηση της έρευνας και πειραµατικής φορολογικής πιστοδότησης, για την 

ενίσχυση της προώθησης των ατοµικών επενδύσεων σε τεχνολογία και καινοτόµες 

παραγωγικές τεχνικές. 

 Θέση σε ισχύ εθνικού στόχου παγκόσµιας πρόσβασης στην τεχνολογία µέχρι το 

2007.  
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ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ    888ΟΟΟ:::   ΣΣΣΥΥΥΜΜΜΠΠΠΕΕΕΡΡΡΑΑΑΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ    ---    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΤΤΤΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    

 

Η πολιτική ανταγωνισµού στην οικονοµία της αγοράς, εξυπηρετεί ένα διπλό σκοπό. 

Πρόκειται για την κινητήριο δύναµη της οικονοµικής ευηµερίας, που επιτυγχάνεται µε 

την αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων και της τεχνολογίας. Συνεισφέρει στη 

διατήρηση της ανταγωνιστικής τάξης και για το λόγο αυτό, αποτελεί το βασικό πυλώνα 

της οικονοµικής πολιτικής.  

 
Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα στις Η.Π.Α. και µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο στην Ευρώπη, η πολιτική ανταγωνισµού αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο στην 

εγκαθίδρυση της ανοικτής οικονοµίας και την κατάρριψη του σοσιαλισµού. Η 

εφαρµογή της πολιτικής είχε ως αποτέλεσµα α δηµιουργηθούν οι απαραίτητες δοµές, 

ενάντια στις προφανείς τάσεις για περιορισµό του ανταγωνισµού. Από την άλλη 

πλευρά, η Π.Α. αποτέλεσε την ασπίδα προστασίας ενάντια στο κίνδυνο των κρατικών 

παρεµβάσεων, που υποκινούνται από διάφορα συµφέροντα.  

 

Στα οικονοµικά, η κατανόηση της λειτουργίας του ανταγωνισµού, εξελίχθηκε βήµα – 

βήµα. Από την εποχή του Adam Smith,η προάσπιση της οικονοµικής ελευθερίας 

θεωρούνται ευρέως ότι ευνοούσε την ενίσχυση της οικονοµικής ευηµερίας. Στην 

πραγµατικότητα όµως, είχαν δηµιουργηθεί πολλές παρεξηγήσεις και αναδύθηκαν 

αρκετές αντιφατικές απόψεις. Για το λόγο αυτό, ο ρόλος των καρτέλ αποτέλεσε για 

µεγάλο διάστηµα, ζήτηµα µείζονος σηµασίας. Πριν το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, η 

πολιτική ανταγωνισµού ως σύγχρονη έννοια, υπήρχε µόνο στις Η.Π.Α. και στην 

Ευρώπη εµφανίστηκε τη δεκαετία 1950. Εντωµεταξύ όµως, µιας µεγάλης κλίµακας 

διαµάχη είχε ξεσπάσει σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής 

ανταγωνισµού. Σαν κανόνας, τα καρτέλ ήταν per se παράνοµα, εφαρµόστηκε ο έλεγχος 

των συγχωνεύσεων µε σκοπό την αποφυγή µονοπωλιακών καθεστώτων και οι 

κυρίαρχες επιχειρήσεις υπόκεινται σε κρατική ρύθµιση, ώστε ν’ αποφευχθεί η 

καταχρηστική εκµετάλλευση της οικονοµικής τους δύναµης.  

 

Στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικός στόχος της πολιτικής ανταγωνισµού 

είναι να παρεµποδίζει τη διατάραξη της ενότητας της αγοράς, από δραστηριότητες 

ιδιωτικών ή δηµόσιων παραγόντων, που επιδιώκουν να ευνοήσουν ορισµένους φορείς 

και να διατηρήσουν ή να επαναφέρουν την περίφραξη των αγορών. Από την αρχή της 



 96
 

ύπαρξης της Κοινότητας, µια διοικητική πρακτική την οποία ανέπτυξε σταδιακά η 

Επιτροπή και επιβεβαίωσε η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, επέτρεψε την 

ερµηνεία και εµβάθυνση των κανόνων του ανταγωνισµού της Συνθήκης. Βαθµιαία 

θεσπίστηκε ένα σύνολο κανόνων συµπεριφοράς, που χωρίς να παρεµποδίζει την 

ελευθερία του επιχειρηµατικού πνεύµατος, υποδεικνύει στους οικονοµικούς φορείς την 

πειθαρχία για την εξασφάλιση της ελευθερίας των συναλλαγών και την ισότητα των 

ευκαιριών για όλους. Οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν να περιορίσουν τον ανταγωνισµό 

και να αµφισβητήσουν έτσι την ενότητα της κοινής αγοράς, πρέπει να αναµένουν την 

επιβολή αυστηρών κυρώσεων.  

 

∆ιώκονται επίσης οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται καταχρηστικά µια δεσπόζουσα 

θέση, η Επιτροπή είναι αρµόδια για την επίβλεψη των συγκεντρώσεων και στα θέµατα 

κρατικών ενισχύσεων. Αναφορικά µε τα ζητήµατα αυτά, διαπιστώνουµε ότι, η Π.Α. της 

Ε.Ε. τείνει να συγκλίνει µε την αντίστοιχη πολιτική των Η.Π.Α., που χαρακτηρίζεται 

από υψηλότερο βαθµό ανεξαρτησίας της αγοράς και ελάχιστο παρεµβατισµό, ενώ 

εστιάζει στην πρόληψη κι όχι θεραπεία των φαινοµένων παρεκκλίσεων. Ο ρόλος της 

κοινής πολιτικής ανταγωνισµού στην Ε.Ε., είναι όχι µόνο να εµποδίζει τις εθνικές 

πρωτοβουλίες µε βλαβερές επιπτώσεις για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αλλά 

παράλληλα να περιορίζει τις κρατικές παρεµβάσεις σ’ εκείνες µόνο τις ενισχύσεις, που 

έχουν προοπτική προσαρµογής των διαρθρώσεων του παραγωγικού µηχανισµού της 

Κοινότητας, στις αλλαγές της ζήτησης και του διεθνούς καταµερισµού της εργασίας. 

Στις Η.Π.Α. όπου παραδοσιακά το κράτος διαδραµατίζει έναν σχετικά ασήµαντο ρόλο 

και οι Αµερικανοί προτιµούν τους µηχανισµούς της αγοράς για τη διανοµή των αγαθών 

και υπηρεσιών στην κοινωνία. Εντούτοις, τα τελευταία έτη παρατηρούµε την αύξηση 

της κλίµακα κρατικών παροχών, αναφερόµενες κυρίως στις ΜΜΕ, που έχουν πληγεί 

ανταγωνιστικά τόσο από εσωτερικές δοµικές µεταβολές, όσο και από την ανάδυση της 

δυναµικής αγοράς της Κίνας.  

 

Το ερώτηµα που γεννάται είναι κατά πόσον η πολιτική ανταγωνισµού έχει εφαρµοστεί 

µε επιτυχία. ∆ηλαδή, ήταν αποτελεσµατική στην απαγόρευση των καρτέλ, τον έλεγχο 

των συγκεντρώσεων και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αλλά κυρίως την 

αποθάρρυνση των κυρίαρχων επιχειρήσεων για ανάληψη αναλόγων δράσεων 

µελλοντικά; Η πολιτική ανταγωνισµού, υπό συγκεκριµένους περιορισµούς, µε την 

επιβολή νοµικών περιορισµών δεν είναι σε θέση να ελέγξει απόλυτα και ν΄ ανατρέψει 
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αντί-µονοπωλιακές πρακτικές, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των αγορών, της 

δυνατότητας ύπαρξης µη αναγνωρίσιµων συµφωνιών και της ριψοκίνδυνης φύσης 

αρκετών επιχειρήσεων, που θεωρούν ότι τα οφέλη από την παρέκκλιση αντισταθµίζουν 

τον κίνδυνο ανακάλυψής της και εφαρµογής προστίµων. Γενικά όµως, η υιοθέτηση της 

πολιτικής ανταγωνισµού ήταν επιτυχηµένη. Οι χώρες στις οποίες εφαρµόζεται αυστηρή 

Π.Α. χαρακτηρίζονται από υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα.  

 

Η πολιτική ανταγωνισµού που σκοπό έχει την επιβολή µιας ανταγωνιστικής τάξης στην 

αγορά, αντιµετωπίζει τον κίνδυνο µεταβολής σε παρεµβατισµό, που τελικά θα 

υπονόµευε τον ανταγωνισµό. Η Π.Α. πάντοτε προβαίνει (ή θα πρέπει να προβαίνει) σε 

αντιστάθµιση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων, από την επιβολή κάποιας 

νοµοθετικής διάταξης. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και κυρίως 

όσον αφορά τις περιπτώσεις εξαιρέσεων. Οι κυβερνητικές παρεµβάσεις, σε συνδυασµό 

µε την αποκλίνουσα συµπεριφορά των επιχειρήσεων, διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην διατήρηση ή µη των περιορισµών του ανταγωνισµού. Είναι σαφές ότι, η 

άσκηση πιέσεων µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο και ο εξαναγκασµός λήψης αποφάσεων που 

ευνοούν κάποια µερίδα επιχειρήσεις, εις βάρους της συνολικής ευηµερίας των 

καταναλωτών, οπωσδήποτε θα αποκαλυφθεί και σταδιακά θα επιφέρει την κατάρριψη 

του συστήµατος.  
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The Sherman Antitrust Act (1890) 
 
Section 1. Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty 
Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or 
commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who 
shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be 
deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding 
$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not exceeding three 
years, or by both said punishments, in the discretion of the court. 
 
Section 2. Monopolizing trade a felony; penalty 
Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other 
person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with 
foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine 
not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment not 
exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court. 
 
Section 3. Trusts in Territories or District of Columbia illegal; combination a felony 
Every contract, combination in form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce 
in any Territory of the United States or of the District of Columbia, or in restraint of trade or commerce 
between any such Territory and another, or between any such Territory or Territories and any State or 
States or the District of Columbia, or with foreign nations, or between the District of Columbia and any 
State or States or foreign nations, is declared illegal. Every person who shall make any such contract or 
engage in any such combination or conspiracy, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction 
thereof, shall be punished by fine not exceeding $10,000,000 if a corporation, or, if any other person, 
$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or both said punishments, in the discretion of 
the court. 
 
Section 4. Jurisdiction of courts; duty of United States attorneys; procedure 
The several district courts of the United States are invested with jurisdiction to prevent and restrain 
violations of sections 1 to 7 of this title; and it shall be the duty of the several United States attorneys, in 
their respective districts, under the direction of the Attorney General, to institute proceedings in equity to 
prevent and restrain such violations. Such proceedings may be by way of petition setting forth the case 
and praying that such violation shall be enjoined or otherwise prohibited. When the parties complained of 
shall have been duly notified of such petition the court shall proceed, as soon as may be, to the hearing 
and determination of the case; and pending such petition and before final decree, the court may at any 
time make such temporary restraining order or prohibition as shall be deemed just in the premises.  
 
Section 5. Bringing in additional parties 
Whenever it shall appear to the court before which any proceeding under section 4 of this title may be 
pending, that the ends of justice require that other parties should be brought before the court, the court 
may cause them to be summoned, whether they reside in the district in which the court is held or not; and 
subpoenas to that end may be served in any district by the marshal thereof. 
 
Section 6. Forfeiture of property in transit 
Any property owned under any contract or by any combination, or pursuant to any conspiracy (and being 
the subject thereof) mentioned in section 1 of this title, and being in the course of transportation from one 
State to another, or to a foreign country, shall be forfeited to the United States, and may be seized and 
condemned by like proceedings as those provided by law for the forfeiture, seizure, and condemnation of 
property imported into the United States contrary to law. 
 
Section 6a. Conduct involving trade or commerce with foreign nations  
Sections 1 to 7 of this title shall not apply to conduct involving trade or commerce (other than import 
trade or import commerce) with foreign nations unless -  

• (1) such conduct has a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect -  
(A) on trade or commerce which is not trade or commerce with foreign nations, or on import 
trade or import commerce with foreign nations; or  
(B) on export trade or export commerce with foreign nations, of a person engaged in such 
trade or commerce in the United States; and  

• (2) such effect gives rise to a claim under the provisions of sections 1 to 7 of this title, other than 
this section.  
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If sections 1 to 7 of this title apply to such conduct only because of the operation of paragraph (1)(B), 
then sections 1 to 7 of this title shall apply to such conduct only for injury to export business in the United 
States. 
 
Section 7. ''Person'' or ''persons'' defined 
The word ''person'', or ''persons'', wherever used in sections 1 to 7 of this title shall be deemed to include 
corporations and associations existing under or authorized by the laws of either the United States, the 
laws of any of the Territories, the laws of any State, or the laws of any foreign country. 
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The Clayton Antitrust Act (1914) 
(επιλεγµένα εδάφια) 

 
Sec. 13. Discrimination in price, services, or facilities (§ 2 of the Clayton Act) 
(a) Price; selection of customers 
It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, either directly 
or indirectly, to discriminate in price between different purchasers of commodities of like grade and 
quality, where either or any of the purchases involved in such discrimination are in commerce, where 
such commodities are sold for use, consumption, or resale within the United States or any Territory 
thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the jurisdiction of the 
United States, and where the effect of such discrimination may be substantially to lessen competition or 
tend to create a monopoly in any line of commerce, or to injure, destroy, or prevent competition with any 
person who either grants or knowingly receives the benefit of such discrimination, or with customers of 
either of them: Provided, That nothing herein contained shall prevent differentials which make only due 
allowance for differences in the cost of manufacture, sale, or delivery resulting from the differing 
methods or quantities in which such commodities are to such purchasers sold or delivered: Provided, 
however, That the Federal Trade Commission may, after due investigation and hearing to all interested 
parties, fix and establish quantity limits, and revise the same as it finds necessary, as to particular 
commodities or classes of commodities, where it finds that available purchasers in greater quantities are 
so few as to render differentials on account thereof unjustly discriminatory or promotive of monopoly in 
any line of commerce; and the foregoing shall then not be construed to permit differentials based on 
differences in quantities greater than those so fixed and established: And provided further, That nothing 
herein contained shall prevent persons engaged in selling goods, wares, or merchandise in commerce 
from selecting their own customers in bona fide transactions and not in restraint of trade: And provided 
further, That nothing herein contained shall prevent price changes from time to time where in response to 
changing conditions affecting the market for or the marketability of the goods concerned, such as but not 
limited to actual or imminent deterioration of perishable goods, obsolescence of seasonal goods, distress 
sales under court process, or sales in good faith in discontinuance of business in the goods concerned. 
(b) Burden of rebutting prima-facie case of discrimination  
Upon proof being made, at any hearing on a complaint under this section, that there has been 
discrimination in price or services or facilities furnished, the burden of rebutting the prima-facie case thus 
made by showing justification shall be upon the person charged with a violation of this section, and 
unless justification shall be affirmatively shown, the Commission is authorized to issue an order 
terminating the discrimination: Provided, however, That nothing herein contained shall prevent a seller 
rebutting the prima-facie case thus made by showing that his lower price or the furnishing of services or 
facilities to any purchaser or purchasers was made in good faith to meet an equally low price of a 
competitor, or the services or facilities furnished by a competitor. 
(c) Payment or acceptance of commission, brokerage, or other compensation  
It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to pay or 
grant, or to receive or accept, anything of value as a commission, brokerage, or other compensation, or 
any allowance or discount in lieu thereof, except for services rendered in connection with the sale or 
purchase of goods, wares, or merchandise, either to the other party to such transaction or to an agent, 
representative, or other intermediary therein where such intermediary is acting in fact for or in behalf, or 
is subject to the direct or indirect control, of any party to such transaction other than the person by whom 
such compensation is so granted or paid. 
(d) Payment for services or facilities for processing or sale  
It shall be unlawful for any person engaged in commerce to pay or contact for the payment of anything of 
value to or for the benefit of a customer of such person in the course of such commerce as compensation 
or in consideration for any services or facilities furnished by or through such customer in connection with 
the processing, handling, sale, or offering for sale of any products or commodities manufactured, sold, or 
offered for sale by such person, unless such payment or consideration is available on proportionally equal 
terms to all other customers competing in the distribution of such products or commodities. 
(e) Furnishing services or facilities for processing, handling, etc.  
It shall be unlawful for any person to discriminate in favor of one purchaser against another purchaser or 
purchasers of a commodity bought for resale, with or without processing, by contracting to furnish or 
furnishing, or by contributing to the furnishing of, any services or facilities connected with the 
processing, handling, sale, or offering for sale of such commodity so purchased upon terms not accorded 
to all purchasers on proportionally equal terms. 
 
(f) Knowingly inducing or receiving discriminatory price  
It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, knowingly to 
induce or receive a discrimination in price which is prohibited by this section. 
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Sec. 13a. Discrimination in rebates, discounts, or advertising service charges; underselling in 
particular localities; penalties  
It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to be a party 
to, or assist in, any transaction of sale, or contract to sell, which discriminates to his knowledge against 
competitors of the purchaser, in that, any discount, rebate, allowance, or advertising service charge is 
granted to the purchaser over and above any discount, rebate, allowance, or advertising service charge 
available at the time of such transaction to said competitors in respect of a sale of goods of like grade, 
quality, and quantity; to sell, or contract to sell, goods in any part of the United States at prices lower than 
those exacted by said person elsewhere in the United States for the purpose of destroying competition, or 
eliminating a competitor in such part of the United States; or, to sell, or contract to sell, goods at 
unreasonably low prices for the purpose of destroying competition or eliminating a competitor. 
Any person violating any of the provisions of this section shall, upon conviction thereof, be fined not 
more than $5,000 or imprisoned not more than one year, or both. 
 
Sec. 13b. Cooperative association; return of net earnings or surplus  
Nothing in this Act shall prevent a cooperative association from returning to its members, producers, or 
consumers the whole, or any part of, the net earnings or surplus resulting from its trading operations, in 
proportion to their purchases or sales from, to, or through the association. 
 
Sec. 13c. Exemption of non-profit institutions from price discrimination provisions  
Nothing in the Act approved June 19, 1936, known as the Robinson-Patman Antidiscrimination Act, shall 
apply to purchases of their supplies for their own use by schools, colleges, universities, public libraries, 
churches, hospitals, and charitable institutions not operated for profit. 
 
Sec. 14. Sale, etc., on agreement not to use goods of competitor (§ 3 of the Clayton Act)  
It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, to lease or 
make a sale or contract for sale of goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities, 
whether patented or unpatented, for use, consumption, or resale within the United States or any Territory 
thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the jurisdiction of the 
United States, or fix a price charged therefor, or discount from, or rebate upon, such price, on the 
condition, agreement, or understanding that the lessee or purchaser thereof shall not use or deal in the 
goods, wares, merchandise, machinery, supplies, or other commodities of a competitor or competitors of 
the lessor or seller, where the effect of such lease, sale, or contract for sale or such condition, agreement, 
or understanding may be to substantially lessen competition or tend to create a monopoly in any line of 
commerce. 
 
Sec. 17. Antitrust laws not applicable to labor organizations (§ 6 of the Clayton Act)  
The labor of a human being is not a commodity or article of commerce. Nothing contained in the antitrust 
laws shall be construed to forbid the existence and operation of labor, agricultural, or horticultural 
organizations, instituted for the purposes of mutual help, and not having capital stock or conducted for 
profit, or to forbid or restrain individual members of such organizations from lawfully carrying out the 
legitimate objects thereof; nor shall such organizations, or the members thereof, be held or construed to 
be illegal combinations or conspiracies in restraint of trade, under the antitrust laws. 
 
Sec. 25. Restraining violations; procedure (§ 15 of the Clayton Act)  
The several district courts of the United States are invested with jurisdiction to prevent and restrain 
violations of this Act, and it shall be the duty of the several United States attorneys, in their respective 
districts, under the direction of the Attorney General, to institute proceedings in equity to prevent and 
restrain such violations. Such proceedings may be by way of petition setting forth the case and praying 
that such violation shall be enjoined or otherwise prohibited. When the parties complained of shall have 
been duly notified of such petition, the court shall proceed, as soon as may be, to the hearing and 
determination of the case; and pending such petition, and before final decree, the court may at any time 
make such temporary restraining order or prohibition as shall be deemed just in the premises. Whenever it 
shall appear to the court before which any such proceeding may be pending that the ends of justice 
require that other parties should be brought before the court, the court may cause them to be summoned 
whether they reside in the district in which the court is held or not, and subpoenas to that end may be 
served in any district by the marshal thereof. 
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