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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο των συμβάσεων
αποκλειστικότητας. Με τον όρο αποκλειστικότητα περιγράφονται κάθετες συμφωνίες
στις οποίες ο αγοραστής υποχρεώνεται να αγοράζει τα περισσότερα ή όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χρειάζεται από έναν πωλητή, συνήθως για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας είναι ευρέως διαδεδομένες και μπορούν να πάρουν πολλές μορφές. Μερικά κοινά παραδείγματα περιλαμβάνουν συμφωνίες που απαγορεύουν σε έναν αγοραστή να αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες από τους
ανταγωνιστές ενός πωλητή και συμβόλαια που εμποδίζουν ένα διανομέα από το να
πουλάει τα προϊόντα ενός άλλου κατασκευαστή. Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας
δυνητικά αποκλείουν ανταγωνιστές από μια αγορά, εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά
στον ανταγωνισμό και δίνουν λαβή για υπαιτιότητα κάτω από διάφορους αντιμονοπωλιακούς νόμους. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι εν λόγω συμβάσεις αντίθετες προς τον
ανταγωνισμό και πολλές από αυτές, στην πραγματικότητα, έχουν ευνοϊκά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα ή/και παρακινούνται από στόχους που δεν είναι αντιανταγωνιστικοί. Σήμερα οι συμβάσεις αυτές αναλύονται σύμφωνα με τη rule of reason προσέγγιση, η οποία εστιάζει σε έναν αριθμό παραγόντων, όπως είναι η δύναμη
της επιχείρησης, ο βαθμός αποκλεισμού από την αγορά, τα εμπόδια εισόδου, η διάρκεια των υπό εξέταση συμβάσεων και οι δικαιολογίες αποτελεσματικότητας. Μια
προσεκτική ανάλυση αυτών των παραγόντων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν
την «είσοδο» μιας επιχείρησης σε μια τέτοια συμφωνία, ιδιαίτερα αν αυτή η επιχείρηση έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας είναι ένα από τα πλέον αμφισβητούμενα θέματα
που διαπραγματεύεται η βιομηχανική οργάνωση. Από τη μια πλευρά, οι εν λόγω
συμβάσεις συχνά εγείρουν αντιμονοπωλιακές ανησυχίες δεδομένου ότι περιορίζουν
την πρόσβαση αντίπαλων επιχειρήσεων σε διανομείς ή σε πηγές εφοδιασμού. Το
γεγονός αυτό είτε διευκολύνει τον αποκλεισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων από μια
αγορά είτε δυσκολεύει τη διείσδυση νέων επιχειρήσεων σε μια αγορά. Από την άλλη
πλευρά, ωστόσο, τέτοιες συμβάσεις συχνά εξυπηρετούν σκοπούς που τονώνουν τον
ανταγωνισμό και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα.
Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, έχει εμφανιστεί μια πληθώρα υποδειγμάτων,
τα οποία προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο των συμβάσεων αποκλειστικότητας. Τα υποδείγματα αυτά παρέχουν πολλές διαφορετικές εξηγήσεις αυτού του φαινομένου, ξεκινώντας από τη θεωρία της Σχολής του Σικάγο και συνεχίζοντας με τις
νεότερες θεωρίες. Εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τα κίνητρα και τις επιδράσεις των
υπό εξέταση συμβάσεων είναι περιορισμένα. Μεγάλο μέρος της υπάρχουσας εμπειρικής βιβλιογραφίας αποτελείται από ανεπίσημες περιπτωσιολογικές συζητήσεις, συχνά
γνωστών αντιμονοπωλιακών υποθέσεων. Επίσημες στατιστικές μελέτες δεδομένων
αγοράς είναι σπάνιες.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια, στα οποία γίνεται μια προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση του φαινομένου των συμβάσεων αποκλειστικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μια αναφορά στις
πρακτικές αποκλεισμού, καθώς οι συμβάσεις αποκλειστικότητας αποτελούν τμήμα
αυτών. Επίσης, παρουσιάζεται ο ορισμός αυτής της στρατηγικής, καθώς και διάφορα
κίνητρα αποτελεσματικότητας, αλλά και διάφοροι αντιανταγωνιστικοί λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τέτοιες συμβάσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθενται τα διάφορα υποδείγματα που έχουν αναπτυχθεί και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις συμβάσεις αποκλειστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση ξεκινάει με την κριτική της Σχολής του Σικάγο, σύμφωνα με
την οποία οι εν λόγω συμβάσεις είναι σχεδόν πάντα αποτελεσματικές. Στη συνέχεια,
παρουσιάζονται μερικά από τα πιο σημαντικά επίσημα υποδείγματα στη θεωρητική
βιβλιογραφία, τα οποία δείχνουν ότι αυτές οι συμβάσεις, κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να βλάπτουν τον ανταγωνισμό και κατ’ επέκταση τη συνολική ευημερία.
Τέλος, η προσοχή εστιάζεται εξ ολοκλήρου στο πιο πολυσυζητημένο κίνητρο αποτελεσματικότητας που ωθεί τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή τέτοιων συμβάσεων. Πρόκειται για την ικανότητά τους να προστατεύουν εξειδικευμένες στη σχέση μεταξύ
επιχειρήσεων επενδύσεις.
Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, αφού αρχικά γίνεται μια αναφορά στο ρόλο της Πολιτικής Ανταγωνισμού στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών, στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος αντιμετώπισης των υπό εξέταση συμβάσεων, στο πέρασμα του χρόνου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική.
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1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1.1 Πρακτικές αποκλεισμού
Με τον όρο πρακτικές αποκλεισμού ορίζονται οι πρακτικές που χρησιμοποιεί μια
υπάρχουσα επιχείρηση σε μια αγορά, με σκοπό είτε την αποτροπή της εισόδου
δυνητικών ανταγωνιστών είτε την πρόκληση της εξόδου υφιστάμενων ανταγωνιστών.
Οι πρακτικές αποκλεισμού διακρίνονται σε μονομερείς πρακτικές (unilateral singlefirm practices), πρακτικές δηλαδή που εφαρμόζονται από μια και μόνο επιχείρηση,
και σε κάθετες συμφωνίες (vertical agreements), δηλαδή συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που δεν ανταγωνίζεται η μια την άλλη. Επίσης, διακρίνονται σε τιμολογιακού
και μη τιμολογιακού χαρακτήρα.
Η αναγνώριση μιας συμπεριφοράς αποκλεισμού είναι ένα από τα πιο δύσκολα
έργα της πολιτικής ανταγωνισμού, καθώς συχνά μια τέτοια συμπεριφορά δε μπορεί
να διακριθεί από την καθαρά ανταγωνιστική, η οποία είναι προς όφελος των
καταναλωτών. Για παράδειγμα, έστω ότι μια κυρίαρχη επιχείρηση μειώνει σημαντικά
τις τιμές των προϊόντων της μετά την είσοδο μιας νέας επιχείρησης στην αγορά. Θα
έπρεπε αυτή η κίνηση να θεωρηθεί αντιανταγωνιστική, αφού θα είχε σαν στόχο την
έξοδο της νέας επιχείρησης από την αγορά, μετά την οποία η τιμή θα αυξανόταν
βλάπτοντας μακροχρόνια τους καταναλωτές; Ή θα έπρεπε να θεωρηθεί απλώς σαν
μια ανταγωνιστική απάντηση που θα ωφελούσε τους καταναλωτές;
Οι πρακτικές αποκλεισμού που ακολουθούν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις σε έναν
κλάδο δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο λόγοι για τους
οποίους θα έπρεπε να δοθεί νέο ενδιαφέρον σε αυτές τις πρακτικές. Πρώτον, σε
πολλές χώρες οι διαδικασίες της φιλελευθεροποίησης, της ιδιωτικοποίησης και της
απελευθέρωσης των τιμών έφεραν σε πολλούς κλάδους μια υπάρχουσα επιχείρηση
αντιμέτωπη με δυνητικούς ανταγωνιστές. Αυτή η ασύμμετρη δομή δημιουργεί
δυνητικά ισχυρά κίνητρα για συμπεριφορά με στόχο τον αποκλεισμό. Δεύτερον, ένας
συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανεπτυγμένων οικονομιών συντίθεται από κλάδους
στους οποίους παρατηρούνται επιδράσεις δικτύου (network effects) ή «κλειδώματος»
καταναλωτών (lock-in effects). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι νέες επιχειρήσεις ίσως
θεωρήσουν πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούν τις υπάρχουσες και για το λόγο αυτό
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές πρακτικές αποκλεισμού.
Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας αποτελούν μια κατεξοχήν πρακτική αποκλεισμού μη τιμολογιακού χαρακτήρα. Σε μια συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας, δύο
ή περισσότερες επιχειρήσεις συμφωνούν ότι μία από αυτές ή όλες θα συνεργάζονται
αποκλειστικά η καθεμία με την άλλη και θα αρνούνται οποιαδήποτε συνεργασία με
τρίτα μέρη, όσον αφορά σε ένα προϊόν ή σε ένα συγκεκριμένο τύπο υπηρεσίας.
Τέτοιες συμβάσεις απαγορεύουν, για παράδειγμα, σε αγοραστές να συνεργάζονται με
άλλους προμηθευτές κατά τη διάρκεια συμφωνίας τους με ένα συγκεκριμένο
προμηθευτή, ο οποίος επιβάλλοντας μια τέτοια σύμβαση αποκλείει υφιστάμενους ή
Αντύπα Ερικέτη
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δυνητικούς ανταγωνιστές από ενδεχόμενη συνεργασία με τους δεσμευμένους σε
αυτόν αγοραστές. Από τη στιγμή, λοιπόν, που τέτοιες συμφωνίες είναι ικανές να αναστείλουν το φυσικό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, εξετάζονται ως πρακτικές αποκλεισμού και αντιμετωπίζονται από τους αρμόδιους σε τέτοια θέματα με
ανάλογη καχυποψία.

1.2 Ορισμός των συμβάσεων αποκλειστικότητας
Ένα σημαντικό ποσοστό των περιπτώσεων που εξετάζονται κάτω από το Άρθρο
101 της Συνθήκης της Ρώμης αφορά σε κάθετες συμφωνίες. Οι επιχειρήσεις λέμε ότι
εμπλέκονται σε κάθετες σχέσεις, όταν λειτουργούν σε διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας ή της αλυσίδας διανομής. Όλες οι
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πάνω αγορά (upstream
firms) και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην κάτω αγορά (downstream firms) είναι
κάθετες και οποιοσδήποτε περιορισμός επιβάλλεται από το ένα μέρος μιας τέτοιας
κάθετης σχέσης πάνω στο άλλο μέρος της ίδιας σχέσης αποτελεί κάθετο περιορισμό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου περιορισμού είναι οι συμβάσεις αποκλειστικότητας.
Μια σύμβαση αποκλειστικότητας είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ ενός προμηθευτή
και ενός εμπόρου (λιανοπωλητή, διανομέα), σύμφωνα με το οποίο ο έμπορος
υποχρεώνεται να αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποκλειστικά από αυτόν τον προμηθευτή (“exclusive purchasing obligation”)1,2.
Παρότι αυτός ο τεχνικός ορισμός των συμβάσεων αποκλειστικότητας απαιτεί από
τον έμπορο να αποποιηθεί όλες τις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από ανταγωνιστές
προμηθευτές, κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί συμβόλαια που περιλαμβάνουν
«μερική» αποκλειστικότητα (“partial” exclusivity) αντί για «πλήρη» αποκλειστικότητα (“full” exclusivity). «Μερική» αποκλειστικότητα σημαίνει ότι ο έμπορος δεσμεύεται να αγοράσει μια καθορισμένη (σταθερή) ποσότητα προϊόντος από ένα συγκεκριμένο προμηθευτή ή, διαφορετικά, δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ένα καθορισμένο ποσοστό των συνολικών του αγορών από αυτόν τον προμηθευτή3,4.
Εκτός, όμως, από την «πλήρη» και «μερική» αποκλειστικότητα (outright exclusivity), υπάρχουν διάφορες άλλες πρακτικές που μπορεί να στοχεύουν έμμεσα σε αποκλειστικές συνεργασίες και να έχουν, ωστόσο, τις ίδιες επιδράσεις με τις συμβάσεις

Η έννοια των συμβάσεων αποκλειστικότητας περιλαμβάνει, επίσης, και περιπτώσεις στις
οποίες ένας προμηθευτής δεσμεύεται να παρέχει το προϊόν του ή την υπηρεσία του για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποκλειστικά σε έναν έμπορο (“exclusive supply obligation”).
2
Στην πραγματικότητα, οι συμβάσεις πλήρους αποκλειστικότητας είναι ένας εναλλακτικός
τρόπος για την επίτευξη κάθετης ολοκλήρωσης.
3
Βλ. Klein & Murphy (2008).
4
Αντίστοιχα μπορεί να σημαίνει ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να πουλήσει μια καθορισμένη ποσότητα του προϊόντος του σε ένα συγκεκριμένο έμπορο.
1
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άμεσης αποκλειστικότητας5. Τέτοιες πρακτικές (χρησιμοποιώντας αγγλική ορολογία)
είναι:
1. Loyalty discounts/Fidelity rebates: Εκπτώσεις με μορφή μη γραμμικής τιμολόγησης που στοχεύουν στη δημιουργία πίστης και αφοσίωσης ενός λιανοπωλητή. Οι
εκπτώσεις αυτές παρέχονται από τον προμηθευτή, αν ο λιανοπωλητής «πετύχει»
ένα συγκεκριμένο μερίδιο ή μια συγκεκριμένη ποσότητα πωλήσεων (threshold)
του προϊόντος αυτού του προμηθευτή6.
2. Market share discounts/requirements contracts: Εκπτώσεις που ανταμείβουν τον
έμπορο σε περίπτωση που αυξήσει το μερίδιο αγοράς των προϊόντων του προμηθευτή7.
3. English clauses/Most favored customer clauses: Ρήτρες που απαιτούν από τον
έμπορο να αναφέρει στον προμηθευτή οποιαδήποτε καλύτερη προσφορά άλλων
προμηθευτών και ταυτόχρονα του επιτρέπουν να δεχτεί μια τέτοια προσφορά,
όταν ο προμηθευτής δε μπορεί να του προσφέρει κάτι καλύτερο. Σε μερικές περιπτώσεις ο έμπορος υποχρεώνεται να αποκαλύπτει και το όνομα του προμηθευτή
που του έκανε καλύτερη προσφορά8.
4. Slotting allowances: Πρακτική σύμφωνα με την οποία ο λιανοπωλητής λαμβάνει
κάποια πληρωμή για να τοποθετήσει στα ράφια του καταστήματός του το προϊόν
του προμηθευτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται
από κυρίαρχες επιχειρήσεις για να αποκτήσουν μερική ή πλήρη αποκλειστικότητα
στο διαθέσιμο χώρο έκθεσης προϊόντων των λιανοπωλητών έτσι, ώστε να
εμποδίσουν αντίπαλες επιχειρήσεις να εισέλθουν ή να επεκταθούν στην αγορά9.
5. Equipment placement: Πρακτική σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής προσφέρει, δωρεάν ή έναντι συμβολικού ποσού, εξοπλισμό (συσκευές αποθήκευσης
προϊόντων, όπως ψυγεία ή αυτόματους πωλητές) στο λιανοπωλητή με αντάλλαγμα την αποκλειστική τοποθέτηση των προϊόντων του σε αυτές τις συσκευές10.
6. Category management programs: Προγράμματα στα οποία ένας λιανοπωλητής
και ένας προμηθευτής συνεργάζονται με στόχο να αυξήσουν την απόδοση μιας
συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων. Αποφασίζουν από κοινού ποια προϊόντα
Βλ. Hovenkamp H., Quasi Exclusive Dealing (2011).
Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση T-219/99 British Airways plc v. Commission [2003] ECR II5917.
7
Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση 85/76, Hoffmann-La Roche & Co AG v. Commission [1979]
ECR 461 και υπόθεση Τ-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin v.
Commission [2003] ECR II-4071.
8
Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση 85/76, Hoffmann-La Roche & Co AG v. Commission [1979]
ECR 461. Βλ. επίσης IRI/AC Nielsen Company, XXVIth Report on Competition Policy
(1996) και Industrial Gases, XIXth Report on Competition Policy (1989).
9
Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Philip Morris Inc, 199 F. Supp.
2d 362 (M.D.N.C. 2002) (“RJR II”); aff’ d per curiam, 67 Fed. Appx. 810 (4th Cir 2003) και
υπόθεση Cocα-Cola, OJ 2005 L 253/21, S. II.B1. Βλ. επίσης Klein Β. & Wright J., The
Economics of Slotting Contracts, 50 J.L. & ECON._ (2007) και Bronsteen et al., Price
Competition and Slotting Allowances, 50 ANTITRUST BULLETIN 267 (2005).
10
Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση Van den Bergh Foods Ltd, OJ 1998 L246/1, on appeal Case
T-65/98, Van den Bergh Foods Ltd v. Commission [2003] ECR II-4653 και υπόθεση CocαCola, OJ 2005 L 253/21, S. II.Ε1.
5
6
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θα πουλάει ο λιανοπωλητής, πώς θα τα τοποθετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στο κατάστημά του, ποιες θα είναι οι λιανικές τιμές και ποια θα είναι τα προωθητικά προγράμματα που θα εφαρμόσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο προμηθευτής
μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις του λιανοπωλητή προς όφελος των δικών του
προϊόντων11.
7. Non-contractual exclusivity: Αποκλειστικότητα που δε συμπεριλαμβάνεται ως όρος σε συμβόλαια πώλησης. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση ενός προμηθευτή ότι
δε θα συνεργαστεί με λιανοπωλητές που συνεργάζονται ήδη ή σκοπεύουν να
συνεργαστούν με ανταγωνιστές του δε μπορεί παρά να ερμηνευθεί ως επιδίωξη
από την πλευρά αυτού του προμηθευτή για δημιουργία αποκλειστικών σχέσεων.

1.3 Λόγοι αποτελεσματικότητας
Τα συμβόλαια αποκλειστικότητας παρατηρούνται συχνά μεταξύ επιχειρήσεων
που δεν έχουν σημαντική μονοπωλιακή δύναμη. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι
ίσως υπάρχουν και λόγοι αποτελεσματικότητας για τους οποίους εφαρμόζεται αυτή η
πρακτική. Στο συμπέρασμα αυτό, όπως παρουσιάζεται και παρακάτω, κατέληξε η
Σχολή του Σικάγο, η οποία τονίζει ότι τα συμβόλαια αυτά ίσως χρησιμοποιούνται από
τις επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την οικονομική αποτελεσματικότητα παρά για να
τη μειώσουν. Επιπλέον, πολλά δικαστήρια έχουν αναγνωρίσει σχετικά επιχειρήματα
και διαχειρίζονται τις υποθέσεις των συμβάσεων αυτών εφαρμόζοντας τον γνωστό
rule of reason κανόνα, στον οποίο γίνεται αναφορά στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας
εργασίας. Με βάση, λοιπόν, την οικονομική βιβλιογραφία, η οποία είναι γεμάτη με εξηγήσεις υπέρ του ανταγωνισμού (pro-competitive explanations) για τα συμβόλαια
αποκλειστικότητας, στο σημείο αυτό παρατίθενται μερικά από τα διάφορα κίνητρα
αύξησης της αποτελεσματικότητας από την πλευρά των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τέτοια συμβόλαια.
Προστασία επενδύσεων: Η παρουσίαση ξεκινάει με την πιο πολυσυζητημένη αιτιολογία, την ικανότητα των συμβάσεων αποκλειστικότητας να προστατεύουν «επενδύσεις εξειδικευμένες στη σχέση μεταξύ δύο επιχειρήσεων (relationship – specific
investments)12. Πολλές από τις επενδύσεις αυτές δε συμπεριλαμβάνονται σε συμβόλαια (no contractible investments) και υπόκεινται στο πρόβλημα του free riding13.
Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση COMP/M.3732, Procter and Gamble/Gillette. Βλ. επίσης
RL Steiner, Category Management-A Pervasive, New Vertical/Horizontal Format (Spring
2001) 15 Antitrust 77.
12
Μια επένδυση θεωρείται “relationship-specific”, αν για παράδειγμα μετά τον τερματισμό
ενός συμβολαίου πώλησης με ένα συγκεκριμένο πελάτη, η επένδυση δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για να προμηθεύσει άλλους πελάτες ή μπορεί να πουληθεί με ζημία.
13
Το πρόβλημα του λαθρεπιβάτη (free rider) αποτελεί μια από τις κλασσικότερες περιπτώσεις ατέλειας ή αποτυχίας μιας αγοράς. Το πρόβλημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι κάποιες
επιχειρήσεις προσπαθούν να επωφεληθούν από τις ενέργειες άλλων επιχειρήσεων χωρίς οι
ίδιες να συνεισφέρουν κάτι. Συμμετέχουν, δηλαδή, στο όφελος, αλλά όχι στο κόστος μιας
κοινής ενέργειας ή επωφελούνται από θετικές εξωτερικότητες (spillovers). Ορισμένοι συγ11
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 Free riding μεταξύ κατασκευαστών
Σε περιπτώσεις στις οποίες ένας κατασκευαστής προβαίνει σε μια επένδυση που
αφορά σε ένα διανομέα με τον οποίο συνεργάζεται, είναι πολύ πιθανό ένας άλλος κατασκευαστής (ανταγωνιστής του πρώτου), ο οποίος συνεργάζεται με τον ίδιο διανομέα, να επωφεληθεί από αυτή την επένδυση. Για παράδειγμα, έστω ότι υπάρχουν δύο
κατασκευαστές μεταξύ των οποίων υπάρχει ανταγωνισμός και ότι οι κατασκευαστές
αυτοί χρησιμοποιούν τον ίδιο διανομέα προκειμένου να πουλήσουν το προϊόν τους.
Έστω, τώρα, ότι ένας από αυτούς τους κατασκευαστές διεξάγει μια διαφημιστική
εκστρατεία με σκοπό να πείσει τους καταναλωτές να αγοράσουν το προϊόν του. Μια
τέτοια διαφημιστική ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των κατάναλωτών που επισκέπτονται το κατάστημα του διανομέα, γεγονός που ενδέχεται να
ωφελήσει και το δεύτερο κατασκευαστή παρότι ο ίδιος δεν ξόδεψε χρηματικούς πόρους για να διαφημίσει το δικό του προϊόν. Πράγματι, ο «λαθρεπιβάτης» κατασκευαστής, επειδή δεν επιβαρύνθηκε με διαφημιστικές δαπάνες, αντιμετωπίζει χαμηλότερο
κόστος συγκριτικά με τον πρώτο κατασκευαστή, και κατά συνέπεια μπορεί να πουλήσει το προϊόν του σε χαμηλότερη τιμή. Έτσι, ο διανομέας μπορεί (πολύ σωστά) να
στρέψει τον καταναλωτή που ήρθε στο κατάστημά του παρακινημένος από τη διαφήμιση του πρώτου κατασκευαστή, στο προϊόν του δεύτερου κατασκευαστή κάνοντας
έτσι την πώληση ευκολότερη (αφού πωλείται φθηνότερα) ή κάνοντας την πώληση πιο
επικερδή σε περίπτωση που το ανταγωνιστικό προϊόν έχει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.
Εκτός, όμως, από την περίπτωση του free riding που πραγματοποιείται μέσα από
τη διαφήμιση ενός προϊόντος, ανάλογη εκμετάλλευση ξένων επενδύσεων επιτυγχάνεται και στην περίπτωση όπου ένας κατασκευαστής οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό να μάθουν οι διανομείς του να επισκευάζουν ή να πωλούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το προϊόν του. Φυσικά, μια τέτοια ενέργεια παροχής
εκπαίδευσης συνεπάγεται κάποιο κόστος για αυτόν που την αναλαμβάνει και επιπλέον οι γνώσεις που αποκτώνται μέσα από αυτά τα προγράμματα μπορούν κάλλιστα να
χρησιμοποιηθούν από το διανομέα και για την πώληση ανταγωνιστικών προϊόντων.
Γι’ αυτό το λόγο, ο «λαθρεπιβάτης» κατασκευαστής (στην περίπτωση αυτή είναι εκείνος που δεν εκπαιδεύει τους διανομείς και συνεπώς αντιμετωπίζει χαμηλότερο
κόστος) μπορεί να επωφεληθεί από τις σχετικές δαπάνες που κάνει ο πρώτος κατασκευαστής, χρησιμοποιώντας τα ίδια καταστήματα διανομής με εκείνον.
Ένα τελευταίο παράδειγμα free riding μεταξύ κατασκευαστών αποτελεί και η περίπτωση στην οποία ένας κατασκευαστής παρέχει μια λίστα πιθανών πελατών σε ένα
διανομέα. Αν, όμως, ο διανομέας αυτός διαθέτει στο κατάστημά του και το ανταγωνιστικό προϊόν ενός δεύτερου κατασκευαστή, τότε ο δεύτερος κατασκευαστής μπορεί
να επωφεληθεί από τη λίστα πελατών του πρώτου κατασκευαστή.

γραφείς προτιμούν να μεταφράζουν τον όρο free – rider ως «τσαμπατζής» (πιο ακριβής όρος,
αλλά κακόηχος).
Αντύπα Ερικέτη
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Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα του free riding μεταξύ
κατασκευαστών είναι ίδια: αν το free riding είναι ανεξέλεγκτο, τότε οι κατασκευαστές έχουν μειωμένα κίνητρα να διαφημίζουν το προϊόν τους, να παρέχουν εκπαίδευση στους διανομείς / λιανοπωλητές τους ή να αναπτύσσουν λίστες πελατών. Η λύση
σε αυτό το πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού, ο οποίος θα επιτρέπει
στον κατασκευαστή που κάνει την επένδυση να καρπώνεται όλα τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας αποτελούν παράδειγμα ενός τέτοιου μηχανισμού, που καθιστά τους κατασκευαστές ικανούς να προστατεύουν τις
επενδύσεις τους από ενδεχόμενη καιροσκοπική συμπεριφορά των διανομέων / λιανοπωλητών τους (Marvel 1982).

 Free riding μεταξύ διανομέων
Σε μια τυπική συμφωνία διανομής, διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις διανέμουν
το προϊόν ενός κατασκευαστή. Κάθε διανομέας μπορεί να επωφεληθεί από τις προωθητικές ενέργειες άλλων διανομέων χωρίς ο ίδιος να έχει πληρώσει κάποιο χρηματικό
ποσό για αυτές. Πιο συγκεκριμένα, όταν διανομείς προβαίνουν σε δαπάνες, όπως
είναι διαφημιστικές δαπάνες, δαπάνες διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου, δαπάνες
εκπαίδευσης του προσωπικού ή δαπάνες με σκοπό τη διατήρηση της ποιότητας του
προϊόντος, προκειμένου να πουλήσουν ένα προϊόν, τότε παρατηρείται το πρόβλημα
του free riding, επειδή κάποιες από αυτές τις προσπάθειες προώθησης του προϊόντος
βοηθούν και άλλους διανομείς.
Έτσι, λοιπόν, έστω ότι ένας διανομέας αποφασίζει να διαφημίσει το προϊόν ενός
κατασκευαστή, το οποίο διατίθεται και από έναν άλλο διανομέα. Στην περίπτωση
αυτή, ο πρώτος διανομέας δημιουργεί ζήτηση για το προϊόν, πράγμα το οποίο ωφελεί
και τους δύο διανομείς, δηλαδή ακόμα και εκείνον που δεν ανέλαβε κανένα κόστος
διαφήμισης.
Επιπλέον, στην περίπτωση των διαρκών αγαθών (για παράδειγμα αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές, στερεοφωνικός εξοπλισμός κλπ), ένας διανομέας θα μπορούσε
να επενδύσει κεφάλαιο με σκοπό να διαμορφώσει έναν μεγάλο, εντυπωσιακό και
πλήρως οργανωμένο εκθεσιακό χώρο, όπου οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να
συγκρίνουν τα διάφορα μοντέλα και να επιλέξουν το καλύτερο από αυτά, εκείνο
δηλαδή που ικανοποιεί τις προσωπικές τους ανάγκες. Ένας πελάτης, όμως, θα μπορούσε να επισκεφτεί το συγκεκριμένο καλά εφοδιασμένο και προσεγμένο κατάστημα,
προκειμένου να διαλέξει ποιο αγαθό θα αγοράσει και στη συνέχεια να απευθυνθεί σε
κάποιο άλλο κατάστημα, λιγότερο φανταχτερό και με μικρότερη ποικιλία προϊόντων,
προκειμένου να το αγοράσει σε χαμηλότερη τιμή (αφού σε αυτό το κατάστημα ο
διανομέας δεν έχει κάνει σχετική επένδυση και συνεπώς έχει χαμηλότερα κόστη).
Μια άλλη περίπτωση free riding μεταξύ διανομέων παρατηρείται όταν το προσωπικό πωλήσεων ενός διανομέα πρέπει να εκπαιδευτεί με σκοπό την πιο αποτελεσματική πώληση ενός προϊόντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση
Αντύπα Ερικέτη
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αποτελούν οι πωλητές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ένας καταναλωτής, ο οποίος σίγουρα θέλει να εξυπηρετηθεί από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο πωλητή με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στους υπολογιστές, θα μπορούσε να επισκεφτεί το κατάστημα εκείνο στο οποίο ξέρει ότι οι πωλητές είναι άριστα εκπαιδευμένοι, προκειμένου να
ενημερωθεί σωστά και λεπτομερώς για το προϊόν, κι έπειτα να το αγοράσει από ένα
άλλο κατάστημα (διανομέα) που δε διαθέτει τόσο εκπαιδευμένο προσωπικό και (άρα
αφού δεν επιβαρύνθηκε με δαπάνες εκπαίδευσης) έχει χαμηλότερες τιμές.
Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις πολλές περιπτώσεις free riding μεταξύ διανομέων, βάσει των οποίων προκύπτει (όπως και στην περίπτωση του free riding μεταξύ
κατασκευαστών) ότι ένας διανομέας έχει μειωμένο κίνητρο να αναλαμβάνει προωθητικές ενέργειες για ένα προϊόν, αν ο ίδιος δεν καρπώνεται όλα τα οφέλη από τις
ενέργειες αυτές. Από την άλλη πλευρά, όμως, ένας κατασκευαστής σίγουρα επωφελείται όταν ο διανομέας του προϊόντος του κάνει προσπάθειες προκειμένου να το
προωθήσει και αυτό συμβαίνει γιατί με τις προσπάθειες αυτές αυξάνεται η ζήτηση για
το προϊόν αυτό και κατά συνέπεια αυξάνονται και τα κέρδη του κατασκευαστή.
Επειδή, λοιπόν, η ύπαρξη του free riding προβλήματος μειώνει το κίνητρο των διανομέων να επενδύουν στην προώθηση του προϊόντος ενός κατασκευαστή, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διάφορους κάθετους περιορισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Ένας από αυτούς τους κάθετους περιορισμούς είναι και
οι συμβάσεις αποκλειστικότητας.
Αφοσίωση και πίστη: Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας μπορούν να συμβάλλουν
στην πιο αποτελεσματική διανομή ενός προϊόντος αυξάνοντας την αφοσίωση και την
πίστη του διανομέα. Αν ο διανομέας διαθέτει στο κατάστημά του μόνο μια μάρκα
(brand) από ένα συγκεκριμένο προϊόν, τότε αναπόφευκτα έχει μεγαλύτερο κίνητρο να
προωθήσει αυτή τη μάρκα συγκριτικά με το να διέθετε διάφορες μάρκες του ίδιου
προϊόντος.
Αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών για τη διανομή: Όταν λιανοπωλητές ωθούν κατασκευαστές σε μια κατηγορία προϊόντος να πλειοδοτούν για
μερική ή πλήρη αποκλειστικότητα, η ελαστικότητα ζήτησης που αντιμετωπίζει κάθε
κατασκευαστής αυξάνεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χονδρική τιμή που προσφέρει ο κατασκευαστής στο λιανοπωλητή. Κάθε κατασκευαστής γνωρίζει ότι αν επιλεγεί από το λιανοπωλητή λόγω της χαμηλότερης χονδρικής τιμής που του προσφέρει, τότε οι πωλήσεις αυτού του λιανοπωλητή θα στραφούν (από άλλες μάρκες) στη
μάρκα του επιλεγμένου κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα συμβόλαια αποκλειστικότητας εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών όσον αφορά στη
λιανική διανομή των προϊόντων τους, καθιστώντας ικανούς ακόμα και λιανοπωλητές
που δε διαθέτουν οποιαδήποτε αγοραστική δύναμη να επιτυγχάνουν πιο ευνοϊκούς
όρους αγοράς και δημιουργώντας έτσι όφελος για τους τελικούς καταναλωτές14.

Βλ. επίσης Paddock Publications Inc v. Chicago Tribune Co. (1996), O’Brien & Shaffer
(1997) και Steuer (2000).
14
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Εξασφάλιση ποιότητας: Πρόκειται για ακόμη μια αναγνωρισμένη αιτιολογία χρήσης
των συμβολαίων αποκλειστικότητας, σύμφωνα με την οποία τα συμβόλαια αυτά
εμποδίζουν ένα λιανοπωλητή από το να παρουσιάζει ένα κατώτερης ποιότητας προϊόν ως το πραγματικό προϊόν ενός κατασκευαστή15. Το γεγονός ότι οι καταναλωτές
ενδέχεται να μη μπορούν να διακρίνουν τα προϊόντα, λόγω της ασύμμετρης πληροφόρησης, σε συνδυασμό με τα υψηλά κόστη παρακολούθησης της συμπεριφοράς των
λιανοπωλητών από την πλευρά των προμηθευτών, επιτρέπει σε ένα λιανοπωλητή να
συμπεριφέρεται με τον παραπάνω τρόπο. Επίσης, με τα συμβόλαια αυτά εξασφαλίζεται η προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών στους καταναλωτές.
Οικονομίες κλίμακας: Με την εφαρμογή συμβολαίων αποκλειστικότητας, ένας κατασκευαστής μπορεί να διασφαλίσει την πώληση όγκου παραγωγής τέτοιου, ώστε να
είναι ικανός να πετύχει επαρκείς οικονομίες κλίμακας. Οι οικονομίες κλίμακας συνεπάγονται μείωση στα κόστη παραγωγής του συγκεκριμένου κατασκευαστή και κατά
συνέπεια μείωση στις τιμές πώλησης του παραγόμενου προϊόντος.
Αποτροπή αναποτελεσματικής εισόδου: Η είσοδος ενός νέου ανταγωνιστή σε μια
αγορά θεωρείται αναποτελεσματική, όταν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού πλεονάσματος. Επίσης, θεωρείται αναποτελεσματική, όταν ο δυνητικά νεοεισερχόμενος ανταγωνιστής είναι λιγότερο αποτελεσματικός από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στην αγορά. Στις περιπτώσεις αυτές, ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας αποτρέπει την είσοδο ενός δυνητικού ανταγωνιστή, αυξάνοντας έτσι το συνολικό πλεόνασμα ή εμποδίζοντας έτσι τυχόν αναποτελεσματική συμπεριφορά του ανταγωνιστή αυτού.
Επίσης, ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας, από την πλευρά των αγοραστών, τους
εξασφαλίζει μια σταθερή και αξιόπιστη πηγή προμήθειας (εφοδιασμού), προστατεύοντάς τους ταυτόχρονα από πιθανές διακυμάνσεις των τιμών. Από την πλευρά των
πωλητών, μειώνει τα έξοδα διανομής των προϊόντων τους καθώς και τα κόστη (όπως
κόστη μεταφοράς), με τα οποία επιβαρύνονται για τον έλεγχο του κατά πόσο οι
λιανοπωλητές συμπεριφέρονται καιροσκοπικά, όταν διαθέτουν ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά και για τη λήψη σχετικών προληπτικών μέτρων. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στους διανομείς, όσον αφορά
στις τιμές με τις οποίες χρεώνονται οι καταναλωτές. Μειώνει, επίσης, την αβεβαιότητά τους (όταν έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια) σχετικά με το μελλοντικό όγκο
πωλήσεων, γεγονός που αυξάνει το κίνητρό τους για επενδύσεις που στοχεύουν στην
επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στη μείωση των μεταβλητών δαπανών ή στην αύξηση
της ποιότητας. Ακόμη, εμποδίζει τη ροή εμπιστευτικών πληροφοριών σε αντίπαλες
επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια αποτελεσματική εναλλακτική στην κάθετη ολοκλήρωση διαμέσου συγχωνεύσεων, η οποία θεωρείται πιο δαπανηρή. Ένα
ακόμη σημαντικό πιθανό όφελος αυτών των συμβολαίων είναι ότι μπορούν να προστατέψουν τη θέση μιας πιο αδύναμης επιχείρησης στην αγορά έναντι των ισχυρά
εδραιωμένων αντιπάλων της. Τέλος, μπορούν να καταστήσουν ικανούς ακόμη και νέ15

Μπορεί να θεωρηθεί ως μια μορφή free riding πάνω στη φήμη ενός κατασκευαστή.
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οεισερχόμενους ανταγωνιστές να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αγορά και να επιβιώσουν, εξασφαλίζοντάς τους ένα συγκεκριμένο όγκο παραγωγής στα αρχικά στάδια
της λειτουργίας τους.
Στο πνεύμα των παραπάνω εξηγήσεων υπέρ του ανταγωνισμού για τις συμβάσεις
αποκλειστικότητας κινούνται μεταξύ άλλων τα άρθρα των Marvel (1982), Williamson (1983), Spier & Whinston (1995), Akemann (1998), Segal & Whinston (2000b),
Klein & Lerner (2007), Fumagalli, Motta & Roende (2009) και Gratz & Reisinger
(2011).

1.4 Αντιανταγωνιστικοί λόγοι
Η ανάλυση της αντιανταγωνιστικής χρήσης των συμβολαίων αποκλειστικότητας
επικεντρώνεται στη δυνατότητα που έχουν τα συμβόλαια αυτά να προκαλούν ζημία
στους τελικούς καταναλωτές (consumer harm). Σύμφωνα με τους αντιμονοπωλιακούς
νόμους, οι καταναλωτές ζημιώνονται, όταν αυξάνονται οι τιμές, ελαττώνεται η παραγωγή, μειώνεται η ποιότητα ή περιορίζεται η ποικιλία των προϊόντων. Με άλλα λόγια,
πηγή αυτής της ζημίας είναι η δημιουργία, η ενίσχυση ή η προστασία της σημαντικής
ισχύος μιας επιχείρησης, που την καθιστά ικανή να μεταβάλλει τα παραπάνω μεγέθη
(τιμή, ποσότητα, ποιότητα και ποικιλία) προς όφελος δικό της και εις βάρος των
καταναλωτών. Η ζημία αυτή μπορεί να προκληθεί από τη ζημία που ίσως υφίστανται
ανταγωνιστές μιας επιχείρησης, όταν αυτή η επιχείρηση εφαρμόζει στρατηγικές που
στόχο έχουν να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τη θέση της στην αγορά (ωστόσο η
ζημία των ανταγωνιστών και η ζημία των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητο να
σχετίζονται). Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, η προσοχή εστιάζεται στον αποκλεισμό16
(foreclosure) δυνητικών ή υφιστάμενων ανταγωνιστών από ένα μεγάλο ποσοστό (του
μεριδίου) της αγοράς ως το πιο σημαντικό αντιανταγωνιστικό κίνητρο που μπορεί να
φέρει μια σύμβαση αποκλειστικότητας. Ο αποκλεισμός αυτός καθιστά τους ανταγωνιστές ανίκανους να φτάσουν στο ελάχιστο αποτελεσματικό επίπεδο παραγωγής και
ως εκ τούτου δεν τους επιτρέπει να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά και να θέτουν
περιορισμούς στη δύναμη της επιχείρησης που χρησιμοποιεί συμβάσεις αποκλειστικότητας.
Η οικονομική βιβλιογραφία περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικά μοντέλα τα
οποία εξετάζουν τη δυναμική των συμβάσεων αποκλειστικότητας να προκαλούν την
έξοδο υφιστάμενων αντιπάλων από την αγορά ή την αποτροπή της εισόδου δυνητικών ανταγωνιστών στην αγορά. Το πιο γνωστό υπόδειγμα προέρχεται από τη Σχολή
του Σικάγο, η οποία ισχυρίζεται ότι οι λιανοπωλητές δεν έχουν κίνητρο να συμμετέχουν σε συμβόλαια που διευκολύνουν τη μονοπώληση μιας επιχείρησης στην πάνω
αγορά, αφού, αν εμπλακούν, θα υποστούν τις επακόλουθες συνέπειες αυτής της μονοΑποκλεισμός δε σημαίνει μόνο έξοδος ενός ανταγωνιστή από την αγορά. Αποκλεισμός
υφίσταται και όταν ένας ανταγωνιστής περιθωριοποιείται, οδηγείται σε μειονεκτική θέση ή
όταν επιβραδύνεται η ανάπτυξή του στην αγορά.
16
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πώλησης. Με άλλα λόγια, οι λιανοπωλητές έχουν κίνητρο να αποφύγουν οποιαδήποτε
εμπλοκή σε τέτοιου είδους συμβόλαια, τα οποία πρόκειται να τους βλάψουν, εφόσον
ο πωλητής που θέλει να τα επιβάλλει δεν είναι σε θέση να τους αποζημιώσει επαρκώς
ώστε να δεχτούν την αποκλειστική συνεργασία μαζί του.
Μετά την κριτική της Σχολής του Σικάγο, αναπτύχθηκαν αρκετές αντιανταγωνιστικές θεωρίες οι οποίες γενικά βασίζονται σε αυστηρές υποθέσεις. Μεταξύ άλλων,
οι θεωρίες αυτές υποθέτουν ότι ο πωλητής που θέλει να επιβάλλει όρους αποκλειστικότητας παράγει μόνο ένα προϊόν το οποίο είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα των
λιανοπωλητών και ότι υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή
αυτού του προϊόντος.
Μια τέτοια θεωρία εξετάζει την περίπτωση στην οποία ένας μονοπωλητής υιοθετεί συμβόλαια αποκλειστικότητας αντί να συλλέγει τα μονοπωλιακά του κέρδη από
την πώληση του (απαραίτητου) προϊόντος του και βασίζεται στην ύπαρξη δυναμικών
οικονομιών κλίμακας, όπως είναι οι επιδράσεις δικτύου (network effects)17. Στόχος
του μονοπωλητή είναι να αποκλείσει ανταγωνιστές του από την αγορά, αυξάνοντας
έτσι τη διάρκεια της μονοπωλιακής του δύναμης.
Ένα δεύτερο σύνολο υποδειγμάτων εστιάζει την προσοχή στα προβλήματα συντονισμού μεταξύ των λιανοπωλητών και εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
τα προβλήματα αυτά συμβάλλουν στον αντιανταγωνιστικό αποκλεισμό αντίπαλων
επιχειρήσεων από μια αγορά. Στα υποδείγματα αυτά σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν, επίσης, οι εξωτερικότητες που υπάρχουν μεταξύ των αγοραστών (λιανοπωλητών). Το σημαντικότερο άρθρο αυτού του συνόλου ανήκει στους Rasmussen,
Ramseyer & Wiley (1991). Το άρθρο αυτό διορθώθηκε από τους Segal & Whinston
(2000), ενώ αργότερα επεκτάθηκε και από άλλους, όπως από τους Simpson &
Wickelgren (2005), Farrell (2005) και Fumagalli & Motta (2006)18. Η βασική λογική
αυτών των υποδειγμάτων είναι ότι ο δυνητικός ανταγωνιστής θα πρέπει να συνεργαστεί με έναν επαρκή αριθμό λιανοπωλητών, προκειμένου να καλύψει τα σταθερά
κόστη εισόδου του στην αγορά, πράγμα που δε μπορεί να το πετύχει επειδή συμβόλαια αποκλειστικότητας περιορίζουν τον αριθμό των «ελεύθερων» λιανοπωλητών.
Τέλος, ένα τρίτο σύνολο υποδειγμάτων δίνει έμφαση στην ανάλυση της σχέσης
ανάμεσα στον ανταγωνισμό της κάτω αγοράς (ανταγωνισμός σε λιανικό επίπεδο) και
στον αποκλεισμό. Οι Fumagalli & Motta εξετάζουν το ρόλο του λιανικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο των RRW και SW υποδειγμάτων και αποδεικνύουν ότι το κίνητρο για αποκλεισμό εξαφανίζεται, όταν ένας αγοραστής είναι αρκετά μεγάλος ώστε
να υποστηρίξει την είσοδο και τη βιωσιμότητα ενός ανταγωνιστή. Την αντίθετη άποψη εκφέρουν οι Simpson & Wickelgren, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο ανταγωνισμός
στην κάτω αγορά ενισχύει το κίνητρο για αποκλεισμό.

17
18

Βλ. Shapiro (1999), Carlton & Waldman (2002) και Doganoglu & Wright (2006).
Βλ. επίσης Innes & Sexton (1994) και Simpson & Wickelgren (2001).
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Ένα ακόμη αντιανταγωνιστικό κίνητρο των συμβάσεων αποκλειστικότητας είναι
η αύξηση του κόστους των αντίπαλων επιχειρήσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις μειώνουν
την πελατειακή βάση των ανταγωνιστών (και άρα τις οικονομίες κλίμακας αυτών),
καθιστώντας την αγορά λιγότερο ανταγωνιστική. Οι ανταγωνιστές, στη συνέχεια, επιβαρύνονται με υψηλότερα κόστη, αφού αναγκάζονται να στραφούν σε εναλλακτικά
και συνήθως λιγότερο αποτελεσματικά (κατώτερα και πιο ακριβά) κανάλια διανομής19. Με το θέμα αυτό ασχολούνται οι Comanor & Frech (1985), οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας πράγματι αποκλείουν την
πρόσβαση ενός αντίπαλου προμηθευτή σε λιανοπωλητές που εμπλέκονται σε αυτά,
υποχρεώνοντάς τον να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μεθόδους διανομής υψηλότερου
κόστους. Ο Schwartz (1987), έπειτα, επανεξετάζοντας το υπόδειγμα των Comanor &
Frech, αποδεικνύει τα αντίθετα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία οι συμβάσεις αποκλειστικότητας οδηγούν σε χαμηλότερες και όχι σε υψηλότερες τιμές, προς όφελος
του καταναλωτή. Τέλος, οι Mathewson & Winter (1987), επαναδιατυπώνοντας κι
εκείνοι το υπόδειγμα των Comanor & Frech, δείχνουν ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας δεν πρέπει να θεωρούνται αντιανταγωνιστικά, ακόμη κι αν προκαλούν τον
αποκλεισμό ανταγωνιστών από την αγορά (αφού, για παράδειγμα, ακόμη κι αν
υφίσταται αποκλεισμός, η ευημερία, ωστόσο, μπορεί να αυξάνεται)20.
Επιπλέον, οι συμβάσεις αποκλειστικότητας αυξάνουν τα εμπόδια εισόδου σε μια
αγορά, αφού όταν μια τέτοια σύμβαση αποκλείει σε σημαντικό βαθμό αγορές που
είναι κάθετα συνδεδεμένες μεταξύ τους, τότε ένας δυνητικός ανταγωνιστής, που θέλει
να εισέλθει σε μια από τις αγορές, θα πρέπει στην ουσία να πραγματοποιήσει είσοδο
και στις δύο αγορές (two-level entry). Τα υψηλότερα εμπόδια εισόδου διευκολύνουν
τις υπάρχουσες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την όποια δύναμη έχουν να αυξάνουν τις τιμές πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο.
Τέλος, τα συμβόλαια αποκλειστικότητας διευκολύνουν τόσο τη δημιουργία όσο και
τη διατήρηση ενός καρτέλ21. Η επιβολή ενός καρτέλ στην πάνω αγορά μπορεί να
επιτευχθεί ευκολότερα, αν οι διανομείς ή οι λιανοπωλητές στην κάτω αγορά συνεργάζονται με ένα μόνο προμηθευτή διαμέσου αποκλειστικών συμφωνιών. Στην περίπτωση αυτή, οι προμηθευτές στην πάνω αγορά δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους για
το ποιος θα έχει τους καλύτερους διανομείς ή λιανοπωλητές, αφού αυτοί είναι ήδη
«προσδεμένοι» σε αποκλειστικές συνεργασίες. Αυτό μειώνει την πιθανότητα απόκλισης και ως εκ τούτου καθιστά το καρτέλ πιο σταθερό (διατηρήσιμο).
Η άσκηση των παραπάνω αντιανταγωνιστικών επιδράσεων, ωστόσο, αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη από την αντιμονοπωλιακή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία όσον αφορά στις αρνητικές επιδράσεις των συμβάσεων αποκλειστικότητας είναι
πιο «ισχυρή», όταν οι επιδράσεις αυτές σχετίζονται με την αύξηση στα κόστη των
Οι συνέπειες της αύξησης του κόστους των ανταγωνιστών είναι διφορούμενες για τον ανταγωνισμό και κατά συνέπεια η αύξηση αυτή δεν αρκεί από μόνη της για να προκαλέσει
ζημία στους καταναλωτές.
20
Βλ. επίσης Salop & Scheffman (1983) και Krattenmaker & Salop (1986).
21
Βλ. Allain, Chambolle & Christin (2008).
19
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ανταγωνιστών και στα εμπόδια εισόδου. Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος τόσο της
διάρκειας των σχετικών συμβολαίων όσο και της δυνατότητας τερματισμού αυτών
κατά βούληση. Συμβόλαια μικρής διάρκειας (σύμφωνα με τα περισσότερα δικαστήρια, συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη από ή ίση με ένα έτος) δε θεωρούνται γενικότερα προβληματικά, ανεξάρτητα από το μερίδιο αγοράς του προμηθευτή που τα
εφαρμόζει ή από το επίπεδο αποκλεισμού στην κάτω αγορά. Όμοια, συμφωνίες που
μπορούν να τερματιστούν κατά βούληση συνήθως δε θεωρούνται παράνομες, ακόμη
κι αν αποκλείουν σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς. Τέλος, εξίσου σημαντικό
θεωρείται το κατά πόσο η επιχείρηση που επιβάλλει τέτοια συμβόλαια έχει κυρίαρχη
θέση στην αγορά, καθώς επίσης και η φύση αυτών των συμβολαίων, δηλαδή το κατά
πόσο τα συμβόλαια αυτά ωφελούν τους καταναλωτές αναγκάζοντας τις αντίπαλες
επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σκληρότερα (για παράδειγμα χαμηλώνοντας τις τιμές
ή βελτιώνοντας την ποιότητα) ή τους βλάπτουν μειώνοντας την ικανότητα των
ανταγωνιστών να περιορίζουν τη σημαντική ισχύ της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί.
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2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
2.1 Θεωρία της Σχολής του Σικάγο
Εφόσον μια σύμβαση αποκλειστικότητας ανάμεσα σε έναν πωλητή και έναν αγοραστή σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι πωλητές αποκλείονται από ενδεχόμενη συνεργασία
με αυτόν τον αγοραστή, είναι φανερό ότι υπάρχει κάποια ανησυχία για αντιανταγωνιστικό αποκλεισμό ανταγωνιστών από την αγορά. Η Σχολή του Σικάγο, ωστόσο,
ισχυρίζεται ότι ένας αγοραστής δε θα υπέγραφε ποτέ ένα τέτοιο συμβόλαιο, που θα
τον δέσμευε να αγοράζει από έναν πωλητή, εκτός εάν με αυτό το συμβόλαιο
βελτιωνόταν η οικονομική του θέση. Ακόμα, ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο συμβόλαιο
αποδεικνύεται μη επικερδές και για τον πωλητή.
Οι ισχυρισμοί αυτοί γίνονται πιο κατανοητοί, χρησιμοποιώντας το παρακάτω
απλό υπόδειγμα. Έστω ότι αρχικά υπάρχει ένας μονοπωλητής προμηθευτής, ο οποίος
έχει οριακό κόστος , και ένας αγοραστής. Ο προμηθευτής ως μονοπωλητής θέτει
τιμή (Pm) και ποσότητα (Qm) εξισώνοντας το οριακό έσοδο με το οριακό κόστος,
όπως φαίνεται και στο σχήμα 1. Έστω, τώρα, ότι ένας πιο αποτελεσματικός προμηθευτής, με οριακό κόστος , το οποίο είναι μικρότερο από το , θέλει να εισέλθει
στην αγορά. Αν δεν έχει υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο αποκλειστικότητας, τότε μεταξύ των δυο προμηθευτών θα υπάρχει ανταγωνισμός. Υποθέτοντας ότι τα προϊόντα
τους είναι ομοιογενή και ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μέσω τιμών, στη νέα ισορροπία
ο νεοεισερχόμενος προμηθευτής θα τιμολογεί κάτω από το οριακό κόστος
του
ανταγωνιστή του κι έτσι θα εξυπηρετεί όλη τη ζήτηση Qο. Ο αρχικός προμηθευτής δε
μπορεί να πουλήσει φθηνότερα το προϊόν του, γιατί αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μειώσει την τιμή του κάτω από το οριακό του κόστος, πράγμα που σίγουρα δεν τον συμφέρει.
Έστω, τώρα, ότι ο αρχικός προμηθευτής προσφέρει συμβόλαιο στον αγοραστή
βάσει του οποίου ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να συνεργαστεί με άλλον προμηθευτή.
Αν ο αγοραστής δεχτεί αυτό το συμβόλαιο, ο δυνητικά εισερχόμενος προμηθευτής δε
θα μπει στην αγορά και τότε ο αρχικός προμηθευτής θα χρεώσει τον αγοραστή με τη
μονοπωλιακή τιμή Pm. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής θα έχει πλεόνασμα ίσο με
το τρίγωνο Α στο σχήμα 1. Αντίθετα, αν ο αγοραστής δεν υπογράψει το συμβόλαιο, ο
νέος προμηθευτής θα εισέλθει στην αγορά και, επομένως, ο αγοραστής θα χρεωθεί με
τη δική του τιμή, η οποία είναι μικρότερη του οριακού κόστους , και θα έχει πλεόνασμα ίσο με το άθροισμα Α+Β+C. Οπότε, από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αγοραστής θα έχει κίνητρο να υπογράψει το συμβόλαιο και κατά συνέπεια να αποκλείσει
τον υποψήφιο προμηθευτή, μόνο αν πληρωθεί ένα ποσό ίσο με τη διαφορά ανάμεσα
στα δυο πλεονάσματα, δηλαδή ίσο με B+C. Αυτό το ποσό, όμως, υπερβαίνει το μονοπωλιακό κέρδος του αρχικού προμηθευτή, κέρδος το οποίο μετριέται από το ορθογώνιο Β στο σχήμα 1. Επομένως, η Σχολή του Σικάγο καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι ο αρχικά μονοπωλητής προμηθευτής δε μπορεί να χρησιμοποιήσει επικερδώς
συμβόλαια αποκλειστικότητας, προκειμένου να αποκλείσει την είσοδο νέων ανταγωΑντύπα Ερικέτη
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νιστών, και, άρα, ότι λόγοι αποτελεσματικότητας εξηγούν τη χρήση τέτοιων συμβολαίων22.

Σχήμα 1: Οι επιδράσεις των συμβάσεων αποκλειστικότητας πάνω στα κέρδη.

Πηγή: Viscusi K., Harrington J., Vernon J., 2005, Economics of regulation and antitrust, 4nd edition,
MIT Press, Cambridge, Mass.

Βέβαια, στη θεωρία της Σχολής του Σικάγο, ο αγοραστής αναμένει σκληρό ανταγωνισμό (Bertrand), σε περίπτωση που ο δυνητικός ανταγωνιστής εισέλθει τελικά
στην αγορά. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτεί μεγάλη αποζημίωση (ίση με B+C ή
), την οποία δε μπορεί να του την προσφέρει επικερδώς ο αρχικός προμηθευτής. Αν, αντίθετα, ανέμενε λιγότερο σκληρό ανταγωνισμό (Cournot) μετά την είσοδο του δυνητικού ανταγωνιστή, τότε θα απαιτούσε μικρότερη αποζημίωση, την
οποία θα μπορούσε ο αρχικός προμηθευτής να του την προσφέρει. Στην περίπτωση,
τώρα, που ο αρχικός προμηθευτής δημιουργούσε καρτέλ με το νεοεισερχόμενο ανταγωνιστή του, τότε ο αγοραστής θα δεχόταν την αποκλειστική σύμβαση ακόμη και με
μηδενική αποζημίωση (αφού
).
Βλ. Director & Levi (1956), Posner (1976), Bork (1978) και Innes & Sexton (1994).
Σύμφωνα με τους Posner και Bork, η ενίσχυση ή η προστασία της μονοπωλιακής δύναμης
επιβάλλοντας όρους αποκλειστικότητας σε συμβόλαια δεν αποτελεί επικερδή στρατηγική,
επειδή, αν ο αποκλεισμός είναι κοινωνικά αναποτελεσματικός, η μεταφορά πλεονάσματος
από την επιχείρηση που επιβάλλει την αποκλειστικότητα προς τους αγοραστές υπερβαίνει τα
κέρδη που προκύπτουν για την επιχείρηση αυτή από την αποτροπή της εισόδου ή την
πρόκληση της εξόδου. Οι Innes & Sexton εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ισχύει
η άποψη της Σχολής του Σικάγο. Δείχνουν ότι η άποψη αυτή είναι πιθανό να ισχύει σε
περιπτώσεις στις οποίες οι αγοραστές μπορούν να σχηματίζουν «συνασπισμούς» μεταξύ τους
και, επιπλέον, να διαπραγματεύονται συμβόλαια τόσο με τον κυρίαρχο προμηθευτή όσο και
με το δυνητικά εισερχόμενο ανταγωνιστή του. Βλ. επίσης De Meza & Selvaggi (2009).
22
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Η ανάλυση της Σχολής του Σικάγο, αν και διορατική, αποδεικνύεται ότι είναι κάπως ιδιαίτερη. Βέβαια, εφαρμόζεται σε πολυάριθμες περιπτώσεις, αφού δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες η χρήση των συμβολαίων αποκλειστικότητας αποδίδεται πράγματι σε λόγους αποτελεσματικότητας. Πιο πρόσφατες θεωρίες, όμως, δείχνουν πώς λογικές αλλαγές στο υπόδειγμα της Σχολής του Σικάγο
μπορούν να καταστήσουν τα συμβόλαια αυτά μια συμφέρουσα και επικερδή στρατηγική για τον αποκλεισμό ανταγωνιστών. Πιο συγκεκριμένα, αυτές οι θεωρίες αμφισβητούν το συμπέρασμα της Σχολής του Σικάγο, δείχνοντας ότι βασίζεται σε μια σειρά υποθέσεων, ιδίως στις ακόλουθες:
1. οι αγοραστές ενεργούν συντονισμένα
2. ο προμηθευτής δε μπορεί να διακρίνει μεταξύ των αγοραστών ή να διαπραγματευτεί με τον καθένα διαδοχικά
3. οι αγοραστές είναι τελικοί καταναλωτές και όχι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και ένας αγοραστής δεν επιβάλλει εξωτερικότητες σε άλλα
μέρη, όταν υπογράφει συμβόλαια αποκλειστικότητας
4. ο προμηθευτής πρέπει να αποζημιώσει τους αγοραστές για τη ζημία που ενδεχομένως προκαλείται από τα συμβόλαια
Έτσι, χαλαρώνοντας τις παραπάνω υποθέσεις, οι-μετά την κριτική της Σχολής του
Σικάγο-θεωρίες δείχνουν ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας είναι επικερδή για μια
κυρίαρχη επιχείρηση, αποδεκτά από τους αγοραστές και επιβλαβή για την ευημερία.
Με δεδομένη, τώρα, την πλούσια σε θεωρητικά υποδείγματα βιβλιογραφία με θέμα τα συμβόλαια αποκλειστικότητας, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει δύο βασικές
κατηγορίες υποδειγμάτων, στα οποία τα συμβόλαια αυτά μειώνουν την ευημερία:
 υποδείγματα προσυμφωνημένων αποζημιώσεων
 υποδείγματα αποτυχίας συντονισμού
Πρωτοπόροι στην ανάλυση αυτών των υποδειγμάτων είναι οι Aghion & Bolton
(1987) και οι Rasmussen et al. (1991) αντίστοιχα.

2.2 Συμβόλαια αποκλειστικότητας που εξάγουν πλεόνασμα από έναν πιο αποτελεσματικό νεοεισερχόμενο ανταγωνιστή
Οι Aghion & Bolton (1987) εξετάζουν ένα μοντέλο στο οποίο ένας κυρίαρχος
πωλητής κι ένας αγοραστής-τελικός καταναλωτής υπογράφουν μακροχρόνιο συμβόλαιο μεταξύ τους, όταν ένας πιο αποτελεσματικός πωλητής είναι έτοιμος να εισέλθει
στην αγορά. Η βασική ιδέα αυτού του μοντέλου είναι ότι ο κυρίαρχος πωλητής και ο
αγοραστής μπορούν να εξάγουν μέρος του πλεονάσματος (ή και όλο το πλεόνασμα)23
ενός πιο αποτελεσματικού νεοεισερχόμενου πωλητή, συμπεριλαμβάνοντας στο συμβόλαιό τους έναν όρο συμφωνημένης αποζημίωσης (liquidated damages). Αυτό ση23

Βλ. σχήμα 1, παραπάνω. Το πλεόνασμα αυτό ισούται με το ορθογώνιο Ε.

Αντύπα Ερικέτη

18

Συμβάσεις αποκλειστικότητας και η αντιμετώπισή τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού

μαίνει ότι, αν ο αγοραστής συνεργαστεί με το νεοεισερχόμενο πωλητή, τότε θα πρέπει να καταβάλλει αυτή την προκαθορισμένη αποζημίωση στον κυρίαρχο πωλητή.
Ο αγοραστής, όμως, θα συναλλαχθεί με τον εισερχόμενο πωλητή μόνο αν ο δεύτερος χρεώσει μια τιμή η οποία θα είναι χαμηλότερη από την τιμή του κυρίαρχου πωλητή μείον την αποζημίωση που πληρώνει ο πρώτος στον κυρίαρχο πωλητή. Επομένως, χρησιμοποιώντας στο συμβόλαιό τους έναν όρο συμφωνημένης αποζημίωσης, ο
κυρίαρχος πωλητής και ο αγοραστής κάνουν τον δεύτερο λιγότερο πρόθυμο να στραφεί στον εισερχόμενο πωλητή, αλλά ταυτόχρονα με τρόπο στρατηγικό ωθούν τον εισερχόμενο πωλητή να μειώσει την τιμή που προσφέρει στον αγοραστή, γεγονός που
αυξάνει τα από κοινού κέρδη του κυρίαρχου πωλητή και του αγοραστή. Με άλλα
λόγια, ο κυρίαρχος πωλητής και ο αγοραστής μπορούν από κοινού να καθορίσουν το
ποσό που πρέπει να πληρώσει ο εισερχόμενος πωλητής, προκειμένου να συναλλαχθεί
με τον αγοραστή, αφού η συμφωνημένη αποζημίωση, ουσιαστικά, λειτουργεί σαν ένα
κόστος εισόδου που πρέπει να πληρώσει ο εισερχόμενος στον κυρίαρχο πωλητή.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Segal & Whinston (2000), εφαρμόζοντας
ένα παίγνιο ταυτόχρονων προσφορών στο οποίο οι αγοραστές μπορούν να συντονίζονται. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύουν ότι, όταν ο κυρίαρχος πωλητής έχοντας το
πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης χρησιμοποιεί συμβόλαια με προκαθορισμένες αποζημιώσεις, είναι ικανός να αποσπάσει το πλεόνασμα που φέρνει στην αγορά ένας πιο
αποτελεσματικός ανταγωνιστής. Ακόμη, δείχνουν ότι η διαθεσιμότητα τέτοιων συμβολαίων δεν εξαλείφει την πιθανότητα ο κυρίαρχος πωλητής να αποκλείσει εντελώς
το δυνητικό ανταγωνιστή του από την αγορά. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί, αν το αναπόκτητο κόστος εισόδου του τελευταίου είναι αρκετά υψηλό.
Οι Aghion & Bolton (1987), επίσης, αναφέρουν ότι αν ο κυρίαρχος πωλητής αντιμετωπίζει αβεβαιότητα σχετικά με το επίπεδο αποτελεσματικότητας του υποψήφιου
ανταγωνιστή του, τότε καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης βασιζόμενος στο επίπεδο
της μέσης αποτελεσματικότητας των εισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά του. Ως
αποτέλεσμα αποκλείει την είσοδο από τις πιο αποτελεσματικές επιχειρήσεις. Οι Spier
& Whinston (1995) επισημαίνουν ότι αυτή η κοινωνικά αναποτελεσματική αποτροπή
εισόδου, δε συμβαίνει, αν ο κυρίαρχος πωλητής και ο αγοραστής μπορούν να επαναδιαπραγματευτούν το συμβόλαιό τους όταν μάθουν το επίπεδο κόστους του δυνητικού ανταγωνιστή, επειδή προτιμούν να εξάγουν πλεόνασμα από έναν πιο αποτελεσματικό εισερχόμενο παρά να μπλοκάρουν την είσοδό του. Στην παρουσία, όμως,
εκτός συμβολαίου εξειδικευμένων επενδύσεων, αυτή η αναποτελεσματική αποτροπή
εισόδου είναι πιθανή ακόμα κι αν υπάρχει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης του
αρχικού συμβολαίου.
Οι Fumagalli & Motta (2006) βασιζόμενοι στο υπόδειγμα των Aghion & Bolton
(1987) δείχνουν ότι, όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών στην κάτω
αγορά, η ικανότητα ενός κυρίαρχου πωλητή να χρησιμοποιεί συμβόλαια αποκλειστικότητας για να αποσπά κέρδη περιορίζεται.
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Οι Simpson & Wickelgren (2007) παρουσιάζουν ένα μοντέλο αποζημιώσεων στο
οποίο οι αγοραστές είναι λιανοπωλητές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και καταλήγουν στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό των Fumagalli & Motta (2006). Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύουν ότι, ακόμη κι αν οι αγοραστές είναι à la Bertrand ανταγωνιστές, τα συμβόλαια αποκλειστικότητας (με όρους αποζημίωσης) μπορούν να μειώσουν την ευημερία. Η ικανότητα του λιανοπωλητή να περνάει τις υψηλότερες τιμές
από τον κυρίαρχο πωλητή στους καταναλωτές είναι αυτή που παρακινεί αυτό το αποτέλεσμα.
Οι Moen & Riis (2010), αναπτύσσοντας ένα υπόδειγμα πολλαπλών δυνητικών
ανταγωνιστών, δείχνουν ότι ο κυρίαρχος πωλητής και ο αγοραστής έχουν κίνητρο να
συμπεριλάβουν στο συμβόλαιό τους μια θετική κύρωση παραβίασης24 μόνο αν, χωρίς
αυτή, θα υπάρξει υπερβολική είσοδος στην αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω
αποζημίωση βελτιώνει την ευημερία και ο αποκλεισμός θεωρείται αποτελεσματικός.

 Aghion & Bolton υπόδειγμα (1987)
Το μοντέλο των Aghion & Bolton περιλαμβάνει 3 μέρη: έναν αγοραστή, έναν κυρίαρχο πωλητή και ένα δυνητικά εισερχόμενο πωλητή. Αρχικά, οι Aghion & Bolton
υποθέτουν ότι τόσο ο κυρίαρχος πωλητής όσο και ο αγοραστής γνωρίζουν την
πραγματική πιθανότητα εισόδου του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή στην αγορά25.
Έπειτα, γίνονται οι ακόλουθες υποθέσεις. Πρώτον, ο κυρίαρχος πωλητής προμηθεύει
μια μονάδα προϊόντος στον αγοραστή, ο οποίος έχει τιμή επιφύλαξης (δηλαδή
μέγιστη τιμή που προτίθεται να πληρώσει για το προϊόν / ανώτατο όριο τιμής) v=1
και αγοράζει το πολύ μια μονάδα προϊόντος. Δεύτερον, ο κυρίαρχος πωλητής κατά
την υπογραφή του συμβολαίου με τον αγοραστή αντιμετωπίζει οριακό κόστος ίσο με
, δηλαδή

, ενώ το οριακό κόστος του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή για να

παράγει το ίδιο προϊόν είναι μη παρατηρήσιμο (άγνωστο). Το κόστος αυτό συμβολίζεται με
και κατανέμεται ομοιόμορφα στο διάστημα [0,1]. Ο κυρίαρχος πωλητής
και ο αγοραστής γνωρίζουν τη συνάρτηση κατανομής του κόστους . Τρίτον, το
κόστος εισόδου, έστω , του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή είναι μηδέν. Τέταρτον,
σε περίπτωση εισόδου του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή στην αγορά και δεδομένου
ότι δεν έχει υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο ανάμεσα στον κυρίαρχο πωλητή και στον
αγοραστή, οι δύο πωλητές θα ανταγωνίζονται σε τιμές και στην Bertrand ισορροπία η
τιμή θα είναι
(2.1).

Για το ρόλο των κυρώσεων παραβίασης ως εμπόδιο εισόδου βλ. επίσης Leitzel (1993),
Chung (1994, 1996), Noldeke & Schmidt (1995) και Edlin & Reichelstein (1996).
25
Η υπόθεση αυτή δεν είναι πάντα ρεαλιστική και κάποιος θα περίμενε ότι ο κυρίαρχος πωλητής είναι καλύτερα πληροφορημένος σχετικά με την πιθανότητα εισόδου του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή στην αγορά συγκριτικά με τον αγοραστή. Βλ. Aghion & Bolton (1987).
24
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Σε περίπτωση μη εισόδου του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή στην αγορά, τα
κέρδη αυτού του πωλητή θα είναι μηδενικά. Επομένως, η είσοδος θα πραγματοποιηθεί μόνο αν

και η πιθανότητα εισόδου δίνεται από τη σχέση
(2.2).

Το παίγνιο αποτελείται από δύο περιόδους. Στην πρώτη περίοδο ο κυρίαρχος
πωλητής και ο αγοραστής διαπραγματεύονται ένα συμβόλαιο που προσδιορίζει μια
τιμή για το προϊόν και έναν όρο συμφωνημένης αποζημίωσης , ενώ ο δυνητικά
εισερχόμενος πωλητής αποφασίζει για το αν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά. Στο σημείο αυτό έγκειται και η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το υπόδειγμα και στο
υπόδειγμα της Σχολής του Σικάγο, όπου το συμβόλαιο ανάμεσα στον κυρίαρχο πωλητή και στον αγοραστή περιέχει μόνο την τιμή ανά μονάδα προϊόντος. Στη δεύτερη
περίοδο αν ο δυνητικά εισερχόμενος πωλητής έχει μπει στην αγορά, προσφέρει μια
τιμή
στον αγοραστή, ο οποίος αποφασίζει για το αν θα αγοράσει από τον κυρίαρχο
ή από το νεοεισερχόμενο πωλητή. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου ο δυνητικά εισερχόμενος πωλητής δεν έχει εισέλθει στην αγορά, ο αγοραστής συνεργάζεται με τον
κυρίαρχο πωλητή. Σε αυτή την περίοδο ουσιαστικά πραγματοποιείται η παραγωγή
του προϊόντος και η συναλλαγή του αγοραστή με έναν από τους δύο πωλητές.
Στην περίπτωση όπου δεν έχει υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας κατά την πρώτη περίοδο, η αναμενόμενη απόδοση του αγοραστή είναι
(2.3).
Δηλαδή, με πιθανότητα φ η είσοδος του υποψήφιου πωλητή πραγματοποιείται και
ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο πωλητών οδηγεί την τιμή στο επίπεδο του οριακού
κόστους του κυρίαρχου πωλητή
-

(οπότε το πλεόνασμα του αγοραστή θα είναι v

= ). Αντίθετα, με πιθανότητα (1 – φ) δεν πραγματοποιείται είσοδος στην αγορά

και ο κυρίαρχος πωλητής θέτει τιμή ίση με τη μονάδα, γεγονός που συνεπάγεται
μηδενικό πλεόνασμα για τον αγοραστή
). Σύμφωνα με τον Posner, ο
αγοραστής θα δεχτεί να υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον
κυρίαρχο πωλητή μόνο αν το συμβόλαιο αυτό του προσφέρει αναμενόμενο πλεόνασμα ίσο τουλάχιστον με .
Παρότι ο κυρίαρχος πωλητής μαζί με τον αγοραστή μπορούν να συνάπτουν και
πολύπλοκα συμβόλαια, οι Aghion & Bolton περιορίζονται σε απλά συμβόλαια της
μορφής
, όπου
είναι η τιμή που πληρώνει ο αγοραστής στον κυρίαρχο
πωλητή, όταν συνεργάζεται μαζί του, και
είναι η τιμή που πρέπει να πληρώσει ο
αγοραστής στον κυρίαρχο πωλητή, όταν δε συνεργάζεται μαζί του. Όταν ένα τέτοιο
συμβόλαιο υπογράφεται κατά την πρώτη περίοδο, τότε ο αγοραστής λαμβάνει
πλεόνασμα ίσο με
, αν προηγουμένως δεν έχει πραγματοποιηθεί είσοδος του
δυνητικά εισερχόμενου πωλητή στην αγορά. Αν, ωστόσο, έχει πραγματοποιηθεί είσοΑντύπα Ερικέτη

21

Συμβάσεις αποκλειστικότητας και η αντιμετώπισή τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού

δος στην αγορά, τότε ο αγοραστής θα συνεργαστεί με το νεοεισερχόμενο πωλητή
μόνο αν ο δεύτερος του προσφέρει πλεόνασμα ίσο τουλάχιστον με
. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι αδιάφορος μεταξύ των δύο πωλητών, οι Aghion &
Bolton υποθέτουν ότι τελικά θα αγοράσει από το νεοεισερχόμενο πωλητή και ότι θα
λάβει πλεόνασμα ίσο με
. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, ο αγοραστής θα
δεχτεί να υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικότητας με τον κυρίαρχο πωλητή μόνο αν
(2.4).
Επίσης, ο νεοεισερχόμενος πωλητής, εφόσον εισέλθει στην αγορά, μπορεί να
προσελκύσει26 τον αγοραστή μόνο αν του προσφέρει μια τιμή
τέτοια ώστε
(2.5),
ενώ ο ίδιος θα εισέλθει στην αγορά μόνο αν μετά την είσοδο αυτή πραγματοποιήσει
θετικά κέρδη27, δηλαδή μόνο αν
(2.6).
Έτσι, όταν ένα συμβόλαιο
υπογράφεται, η πιθανότητα εισόδου του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή στην αγορά γίνεται
(2.7).
Εφόσον, λοιπόν, έχει υπογραφεί συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ
του κυρίαρχου πωλητή και του αγοραστή, σύμφωνα με τους Aghion & Bolton, μεγιστοποιώντας την αναμενόμενη απόδοση του κυρίαρχου πωλητή ως προς και ,
προκύπτει το βέλτιστο συμβόλαιο που μπορεί να υπογραφεί μεταξύ του αγοραστή και
του κυρίαρχου πωλητή. Πιο συγκεκριμένα, από
(2.8)
και δεδομένου ότι πρέπει

έτσι, ώστε να υπογράψει ο αγοραστής το συμβό-

λαιο, προκύπτει ότι το βέλτιστο συμβόλαιο είναι το

.

Οι Aghion & Bolton καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, έχοντας
υπογράψει ο αγοραστής και ο κυρίαρχος πωλητής το συμβόλαιο

, η πιθανότητα

εισόδου του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή είναι

-

=

Αυτό

Στην ουσία ο αγοραστής, για να αποφασίσει από ποιον θα αγοράσει, συγκρίνει την τιμή
που του χρεώνει ο κυρίαρχος πωλητής (p) με το συνολικό κόστος που προκύπτει αγοράζοντας από τον εισερχόμενο πωλητή (pE + p0). Εναλλακτικά, όμως, θα μπορούσε κανείς να πει
ότι συγκρίνει την «αποτελεσματική τιμή» (“effective price”) του κυρίαρχου πωλητή (p - p0)
με την τιμή πώλησης του εισερχόμενου πωλητή (pE). Έτσι, ο αγοραστής θα αγοράσει από το
νεοεισερχόμενο πωλητή μόνο αν pE ≤ p – p0.
27
Για το νεοεισερχόμενο πωλητή θεωρείται επικερδές να πουλήσει στον αγοραστή μόνο αν
cE ≤ p - p0, έτσι ώστε να μπορεί να θέσει τιμή pE = p - p0.
26
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σημαίνει ότι το βέλτιστο συμβόλαιο εμποδίζει την είσοδο σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν
την αποκλείει εντελώς. Πιο συγκεκριμένα, το συμβόλαιο αυτό δημιουργεί ένα κόστος
εισόδου, , στο νεοεισερχόμενο πωλητή, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα εισόδου του στην αγορά. Ωστόσο, θέτοντας τη συμφωνημένη αποζημίωση

ίση με

δεν εμποδίζεται πλήρως η είσοδος αυτή, καθώς το βέλτιστο συμβόλαιο δεσμεύει τον
κυρίαρχο πωλητή να θέσει τιμή

Έτσι, για όλους τους δυνητικά εισερχόμενους

πωλητές που αντιμετωπίζουν οριακό κόστος

θεωρείται επικερδής η είσοδός

τους στην αγορά (οπότε ο δυνητικά εισερχόμενος πωλητής μπαίνει στην αγορά μόνο
όταν

και όχι όταν

, που είναι και το κοινωνικά άριστο). Στο σημείο

αυτό γίνεται σαφές ότι δημιουργείται ένα κοινωνικό κόστος από τη χρήση των
συμβολαίων αποκλειστικότητας, αφού όλοι οι δυνητικά εισερχόμενοι πωλητές με
οριακό κόστος

δε θα εισέλθουν στην αγορά, παρά το γεγονός ότι είναι πιο

αποτελεσματικοί από τον κυρίαρχο πωλητή.
Όμως, ακόμα και αν ο κυρίαρχος πωλητής είχε τη δυνατότητα να μειώσει την τιμή

που προσφέρει κάτω από , δε θα το έκανε, γιατί δεδομένου ότι έχει υπογραφεί

συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας, βρίσκεται σε καλύτερη οικονομική θέση,
όταν ο αγοραστής προμηθεύεται το προϊόν από το νεοεισερχόμενο πωλητή. Αυτό
εξηγείται από τη σύγκριση ανάμεσα στο πλεόνασμα που λαμβάνει ο κυρίαρχος πωλητής στην περίπτωση αυτή, το οποίο ισούται με

(δηλαδή με την αξία του

), και

στο πλεόνασμα που λαμβάνει, όταν διατηρεί εκείνος τον αγοραστή ως πελάτη του, το
οποίο ισούται με

- = .

Δεύτερον, στην περίπτωση που το οριακό κόστος
του δυνητικά εισερχόμενου
πωλητή είναι παρατηρήσιμο και γνωστό, ο κυρίαρχος πωλητής μαζί με τον αγοραστή
μπορούν να προσδιορίσουν τη συμφωνημένη αποζημίωση
ως συνάρτηση του
κόστους αυτού και κατά συνέπεια μπορούν να εξάγουν όλο το πλεόνασμα του
νεοεισερχόμενου πωλητή

.

Τρίτον, όσον αφορά στην αναμενόμενη απόδοση του κυρίαρχου πωλητή από το
αποκλειστικό συμβόλαιο, αυτή ισούται με
+ . Αντίθετα, αν δεν έχει υπογραφεί κάποιο συμβόλαιο, τότε το
αναμενόμενο κέρδος του κυρίαρχου πωλητή είναι

.

Επομένως, ο κυρίαρχος πωλητής έχει κίνητρο να συμμετέχει σε ένα τέτοιο συμβόλαιο, καθώς τον «τοποθετεί» σε αυστηρά καλύτερη οικονομική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα και ο αγοραστής αποκτά καλύτερη οικονομική θέση.
Όσον αφορά συνολικά στο υπόδειγμα των Aghion & Bolton, ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, ενώ το υπόδειγμα αυτό παρέχει μια αντίθετη άποψη από
εκείνη της Σχολής του Σικάγο, δεν αποτελεί, ωστόσο, ένα καλό μοντέλο πλήρους
Αντύπα Ερικέτη
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αποκλεισμού που να προκαλείται από τη χρήση συμβολαίων αποκλειστικότητας. Ο
λόγος είναι ότι το όλο νόημα των συμβολαίων που περιγράφουν οι Aghion & Bolton
είναι να εξαχθεί μέρος των κερδών του νεοεισερχόμενου πωλητή και για να υπάρχει
αυτό το κέρδος έτσι, ώστε να εξαχθεί, θα πρέπει ο δυνητικά εισερχόμενος πωλητής
να μπει στην αγορά. Με άλλα λόγια, μέσα από το υπόδειγμα αυτό γίνεται σαφές ότι
τα συμβόλαια αποκλειστικότητας δεν αποτρέπουν πάντα την είσοδο ενός νέου ανταγωνιστή σε μια αγορά. Αντίθετα, προκύπτει ότι, όταν ο δυνητικά εισερχόμενος πωλητής είναι πιο αποτελεσματικός, τότε ο κυρίαρχος πωλητής προτιμά να επιτρέψει την
είσοδό του στην αγορά και στη συνέχεια να αποσπάσει μέρος του πλεονάσματός του
(χρησιμοποιώντας τη συμφωνημένη αποζημίωση) παρά να αποκλείσει πλήρως την
είσοδό του από την αγορά.

2.3 Συμβόλαια αποκλειστικότητας που αποτρέπουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών
σε μια αγορά
Οι Rasmussen et al. (1991) αποδεικνύουν ότι κάτω από κάποιες συνθήκες τα
συμβόλαια αποκλειστικότητας ίσως εμποδίζουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών σε
μια αγορά28. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουν ότι ένας κυρίαρχος μονοπωλητής μπορεί να
αποτρέψει επικερδώς την είσοδο ενός ανταγωνιστή εκμεταλλευόμενος τις εξωτερικότητες29 που δημιουργούνται μεταξύ των αγοραστών του30. Όσον αφορά στις εξωτερικότητες αυτές, το συμβόλαιο που υπογράφεται από έναν οποιοδήποτε αγοραστή
μπορεί να επιβάλλει μια τέτοια (αρνητική) εξωτερικότητα πάνω σε όλους τους άλλους αγοραστές, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα εισόδου του δυνητικά εισερχόμενου
πωλητή στην αγορά (δεδομένου ότι η προστασία του ανταγωνισμού είναι κοινή
επιθυμία των αγοραστών).
Πιο αναλυτικά, οι Rasmussen et al. ισχυρίζονται ότι όταν υπάρχουν πολλοί
αγοραστές, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν τις αγορές τους, και
όταν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, τότε ο κυρίαρχος πωλητής μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αγοραστών έτσι, ώστε να αποκλείσει την
είσοδο ενός πιθανού πιο αποτελεσματικού ανταγωνιστή του. Οι οικονομίες κλίμακας
Εφόσον η επιχείρηση-στόχος είναι δυνητικός ανταγωνιστής, δεν είναι παρούσα, όταν τα
συμβόλαια προσφέρονται. Σε μια παραλλαγή αυτής της θεωρίας η επιχείρηση αυτή θεωρείται
παρούσα, αλλά υποτίθεται ότι κάποιοι μελλοντικοί αγοραστές δεν είναι παρόντες. Στην
περίπτωση αυτή η παρεμπόδιση αυτής της επιχείρησης να έχει πρόσβαση στους τρέχοντες
αγοραστές αρκεί, ώστε να την ωθήσει εκτός αγοράς, αφού οι πωλήσεις της στους μελλοντικούς αγοραστές δε θα μπορέσουν να καλύψουν τα σταθερά της κόστη. Γενικότερα,
όσον αφορά στον ανταγωνισμό, οι αρνητικές επιπτώσεις των συμβολαίων αποκλειστικότητας
είναι πιο πιθανές, όταν η επιχείρηση-στόχος είναι κάποιος δυνητικός ανταγωνιστής και όχι
μια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση στην αγορά. Αλλά και στην περίπτωση που στόχος είναι
υπάρχουσες επιχειρήσεις, είτε η αποτυχία συντονισμού μεταξύ τους είτε η πολυπλοκότητα
των συμβολαίων συχνά τις καθιστά ανίκανες να αντιδράσουν σε τέτοιου είδους συμβόλαια.
29
Εξωτερικότητες υπάρχουν όταν μια ενέργεια ενός ατόμου συνεπάγεται κάποιο όφελος ή
κόστος για κάποιο άλλο άτομο. Οι εξωτερικότητες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές.
30
Οι αγοραστές είναι τελικοί καταναλωτές, άρα δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
28

Αντύπα Ερικέτη

24

Συμβάσεις αποκλειστικότητας και η αντιμετώπισή τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού

υποδηλώνουν ότι ο δυνητικά εισερχόμενος ανταγωνιστής θα πρέπει να συνεργαστεί
με ένα συγκεκριμένο αριθμό αγοραστών, προκειμένου να καλύψει το κόστος εισόδου
του στην αγορά. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιείται είσοδος μόνο αν ένας επαρκής αριθμός αγοραστών δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικότητας
με τον κυρίαρχο πωλητή. Επομένως, κάτω από αυτές τι συνθήκες, ο κυρίαρχος πωλητής έχει σημαντικό κίνητρο να πείσει ένα υποσύνολο των αγοραστών να υπογράψουν
συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας μαζί του (selective contracts) και πετυχαίνοντάς το αυτό, δεδομένου ότι υπάρχουν εξωτερικότητες μεταξύ των αγοραστών, μπορεί
στη συνέχεια να πείσει και άλλους αγοραστές να συνεργαστούν μαζί του (ασκεί τη
μονοπωλιακή του δύναμη και στους άλλους) χωρίς να του κοστίσει τίποτα («διαίρει
και βασίλευε» στρατηγική)31.
Οι Innes & Sexton (1994) εξετάζουν μια αγορά στην οποία οι αγοραστές είναι ελεύθεροι να σχηματίζουν «συνασπισμούς» μεταξύ τους και να συνάπτουν συμβόλαια
τόσο με τον κυρίαρχο πωλητή όσο και με το δυνητικά εισερχόμενο ανταγωνιστή του.
Κάτω από αυτές τις υποθέσεις, οι αγοραστές έχουν κίνητρο να προκαλέσουν την είσοδο αυτού του ανταγωνιστή στην αγορά, ακόμη κι αν είναι λιγότερο αποτελεσματικός, προκειμένου να εντείνουν τον ανταγωνισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τους Innes & Sexton, τα συμβόλαια αποκλειστικότητας αποτρέπουν την αναποτελεσματική (και όχι την αποτελεσματική, όπως αποδεικνύουν οι Rasmussen et al.
(1991)) είσοδο ανταγωνιστών σε μια αγορά.
Ο Stefanadis (1998) υποθέτοντας ότι μεταξύ των αγοραστών υπάρχει ανταγωνισμός, αποδεικνύει ότι η ύπαρξη ανταγωνισμού στην κάτω αγορά ενισχύει την ικανότητα των συμβάσεων αποκλειστικότητας να αποτρέπουν την είσοδο ανταγωνιστών.
Οι Segal & Whinston (2000) επανεξετάζοντας το υπόδειγμα των Rasmussen et al.
(1991) αποδεικνύουν ότι, ακόμη και στην περίπτωση που οι αγοραστές είναι συντονισμένοι, ένας μονοπωλητής είναι ικανός να τους πείσει να υπογράψουν αποκλειστικά
συμβόλαια μαζί του, αποτρέποντας έτσι την είσοδο ενός πιο αποτελεσματικού
ανταγωνιστή στην αγορά. Καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα εισάγοντας στο υπόδειγμά τους τη δυνατότητα του μονοπωλητή να προσφέρει στους αγοραστές διαφορετικά συμβόλαια.
Οι Simpson & Wickelgren (2001) αποδεικνύουν ότι, όταν οι αγοραστές ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ένας μονοπωλητής στην πάνω αγορά μπορεί να χρησιμοποιήσει
επικερδώς συμβόλαια αποκλειστικότητας για να αποτρέψει την είσοδο ανταγωνιστών, ακόμη κι όταν δεν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας32.

Ωστόσο, αν κάθε αγοραστής αναμένει ότι αρκετοί άλλοι αγοραστές έχουν υπογράψει συμβόλαια, τότε ο κυρίαρχος πωλητής ίσως να μη χρειάζεται να αποζημιώσει κανέναν αγοραστή.
Βλ. παρακάτω.
32
Βλ. επίσης Simpson & Wickelgren (2007). Οι Simpson & Wickelgren ισχυρίζονται ότι ο
σκληρός ανταγωνισμός στην κάτω αγορά επηρεάζει την ικανότητα των συμβάσεων αποκλειστικότητας να αποτρέπουν την είσοδο με δύο τρόπους: (1) μειώνει σημαντικά το όφελος που
έχει ένας αγοραστής από την εξασφάλιση φθηνότερης εισροής, αφού ο ανταγωνισμός μειώνει
31
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Οι Fumagalli & Motta (2006) δείχνουν ότι τα συμπεράσματα των Rasmussen et
al. (1991) ισχύουν μόνο όταν δεν υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των αγοραστών
στην κάτω αγορά ή όταν ο ανταγωνισμός αυτός είναι ασθενής. Πιο συγκεκριμένα,
αντικαθιστούν τους αγοραστές-τελικούς καταναλωτές στο υπόδειγμα των Rasmussen
et al. με επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και ισχυρίζονται ότι, αν αυτές
οι επιχειρήσεις είναι ομοιογενείς à la Bertrand ανταγωνιστές, η αποτυχία συντονισμού μεταξύ τους εξαλείφεται και ο αποκλεισμός είναι αδύνατος. Ως εκ τούτου, το
επιχείρημα ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας είναι αντιανταγωνιστικά αποδυναμώνεται33.
Οι Abito & Wright (2008) εξετάζουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό των Fumagalli & Motta (2006) και δείχνουν ότι ένας κυρίαρχος μονοπωλητής μπορεί να αποκλείσει ένα δυνητικό ανταγωνιστή του, όσο οι αγοραστές στην κάτω αγορά ανταγωνίζονται αρκετά επιθετικά μεταξύ τους.

 Rasmussen et al. υπόδειγμα (1991)
“Naked” αποκλεισμός” 34
Οι Rasmussen et al. στο υπόδειγμά τους υποθέτουν ότι υπάρχουν δύο χρονικές
περίοδοι και ότι στην κάτω αγορά δραστηριοποιούνται Ν πανομοιότυποι αγοραστές,
από τους οποίους ο καθένας αντιμετωπίζει καμπύλη ζήτησης
με
.
Έπειτα, υποθέτουν ότι για
το μέσο κόστος ενός πωλητή
είναι τέτοιο
ώστε
, ενώ για
το μέσο κόστος ισούται με . Δηλαδή, μέχρι το
ελάχιστο αποτελεσματικό επίπεδο παραγωγής
(Minimum Efficient Scale – MES),
όσο αυξάνει η ποσότητα παραγωγής, τόσο το μέσο κόστος μειώνεται, ενώ από το
και πάνω το μέσο κόστος παραγωγής σταθεροποιείται στο . Αυτό σημαίνει ότι για
να μπορέσει μια επιχείρηση να παράγει στο ελάχιστο δυνατό μέσο κόστος, θα πρέπει
η παραγωγή της να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο (καμπύλη κόστους με μορφή
U).
Μια τρίτη υπόθεση των Rasmussen et al. αποτελεί η σχέση
, η οποία
αφορά στους δυνητικά εισερχόμενους πωλητές και υποδηλώνει ότι αυτοί οι πωλητές
θα πρέπει να συνεργαστούν με περισσότερους από έναν αγοραστές, προκειμένου να
θεωρείται επικερδής η είσοδός τους στην αγορά του κυρίαρχου πωλητή. Μια επιπλέον υπόθεση του υποδείγματος αποτελεί η σχέση

, η οποία υποδηλώνει

ότι δεν υφίσταται φυσικό μονοπώλιο, δηλαδή ότι υπάρχει «χώρος» για τουλάχιστον
τις τιμές προς το οριακό κόστος και συνεπώς το περισσότερο όφελος πηγαίνει στον τελικό
καταναλωτή και (2) μειώνει τη σημασία των οικονομιών κλίμακας στην πάνω αγορά ως εμπόδιο εισόδου, αφού εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού ένας μόνο αγοραστής μπορεί να
καταστήσει ικανό έναν (πιο αποτελεσματικό) εισερχόμενο πωλητή στην πάνω αγορά να πετύχει οικονομίες κλίμακας.
33
Βλ. επίσης Wright (2006).
34
Φθηνός αποκλεισμός (cheap exclusion), αποκλεισμός που κοστίζει λίγο για την επιχείρηση
που τον επιδιώκει και που δεν υποστηρίζεται από κάποια δικαιολογία αποτελεσματικότητας.
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δύο επιχειρήσεις στην αγορά, οι οποίες θα είναι σε θέση να την εξυπηρετούν στο ίδιο
κόστος που θα την εξυπηρετούσε μια μόνο επιχείρηση. Συνεπώς, ο αποκλεισμός ενός
δυνητικού ανταγωνιστή από την αγορά σίγουρα δε θα είναι αποτέλεσμα φυσικού
μονοπωλίου.
Ακόμη, οι Rasmussen et al. υποθέτουν ότι ο κυρίαρχος πωλητής αντιμετωπίζει
πάντα οριακό κόστος ίσο με , επειδή πάντα πουλάει στο ελάχιστο αποτελεσματικό
επίπεδο παραγωγής
, ενώ κάνουν και μια τελευταία υπόθεση, σύμφωνα με την
οποία οι αγοραστές είναι δέκτες τιμών (price-takers) και μοιράζονται εξίσου (ισόποσα) μεταξύ πωλητών που τους χρεώνουν την ίδια τιμή.
Επιπλέον, στο υπόδειγμα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συμβολισμοί:
: η μονοπωλιακή τιμή
: ο αριθμός των αγοραστών που υπογράφουν συμβόλαια αποκλειστικότητας με τον
κυρίαρχο πωλητή
: το μονοπωλιακό κέρδος του κυρίαρχου πωλητή ανά αγοραστή και ανά περίοδο
το μέρος από το πλεόνασμα του καταναλωτή που χάνει ένας αγοραστής ανά περίοδο, όταν χρεώνεται με τη μονοπωλιακή τιμή, δηλαδή
.
Το παίγνιο εκτυλίσσεται με την ακόλουθη σειρά. Πρώτον, ο κυρίαρχος πωλητής
την πρώτη περίοδο πουλάει το προϊόν του στην τιμή
και προσφέρει ένα ποσό ,
ως αντάλλαγμα, σε όποιον αγοραστή υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικότητας μαζί
του. Δεύτερον, κάθε αγοραστής αποφασίζει ταυτόχρονα με τους άλλους τι ποσότητα
προϊόντος θα αγοράσει, καθώς και το αν θα υπογράψει το συμβόλαιο που του προσφέρει ο κυρίαρχος πωλητής. Τρίτον, τη δεύτερη περίοδο ο δυνητικά εισερχόμενος
πωλητής αποφασίζει για το αν θα εισέλθει στην αγορά και σε περίπτωση που εισέλθει
επιλέγει τιμή . Τέταρτον, την ίδια περίοδο ο κυρίαρχος πωλητής χρεώνει τιμή σε
όσους αγοραστές έχουν υπογράψει συμβόλαιο μαζί του και τιμή
στους υπόλοιπους
αγοραστές (free buyers), οι οποίοι στη συνέχεια αποφασίζουν από ποιον πωλητή θα
αγοράσουν. Η τιμή
αντιπροσωπεύει τη μονοπωλιακή τιμή, ενώ η τιμή
ισούται
είτε με τη μονοπωλιακή τιμή, αν δεν έχει προηγηθεί είσοδος στην αγορά, είτε με ,
αν έχει πραγματοποιηθεί είσοδος. Επίσης, σε περίπτωση εισόδου του δυνητικού ανταγωνιστή στην αγορά, και η δική του τιμή, , θα είναι ίση με (δηλαδή και οι δύο
χρεώνουν τους «ελεύθερους» αγοραστές με τιμή ίση με ), επειδή διαφορετικά η
επιχείρηση με την υψηλότερη τιμή δε θα λειτουργούσε στο ελάχιστο αποτελεσματικό
επίπεδο παραγωγής, δηλαδή στο .
Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει η στρατηγική καθενός από τα μέρη που συμμετέχουν στο παίγνιο. Έτσι, η στρατηγική του κυρίαρχου πωλητή αποτελείται από το
επίπεδο της τιμής
και του ποσού , η στρατηγική κάθε αγοραστή βρίσκεται στην
απόφασή του για το αν θα δεχτεί το συμβόλαιο αποκλειστικότητας με δεδομένο το
αντάλλαγμα , ενώ η στρατηγική του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή έγκειται στην
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απόφασή του για το αν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά του κυρίαρχου πωλητή με δεδομένο το .
Όσον αφορά, τώρα, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ του κυρίαρχου πωλητή και των αγοραστών, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί αρκετές τέτοιες διαδικασίες. Διαδικασίες οι οποίες διακρίνονται σε όρους του ποιος κάνει τις προσφορές
των συμβολαίων και με ποια σειρά, αν τα συμβόλαια αυτά είναι παρατηρήσιμα και αν
ο κυρίαρχος πωλητής μπορεί να κάνει διακρίσεις μεταξύ των αγοραστών προσφέροντας στον καθένα διαφορετική αποζημίωση. Σύμφωνα με το υπόδειγμα των
Rasmussen et al. στο σημείο αυτό αναπτύσσονται δυο διακριτές διαδικασίες (περιπτώσεις).

I. Ταυτόχρονες κοινές προσφορές
Στην πρώτη περίπτωση οι Rasmussen et al. υποθέτουν ότι ο κυρίαρχος πωλητής
κάνει ταυτόχρονες και κοινές προσφορές σε όλους τους αγοραστές, οι οποίοι στη
συνέχεια ταυτόχρονα δέχονται ή απορρίπτουν ο καθένας την προσφορά του. Με δεδομένη αυτή την υπόθεση, σε μια αγορά στην οποία ισχύει ότι
, δηλαδή σε μια
αγορά με οικονομίες κλίμακας, ένας μονοπωλητής εκμεταλλευόμενος την έλλειψη
συντονισμού μεταξύ των αγοραστών μπορεί να τους παρακινήσει να υπογράψουν
αποκλειστικές συμφωνίες μαζί του με αντάλλαγμα πολύ μικρές πληρωμές. Πιο συγκεκριμένα, οι Rasmussen et al. καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αν σε μια αγορά
υπάρχει ένα ελάχιστο αποτελεσματικό επίπεδο παραγωγής και αν ο κυρίαρχος πωλητής κάνει ταυτόχρονες (κοινές!) προσφορές σε όλους τους αγοραστές (και οι
αγοραστές κάνουν ταυτόχρονες κινήσεις), τότε υπάρχουν δύο πιθανές ισορροπίες
(πρόταση 1 των Rasmussen et al.). Για να αποδείξουν, όμως, την πρόταση αυτή,
προηγουμένως αποδεικνύουν μια άλλη πρόταση-λήμμα35, σύμφωνα με την οποία η
είσοδος ενός δυνητικού ανταγωνιστή στην αγορά αποτρέπεται, αν
, όπου
ορίζεται ως ο μικρότερος ακέραιος αριθμός τέτοιος ώστε
(2.9).
Απόδειξη:
Η σχέση (2.9) μπορεί να γραφεί και ως εξής
(2.10).
Το δεξιό μέρος της σχέσης (2.10) αποτελεί το μερίδιο αγοράς του δυνητικά εισερχόμενου ανταγωνιστή, όταν
. Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι το μερίδιο
αυτό είναι μικρότερο από το ελάχιστο αποτελεσματικό επίπεδο παραγωγής, γεγονός
Στα μαθηματικά το λήμμα είναι η πρωτογενής πρόταση που πρέπει να αποδειχθεί. Μετά
την απόδειξή της λαμβάνεται σαν αλήθεια για την απόδειξη μιας άλλης πρότασης.
35
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που σημαίνει ότι ο δυνητικά εισερχόμενος ανταγωνιστής αντιμετωπίζει μέσο κόστος
μεγαλύτερο από . Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι η είσοδός του στην αγορά
κρίνεται ανεπικερδής. Ο δυνητικά εισερχόμενος ανταγωνιστής δε μπορεί να πραγματοποιήσει θετικά κέρδη, όταν χρεώνει τιμή ίση με , αφού ο κυρίαρχος πωλητής θα
χρεώσει κι αυτός την ίδια τιμή. Επιπλέον, δε μπορεί να πραγματοποιήσει θετικά
κέρδη ούτε αν θέσει τιμή
, γιατί ο κυρίαρχος πωλητής έχει τη δυνατότητα να
πουλήσει φθηνότερα το προϊόν του, ενώ το να θέσει τιμή
είναι από μόνο του
ανέφικτο, καθώς δε θα είναι σε θέση να καλύψει το μέσο κόστος που αντιμετωπίζει.
Συνεπώς, έχοντας αποδείξει το παραπάνω λήμμα, οι Rasmussen et al. στη συνέχεια αποδεικνύουν την ύπαρξη δύο πιθανών ισορροπιών στην περίπτωση των ταυτόχρονων (και κοινών) προσφορών (με οικονομίες κλίμακας στην αγορά):
1. ΟΛΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:
, τουλάχιστον
αγοραστές υπογράφουν συμβόλαια αποκλειστικότητας με τον κυρίαρχο πωλητή (υπογράφουν όλοι οι αγοραστές
αν
) και η είσοδος του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή δεν πραγματοποιείται.
2. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ: Κανένας αγοραστής δεν υπογράφει συμβόλαιο
αποκλειστικής συνεργασίας με τον κυρίαρχο πωλητή και συνεπώς η είσοδος του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή πραγματοποιείται.
Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι στη σχέση

≤

(2.11),

η οποία υποδηλώνει ότι η ζημία ενός αγοραστή που υπογράφει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον κυρίαρχο πωλητή είναι μικρή σε σχέση με το ελάχιστο
αποτελεσματικό επίπεδο παραγωγής, αποδεικνύουν ότι:
i. Όταν η σχέση (2.11) δεν ισχύει, τότε οι πιθανές ισορροπίες είναι δύο. Είτε δεν
υπογράφει κανένας αγοραστής και η είσοδος του δυνητικά εισερχόμενου ανταγωνιστή πραγματοποιείται, είτε υπογράφουν όλοι οι αγοραστές και ο δυνητικός ανταγωνιστής μένει εκτός αγοράς36.
Απόδειξη:
Αν κάθε αγοραστής αναμένει ότι όλοι οι άλλοι αγοραστές θα απορρίψουν την
πρόταση αποκλειστικότητας του κυρίαρχου πωλητή, τότε και ο αγοραστής αυτός θα
την απορρίψει. Αυτό θα συμβεί, γιατί εφόσον όλοι οι άλλοι έχουν αρνηθεί την αποκλειστικότητα, ο δυνητικός ανταγωνιστής θα εισέλθει σίγουρα στην αγορά και επομένως το επιπλέον όφελος που θα έχει ο αγοραστής από τον ανταγωνισμό που θα προκύψει, , είναι μεγαλύτερο από την αποζημίωση που του προσφέρει ο κυρίαρχος
πωλητής. Με άλλα λόγια,
, αν
. Από την άλλη
πλευρά, αν κάθε αγοραστής αναμένει ότι όλοι οι άλλοι θα υπογράψουν την απο36

Αυτές οι δύο ισορροπίες ισχύουν για οποιαδήποτε αυστηρά θετική προσφορά
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κλειστική συμφωνία, τότε κι εκείνος θα υπογράψει, καθώς η δική του απόρριψη δεν
πρόκειται να πυροδοτήσει την είσοδο του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή στην αγορά. Δηλαδή, ο δυνητικός ανταγωνιστής θα μείνει σίγουρα εκτός αγοράς ανεξάρτητα
από την απόφαση αυτού του αγοραστή. Με άλλα λόγια,
.
ii. Όταν η σχέση (2.11) ισχύει, τότε η ισορροπία είναι μια. Στην ισορροπία αυτή
όλοι οι αγοραστές υπογράφουν συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον
κυρίαρχο πωλητή και ο δυνητικός ανταγωνιστής μένει εκτός αγοράς.
Απόδειξη:
Στην περίπτωση αυτή κάθε αγοραστής γνωρίζει ότι ο κυρίαρχος πωλητής σίγουρα
θα καταφέρει να αποκλείσει το δυνητικά εισερχόμενο ανταγωνιστή του, προσφέροντας ως αποζημίωση σε κάποιους αγοραστές το ποσό
. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε κι αν είναι η προσφορά του κυρίαρχου πωλητή σε κάποιον αγοραστή, ο αγοραστής αυτός θα δεχτεί σίγουρα τη συμφωνία, εφόσον αναμένει ότι ο αποκλεισμός
αυτός θα συμβεί με βεβαιότητα. Η λογική πίσω από αυτό το επιχείρημα είναι ότι ο
κυρίαρχος πωλητής μπορεί στην πραγματικότητα να προσφέρει αποζημίωση
σε
από τους αγοραστές, αποτρέποντας έτσι με σιγουριά την είσοδο του πιθανού
ανταγωνιστή του στην αγορά. Έπειτα, διατηρώντας το μονοπώλιο του, ο κυρίαρχος
πωλητής θα συνεργαστεί και με τους υπόλοιπους αγοραστές
, αποκομίζοντας τελικά μονοπωλιακά κέρδη και από τους
αγοραστές. Σύμφωνα, λοιπόν, με
όλα τα παραπάνω, ο κυρίαρχος πωλητής δε χρειάζεται να προσφέρει στους αγοραστές
περισσότερα από
, γεγονός που σημαίνει ότι στην ισορροπία αυτή καταφέρνει
να πείσει κάθε αγοραστή να υπογράψει συμβόλαιο μαζί του χωρίς να του κοστίσει
(σχεδόν) τίποτα.

II. Διαδοχικές προσφορές
Το παραπάνω αποτέλεσμα, ωστόσο, μπορεί (αλλά όχι απαραίτητα) να αλλάξει, αν
ο κυρίαρχος πωλητής προσεγγίζει τους αγοραστές διαδοχικά, κάνοντας προσφορά37
πρώτα στον αγοραστή 1 ( ), έπειτα στον αγοραστή 2 ( ) και ούτω καθεξής μέχρι
τον αγοραστή ( ). Στην περίπτωση αυτή, κάθε αγοραστής αποφασίζει δημοσίως
και διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον (ο καθένας αποφασίζει τη στιγμή που του
γίνεται η προσφορά) αν θα υπογράψει το συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με
τον κυρίαρχο πωλητή. Ακολούθως, ο δυνητικά εισερχόμενος πωλητής αποφασίζει για
το αν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά και, σε περίπτωση που εισέλθει, επιλέγει τιμή .
Την ίδια περίοδο, ο κυρίαρχος πωλητής επιλέγει τιμή
για όσους αγοραστές έχουν
υπογράψει συμβόλαιο μαζί του και τιμή
για όσους το απέρριψαν (free buyers).
Όσοι αγοραστές έχουν δεσμευτεί από συμβόλαια, θα αγοράσουν από τον κυρίαρχο
Οι προσφορές που κάνει ο κυρίαρχος πωλητής είναι “take-it-or-leave-it” προσφορές. Η
υπόθεση αυτή συνεπάγεται ότι ο κυρίαρχος πωλητής είναι ο μόνος που έχει διαπραγματευτική δύναμη και θεωρείται σημαντική στην περίπτωση των διαδοχικών προσφορών. Αντίθετα,
στην περίπτωση των ταυτόχρονων προσφορών δε θεωρείται σημαντική.
37
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πωλητή, ενώ όσοι αρνήθηκαν τη δέσμευση αυτή, θα επιλέξουν ανάμεσα σε αυτόν τον
πωλητή και στο νέο ανταγωνιστή του συγκρίνοντας τις τιμές
και .
Βασιζόμενοι, λοιπόν, στην παραπάνω διαδικασία διαπραγμάτευσης, οι Rasmussen et al. αποδεικνύουν ότι, αν σε μια αγορά υπάρχει ένα ελάχιστο αποτελεσματικό
επίπεδο παραγωγής και αν ο κυρίαρχος πωλητής κάνει διαδοχικές (και κοινές) προσφορές σε όλους τους αγοραστές (και οι αγοραστές κάνουν διαδοχικές κινήσεις), τότε
υπάρχουν δύο πιθανές ισορροπίες ανάλογα με την παρακάτω ανισότητα (πρόταση 2
των Rasmussen et al.):
(2.12).
Έτσι, αποδεικνύουν ότι:
1. ΟΛΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ: Όταν η σχέση (2.12) ισχύει, τότε όλοι οι αγοραστές
υπογράφουν συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον κυρίαρχο πωλητή και
ο δυνητικός ανταγωνιστής μένει εκτός αγοράς.
2. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ: Όταν η σχέση (2.12) δεν ισχύει, τότε κανένας
αγοραστής δεν υπογράφει συμβόλαιο αποκλειστικότητας και η είσοδος του δυνητικά εισερχόμενου ανταγωνιστή πραγματοποιείται.
Απόδειξη:
Όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση των ταυτόχρονων προσφορών, η στρατηγική του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή δίνεται από το λήμμα
, το οποίο
υποδηλώνει ότι ο πωλητής αυτός θα εισέλθει στην αγορά μόνο αν ισχύει αυτή η
ανισότητα. Επιπλέον, στο σημείο αυτό εισάγεται μια καινούρια έννοια, η έννοια του
«κρίσιμου» αγοραστή (“crucial” buyer). Σύμφωνα με τους Rasmussen et al., «κρίσιμος» αγοραστής είναι εκείνος που αρνείται να υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικότητας με τον κυρίαρχο πωλητή ακόμα και αν όλοι οι αγοραστές μετά από αυτόν
υπογράψουν και δεδομένου ότι αρκετοί αγοραστές έχουν ήδη αρνηθεί έτσι ώστε να
ισχύει ότι
.
Κατάσταση 1: Έστω ότι αγοραστές έχουν υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής
συνεργασίας με τον κυρίαρχο πωλητή και έστω ότι απομένουν ακόμα Τ αγοραστές
που πρέπει να ερωτηθούν αν θα υπογράψουν, όπου
. Κανένας «κρίσιμος»
αγοραστής δε θα υπογράψει για ποσό μικρότερο του
ως αντάλλαγμα. Εκτιμώντας
το καθαρό όφελος που προκύπτει για τον κυρίαρχο πωλητή αν υπογράψουν οι τελευταίοι αγοραστές (αγνοώντας το αναπόκτητο κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε για
να πείσει τους S αγοραστές να υπογράψουν), οι Rasmussen et al. δείχνουν πότε ο
αποκλεισμός ενός δυνητικά εισερχόμενου πωλητή πραγματοποιείται με επιτυχία. Πιο
συγκεκριμένα, αυτό το καθαρό όφελος εκφράζεται από τη σχέση
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όό

=
=
=

(2.13)

και είναι θετικό ή μηδέν, όταν
. Επειδή
, η
σχέση (2.13) είναι φθίνουσα ως προς το . Ως εκ τούτου, αν για
(δηλαδή σε
περίπτωση που κανένας από όλους όσους πρέπει να υπογράψουν έτσι, ώστε να
αποτραπεί η είσοδος του πιθανού ανταγωνιστή στην αγορά, δεν έχει υπογράψει
ακόμη) το καθαρό όφελος είναι θετικό, τότε θα εξακολουθήσει να είναι θετικό, όσο
περισσότεροι αγοραστές υπογράφουν. Από τη σχέση (2.13), λύνοντας την ανίσωση
ως προς , προκύπτει εκείνο το
για το οποίο ο
αποκλεισμός του πιθανού ανταγωνιστή από την αγορά θα έχει επιτυχία. Δηλαδή, για

(2.14)
ο κυρίαρχος πωλητής μπορεί να αποτρέψει την είσοδο του δυνητικού ανταγωνιστή
του στην αγορά επιτυχώς. Αν
και όλοι οι
αγοραστές είναι «κρίσιμοι», τότε
ο κυρίαρχος πωλητής είναι πρόθυμος να καταβάλλει στον καθένα από αυτούς τους
αγοραστές αποζημίωση ίση με
. Ως αποτέλεσμα, ο αποκλεισμός του δυνητικά
εισερχόμενου πωλητή από την αγορά θα έχει επιτυχία. Αντίθετα, αν
και
όλοι οι αγοραστές είναι «κρίσιμοι», τότε ο αποκλεισμός θα αποτύχει.
Κατάσταση 2: Έστω
και
. Αν ο πρώτος αγοραστής
αρνηθεί να υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον κυρίαρχο
πωλητή, τότε οι παραπάνω σχέσεις γράφονται
και
(κατάσταση 1)
κι επομένως ο αποκλεισμός του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή θα γίνει με επιτυχία.
Ο πρώτος αγοραστής, δηλαδή, δεν είναι σημαντικός και για το λόγο αυτό, αν υπέγραφε, θα το έκανε ακόμα και για
. Στην περίπτωση αυτή (που υπογράφει ο πρώτος αγοραστής) το αυξάνεται κατά μια μονάδα, ενώ το μειώνεται κατά μια μονάδα αντίστοιχα και το παίγνιο παραμένει και πάλι στην κατάσταση 1. Ως εκ τούτου, ο
αποκλεισμός του δυνητικού ανταγωνιστή επιτυγχάνεται με μηδενικό κόστος.
Κατάσταση 3: Έστω
και
. Αν ο πρώτος αγοραστής
αρνηθεί να υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικότητας με τον κυρίαρχο πωλητή, τότε
το μειώνεται κατά μια μονάδα και, άρα, γίνεται
και
. Στην
περίπτωση αυτή το παίγνιο και πάλι επανέρχεται στην κατάσταση 1, αλλά αυτή τη
φορά το είναι αρκετά μεγάλο με αποτέλεσμα να αποτυγχάνει ο αποκλεισμός του
δυνητικά εισερχόμενου πωλητή από την αγορά. Οπότε, σε αντίθεση με την κατάσταση 2, στην κατάσταση αυτή ο πρώτος αγοραστής είναι σημαντικός, καθώς είναι
σε θέση να εμποδίσει αυτόν τον αποκλεισμό, αφού δεν πρόκειται να υπογράψει
συμβόλαιο για ποσό μικρότερο από
ως αντάλλαγμα. Σε περίπτωση, βέβαια, που
δεχτεί την αποκλειστικότητα του κυρίαρχου πωλητή, το αυξάνεται κατά μια μονάδα, το Τ μειώνεται κατά μια μονάδα αντίστοιχα και το παίγνιο καταλήγει στην κατά-
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σταση 2, στην οποία όλοι οι υπόλοιποι αγοραστές είναι πιθανό να υπογράψουν
συμβόλαια με μηδενικό κόστος για τον κυρίαρχο πωλητή.
Κατάσταση 4: Παρόμοια, αν
και
, οι δύο πρώτοι αγοραστές είναι ικανοί να εμποδίσουν τον αποκλεισμό του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή από την αγορά, αρνούμενοι να υπογράψουν συμβόλαιο με τον κυρίαρχο πωλητή,
αν δεν πάρουν αποζημίωση ίση με . Από την άλλη πλευρά, ο κυρίαρχος πωλητής
είναι διατεθειμένος να καταβάλλει αποζημίωση ίση με
σε
αγοραστές.
Έτσι, ο αποκλεισμός του δυνητικού ανταγωνιστή θα πραγματοποιηθεί με επιτυχία αν

Τ

(2.15).

Κατάσταση 5: Έστω
,
και
. Και στην περίπτωση αυτή,
προκειμένου να αποκλειστεί ο δυνητικά εισερχόμενος πωλητής από την αγορά, θα
πρέπει να υπογράψουν συμβόλαιο με τον κυρίαρχο πωλητή
αγοραστές, πράγμα το
οποίο είναι επικερδές για αυτόν μόνο αν γίνει με κόστος μικρότερο από Ν Π. Από την
κατάσταση 4 γίνεται σαφές ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο αν
, γεγονός που, σε συνδυασμό με την ισχύουσα σχέση
, συνεπάγεται ότι ο αποκλεισμός είναι επικερδής αν
ή χρησιμοποιώντας τη σχέση (2.15) αν
(2.16).
Η σχέση (2.16) μπορεί να γραφεί ως η συνθήκη (2.12):
(2.17).
Αν
, τότε ο αποκλεισμός του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή από
την αγορά θα γίνει με επιτυχία, επειδή αν ο πρώτος αγοραστής αρνηθεί να υπογράψει
συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον κυρίαρχο πωλητή, τελικά θα ισχύει ότι
.
Κατάσταση 6: Αν η ανισότητα (2.12) παραβιάζεται, ο αποκλεισμός του δυνητικού
ανταγωνιστή είναι ανεπιτυχής. Τότε, αν
, ο κυρίαρχος πωλητής δεν
είναι διατεθειμένος να πληρώσει αποζημίωση
στον πρώτο αγοραστή, καθώς
πολλοί ακόμη αγοραστές πρέπει να αποζημιωθούν με ένα θετικό ποσό προτού τα
μονοπωλιακά κέρδη του κυρίαρχου πωλητή επαρκέσουν ώστε να καλύψουν το κόστος αυτό (των αποζημιώσεων). Οι πρώτοι αγοραστές είναι ασφαλείς αρνούμενοι το
συμβόλαιο, διότι η άρνησή τους αυτή μειώνει το σε
με αποτέλεσμα ο κυρίαρχος πωλητής να μη μπορεί τελικά να αποτρέψει την είσοδο του πιθανού ανταγωνιστή του στην αγορά.
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III. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, το υπόδειγμα των Rasmussen et al. δείχνει ότι τα συμβόλαια
αποκλειστικότητας κυρίαρχων επιχειρήσεων μπορούν τελικά να εμπεριέχουν μια σημαντική δυνατότητα για αποτροπή ενός δυνητικά εισερχόμενου ανταγωνιστή από την
αγορά. Όσον αφορά στην περίπτωση των ταυτόχρονων (κοινών) προσφορών από
πλευράς του κυρίαρχου πωλητή, οι Rasmussen et al. δείχνουν ότι κάτω από συγκεκριμένες παραμέτρους ο αποκλεισμός αποτελεί μοναδική ισορροπία, ενώ κάτω από
άλλες παραμέτρους ο αποκλεισμός και η αποτυχία αποκλεισμού (δηλαδή η είσοδος)
συνυπάρχουν ως πιθανές ισορροπίες. Αντίθετα, στην περίπτωση των διαδοχικών
προσφορών, αποδεικνύουν ότι η ισορροπία, ανάλογα και πάλι με τις παραμέτρους
που ισχύουν, είναι πάντα μοναδική. Πιο συγκεκριμένα, είτε η κατάσταση «όλοι υπογράφουν» είναι η μόνη ισορροπία είτε η κατάσταση «κανένας δεν υπογράφει». Αυτό
συμβαίνει, διότι το παίγνιο των διαδοχικών κινήσεων είναι ένα παίγνιο τέλειας πληροφόρησης, δηλαδή σε κάθε κόμβο ο παίκτης που καλείται να αποφασίσει επιλέγει
την καλύτερη για εκείνον εναλλακτική χωρίς να χρειάζεται να μαντέψει προηγούμενες ή ταυτόχρονες κινήσεις αντίπαλων παικτών του.
Ουσιαστικά, στο πρώτο μέρος του υποδείγματος (ταυτόχρονες κοινές προσφορές)
οι Rasmussen et al. δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο, χωρίς να του κοστίσει (σχεδόν)
τίποτα, σε κάποιες αγορές ένας κυρίαρχος μονοπωλητής, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία των αγοραστών να συντονίζουν τις αποφάσεις τους, μπορεί να αποκλείσει δυνητικούς ανταγωνιστές του από την αγορά. Ο αποκλεισμός αυτός, φυσικά, είναι απίθανο να συμβεί σε περίπτωση που οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους. Από τη στιγμή, όμως, που δε μπορούν να συντονίσουν τις
ενέργειές τους, δε μπορούν να φτάσουν στο επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα ισορροπίας (δηλαδή να απορρίψουν όλοι τα συμβόλαια και να εισέλθει ο νέος πωλητής
στην αγορά), διότι αν κάποιος πιστεύει ότι όλοι οι άλλοι θα δεχτούν την αποκλειστική
συνεργασία με τον κυρίαρχο πωλητή, τότε θα τη δεχτεί και ο ίδιος, συμβάλλοντας έτσι στον αποκλεισμό του δυνητικά εισερχόμενου πωλητή από την αγορά.
Συνεπώς, κάποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει την αντιανταγωνιστική χρήση
των συμβολαίων αποκλειστικότητας μελετώντας το πρώτο μέρος αυτού του υποδείγματος, αφού το μέρος αυτό βασίζεται στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αγοραστών. Αντίθετα, για κάποιον η αντιανταγωνιστική χρήση αυτών των συμβολαίων γίνεται ένα πιο ισχυρό επιχείρημα, όταν ο κυρίαρχος πωλητής προσφέρει τα συμβόλαια
αυτά με διαδοχικό τρόπο στους αγοραστές. Στην περίπτωση αυτή, η ικανότητα του
κυρίαρχου πωλητή να προσεγγίζει τους αγοραστές διαδοχικά από τη μια μειώνει το
κόστος ενός επιτυχημένου αποκλεισμού και από την άλλη αυξάνει την πιθανότητα ο
αποκλεισμός ενός δυνητικά εισερχόμενου ανταγωνιστή από την αγορά να είναι επικερδής για τον κυρίαρχο πωλητή.
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IV. Επανεξέταση του υποδείγματος από τους Segal & Whinston (2000)
Το 2000, οι Segal & Whinston, επανεξετάζουν το υπόδειγμα των Rasmussen et al.
(1991) ισχυριζόμενοι ότι τα αποτελέσματά τους περιέχουν κάποια λάθη. Πιο συγκεκριμένα, αποδεχόμενοι την εγκυρότητα της διαίσθησης που προτάθηκε από τους
Rasmussen et al., οι Segal & Whinston, δουλεύοντας πάνω στο RRW υπόδειγμα, επαναπροσδιορίζουν την πιθανότητα αποκλεισμού ενός δυνητικά εισερχόμενου πωλητή
από μια αγορά (άρα και την πιθανότητα των ισορροπιών), αλλά και το κόστος που
υφίσταται ο κυρίαρχος πωλητής στην προσπάθειά του να προκαλέσει αυτόν τον αποκλεισμό. Στο δικό τους άρθρο, λοιπόν, αφού πρώτα επαναλαμβάνουν τις βασικές υποθέσεις του RRW υποδείγματος, στη συνέχεια εξετάζουν εκ νέου τις περιπτώσεις
των ταυτόχρονων και διαδοχικών προσφορών διορθώνοντας τα λάθη που έχουν κάνει
οι Rasmussen et al.
Πιο αναλυτικά, στην περίπτωση των ταυτόχρονων προσφορών, οι Segal &
Whinston, βασιζόμενοι στη δυνατότητα του κυρίαρχου πωλητή να διακρίνει τους αγοραστές κάνοντάς τους διαφορετικές προσφορές, μιλούν για δυο αντίστοιχες υποπεριπτώσεις (στη μια ο κυρίαρχος πωλητής μπορεί να διακρίνει τους αγοραστές, ενώ
στην άλλη δε μπορεί και γι’ αυτό κάνει κοινές προσφορές σε όλους). Η δυνατότητα
αυτή δεν περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα των Rasmussen et al., γεγονός που, σύμφωνα με τους Segal & Whinston, δημιουργεί πρόβλημα στην ανάλυσή τους. Αυτό συμβαίνει, διότι στο παίγνιο των ταυτόχρονων προσφορών, ενώ οι ίδιοι οι Rasmussen et
al. υποθέτουν ότι δε γίνεται διάκριση μεταξύ των αγοραστών και ότι κατά συνέπεια οι
προσφορές του κυρίαρχου πωλητή είναι ίδιες για όλους, στην απόδειξη του ισχυρισμού τους (απόδειξη πρότασης 1) υποθέτουν –σε κάποια σημεία- ότι η διάκριση αυτή
είναι εφικτή (δηλαδή επιτρέπουν έμμεσα στον κυρίαρχο πωλητή να διαφοροποιεί τις
προσφορές μεταξύ των αγοραστών).
Έτσι, οι Segal & Whinston δείχνουν ότι, όταν η ικανότητα του κυρίαρχου πωλητή
να διακρίνει τους αγοραστές είναι ανύπαρκτη, τότε ο κυρίαρχος πωλητής μπορεί να
αποκλείσει επικερδώς τον πιθανό ανταγωνιστή του από την αγορά μόνο αν οι αγοραστές αποτυγχάνουν να συντονίσουν τις αποφάσεις τους προς όφελος τους (δηλαδή,
όπως αναφέρθηκε και στο RRW υπόδειγμα, στοχεύοντας στην είσοδο του δυνητικά
εισερχόμενου πωλητή στην αγορά, να συντονιστούν έτσι ώστε να αρνηθούν όλοι την
αποκλειστικότητα με τον κυρίαρχο πωλητή).
Από την άλλη πλευρά, δείχνουν ότι όταν η διάκριση αυτή είναι δυνατή, τότε ο κυρίαρχος πωλητής δε χρειάζεται να βασιστεί στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αγοραστών προκειμένου να αποκλείσει με επιτυχία τον δυνητικό ανταγωνιστή του από
την αγορά. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτή, έχοντας την ικανότητα να διακρίνει τους
αγοραστές, ο κυρίαρχος πωλητής είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί επιτυχώς τις εξωτερικότητες που υπάρχουν μεταξύ αυτών, εμποδίζοντας έτσι την είσοδο του πιθανού
ανταγωνιστή του στην αγορά, ανεξάρτητα από το αν οι αγοραστές συντονίζονται ή
όχι.
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Στη συνέχεια, όσον αφορά στην περίπτωση των διαδοχικών προσφορών, τα αποτελέσματα των Segal & Whinston σε αυτή την ανάλυση συμπίπτουν με τα αντίστοιχα
αποτελέσματα των Rasmussen et al.. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η δυνατότητα
του κυρίαρχου πωλητή να προσεγγίζει διαδοχικά τους αγοραστές ενισχύει την ικανότητά του να αποκλείει τον πιθανό ανταγωνιστή του από την αγορά αποτελεί κοινό
τους συμπέρασμα.
Από την άλλη πλευρά, και στην περίπτωση αυτή η παρουσίαση του σχετικού υποδείγματος από τους Segal & Whinston εμφανίζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με το
υπόδειγμα των Rasmussen et al.. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι Segal & Whinston ότι, όσο ο αριθμός των αγοραστών
αυξάνεται, με αποτέλεσμα ο κάθε αγοραστής να αποτελεί πλέον ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής ζήτησης για το προϊόν, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι ο κυρίαρχος
πωλητής είναι ικανός να αποκλείσει τον πιθανό ανταγωνιστή του από την αγορά χωρίς να του κοστίσει τίποτα. Με άλλα λόγια, όσο ο αριθμός των αγοραστών γίνεται μεγαλύτερος, τόσο πιο έντονες γίνονται οι εξωτερικότητες μεταξύ αυτών, καθιστώντας
τον κυρίαρχο πωλητή ικανό να εμποδίζει πάντα την είσοδο του πιθανού ανταγωνιστή
του στην αγορά και μάλιστα ανέξοδα38.
Ουσιαστικά, όμως, και τα δύο αυτά υποδείγματα ανταπαντούν στο επιχείρημα της
Σχολής του Σικάγο ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας δε μπορεί να είναι αντιανταγωνιστικά αφού η επιχείρηση που επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει θα πρέπει να αποζημιώσει τους πελάτες της για τη ζημία που θα υποστούν από τη σύναψη αυτών των
συμβολαίων.

2.4 Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων για τη σύναψη συμβολαίων αποκλειστικότητας με αγοραστές ή προμηθευτές
Τα υποδείγματα που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα έχουν όλα ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι όλα υποδείγματα στα οποία ο κυρίαρχος πωλητής έχει το πλεονέκτημα
του πρωτοπόρου ή διαφορετικά το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης. Δηλαδή, έχει τη
δυνατότητα να υπογράφει συμβόλαια αποκλειστικότητας με τους αγοραστές του προτού κάποιος δυνητικός ανταγωνιστής εισέλθει στην αγορά.
Στις πραγματικές αγορές, όμως, υπάρχει συχνά ένας αριθμός αντίπαλων επιχειρήσεων που προσπαθούν να εξασφαλίσουν αποκλειστικές συμφωνίες με άλλες επιχειρήσεις. Μιλώντας, λοιπόν, για κατασκευαστές στην πάνω αγορά και για λιανοπωλητές στην κάτω αγορά, στόχος αυτής της προσπάθειας μπορεί να είναι η μείωση του
ανταγωνισμού είτε στη λιανική αγορά είτε στην αγορά των κατασκευαστών είτε σε
μια άλλη (δεύτερη) λιανική αγορά στην οποία δεν εφαρμόζονται συμβόλαια αποκλειστικότητας ως πρακτική (noncoincident markets).
Σύμφωνα με τους Rasmussen et al., κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ο αποκλεισμός
παραμένει ανεπιτυχής ακόμα κι όταν οι αγοραστές γίνονται απείρως μικροί συγκριτικά με
την αγορά. Βλ. Segal & Whinston (2000a).
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Έτσι, στο σημείο αυτό αναλύονται τρία σχετικά υποδείγματα39 του Whinston
(2006), τα οποία ουσιαστικά έχουν ως βασικό θέμα τις αντιανταγωνιστικές επιδράσεις αυτών των συμβολαίων πάνω στον ανταγωνισμό, επιδράσεις που προκύπτουν ως
αποτέλεσμα του αποκλεισμού ανταγωνιστών από την αγορά. Εν συντομία, στο πρώτο
από αυτά τα υποδείγματα παρουσιάζεται ένας κατασκευαστής, ο οποίος επιλέγει να
πουλήσει το προϊόν του στον τελικό καταναλωτή διαμέσου αποκλειστικά ενός μόνο
λιανοπωλητή. Στόχος αυτού του κατασκευαστή είναι να περιορίσει το επίπεδο του ανταγωνισμού στην αγορά των λιανοπωλητών.
Ακολούθως, στο δεύτερο υπόδειγμα παρουσιάζεται ένας λιανοπωλητής, ο οποίος
επιλέγει να προωθήσει αποκλειστικά το προϊόν ενός μόνο κατασκευαστή, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών
στην αγορά αυτού του προϊόντος. Τέλος, στο τρίτο υπόδειγμα παρουσιάζεται ένας τοπικός λιανοπωλητής, ο οποίος δεσμεύεται να προωθήσει αποκλειστικά το προϊόν ενός
μόνο κατασκευαστή ως μέσο για να μειώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών σε μια άλλη τοπική λιανική αγορά.

2.4.1 Συμβόλαια αποκλειστικότητας με στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού στη λιανική
αγορά

Μιλώντας για ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων με στόχο την εξασφάλιση απόκλειστικών συμφωνιών, θα περίμενε κανείς να δει πολλές επιχειρήσεις από μια αγορά
να κάνουν προσφορές σε μια επιχείρηση από μια άλλη αγορά διεκδικώντας έτσι την
αποκλειστικότητά της (bidding game). Στο πρώτο υπόδειγμα της ενότητας αυτής, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των επιχειρήσεων. Ακολουθώντας τους Hart & Tirole (1990)40, ο Whinston στο παρόν υπόδειγμα
εφαρμόζει (για λόγους ευκολίας) την αντίθετη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία μια
επιχείρηση από μια αγορά και συγκεκριμένα ένας κατασκευαστής προσφέρει συμβόλαια σε πολλές επιχειρήσεις από μια άλλη αγορά και συγκεκριμένα σε πολλούς λιανοπωλητές (offer game). Παρά τη διαφορά, όμως, μεταξύ αυτών των δύο διαδικασιών,
τα αποτελέσματα που προκύπτουν με βάση τη διαδικασία αυτού του υποδείγματος δε
διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ιδανικής για αυτή την
περίπτωση διαδικασίας
Σύμφωνα, λοιπόν, με το πρώτο υπόδειγμα αυτής της ενότητας, η πάνω αγορά μονοπωλείται από έναν κατασκευαστή (Μ), ενώ στην κάτω αγορά δραστηριοποιούνται
δύο λιανοπωλητές (RA και RB), οι οποίοι πωλούν το προϊόν του κατασκευαστή στους
Όπως στα υποδείγματα του «πρωτοπόρου», η ύπαρξη εξωτερικοτήτων παίζει σημαντικό
ρόλο και στα συγκεκριμένα υποδείγματα. Εδώ υπάρχουν τόσο εξωτερικότητες πάνω σε μέρη
που δεν εμπλέκονται στη διαδικασία σύναψης συμβολαίων (βλ. Aghion & Bolton), όσο και εξωτερικότητες μεταξύ των μερών που εμπλέκονται σε αυτά, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι τα συμβόλαια αυτά είναι διμερή (βλ. Rasmussen et al.).
40
Το μοντέλο των Hart & Tirole (1990) πραγματεύεται το φαινόμενο της κάθετης ολοκλήρωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Whinston, μπορεί να εφαρμοστεί και στην ανάλυση των
συμβολαίων αποκλειστικότητας.
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τελικούς καταναλωτές. Τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο κάθε λιανοπωλητής αντιμετωπίζουν σταθερό οριακό κόστος
και αντίστοιχα (στο δεν περιλαμβάνεται το
κόστος αγοράς του προϊόντος από τον κατασκευαστή).
Η ανάλυση του υποδείγματος αποτελείται από δύο μέρη. Και στα δύο αυτά μέρη
στόχος είναι να προσδιοριστεί η ισορροπία της αγοράς με βάση το από κοινού κέρδος
του κατασκευαστή και των λιανοπωλητών, ενώ η διαφορά ανάμεσά τους έγκειται στο
κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα για σύναψη αποκλειστικών συμφωνιών. Έτσι, στο
πρώτο μέρος η δυνατότητα αυτή είναι ανύπαρκτη.

 Αποτέλεσμα αγοράς χωρίς συμβόλαια αποκλειστικότητας
Τα βασικά χαρακτηριστικά του παιγνίου στην περίπτωση αυτή έχουν ως εξής:
πρώτον, ο κατασκευαστής προσεγγίζει ταυτόχρονα τους δύο λιανοπωλητές προσφέροντάς τους διαφορετικά συμβόλαια της μορφής
, όπου
είναι η προσφερόμενη ποσότητα στο λιανοπωλητή j (j=A,B) και είναι το ποσό που απαιτεί να εισπράξει ο κατασκευαστής από το λιανοπωλητή j για την ποσότητα που του προσφέρει. Σημαντικό στοιχείο στο στάδιο αυτό αποτελεί η υπόθεση ότι κάθε λιανοπωλητής
μπορεί να παρατηρήσει μόνο τη δική του προσφορά, δεδομένου ότι οι προσφορές
γίνονται σε προσωπικό (ιδιωτικό) επίπεδο. Δεύτερον, οι λιανοπωλητές ανακοινώνουν
ταυτόχρονα την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς που δέχτηκε ο καθένας από
τον κατασκευαστή, με το λιανοπωλητή που αρνείται την προσφορά να αποκομίζει
μηδενικά κέρδη. Τρίτον, στη λιανική αγορά παρατηρείται à la Cournot ανταγωνισμός
με δεδομένη την ποσότητα που έχει αγοράσει ο κάθε λιανοπωλητής από τον κατάσκευαστή. Πιο συγκεκριμένα, οι λιανοπωλητές ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε επίπεδο ποσοτήτων επιλέγοντας ταυτόχρονα ο καθένας την ποσότητα που θα πουλήσει
στον τελικό καταναλωτή. Τέταρτον, οι λιανοπωλητές είναι διαφοροποιημένοι μεταξύ
τους (για παράδειγμα ως προς την τοποθεσία) και κατά συνέπεια η τιμή του καθενός
προσδιορίζεται από τις διαθέσιμες ποσότητες
και
. Έτσι, η τιμή του λιανοπωλητή j συμβολίζεται με
, ενώ τα κέρδη του δίνονται από τη σχέση
σκευαστή δίνονται από τη σχέση

. Από την άλλη πλευρά, τα κέρδη του κατα.

Υποθέτοντας, λοιπόν, ότι οι δύο λιανοπωλητές πωλούν το προϊόν του κατασκευαστή σε ξεχωριστές τοπικές αγορές, γίνεται σαφές ότι στην περίπτωση αυτή η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει ο κάθε λιανοπωλητής είναι ανεξάρτητη από το επίπεδο πωλήσεων του άλλου λιανοπωλητή. Επομένως, στην περίπτωση
αυτή ισχύει ότι
. Μεγιστοποιώντας τώρα το από κοινού κέρδος
του κατασκευαστή και των δύο λιανοπωλητών ως προς
και , προκύπτουν τα
βέλτιστα επίπεδα πωλήσεων και . Έτσι, από
(2.18)
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προσδιορίζονται οι ποσότητες του προϊόντος που θα πρέπει να πουλήσει ο κατασκευαστής στους δύο λιανοπωλητές, έτσι ώστε να προκύψει το μέγιστο δυνατό από κοινού
κέρδος (και των τριών μερών). Η σχέση (2.18) ουσιαστικά ισοδυναμεί με το
πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών ενός μονοπωλητή που πουλάει δύο διαφοροποιημένα προϊόντα, καθένα από τα οποία παράγεται με οριακό κόστος
Τα
μεγιστοποιημένα από κοινού κέρδη αυτού του μονοπωλητή δίνονται από τη σχέση
, όπου
εκφράζει τη μονοπωλιακή ποσότητα του προϊόντος j για ένα μονοπωλητή που αντιμετωπίζει αντίστροφη ζήτηση
και οριακό κόστος ίσο με
.
Υποθέτοντας τώρα ότι ο μονοπωλητής (με τα διαφοροποιημένα προϊόντα) πουλάει μόνο το ένα προϊόν, από
, προκύπτει το βέλτιστο
«αποκλειστικό» επίπεδο πωλήσεων , δηλαδή εκείνο το επίπεδο πωλήσεων που μεγιστοποιεί και πάλι το από κοινού κέρδος. Έτσι, αυτό το μεγιστοποιημένο «αποκλειστικό» από κοινού κέρδος δίνεται από τη σχέση
για j=Α,Β

(2.19).

Παρατηρώντας τις σχέσεις (2.18) και (2.19), προκύπτει το συμπέρασμα ότι
, αφού σε περίπτωση που ο κατασκευαστής επιλέξει να πουλήσει το προϊόν
του διαμέσου ενός μόνο λιανοπωλητή, σίγουρα κάποιο μέρος από το από κοινού
κέρδος τους χάνεται.
Μπορούν, όμως, ο κατασκευαστής και οι δύο λιανοπωλητές να πετύχουν το από
κοινού μονοπωλιακό κέρδος
; Παρά το γεγονός ότι ο κατασκευαστής αποτελεί
μονοπώλιο στην πάνω αγορά, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, είναι αρνητική. Προκειμένου να γίνει σαφής ο λόγος για τον οποίο
δε μπορεί να επιτευχθεί το από κοινού μονοπωλιακό κέρδος, στο σημείο αυτό θα
πρέπει να εισαχθεί μια καινούρια έννοια, η έννοια των «παθητικών πεποιθήσεων»
(“passive beliefs”), η οποία αποτελεί βασική υπόθεση στην ανάλυση που ακολουθεί.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την υπόθεση αυτή, κάθε λιανοπωλητής, προτού αποφασίσει για
το αν θα δεχτεί να συνεργαστεί με τον κατασκευαστή, διαμορφώνει μια δική του
σταθερή εικασία σχετικά με την προσφορά που έχει δεχτεί ο άλλος λιανοπωλητής. Ο
όρος «σταθερή» υποδηλώνει ότι η εικασία αυτή παραμένει ανεπηρέαστη από την
προσφορά που δέχεται ο ίδιος ο λιανοπωλητής που κάνει την εικασία, η οποία
ταυτόχρονα (σε μια ισορροπία) θα πρέπει να συμπίπτει με το πραγματικό συμβόλαιο
που υπογράφει ο άλλος λιανοπωλητής (θα πρέπει δηλαδή η εικασία να είναι και
σωστή πέρα από σταθερή).
Έτσι, λοιπόν, κάτω από την υπόθεση αυτή και με δεδομένη την αρχή της διμερούς συνεργασίας (“bilateral contracting principle”)41, ισχύει ότι, σε οποιαδήποτε

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, δύο μέρη (επιχειρήσεις) που υπογράφουν συμβόλαιο μεταξύ
τους, έχοντας το καθένα πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τις αποδόσεις του άλλου και με
41
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ισορροπία, κάθε ζεύγος κατασκευαστή-λιανοπωλητή μπορεί να συμφωνήσει σε ένα
συμβόλαιο που μεγιστοποιεί το από κοινού κέρδος τους, λαμβάνοντας ως δεδομένο
το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ο άλλος λιανοπωλητής με τον κατασκευαστή. Αν,
για παράδειγμα, ο κατασκευαστής έχει υπογράψει συμβόλαιο
με το λιανοπωλητή
, τότε o
έχοντας κάνει μια σωστή και σταθερή εικασία για το συμβόλαιο αυτό, θα είναι πρόθυμος να καταβάλει όλο το αναμενόμενο κέρδος του, το οποίο
ισούται με
, προκειμένου να αγοράσει
μονάδες από τον κατάσκευαστή. Από την άλλη πλευρά, με σταθερό το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με
τον
, ο κατασκευαστής θα επιλέξει να προσφέρει στον
εκείνη την ποσότητα
που μεγιστοποιεί το δικό του κέρδος. Το κέρδος αυτό δίνεται από τη σχέση

(2.20)
και ισοδυναμεί με το από κοινού κέρδος του κατασκευαστή και του
λιανοπωλητή.
Αυτό το κέρδος, λοιπόν, σύμφωνα με τη σχέση (2.20), προκύπτει από το άθροισμα
δύο όρων. Ο πρώτος όρος (πρώτη αγκύλη) εκφράζει το διμερές πλεόνασμα (bilateral
surplus) του κατασκευαστή και του λιανοπωλητή , δηλαδή το από κοινού κέρδος
που προκύπτει από τη συναλλαγή τους, διατηρώντας το
σταθερό, ενώ ο δεύτερος
όρος (δεύτερη αγκύλη) εκφράζει το κέρδος του κατασκευαστή από τη συναλλαγή του
με τον
λιανοπωλητή. Από τη στιγμή λοιπόν, που ο κατασκευαστής είναι ικανός
να εξάγει όλο το κέρδος του λιανοπωλητή , πουλώντας του μονάδες, θα επιλέξει
να του προσφέρει εκείνο το που μεγιστοποιεί το διμερές πλεόνασμά τους (το οποίο
περιλαμβάνεται στο κέρδος του κατασκευαστή).
Σύμφωνα με την παραπάνω λογική, οι ποσότητες
και
που προσφέρονται
σε μια ισορροπία «παθητικών πεποιθήσεων» θα πρέπει να μεγιστοποιούν το διμερές
πλεόνασμα που λαμβάνει ο κατασκευαστής μαζί με κάθε λιανοπωλητή αντίστοιχα, με
δεδομένη σε κάθε περίπτωση τη συναλλαγή του κατασκευαστή με τον άλλο λιανοπωλητή.
Με άλλα λόγια τα

και

θα πρέπει ικανοποιούν τις παρακάτω σχέσεις:
(2.21),
(2.22).

Οι συνθήκες (2.21) και (2.22) ισοδυναμούν με τις συνθήκες που θα ίσχυαν στην
περίπτωση ενός δυοπωλίου λιανοπωλητών (R1 και R2), καθένας από τους οποίους
αντιμετωπίζει οριακό κόστος
. Στην ουσία, κάθε ζεύγος κατασκευαστήδυνατή τη μεταφορά ενός εφάπαξ ποσού μεταξύ τους, μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία
που μεγιστοποιεί το από κοινού κέρδος τους.
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λιανοπωλητή αντιστοιχεί σε έναν από αυτούς τους δύο λιανοπωλητές. Το από κοινού
κέρδος σε αυτή την περίπτωση αντιστοιχεί στην ποσότητα
.
Tο παραπάνω αποτέλεσμα συμπίπτει με το από κοινού μονοπωλιακό αποτέλεσμα,
γεγονός που οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν εξωτερικότητες μεταξύ των μερών που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμβολαίων και συνεργασιών. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των διακριτών αγορών τα κέρδη του κάθε λιανοπωλητή
είναι ανεξάρτητα από την ποσότητα που προσφέρει ο κατασκευαστής στον άλλο
λιανοπωλητή και γι’ αυτό δεν παρατηρούνται εξωτερικότητες μεταξύ τους. Ως εκ
τούτου, στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής και οι δύο λιανοπωλητές μπορούν
τελικά να πετύχουν το από κοινού μονοπωλιακό αποτέλεσμα.
Έστω, τώρα, ότι μεταξύ αυτών των μερών υφίστανται εξωτερικότητες (για
παράδειγμα στην ακραία περίπτωση όπου οι λιανοπωλητές δραστηριοποιούνται στην
ίδια αγορά και είναι πλήρως ομοιογενείς (undifferentiated retailers), όσο μεγαλύτερη
ποσότητα αγοράζει ο
από τον κατασκευαστή τόσο πιο χαμηλή είναι η τιμή στην
αγορά και άρα τόσο πιο χαμηλά τα κέρδη του ). Στην περίπτωση αυτή, το από
κοινού μονοπωλιακό αποτέλεσμα είναι αδύνατο να επιτευχθεί στην ισορροπία. Αυτό
συμβαίνει διότι οι εξωτερικότητες αυτές σε συνδυασμό με τις προσωπικές (ιδιωτικές)
προσφορές προκαλούν στον κατασκευαστή ένα πρόβλημα δέσμευσης (commitment
problem). Το πρόβλημα αυτό έγκειται στο γεγονός ότι ο κατασκευαστής έχει κίνητρο
να αποκλίνει από το μονοπωλιακό αποτέλεσμα, όταν μετά την απόκλιση αυτή λόγω
των εξωτερικοτήτων αυξάνει το καθαρό του κέρδος, και θα το κάνει (θα αποκλίνει)
ακόμα κι αν μετά την απόκλιση το από κοινού κέρδος μειώνεται. Οπότε, στην
περίπτωση αυτή, το από κοινού κέρδος δεν είναι το μονοπωλιακό και συνεπώς δεν
είναι το μέγιστο δυνατό.
Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και στην περίπτωση ενός bidding παιγνίου
(δηλαδή χωρίς εξωτερικότητες επιτυγχάνεται το από κοινού μονοπωλιακό αποτέλεσμα, ενώ με εξωτερικότητες αποτυγχάνει το αποτέλεσμα αυτό), με τη διαφορά ότι
στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής δεν αποσπά όλα τα κέρδη, αλλά αντίθετα και
οι λιανοπωλητές έχουν θετικά κέρδη.

 Αποτέλεσμα αγοράς με συμβόλαια αποκλειστικότητας
Μέχρι τώρα ο κατασκευαστής είχε τη δυνατότητα να προσφέρει μόνο απλά συμβόλαια (nonexclusive contracts) είτε στον ένα λιανοπωλητή είτε στον άλλο λιανοπωλητή είτε και στους δύο μαζί. Τώρα έστω ότι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα
σε απλά συμβόλαια και σε συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας, λαμβάνοντας
υπόψη βέβαια ότι, αν επιλέξει τα αποκλειστικά συμβόλαια, θα έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει τέτοιο συμβόλαιο μόνο σε έναν από τους δύο λιανοπωλητές. Έτσι, λοιπόν,
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στην υποενότητα αυτή, κάθε συμβόλαιο έχει τη μορφή

, όπου e

με e=0,

όταν το συμβόλαιο είναι απλό και e=1, όταν το συμβόλαιο είναι αποκλειστικό.
Επιπλέον, τώρα που η δυνατότητα για σύναψη αποκλειστικών συμβολαίων είναι
εφικτή, δεν έχει νόημα να μιλάει κανείς για «παθητικές πεποιθήσεις». Για παράδειγμα, οι πεποιθήσεις αυτές δε μπορούν να έχουν νόημα, όταν ο κατασκευαστής αποκλίνει και προσφέρει στον
συμβόλαιο, τη στιγμή που ο
ανέμενε ότι ο κατασκευαστής έχει προσφέρει αποκλειστικό συμβόλαιο στον
. Ως εκ τούτου, η
υπόθεση των «παθητικών πεποιθήσεων» στην υποενότητα αυτή αλλάζει και πιο συγκεκριμένα διατυπώνεται με τον παρακάτω τρόπο. Πρώτον, σε περίπτωση που ένας
λιανοπωλητής δεχτεί πρόταση από τον κατασκευαστή για αποκλειστικό συμβόλαιο,
τότε ο λιανοπωλητής αυτός σίγουρα γνωρίζει ότι ο άλλος λιανοπωλητής αποκλείεται
να έχει δεχτεί οποιαδήποτε πρόταση (απλή ή αποκλειστική). Δεύτερον, σε περίπτωση
που ένας λιανοπωλητής δεχτεί πρόταση από τον κατασκευαστή για απλό συμβόλαιο,
τότε σίγουρα ο λιανοπωλητής αυτός πιστεύει ότι και ο άλλος λιανοπωλητής μπορεί
να έχει δεχτεί παρόμοια πρόταση.
Έχοντας υποθέσει, λοιπόν, ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας είναι εφικτά, αν
ο κατασκευαστής προσφέρει στον αποκλειστικό συμβόλαιο στο οποίο
και
(δηλαδή όλο το αναμενόμενο κέρδος του), τότε ο
θα
δεχτεί το συμβόλαιο αυτό από τη στιγμή που του αποδίδει μηδενικό κέρδος κι έτσι ο
κατασκευαστής θα αποκομίσει το μεγαλύτερο «αποκλειστικό» από κοινού κέρδος
.
Από την άλλη πλευρά, χωρίς συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας, ο κατασκευαστής συνεργαζόμενος και με τους δύο λιανοπωλητές χρησιμοποιώντας απλά
συμβόλαια μπορεί να αποκομίσει κέρδος , όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη
υποενότητα. Επομένως, η ισορροπία της αγοράς θα περιλαμβάνει κάποιο συμβόλαιο
αποκλειστικότητας μόνο αν
. Για παράδειγμα, θα περιλαμβάνει αποκλειστικό συμβόλαιο με τον
όταν
ποσότητες
βόλαιο.

οποτεδήποτε ισχύει ότι

. Αντίθετα,

, τότε τα συμβόλαια στην ισορροπία είναι απλά, ενώ όταν
, τότε στην ισορροπία μπορεί να προκύψουν τόσο απλά (με
και

) συμβόλαια όσο και ένα αποκλειστικό (με ποσότητα

συμ-

Υποθέτοντας και πάλι ότι οι λιανοπωλητές πωλούν το προϊόν του κατασκευαστή
σε διακριτές τοπικές αγορές, λόγω της μη ύπαρξης εξωτερικοτήτων ισχύει ότι
και έτσι στην περίπτωση αυτή δε θα υπάρξουν
ποτέ συμβόλαια αποκλειστικότητας στην ισορροπία, αφού ένα τέτοιο συμβόλαιο θα
θυσίαζε το κέρδος που προκύπτει από την πώληση του προϊόντος στη μια από τις δύο
αγορές.

Αντύπα Ερικέτη

42

Συμβάσεις αποκλειστικότητας και η αντιμετώπισή τους από την Πολιτική Ανταγωνισμού

Αν, όμως, οι λιανοπωλητές δραστηριοποιούνται σε μια αγορά και είναι πλήρως
ομοιογενείς, τότε λόγω της ύπαρξης εξωτερικοτήτων ισχύει ότι
και άρα στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής πάντα θα υπογράφει συμβόλαιο
αποκλειστικής συνεργασίας με κάποιον από τους δύο λιανοπωλητές, εξαλείφοντας
έτσι και τις υπάρχουσες εξωτερικότητες. Κάτι τέτοιο, όμως, μειώνει τον ανταγωνισμό
στην αγορά των λιανοπωλητών, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε υψηλότερη
τιμή, χαμηλότερη ποσότητα, χαμηλότερο πλεόνασμα του καταναλωτή, καθώς και
χαμηλότερο συνολικό πλεόνασμα42.
Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και στην περίπτωση ενός bidding παιγνίου,
συγκρίνοντας και πάλι τα κέρδη και
, αν και στην περίπτωση αυτή η
αξία του διαφέρει από την αντίστοιχη αξία του offer παιγνίου.

2.4.2 Συμβόλαια αποκλειστικότητας με στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των
κατασκευαστών

Το παρακάτω υπόδειγμα, όπως και το προηγούμενο, αναπτύχθηκε από τον
Whinston (2006), ο οποίος, βασιζόμενος αυτή τη φορά στο άρθρο που έγραψε ο ίδιος
μαζί με τον Bernheim το 1998, στο παρόν υπόδειγμα αναλύει τη χρήση των συμβολαίων αποκλειστικότητας ως μέσο για τη μείωση του ανταγωνισμού στην αγορά των
κατασκευαστών. Όσον αφορά στους συμμετέχοντες αυτού του υποδείγματος, είναι
και πάλι τρεις με τη διαφορά ότι τώρα υπάρχει ένας λιανοπωλητής (R) και δύο κατασκευαστές (ΜΑ και ΜΒ), οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να
πουλήσει ο καθένας το προϊόν του στο μοναδικό λιανοπωλητή.
Επίσης, για λόγους ευκολίας και πάλι, ενώ στο μοντέλο των Bernheim &
Whinston (1998) οι κατασκευαστές είναι εκείνοι που κάνουν (ταυτόχρονες) προσφορές στο λιανοπωλητή (bidding game), ο Whinston στο παρόν υπόδειγμα θέτει το
λιανοπωλητή, αντί για τους κατασκευαστές, στη θέση εκείνου που κάνει τις προσφορές. Πιο συγκεκριμένα, στο αρχικό στάδιο του παιγνίου, ο λιανοπωλητής R είναι
εκείνος που προσεγγίζει ταυτόχρονα τους δύο κατασκευαστές ΜΑ και ΜΒ με
προσωπικές (ιδιωτικές) προσφορές της μορφής (xj, tj) (offer game). Αυτό γίνεται τόσο
για λόγους ευκολίας, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, όσο και για λόγους επεξηγηματικούς, αφού και στο προηγούμενο υπόδειγμά του (βλ. προηγούμενη υποενότητα) ο Whinston χρησιμοποιεί την ίδια διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με
την οποία καταλήγει σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα και για την περαιτέρω
ανάλυση των συμβολαίων αποκλειστικότητας όσον αφορά στον ανταγωνισμό (στοιχεία που τα χρησιμοποιεί και στο παρόν υπόδειγμα).

Το αποτέλεσμα αυτό, όσον αφορά στην ευημερία, βασίζεται στην απουσία σταθερών
δαπανών για τους λιανοπωλητές. Βλ. Whinston (2006).
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Προχωρώντας, τώρα, στην ανάλυση του υποδείγματος, αρχικά παρατίθενται οι
παρακάτω συμβολισμοί και οι παρακάτω υποθέσεις:
είναι οι ποσότητες των προϊόντων Α και Β των δύο κατασκευαστών αντίστοιχα, τις οποίες πουλάει ο λιανοπωλητής στους τελικούς καταναλωτές.
είναι οι αντίστροφες συναρτήσεις ζήτησης που αντιμετωπίζει
ο λιανοπωλητής όσον αφορά στα προϊόντα Α και Β αντίστοιχα, οι οποίες προσδιορίζονται από τις διαθέσιμες ποσότητες
και
των προϊόντων αυτών.
Επιπλέον, κάθε κατασκευαστής αντιμετωπίζει σταθερό οριακό κόστος , ενώ το
οριακό κόστος του λιανοπωλητή, το οποίο είναι εξίσου σταθερό, συμβολίζεται με .
Έτσι, τα κέρδη τους δίνονται από τις σχέσεις
για τον κατασκευαστή

(2.23),

για τον κατασκευαστή

(2.24)

για το λιανοπωλητή

(2.25).

και

Υποθέτοντας, αρχικά, ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά των κατασκευαστών, το από κοινού κέρδος των κατασκευαστών και του λιανοπωλητή δίνεται από τη
σχέση
. Μεγιστοποιώντας αυτή την ποσότητα ως
προς
και , προκύπτουν τα
και , δηλαδή εκείνα τα επίπεδα πωλήσεων που
οδηγούν τους δύο κατασκευαστές και το λιανοπωλητή στο μεγιστοποιημένο από κοινού κέρδος
.
Έπειτα, παρατηρώντας τις σχέσεις (2.23)-(2.25), προκύπτει ότι στη συγκεκριμένη
περίπτωση (μη ύπαρξη ανταγωνισμού) δεν υφίστανται εξωτερικότητες στη διαδικασία σύναψης συμβολαίων μεταξύ των τριών μερών, καθώς τα κέρδη κάθε κατασκευαστή από τη συναλλαγή του με το λιανοπωλητή δεν επηρεάζονται από τυχόν
αλλαγές στη συναλλαγή του λιανοπωλητή με τον άλλο κατασκευαστή. Σύμφωνα,
λοιπόν, με την ανάλυση της προηγούμενης υποενότητας, εφόσον δεν υπάρχουν εξωτερικότητες, η σύναψη διμερών συνεργασιών μπορεί να μεγιστοποιήσει το από κοινού κέρδος και των τριών αυτών μερών, έτσι ώστε
.
Επιπλέον, υπό την προϋπόθεση ότι (
, ισχύει ότι
για j=A,B.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή, ακόμα και όταν η χρήση των συμβολαίων αποκλειστικότητας είναι δυνατή, δε θα προκύψουν ποτέ τέτοια συμβόλαια στην ισορροπία της αγοράς. Αντίθετα, αν από τη μεγιστοποίηση προκύψει ότι
για κάποιο
j, τότε ισχύει ότι
. Στην περίπτωση αυτή, αν και το αποτέλεσμα του από
κοινού μεγιστοποιημένου κέρδους μπορεί να παραμείνει συνεχές (δηλαδή να διατηρείται) με κάποιο συμβόλαιο αποκλειστικότητας, μπορεί επίσης να διατηρηθεί και με
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κάποιο απλό συμβόλαιο που απλά θα ορίζει ότι ο κατασκευαστής
ποσότητα
στο λιανοπωλητή R (nonexclusive quantity contract)43.

θα πουλάει

Από την άλλη πλευρά, όταν στην αγορά των κατασκευαστών υπάρχει μεταξύ
τους ανταγωνισμός όσον αφορά στην απόκτηση των εισροών, τότε τα παραπάνω
αποτελέσματα δεν ισχύουν. Καταρχάς, υποθέτοντας ότι τα κόστη αγοράς αυτών των
εισροών εξαρτώνται από τη συνολική ποσότητα παραγωγής των δύο κατασκευαστών,
το οριακό τους κόστος δίνεται πλέον από την αυστηρώς αύξουσα συνάρτηση
. Έτσι, με βάση τα καινούρια δεδομένα, τα κέρδη των τριών συμμετεχόντων δίνονται από τις σχέσεις
για τον κατασκευαστή

(2.26),

για τον κατασκευαστή

(2.27)

και
για το λιανοπωλητή

(2.28).

Παρατηρώντας τις σχέσεις (2.26)-(2.28) και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την
ύπαρξη του ανταγωνισμού όσο και την παραπάνω υπόθεση σχετικά με το οριακό
κόστος των δύο κατασκευαστών, προκύπτει ότι σε περίπτωση συμμετοχής και των
τριών μερών στη διαδικασία σύναψης συμβολαίων (δηλαδή όταν ο λιανοπωλητής
πουλάει τα προϊόντα και των δύο κατασκευαστών) υφίστανται πλέον εξωτερικότητες.
Για το λόγο αυτό, η σύναψη διμερών συνεργασιών δε μπορεί πια να επιφέρει ως
αποτέλεσμα το από κοινού μεγιστοποιημένο κέρδος για τους δύο κατασκευαστές και
το λιανοπωλητή και, ως εκ τούτου, στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι
. Επομένως, στην ισορροπία της αγοράς σίγουρα υπογράφεται κάποιο συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ του λιανοπωλητή και ενός από τους δύο κατασκευαστές.
Βέβαια, αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται μείωση του ανταγωνισμού στην αγορά
των κατασκευαστών, καθώς ο κατασκευαστής που δε συνεργάζεται τελικά με το
λιανοπωλητή αποκλείεται από την αγορά. Τέλος, το συμπέρασμα αυτό, σύμφωνα με
τον Whinston, ισχύει πάντα κάτω από ορισμένες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, όταν
οι κατασκευαστές είναι πλήρως ομοιογενείς και όλοι οι καταναλωτές στην κάτω
αγορά αποδίδουν την ίδια εκτίμηση, έστω p, σε κάθε μονάδα των προϊόντων Α και Β,
έτσι ώστε
για όλα τα ζεύγη
, τότε πάντα θα
παρατηρούνται συμβόλαια αποκλειστικότητας στην ισορροπία της αγοράς και τα
συμβόλαια αυτά θα έχουν ως στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού στην αγορά των
κατασκευαστών. Ως αποτέλεσμα, θα μειώνεται τόσο η ευημερία του καταναλωτή όσο
και η ευημερία των επιχειρήσεων που προμηθεύουν τους κατασκευαστές με εισροές,
ενώ τέλος θα μειώνεται και το συνολικό πλεόνασμα.

Τα ίδια ακριβώς συμπεράσματα θα προέκυπταν, αν κάθε κατασκευαστής πέρα από το
οριακό κόστος είχε να αντιμετωπίσει και σταθερά κόστη
.
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2.4.3 Συμβόλαια αποκλειστικότητας με στόχο τη μείωση του ανταγωνισμού σε μια άλλη
λιανική αγορά

Στο τρίτο και τελευταίο υπόδειγμα αυτής της ενότητας αναλύεται η χρήση των
συμβολαίων αποκλειστικότητας σε μια αγορά ως μέσο για τη μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών σε μια δεύτερη αγορά, στην οποία δεν εφαρμόζονται ως πρακτική τέτοια συμβόλαια. Πιο συγκεκριμένα, ο Whinston, βασιζόμενος και
πάλι στο άρθρο που έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Bernheim το 1998, στο παρόν υπόδειγμα παρουσιάζει ένα παίγνιο δύο περιόδων, με δύο λιανικές αγορές αυτή τη φορά,
στις οποίες δραστηριοποιούνται δύο κατασκευαστές (
και
) και δύο λιανοπωλητές ( και ) σύμφωνα με την παρακάτω δομή.
Έχοντας διακρίνει τις δύο αγορές σε υπάρχουσα τη μια και αναδυόμενη την άλλη,
την πρώτη περίοδο η υπάρχουσα λιανική αγορά (αγορά 1) μονοπωλείται από το λιανοπωλητή
, ο οποίος υπογράφει μακροχρόνια διμερή συμβόλαια με τους κατασκευαστές
και
. Τα συμβόλαια αυτά προσδιορίζουν τις ποσότητες που θα
πουλήσουν οι κατασκευαστές αυτοί στο λιανοπωλητή
μετά την ανάδυση της
δεύτερης αγοράς (δηλαδή κατά τη δεύτερη περίοδο). Τα συμβόλαια αυτά, επίσης,
προσδιορίζουν και τις πωλήσεις της πρώτης περιόδου στο λιανοπωλητή , οι οποίες
όμως δεν παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στη διεξαγωγή των συμπερασμάτων του
υποδείγματος.
Έπειτα, τη δεύτερη περίοδο, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αναδύεται μια δεύτερη λιανική αγορά (αγορά 2), η οποία μονοπωλείται από το λιανοπωλητή
και
στην οποία οι δύο κατασκευαστές ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να πουλήσουν τα προϊόντα τους στο μοναδικό λιανοπωλητή της. Ο ανταγωνισμός αυτός
υφίσταται μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο, αφού οι κατασκευαστές δε μπορούν να
υπογράψουν συμβόλαια με το λιανοπωλητή
(για πωλήσεις στην αγορά 2) πριν την
ανάδυση της αγοράς αυτής. Τέλος, μεταξύ αυτών των δύο περιόδων, ο κατασκευαστής
μπορεί να κάνει μια επένδυση
με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος του σε
.
Μιλώντας, λοιπόν, και για δεύτερη λιανική αγορά στο υπόδειγμα αυτό, ο Whinston εισάγει δύο νέους συμβολισμούς:
: είναι τα κέρδη του κατασκευαστή j στη δεύτερη αγορά στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κόστος , όπου j=A,B.
: είναι η ποσότητα συναλλαγής ανάμεσα στον κατασκευαστή j και στο λιανοπωλητή
στην πρώτη αγορά, όπου και πάλι j=A,B.
Σύμφωνα με τον Whinston, τα κέρδη
και
των κατασκευαστών εξαρτώνται
από το επίπεδο της επένδυσης του κατασκευαστή
, το οποίο με τη σειρά του
εξαρτάται από το επίπεδο συναλλαγής
του κατασκευαστή αυτού με το λιανοπωλητή
(το επίπεδο αυτό καθορίζεται στο συμβόλαιο τους). Πιο συγκεκριμένα, η
μείωση του κόστους γίνεται πιο επιθυμητή από τον κατασκευαστή
(άρα και η εΑντύπα Ερικέτη
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πένδυση), όσο υψηλότερες είναι οι πωλήσεις του στο λιανοπωλητή . Ως εκ τούτου,
κατά τη διαδικασία σύναψης συμβολαίων με το λιανοπωλητή
(πρώτη περίοδος),
θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τα κέρδη αυτά ως συνάρτηση των ποσοτήτων
και
, όπως αυτές προσδιορίζονται στα συμβόλαια που υπογράφουν οι κατασκευαστές
και
αντίστοιχα με το λιανοπωλητή
. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να
χρησιμοποιήσει τους συμβολισμούς
,
) και
,
).
Όσον αφορά, τώρα, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των κατασκευαστών με το
λιανοπωλητή
την πρώτη περίοδο του παιγνίου, αυτή έχει την ίδια δομή με την
διαδικασία διαπραγμάτευσης του προηγούμενου υποδείγματος αυτής της ενότητας,
με τη διαφορά ότι στην προκειμένη περίπτωση η συνάρτηση κέρδους κάθε κατασκευαστή
περιλαμβάνει και τα μελλοντικά κέρδη αυτών από τη δεύτερη αγορά,
δηλαδή ισοδυναμεί με
,
. Με τα μελλοντικά κέρδη, λοιπόν,
να συμπεριλαμβάνονται στις συναρτήσεις αυτές, γίνεται σαφές ότι υπάρχουν εξωτερικότητες μεταξύ των τριών συμμετεχόντων ( ,
και ) στη διαδικασία σύναψης συμβολαίων κατά την πρώτη περίοδο, γεγονός που καθιστά πιθανή την ύπαρξη
κάποιου συμβολαίου αποκλειστικότητας στην ισορροπία της αγοράς.
Προκειμένου να γίνει πιο ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν τα συμβόλαια αποκλειστικότητας στην περίπτωση αυτή, καθώς και το τι συμβαίνει όταν η εφαρμογή αυτών
των συμβολαίων απαγορεύεται, ο Whinston στο βιβλίο του (2006) παρουσιάζει ένα
σχετικό παράδειγμα. Σύμφωνα, λοιπόν, με το παράδειγμα αυτό, οι κατασκευαστές
και
παράγουν ένα ομοιογενές προϊόν, η αξία του οποίου εκτιμάται από τον
κάθε λιανοπωλητή ( και
με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, ο λιανοπωλητής
τιμολογεί το προϊόν αυτό με
ανά μονάδα προϊόντος για έως και δύο μονάδες, ενώ ο
λιανοπωλητής , ο οποίος θέλει να αγοράσει το πολύ μια μονάδα, τιμολογεί αυτή τη
μονάδα με .
Επίσης, κάθε κατασκευαστής μπορεί να παράξει και να πουλήσει το πολύ μια
μονάδα σε καθεμία από τις δύο λιανικές αγορές, ενώ όσον αφορά στο οριακό κόστος
που αντιμετωπίζει ο καθένας, αυτό ορίζεται ως
για τον κατασκευαστή
και ως
για τον κατασκευαστή
, με
. Το κόστος
εξαρτάται από το επίπεδο
της επένδυσης του κατασκευαστή
στο διάστημα μεταξύ των δύο περιόδων του
παιγνίου, υποθέτοντας ότι
, σε περίπτωση που ο
επενδύσει ποσό
στο διάστημα αυτό, και
, σε κάθε άλλη περίπτωση. Για λόγους απλοποίησης, ο Whinston υποθέτει ότι
, που σημαίνει ότι αν ο κατασκευαστής
επενδύσει στη μείωση του κόστους που αντιμετωπίζει, τότε τη
δεύτερη περίοδο θα έχει το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επίσης, σύμφωνα και πάλι με
τον Whinston, αν ο κατασκευαστής
δεν επενδύσει στη μείωση αυτή, τότε για τον
κατασκευαστή
θεωρείται αποτελεσματικό να πουλήσει και στους δύο λιανοπωλητές, ενώ, τέλος, μια ακόμη υπόθεση του παραδείγματος αυτού, που έχει να κάνει με
τον ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών στη δεύτερη αγορά, ορίζει ότι τη
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δεύτερη περίοδο οι κατασκευαστές ανταγωνίζονται μεταξύ τους με προσφορές τύπου
Bertrand, προκειμένου να πουλήσουν το προϊόν τους στο λιανοπωλητή 44.
Με βάση, λοιπόν, τις παραπάνω υποθέσεις και τους παραπάνω συμβολισμούς, το
καθαρό πλεόνασμα από την παρουσία του κατασκευαστή
στις αγορές υπολογίζεται από τη σχέση
(2.29).
Ο πρώτος όρος της σχέσης (2.29) εκφράζει το πλεόνασμα που προκύπτει για τον
κατασκευαστή
, όταν πουλάει μια δεύτερη μονάδα προϊόντος στο λιανοπωλητή
, ενώ ο δεύτερος όρος εκφράζει το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από τη
φθηνότερη παραγωγή της μιας μονάδας που αγοράζει ο λιανοπωλητής
ή διαφορετικά εκφράζει το κέρδος του κατασκευαστή
από τη συναλλαγή του με το λιανοπωλητή .
Συγκρίνοντας, τώρα, τη σχέση (2.29) με το κόστος
σκευαστή
, προκύπτει ότι όταν

της επένδυσης του κατα-

(2.30),
δηλαδή όταν το καθαρό πλεόνασμα του
από την παρουσία του στις δύο αγορές
είναι θετικό, τότε η επένδυση στη μείωση του κόστους του θεωρείται κοινωνικά
αποτελεσματική. Από την άλλη πλευρά, ο
σε περίπτωση που αποκλειστεί από την
πρώτη αγορά θα επιλέξει να μην επενδύσει κατά την ενδιάμεση περίοδο, όταν με το
να επενδύσει και να εισέλθει στη δεύτερη αγορά αναμένει ότι θα αποκομίσει
αρνητικά κέρδη, δηλαδή όταν
(2.31).
Ο Whinston εστιάζοντας την προσοχή του στην πιο ενδιαφέρουσα από αυτές τις
περιπτώσεις υποθέτει ότι η σχέση (2.31) είναι εκείνη που ισχύει, αφού αν δεν ίσχυε
αυτή η συνθήκη, ο αποκλεισμός από την αγορά θα ήταν σίγουρα αδύνατος. Έτσι,
λοιπόν, δεδομένου ότι η σχέση (2.31) δεν παραβιάζεται, ο Whinston στη συνέχεια
προσδιορίζει δύο περιπτώσεις στις οποίες επιτυγχάνεται το αποτέλεσμα του από κοινού μεγιστοποιημένου κέρδους.

Είναι περίεργο το γεγονός ότι, ενώ στην αγορά 1 ο λιανοπωλητής είναι εκείνος που κάνει
προσφορές στους κατασκευαστές, στην αγορά 2 οι κατασκευαστές είναι εκείνοι που κάνουν
προσφορές στο λιανοπωλητή. Ο Whinston, για λόγους ευκολίας και κατανόησης, διατηρεί
στην πρώτη αγορά το offer παίγνιο του προηγούμενου υποδείγματος της ενότητας αυτής
(μείωση ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών στην αγορά όπου εφαρμόζονται τα
συμβόλαια αποκλειστικότητας) και εφαρμόζει ένα bidding παίγνιο στη δεύτερη αγορά,
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής
θα αποκομίσει θετικά κέρδη από τη
συναλλαγή του με το λιανοπωλητή
σε περίπτωση που ο κατασκευαστής
αποκλειστεί
από τις αγορές.
44
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Περίπτωση 1: Ο
υπογράφει συμβόλαιο με τον
για μια μονάδα προϊόντος, ενώ
από τον
δεν αγοράζει καμία μονάδα. Ο
, έπειτα, δεν επενδύει και ο
μονοπωλεί τον
πουλώντας του μια μονάδα προϊόντος στη τιμή .
ή
Περίπτωση 2: Ο
αγοράζει μια μονάδα από κάθε κατασκευαστή, ο
επενδύει
και, έπειτα, πουλάει μια μονάδα προϊόντος στον
στην τιμή
(ως αποτέλεσμα του
ανταγωνισμού με τον
στη δεύτερη αγορά).
Το πρώτο αποτέλεσμα, το οποίο περιλαμβάνει και τον αποκλεισμό του
από
τις αγορές, παράγει υψηλότερο από κοινού κέρδος συγκριτικά με το δεύτερο αποτέλεσμα, αν ισχύει η σχέση
(2.32).
Ο πρώτος όρος της σχέσης (2.32) είναι ίδιος με τον πρώτο όρο της σχέσης (2.30),
ενώ ο δεύτερος όρος δηλώνει τη διαφορά ανάμεσα στα από κοινού κέρδη των δύο
κατασκευαστών από τη συναλλαγή τους με τον , όταν ανταγωνίζονται,
,
και όταν ο
μονοπωλεί τον ,
. Έχοντας, λοιπόν, αναλύσει τους όρους
της συνθήκης (2.32), θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι η σχέση αυτή
ικανοποιείται, όταν το κέρδος που προκύπτει για τον κατασκευαστή
από τη μονοπώληση του λιανοπωλητή
είναι μεγάλο. Έτσι, σε περίπτωση που η σχέση αυτή
ισχύει, προκύπτει ότι
.
Μπορεί, όμως, το από κοινού κέρδος
να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση συμβολαίου αποκλειστικότητας, σε περίπτωση που τα από κοινού κέρδη μεγιστοποιούνται
αποκλείοντας τον κατασκευαστή
από τις αγορές; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό
είναι αρνητική. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει ο
να αγοράσει μόνο μια
μονάδα από τον
και καμία μονάδα από τον
(περίπτωση 1). Αν, όμως, το
διμερές πλεόνασμα που προκύπτει από τη συναλλαγή του
με τον
είναι θετικό
(θεωρώντας δεδομένη τη συναλλαγή του
με τον
), τότε ο
έχει κίνητρο να
αποκλίνει αγοράζοντας μια μονάδα και από τον κατασκευαστή
. Πρόκειται για την
περίπτωση στην οποία
. Η σχέση αυτή είναι ακριβώς ίδια
με τη σχέση (2.30). Επομένως, όταν οι συνθήκες (2.30) και (2.32) ικανοποιούνται,
τότε ισχύει ότι
και στην περίπτωση αυτή ο
θα υπογράψει
συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με τον
, συμβόλαιο που στόχο έχει να
μειώσει τον ανταγωνισμό στη δεύτερη λιανική αγορά.
Ολοκληρώνοντας το υπόδειγμα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι, σε καταστάσεις παρόμοιες με αυτές του υποδείγματος αυτού, η απαγόρευση της χρήσης
των συμβολαίων αποκλειστικότητας ίσως να εμπόδιζε τον αποκλεισμό του κατασκευαστή
από τις αγορές και κατά συνέπεια να αύξανε τη συνολική ευημερία. Σύμφωνα με τον Whinston, σε κάποιες περιπτώσεις η απαγόρευση αυτή δε σημαίνει
απαραίτητα ότι θα αποτρέψει τον αποκλεισμό, καθώς το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να
επιτευχθεί (δηλαδή ο αποκλεισμός του
) ακόμη και με τη χρήση απλών συμβοΑντύπα Ερικέτη
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λαίων (quantity contracts) και στην περίπτωση αυτή ο αποκλεισμός μπορεί να είναι
λιγότερο αποτελεσματικός από τον αποκλεισμό που επιτυγχάνεται διαμέσου των
αποκλειστικών συμβολαίων45.

2.5 Συμβόλαια αποκλειστικότητας και συγχωνεύσεις
Μια συνέπεια των υποδειγμάτων που παρουσιάζονται στις προηγούμενες ενότητες είναι ότι κάποιο πλεόνασμα χάνεται, όταν αποτρέπεται η αποτελεσματική είσοδος
ανταγωνιστών σε μια αγορά. Ένα ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι το κατά πόσο θα μπορούσαν ένας κυρίαρχος πωλητής κι ένας δυνητικά εισερχόμενος ανταγωνιστής να βρουν ένα μηχανισμό που θα τους επιτρέπει να «συλλαμβάνουν» επιπλέον
πλεόνασμα για την αγορά και το κατά πόσο ένας τέτοιος μηχανισμός θα επηρέαζε την
κερδοφορία της χρήσης συμβολαίων αποκλειστικότητας ή τις επιπτώσεις αυτών πάνω
στην ευημερία.
Σύμφωνα με τους Fumagalli, Motta & Persson (2005), ένας τέτοιος μηχανισμός
θα μπορούσε να είναι η συγχώνευση του κυρίαρχου πωλητή με ένα δυνητικό πιο αποτελεσματικό ανταγωνιστή του. Στην περίπτωση αυτή, η συγχωνευμένη επιχείρηση θα
μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί την αποτελεσματικότερη τεχνολογία του
νεοεισερχόμενου στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του κυρίαρχου πωλητή.
Οι Fumagalli, Motta & Persson δείχνουν ότι κάτω από μια τέτοια συγχώνευση
1. τα συμβόλαια αποκλειστικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση του κυρίαρχου πωλητή κατά τη διαπραγμάτευση της συγχώνευσης,
2. είναι ευκολότερο για τον κυρίαρχο πωλητή να «εκμαιεύσει» τη συγκατάθεση
των αγοραστών και
3. παρότι με τη συγχώνευση μια πιο αποτελεσματική τεχνολογία εισέρχεται στην
αγορά, τα συμβόλαια αποκλειστικότητας μειώνουν την ευημερία, γιατί (α)
μπορούν να προκαλέσουν την είσοδο διαμέσου της συγχώνευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ανεξάρτητη» είσοδος θα ήταν κοινωνικά βέλτιστη και (β)
μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο εντελώς
Ωστόσο, οι Fumagalli, Motta & Persson δείχνουν ότι, στην περίπτωση αυτή, όταν
τα συμβόλαια αποκλειστικότητας περιλαμβάνουν κάποια δέσμευση πάνω σε μελλοντικές τιμές, τότε η ευημερία αυξάνεται.

2.6 Επιθετικά συμβόλαια αποκλειστικότητας
Η επιθετική συμπεριφορά μιας κυρίαρχης επιχείρησης μπορεί να έχει δύο μορφές,
να είναι τιμολογιακού ή μη τιμολογιακού χαρακτήρα. Η τιμολογιακού χαρακτήρα ε45

Βλ. Bernheim και Whinston (1998).
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πιθετική συμπεριφορά αφορά στην πώληση ενός προϊόντος σε πολύ χαμηλή τιμή κάτω του κόστους - με στόχο τον αποκλεισμό ανταγωνιστών από μια αγορά και την μετά την έξοδο - αύξηση των τιμών με στόχο την ανάκτηση των χαμένων βραχυχρόνιων κερδών. Από την άλλη πλευρά, η μη τιμολογιακού χαρακτήρα επιθετική συμπεριφορά αφορά στις ενέργειες μιας κυρίαρχης επιχείρησης που έχουν στόχο να αυξήσουν το κόστος των ανταγωνιστών της. Οι συμβάσεις αποκλειστικότητας είναι ένα
παράδειγμα επιθετικής συμπεριφοράς μη τιμολογιακού χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα
μερικές φορές ίσως οδηγούν σε βραχυχρόνιες απώλειες και είναι επικερδείς μόνο σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα46.
Οι Klein & Zenger (2010) παρουσιάζοντας ένα παίγνιο δύο περιόδων δείχνουν ότι
συμβόλαια αποκλειστικότητας μπορούν να προκύψουν σε μια ισορροπία ακόμα κι
όταν δεν είναι επικερδή για μια στρατηγική μεγιστοποίησης των κερδών μιας περιόδου47. Ουσιαστικά, αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κυρίαρχες επιχειρήσεις για να επιτεθούν σε ένα
δυναμικό πλαίσιο, αφού προκύπτουν σε ισορροπίες ακόμα και σε περίπτωση που
μειώνουν τα στατικά κέρδη της κυρίαρχης επιχείρησης. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι τα
εν λόγω συμβόλαια δεν επιτρέπουν μόνο τον αποκλεισμό ανταγωνιστών, αλλά συχνά
αποτελούν ένα φθηνότερο εργαλείο αποκλεισμού για τις κυρίαρχες επιχειρήσεις σε
σχέση με την επιθετική τιμολόγηση. Αυτό συμβαίνει όταν





η επιχείρηση-στόχος έχει εύκολη πρόσβαση σε κεφαλαιακούς πόρους,
τα προϊόντα είναι αρκετά διαφοροποιημένα σε κάθετη διάσταση,
τα προϊόντα είναι αρκετά στενά υποκατάστατα σε οριζόντια διάσταση και
η κυρίαρχη επιχείρηση έχει αρκετά ισχυρή δύναμη στην αγορά έναντι της επιχείρησης-στόχος.

2.7 Συμβόλαια αποκλειστικότητας σε αγορές με πολλούς αγοραστές και πολλούς
πωλητές
Διατηρώντας ως βασικό θέμα την αντιανταγωνιστική χρήση των συμβολαίων
αποκλειστικότητας, στην παρούσα ενότητα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε υποδείγματα που προσομοιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι στις περισσότερες υπάρχουσες αγορές λειτουργούν περισσότερες
από μια επιχειρήσεις κι έτσι θα περίμενε κανείς να δει συμβόλαια αποκλειστικότητας
να συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων που δεν αποτελούν μονοπώλια στις αγορές
τους. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν υπήρξε ως υπόθεση σε κανένα από τα μέχρι τώρα
εξεταζόμενα υποδείγματα, αφού σε κάθε υπόδειγμα που έχει αναπτυχθεί μέχρι τώρα,
τουλάχιστον σε μια από τις δύο αγορές (πάνω ή/και κάτω αγορά) λειτουργούσε μόνο
μια επιχείρηση.
Αυτό δικαιολογεί τη χρήση του profit-sacrifice test, καθώς και μιας παραλλαγής του, του
no economic sense test, στην Αμερική. Βλ. κεφάλαιο 3, παρακάτω.
47
Βλ. επίσης Fumagalli & Motta (2010).
46
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Πιο συγκεκριμένα είτε στην κάτω αγορά υπήρχε ένας αγοραστής και στην πάνω
αγορά αρκετοί πωλητές είτε στην πάνω αγορά υπήρχε ένας πωλητής και στην κάτω
αγορά αρκετοί αγοραστές είτε και στις δύο αγορές υπήρχε μόνο μια επιχείρηση.
Αντίθετα, στην ενότητα αυτή η προσοχή εστιάζεται σε υποδείγματα στα οποία συμμετέχουν τόσο πολλοί αγοραστές όσο και πολλοί πωλητές. Στην οικονομική βιβλιογραφία, ωστόσο, δεν υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια υποδείγματα και γι’ αυτό το λόγο,
άλλωστε, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω μελέτη ανάλογων υποδειγμάτων έτσι, ώστε να αντανακλάται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η
συνήθης δομή των πραγματικών αγορών. Μέχρι τώρα, λοιπόν, στο πνεύμα αυτό
κινούνται οι αναλύσεις των Hart & Tirole (1990), Besanko & Perry (1994), Stefanadis (1997), Prat & Rustichini (2003), Rey & Verge (2004), Spector (2004) και
Noriyuki Yanagawa & Ryoki Oki (2008). Ανάμεσα σε αυτές τις αναλύσεις ξεχωρίζει
εκείνη των Besanko & Perry (1994), η οποία ταυτόχρονα δίνει έμφαση σε μια
διαφορετική, από τις μέχρι τώρα εξεταζόμενες, επίπτωση των συμβάσεων αποκλειστικότητας πάνω στην ευημερία. Πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με άλλα υποδείγματα που εστιάζουν στον πλήρη αποκλεισμό ενός ανταγωνιστή από μια αγορά ως το
πιθανό μειονέκτημα αυτών των συμβάσεων48, το υπόδειγμα των Besanko & Perry
τονίζει τη δυνατότητα που έχουν οι συμβάσεις αυτές να μεταβάλλουν τη φύση του
ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών και μεταξύ των λιανοπωλητών.
Πρόκειται για ένα υπόδειγμα στο οποίο δύο συμμετρικοί κατασκευαστές πωλούν
τα διαφοροποιημένα προϊόντα τους σε λιανοπωλητές, η αγορά των οποίων χαρακτηρίζεται από ελεύθερη είσοδο, με τους ενεργούς λιανοπωλητές να τοποθετούνται
(συμμετρικά) ομοιόμορφα κατά μήκος ενός κυκλικού χώρου (δηλαδή είναι διαφοροποιημένοι ως προς την τοποθεσία). Οι λιανοπωλητές στη συνέχεια πωλούν τα προϊόντα αυτά στους καταναλωτές, οι οποίοι υποτίθεται ότι αγοράζουν μια μονάδα ενός
από τα δύο αυτά προϊόντα. Χωρίς συμβόλαια αποκλειστικότητας, κάθε λιανοπωλητής
πουλάει και τα δύο προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των
κατασκευαστών διαχωρίζεται από τον ανταγωνισμό μεταξύ των λιανοπωλητών. Οι
κατασκευαστές ανταγωνίζονται σε τιμές χονδρικής, ενώ οι λιανοπωλητές στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος. Από την άλλη πλευρά, με συμβόλαια αποκλειστικότητας,
κάθε λιανοπωλητής πουλάει μόνο ένα προϊόν, πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο μορφές
ανταγωνισμού (σε προϊόν και σε τοποθεσία) δεν είναι πλέον διαχωρίσιμες.
 Ισορροπία χωρίς συμβόλαια αποκλειστικότητας
Η καθαρή αξία για έναν καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν (
) από το
49, όπου
λιανοπωλητή (
) είναι
είναι η κοινή
συστηματική αξία που λαμβάνει κάθε καταναλωτής από την κατανάλωση είτε του
ενός είτε του άλλου προϊόντος,
είναι η ιδιοσυγκρασιακή αξία ενός καταναλωτή
που αγοράζει το προϊόν ,
είναι η τιμή πώλησης του προϊόντος από το λιανοπωΒλ. για παράδειγμα Comanor & French (1985) και Mathewson & Winter (1987).
Πρόκειται για ένα logit μοντέλο διαφοροποίησης (logit model) που εισάγει με απλό και
φυσικό τρόπο τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο προϊόντων στο υπό ανάπτυξη υπόδειγμα.
48
49
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λητή , είναι το ανά μονάδα απόστασης κόστος μετακίνησης και
είναι η απόσταση του καταναλωτή από το λιανοπωλητή . Ο καταναλωτής επιλέγει το προϊόν
που έχει για εκείνον τη μεγαλύτερη καθαρή αξία. Όσον αφορά στις ιδιοσυγκρασιακές
αξίες
των καταναλωτών, αυτές είναι ανεξάρτητα και ομοιόμορφα κατανεμημένες
σύμφωνα με την κατανομή ακραίων τιμών τύπου 1 με παράμετρο θέσης ίση με το μηδέν και παράμετρο κλίμακας ίση με θ50.
Η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ των προϊόντων και των λιανοπωλητών περιγράφεται ως μια διαδικασία δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο ο καταναλωτής επιλέγει
το λιανοπωλητή από τον οποίο θα αγοράσει κάθε προϊόν, ενώ στο δεύτερο στάδιο
επιλέγει το προϊόν που θα αγοράσει, προσδιορίζοντας έτσι το λιανοπωλητή στον οποίο τελικά θα πραγματοποιήσει την αγορά αυτή. Έστω m είναι ο αριθμός των
λιανοπωλητών, με το λιανοπωλητή 1 να είναι τοποθετημένος στο μηδέν (πάνω σε
κύκλο) και τους καταναλωτές ανάμεσα σε αυτόν και το λιανοπωλητή 2 να είναι τοποθετημένοι στην περιοχή
. Από τη στιγμή που η αξία
του προϊόντος
(
) είναι ίδια για κάθε λιανοπωλητή, ο καταναλωτής θα αγοράσει το προϊόν
από το λιανοπωλητή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή. Για έναν καταναλωτή που
τοποθετείται σε απόσταση από το λιανοπωλητή 1, η συνολική τιμή του προϊόντος κ
είναι
για το λιανοπωλητή 1 και
για το λιανοπωλητή 2.
Έτσι, για το προϊόν κ, υπάρχει ένα χωρικό όριο (spatial boundary) που ορίζεται ως
εξής:
(2.33).
Όσοι καταναλωτές είναι τοποθετημένοι σε σημείο
θα αγοράσουν το
προϊόν κ από το λιανοπωλητή 1 και όσοι είναι τοποθετημένοι σε σημείο
θα
αγοράσουν το προϊόν κ από το λιανοπωλητή 2. Υποθέτοντας, τώρα, ότι
(αυτό
μπορεί να ισχύει αν, για παράδειγμα, ο λιανοπωλητής 1 πουλάει φθηνότερα το προϊόν
1, δηλαδή
, ενώ ο λιανοπωλητής 2 πουλάει φθηνότερα το προϊόν 2, δηλαδή
) με
, όπου
είναι το μέσο ανάμεσα στους
λιανοπωλητές 1 και 2, τότε:
 Όσοι καταναλωτές είναι τοποθετημένοι σε σημείο
θα αγοράσουν από το
λιανοπωλητή 1, ανεξάρτητα από το ποιο προϊόν θα επιλέξουν.
 Όσοι καταναλωτές είναι τοποθετημένοι σε σημείο
θα αγοράσουν από το
λιανοπωλητή 2, ανεξάρτητα από το ποιο προϊόν θα επιλέξουν.
 Όσοι καταναλωτές είναι τοποθετημένοι ανάμεσα στα δύο όρια,
, θα
αγοράσουν είτε το προϊόν 1 από το λιανοπωλητή 1 είτε το προϊόν 2 από το
λιανοπωλητή 2. Στην περίπτωση αυτή το κόστος μετακίνησης θα επηρεάσει την
επιλογή του προϊόντος, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι τοποθετημένοι
στο σημείο
.
Γνωστή και ως Gumbel κατανομή. Στην προκειμένη περίπτωση η συνάρτηση κατανομής
είναι μονοτροπική γύρω από το μηδέν, αλλά ασύμμετρη προς τα πάνω με ένα θετικό μέσο ίσο
με , όπου γ=0,577 είναι η αρνητική σταθερά του Euler.
50
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Προσδιορισμός αναμενόμενης χρησιμότητας καταναλωτών
Για τους καταναλωτές που είναι τοποθετημένοι σε σημείο
χρησιμότητα δίνεται από τη σχέση

, η αναμενόμενη

(2.34),
όπου
. Επειδή αυτοί οι καταναλωτές πάντα θα αγοράζουν
από το λιανοπωλητή 1, η επιλογή τους, όσον αφορά στο προϊόν που θα καταναλώσουν, θα εξαρτηθεί από τις ιδιοσυγκρασιακές αξίες τους και από τις τιμές των
προϊόντων. Αντίθετα, δε θα εξαρτηθεί από το κόστος μετακίνησής τους.
Για τους καταναλωτές που είναι τοποθετημένοι ανάμεσα στα δύο όρια,
, η αναμενόμενη χρησιμότητα δίνεται από τη σχέση
(2.35),
όπου
. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή
των καταναλωτών θα εξαρτηθεί τόσο από τις ιδιοσυγκρασιακές αξίες τους και από τις
τιμές των προϊόντων όσο και από το κόστος μετακίνησής τους στους δύο λιανοπωλητές51.

Συναρτήσεις ζήτησης των δύο προϊόντων
Συμβολίζοντας με
το αναμενόμενο κλάσμα των καταναλωτών που βρίσκονται στην τοποθεσία και αγοράζουν το προϊόν κ από το λιανοπωλητή 1, οι παρακάτω σχέσεις εκφράζουν τα μερίδια αγοράς για το λιανοπωλητή 1:
για

(2.36α),
(2.36β).

Είναι προφανές ότι
για
, αφού αυτοί οι καταναλωτές θα
αγοράσουν το προϊόν 2 από το λιανοπωλητή 2. Επίσης, για όλους τους καταναλωτές
που βρίσκονται τοποθετημένοι σε σημείο
, ο αριθμός
είναι μια σταθερά
και ισχύει ότι
. Από την άλλη πλευρά, για τους καταναλωτές που είναι
τοποθετημένοι ανάμεσα στα δύο όρια,
, ισχύει ότι
και
. Τέλος, για τους καταναλωτές που είναι τοποθετημένοι σε
σημείο
, ισχύει ότι θα αγοράσουν είτε το προϊόν 1 είτε το προϊόν 2 από το
λιανοπωλητή 2.

Ο όρος
στους τύπους της χρησιμότητας δε σχετίζεται ούτε με την ισορροπία ούτε
με την ανάλυση της ευημερίας, επειδή είναι ανεξάρτητος από τις τιμές και από την απόσταση
και επειδή όλοι οι καταναλωτές υποτίθεται ότι αγοράζουν ένα από τα δύο προϊόντα.
51
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Αναμενόμενες συνολικές πωλήσεις των δύο προϊόντων για το λιανοπωλητή 1
Υποθέτοντας μια ομοιόμορφη κατανομή Ν καταναλωτών πάνω στον κύκλο, οι
αναμενόμενες πωλήσεις του προϊόντος κ για το λιανοπωλητή 1 δίνονται από τις σχέσεις
(2.37α)
και

(2.37β).

Έχοντας, τώρα, προσδιορίσει τις συναρτήσεις ζήτησης για έναν αντιπροσωπευτικό λιανοπωλητή, οι Besanko & Perry στη συνέχεια προσδιορίζουν τις λιανικές και
χονδρικές τιμές στην ισορροπία.

Ισορροπία στην αγορά λιανοπωλητών και στην αγορά κατασκευαστών
Αρχικά, οι Besanko & Perry υποθέτουν ότι οι κινήσεις των συμμετεχόντων στο
υπόδειγμα πραγματοποιούνται σε τρία στάδια. Έτσι, στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι
λιανοπωλητές αποφασίζουν για το αν θα εισέλθουν στην αντίστοιχη αγορά. Έπειτα,
στο δεύτερο στάδιο κάθε κατασκευαστής ορίζει μια χονδρική τιμή , ίδια για κάθε
λιανοπωλητή, ενώ τέλος στο τρίτο στάδιο κάθε λιανοπωλητής επιλέγει ένα ζεύγος
τιμών
για τα δύο προϊόντα που πουλάει.
Η συνάρτηση κέρδους για έναν αντιπροσωπευτικό λιανοπωλητή εκφράζεται από
τη σχέση
(2.38),
όπου είναι το σταθερό κόστος που προκύπτει για το λιανοπωλητή από το εμπόριο
και των δύο προϊόντων. Μεγιστοποιώντας τη σχέση (2.38) ως προς
και
,
προκύπτουν οι βέλτιστες λιανικές τιμές στην ισορροπία, η οποία είναι συμμετρική για
όλους τους λιανοπωλητές (αφού όλοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες χονδρικές τιμές). Ακολούθως, το περιθώριο κέρδους των λιανοπωλητών στην ισορροπία δίνεται από τη
σχέση
για κ=1,2

(2.39),

όπου
είναι η λιανική τιμή του προϊόντος κ, κοινή σε όλους τους λιανοπωλητές.
Από τη στιγμή που η λιανική τιμή κάθε προϊόντος είναι ίδια σε κάθε λιανοπωλητή, το
χωρικό όριο κάθε προϊόντος είναι το μέσο ανάμεσα στους λιανοπωλητές 1 και 2,
δηλαδή
.
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Από τις σχέσεις (2.36α) και (2.39), προσδιορίζεται το αναμενόμενο κέρδος του
κατασκευαστή κ:
(2.40),
όπου είναι το οριακό κόστος παραγωγής του προϊόντος κ. Επειδή οι κατασκευαστές
είναι συμμετρικοί, η ισορροπία θα είναι επίσης συμμετρική. Μεγιστοποιώντας τη
σχέση (2.40) ως προς και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια συμμετρική ισορροπία οι
δύο κατασκευαστές μοιράζονται ισόποσα την αγορά, προκύπτει ότι η συμμετρική
χονδρική τιμή της κατά Νash ισορροπίας,
, υπερβαίνει το οριακό κόστος κατά
μια σταθερά, δηλαδή:
(2.41).
Αντικαθιστώντας τη σχέση (2.39) στη σχέση (2.41), γίνεται σαφές ότι η λιανική
τιμή στην ισορροπία,
, περιλαμβάνει ένα διπλό περιθώριο πάνω από το οριακό
κόστος παραγωγής του προϊόντος κ. Έτσι ισχύει ότι
(2.42).
Το ανά μονάδα απόστασης κόστος μετακίνησης t εκφράζει το μέγεθος της
διαφοροποίησης στην αγορά των λιανοπωλητών (ως προς την τοποθεσία) για οποιοδήποτε αριθμό λιανοπωλητών m. Όσο υψηλότερο είναι το κόστος αυτό, τόσο πιο
διαφοροποιημένοι είναι οι λιανοπωλητές μεταξύ τους και τόσο υψηλότερο είναι το
περιθώριο κέρδους αυτών. Από την άλλη πλευρά, η παράμετρος κλίμακας θ μετράει
το μέγεθος της διαφοροποίησης στην αγορά των κατασκευαστών (ως προς το προϊόν). Όσο υψηλότερη είναι η τιμή αυτής της παραμέτρου, τόσο υψηλότερη είναι η
διακύμανση της κατανομής των ιδιοσυγκρασιακών αξιών των καταναλωτών, τόσο
πιο διαφοροποιημένα είναι τα προϊόντα μεταξύ τους και τόσο πιο υψηλό είναι το
περιθώριο κέρδους των κατασκευαστών.
Χρησιμοποιώντας, τώρα, τις σχέσεις (2.38) και (2.39), οι Besanko & Perry προσδιορίζουν το κέρδος ενός λιανοπωλητή στην ισορροπία, το οποίο ισούται με
(2.43).
Στη συνέχεια, με βάση το κέρδος αυτό, εκτιμούν τον αριθμό των λιανοπωλητών
που θα εισέλθουν στην αντίστοιχη αγορά (λόγω της ελεύθερης εισόδου). Ο αριθμός
αυτός είναι ένας ακέραιος μικρότερος από ή ίσος με
(2.44).
Τέλος, προσδιορίζουν το πλεόνασμα του καταναλωτή και τη συνολική ευημερία.
Με τα χωρικά όρια των προϊόντων να βρίσκονται στο σημείο
και τις λιανικές
τιμές αυτών να είναι ίδιες σε όλους τους λιανοπωλητές, ισχύει ότι
. Ως
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εκ τούτου, η αναμενόμενη χρησιμότητα ενός καταναλωτή που βρίσκεται στην τοποθεσία s, από τη σχέση (2.34), είναι
(2.45).
Ο όρος
είναι η αναμενόμενη αύξηση στην αξία από την ιδιοσυγκρασιακή
αξία του προϊόντος, ενώ ο όρος
είναι η αναμενόμενη αύξηση στην αξία από
την ικανότητα του καταναλωτή να επιλέγει τη μέγιστη ιδιοσυγκρασιακή αξία μεταξύ
των δύο προϊόντων. Η δεύτερη από τις δύο παραπάνω αξίες είναι η αξία διαφοροποίησης των δύο προϊόντων (αξία της ποικιλίας των προϊόντων).
Από τη στιγμή που τα κόστη μετακίνησης μεταβάλλονται κατά τρόπο γραμμικό
όσο η απόσταση αυξάνεται, είναι εύκολο να προσδιοριστεί το συνολικό πλεόνασμα
του καταναλωτή. Τα κόστη μετακίνησης για το μέσο καταναλωτή είναι
.
Οπότε, το συνολικό αναμενόμενο πλεόνασμα του καταναλωτή είναι
(2.46),
όπου ο όρος μέσα στις αγκύλες εκφράζει τη μέση αναμενόμενη χρησιμότητα των
καταναλωτών. Τα κέρδη των κατασκευαστών είναι
και τα κέρδη των
λιανοπωλητών είναι
. Έτσι, το κοινωνικό πλεόνασμα είναι
(2.47),
όπου
. Από τη στιγμή που όλοι οι καταναλωτές αγοράζουν ένα προϊόν, δεν
υπάρχει απώλεια ευημερίας. Ως αποτέλεσμα, το κοινωνικό πλεόνασμα δεν εξαρτάται
από τη λιανική τιμή των προϊόντων, η οποία απλώς ανακατανέμει το πλεόνασμα από
τους καταναλωτές στους κατασκευαστές. Επιπλέον, η συστηματική αξία και το
οριακό κόστος είναι αμετάβλητα και γι’ αυτό το λόγο η διαφορά ανάμεσα στο
αποτέλεσμα της αγοράς χωρίς συμβόλαια αποκλειστικότητας και στο αποτέλεσμα με
συμβόλαια αποκλειστικότητας θα εξαρτηθεί μόνο από την αξία διαφοροποίησης των
προϊόντων, τα κόστη μετακίνησης και τα σταθερά κόστη των λιανοπωλητών.

 Ισορροπία με συμβόλαια αποκλειστικότητας
Σε περίπτωση που υπάρχει δυνατότητα για σύναψη συμβολαίων αποκλειστικότητας, κάθε κατασκευαστής αποφασίζει για το αν θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά ή
απλά συμβόλαια. Αν τουλάχιστον ένας από τους δύο κατασκευαστές επιλέξει αποκλειστική συνεργασία με κάποιους λιανοπωλητές, τότε οι Besanko & Perry υποθέτουν ότι για κάθε προϊόν θα υπάρχει ο ίδιος αριθμός αποκλειστικών λιανοπωλητών.
Ο αριθμός αυτός θα προσδιοριστεί από την ελεύθερη είσοδο στη λιανική αγορά και
όχι από τους κατασκευαστές.
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Έστω

είναι ο συνολικός αριθμός των λιανοπωλητών
, με τους μονούς
λιανοπωλητές να πωλούν το προϊόν 1 και τους ζυγούς
λιανοπωλητές να πωλούν το προϊόν 2 (δηλαδή δύο γειτονικοί λιανοπωλητές πωλούν
διαφορετικό προϊόν). Επίσης, έστω ότι ο λιανοπωλητής 1 είναι τοποθετημένος στο
μηδέν (πάνω σε κύκλο), ο λιανοπωλητής 2 στο
, ο λιανοπωλητής 3 στο
και
ούτω καθεξής. Ο λιανοπωλητής 1 χρεώνει τιμή , ο λιανοπωλητής 2 τιμή κ.ο.κ..
Αρχικά, οι Besanko & Perry προσδιορίζουν τη συνάρτηση ζήτησης που αντιμετωπίζει ένας αντιπροσωπευτικός αποκλειστικός λιανοπωλητής (έστω ο λιανοπωλητής
1). Ο λιανοπωλητής 1 ανταγωνίζεται τόσο με το λιανοπωλητή 3 για το ίδιο προϊόν
όσο και με το λιανοπωλητή 2 για διαφορετικό προϊόν. Έτσι, οι καταναλωτές ανάμεσα
στους λιανοπωλητές 1 και 3 που έχουν αποφασίσει να αγοράσουν το προϊόν 1, θα
πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη αγορά στο λιανοπωλητή που προσφέρει τη μικρότερη συνολική τιμή, δηλαδή τη μικρότερη από τις τιμές
και
. Η συνθήκη αυτή ορίζει ένα χωρικό όριο (spatial boundary):
(2.48).
Όσοι καταναλωτές είναι τοποθετημένοι σε σημείο
θα αγοράσουν από το
λιανοπωλητή 1 και όσοι είναι τοποθετημένοι σε σημείο
θα αγοράσουν από το
λιανοπωλητή 3. Αν
, τότε
, που σημαίνει ότι το χωρικό όριο των
λιανοπωλητών 1 και 3 βρίσκεται πέρα από την τοποθεσία του λιανοπωλητή 2. Όσον
αφορά, τώρα, στον ανταγωνισμό μεταξύ των λιανοπωλητών 1 και 2, όσοι καταναλωτές βρίσκονται σε απόσταση
από το λιανοπωλητή 1 είτε θα
διανύσουν απόσταση για να αγοράσουν το προϊόν 1 από το λιανοπωλητή 1 είτε θα
διανύσουν απόσταση
για να αγοράσουν το προϊόν 2 από το λιανοπωλητή 2.
Η αναμενόμενη χρησιμότητα αυτών των καταναλωτών δίνεται από τη σχέση
για

(2.49),

όπου
. Η απόσταση
εμφανίζεται σε
απόλυτη τιμή, επειδή, όταν
, οι καταναλωτές που είναι τοποθετημένοι δεξιά
από το λιανοπωλητή 2, δηλαδή σε σημείο τέτοιο, ώστε
, θα ταξιδέψουν
πέρα από το λιανοπωλητή 2 για να αγοράσουν το προϊόν 1 από το λιανοπωλητή 1.
Ανάμεσα στους λιανοπωλητές 1 και 2 δεν υπάρχει κάποιο χωρικό όριο και από τους
καταναλωτές που βρίσκονται σε σημείο
κάποιοι θα αγοράσουν το προϊόν 1 από
το λιανοπωλητή 1 και κάποιοι θα αγοράσουν το προϊόν 2 από το λιανοπωλητή 2. Ως
αποτέλεσμα, τα κόστη μετακίνησης των καταναλωτών είναι υψηλότερα, όταν υπάρχουν αποκλειστικοί λιανοπωλητές.
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Συνάρτηση ζήτησης του αντιπροσωπευτικού λιανοπωλητή
Συμβολίζοντας με
το αναμενόμενο κλάσμα των καταναλωτών που βρίσκονται σε απόσταση
από το λιανοπωλητή 1 και αγοράζουν το προϊόν 1 από το
λιανοπωλητή 1, η παρακάτω σχέση εκφράζει το μερίδιο αγοράς αυτού του λιανοπωλητή:
για

(2.50).

Υποθέτοντας, τώρα, μια ομοιόμορφη κατανομή Ν καταναλωτών πάνω στον κύκλο, ο αριθμός των καταναλωτών που θα αγοράσουν το προϊόν 1 από το λιανοπωλητή 1 είναι ίσος με

(2.51),
όπου η παράμετρος
μετράει τη δύναμη της διαφοροποίησης στην αγορά των
λιανοπωλητών (ως προς την τοποθεσία) σε σχέση προς τη διαφοροποίηση στην
αγορά των κατασκευαστών (ως προς το προϊόν).

Ισορροπία στην αγορά λιανοπωλητών και στην αγορά κατασκευαστών
Αγνοώντας τα σταθερά κόστη, τα κέρδη ενός λιανοπωλητή που πουλάει το
προϊόν κ είναι
. Για ένα δεδομένο αριθμό λιανοπωλητών , οι
συνθήκες πρώτης τάξης για δύο γειτονικούς λιανοπωλητές και
είναι

(2.52α)
και

(2.52β).

Επειδή όλοι οι λιανοπωλητές ενός συγκεκριμένου προϊόντος αντιμετωπίζουν την
ίδια χονδρική τιμή, για ένα οποιοδήποτε ζεύγος χονδρικών τιμών
η ισορροπία
μεταξύ των λιανοπωλητών που πωλούν το ίδιο προϊόν θα είναι συμμετρική, οπότε
. Επιπλέον, επειδή οι κατασκευαστές είναι συμμετρικοί, η
ισορροπία στην αγορά τους θα είναι επίσης συμμετρική με
και
.
Λύνοντας, τώρα, τις σχέσεις (2.52α) και (2.52β) προκύπτει το περιθώριο κέρδους των
λιανοπωλητών στην ισορροπία:
(2.53).
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Συγκρίνοντας τη σχέση (2.53) με τη σχέση (2.39), γίνεται σαφές ότι το περιθώριο
κέρδους των λιανοπωλητών είναι μεγαλύτερο όταν υπογράφονται συμβόλαια αποκλειστικότητας (με τον αριθμό των λιανοπωλητών να είναι ίδιος και στις δύο περιπτώσεις). Με τα συμβόλαια αυτά, οι λιανοπωλητές διαφοροποιούνται τόσο ως προς
το προϊόν όσο και ως προς τα κόστη μετακίνησης των καταναλωτών. Από τη σχέση
(2.53) φαίνεται ότι και οι δύο μορφές διαφοροποίησης αυξάνουν το περιθώριο
κέρδους, αφού όσο αυξάνεται το κόστος και η παράμετρος θ τόσο αυξάνεται και το
περιθώριο αυτό. Από την άλλη πλευρά, όσο αυξάνεται ο αριθμός των λιανοπωλητών
τόσο πιο κοντά έρχονται οι λιανοπωλητές (μειώνοντας έτσι τα κόστη μετακίνησης
των καταναλωτών) και άρα τόσο λιγότερο διαφοροποιημένοι είναι. Ως αποτέλεσμα,
το περιθώριο κέρδους των λιανοπωλητών μειώνεται.
Όσον αφορά, τώρα, στον αριθμό των λιανοπωλητών που θα εισέλθουν ελεύθερα
στην αντίστοιχη αγορά (στην ισορροπία), αυτός εξαρτάται από το κατά πόσο μειώνονται τα σταθερά κόστη των λιανοπωλητών από την πώληση ενός μόνο προϊόντος.
Όταν τα κόστη αυτά μειώνονται σε σημαντικό βαθμό (αντιοικονομίες φάσματος),
τότε υπάρχει κίνητρο για είσοδο στην αγορά και ως εκ τούτου θα περίμενε κανείς να
δει περισσότερους λιανοπωλητές να εισέρχονται στην περίπτωση των συμβάσεων
αποκλειστικότητας συγκριτικά με την περίπτωση των μη αποκλειστικών συμβάσεων.
Οι Besanko & Perry, στη συνέχεια, προσδιορίζουν τη χονδρική τιμή των κατασκευαστών στην ισορροπία. Επειδή όλοι οι αποκλειστικοί λιανοπωλητές κάθε κατασκευαστή θέτουν την ίδια τιμή
, η συνάρτηση ζήτησης για το προϊόν που
παράγεται από τον κατασκευαστή 1 προκύπτει απλά αν πολλαπλασιαστεί η ζήτηση
του λιανοπωλητή 1 στη σχέση (2.51) με
(όταν
):

(2.54).
Ακολούθως, η ισορροπία στις χονδρικές τιμές των κατασκευαστών χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω συνθήκες πρώτης τάξης
(2.55α)
και
όπου
. Εκτιμώντας, τώρα, την παράγωγο
μια συμμετρική λιανική ισορροπία, προκύπτει ότι

(2.55β),
σε

(2.56).
Αντικαθιστώντας τη σχέση (2.56) στις σχέσεις (2.55α) και (2.55β) παράγεται η
χονδρική τιμή στην ισορροπία:
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(2.57).
Επειδή η παράγωγος
είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα (προσεγγίζει τη μονάδα όσο το μεγαλώνει), αποδεικνύεται εύκολα ότι
για
όλα τα . Ως εκ τούτου, παρατηρώντας τη σχέση (2.41) είναι φανερό ότι το
περιθώριο κέρδους των κατασκευαστών στην ισορροπία είναι μεγαλύτερο όταν
υπογράφονται συμβόλαια αποκλειστικότητας, δηλαδή οι κατασκευαστές στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν υψηλότερα κέρδη και γι’ αυτό το λόγο έχουν κίνητρο να
υπογράφουν τέτοια συμβόλαια.
Ολοκληρώνοντας το υπόδειγμά τους, οι Besanko & Perry υπολογίζουν το
συνολικό πλεόνασμα του καταναλωτή και το κοινωνικό πλεόνασμα. Σύμφωνα με τη
σχέση (2.49), αρχικά προσδιορίζουν την αναμενόμενη χρησιμότητα ενός καταναλωτή
που βρίσκεται τοποθετημένος σε σημείο
ανάμεσα σε δύο λιανοπωλητές. Η
χρησιμότητα αυτή εκφράζεται ως
για

(2.58),

όπου
. Στη σχέση (2.58) ο δεύτερος όρος,
,
εκφράζει την αξία διαφοροποίησης των προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη
μετακίνησης των καταναλωτών, και αντιστοιχεί στους ξεχωριστούς όρους
(όρος διαφοροποίησης των προϊόντων) και
(όρος κόστους μετακίνησης) της
σχέσης (2.45). Χρησιμοποιώντας, τώρα, τη σχέση (2.58), οι Besanko & Perry
εκτιμούν το συνολικό πλεόνασμα του καταναλωτή, το οποίο ισούται με
(2.59).
Προσθέτοντας στη σχέση (2.59) τα κέρδη των κατασκευαστών,
, και
τα κέρδη των λιανοπωλητών,
, όπου α είναι το κλάσμα που
δείχνει το κατά πόσο τα σταθερά κόστη των λιανοπωλητών από την πώληση ενός
μόνο προϊόντος είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα κόστη τους όταν πωλούν και τα
δύο προϊόντα (σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ένας αποκλειστικός λιανοπωλητής έχει
σταθερό κόστος ίσο με
) , προκύπτει το κοινωνικό πλεόνασμα
(2.60).
Κοιτάζοντας ξανά τη σχέση (2.47) φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επίδραση της
διαφοροποίησης των προϊόντων, του κόστους μετακίνησης των καταναλωτών και
των σταθερών δαπανών των λιανοπωλητών πάνω στην ευημερία παρουσιάζεται χωριστά η μια από την άλλη. Προκειμένου, λοιπόν, να είναι εφικτή η σύγκριση των
σχέσεων (2.47) και (2.60), οι Besanko & Perry αναλύουν τον όρο του ολοκληρώματος στη σχέση (2.60) σε δύο όρους, ο πρώτος από τους οποίους εκφράζει την αξία
διαφοροποίησης των προϊόντων και ο δεύτερος δηλώνει τα κόστη μετακίνησης των
καταναλωτών. Έτσι, τα κόστη μετακίνησης υπολογίζονται από τη σχέση
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(2.61),
ενώ η αξία της διαφοροποίησης των προϊόντων δίνεται από τη σχέση
(2.62).

 Σύγκριση αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, οι Besanko & Perry καταλήγουν στα ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, με σταθερές τις λιανικές τιμές και αμετάβλητο τον
αριθμό των λιανοπωλητών, μετασχηματίζοντας τη σχέση (2.49) σε
για

(2.63),

έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμη με τη σχέση (2.34), και πραγματοποιώντας τη σύγκριση αυτή, προκύπτει ότι, εφόσον
, η αναμενόμενη χρησιμότητα των καταναλωτών είναι μικρότερη όταν υπογράφονται συμβόλαια
αποκλειστικότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι καταναλωτές που ισαπέχουν από δύο
γειτονικούς λιανοπωλητές. Οι καταναλωτές αυτοί παραμένουν ανεπηρέαστοι από τα
συμβόλαια αυτά, αφού λόγω της τοποθεσίας τους η χρήση τέτοιων συμβολαίων από
τους κατασκευαστές δεν επηρεάζει ούτε το κόστος μετακίνησης ούτε την ποικιλία
των προϊόντων για αυτούς.
Δεύτερον, με σταθερό και πάλι τον αριθμό των λιανοπωλητών, από τη σχέση
(2.53) προκύπτει ότι η λιανική τιμή είναι υψηλότερη όταν συνάπτονται αποκλειστικές
συμφωνίες μεταξύ κατασκευαστών και λιανοπωλητών, ακόμη κι όταν η χονδρική
τιμή παραμένει ίδια μετά τη σύναψη αυτών των συμφωνιών. Τα συμβόλαια αποκλειστικότητας αυξάνουν τη διαφοροποίηση μεταξύ των κατασκευαστών καθώς και τη
διαφοροποίηση των προϊόντων στη λιανική αγορά αναμειγνύοντας τα ήδη διαφοροποιημένα προϊόντα με τις διαφορετικές τοποθεσίες των λιανοπωλητών. Η αύξηση
αυτή προκαλεί με τη σειρά της υψηλότερα περιθώρια κέρδους τόσο για τους κατάσκευαστές όσο και για τους λιανοπωλητές (γι’ αυτό οι κατασκευαστές έχουν κίνητρο
για χρήση αποκλειστικών συμβολαίων), αφού ωθεί τόσο τις χονδρικές όσο και τις
λιανικές τιμές σε υψηλότερα επίπεδα. Οι υψηλότερες τιμές, όμως, σε συνδυασμό με
τα υψηλότερα κόστη μετακίνησης και τη μικρότερη ποικιλία προϊόντων (αποτελέσματα των αποκλειστικών συμφωνιών) βλάπτουν αναμφισβήτητα τον καταναλωτή,
αφού είτε του κοστίζει πλέον περισσότερο η αγορά του αγαπημένου του προϊόντος
(διανύοντας μεγαλύτερη απόσταση για να το αποκτήσει) είτε καταλήγει να αγοράζει
το λιγότερο αγαπημένο του προϊόν (επειδή πωλείται σε κοντινότερη απόσταση).
Ωστόσο, τα συμβόλαια αποκλειστικότητας μπορούν κάτω από συγκεκριμένες
συνθήκες να αυξήσουν το πλεόνασμα του καταναλωτή. Πρόκειται για το τρίτο συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο τα μειωμένα σταθερά κόστη των υφιστάμενων
λιανοπωλητών (από την πώληση αποκλειστικά ενός προϊόντος), σε συνδυασμό με τα
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υψηλότερα περιθώρια κέρδους στη λιανική αγορά, προσελκύουν την είσοδο νέων
λιανοπωλητών στην αγορά αυτή, επαναφέροντας έτσι προς τα κάτω τα αυξημένα
κόστη μετακίνησης (με περισσότερους λιανοπωλητές μειώνονται οι μεταξύ τους αποστάσεις). Ως εκ τούτου, οι λιανοπωλητές είναι πλέον λιγότερο διαφοροποιημένοι
(ως προς την τοποθεσία τους στον κύκλο), γεγονός που συνεπάγεται μείωση των λιανικών τιμών και κατά συνέπεια αύξηση της αναμενόμενης χρησιμότητας των καταναλωτών. Δεδομένου, τώρα, ότι τα σταθερά κόστη εξακολουθούν να είναι μειωμένα
ακόμη και με τους νεοεισερχόμενους λιανοπωλητές στην αγορά, η αύξηση στα κόστη
μετακίνησης (και η μείωση στην ποικιλία των προϊόντων) από την εφαρμογή αποκλειστικών συμφωνιών μπορεί να αντισταθμιστεί από τη μείωση στα σταθερά κόστη
των λιανοπωλητών και από τις επακόλουθες συνέπειες αυτών52.
Η μείωση, όμως, των σταθερών δαπανών κάθε αποκλειστικού λιανοπωλητή δεν
επηρεάζει μόνο το πλεόνασμα του καταναλωτή, αλλά επηρεάζει ταυτόχρονα και το
κοινωνικό πλεόνασμα. Επειδή όλοι οι καταναλωτές αγοράζουν (με και χωρίς
συμβόλαια αποκλειστικότητας), τόσο τα κέρδη των κατασκευαστών όσο και τα κέρδη
των λιανοπωλητών δε σχετίζονται με το κοινωνικό πλεόνασμα. Τα σταθερά κόστη
των λιανοπωλητών είναι εκείνα που έχουν σημασία. Χωρίς μειώσεις στα κόστη αυτά,
οι συμβάσεις αποκλειστικότητας επιβάλλουν στον καταναλωτή σημαντικούς περιορισμούς στην ποικιλία των προϊόντων, καθώς και σημαντικά επιπρόσθετα κόστη
μετακίνησης. Η ύπαρξη, όμως, ποικιλίας και χαμηλών εξόδων μετακίνησης επηρεάζουν θετικά το κοινωνικό πλεόνασμα. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η σύγκριση αυτών των
μεγεθών με και χωρίς συμβόλαια αποκλειστικότητας. Έχοντας, ήδη, αναλύσει τον
όρο του ολοκληρώματος στη σχέση (2.60) στους όρους των σχέσεων (2.61) και (2.62)
και χρησιμοποιώντας τη σχέση (2.47), προσδιορίζονται οι παρακάτω μεταβολές
(2.64α)
(2.64β).
Όταν η τιμή του
είναι αρνητική και του
είναι θετική, τότε τα
συμβόλαια αποκλειστικότητας αυξάνουν το κοινωνικό πλεόνασμα, αυξάνοντας την
ποικιλία των προϊόντων και μειώνοντας τα κόστη μετακίνησης αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, οι Besanko & Perry (1994) με το υπόδειγμά τους αποδεικνύουν
ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και υψηλότερα
κόστη μετακίνησης, αυξάνουν τα κέρδη των κατασκευαστών, άρα και τα κίνητρά
τους για εφαρμογή τέτοιων συμβολαίων, ενώ μέσα από υπολογιστικά αποτελέσματα
δείχνουν ότι η ευημερία του καταναλωτή γενικά μειώνεται, τα κέρδη αυξάνουν και το
συνολικό πλεόνασμα μειώνεται εκτός αν η μείωση των σταθερών δαπανών από την
αποκλειστικότητα είναι μεγάλη, ώστε να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της.

Ωστόσο, η είσοδος ενδέχεται να μη μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως τα αυξημένα κόστη
μετακίνησης των καταναλωτών, αν οι χονδρικές τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές
διατηρώντας έτσι και τις λιανικές τιμές σε εξίσου υψηλά επίπεδα.
52
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2.8 Συμβόλαια αποκλειστικότητας με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικοτήτων
Με το υπόδειγμα των Besanko & Perry (1994) της προηγούμενης ενότητας, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση ορισμένων από τα πιο σημαντικά υποδείγματα με θέμα την
αντιανταγωνιστική χρήση των συμβολαίων αποκλειστικότητας. Στην παρούσα ενότητα, η προσοχή εστιάζεται εξ ολοκλήρου στο πιο πολυσυζητημένο κίνητρο αποτελεσματικότητας που ωθεί τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή τέτοιων συμβολαίων. Πρόκειται για την ικανότητα που έχουν τα συμβόλαια αυτά να προστατεύουν εξειδικευμένες στη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των
επενδύσεων εκείνων που υπόκεινται στο γνωστό πρόβλημα του free riding.
Προς έκπληξη όλων, η οικονομική βιβλιογραφία δεν περιλαμβάνει επίσημες αναλύσεις του ρόλου των συμβολαίων αποκλειστικότητας στην προώθηση επενδύσεων.
Επιπλέον, οι υπάρχουσες ανεπίσημες αλλά αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, με
θέμα αυτό το ρόλο, προβάλλουν παρόμοια, αλλά ταυτόχρονα, ξεχωριστά επιχειρήματα. Το πιο γνωστό από τα επιχειρήματα αυτά οφείλεται στον Howard Marvel (1982),
ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας ίσως προωθούν την
αποτελεσματικότητα, σε περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται εκμετάλλευση υφιστάμενων επενδύσεων από τρίτα μέρη που δε συμμετέχουν σε αυτές, διαμέσου του
free riding53.
Αργότερα, ο Klein (1988) και οι Masten & Snyder (1993), πραγματοποιώντας περιπτωσιολογικές μελέτες (αναλύσεις συγκεκριμένων υπαρκτών περιπτώσεων), διατυπώνουν κι εκείνοι παρόμοια επιχειρήματα όσον αφορά στην προστασία των επενδύσεων μέσα από την εφαρμογή συμβολαίων αποκλειστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο
Klein, αναφερόμενος στην υπόθεση General Motors v. Fisher (1919), ισχυρίζεται ότι
η χρήση συμβολαίων αποκλειστικότητας στην περίπτωση αυτή υπήρξε αναγκαία,
προκειμένου να προστατευθούν οι επενδύσεις που είχε κάνει η Fisher σε εξειδικευμένο εξοπλισμό54. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Frasco (1991), επισημαίνοντας ότι
τέτοια συμβόλαια πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προστατεύονται οι επενδύσεις
κατασκευαστών, όταν ο βαθμός εξειδίκευσης αυτών των επενδύσεων είναι τέτοιος
που τις καθιστά υπερβολικά δαπανηρές.
Από την άλλη πλευρά, οι Masten & Snyder αναφερόμενοι στην περίφημη United
Shoe Machinery υπόθεση (1922), ενώ διατυπώνουν την ίδια άποψη με τον Klein, ότι
δηλαδή η αποκλειστικότητα θα πρέπει να υιοθετείται ως πρακτική με σκοπό την
προστασία των επενδύσεων ενός κατασκευαστή, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε
επενδύσεις των οποίων τα οφέλη μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ο αγοραστής στις συναλλαγές του με άλλους κατασκευαστές55.
Βλ. Marvel H., Exclusive Dealing, Journal of Law and Economics, vol. 25, 1–25 (1982).
Βλ. Klein B., Vertical Integration as Organizational Ownership: The Fisher Body-General
Motors Relationship Revisited, Journal of Law, Economics & Organization, vol. 4, No. 1,
199-213 (1988).
55
Βλ. Masten S. & Snyder E., United States versus United Shoe Machinery Corporation: on
the merits, Journal of Law and Economics (1993).
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Αρκετά χρόνια μετά, σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο, οι Klein & Lerner (2007),
επέκτειναν την ανάλυση του free riding προβλήματος δείχνοντας ότι τα συμβόλαια
αποκλειστικότητας ελαχιστοποιούν το πρόβλημα αυτό και δημιουργούν αμέριστη
πίστη και αφοσίωση (undivided loyalty)56. Για αμέριστη πίστη και αφοσίωση διαμέσου των συμβάσεων αυτών είχε μιλήσει νωρίτερα και ο Bork (1978), αλλά και οι
Areeda & Kaplow (1997).
Πιο συγκεκριμένα, ο Bork αναφερόμενος στην πασίγνωστη υπόθεση Standard
Fashion Co. v. Magrane Houston Co. (1922), ισχυρίζεται ότι ο λόγος για τον οποίο η
Standard Fashion σύναψε συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας με τη Magrane
Houston δεν ήταν η αποτροπή της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά. Αντίθετα, προτείνει ότι ήταν κάποιος λογικότερος στόχος, όπως η εξασφάλιση καλύτερης
προώθησης των προϊόντων της (μέσω ανάληψης σχετικών επενδύσεων) από την
πλευρά της Magrane Houston57.
Από την άλλη πλευρά, οι Areeda & Kaplow, μελετώντας την περίπτωση στην
οποία ο αγοραστής είναι εκείνος που επενδύει, ισχυρίζονται ότι τα συμβόλαια
αποκλειστικότητας πρέπει να εφαρμόζονται από έναν κατασκευαστή στη σχέση του
με κάποιο λιανοπωλητή, προκειμένου να ενισχύεται η πίστη αυτού του λιανοπωλητή.
Με άλλα λόγια, οι Areeda & Kaplow προτείνουν ότι ένας κατασκευαστής πρέπει να
χρησιμοποιεί τέτοια συμβόλαια, για να ενθαρρύνει μέσω αυτών το λιανοπωλητή ώστε
να προσαρμόζει τις προωθητικές του ενέργειες (τις επενδύσεις του) προς όφελος των
δικών του προϊόντων58.
Τέλος, οι Segal & Whinston (2000b) μελετώντας κι εκείνοι το ρόλο των συμβάσεων αποκλειστικότητας στην προστασία επενδύσεων και αξιολογώντας τα σχετικά
ανεπίσημα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί από άλλους μέχρι το 2000, στο άρθρο
τους εξετάζουν, επίσημα πλέον, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι συμβάσεις αυτές
ίσως είναι πολύτιμες σε ιδιωτικό ή/και κοινωνικό επίπεδο για την προστασία επενδύσεων που δε συμπεριλαμβάνονται σε συμβόλαια. Για το σκοπό αυτό, οι Segal &
Whinston αναπτύσσουν ένα επίσημο υπόδειγμα με θέμα τις συμβάσεις αποκλειστικότητας και την προστασία τέτοιων επενδύσεων, προσφέροντας έτσι ένα ακόμη
σημαντικό άρθρο στην υπάρχουσα οικονομική βιβλιογραφία με γενικότερο θέμα την
αποτελεσματική χρήση αυτών των συμβάσεων59.

Βλ. Klein B.& Lerner A., The Expanded Economics of Free-Riding: How Exclusive
Dealing Prevents Free-Riding and Creates Undivided Loyalty, Antitrust Law Journal, Vol.
74, 473-519 (2007).
57
Βλ. Bork R., The Antitrust Paradox: A policy at war with itself, New York: Basic Books
(1978).
58
Βλ. Areeda P., Kaplow L., Antitrust Analysis: Problems, Text, Cases, Aspen Law &
Business, New York, 5th edn. (1997).
59
Βλ. επίσης Besanko & Perry (1993), Martimort (1996) και Bernheim & Whinston (1998).
Πρόκειται για θεωρίες κινήτρων που δείχνουν ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας ενισχύουν τα κίνητρα για επενδύσεις όταν υπάρχουν εξωτερικότητες μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών.
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Με στόχο, λοιπόν, την κατανόηση των επιδράσεων της αποκλειστικότητας πάνω
σε εξειδικευμένες επενδύσεις, στη συνολική ευημερία αλλά και στα προσωπικά
κίνητρα κατασκευαστών και λιανοπωλητών για εφαρμογή αποκλειστικότητας στις
σχέσεις τους, η παρούσα ενότητα εξετάζει το υπόδειγμα αυτό, επαναδιατυπωμένο
από τον Whinston (2006), παρέχοντας στον αναγνώστη πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

 Συμβόλαια αποκλειστικότητας και προστασία επενδύσεων
Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία ένας αγοραστής Α και ένας πωλητής Π
αρχικά υπογράφουν μεταξύ τους συμβόλαιο, στο οποίο ο μοναδικός όρος που μπορεί
να προσδιοριστεί (εκτός από μια εφάπαξ καταβολή ποσού η οποία όμως δεν
επηρεάζει το κίνητρο για επενδύσεις και γι’ αυτό αγνοείται σε όλο το υπόδειγμα)
είναι η αποκλειστικότητα μεταξύ τους (incomplete contract)60. Αυτό σημαίνει ότι δε
μπορούν να περιγραφούν μελλοντικές συναλλαγές εκ των προτέρων και άρα ότι τα
συμβαλλόμενα μέρη δε μπορούν να προσδιορίσουν οποιαδήποτε μελλοντική θετική
συναλλαγή στο αρχικό στάδιο του παιγνίου (ακραία υπόθεση).
Έτσι, λοιπόν, στο αρχικό συμβόλαιο προσδιορίζεται μόνο μια μεταβλητή e, η
οποία συμβολίζει τη σχέση αποκλειστικότητας μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή,
με e=1 να υποδηλώνει ένα αποκλειστικό συμβόλαιο (exclusive contract) και με e=0
να υποδηλώνει ένα μη αποκλειστικό συμβόλαιο (nonexclusive contract) ή, ισοδύναμα, την απουσία οποιουδήποτε συμβολαίου. Στο παίγνιο, επίσης, παρουσιάζεται κι
ένας ανταγωνιστικός εξωτερικός πωλητής Ε, με τον οποίο υπάρχει πιθανότητα να
συνεργαστεί ο αγοραστής στο τελευταίο στάδιο του παιγνίου.
Πιο αναλυτικά, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί είτε με τον
πωλητή Π είτε με τον εξωτερικό πωλητή Ε. Μετά το αρχικό στάδιο, ο αγοραστής και
ο πωλητής έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν επενδύσεις που δε συμπεριλαμβάνονται σε κάποιο συμβόλαιο, ενώ μετά την πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων
διαπραγματεύονται μεταξύ τους με σκοπό να συνάψουν μια αποτελεσματική και για
τους δύο συμφωνία συναλλαγής. Επομένως, οι επενδύσεις πραγματοποιούνται μετά
τη σύναψη του αρχικού συμβολαίου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή και πριν
τη μεταξύ τους διαπραγμάτευση όσον αφορά στη συναλλαγή τους (δηλαδή σε ένα
ενδιάμεσο στάδιο). Αυτό συνεπάγεται ότι αυτές οι επενδύσεις επηρεάζουν την αξία
των εκ των υστέρων συναλλαγών και πιο συγκεκριμένα προσδιορίζουν την αξία του
αγοραστή τόσο από τη συναλλαγή του με τον πωλητή όσο και από τη συναλλαγή με
τον εξωτερικό πωλητή (οι αξίες αυτές είναι παρατηρήσιμες από όλα τα μέρη).

Βλ. Segal I. και Whinston M. (2000b) για τις επιδράσεις των αποκλειστικών συμβάσεων
επάνω στις επενδύσεις, όταν στο αρχικό στάδιο του παιγνίου υπογράφονται πιο πολύπλοκα
συμβόλαια.
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Όσον αφορά, τώρα, στο τελευταίο στάδιο του παιγνίου, το στάδιο της διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση που ο αγοραστής και ο πωλητής έχουν υπογράψει αποκλειστική συνεργασία μεταξύ τους κατά το πρώτο στάδιο, τα πιθανά αποτελέσματα είναι
δύο. Από τη μία πλευρά, υπάρχει το ενδεχόμενο να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ
τους και τελικά να συνεργαστούν, μοιράζοντας ομοιόμορφα (50/50)61 το κέρδος που
θα προκύψει από τη συνεργασία (πρόκειται για το πλεόνασμα που δημιουργεί η εν
λόγω συμφωνία, στο μισό του οποίου προστίθεται η απόδοση του καθενός αντίστοιχα
σε περίπτωση διαφωνίας) και από την άλλη πλευρά υπάρχει το ενδεχόμενο να μη
συμφωνήσουν σε καμία συναλλαγή και κατά συνέπεια να μη συνεργαστούν. Στη
δεύτερη περίπτωση, όμως, ο αγοραστής δε μπορεί να στραφεί στον εξωτερικό πωλητή προκειμένου να προμηθευτεί το προϊόν που χρειάζεται, αφού μεταξύ αυτού και
του πωλητή υπάρχει ήδη μια σχέση αποκλειστικότητας62. Αντίθετα, σε περίπτωση
που ο αγοραστής και ο πωλητής δεν έχουν υπογράψει αποκλειστικό συμβόλαιο
μεταξύ τους κατά την πρώτη περίοδο και στο τελευταίο στάδιο δε συμφωνήσουν σε
κάποια μεταξύ τους συναλλαγή, ο αγοραστής μπορεί να συνεργαστεί τελικά με τον
εξωτερικό πωλητή.
Ξεκινώντας, λοιπόν, την ανάλυση του υποδείγματος, ο Whinston ακολουθώντας
τους Segal & Whinston (2000b) υποθέτει ότι μόνο ο πωλητής πραγματοποιεί κάποια
εξειδικευμένη στη σχέση του με τον αγοραστή επένδυση μετά τη σύναψη του αρχικού συμβολαίου μεταξύ τους. Συμβολίζει την επένδυση αυτή με
υποθέτοντας
ταυτόχρονα ότι σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί από τον πωλητή θα έχει ως
αποτέλεσμα να μειώσει το οριακό του κόστος σε
με
(για παράδειγμα
ο πωλητής μπορεί να επενδύσει σε κάποιο εξειδικευμένο μηχάνημα που θα μειώσει
το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος). Μιλώντας για οριακά κόστη, το αντίστοιχο κόστος του εξωτερικού πωλητή συμβολίζεται με , με τον Whinston να
υποθέτει για απλότητα ότι
, για οποιοδήποτε ποσό επένδυσης , μια
ανισότητα η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται ότι η αποτελεσματικότητα απαιτεί
από τον αγοραστή να αγοράζει πάντα από τον πωλητή. Υποθέτοντας, τώρα, ότι ο
αγοραστής χρειάζεται το πολύ μια μονάδα προϊόντος και ότι τιμολογεί τη μονάδα αυΠρόκειται για μια σημαντική υπόθεση, όσον αφορά στη διαπραγμάτευση μεταξύ του
αγοραστή και του πωλητή, στην οποία βασίζεται το αποτέλεσμα αυτού του υποδείγματος. Οι
Binmore, Rubinstein και Wolinsky (1986) μιλούν για μια εναλλακτική διαδικασία διαπραγμάτευσης, την “outside option bargaining”, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη
μοιράζονται το συνολικό πλεόνασμα σε σταθερές αναλογίες (έστω 50/50), εφόσον το κάθε
μέρος λαμβάνει περισσότερα από την απόδοση που προκύπτει για αυτό (το μέρος) σε
περίπτωση διαφωνίας του με το άλλο (μέρος). Στην περίπτωση αυτή, η αποκλειστικότητα
μειώνει το κίνητρο του πωλητή για ανάληψη επενδύσεων. Στο πνεύμα αυτής της διαδικασίας
κινούνται, επίσης, οι Meza & Lockwood (1998), o Chiu (1998), οι Felli & Roberts (2000), οι
Bolton & Whinston (1993) και οι MacLeod & Malcomson (1993).
62
Οι Segal & Whinston (2000b) στο άρθρο τους εξετάζουν και την περίπτωση στην οποία ο
αγοραστής και ο πωλητής έχουν τη δυνατότητα να επαναδιαπραγματευτούν τη μεταξύ τους
αποκλειστικότητα μετά την εμφάνιση του εξωτερικού πωλητή. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουν
ότι, σε περίπτωση που ο εξωτερικός πωλητής είναι πιο αποτελεσματικός από τον πωλητή, ο
αγοραστής θα συνεργαστεί με τον εξωτερικό πωλητή ακόμη κι αν έχει δεσμευτεί σε αποκλειστική συνεργασία με τον πωλητή κατά το πρώτο στάδιο του παιγνίου (αυτό, ωστόσο, δε μπορεί να συμβεί χωρίς την άδεια του πωλητή).
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τή με για το προϊόν του πωλητή και με
για το προϊόν του εξωτερικού πωλητή,
προκύπτει το αποτελεσματικό επίπεδο επένδυσης από τη σχέση
(2.65).
Το επίπεδο αυτό ικανοποιεί τη συνθήκη πρώτης τάξης

.

Σύμφωνα με τους Frasco (1991) και Klein (1988), το κίνητρο του πωλητή να
αναλάβει μια τέτοια επένδυση ενισχύεται από την ύπαρξη ενός αποκλειστικού
συμβολαίου (το οποίο υπογράφεται, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, πριν την
ανάληψη οποιασδήποτε επένδυσης). Ο ισχυρισμός αυτός εξηγείται από το σκεπτικό
ότι η αποκλειστικότητα καθιστά τον πωλητή ικανό να εξάγει μεγαλύτερο μερίδιο από
το διαθέσιμο πλεόνασμα του τελευταίου σταδίου (στάδιο διαπραγμάτευσης) και κατά
συνέπεια τον ενθαρρύνει να επενδύσει στο προηγούμενο στάδιο. Οι Segal και
Whinston εξετάζοντας μέσα από το υπόδειγμά τους το κατά πόσο οι ισχυρισμοί αυτοί
είναι έγκυροι καταλήγουν στο λεγόμενο “irrelevance result”, σύμφωνα με το οποίο η
αποκλειστικότητα δεν επηρεάζει πάντοτε το επίπεδο μιας εξειδικευμένης σε συγκεκριμένη σχέση επένδυσης που αναλαμβάνεται από έναν πωλητή.

An Irrelevance Result
Έχοντας υποθέσει την ισχύ της σχέσης
, δηλαδή ότι η συναλλαγή
μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή είναι πάντα αποτελεσματική, ο Whinston
δέχεται ως γεγονός ότι η διαπραγμάτευση μεταξύ αυτών των δύο μερών στο τελευταίο στάδιο θα καταλήγει πάντα σε συνεργασία. Στη συνέχεια, με δεδομένο το επίπεδο της αποκλειστικότητας63 e, αλλά και το επίπεδο της επένδυσης , και αγνοώντας
το κόστος της επένδυσης , εκτιμάται το κέρδος που προκύπτει για τον πωλητή από
την παραπάνω διαπραγμάτευση. Πιο συγκεκριμένα, το κέρδος αυτό ορίζεται ως το
άθροισμα του κέρδους που θα αποκομίσει ο πωλητής σε περίπτωση διαφωνίας του με
τον αγοραστή και του μισού από το πλεόνασμα που συνεπάγεται η συναλλαγή μεταξύ
του πωλητή και του αγοραστή σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί. Έτσι, αν
είναι το εν λόγω κέρδος, τότε

(2.66),
όπου
και
είναι η απόδοση που προκύπτει για τον πωλητή και
τον αγοραστή αντίστοιχα σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ τους όσον αφορά στη συναλλαγή τους. Οι αποδόσεις αυτές ορίζονται ως εξής:

Σύμφωνα με τους Segal & Whinston, η αποκλειστικότητα θα μπορούσε να εκφραστεί και
με ενδιάμεσα επίπεδα ανάμεσα στο 0 και στο 1, λαμβάνοντας τη μεταβλητή e ως την
πιθανότητα η αποκλειστικότητα να τεθεί σε εφαρμογή.
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(2.67)
και
(2.68),
επειδή ο πωλητής σε περίπτωση διαφωνίας δεν έχει άλλη εναλλακτική συναλλαγή να
πραγματοποιήσει και ο αγοραστής είναι ελεύθερος να συνεργαστεί με τον εξωτερικό
πωλητή μόνο αν e=0.
Παρατηρώντας τις σχέσεις (2.66)-(2.68), προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Η σύναψη αποκλειστικού συμβολαίου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή
επιδεινώνει τη θέση διαπραγμάτευσης του αγοραστή αφαιρώντας του τη
δυνατότητα να συνεργαστεί με τον εξωτερικό πωλητή σε περίπτωση διαφωνίας
του με τον πωλητή. Ως αποτέλεσμα, αυξάνει το κέρδος του πωλητή.
2. Από τη σχέση (2.66) φαίνεται ότι το επίπεδο της αποκλειστικότητας e επηρεάζει
το κέρδος
του πωλητή μόνο διαμέσου της επίδρασης που έχει το
επίπεδο αυτό επάνω στο κέρδος
που αποκομίζει ο αγοραστής σε
περίπτωση διαφωνίας του με τον πωλητή (δεδομένου ότι
).
3. Από τη σχέση (2.68) φαίνεται ότι η επένδυση
του πωλητή δεν επηρεάζει το
κέρδος
του αγοραστή είτε έχει συμφωνηθεί αποκλειστική συνεργασία
μεταξύ αυτού και του πωλητή είτε όχι.
4. Τελικά, από 1-3 προκύπτει ότι, ενώ η αποκλειστικότητα επηρεάζει το κέρδος
του πωλητή, αφήνει αμετάβλητη την οριακή απόδοση της επένδυσής
του. Ως εκ τούτου, η αποκλειστικότητα δεν έχει σημασία για (δε σχετίζεται με) την
επένδυση και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα64 Το αντίθετο
αποτέλεσμα θα ίσχυε μόνο αν η οριακή απόδοση της επένδυσης αυξανόταν λόγω
της αποκλειστικότητας, αυξάνοντας με τη σειρά της και το κίνητρο του πωλητή
για ανάληψη επενδύσεων.
Η ιδέα πίσω από το “irrelevance result” είναι απλή, αρκεί να παρατηρήσει κανείς
ότι η επένδυση του πωλητή, ενώ μειώνει το οριακό του κόστος, δε μεταβάλλει
καθόλου το αντίστοιχο κόστος του εξωτερικού πωλητή και, επίσης, δεν επηρεάζει καθόλου την αξία του αγοραστή από τη συναλλαγή του με τον εξωτερικό πωλητή (η
αξία αυτή διαμορφώνει το κέρδος
του αγοραστή). Επομένως, η επένδυση
αυτή χαρακτηρίζεται ως εσωτερική και ως εκ τούτου είναι απόλυτα λογικό η
αποκλειστικότητα να αφήνει ανεπηρέαστο το κίνητρο του πωλητή για μια τέτοια
επένδυση. Αντίθετα, το κίνητρο αυτό επηρεάζεται από την αποκλειστικότητα, όταν η
επένδυση του πωλητή μεταβάλλει την αξία του αγοραστή τόσο από τη συναλλαγή
Το επίπεδο επένδυσης του πωλητή στην ισορροπία ικανοποιεί τη συνθήκη πρώτης τάξης
(αν είναι αυστηρά θετικό), ανεξάρτητα από το εάν έχει συμφωνηθεί αποκλειστικότητα ή όχι στο πρώτο στάδιο του παιγνίου.
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του με τον πωλητή όσο και από τη συναλλαγή του με τον εξωτερικό πωλητή. Στην
περίπτωση αυτή, η επένδυση χαρακτηρίζεται ως εξωτερική.
Οι επενδύσεις που απασχόλησαν τους Howard Marvel (1982), Masten & Snyder
(1993), Bork (1978) και Areeda & Kaplow (1997) ήταν όλες εξωτερικές. Για
παράδειγμα, οι επενδύσεις σε διαφήμιση και εκπαίδευση που συζητήθηκαν από τους
Howard Marvel (1982) και Masten & Snyder (1993) αυξάνουν όχι μόνο την αξία
συναλλαγής μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, αλλά και την αξία συναλλαγής
μεταξύ του αγοραστή και του εξωτερικού πωλητή (free riding). Από την άλλη
πλευρά, στη GM-Fisher σχέση που συζητήθηκε από τον Klein (1988), αλλά και στην
περίπτωση που μελετήθηκε από τον Frasco (1991)65, οι επενδύσεις ήταν εσωτερικές.

Επιδράσεις της αποκλειστικότητας
Οι Segal & Whinston, όμως, στο άρθρο τους, κάνουν μια ακόμη σημαντική για τα
τελικά αποτελέσματα διάκριση. Μια διάκριση που αφορά αποκλειστικά στις εξωτερικές επενδύσεις. Έτσι, στην περίπτωση των εξωτερικών επενδύσεων, όταν η επένδυση μεταβάλλει τις αξίες της εσωτερικής συναλλαγής (μεταξύ πωλητή και αγοραστή)
και της εξωτερικής συναλλαγής (μεταξύ αγοραστή και εξωτερικού πωλητή) προς την
ίδια κατεύθυνση, τότε οι Segal & Whinston αναφέρουν ότι η επένδυση αυτή έχει
συμπληρωματικές (εσωτερικές και εξωτερικές) επιδράσεις. Αντίθετα, όταν η επένδυση μεταβάλλει τις αξίες της εσωτερικής συναλλαγής και της εξωτερικής συναλλαγής
προς την αντίθετη κατεύθυνση, τότε λένε ότι η επένδυση αυτή έχει υποκατάστατες
(εσωτερικές και εξωτερικές) επιδράσεις. Για παράδειγμα, στις συζητήσεις των
Howard Marvel (1982) και Masten & Snyder (1993), οι επενδύσεις είχαν
συμπληρωματικές επιδράσεις, ενώ στη συζήτηση των Areeda & Kaplow (1997) οι
επιδράσεις της υπό εξέταση επένδυσης ήταν υποκατάστατες.
Πέρα, όμως, από τη φύση της επένδυσης (εσωτερική ή εξωτερική) και την
κατεύθυνση των επιδράσεών της (συμπληρωματικές ή υποκατάστατες) σε περίπτωση
που η επένδυση είναι εξωτερική, η επίδραση της αποκλειστικότητας πάνω στο
κίνητρο για επενδύσεις και στην αποτελεσματικότητα εξαρτάται και από την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους που κάνει την επένδυση.
Έτσι, συμβολίζοντας με
και
τις αξίες του αγοραστή από τη
συναλλαγή του με τον πωλητή και με τον εξωτερικό πωλητή αντίστοιχα, με
[
(δηλαδή η επένδυση έχει συμπληρωματικές επιδράσεις), και
υποθέτοντας ότι ο πωλητής είναι εκείνος που σκέφτεται να κάνει επένδυση, το κέρδος
του πωλητή (αγνοώντας και πάλι το κόστος της επένδυσης ) δίνεται από
τη σχέση

Βλ. Frasco G., Exclusive Dealing: A Comprehensive Case Study, London: University Press
of America (1991).
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(2.69).
Παρατηρώντας τη σχέση (2.69), προκύπτει ότι, όταν e=0, εφόσον
,
όταν ο πωλητής επενδύει, το κέρδος
του αγοραστή αυξάνεται (ο όρος μεσα στην παρένθεση) και κατά συνέπεια το κέρδος
του πωλητή μειώνεται,
με αποτέλεσμα να περιορίζεται το κίνητρο του πωλητή για επενδύσεις. Στην
περίπτωση αυτή, η σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ του πωλητή και του
αγοραστή στο αρχικό στάδιο του παιγνίου (δηλαδή όταν e=1) μπορεί να αλλάξει το
παραπάνω αποτέλεσμα, διατηρώντας το κέρδος
του πωλητή στο ίδιο
επίπεδο σε περίπτωση διαφωνίας του με τον αγοραστή. Αντίθετα, αν ίσχυε ότι
και
, δηλαδή αν οι εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις της
υπό εξέταση επένδυσης ήταν υποκατάστατες, τότε ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας
θα μείωνε το κίνητρο του πωλητή για επενδύσεις (αφού η διαφορά
μπορεί να γίνει αρνητική).
Υποθέτοντας, τώρα, ότι ο αγοραστής είναι εκείνος που σκέφτεται να πραγματοποιήσει μια επένδυση, και συμβολίζοντας με
και
τις αξίες του αγοραστή
από τη συναλλαγή του με τον πωλητή και με τον εξωτερικό πωλητή αντίστοιχα, με
και
(δηλαδή οι εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις της
επένδυσης είναι υποκατάστατες), το κέρδος που προκύπτει για τον αγοραστή από τη
διαδικασία διαπραγμάτευσής του με τον πωλητή (αγνοώντας και πάλι το κόστος της
επένδυσης ) δίνεται από τη σχέση
(2.70).
Παρατηρώντας τη σχέση (2.70), προκύπτει ότι, όταν e=0, εφόσον
, με
την επένδυση του αγοραστή το κέρδος του
μειώνεται (ο όρος μέσα στην
παρένθεση) και κατά συνέπεια μειώνεται και το κέρδος
του αγοραστή
(αφού η διαφορά
μπορεί να γίνει αρνητική), με αποτέλεσμα να
περιορίζεται το κίνητρο του αγοραστή για επενδύσεις. Στην περίπτωση αυτή, η
σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή στο
αρχικό στάδιο του παιγνίου (δηλαδή όταν e=1) μπορεί να αλλάξει το παραπάνω
αποτέλεσμα, διατηρώντας το κέρδος
του αγοραστή στο ίδιο επίπεδο σε
περίπτωση διαφωνίας του με τον πωλητή. Αντίθετα, αν ίσχυε ότι
,
δηλαδή αν η επένδυση είχε συμπληρωματικές εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις,
τότε ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας θα μείωνε το κίνητρο του αγοραστή για
επενδύσεις (γιατί το συμβόλαιο αυτό θα εξάλειφε τη θετική επίδραση της επένδυσης
επάνω στο κέρδος
του αγοραστή).
Οι επιδράσεις της αποκλειστικότητας πάνω στο κίνητρο για εξωτερικές επενδύσεις συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα:
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Σχήμα 2: Επιδράσεις αποκλειστικότητας πάνω στο κίνητρο για εξωτερικές επενδύσεις.
Επένδυση από:
πωλητή
αγοραστή
Συμπληρωματικές
Επιδράσεις

Επένδυση ↑

Επένδυση ↓

Υποκατάστατες
Επιδράσεις

Επένδυση ↓

Επένδυση ↑

Πηγή: Whinston M., 2006, Lectures on Antitrust Economics, MIT Press, Cambridge, Mass.

Αποτελέσματα ευημερίας
Όσον αφορά, τώρα, στις επιδράσεις της αποκλειστικότητας πάνω στη συνολική
ευημερία, αυτές προσδιορίζονται συγκρίνοντας το από κοινού πλεόνασμα που
προκύπτει για τον αγοραστή και τον πωλητή με και χωρίς την αποκλειστικότητα. Ο
λόγος για τον οποίο η συνολική ευημερία από μια αύξηση της αποκλειστικότητας
ισοδυναμεί με την επίδραση που ασκεί η αποκλειστικότητα επάνω στο εν λόγω από
κοινού πλεόνασμα είναι διότι οι Segal & Whinston (και ο Whinston στο βιβλίο του
(2006)) έχουν υποθέσει νωρίτερα ότι ο εξωτερικός πωλητής είναι ανταγωνιστικός για
κάθε επίπεδο αποκλειστικότητας e66.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Segal & Whinston, δεδομένου ότι ο εξωτερικός πωλητής είναι ανταγωνιστικός, μια αύξηση στο επίπεδο της αποκλειστικότητας αυξάνει τη
συνολική ευημερία, όταν ο πωλητής είναι εκείνος που επενδύει και οι εσωτερικές και
εξωτερικές επιδράσεις της επένδυσης είναι συμπληρωματικές ή όταν ο αγοραστής
είναι εκείνος που επενδύει και οι εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις της επένδυσης είναι υποκατάστατες. Από την άλλη πλευρά, όταν ο αγοραστής επενδύει και οι
εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις της επένδυσης είναι συμπληρωματικές ή όταν
ο πωλητής επενδύει και οι εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις της επένδυσης είναι
υποκατάστατες, τα αποτελέσματα της ευημερίας είναι πιο πολύπλοκα.

Οι Segal & Whinston (2000b) στο άρθρο τους εξετάζουν και την περίπτωση στην οποία ο
εξωτερικός πωλητής Ε δεν είναι ανταγωνιστικός. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, στην
περίπτωση αυτή υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είναι από κοινού καλό για τον
αγοραστή Α και τον πωλητή Π και σε αυτό που είναι κοινωνικά άριστο, από τη στιγμή που ο
αγοραστής και ο πωλητής θα έχουν κίνητρο να αποσπάσουν μέρος από το πλεόνασμα του
εξωτερικού πωλητή, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση που μελετάται από τους Aghion &
Bolton (1987).
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Πιο συγκεκριμένα, όταν ο αγοραστής κάνει μια επένδυση αυξάνοντας τόσο την
αξία του από τη συναλλαγή του με τον πωλητή όσο και την αξία του από τη συναλλαγή του με τον εξωτερικό πωλητή, τότε ένα συμβόλαιο αποκλειστικότητας μειώνει
την ευημερία οποτεδήποτε ισχύει ότι
, δηλαδή όταν η εσωτερική οριακή απόδοση της επένδυσης υπερβαίνει την αντίστοιχη εξωτερική. Η συνθήκη
αυτή σημαίνει ότι στην απουσία ενός συμβολαίου αποκλειστικότητας παρατηρείται
υποεπένδυση, η οποία επιδεινώνεται με τη σύναψη ενός αποκλειστικού συμβολαίου.
Επίσης, υποεπένδυση παρατηρείται και όταν υφίσταται σχεδόν πλήρης αποκλειστικότητα μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, δηλαδή όταν η μεταβλητή e βρίσκεται
κοντά στη μονάδα (
). Στην περίπτωση αυτή, μια μικρή αύξηση του επιπέδου
αποκλειστικότητας θεωρείται κακή επιλογή για την ευημερία.
Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και στην περίπτωση στην οποία ο πωλητής
κάνει μια επένδυση, επηρεάζοντας τις αξίες του αγοραστή από τη συναλλαγή του με
τον ίδιο και με τον εξωτερικό πωλητή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, όταν υφίσταται σχεδόν πλήρης αποκλειστικότητα μεταξύ του αγοραστή και του
πωλητή ή όταν ισχύει η σχέση
, τότε, σύμφωνα με τους Segal
& Whinston, παρατηρείται και πάλι υποεπένδυση στη μεταξύ τους σχέση, με
αποτέλεσμα μια αύξηση στο επίπεδο της αποκλειστικότητας να θεωρείται και πάλι
κακή επιλογή για την ευημερία, αφού μειώνει ακόμη περισσότερο το επίπεδο επένδυσης του πωλητή67. Οι επιδράσεις της αποκλειστικότητας επάνω στη συνολική ευημερία (δεδομένου ότι ο εξωτερικός πωλητής είναι ανταγωνιστικός και ότι η επένδυση
έχει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική επίδραση) συνοψίζονται στα σχήματα68 3 και
4.
Βέβαια, το γεγονός ότι η ανάλυση των Segal & Whinston (2000b) βασίζεται σε
συγκεκριμένες (ειδικές) υποθέσεις προκαλεί στον αναγνώστη κάποιο βαθμό επιφυλακτικότητας όσον αφορά στα συμπεράσματά τους. Ωστόσο, ο Whinston στο βιβλίο του
(2006) αναφέρει ότι τα παραπάνω αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το “irrelevance
result”, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με στόχο τη διαπίστωση του κατά πόσο οι
δικαιολογίες περί αποτελεσματικότητας από την πλευρά επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συμβόλαια αποκλειστικότητας ως πρακτική είναι αληθινές. Πιο συγκεκριμένα,
ισχυρίζεται ότι, αρκεί κάποιος να γνωρίζει την ταυτότητα της επιχείρησης που κάνει
την εκτός συμβολαίου επένδυση (αγοραστής ή πωλητής) και τη φύση αυτής της
επένδυσης (τις επιδράσεις της), προκειμένου να εξακριβώσει αν πράγματι το κίνητρο
μιας επιχείρησης που επενδύει, επικαλούμενη λόγους αποτελεσματικότητας, είναι να
προστατεύσει τις εκτός συμβολαίου εξειδικευμένες επενδύσεις της. Πολλοί μελετητές των συμβάσεων αποκλειστικότητας, όμως, ισχυρίζονται ότι σε κάθε περίπτωση
χρειάζεται περεταίρω έρευνα προτού διατυπωθούν τα τελικά συμπεράσματα.

Οι Segal & Whinston (2000b) στο άρθρο τους εξετάζουν και την περίπτωση στην οποία η
εσωτερική συναλλαγή δεν είναι πάντα αποτελεσματική.
68
Βλ. Besanko & Perry (1993) για αποτελέσματα ευημερίας σε αγορές με πολλαπλούς
αγοραστές και πολλαπλούς πωλητές.
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Σχήμα 3: Επιδράσεις αποκλειστικότητας πάνω στη συνολική ευημερία.
.

Επένδυση από:
πωλητή
αγοραστή
Συμπληρωματικές
Επιδράσεις

Υποκατάστατες
Επιδράσεις**

*
+
**

Ευημερία ↑

Ευημερία ↓*+

Ευημερία ↓*+

Ευημερία ↑

Όταν e≈1.
Όταν
, αν ο αγοραστής επενδύει και όταν
, αν ο πωλητής επενδύει.
Τα αποτελέσματα στη σειρά αυτή ισχύουν όταν η εξωτερική συναλλαγή είναι πάντα άριστη.

Πηγή: Segal I., Whinston M., 2000b, Exclusive contracts and protection of investments, RAND Journal
of Economics 31.

Σχήμα 4: Επιδράσεις αποκλειστικότητας πάνω στο κίνητρο για επενδύσεις.

Επένδυση από:
πωλητή

Συμπληρωματικές
Επιδράσεις

Υποκατάστατες
Επιδράσεις

Η αποκλειστικότητα αυξάνει την επένδυση
Χωρίς αποκλειστικότητα,
ο πωλητής επενδύει λίγο,
επειδή η επένδυση ωφελεί τον εξωτερικό πωλητή.
Η αποκλειστικότητα μειώνει την επένδυση
Χωρίς αποκλειστικότητα,
ο πωλητής επενδύει περισσότερο, επειδή η επένδυση επιδεινώνει τη θέση
του εξωτερικού πωλητή

αγοραστή
Η αποκλειστικότητα μειώνει την επένδυση
Χωρίς αποκλειστικότητα,
ο αγοραστής επενδύει περισσότερο, επειδή η επένδυση αυξάνει την αξία της
συναλλαγής του με τον
εξωτερικό πωλητή
Η αποκλειστικότητα αυξάνει την επένδυση
Χωρίς αποκλειστικότητα,
ο αγοραστής επενδύει λιγότερο, προκειμένου να
μη μειώσει την αξία της
συναλλαγής του με τον
εξωτερικό πωλητή

Πηγή: Katsoulacos Y., 2012, Firm Strategy and Competition Policy: Economics of Abuse of
Dominance, Full-Time MSc in Applied Economics and Finance, Athens University of Economics and
Business.
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3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
3.1 Πολιτική Ανταγωνισμού
Όταν επικρατούν συνθήκες ανταγωνισμού σε μια αγορά, οι επιχειρήσεις βρίσκονται συνεχώς υπό την πίεση να προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στην
καλύτερη δυνατή τιμή, διότι, διαφορετικά, οι καταναλωτές θα αγοράσουν τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Σε μια ελεύθερη αγορά, οι επιχειρήσεις πρέπει να δρουν
ανταγωνιστικά, γιατί αυτό είναι προς όφελος των καταναλωτών. Όμως, σχεδόν σε
κάθε αγορά στην οποία δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση ή ρύθμιση, η ίδια η ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των επιχειρήσεων εξασφαλίζει ότι κάποιες από αυτές τις
επιχειρήσεις αργά ή γρήγορα θα αποκτήσουν κάποιο βαθμό ισχύος (market power),
μειώνοντας έτσι τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις,
εκμεταλλευόμενες την απόκτηση μιας τέτοιας δύναμης, προσπαθούν μέσα από συγκεκριμένες συμπεριφορές να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό. Ως
αποτέλεσμα, ενώ εκείνες αυξάνουν την κερδοφορία τους, οι καταναλωτές υφίστανται
ζημία. Προκειμένου, λοιπόν, να διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία των αγορών έτσι,
ώστε να προστατεύεται ο ανταγωνισμός και κατ’ επέκταση ο καταναλωτής, θα πρέπει
οι αρχές ανταγωνισμού να προλαμβάνουν και να διορθώνουν τέτοιες συμπεριφορές,
εφόσον υπονομεύουν τον ανταγωνισμό.
Το σύνολο των πολιτικών και των νόμων που διασφαλίζουν ότι ο ανταγωνισμός
σε μια αγορά δεν περιορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται η οικονομική ευημερία69 συνιστά την Πολιτική Ανταγωνισμού70. Μέσω της Πολιτικής Ανταγωνισμού
ελέγχονται συμπεριφορές ή πρακτικές που αποσκοπούν στη δημιουργία, διατήρηση ή
ενδυνάμωση της μονοπωλιακής δύναμης μιας επιχείρησης σε μια σχετική αγορά71.
Αυτές μπορεί να είναι μεμονωμένες (unilateral) καταχρηστικές συμπεριφορές απόκλεισμού ανταγωνιστών (foreclosure practices) όπως και συνεργασιακές συμπεριφορές (που οδηγούν σε καρτέλ). Η εφαρμογή της Πολιτικής Ανταγωνισμού ενθαρρύνει
την επιχειρηματικότητα και την αποτελεσματικότητα, αυξάνει τις επιλογές των
καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας.
Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να παρεμβαίνει κατά
τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών υποθέσεων αποτελεί κεντρικό θέμα διαμάχης
μεταξύ των οικονομολόγων. Η παραδοσιακή σχολή των οικονομολόγων προτείνει μια
διττή μορφή παρέμβασης. Η πρώτη μορφή, που περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο
πλαίσιο του Τμήματος 1 (Section 1) του Sherman Act (1890) των Ηνωμένων ΠολιτειΟικονομική Ευημερία = Συνολικό Πλεόνασμα = Πλεόνασμα Καταναλωτή + Πλεόνασμα
Παραγωγού.
70
Η μείωση του ανταγωνισμού δε συνεπάγεται οπωσδήποτε και μείωση της οικονομικής
ευημερίας.
71
Επιπλέον στόχοι της Πολιτικής Ανταγωνισμού είναι η προώθηση της ολοκλήρωσης της
αγοράς, η προστασία της οικονομικής ελευθερίας, η καταπολέμηση του πληθωρισμού και η
εξασφάλιση αμεροληψίας και ισότητας μεταξύ των επιχειρήσεων.
69
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ών και του Άρθρου 101 (πρώην άρθρο 81) της Συνθήκης της Ρώμης (1957)72 έχει
στόχο να εμποδίζει τον περιορισμό του ανταγωνισμού από συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, καθιστώντας αυτές τις συμπεριφορές μη
εφαρμόσιμες και επιβάλλοντας αστικές ή ποινικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που
συμμετέχουν σε αυτές. Η δεύτερη μορφή έχει στόχο να εμποδίζει οποιαδήποτε αδικαιολόγητη απόκτηση δύναμης από επιχειρήσεις διαμέσου συγχωνεύσεων ή
μονοπώλησης των αγορών ή διαμέσου κατάχρησης της κυρίαρχης θέσης τους με
αντιανταγωνιστικές ή επιθετικές πρακτικές. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, στο πλαίσιο του Τμήματος 2 (Section 2) του Sherman Act των Ηνωμένων
Πολιτειών και του Άρθρου 102 (πρώην άρθρο 82) της Συνθήκης της Ρώμης.

3.2 Ευρωπαϊκή προσέγγιση στα συμβόλαια αποκλειστικότητας
3.2.1 Σύντομη επισκόπηση της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής πολιτικής στην κατάχρηση κυρίαρχης θέσης

Η αντιμονοπωλιακή πολιτική στο θέμα της ισχύος μιας επιχείρησης σε μια
σχετική αγορά (market power) έχει συζητηθεί έντονα (και μέχρι σήμερα συζητιέται)
και έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου τόσο στην Ευρώπη
όσο και στην Αμερική. Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συζήτηση αυτή
αποτέλεσε μέρος της διαδικασίας εκσυγχρονισμού αυτής της πολιτικής, η οποία
ξεκίνησε με την ανασκόπηση των κάθετων περιορισμών, μέσω του Κανονισμού
2790/1999, και επιβεβαιώθηκε από τον Κανονισμό 1/2003.
Το Δεκέμβριο του 2005, δημοσιεύτηκε ένα discussion paper (“Discussion
Paper”)73 πάνω στην εφαρμογή του Άρθρου 82 (νέο άρθρο 102) της Συνθήκης της
Ρώμης σε καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού κυρίαρχων επιχειρήσεων. Το έγγραφο αυτό εξέφραζε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πώς
πρέπει να αναλύονται συγκεκριμένες πρακτικές που εφαρμόζονται από κυρίαρχες
επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Discussion Paper κάλυπτε τους ακόλουθους τύπους συμφωνιών: επιθετική τιμολόγηση (predatory pricing), συμβόλαια αποκλειστικότητας (exclusive dealing)74, εκπτώσεις (rebates), σύνδεση προϊόντων (tying &
1957: Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τη Συνθήκη της Ρώμης. Τα
Άρθρα 81-89 αυτής της Συνθήκης περιείχαν μέτρα της Πολιτικής Ανταγωνισμού (δεν
αναφέρονταν στις συγχωνεύσεις). Το 1989 μια Ρύθμιση Κανονισμού για τις Συγχωνεύσεις
ήρθε να καλύψει το κενό που υπήρχε στην νομοθεσία σε σχέση µε την αντιμετώπιση των
συγχωνεύσεων. Το 1997 (και σήμερα) με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, τα Άρθρα 81 και 82
αντικατέστησαν τα Άρθρα 81-89 της Συνθήκης της Ρώμης. Αυτά μαζί µε τη Ρύθμιση
Κανονισμού για τις Συγχωνεύσεις αποτελούν το βασικό κορμό του Δικαίου του Ανταγωνισμού της ΕΕ.
73
“DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to
exclusionary abuses” (December 2005).
74
Το Άρθρο 102 ελέγχει την αντιανταγωνιστική μεμονωμένη (unilateral) συμπεριφορά
κυρίαρχων επιχειρήσεων. Οι αντιανταγωνιστικές συμβάσεις αποκλειστικότητας, παρότι είναι
κάθετοι περιορισμοί, πάντα αναλύονται καλύτερα ως μεμονωμένη πρακτική, επειδή η επιχεί72
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bundling) και άρνηση πώλησης (refusal to supply). Οι περισσότεροι φορείς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν ότι η
πρακτική κάτω από το Άρθρο 81 (νέο άρθρο 101) θα έπρεπε να διαφωτίσει και να
καθοδηγήσει τη νέα προσέγγιση των περιπτώσεων του Άρθρου 82. Αυτό σήμαινε ότι
υπήρχε η ανάγκη για μια rule of reason προσέγγιση στις μονομερείς πρακτικές των
κυρίαρχων επιχειρήσεων, έναντι της per se ανάλυσης.
Τρία χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα guidance paper (“Guidance Paper”)75 με στόχο την επιβολή προτεραιοτήτων στην εφαρμογή του Άρθρου 82 σε καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού
κυρίαρχων επιχειρήσεων. Το Guidance Paper ήταν απαραίτητο, καθώς, ενώ το
Discussion Paper (2005) και ένας αριθμός σχετικών και πολυσυζητημένων αποφάσεων είχαν προβάλλει έντονα την πρόθεση της Επιτροπής να εφαρμόσει στην
πολιτική της μια προσέγγιση περισσότερο βασιζόμενη στις επιδράσεις των υπό
εξέταση πρακτικών (rule of reason προσέγγιση), στο διάστημα αυτών των τριών
χρόνων, μέχρι το 2008, δεν υπήρξαν επίσημες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά
στους ακριβείς στόχους της Επιτροπής. Το έγγραφο αυτό παρέχει για πρώτη φορά
περιληπτική καθοδήγηση για το πώς η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί τη rule of reason
ανάλυση στην εκτίμηση των συμπεριφορών αποκλεισμού.
Έτσι, ακολουθώντας την τρέχουσα αντιμονοπωλιακή πολιτική των Ηνωμένων
Πολιτειών, το Guidance Paper εγκαταλείπει τις per se απαγορεύσεις και καθιερώνει
μια rule of reason κατά περίπτωση ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, το Guidance Paper
ορίζει την ευημερία του καταναλωτή ως τη βασική αρχή πάνω στην οποία θα πρέπει
να στηρίζει η Επιτροπή την επιβολή της πολιτικής που υιοθετεί όσον αφορά στις
καταχρηστικές συμπεριφορές κυρίαρχων επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός και κατ’ επέκταση οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται και όχι
απλώς οι ανταγωνιστές. Γι’ αυτό, μια κυρίαρχη (δεσπόζουσα) θέση δε θεωρείται παράνομη, εκτός εάν συνοδεύεται από συμπεριφορές που βλάπτουν τον καταναλωτή76.
Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το Guidance Paper, η Επιτροπή οφείλει να
παρεμβαίνει κάτω από το Άρθρο 82, προκειμένου να αποκαθιστά την ευημερία του
καταναλωτή. Η Επιτροπή, όμως, επισημαίνει ότι, αν και θα εστιάσει σε συμπεριφορές
που βλάπτουν τον καταναλωτή, παράλληλα θα δώσει έμφαση στην προστασία τόσο
της ανταγωνιστικής διαδικασίας όσο και των ανταγωνιστών. Ο χρόνος θα δείξει το
ρηση στην κάτω αγορά είναι απρόθυμη να συνάψει μια τέτοια σύμβαση ή διαφορετικά τη δέχεται μόνο αν λάβει κάποιο αντάλλαγμα, όπως χαμηλότερη τιμή (έκπτωση) ή αποζημίωση.
75
Commission Communication for Guidance on the Commission’s Priorities in Applying
Article 82 EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings (Dec 3,
2008).
76
Σύμφωνα με το Guidance Paper, περιπτώσεις δεσπόζουσας θέσης πρέπει να διερευνώνται,
όταν τα μερίδια αγοράς είναι πάνω από 40%. Όσο πιο υψηλό είναι το μερίδιο αγοράς μιας
κυρίαρχης επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα μια καταχρηστική συμπεριφορά
αυτής της επιχείρησης να οδηγεί σε αντιανταγωνιστικό αποκλεισμό. Ωστόσο, δράση ακόμη
και σε περιπτώσεις χαμηλότερων μεριδίων αγοράς δε θα πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Για
την εκτίμηση μεριδίων αγοράς βλ. Κατσουλάκος Ι., Ορισμός Σχετικής Αγοράς και Εκτίμηση
Σημαντικής Ισχύος, 2011.
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κατά πόσο θα συνεχίσει να επιβάλλει μια προσανατολισμένη στην ανταγωνιστική διαδικασία πολιτική ανταγωνισμού ή μια πολιτική περισσότερο επικεντρωμένη στην
ευημερία του καταναλωτή.

3.2.2 Συμβόλαια αποκλειστικότητας κάτω από τα Άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης της
Ρώμης

Όσον αφορά στις συμβάσεις αποκλειστικότητας, κάτω από το Άρθρο 101 αυτές
υπόκεινται σε μια ανάλυση επιδράσεων, η οποία απαιτεί την απόδειξη σημαντικών
αντιανταγωνιστικών επιδράσεων αυτής της πρακτικής και, εφόσον τέτοιες επιδράσεις
αποδειχθούν, απαιτεί και την εκτίμηση αντισταθμιστικών αποτελεσματικοτήτων (rule
of reason ανάλυση). Αντίθετα, το Άρθρο 102 έχει ιστορικά υιοθετήσει μια πολύ αυστηρή προσέγγιση σχετικά με τις συμβάσεις αποκλειστικότητας που εφαρμόζονται
από κυρίαρχες επιχειρήσεις, προτείνοντας ότι τέτοιες συμφωνίες δε θα πρέπει να επιτρέπονται (per se ανάλυση).

 Rule of Reason ανάλυση έναντι Per se ανάλυσης
Rule of reason ανάλυση ή ανάλυση επιδράσεων: Η προσέγγιση αυτή απαιτεί
στάθμιση των αντιανταγωνιστικών επιδράσεων μιας πρακτικής και των παραγόντων
εκείνων που διάκεινται ευνοϊκά στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν η πρακτική αυτή είναι καλοήθης ή κακοήθης. Mε άλλα λόγια,
η ανάλυση αυτή απαιτεί να γίνεται σύγκριση ανάμεσα στη ζημία και στα οφέλη που
προκαλούνται από μια πρακτική, προτού χαρακτηριστεί αυτή η πρακτική ως νόμιμη ή
παράνομη.
Per se ανάλυση: Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, δεν είναι δυνατή η συνύπαρξη
αντιανταγωνιστικών και «φιλικών» προς τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων. Ως εκ
τούτου, εφαρμόζοντας την ανάλυση αυτή, μια πρακτική κρίνεται εγγενώς νόμιμη ή
εγγενώς παράνομη χωρίς να έχει προηγηθεί λεπτομερής εξέταση των πραγματικών ή
πιθανών επιδράσεων αυτής της πρακτικής πάνω στον ανταγωνισμό. Ένας per se
κανόνας είναι απόλυτος υπ την έννοια ότι δεν επιτρέπει εξαιρέσεις. Τέτοιοι κανόνες
θεωρούνται κατάλληλοι
(α) όταν η εμπειρία και η λογική προτείνουν ότι οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις
μιας πρακτικής είναι τόσο σαφείς και ξεκάθαρες που δεν υπάρχει λόγος να δαπανηθούν πόροι (για παράδειγμα σε δικαστήρια) για την έρευνα αυτών των επιδράσεων
και
(β) όταν ο κίνδυνος (η πιθανότητα) μια αντιανταγωνιστική πρακτική να μείνει ατιμώρητη (“false positives”) ή μια καλοήθης πρακτική να κριθεί εσφαλμένα ως αντιανταγωνιστική (“false negatives”) είναι μικρός.
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3.2.3 Συμβόλαια αποκλειστικότητας κάτω από το Άρθρο 102 της Συνθήκης της Ρώμης

Η προσέγγιση στις συμβάσεις αποκλειστικότητας κάτω από το Άρθρο 102 της
Συνθήκης της Ρώμης μπορεί σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστεί από τρεις διακριτές φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οποία επικράτησε για μεγάλο χρονικό διάστημα, η
εφαρμογή τέτοιων συμβάσεων από κυρίαρχες επιχειρήσεις αντιμετωπιζόταν ως per se
παραβίαση αυτού του άρθρου.
Η δεύτερη φάση αντανακλά την προσέγγιση που εφάρμοσε η Επιτροπή και το
Πρωτοδικείο (Court of First Instance) στην περίπτωση της Van den Bergh Foods77,
όπου έγιναν τα πρώτα διστακτικά βήματα προς την υιοθέτηση μιας rule of reason
προσέγγισης, παρόμοιας με αυτή που εφαρμοζόταν κάτω από το άρθρο 101.
Στην τρίτη φάση, το Discussion Paper επιβεβαιώνει την πρόθεση της Επιτροπής
να εφαρμόζει μια πλήρη rule of reason προσέγγιση στα συμβόλαια αποκλειστικότητας, τονίζοντας ότι τέτοια συμβόλαια κάτω από το άρθρο 102 θα έπρεπε να
αναλύονται σύμφωνα με το ίδιο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών με το άρθρο 101.
Αρκετοί ήταν εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στις συμβάσεις
αποκλειστικότητας συνέχισε να είναι αυστηρή και συντηρητική, ακόμη και μετά την
έκδοση του Discussion Paper. Η άποψη αυτή στηρίχτηκε στο γεγονός ότι παρότι το
εν λόγω έγγραφο τόνισε την ανάγκη για μια λιγότερο φορμαλιστική προσέγγιση στις
καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού, γενικότερα, και στις συμβάσεις αποκλειστικότητας, ειδικότερα, στην Ευρώπη συνέχισαν να εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως
στις επιδράσεις αποκλεισμού των εν λόγω συμβάσεων και όχι τόσο στις επιπτώσεις
που είχαν για τον τελικό καταναλωτή. Πιο ουσιαστικά βήματα με στόχο την αλλαγή
αυτού του τρόπου αντιμετώπισης έγιναν με την έλευση του Guidance Paper.

3.2.3.1 Η ιστορική προσέγγιση: per se παράνομα συμβόλαια

Αυτή η αυστηρή προσέγγιση κατοπτρίζεται σε μια σειρά σημαντικών υποθέσεων,
μερικές από τις οποίες έθεσαν και τα θεμέλια για τις περισσότερες από τις βασικές
αρχές78 του Άρθρου 102. Στην υπόθεση Suiker Unie79, η Επιτροπή και το Πρωτο-

77

Van den Bergh Foods Ltd, OJ 1998 L246/1, on appeal Case T-65/98, Van den Bergh Foods
Ltd v Commission [2003] ECR II-4653.
78
Αρκετές έννοιες κάτω από το Άρθρο102 δεν είχαν οριστεί με σαφήνεια κατά τη διατύπωσή
του. Μια τέτοια έννοια είναι ο όρος «κατάχρηση», για τον οποίο το εν λόγω άρθρο παρότι
ανέφερε ενδεικτικά παραδείγματα (όπως περιορισμός παραγωγής, εφαρμογή διαφορετικών
όρων σε ισοδύναμες συναλλαγές κλπ) και παρότι χρησιμοποίησε κατηγορίες διάκρισης του
περιεχομένου του (τρεις κατηγορίες: καταχρήσεις με στόχο τον αποκλεισμό ανταγωνιστών
από την αγορά/exclusionary abuses, καταχρήσεις με στόχο την άμεση εκμετάλλευση των
καταναλωτών/exploitative abuses, όπως είναι οι υπερβολικά υψηλές τιμές/excessive prices,
και καταχρήσεις με στόχο την αντεκδίκηση/reprisal abuses), δεν περιείχε κάποιο ξεκάθαρο
ορισμό αυτής της έννοιας. Πρόκειται για μια από τις κριτικές που έχει δεχτεί το Άρθρο 102,
αφού η έλλειψη ξεκάθαρων προτύπων καθιστά δύσκολη τη διάκριση ανάμεσα στο νόμιμο
ανταγωνισμό και τον παράνομο αποκλεισμό.
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δικείο χαρακτήρισαν καταχρηστικές τις εκπτώσεις που παρείχε η Suiker Unie, μια
κυρίαρχη επιχείρηση, στους αγοραστές της, τονίζοντας ότι οι ρήτρες πλήρους αποκλειστικότητας που έθετε η Suiker Unie στα συμβόλαιά της δεν επέτρεπαν στους
αγοραστές της να προμηθεύονται ακόμη κι ένα μικρό μέρος των απαιτήσεών τους
από άλλους παραγωγούς ζάχαρης.
Μια παρόμοια προσέγγιση εφαρμόστηκε και στην υπόθεση Hoffmann-La
Roche80, στην οποία ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός βιταμινών, η Roche,
απαιτούσε ρητώς ή σιωπηρώς από τους αγοραστές της να προμηθεύονται το σύνολο ή
το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεών τους σε βιταμίνες από την ίδια, προσφέροντάς
τους ως αντάλλαγμα χαμηλότερες τιμές. Στην περίπτωση αυτή, το Πρωτοδικείο
προσδιόρισε, επίσης, πότε μια υποχρέωση αποκλειστικότητας, που επιβάλλεται σε ή
συμφωνείται με αγοραστές, αποτελεί παραβίαση του Άρθρου 102, δηλώνοντας ότι
μια κυρίαρχη επιχείρηση καταχράται την κυρίαρχη θέση της κατά την έννοια αυτού
του άρθρου, όταν, ακόμη και κατόπιν αιτήματος των ίδιων των αγοραστών, τους δεσμεύει (μέσω υποχρέωσης ή υπόσχεσης) να αποκτούν το σύνολο ή το μεγαλύτερο
μέρος των απαιτήσεών τους από την εν λόγω επιχείρηση. Επιπλέον, στην υπόθεση
αυτή το Πρωτοδικείο διευκρίνισε δύο κύρια χαρακτηριστικά των καταχρηστικών
πρακτικών αποκλεισμού (exclusionary abuses), παρουσιάζοντας ένα βασικό ορισμό,
σύμφωνα με τον οποίο κατάχρηση είναι μια συμπεριφορά που περιλαμβάνει μεθόδους διαφορετικές από αυτές που διέπουν τον κανονικό ανταγωνισμό (“normal
competition”)81 και εμποδίζει τη διατήρηση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε μια
αγορά ή την ανάπτυξή του.

3.2.3.2 Προς μια rule of reason ανάλυση: Van den Bergh Foods

Η υπόθεση Van den Bergh Foods, η οποία σηματοδότησε την εφαρμογή μιας
διαφορετικής, από τη μέχρι τότε, αντιμονοπωλιακής πολιτικής στο θέμα των συμβάσεων αποκλειστικότητας, αφορά σε μια κυρίαρχη επιχείρηση στην ιρλανδική αγορά
παγωτού άμεσης κατανάλωσης, την ΗΒ, η οποία προσέφερε σε λιανοπωλητές, δωρεJoined Cases 40 to 48, 50, 54 to 56, 111, 113 and 114-73, Coöperatieve Vereniging “Suiker
Unie” UA and others v Commission [1975] ECR 1663.
80
Vitamins, OJ 1976 L 223/27, on appeal Case 85/76, Hoffmann-La Roche & Co AG v
Commission [1979] ECR 461.
81
Άλλοι ορισμοί του όρου «κατάχρηση» μιλούν για συμπεριφορά που δεν ισοδυναμεί με
ανταγωνισμό “on the merits” (“competition on the merits”), δηλαδή με ανταγωνισμό που
λαμβάνει χώρα είτε μέσω χαμηλότερων τιμών είτε μέσω καλύτερης ποιότητας των
προϊόντων, ή για συμπεριφορά που συνδέεται με την «ειδική υπευθυνότητα» (“special
responsibility”) μιας κυρίαρχης επιχείρησης να μην περιορίζει τον ήδη εξασθενημένο, λόγω
της κυριαρχίας της, ανταγωνισμό. Σύμφωνα με το δεύτερο ορισμό, μια πρακτική που
θεωρείται καταχρηστική όταν εφαρμόζεται από κυρίαρχη επιχείρηση, δεν καταδικάζεται όταν
εφαρμόζεται από μη κυρίαρχη επιχείρηση. Βλ. Comments by Mario Monti on the speech
given by Hew Pate, Assistant Attorney General, US Department of Justice, at the Conference
“Antitrust in a Transatlantic Context”, Brussels, June 7, 2004 και υπόθεση 322/81, NV
Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission [1983] ECR 3461.
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άν ή έναντι συμβολικού ποσού, καταψύκτες με τον όρο ότι αυτοί οι καταψύκτες θα
χρησιμοποιούνταν μόνο για την πώληση του δικού της προϊόντος. Παρά το γεγονός
ότι η ΗΒ δεν απαγόρευε στους λιανοπωλητές να τοποθετήσουν δεύτερο καταψύκτη
για την πώληση ανταγωνιστικών προϊόντων στο κατάστημά τους, ένα ποσοστό σχεδόν 40% των διαθέσιμων καταστημάτων έγιναν de facto82 αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της ΗΒ, αφού σύμφωνα με έρευνες οι δεσμευμένοι λιανοπωλητές δε μπορούσαν ή δεν ήθελαν για λόγους οικονομικούς να εγκαταστήσουν επιπλέον καταψύκτες
στα καταστήματά τους. Η Επιτροπή, εφαρμόζοντας μια rule of reason ανάλυση,
επισήμανε ότι το παραπάνω ποσοστό ήταν αρκετά μεγάλο, ώστε να δημιουργούνται
ανυπέρβλητα εμπόδια εισόδου στην αγορά του παγωτού και ταυτόχρονα απέρριψε
τους λόγους αποτελεσματικότητας που επικαλέστηκε η ΗΒ για τις σχετικές συμφωνίες που επέβαλλε, τονίζοντας ότι οι εν λόγω ρήτρες αποκλειστικότητας δεν ήταν
απαραίτητες για την πραγματοποίηση αυτών των αποτελεσματικοτήτων. Τελικά, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι υπήρχε φανερή ζήτηση για τα προϊόντα των
ανταγωνιστών της ΗΒ, η Επιτροπή καταδίκασε τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης
επιχείρησης ως κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης που είχε.

3.2.3.3 Οι προτάσεις του Discussion Paper: πλήρης rule of reason ανάλυση

Στην τρίτη φάση προσέγγισης των συμβάσεων αποκλειστικότητας κάτω από το
Άρθρο 102, το Discussion Paper, προτείνοντας την εφαρμογή μιας πλήρους rule of
reason ανάλυσης, καθορίζει τις παρακάτω γενικές αρχές:
1. Τα συμβόλαια αποκλειστικότητας έχουν εκ φύσεως την ικανότητα να αποκλείουν
ανταγωνιστές, καθώς απαιτούν από τον αγοραστή να προμηθεύεται το σύνολο ή
ένα σημαντικό ποσοστό των απαιτήσεών του από τον κυρίαρχο προμηθευτή.
2. Προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσο η παραπάνω ικανότητα επαληθεύεται σε
μια μεμονωμένη περίπτωση, η Επιτροπή θα απαιτεί την αποδεδειγμένη προβολή
πιθανών ή πραγματικών επιδράσεων αποκλεισμού των υπό εξέταση συμβάσεων.
3. Η Επιτροπή, επίσης, θα εξετάζει το κατά πόσο οι υφιστάμενοι ή δυνητικοί ανταγωνιστές της επιχείρησης που εφαρμόζει τέτοιες συμβάσεις μπορούν να αντιδράσουν σε αυτή τη συμπεριφορά. Παράλληλα, η κυρίαρχη επιχείρηση θα έχει το
δικαίωμα να προβάλλει στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά της δε
βλάπτει σοβαρά τον ανταγωνισμό και, σε περίπτωση που τον βλάπτει, θα έχει το
δικαίωμα να προβάλλει στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι αυτές οι συμβάσεις
θεωρούνται απαραίτητες για την επίτευξη αποτελεσματικοτήτων.
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3.2.4 Αξιολόγηση των συμβάσεων αποκλειστικότητας κάτω από το Άρθρο 102 της
Συνθήκης της Ρώμης

Με βάση τις παραπάνω προτάσεις του Discussion Paper, η rule of reason
αξιολόγηση των συμβάσεων αποκλειστικότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα τρία
παρακάτω βασικά στάδια:
1. Εκτίμηση του κατά πόσο η υπό εξέταση σύμβαση αποκλειστικότητας αποκλείει
σημαντικά την πρόσβαση των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά83.
2. Απόδειξη του κατά πόσο η υπό εξέταση σύμβαση προκαλεί ζημία στον καταναλωτή.
3. Εκτίμηση των αντισταθμιστικών αποτελεσματικοτήτων της υπό εξέταση σύμβασης.

3.2.4.1 Απόδειξη σημαντικού αποκλεισμού ανταγωνιστών από την αγορά

Διακρίνοντας τις συμβάσεις αποκλειστικότητας σε συμβάσεις που περιορίζουν
την πρόσβαση των ανταγωνιστών στην κάτω αγορά και σε συμβάσεις που εμποδίζουν
την πρόσβαση των ανταγωνιστών σε σημαντικές εισροές της πάνω αγοράς, κατά την
υλοποίηση του πρώτου σταδίου της rule of reason ανάλυσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες.

 Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την κάτω αγορά / Market Foreclosure
Η περίπτωση αυτή αφορά σε επιχειρήσεις που θέλουν να παράγουν στην πάνω
αγορά και να προμηθεύσουν την κάτω αγορά. Σύμφωνα με το άρθρο 102, μια
σύμβαση αποκλειστικότητας απαγορεύεται, αν αποκλείει την πρόσβαση ανταγωνιστών σε μια σχετική αγορά. Αντίθετα, ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο διανομέα ή λιανοπωλητή δε θεωρείται επαρκής, ώστε να απαγορευθεί μια
τέτοια σύμβαση. Η φράση «αποκλεισμός πρόσβασης στην κάτω αγορά» δηλώνει το
ποσοστό της κάτω αγοράς που «δεσμεύεται» από αποκλειστικά συμβόλαια (δηλαδή
με αντιανταγωνιστικό τρόπο), με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο υφιστάμενος ή δυνητικός ανταγωνιστής να έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο ποσοστό. Σε πολλές περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό σχετίζεται με το μερίδιο αγοράς της κυρίαρχης επιχείρησης.
Γενικότερα, όσο πιο υψηλό είναι το μερίδιο αυτό, δηλαδή όσο πιο ισχυρή είναι η
κυρίαρχη θέση της επιχείρησης, τόσο πιο πιθανό είναι μια συμπεριφορά που προστατεύει αυτή τη θέση να οδηγεί σε αντιανταγωνιστικό αποκλεισμό των ανταγωνιστών.

Αναφέρεται ως ποσοστό αποκλεισμού και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό δείκτη της πρόσβασης των ανταγωνιστών σε προμηθευτές πρώτων υλών, διανομείς ή λιανοπωλητές. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτιμηθεί αυτό το ποσοστό είναι ο σωστός ορισμός της σχετικής
αγοράς.
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Ένα σχετικά υψηλό ποσοστό αποκλεισμού, όμως, δε σημαίνει πάντα ότι η υπό
εξέταση σύμβαση αποτελεί κατάχρηση κυρίαρχης θέσης84. Παράγοντες, όπως η
ύπαρξη εναλλακτικών στρατηγικών διανομής85,86, η ύπαρξη οικονομιών κλίμακας,
επιδράσεων δικτύου ή εμποδίων εισόδου (συνθήκες της αγοράς), η συνεισφορά των
διανομέων/λιανοπωλητών (μεσαζόντων) στην τελική πώληση των προϊόντων και η
δυνατότητα των ανταγωνιστών να επιβιώνουν από το «αδέσμευτο» μερίδιο της κάτω
αγοράς, αλλά και να θέτουν περιορισμούς στη δύναμη της κυρίαρχης επιχείρησης, θα
πρέπει να εξετάζονται παράλληλα με το «κλειδωμένο» ποσοστό αυτής της αγοράς σε
κάθε μεμονωμένη περίπτωση87.
Στην υπόθεση Van den Bergh Foods, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι ένα 40%
«δεσμευμένο» ποσοστό της αγοράς ήταν αρκετό, ώστε να θεωρηθεί η αποκλειστικότητα παραβίαση του Άρθρου 102. Εστιάζοντας, τώρα, την προσοχή στην αντιμετώπιση παρόμοιων υποθέσεων από τις αμερικάνικες αρχές ανταγωνισμού, γίνεται σαφές
ότι οι παραπάνω παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη λήψη των τελικών αποφάσεων από την πλευρά των δικαστηρίων.
Για παράδειγμα, στην υπόθεση Omega v Gilbarco88, ένα αμερικάνικο Εφετείο
έκρινε ότι παρότι οι σχετικές ρήτρες αποκλειστικότητας δέσμευαν το 38% της
σχετικής αγοράς, ποσοστό που θεωρήθηκε σημαντικό, δεν έδιναν, ωστόσο, λαβή για
τον αποκλεισμό ανταγωνιστών, από τη στιγμή που εναλλακτικά μέσα διανομής, όπως
απευθείας πώληση του προϊόντος, ήταν ικανά να περιορίσουν το μέγεθος του απόκλεισμού.
Αντίθετα, στην υπόθεση της Dentsply89, μιας κυρίαρχης επιχείρησης στην αγορά
τεχνητών δοντιών, ένα άλλο αμερικάνικο Εφετείο έκρινε ότι οι απευθείας πωλήσεις
δεν ήταν αποτελεσματικό υποκατάστατο των πωλήσεων διαμέσου της λιανικής
αγοράς. Επιπλέον, στην υπόθεση CDC v IDEXX90, οι υπό εξέταση ρήτρες αποκλειστικότητας δεν καταδικάστηκαν, διότι παρά το γεγονός ότι η IDEXX είχε 80% μερίδιο
στην αγορά αιματολογικών αναλυτών για χρήση από κτηνιάτρους και ταυτόχρονα
δέσμευε σχεδόν το 50% των υφιστάμενων διανομέων, οι διανομείς δε θεωρούνταν
κρίσιμοι για την πώληση αυτών των μηχανημάτων.

Αντίστοιχα, ένα σχετικά μικρό ποσοστό αποκλεισμού (“selected buyers”) δε σημαίνει
πάντα ότι η υπό εξέταση σύμβαση είναι καλοήθης, αφού η σύμβαση αυτή μπορεί να
δεσμεύει-λίγους μεν, αλλά- μεγάλους και σημαντικούς αγοραστές.
85
Ο παράγοντας αυτός δεν αναφέρεται ούτε στο Discussion Paper ούτε στο Guidance Paper.
86
Βλ. Hovenkamp H., Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and its Practice. St.
Paul, Minnesota : West Group (1999).
87
Το Guidance Paper αναφέρει και τον παράγοντα «άμεση απόδειξη οποιασδήποτε
στρατηγικής με στόχο τον αποκλεισμό ανταγωνιστών», ορίζοντας ως άμεση απόδειξη πιθανά
εσωτερικά έγγραφα της κυρίαρχης επιχείρησης (όπως κάποιο e-mail) που αποδεικνύουν την
πρόθεσή της να εμπλακεί σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με στόχο να αποκλείσει τους
ανταγωνιστές της.
88
Omega Environmental Inc v Gilbarco Inc, 127 F.3d 1157 (9th Cir. 1997).
89
United States of America v Dentsply International Inc, 399 F.3d 181 (3rd Cir. 2005).
90
CDC Technologies Inc v IDEXX Laboratories Inc, 186 F.3d 74 (2nd Cir. 1999).
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Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη παράλληλα με
το ποσοστό της αγοράς που δεσμεύεται από τέτοιες ρήτρες είναι το γεγονός ότι μια
σύμβαση αποκλειστικότητας μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν πολλοί προμηθευτές, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Σε μια τέτοια διαδικασία είχε συμμετάσχει η Coca Cola Undertaking91 το 2005. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η διάρκεια των συμφωνιών είχε μέγιστο όριο τα πέντε χρόνια και ο αγοραστής που διεξήγαγε τη διαδικασία είχε το δικαίωμα να τερματίσει την υπογεγραμμένη συμφωνία χωρίς να πληρώσει κάποιο πρόστιμο. Γενικότερα, τέτοιες διαδικασίες παρακινούνται από αγοραστές (όταν για παράδειγμα θέλουν για μια συγκεκριμένη περίοδο να αγοράζουν το σύνολο των απαιτήσεών τους από ένα προμηθευτή)
με σκοπό να εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών, υπόκεινται σε
συγκεκριμένες συνθήκες και καταλήγουν σε συμβάσεις αποκλειστικότητας που πιθανώς ενισχύουν την ευημερία του καταναλωτή. Στο βαθμό που μια τέτοια διαδικασία
είναι ανταγωνιστική, οι προμηθευτές που εισέρχονται στις αγορές είναι οι πιο αποτελεσματικοί.

 Αποκλεισμός ανταγωνιστών από εισροές της πάνω αγοράς / Input Foreclosure
Στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται το κατά πόσο οι συμβάσεις αποκλειστικότητας
εμποδίζουν την πρόσβαση των ανταγωνιστών μιας κυρίαρχης επιχείρησης (στην κάτω αγορά) σε σημαντικές εισροές της πάνω αγοράς. Αυτός ο αποκλεισμός, από εισροές που θεωρούνται απαραίτητες για την παραγωγή ενός προϊόντος, καθιστά τις
αντίπαλες επιχειρήσεις στην κάτω αγορά ανίκανες να επιβιώσουν, σε περίπτωση που
δε μπορούν να βρουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. Συνεπώς, ένας παράγοντας
που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων είναι
η ικανότητα των ανταγωνιστών να αποκτούν πρόσβαση σε άλλες πηγές της εισροής
που χρειάζονται. Η ικανότητα αυτή σχετίζεται άμεσα με τα εμπόδια εισόδου νέων
προμηθευτών στην πάνω αγορά (Hovenkamp, 1999).
Παράλληλα, θα πρέπει να εκτιμάται και η δυνατότητα των ανταγωνιστών να
παρακάμπτουν τελείως τη χρήση αυτής της εισροής, χωρίς, όμως, αυτό να τους δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία παραγωγής. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη και το ποσοστό της εισροής που δεσμεύεται από τις υπό εξέταση ρήτρες απόκλειστικότητας. Όταν το ποσοστό αυτό δεν είναι σημαντικό, τότε οι εν λόγω ρήτρες
δεν προκαλούν ανησυχίες αποκλεισμού92.

Βλ. Coca-Cola, OJ 2005 L 253/21, S. II.D.2.
Το Άρθρο 102 αναφέρει και την ακραία περίπτωση του “essential facility”, μιας εισροής
που θεωρείται αναγκαία για κάθε επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί σε μια αγορά
και που ταυτόχρονα αναπαράγεται δύσκολα (non-reproducible).
91
92
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Πρόσφατο σχετικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση De Beers/Alrosa93. Το 2002,
η De Beers, ο μεγαλύτερος παραγωγός διαμαντιού παγκοσμίως, και η Alrosa, ο κύριος ρωσικός προμηθευτής ακατέργαστων διαμαντιών, υπέγραψαν σύμβαση μεταξύ
τους, σύμφωνα με την οποία η De Beers θα προμηθευόταν ακατέργαστα διαμάντια
αξίας 800 εκατ. $ ετησίως από την Alrosa για ένα διάστημα πέντε ετών. Η ποσότητα
αυτή αντιστοιχούσε στη μισή περίπου συνολική ετήσια παραγωγή της Alrosa,
γεγονός που μείωνε σημαντικά τις πωλήσεις διαμαντιού σε αγορές έξω από τη Ρωσία.
Αυτό σε συνδυασμό με την ευκαιρία που απέκτησε η De Beers να ενισχύσει την ήδη
αυξημένη δύναμή της μέσω της υπογεγραμμένης συμφωνίας, εμποδίζοντας έτσι την
ανάπτυξη ή έστω τη διατήρηση του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά του διαμαντιού, κατέστησαν αναγκαία την παρέμβαση της Επιτροπής. Τελικά, η De Beers
συμφώνησε, κάτω από το Άρθρο 9 του Κανονισμού 1/2003, να μειώσει τις ποσότητες
που προμηθευόταν από την Alrosa σε ένα επίπεδο που δε θα θεωρείτο αντιανταγωνιστικό από την Επιτροπή.

3.2.4.2 Απόδειξη πραγματικής ή πιθανής ζημίας του καταναλωτή

Σημαντικό ερώτημα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των συμβάσεων αποκλειστικότητας από τις αρμόδιες αρχές, αποτελεί το εάν οι δυσμενείς επιδράσεις μιας
τέτοιας πρακτικής πάνω στον ανταγωνισμό (άρα στη δομή της αγοράς / market
structure) και στους ανταγωνιστές οδηγεί σε πραγματική ή πιθανή ζημία του καταναλωτή94,95. Σύμφωνα με το Discussion Paper (παράγραφος 55), η ζημία σε ενδιάμεσους
αγοραστές (διανομείς) υποτίθεται γενικότερα ότι δημιουργεί ζημία στους καταναλωτές. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι η ζημία ενός ανταγωνιστή δεν ισοδυναμεί πάντοτε με
ζημία στον ανταγωνισμό και κατ’ επέκταση στον καταναλωτή.
Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας ή περισσότεροι ανταγωνιστές εξέρχονται
από μια αγορά δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο ανταγωνισμός θα μειωθεί, αν αρκετοί
αποτελεσματικοί παίκτες παραμένουν σε αυτή την αγορά. Ακόμη, μια αύξηση στο
μερίδιο αγοράς μιας κυρίαρχης επιχείρησης και μια αντίστοιχη μείωση στα μερίδια
αγοράς των ανταγωνιστών της δεν αποτελούν ούτε αναγκαία ούτε επαρκή συνθήκη
για την πρόκληση ζημίας στον καταναλωτή.
Αντίθετα, αν αυτές οι μεταβολές στα μερίδια αγοράς συνοδεύονται από στοιχεία
που αποδεικνύουν πραγματική ή πιθανή αύξηση στην τιμή του προϊόντος, τότε οι
καταναλωτές σίγουρα ζημιώνονται, αφού για να αγοράσουν το προϊόν αυτό πληρώνουν υψηλότερη τιμή. Η αύξηση, όμως, των τιμών πάνω από το ανταγωνιστικό επίπε93

Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Case
COMP/E-2/38.381―De Beers/Alrosa, OJ 2005 C 136/32.
94
Το φορτίο για την απόδειξη αυτής της ζημίας ανήκει σε εκείνον (επιχείρηση, δημόσια
αρχή) που ισχυρίζεται αυτή τη ζημία.
95
Η εκτίμηση αυτής της ζημίας μπορεί να γίνει είτε με ποσοτικές οικονομικές τεχνικές, όταν
υπάρχουν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες, είτε με ποιοτικές τεχνικές, όπως είναι η αποδεδειγμένη είσοδος ή έξοδος επιχειρήσεων από την αγορά.
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δο δεν αποτελεί μοναδική απόδειξη ότι βλάπτεται ο καταναλωτής. Μειώσεις στην
παραγωγή, στην καινοτομία, στην ποικιλία, αλλά και στην ποιότητα του προϊόντος
έχουν εξίσου σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή. Μια κυρίαρχη
επιχείρηση που χρησιμοποιεί συμβόλαια αποκλειστικότητας είναι ικανή να μεταβάλλει τα παραπάνω μεγέθη ή, αν δεν το κάνει η ίδια, να συμβάλλει στη μεταβολή αυτών
των μεγεθών. Αυτό μπορεί να γίνει, αν εξαιτίας αυτών των συμβολαίων περιορίζεται
η ικανότητα των υφιστάμενων ή δυνητικών αντίπαλων επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά μαζί της.
Ως αποτέλεσμα, εκείνη μπορεί να αυξήσει το μερίδιο της, αποκτώντας έτσι
περισσότερη ισχύ στην αγορά, και οι ανταγωνιστές της ίσως βγουν από την αγορά, αν
είναι ήδη μέσα, ίσως αποτύχουν να εισέλθουν στην αγορά, αν είναι έξω και σκοπεύουν να μπουν, ίσως περιθωριοποιηθούν ή ίσως γενικότερα βρεθούν σε δυσμενή ή
μειονεκτική θέση (για παράδειγμα, με υψηλότερα κόστη ή με μειωμένη ζήτηση για τα
προϊόντα τους). Αν, ωστόσο, μιλώντας για την πιο συνήθη μορφή αποκλειστικότητας,
εκείνη δηλαδή που περιορίζει την πρόσβαση των ανταγωνιστών στην κάτω αγορά, οι
αγοραστές (διανομείς) δεν αποτελούν σημαντικό κανάλι στην πώληση του προϊόντος,
τότε οι παραπάνω επιπτώσεις στους ανταγωνιστές δε βλάπτουν τον καταναλωτή και
άρα η αποκλειστικότητα δε θεωρείται καταχρηστική.
Αντίθετα, μιλώντας για μια αγορά στην οποία υπάρχουν επιδράσεις δικτύου
(“network effects”), η χρήση αποκλειστικών όρων σε συμβόλαια μπορεί να θεωρη-θεί
καταχρηστική, γιατί σε τέτοιες αγορές η αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυξάνεται με κάθε επιπλέον χρήστη και άρα η πρόσβαση στη διανομή είναι αναμφιβόλως αναγκαία και σημαντική. Τέλος, μιλώντας για αγορές στις οποίες το προϊόν
είναι ομοιογενές (υποκατάστατα προϊόντα) και οι ανταγωνιστές της κυρίαρχης επιχείρησης δεν έχουν περιορισμένη δυναμικότητα, τόσο η διάρκεια πιθανών αποκλειστικών συμβολαίων όσο και η δυνατότητα πρόωρης λήξης αυτών των συμβολαίων
(χωρίς ποινή) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Μικρή διάρκεια (μικρότερη από ένα
έτος) και ενεργή δυνατότητα τερματισμού περιορίζουν τις αντιανταγωνιστικές επιδράσεις αυτών των συμβολαίων, αφού επιτρέπουν στους ανταγωνιστές της κυρίαρχης
επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί να την ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις σε διαγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σημασία των
δύο παραπάνω εννοιών θεωρείται διφορούμενη96.

Η μεγάλη διάρκεια, από μόνη της, δεν καθιστά παράνομο ένα συμβόλαιο. Το Guidance
Paper, ωστόσο, αναφέρει ότι όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια ενός συμβολαίου τόσο πιο
μεγάλη είναι η πιθανή επίδραση αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, όμως, δέχεται ότι ακόμη κι ένα
συμβόλαιο μικρής διάρκειας μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Επίσης, όταν ο
πρόωρος τερματισμός ενός συμβολαίου συνεπάγεται ποινή ή σημαντικά κόστη μετακίνησης
σε άλλους προμηθευτές/αγοραστές για την επιχείρηση που το τερματίζει, η δυνατότητα
πρόωρης λήξης αποτελεί λιγότερο βιώσιμη άμυνα για την κυρίαρχη επιχείρηση.
96
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3.2.4.3 Πιθανές άμυνες: Αντικειμενική δικαιολογία / Objective justification και δικαιολογίες αποτελεσματικότητας / Efficiency defence

Η απόδειξη πραγματικής ή πιθανής ζημίας του καταναλωτή δε σημαίνει απαραίτητα
ότι μια σύμβαση αποκλειστικότητας θα πρέπει να καταδικαστεί, αφού τέτοιες
συμβάσεις σχεδόν πάντα παράγουν πλήθος τεκμηριωμένων αποτελεσματικοτήτων97,98. Σύμφωνα με το Discussion Paper (παράγραφος 77), συμπεριφορές αποκλεισμού μπορούν να «ξεφύγουν» από την απαγόρευση του Άρθρου 82 σε περίπτωση που
η κυρίαρχη επιχείρηση μπορεί να παρέχει μια αντικειμενική δικαιολογία για τη
συμπεριφορά της ή μπορεί να αποδείξει ότι η συμπεριφορά της παράγει αποτελεσματικότητες που υπερβαίνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί στον ανταγωνισμό.
Κάτω από το Άρθρο 102, μια αντικειμενική δικαιολογία αφορά είτε σε καταστάσεις στις οποίες η συμπεριφορά μιας κυρίαρχης επιχείρησης είναι αντικειμενικά απαραίτητη εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων που δεν έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά αυτή (“objective necessity defence”) είτε σε καταστάσεις στις οποίες η κυρίαρχη επιχείρηση λαμβάνει λογικά αμυντικά μέτρα για να προστατέψει τα οικονομικά
και εμπορικά της συμφέροντα. Η άμυνα της δεύτερης περίπτωσης συνήθως δικαιολογεί τις μειωμένες τιμές μιας κυρίαρχης επιχείρησης (“meeting competition defence”)99
και συναντάται κυρίως σε περιπτώσεις επιθετικής τιμολόγησης. Αντίθετα, δε μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις συμβάσεων αποκλειστικότητας. Η άμυνα αυτή δεν
περιλαμβάνεται στις άμυνες αποτελεσματικότητας του Guidance Paper.
Όσον αφορά, τώρα, στις δικαιολογίες αποτελεσματικότητας, το Discussion Paper
ορίζει ότι, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές τέτοιου είδους δικαιολογίες, η κυρίαρχη
επιχείρηση θα πρέπει να δείξει ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες συνθήκες100:
1. Ότι οι επικαλούμενες αποτελεσματικότητες πραγματοποιούνται ή είναι πιθανό
να πραγματοποιηθούν ως αποτέλεσμα της υπό εξέταση συμπεριφοράς (στην
προκειμένη περίπτωση του υπό εξέταση συμβολαίου αποκλειστικότητας). Για
παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές βελτιώσεις στην ποιότητα του
προϊόντος ή μείωση στα κόστη παραγωγής ή διανομής.
2. Ότι η υπό εξέταση συμπεριφορά είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση
αυτών των αποτελεσματικοτήτων και ότι δεν υπάρχουν άλλες οικονομικά εφικτές και λιγότερο αντιανταγωνιστικές εναλλακτικές για την επίτευξή τους101.
Το φορτίο για την τεκμηρίωση αντικειμενικής δικαιολογίας ή δικαιολογίας αποτελεσματικοτήτων για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά ανήκει στην κυρίαρχη επιχείρηση.
98
Βλ. ενότητα 1.3, παραπάνω.
99
Βλ. υπόθεση T-65/89 BPB Industries Plc and British Gypsum Ltd v Commission [1993]
ECR II-39, παράγραφος 69. Βλ. επίσης OECD Competition Committee, Predatory
foreclosure, 2005.
100
Καθοδήγηση επί αυτού του θέματος δίνεται επίσης στα έγγραφα Commission Notice
―Guidelines on the application of Article 81(3) of the Treaty, OJ 2004 C 101/97 και
Commission Notice―Guidelines on Vertical Restraints, OJ 2000 C 291/1.
101
Δεν απαιτείται από την κυρίαρχη επιχείρηση να παρουσιάσει υποθετικές ή θεωρητικές
εναλλακτικές. Η Επιτροπή θα αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς της κυρίαρχης επιχείρησης,
97
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3. Ότι οι αποτελεσματικότητες ωφελούν τους καταναλωτές. Η κυρίαρχη επιχείρηση πρέπει να δείξει ότι οι ισχυριζόμενες αποτελεσματικότητες υπερβαίνουν
τις πιθανές αρνητικές επιδράσεις της υπό εξέταση συμπεριφοράς πάνω στον
ανταγωνισμό και πιο συγκεκριμένα την πιθανή ζημία που θα μπορούσε να
προκαλέσει η συμπεριφορά αυτή στους καταναλωτές102.
4. Ότι ο ανταγωνισμός όσον αφορά σε ένα σημαντικό ποσοστό των σχετικών
προϊόντων δεν έχει εξαλειφθεί. Σε περίπτωση που η υπό εξέταση συμπεριφορά βλάπτει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό, θα καταδικάζεται, ανεξάρτητα από το αν ταυτόχρονα παρέχει οφέλη (condemn-if-harmful προσέγγιση).
Όταν ικανοποιούνται οι τέσσερις παραπάνω συνθήκες (ακριβώς τις ίδιες αναφέρει
και το Guidance Paper στην παράγραφο 30), το καθαρό αποτέλεσμα της υπό εξέταση
συμπεριφοράς είναι να προωθήσει την ανταγωνιστική διαδικασία, δηλαδή να κερδίσει πελάτες από την προσφορά καλύτερων προϊόντων ή χαμηλότερων τιμών από
αυτές που προσφέρουν οι ανταγωνιστές. Ωστόσο, όσο πιο αργά αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι υποτιθέμενες αποτελεσματικότητες, τόσο λιγότερο βάρος αποδίδει η
Επιτροπή σε αυτές.
Η στάθμιση (σύγκριση) των θετικών και αρνητικών επιδράσεων των συμβάσεων
αποκλειστικότητας αποτελεί δύσκολο έργο για τα δικαστήρια και τις αρχές ανταγωνισμού (λόγω ελλιπούς πληροφόρησης) και γι’ αυτό το λόγο μεγαλύτερη προσοχή
δίνεται στα δύο πρώτα στάδια της rule of reason ανάλυσης―ποσοστό αποκλεισμού
και ζημία των καταναλωτών―τα οποία είναι γενικά ευκολότερο να μετρηθούν.

3.3 Αμερικάνικη προσέγγιση στα συμβόλαια αποκλειστικότητας
3.3.1 Σύντομη επισκόπηση

Η αμερικάνικη προσέγγιση όσον αφορά στα συμβόλαια αποκλειστικότητας έχει
επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κριτική της Σχολής του Σικάγο, αλλά και από τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν μετά την κριτική αυτή. Γενικότερα, στην Αμερική η αντιμονοπωλιακή πρακτική υπήρξε λιγότερο φοβισμένη απέναντι σε συμβόλαια αποκλειστικότητας κυρίαρχων επιχειρήσεων συγκριτικά με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα αμερικάνικα δικαστήρια, επηρεαζόμενα από τις θεωρίες περί αποτελεσματικοτήτων της Σχολής του Σικάγο, υιοθέτησαν
την rule of reason ανάλυση νωρίτερα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ωστόσο, και
όταν είναι λογικά ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ρεαλιστικές, εφικτές και λιγότερο περιοριστικές
εναλλακτικές.
102
Το γεγονός ότι το Discussion Paper αναθέτει το φορτίο αυτό στην κυρίαρχη επιχείρηση
έχει προκαλέσει πολλές επικρίσεις. Βλ. για παράδειγμα Comments of the International Bar
Association, Antitrust Committee on the DG Competition Discussion Paper on the
Application of Article 82 of the Treaty to Exclusionary Abuses, στο σημείο 6.2.7 και για τη
γενικότερη κριτική που έχει δεχτεί η προσέγγιση στις άμυνες αποτελεσματικότητας κάτω από
το Άρθρο 102 βλ. O’ Donoghue & Padilla, The Law and Economics of Article 82 EC, Hart
Publishing Oxford and Portland, 2006.
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στην Αμερική η αντιμονοπωλιακή προσέγγιση στα συμβόλαια αποκλειστικότητας
πέρασε από αρκετά στάδια, με το ποσοστό αποκλεισμού να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σχεδόν σε όλα και με την επίδραση των συμβάσεων αποκλειστικότητας στην
ευημερία του καταναλωτή τελικά να επικρατεί ως ο σημαντικότερος παράγοντας.
Ξεκινώντας από το 1890, τα δικαστήρια στην Αμερική έχουν καταδικάσει συμβόλαια αποκλειστικότητας κάτω από τέσσερις διατάξεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας:
1. Τμήμα 1 του Sherman Act (1890), το οποίο απαγορεύει συμβόλαια που περιορίζουν το εμπόριο (“in restraint of trade”).
2. Τμήμα 2 του Sherman Act (1890), το οποίο κρίνει παράνομη την προσπάθεια
ενός ή περισσότερων ατόμων (καρτέλ, κοινοπραξία, συνωμοσία) για μονοπώληση (“attempt to monopolize”).
3. Τμήμα 3 του Clayton Act (1914), το οποίο απαγορεύει συμφωνίες αποκλειστικότητας που μειώνουν σημαντικά τον ανταγωνισμό (“substantially lessen
competition”).
4. Τμήμα 5 του Federal Trade Commission Act (FTC Act, 1914), το οποίο απαγορεύει αθέμιτες μεθόδους ανταγωνισμού (“unfair methods of competition”).
Σήμερα τα δικαστήρια, όταν εκτιμούν τη νομιμότητα ενός συμβολαίου αποκλειστικότητας, εξετάζουν μια ευρεία ποικιλία ανταγωνιστικών παραγόντων (“rule of reason” ανάλυση), όπως:









Η φύση του προϊόντος και της σχέσης ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη,
Το ποσοστό της αγοράς στο οποίο αποκλείεται η πρόσβαση ανταγωνιστών ως
αποτέλεσμα του υπό εξέταση συμβολαίου103,
Η διάρκεια του υπό εξέταση συμβολαίου,
Η δύναμη της επιχείρησης που χρησιμοποιεί το υπό εξέταση συμβόλαιο και
το κατά πόσο αυτή η δύναμη μπορεί να ενισχυθεί από αυτό το συμβόλαιο,
Οι συνθήκες εισόδου στη σχετική αγορά,
Η δυνατότητα του υπό εξέταση συμβολαίου να αυξάνει τα κόστη των ανταγωνιστών,
Η παρουσία πραγματικών ή πιθανών αντιανταγωνιστικών επιδράσεων και
Τα οφέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του υπό εξέταση συμβολαίου.

Οι Steuer (1983) και Hovenkamp (2005) τόνισαν ότι ποσοστά αποκλεισμού μικρότερα
από 30% θα πρέπει να θεωρούνται ακίνδυνα (“safe harbor”). Η ίδια άποψη εκφράστηκε και
στην υπόθεση Stop & Shop Supermarket Co. v. Blue Cross & Blue Shield of R.I. (2004)
(“foreclosure levels are unlikely to be of concern where they are less than 30 or 40 percent”),
καθώς και στην υπόθεση Minn. Mining & Mfg. Co. v. Appleton Papers Inc. (1999)
(“generally speaking, a foreclosure rate of at least 30 percent to 40 percent must be found to
support a violation of the antitrust laws”).
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3.3.2 Rule of reason ανάλυση: Ανάλυση της ζημίας των καταναλωτών

Ουσιαστικά, τα δικαστήρια, σήμερα, εξετάζουν τόσο τις αντιανταγωνιστικές όσο
και τις ευνοϊκές για τον ανταγωνισμό επιδράσεις των υπό εξέταση συμβάσεων αποκλειστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη σχετικούς παράγοντες. Το πρώτο βήμα στην
ανάλυσή τους είναι να προσδιορίσουν αν αυτές οι συμβάσεις έχουν βλάψει ή είναι
πιθανό να βλάψουν τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Σε περιπτώσεις στις
οποίες η ζημία αυτή είναι απίθανη και αβάσιμη, για παράδειγμα όταν εναλλακτικές
αποτελεσματικές μέθοδοι διανομής είναι διαθέσιμες σε επαρκή αριθμό και μέγεθος
για τους ανταγωνιστές, τα δικαστήρια δεν καταδικάζουν – εύλογα - τις υπό εξέταση
συμβάσεις. Αντίθετα, σε περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται πραγματική ή πιθανή
ζημία στον ανταγωνισμό, οι υπό εξέταση συμβάσεις κρίνονται ως παράνομες από τα
δικαστήρια μόνο όταν (1) δεν παράγουν κανένα όφελος ή (2) παράγουν οφέλη, αλλά
η ζημία που προκαλούν είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τα οφέλη αυτά. Όταν οι υπό
εξέταση συμβάσεις έχουν ταυτόχρονα και αντιανταγωνιστικές και ευνοϊκές για τον
ανταγωνισμό συνέπειες, η συγκεκριμένη προσέγγιση απαιτεί από τον ενάγοντα να
δείξει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των εν λόγω συμβάσεων πάνω στον ανταγωνισμό
υπερβαίνουν σημαντικά τις θετικές επιδράσεις που συνεπάγονται αυτές οι συμβάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, για να επικρατήσει ο ισχυρισμός ότι ένα συμβόλαιο απόκλειστικότητας είναι παράνομο, θα πρέπει, αρχικά, αυτός που το ισχυρίζεται (ο ενάγων)
να δείξει (1) ότι η επιχείρηση που επιβάλλει αυτό το συμβόλαιο (ο εναγόμενος) έχει
σημαντική δύναμη στη σχετική αγορά (market power), (2) ότι η αποκλειστικότητα
διευκολύνει την αποτροπή πρόσβασης ενός ή περισσοτέρων (υφιστάμενων ή δυνητικών) ανταγωνιστών στην αγορά, (3) ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται η ικανότητα
των ανταγωνιστών να περιορίζουν (απειλούν) τη δύναμη του εναγόμενου και (4) ότι
έτσι ο εναγόμενος αποκτά περισσότερη δύναμη που του επιτρέπει να αυξάνει τις
τιμές ή να μειώνει την παραγωγή, την ποιότητα, την καινοτομία ή την ποικιλία του
σχετικού προϊόντος, βλάπτοντας έτσι τους καταναλωτές (“prima facie case”). Οι
Areeda & Hovenkamp (2005) αναφέρουν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί θα πρέπει να
εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως η ύπαρξη υψηλών ή χαμηλών
εμποδίων εισόδου, η ύπαρξη εναλλακτικών στρατηγικών διανομής ή πηγών εφοδιασμού και η διάρκεια των υπό εξέταση συμβάσεων.
Έπειτα, εφόσον οι παραπάνω ισχυρισμοί αποδειχθούν, ο εναγόμενος καλείται να
προβάλλει δικαιολογίες αποτελεσματικότητας για τη συμπεριφορά του. Σε περίπτωση
που υπάρχουν τέτοιες δικαιολογίες, ο ενάγων, στη συνέχεια, αναλαμβάνει το φορτίο
να τις διαψεύσει, αποδεικνύοντας είτε ότι δεν ισχύουν είτε ότι οι επικαλούμενες
αποτελεσματικότητες θα μπορούσαν να επιτευχθούν με άλλα διαθέσιμα και λιγότερο
περιοριστικά μέσα104. Αν ο ενάγων μπορέσει να τις διαψεύσει, τότε το υπό εξέταση
συμβόλαιο θεωρείται παράνομο. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η
Οι περισσότερες υποθέσεις έχουν επιλυθεί στο σημείο αυτό. Ωστόσο, σύμφωνα με τον
Posner (1976), όταν παρουσιάζονται αποδεικτικά στοιχεία τόσο για πιθανή ζημία των
καταναλωτών όσο και για πιθανές αποτελεσματικότητες, είναι απαραίτητο να γίνεται αντικειμενική στάθμιση (“balancing”) αυτών των δύο μεγεθών.
104
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σύγκριση ανάμεσα στις αρνητικές και θετικές επιδράσεις του συμβολαίου έτσι, ώστε
να προσδιοριστεί η καθαρή επίδρασή του (“balancing”). Μόνο αν η καθαρή επίδραση περιλαμβάνει πιθανότητα αυξημένων τιμών, μειωμένης παραγωγής ή μειωμένης
ποιότητας, το υπό εξέταση συμβόλαιο θα πρέπει να θεωρηθεί παράνομο.
Για πάνω από 40 χρόνια, από το 1961 και μετά, η εφαρμογή της παραδοσιακής
rule of reason ανάλυσης επιτύγχανε αποτελεσματικά τους παρακάτω στόχους:





εμπόδιζε τη δημιουργία, ενίσχυση ή διατήρηση της σημαντικής ισχύος κυρίαρχων επιχειρήσεων
επέτρεπε τονωτικές για τον ανταγωνισμό συμπεριφορές
παρείχε κατανοητές και εφαρμόσιμες μεθόδους ανάλυσης
επέτρεπε στα δικαστήρια να διακρίνουν τη νόμιμη από την παράνομη συμπεριφορά

Πρόσφατες συζητήσεις, ωστόσο, έφεραν στο προσκήνιο το ερώτημα αν υπάρχει
ένας γενικός κανόνας (“a general test”) για τις καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού (“one-size-fits-all approach”)105, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις των συμβολαίων αποκλειστικότητας. Το “no economic sense test”, μια παραλλαγή του “profit sacrifice test”106 που προτάθηκε από τους Areeda & Turner το
1975 για την επιθετική τιμολόγηση, συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη προσοχή107.
 No economic sense test
Σύμφωνα με το “NES test”, μια πρακτική αποτελεί συμπεριφορά αποκλεισμού
κάτω από το Τμήμα 2 του Sherman Act και αντιανταγωνιστική συμπεριφορά κάτω
από το Τμήμα 1 του Sherman Act, όταν δεν έχει οικονομική σημασία για την
επιχείρηση που την εφαρμόζει σε περίπτωση που δεν εξαλείψει ή δε μειώσει τον
ανταγωνισμό108.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι δε μπορεί να υπάρξει μια one-size-fits-all
προ-σέγγιση, τονίζοντας ότι διαφορετικά είδη καταχρηστικής συμπεριφοράς απαιτούν διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης.
106
Η τιμολόγηση κάτω από το επαυξημένο κόστος δεν έχει οικονομική σημασία χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησης των χαμένων βραχυχρόνιων κερδών, η οποία είναι πιθανή αν η τιμολόγηση αυτή καταφέρει να εξαλείψει ή να μειώσει τον ανταγωνισμό.
107
Άλλοι προτεινόμενοι κανόνες ήταν το “profit sacrifice test”, το “equally efficient rival
test” και το “balancing test”. Βλ. O’ Donoghue & Padilla, The Law and Economics Of Article
82 EC, Hart Publishing Oxford and Portland (2006), Werden G., Identifying Exclusionary
Conduct Under Section 2: The “No Economic Sense” Test, 73 ANTITRUST L.J. _
(forthcoming 2006), Melamed D., Exclusive Dealing Agreements and Other Exclusionary
Conduct―Are There Unifying Principles?, 73 ANTITRUST L.J._(forthcoming 2006), U.S
DOJ, Competition and Monopoly: Single-Firm Conduct Under Section 2 of the Sherman Act
(2008) και Salop C., Exclusionary Conduct, Effect on Consumers, and the Flawed ProfitSacrifice Standard, 73 ANTITRUST L.J._(forthcoming 2006)
108
Ουσιαστικά, το “NES test” εστιάζει μόνο στα εσωτερικά κόστη και οφέλη της κυρίαρχης
επιχείρησης που εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πρακτική και ορίζει ως νόμιμη συμπεριφορά
μια πρακτική που έχει οικονομική σημασία για την επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί ανεξάρ105
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Σύμφωνα με τον Jacobson (2006), το “NES test” είναι ακατανόητο, όταν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις συμβάσεων αποκλειστικότητας, διότι τα εν λόγω συμβόλαια έχουν σχεδόν πάντα οικονομική σημασία, αφού:





σχετίζονται με πραγματικές αποτελεσματικότητες και συχνά κοστίζουν λίγο
για να εφαρμοστούν,
οι αποτελεσματικότητες επιτυγχάνονται διαμέσου του μηχανισμού του απόκλεισμού, δηλαδή της εξάλειψης του ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια της
εφαρμογής τους και
δεν υπάρχει περίοδος στην οποία κέρδη θυσιάζονται και μετά ανακτώνται / τα
εν λόγω συμβόλαια μπορεί να είναι επικερδή κατά την εφαρμογή τους109

Ακόμη, ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή του στα συμβόλαια αποκλειστικότητας μπορεί να οδηγήσει σε “false negatives” και “false positives” σφάλματα110.
Οι Klein & Zenger (2010), εισάγοντας ρήτρες αποκλειστικότητας σε ένα υπόδειγμα επιθετικής συμπεριφοράς και εξετάζοντας ένα παίγνιο δύο περιόδων, απέδειξαν
ότι σε μια ισορροπία μπορούν να προκύψουν συμβόλαια αποκλειστικότητας ακόμα κι
όταν τα συμβόλαια αυτά μειώνουν τα κέρδη της κυρίαρχης επιχείρησης κατά την
πρώτη περίοδο. Αυτό συμβαίνει, διότι η εν λόγω επιχείρηση αναμένει ότι θα καλύψει
τις βραχυχρόνιες απώλειες με τα μονοπωλιακά κέρδη της δεύτερης περιόδου.
Συνεπώς, για τους Klein & Zenger το “NES test” έχει νόημα, όταν εφαρμόζεται στα
συμβόλαια αποκλειστικότητας. Αν αποδειχθεί ότι η κυρίαρχη επιχείρηση θυσιάζει
κέρδη και άρα ότι τα συμβόλαια αποκλειστικότητας δεν έχουν οικονομική σημασία
από μια στατική προοπτική, τότε αυτά τα συμβόλαια θα πρέπει να απαγορεύονται, διότι θεωρούνται επιθετικά.
Ο Melamed (2007), διαψεύδοντας το μύθο των ανέξοδων συμβάσεων αποκλειστικότητας111, ισχυρίζεται ότι το “NES test” (1) εξασφαλίζει ότι δε θα αποκλείονται από
μια σχετική αγορά εξίσου αποτελεσματικοί ανταγωνιστές, (2) καταδικάζει μόνο συμπεριφορές που μειώνουν την ευημερία σε μια στατική έννοια και (3) αν εφαρμοστεί
σωστά, παρουσιάζει μικρό κίνδυνο πραγματοποίησης “false positives” σφαλμάτων.

τητα από το αν αυτή η πρακτική δημιουργεί ή διατηρεί τη δύναμη που έχει αυτή η επιχείρηση στη σχετική αγορά.
109
Βλ. επίσης Jacobson J. & Sher S., The No Economic Sense Test Makes No Sense for
Exclusive Dealing, 73 Antitrust Law Journal 779 (2006).
110
Βλ. ενότητα 3.2.2, παραπάνω.
111
Βλ. Melamed D., Thoughts about Exclusive Dealing, Hart Publishing Oxford and Portland,
2007.
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3.3.3 Η εξέλιξη της αμερικάνικης προσέγγισης στα συμβόλαια αποκλειστικότητας Πραγματικές υποθέσεις

Πριν το πέρασμα του Sherman Act το 1890 και μέχρι την ψήφιση του Clayton
Act το 1914, τα συμβόλαια αποκλειστικότητας συνήθως δεν καταδικάζονταν, εκτός
από σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες συνεπάγονταν πραγματική μονοπώληση. Για
παράδειγμα, στην υπόθεση Chicago, St. Louis & New Orleans Railroad Co. v.
Pullman Southern Car Co.112 το Ανώτατο Δικαστήριο δεν απαγόρευσε τα υπό εξέταση συμβόλαια αποκλειστικότητας, παρά την κυρίαρχη θέση που είχε η Pullman και
τον αντίκτυπο που είχαν τα συμβόλαια αυτά πάνω στους ανταγωνιστές της, με την
αιτιολογία ότι τα εν λόγω συμβόλαια δεν περιόριζαν σημαντικά το εμπόριο (“partial
restraint”).
Από το 1914, όμως, και για περίπου πενήντα χρόνια, τα δικαστήρια
αντιμετώπιζαν με εχθρότητα τις περιπτώσεις που αφορούσαν σε τέτοια συμβόλαια,
εστιάζοντας την προσοχή τους κυρίως στο μερίδιο αγοράς της κυρίαρχης επιχείρησης
που εφάρμοζε τα συμβόλαια αυτά, καθώς και στο ποσοστό της αγοράς που αποκλειόταν εξαιτίας αυτών των συμβολαίων. Η πρώτη περίπτωση που εκδικάστηκε κάτω
από το Τμήμα 3 του Clayton Act ήταν η υπόθεση Standard Fashion Co. v. Magrane
Houston Co.113 το 1922. Πρόκειται για μια υπόθεση, στην οποία η Standard Fashion
με 40% μερίδιο αγοράς απαιτούσε από τους λιανοπωλητές της να πωλούν
αποκλειστικά τα δικά της σχέδια ρούχων κάτω από συμβόλαια διετούς διάρκειας. Η
Standard Fashion έκανε μήνυση στη Magrane Houston, επειδή παραβίασε τη μεταξύ
τους αποκλειστική συμφωνία, πουλώντας παράλληλα με τα σχέδια της Standard και
ανταγωνιστικά σχέδια ρούχων. Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τη μήνυση αυτή
κρίνοντας τα εν λόγω συμβόλαια παράνομα, αφού παρείχαν τη δυνατότητα στη
Standard Fashion να μονοπωλεί σε αρκετές τοπικές περιοχές και σε περίπτωση που
επιτρεπόταν η επιβολή τους η Standard Fashion θα κατέληγε να ελέγχει σχεδόν όλη
τηn αγορά σχεδίων. Την ίδια αυστηρότητα επέδειξε το Ανώτατο Δικαστήριο και στην
υπόθεση United Shoe Machinery Corp. v. United States114 καταδικάζοντας τα υπό
εξέταση συμβόλαια αποκλειστικότητας κάτω από το Τμήμα 3 του Clayton Act.
Από το 1923 μέχρι και το 1948, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ενεπλάκη σε καμία
σημαντική ανάλυση συμβάσεων αποκλειστικότητας. Κατά την περίοδο αυτή, τα κατώτερα δικαστήρια γενικώς καταδίκαζαν συμφωνίες αποκλειστικότητας από επιχειρήσεις με σημαντικά μερίδια αγοράς και, αντίθετα, υποστήριζαν ανάλογες συμφωνίες
που παρακινούνταν από μικρότερες επιχειρήσεις.
Το 1949, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέλυσε τις συμβάσεις αποκλειστικότητας στην
υπόθεση Standard Oil Co. (Cal.) v. United States115, εισάγοντας μια νέα ανάλυση, την

112

139 U.S. 79 (1891).
258 U.S. 346 (1922).
114
258 U.S. 451 (1922).
115
337 U.S. 293, 298 (1949).
113
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ανάλυση ποσοτικού αποκλεισμού (“quantitative substantiality test”)116, και καταδικάζοντας τις υπό εξέταση συμβάσεις με την αιτιολογία ότι «κλείδωναν» το 6,7%
της αγοράς καυσίμων των επτά βορειοανατολικών κρατών της Αμερικής, ποσοστό
που θεωρήθηκε σημαντικό. Δύο χρόνια μετά, το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε
επίσης, αυτή τη φορά κάτω από το Τμήμα 2 του Sherman Act, την επιβολή αποκλειστικών όρων σε συμβόλαια που χρησιμοποιούνταν από ένα μονοπωλητή ιδιοκτήτη
ραδιοφωνικού σταθμού στην υπόθεση Lorain Journal v. United States117. Στη
διάρκεια των δέκα χρόνων που ακολούθησαν, τα δικαστήρια γενικώς καταδίκασαν
πολλές συμβάσεις αποκλειστικότητας118.
Το 1961, το Ανώτατο Δικαστήριο εγκατέλειψε την ανάλυση ποσοτικού
αποκλεισμού, εφαρμόζοντας μια ευρύτερη ανάλυση του ανταγωνιστικού αντίκτυπου
των συμβάσεων αποκλειστικότητας στην υπόθεση Tampa Electric Co. v. Nashville
Coal Co.119. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι το Δικαστήριο έδωσε και πάλι ιδιαίτερη
έμφαση στο ποσοστό αποκλεισμού120, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως τις πιθανές άμεσες και μελλοντικές επιπτώσεις των υπό εξέταση συμβάσεων πάνω στον ανταγωνισμό (“qualitative substantiality test”)121. Εφαρμόζοντας
αυτούς τους παράγοντες, το Δικαστήριο δεν καταδίκασε τις εν λόγω συμβάσεις τονίζοντας ότι οι συμβάσεις αυτές εξασφάλιζαν μια σταθερή πηγή εφοδιασμού για την
Tampa Electric και ταυτόχρονα μείωναν τα κόστη πωλήσεων της Nashville Coal. Αν
και η αντιμετώπιση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην προκειμένη περίπτωση υπήρξε
λιγότερο εχθρική συγκριτικά με τις μέχρι τότε αποφάσεις του (από το 1914 και μετά),
το Δικαστήριο πέντε χρόνια αργότερα καταδίκασε κάτω από το Τμήμα 5 του FTC
Act τα συμβόλαια αποκλειστικότητας στην υπόθεση FTC v. Brown Shoe Co.122.
Στη συνέχεια, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν επανεξέτασε υποθέσεις συμβάσεων
αποκλειστικότητας για σχεδόν σαράντα χρόνια. Αντίθετα, η σχετική νομολογία στο
διάστημα αυτό αναπτύχθηκε από τα εφετεία. Αρχικά, τα δικαστήρια αυτά εστίαζαν
την προσοχή τους στο ποσοστό αποκλεισμού που προκαλούσε η υπό εξέταση σύμβαση, ενώ από το 1982 και μετά, ξεκινώντας με την υπόθεση της Beltone123, άρχισαν να
υιοθετούν μια προσέγγιση ακόμη πιο κοντά στη rule of reason ανάλυση. Έτσι, το

Μια ανάλυση που βασίστηκε στο Τμήμα 3 του Clayton Act : “It shall be unlawful […]
where the effect of such lease, sale, or contract for sale […] may be to substantially lessen
competition”. Η ανάλυση αυτή εξετάζει το ποσοστό της σχετικής αγοράς που καλύπτεται από
συμβόλαια αποκλειστικότητας.
117
342 U.S 143 (1951).
118
Automatic Canteen Co. v. FTC, 194 F.2d 433 (7th Cir. 1952), rev’ d on other grounds, 346
U.S. 61 (1953), Anchor Serum Co. v. FTC, 217 F.2d 867 (7th Cir. 1954) κλπ.
119
365 U.S. 320 (1961).
120
Το ποσοστό αυτό στην προκειμένη περίπτωση ήταν 0,77%. Στην υπόθεση αυτή δόθηκε
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1983 στην υπόθεση Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell Corp.124, το δικαστήριο θεώρησε τα υπό εξέταση συμβόλαια δικαιολογημένα λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη μικρή διάρκειά τους, καθώς και την ύπαρξη θεμιτών αποτελεσματικοτήτων,
διότι από τη μια η Grinnell εξασφάλιζε μια σταθερή πηγή εφοδιασμού, αλλά και μια
σταθερή ευνοϊκή τιμή, και από την άλλη η Pacific Scientific, με την οποία είχε
συνάψει η Grinnell τα συμβόλαια, μπορούσε να μειώσει τα κόστη της, σχεδιάζοντας
την παραγωγή μιας εξασφαλισμένης μελλοντικής ποσότητας του προϊόντος της. Στις
περισσότερες, ωστόσο, υποθέσεις που ακολούθησαν μετά την υπόθεση της Beltone, η
προσοχή των δικαστηρίων συνέχισε να εστιάζεται στο ποσοστό αποκλεισμού, ενώ
ταυτόχρονα ένας αυξανόμενος αριθμός αποφάσεων βασιζόταν στο κατά πόσο ένα
υπό εξέταση συμβόλαιο αποκλειστικότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει ή να
ενισχύσει τη δύναμη της επιχείρησης που το εφαρμόζει να αυξάνει τις τιμές ή να
μειώνει την παραγωγή (“market power analysis”)125.
Στη συνέχεια, μια σειρά νέων αποφάσεων, ξεκινώντας με την υπόθεση Omega v.
Gilbarco126 το 1997, ενίσχυσαν τη σημασία αυτής της δύναμης (market power)
φέρνοντας στο επίκεντρο μια προσέγγιση που ήταν ακόμη πιο συνεπής με τη rule of
reason ανάλυση. Έτσι, για παράδειγμα, στην υπόθεση United States v. Microsoft
Corp.127 το 2001, το δικαστήριο καταδίκασε τα υπό εξέταση συμβόλαια της
Microsoft, κάτω από το Τμήμα 2 του Sherman Act, τονίζοντας ότι σε περιπτώσεις
μονοπωλιακής δύναμης θα πρέπει να εξετάζεται πρώτον το κατά πόσο ένα συμβόλαιο
αποκλειστικότητας θα μπορούσε να διατηρήσει αυτή τη δύναμη και δεύτερον το κατά
πόσο οι αντίπαλες επιχειρήσεις θα ήταν ικανές να απειλούν αυτή τη δύναμη, ακόμα
και μετά τη σύναψη τέτοιων συμβολαίων.
Παρόμοια, στην υπόθεση United States v. Dentsply International Inc. 128 το 2005,
το αρμόδιο δικαστήριο καταδίκασε την πρακτική της Dentsply, σύμφωνα με την
οποία η Dentsply αρνιόταν να συνεργαστεί με διανομείς που πουλούσαν ανταγωνιστικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω πρακτική
παραβίαζε το Τμήμα 2 του Sherman Act, διότι διατηρούσε παράνομα τη μονοπωλιακή δύναμη της Dentsply. Η πρακτική αυτή ανάγκαζε τους ανταγωνιστές της
Dentsply να χρησιμοποιούν μεθόδους διανομής που τους επιβάρυναν με υψηλότερα
κόστη και ως εκ τούτου δεν τους επέτρεπε να την ανταγωνίζονται αποτελεσματικά.
Συνεπώς, οι ανταγωνιστές της δε μπορούσαν να απειλήσουν και να περιορίσουν τη
μονοπωλιακή της δύναμη. Από την άλλη πλευρά, το δικαστήριο έκρινε ότι οι λόγοι
αποτελεσματικότητας που επικαλέστηκε η Dentsply ήταν προσχηματικοί και ότι,
124

724 F.2d 227, 236 (1st Cir. 1983) (Breyer, J.).
Βλ. για παράδειγμα υπόθεση Ryko Mfg. Co. v. Eden Servs., 823 F.2d 1215, 1233 (8th
Circuit 1987). Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε η οικονομική θεωρία της αύξησης του κόστους
των ανταγωνιστών (“raising rivals’ cost theory). Βλ. για παράδειγμα Krattenmaker T. &
Salop S., Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals’ Costs to Achieve Power over Price, 96
YALE L.J. 209 (1986).
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Omega Environmental Inc v Gilbarco Inc, 127 F.3d 1157 (9th Cir. 1997).
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253 F.3d 34, 64 (D.C. Cir. 2001) (en banc) (per curiam).
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στην πραγματικότητα, δε δικαιολογούσαν τη συμπεριφορά της. Ως αποτέλεσμα η
πρακτική αυτή απαγορεύτηκε.
Εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο ανάλυσης, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου
(FTC) καταδίκασε επίσης τις συμβάσεις αποκλειστικότητας καθώς και όλες τις πρακτικές αποκλεισμού που χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση της Transitions Optical
Inc.129. Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή κατηγόρησε την Transitions ότι
διατηρούσε παράνομα τη μονοπωλιακή της δύναμη, εμπλεκόμενη σε συμβόλαια
αποκλειστικότητας και σε παρεμφερείς πρακτικές, αποκλείοντας έτσι ένα σημαντικό
ποσοστό της σχετικής αγοράς, και βασιζόμενη στο γεγονός ότι η Transitions δε μπόρεσε να αποδείξει ότι τα συμβόλαια αυτά ήταν απαραίτητα για την επίτευξη αποτελεσματικοτήτων, η Επιτροπή τα έκρινε παράνομα και τα απαγόρευσε.

129

C-4289, FTC File No. 0910062 (consent order issued April 22, 2010).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Παρά τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τις
συμβάσεις αποκλειστικότητας, αυτές συνεχίζουν να δημιουργούν πολλά ερωτήματα.
Μπορεί κανείς να βρει ένα πλήθος από απόψεις, προσεγγίσεις και ερμηνείες όσον αφορά στο ζήτημα των συμβάσεων αποκλειστικότητας. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι μια επιχείρηση με κυρίαρχη θέση στην αγορά μπορεί να χρησιμοποιήσει
τέτοιες συμβάσεις, προκειμένου να διατηρήσει ή ακόμη και να ενισχύσει τη δύναμή
της. Υπάρχει, όμως, και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία, μια κυρίαρχη επιχείρηση δε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει επικερδώς αποκλειστικές συμβάσεις για
να αποκλείσει πιο αποτελεσματικούς ανταγωνιστές από την αγορά. Δηλαδή, δε θα
εφάρμοζε ποτέ μια τέτοια πρακτική για αντιανταγωνιστικούς σκοπούς, αλλά θα το
έκανε μόνο για λόγους αποτελεσματικότητας.
Αυτή η θεωρητική ασάφεια όσον αφορά στις επιδράσεις των υπό εξέταση συμβάσεων καθιστά δύσκολη για τις αντιμονοπωλιακές αρχές την επιβολή νόμων που θα
απαγορεύουν συμβάσεις αποκλειστικότητας, όταν αυτές μειώνουν τον ανταγωνισμό.
Τα διάφορα θέματα της αντιμονοπωλιακής πολιτικής περιπλέκουν την ανάλυση των
συμβάσεων αποκλειστικότητας και πολύ συχνά, μια θεωρία κρίνεται όχι μόνο για το
αν είναι ορθή αλλά και για το αν είναι εύκολα εφαρμόσιμη. Ωστόσο, οι εμπειρικές
μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις εν λόγω συμβάσεις είναι πολύ περιορισμένες και απαιτείται περισσότερη εμπειρική έρευνα, προκειμένου οι αρμόδιες
αρχές να μπορούν να εφαρμόζουν τις σχετικές θεωρίες με περισσότερη εμπιστοσύνη.
Προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο μια σύμβαση αποκλειστικότητας είναι
νόμιμη βάσει των αντιμονοπωλιακών νόμων, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι επιδράσεις αποκλεισμού όσο και οι επιδράσεις αποτελεσματικότητας της
υπό εξέταση σύμβασης. Με άλλα λόγια, χρειάζεται προσεκτική εξέταση όλων των
στοιχείων μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, προτού το δικαστήριο αποφασίσει για την
ενοχή ή μη μιας επιχείρησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ακόμη και σήμερα,
είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί το κατά πόσο μια επιχείρηση με μεγάλο μερίδιο
στην αγορά χρησιμοποιεί μια τέτοια πρακτική με αντιανταγωνιστικές προθέσεις ή η
συμπεριφορά της στοχεύει απλώς στην παραγωγή αποτελεσματικοτήτων.
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