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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι συχνό το φαινόµενο οι επιχειρήσεις να επιλέγουν συνεργασίες µε αθέµιτο
χαρακτήρα αντί του υγιούς ανταγωνισµού, µε τη συχνότητα αυτή να επιτείνεται εξαιτίας
της τρέχουσας οικονοµικής ύφεσης.
Το θέµα της παρούσας εργασίας σχετίζεται µε αυτήν ακριβώς την επιχειρηµατική
επιλογή, τη συµπαιγνία, επικεντρωµένη µάλιστα σε συγκεκριµένο προϊόν της αγοράς,
την περίπτωση του εγχώριου καρτέλ γάλακτος όπως αυτό εντοπίστηκε και τιµωρήθηκε
από την Επιτροπή Ανταγωνισµού την περίοδο 2006-2007.
Από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση η συµπαιγνία συνδέθηκε µε την έµφυτη τάση
των επιχειρήσεων να επιδιώκουν τον περιορισµό του ανταγωνισµού και τη διαµόρφωση
τιµής που θα αποδώσει το µέγιστο κέρδος και παράλληλα αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα
του φαινοµένου εξαιτίας τόσο των διαφορετικών µορφών της όσο και του πλήθους των
παραγόντων που µπορούν να συµβάλλουν θετικά ή αρνητικά στη δηµιουργία της.
Για την αντιµετώπισή της είναι θεσµικός ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε το
εγχώριο σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο να έχει προσαρµοστεί στις ευρωπαϊκές νόρµες
(Άρθρο 1 Ν. 3959/2011).
Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στη συγκεκριµένη συµπαιγνία
αφορούσαν παράνοµες συναντήσεις στελεχών των γαλακτοβιοµηχανιών (µε σηµαντικό
το στοιχείο της µυστικότητας), ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών (µε σηµαντικό
στοιχείο το είδος και τη φύση αυτών των πληροφοριών) και στρέβλωση της
τιµολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων (µε σηµαντικό στοιχείο την εκούσια και συχνή
ανταλλαγή τιµοκαταλόγων και τη διαµόρφωση συγκεκριµένων εκπτωτικών πολιτικών).
Το συγκεκριµένο καρτέλ αντιµετωπίστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την
επιβολή σηµαντικού προστίµου, στο σύνολο των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, το οποίο
παρουσίασε διαφοροποίηση ανάλογα µε το είδος της παράβασης, τα αντιανταγωνιστικά
αποτελέσµατα πουπροκλήθηκαν, το ειδικό βάρος κάθεεπιχείρησης στην παράβαση, το

οικονοµικό όφελοςπου αποκόµισαν και την οικονοµική δύναµη των εμπλεκόμενων
επιχειρήσεων.
Ζητούµενο αποτελεί ο εντοπισµός εκείνων των εξαιρέσεων οι οποίες µπορούν να έχουν
ευεργετικές επιδράσεις στην οικονοµία και στην κοινωνία, αποδίδοντας τελικά οφέλη
στους ίδιους τους καταναλωτές. Επίσης, σηµαντικές πτυχές της αντιµετώπισης του
φαινοµένου αποτελούν η δράση σε προληπτικό επίπεδο και η δυνατότητα έγκαιρης και
έγκυρης αναγνώρισης πρακτικών αυτού του είδους. Στη συγκεκριµένη κατεύθυνση
εντάσσονται µέτρα λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς µε τέτοιο τρόπο που δε θα
ενθαρρύνει το σχηµατισµό συµπαιγνιών και θα αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από την
υιοθέτηση πολιτικών αυτού του είδους.

Λέξεις – Κλειδιά: Συµπαιγνία, Καρτέλ,Γάλα,Επιτροπή Ανταγωνισµού

ABSTRACT
Τhere is a common practice from companies related to a choice of illegal cooperation
instead of healthy competition. This choice is moρε likely because of the present
economic recession. This study deals with this specific choice, focused in the case of
domestic milk cartel which was located and punished from Competition Committee in
2006-2007.
According to the relevant review, collusion was connected with the innate tendency of
companies in order to seek the restriction of competition and the value formation for the
maximum profit. Moreover, the complexity of the process was emerged, relatively to the
different forms and the factors that can contribute to this process positively or negatively.
The Hellenic Competition Committee has an institutional role in addressing this situation.
The domestic legislative framework has been adapted in the related European norms
(Article 1 Law 3959/2011).
The violations that were identified and documented in the case of domestic milk cartel
were related to illegal and secret meetings of dairy industry executives, exchange of
confidential information and distortion of business pricing policy.
The fine that imposed by the Hellenic Competition Committee in order to punish this
specific cartel was differentiated according to the nature of the violation, the
anticompetitive effects caused, the economic benefit they have obtained, and the
economic power of the undertakings concerned.
The question is to identify those exceptions that can have beneficial effects on the
economy and society. Also, important aspects of addressing this phenomenon are
preventive action and the possibility of early and valid recognition of such practices. This
includes operating and market control measures in a way that will not encourage
collusion and discourage businesses from adopting such policies.

Key - words: Collusion, Cartel, Milk, Competition Commission
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της αγοράς πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόµενο κατά το οποίο
ένας αριθµός επιχειρήσεων επιλέγουν αντί του ανταγωνισµού να προβούν σε µία µορφή
ιδιότυπης συνεργασίας, η οποία συνήθως έχει αθέµιτο χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό οι
επιχειρήσεις προβαίνουν στην πραγµατοποίηση συµφωνιών αντί να συνεχίζουν να
ανταγωνίζονται στην αγορά, µε τον ανταγωνισµό αυτόν να διέπεται από διάφορες
παραµέτρους όπως κοινή τιµολογιακή πολιτική, παραγόµενη ποσότητα προϊόντων,
ακόµη και τµηµατοποίηση αγορών και περιφερειών.
Το θέµα της παρούσας εργασίας σχετίζεται µε αυτήν ακριβώς την επιχειρηµατική
επιλογή, τη συµπαιγνία, επικεντρωµένη µάλιστα σε συγκεκριµένο προϊόν της αγοράς, το
γάλα καιτα παράγωγά του. Το συγκεκριµένο µάλιστα φαινόµενο έχει εκδηλωθεί τόσο
στην εγχώρια αγορά (όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια στη σχετική ενότητα), όσο και σε
αυτή του εξωτερικού, αναδεικνύοντας τη σηµασία και τη δυναµική της συγκεκριµένης
πρακτικής. Αντικείµενο της εργασίας είναι η ανάλυση της συγκεκριµένης πρακτικής
τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο (για την περίπτωση του εγχώριου καρτέλ
γάλακτος όπως αυτό εντοπίστηκε και τιµωρήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού την
περίοδο 2006-2007) και της αντιµετώπισής της από το δίκαιο ανταγωνισµού.
Στόχος της εργασίας είναι µέσα από την ανάλυση αυτή να κατανοηθεί ο
µηχανισµός

πραγµατοποίησης

και

αντιµετώπισης

της

συµπαιγνίας

και

να

προσδιοριστούν πεδία βελτίωσης της διαδικασίας σε ηθικό και νόµιµο επίπεδο προς
όφελος της αγοράς και κατ’ επέκταση του ίδιου του συνόλου της οικονοµίας.
Η επικαιρότητα του θέµατος έγκειται στο ότι σε µια εποχή όπως η τρέχουσα, µε
την υφιστάµενη οικονοµική κρίση να διαµορφώνει καθοριστικά την πραγµατικότητα της

αγοράς, κάθε πρακτική µεγιστοποίησης του κέρδους (ακόµα και αθέµιτη), συγκεντρώνει
ακόµα µεγαλύτερες πιθανότητες να υιοθετηθεί.
Η συµπαιγνία συνδέεται µε την ίδια τη µορφή ολιγοπωλίου, υπό την έννοια του
ότι η συγκεκριµένη δοµή αγοράς αποτελεί «πρόσφορο έδαφος» για τη δηµιουργία
συµπαιγνιών, συνδεόµενη µε την τάση των ανταγωνιστών να προσαρµόζουν τη
στρατηγική τους µε σκοπό τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Επίσης, η συµπαιγνία
µπορεί να συνδεθεί µε την έµφυτη τάση των επιχειρήσεων να επιδιώκουν την
διαµόρφωση τιµής που θα αποδώσει το µέγιστο κέρδος (Κοσµίδης, 2004). Υφίστανται
διάφορες οικονοµικές θεωρίες σχετικά µε την εµφάνιση αλλά και τη διάρκεια των
συµπαιγνιών. Ο Stigler (1964) διαφώνησε σχετικά µε το ότι η συµπαιγνία µπορεί να
αποδοθεί µόνο στην έντονη επιθυµία των επιχειρήσεων να περιορίσουν τον
ανταγωνισµό, αποδίδοντάς την σε ένα πολυπλοκότερο µηχανισµό από ότι της είχε µέχρι
τότε αποδοθεί (όπως για παράδειγµα τις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες στην αγορά).
Αντίστοιχεςµελέτες(Brown, 2005; Levenstein & Suslow, 2006)επικεντρώθηκαν στη
σηµασία των εσωτερικών συµπεριφορών (εντός µιας συµπαιγνίας και πως αυτές
εκδηλώνονται µε την αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών της αλλά και σε σχέση µε την
εξωτερική αγορά). Συσχέτισαν µάλιστα τη διάρκεια και τη δύναµη του φαινοµένου µε
συγκεκριµένα στοιχεία ιδιοσυγκρασίας και συµπεριφοράς των επιχειρήσεων και των
ηγετών τους, τα οποία ήταν απαραίτητα για την «επιτυχία» µιας τέτοιας συµπαιγνίας, σε
συνδυασµό βέβαια µε κατάλληλα δοµικά στοιχεία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση
της σχετικής αγοράς. Ο ρόλος αυτών των ιδιοσυγκρασιακών στοιχείων έχει επισηµανθεί
από πολύ νωρίς στη σχετική βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται από τον Fear
(2006), ο Tschierschky (1903), διαφοροποίησε τα κίνητρα για τη δηµιουργία cartels
ανάλογα µε τη δοµή των επιχειρήσεων, το µέγεθος και τον ανταγωνισµό. Επίσης, έδωσε
έµφαση σε ψυχολογικούς παράγοντες, όπως σε αυτούς της «ψυχολογικής προθυµίας» και
της «προσωπικής στιγµής» αποδίδοντας στο σχηµατισµό συµπαιγνιών επίσης
«ιδιοσυγκρασιακά» στοιχεία. Σύµφωνα µε την Boloboski (2015) η νοµική προσέγγιση
της συµπαιγνίας εστιάζει περισσότερο στην παρατηρήσιµη συµπεριφορά παρά στο
αποτέλεσµα, το οποίο µε τη σειρά του αφορά περισσότερο την οικονοµική προσέγγιση
του ζητήµατος. Εντούτοις, και στις δύο προσεγγίσεις θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
κίνητρα των επιχειρήσεων να συµµετάσχουν σε µια συµπαιγνία όπως η ικανότητα για

άσκηση ελέγχου της αγοράς ή ενός συγκεκριµένου βιοµηχανικού κλάδου, η θέσπιση
εµποδίων για την ενίσχυση της αποτροπής εισόδου νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων,
η ανάπτυξη συµµαχιών, η ανταλλαγή πληροφοριών και η µη ικανοποιητική οικονοµική
απόδοση.
Η εργασία διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται η
έννοια της συµπαιγνίας και παρουσιάζεται το βασικό οικονοµικό πλαίσιο στο οποίο
εντάσσεται η έννοια της συµπαιγνίας, όπως ο µηχανισµός λειτουργίας της και οι
παράγοντες

που επηρεάζουν/διευκολύνουν.

Το

τρίτο

κεφάλαιο

εστιάζει

στην

αντιµετώπιση της συµπαιγνίας από το ∆ίκαιο Ανταγωνισµού τόσο σε εγχώριο όσο και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η βασική συνισταµένη
του θέµατος της εργασίας, δηλαδή οι εφαρµογές της συµπαιγνίας και ειδικότεραη
εγχώρια συµπαιγνία γάλακτος και οι κύριες συνιστώσες της όπως η αγορά γάλακτος, τα
διαφορετικά µερίδια της, οι αποδείξεις σχετικά µε την πραγµατοποίηση συµπαιγνίας, η
σχετική απόφαση και η σύγκριση µε αντίστοιχες υποθέσεις στο εξωτερικό. Τέλος, στο
πέµπτο κεφάλαιο εξάγονται τα βασικά συµπεράσµατα της εργασίας και επισηµαίνονται
τυχόν σηµεία που χρήζουν περαιτέρω έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΣ
2.1 Ορισμός
Η συµπαιγνία, στην οικονοµική επιστήµη, ορίζεται σαν η κατάσταση στην οποία
οι τιµές των επιχειρήσεων είναι υψηλότερες από κάποιο ανταγωνιστικό υπόβαθρο (µε το
υπόβαθρο αυτό να είναι συνήθως η τιµή ισορροπίας σε ένα υπόδειγµα στο οποίο οι
επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µόνο µια φορά στην αγορά, είτε σε τιµές είτε σε
ποσότητες).Ένας εναλλακτικός ορισµός για την συµπαιγνία είναι πως πρόκειται για µία
κατάσταση κατά την οποία οι επιχειρήσεις επιλέγουν να ακολουθήσουν µία τιµολογιακή
πολιτική η οποία προσεγγίζει πολύ την πολιτική που θα ακολουθούσαν σε µία
µονοπωλιακή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό όσον αφορά την οικονοµική θεωρία και την
µικροοικονοµική ανάλυση η συµπαιγνία αποτελεί µία κατάσταση η οποία έχει ένα
έντονο αποτέλεσµα ως προς τον καθορισµό των τιµών, και το οποίο αποτελεί το κοµβικό
σηµείο κάθε ανάλυσης (Μήλλιου, 2014).
Η συµπαιγνία αναφέρεται συχνά λανθασµένα ως «καρτέλ» (cartel), ενώ τυπικά,
µε τον όρο καρτέλ αποδίδεται µόνο η ρητή συµπαιγνία, όπως αναφέρεται αναλυτικά
στην αµέσως επόµενη ενότητα.
Υπό το πρίσµα του συγκεκριµένου όρου, τα «καρτέλ» ορίζονται ως «τυπικές ή
άτυπες συµφωνίες µεταξύ ενός αριθµού ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων για συνεργασία,
προκειµένου να εκµεταλλευθούν και να µοιράσουν την αγορά, ορίζοντας συνήθως και
κοινές τιµές προϊόντων.Τα καρτέλ θεωρούνται χειρότερη µορφή αγοράς ακόµα και από
το µονοπώλιο, γιατί δεν δηµιουργούνται οικονοµίες µεγέθους όπως όταν υπάρχει µία
µόνον επιχείρηση» (Ευρετήριο Οικονοµικών Όρων, 2017).

2.2 Είδη συμπαιγνίας
Η συµπαιγνία µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Τα βασικά της είδη έχουν ως εξής
(Κοσµίδης, 2004; Μήλλιου, 2014):
o Η ρητή συµπαιγνία (explicit collusion - cartel): Πρόκειται για το αποτέλεσµα
συµφωνιών ρητών αλλά µυστικών (όχι δηµόσιων) µεταξύ των επιχειρήσεων.
Προκύπτουν µέσα από επαφές - επικοινωνία που έχουν οι επιχειρήσεις µεταξύ
τους για αυτόν το σκοπό.
o Η σιωπηρή συµπαιγνία (tacit collusion): Πρόκειται για το αποτέλεσµα όχι ρητών
συµφωνιών µεταξύ των επιχειρήσεων αλλά ανεξάρτητης επιλογής στρατηγικών
(χωρίς δηλαδή να έχει µεσολαβήσει επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών, κλπ.).
o Συµφωνία cartel: Πρόκειται για επίσηµη συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων και
αποτελεί τη µόνη θεσµική µορφή συµπαιγνίας (π.χ. πετρέλαιο OPEC).
Αναλυτικότερα όσον αφορά στη σιωπηρή συµπαιγνία, βασικό χαρακτηριστικό
της είναι ότι δεν απαιτείται η ύπαρξη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής.
Βασίζεται δηλαδή στην ατοµική, ανεξάρτητη και ορθολογική λήψη αποφάσεων, η οποία
ωστόσο σε συνδυαστικό επίπεδο καταλήγει σε µια συντονισµένη συµπεριφορά µε
αρνητικές για τον ανταγωνισµό συνέπειες. Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται µια σηµαντική
διαφορά µε τη ρητή συµπαιγνία, το ότι δηλαδή µια τέτοιας µορφής συµπαιγνία δεν είναι
πάντοτε παράνοµη. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειµένου να αποφευχθούν αρνητικοί
συνειρµοί η νοµική επιστήµη χρησιµοποιεί τον όρο «σιωπηρός συντονισµός» (tacit
coordination)(Κοσµίδης, 2004).
Μια συµπαιγνία µπορεί να είναι και συνδυασµός των παραπάνω καταστάσεων,
µε το στοιχείο ενδιαφέροντος να αποτελεί το κατά πόσο υφίσταται αθέµιτη συµπεριφορά
µε σκοπό την αποκόµιση υπέρογκων κερδών.

2.3 Μηχανισμός και υπόδειγμα συμπαιγνίας
Προκειµένου να γίνει κατανοητός ο µηχανισµός λειτουργίας της σιωπηρής
συµπαιγνίας στην παρούσα ενότητα αναπτύσσεται ένα θεωρητικό πλαίσιο - υπόδειγµα το
οποίο αναπαριστά ένα παράδειγµα συµπαιγνίας αυτής της µορφής.

Υποθέτουµε λοιπόν στο συγκεκριµένο πλαίσιο πως υφίστανται δυο επιχειρήσεις
οι οποίες λειτουργούν στην ίδια περιοχή, πωλούν το ίδιο προϊόν, ίδιας ποιότητας, που
προµηθεύονται στην ίδια τιµή από τον ίδιο παραγωγό, µε τιµή για παράδειγµα 1
ευρώ/κιλό (η µονοπωλιακή τιµή για το συγκεκριµένο προϊόν είναι 2 ευρώ/κιλό).
Κάθε µέρα οι επιχειρήσεις καλούνται να αποφασίσουν σε ποια τιµή θα διαθέσουν
τα προϊόντα τους. Με την υπόθεση ότι η µία επιχείρηση (ανταγωνιστής) θα θέσει τιµή 2
ευρώ, τότε και η άλλη επιχείρηση θα θέσει την ίδια τιµή προκειµένου να προσελκύσει
περίπου τους µισούς πελάτες. Υφίσταται ισχυρό κίνητρο παρέκκλισης, αφού µια επιλογή
τιµής του επιπέδου των 1,9 ευρώ/κιλό θα οδηγούσε τους πελάτες να αγοράσουν από την
επιχείρηση που επέλεξε τη συγκεκριµένη τιµή, αυξάνοντας έτσι σηµαντικά τα κέρδη της
έναντι του ανταγωνιστή της συγκριτικά µε τη «συµπαιγνιακή τιµή» των 2 ευρώ/κιλό.
Σε περίπτωση που λάβει χώρα µια τέτοια παρέκκλιση τότε µπορεί να προκληθεί η
εξής αλυσιδωτή αντίδραση: η παρέκκλιση εντοπίζεται, η ανταγωνίστρια εταιρία χρεώνει
ακόµα χαµηλότερη τιµή (τιµωρία), µε τον κύκλο να επαναλαµβάνεται οδηγώντας τελικά
σε πόλεµο τιµών και στην τελική µείωση των κερδών των δύο επιχειρήσεων. Υπό το
φόβο λοιπόν των συγκεκριµένων εξελίξεων, η επιχείρηση τελικά δεν επιλέγει την
πραγµατοποίηση της παρέκκλισης, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η επιλογή της
«συµπαιγνιακής τιµής» και να υφίσταται σιωπηρή συµπαιγνία.
Βέβαια, επισηµαίνεται πως στο προαναφερόµενο παράδειγµα υποτέθηκε ως
προκαθορισµένη η «συµπαιγνιακή τιµή» (2 ευρώ/κιλό). Μια βασική δυσκολία στην
πραγµατοποίηση σιωπηρής συµπαιγνίας είναι ο καθορισµός αυτής ακριβώς της τιµής και
ο συντονισµός µεταξύ των µελών της συµπαιγνίας. Η δυσκολία αυτή δεν υφίσταται στην
περίπτωση της ρητής συµφωνίας, µε τη «συµπαιγνιακή τιµή» να καθορίζεται κατόπιν της
αντίστοιχης επικοινωνίας και συµφωνίας.
Για τη µαθηµατική απόδοση της πραγµατοποίησης σιωπηρής συµπαιγνίας στην
αγορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί το ακόλουθο υπόδειγµα (Μήλλιου, 2014):
Υποτίθεται µια ολιγοπωλιακή αγορά στην οποία υπάρχουν δύο επιχειρήσεις που
είναι συµµετρικές (δηλ. έχουν τα ίδιο οριακό κόστος παραγωγής, παράγουν οµοιογενές
προϊόν, και ανταγωνίζονται στην αγορά κάθε περίοδο t επ’ αορίστου, µε την κάθε
περίοδο να αφορά σχετικά µε το συγκεκριµένο ζητούµενο στην ταυτόχρονη και
ανεξάρτητη επιλογή τιµών από αυτές τις επιχειρήσεις (αφού έχει προηγηθεί παρατήρηση

των τιµών όλων των προηγούµενων περιόδων). Το «παράδοξο» σηµείο έγκειται στο ότι
κάθε επιχείρηση «ποντάρει» την άριστη απόκρισή της στην επιλογή της άλλης (Μήλλιου
& Ρουµανιάς, 2016). Εύλογα, τίθεται το ερώτηµα του τι γίνεται σε περίπτωση που οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις υιοθετήσουν διαφορετική συµπεριφορά.
Στην ισορροπία λοιπόν κάτω από κάποιες συνθήκες κάθε µία από τις δύο
επιχειρήσεις

µπορεί από

µόνη της

να ακολουθεί τη λεγόµενη

στρατηγική

εκπυρσοκρότησης (triggerstrategy), η οποία µπορεί να περιγραφεί ως εξής:
-

Σε κάθε περίοδο t θα χρεώνει τη συµπαιγνιακή τιµή,
θα χρεώνει τη µονοπωλιακή τιµή

-
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≤
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η επιχείρηση υιοθετεί την πρακτική τιµωρίας, ρίχνοντας σηµαντικά την τιµή της
και θέτοντας την ίση µε το οριακό κόστος
=

Σε µια σύντοµη επισκόπηση των κερδών της επιχείρησης για τα διάφορα στάδια της
στρατηγικής ισχύουν τα εξής:
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Αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη συµπαιγνίας είναι τα συνολικά κέρδη των δύο
επιχειρήσεων στην περίπτωση συµπαιγνίας να υπερβαίνουν αυτά της περίπτωσης
παρέκκλισης. Η έκφραση της συγκεκριµένης συνθήκης αν θεωρηθεί ως δ ο συντελεστής
προεξόφλησης (ο οποίος µε τη σειρά του εκφράζει πόση αξία δίνουν οι επιχειρήσεις στα
µελλοντικά κέρδη, µε τιµές 0 ≤ δ ≤ 1) προκύπτει ως εξής:
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Σύµφωνα µε τη σχέση της συνθήκης, θα πρέπει το δ να είναι αρκετά µεγάλο προκειµένου
να είναι αληθής η παραπάνω σχέση. Εποµένως η ύπαρξη σιωπηρής συµπαιγνίας
συνεπάγεται ότι δίνεται από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις µεγάλη αξία στο µέλλον και
εποµένως αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία σε µια ενδεχόµενη µελλοντική τιµωρία. Επίσης,
από την ερµηνεία της παραπάνω σχέσης προκύπτει ότι:
-

όσο µικρότερα είναι τα κέρδη κατά την περίοδο τιµωρίας τόσο πιθανότερη είναι η
ύπαρξη συµπαιγνίας,

-

όσο µεγαλύτερα είναι τα κέρδη κατά την περίοδο παρέκκλισης, τόσο µικρότερη
είναι η πιθανότητα ύπαρξης συµπαιγνίας,

-

όσο µεγαλύτερα είναι τα κέρδη κατά την περίοδο συµπαιγνίας τόσο αυξάνεται η
πιθανότητα ύπαρξής της.

2.3.1 Προϋποθέσεις και κριτήρια συμπαιγνίας
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι προϋποθέσεις – κριτήρια για να υφίσταται µια
τέτοια διαδικασία ως συµπαιγνία είναι τα εξής (Κοσµίδης, 2004; Μήλλιου, 2009; Stigler,
1964): Αρχικά, θα πρέπει να υφίσταται µια τέτοια συµπαιγνιακή κατάσταση η οποία
προϋποθέτει τη δυνατότητα υιοθέτησης κοινής πολιτικής, Ακολούθωςθα πρέπει αν
υπήρχε κάποια παρέκκλιση από µια οποιαδήποτε τέτοια κατάστασηοι συµµετέχοντες να
είναι σε θέση να εντοπίσουν εγκαίρως ότι υπάρχει παρέκκλιση. Κάτι τέτοιο βέβαια
προϋποθέτει πως υπάρχει επαρκής διαφάνεια στην αγορά, ώστε οι επιχειρήσεις να
µπορούν να διακρίνουν τη συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους.Αυτός ο εντοπισµός
µπορεί να λειτουργεί ενισχυτικά ως προς την ύπαρξη συµπαιγνίας, γιατί όταν µια
επιχείρηση ξέρει ότι η παρέκκλιση της θα εντοπιστεί γρήγορα από τους ανταγωνιστές της
και ότι θα τιµωρηθεί (µε µείωση τιµής) µπορεί να µην προχωρήσει σε παρέκκλιση και
έτσι να υπάρξει συµπαιγνία στην αγορά. Η τιµωρία (υπό την έννοια του µηχανισµού
αντιποίνων) αποτελεί το τρίτο κριτήριο ύπαρξης συµπαιγνίας. Η µορφή της τιµωρίας

µπορεί να είναι χρέωση πολύ χαµηλότερων τιµών στις περιόδους µετά την παρέκκλιση
έτσι έστω να µειωθούν τα κέρδη της επιχείρησης που παρέκκλινε. Η συνύπαρξη αυτών
των κριτηρίων είναι εκείνη που εξασφαλίζει τη δηµιουργία και τη βιωσιµότητα της
συµπαιγνίας, λειτουργώντας ουσιαστικά στα πλαίσια ενός κλειστού βρόχου (όπως του
σχήµατος που ακολουθεί). Η τιµωρία βέβαια θα πρέπει να είναι τέτοια που να
υπερκαλύπτονται τα βραχυπρόθεσµα οφέλη από την «εξαπάτηση» στο πλαίσιο µίας
υφιστάµενης συµπαιγνίας.

Συµπαιγνία

Τιµωρία

Παρέκκλιση
Εντοπισµός
Σχήµα 1: Κριτήρια – µηχανισµός συµπαιγνίας

2.4 Παράγοντες επίδρασης
Το κατά πόσο η συνολική διαδικασία όπως περιεγράφηκε παραπάνω θα
καταλήξει ή όχι σε συµπαιγνία καθώς και το κατά πόσο µια τέτοια κατάληξη θα είναι
βιώσιµη εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,οι οποίοι αναλύονται στη συνέχεια της
παρούσας ενότητας (Ευρετήριο Οικονοµικών Όρων, 2017; Μήλλιου, 2014; Ivaldi,
Jullien, & Rey, 2003).

Αριθµός επιχειρήσεων
Ο αριθµός των ανταγωνιστών - επιχειρήσεων είναι σαφώς ένας σηµαντικός παράγοντας
για την ενδεχόµενη κατάληξη σε συµπαιγνία.Ο µεγάλος αριθµός των επιχειρήσεων στην
αγορά (δηλ.η µικρή συγκέντρωση της αγοράς) καθιστά δυσκολότερη την ύπαρξη
συµπαιγνίας, µια διαπίστωση που προκύπτει τόσο διαισθητικά όσο και από σχετική
βιβλιογραφία (Compte & Jehiel, 2002)

Αυτό οφείλεται στο ότι γίνεται µικρότερο το µερίδιο αγοράς και το κέρδος που
αντιστοιχεί σε κάθε µια από τις επιχειρήσεις σε περίπτωση συµπαιγνίας (αφού το κέρδος
στην περίπτωση συµπαιγνίας δίνεται από τη σχέση
=

/

µε αποτέλεσµα όσο µεγαλύτερος είναι ο παρονοµαστής (n - αριθµός επιχειρήσεων) τόσο
µικραίνει το κέρδος των επιχειρήσεων σε περίπτωση συµπαιγνίας (
κέρδος στην περίπτωση µονοπωλίου (

) σε σχέση µε το

), δηλαδή µειώνεται κατ’ επέκταση και το

κίνητρο διατήρησης της συµπαιγνίας, ή διαφορετικά αυξάνεται το κίνητρο παρέκκλισης).
Ένας ακόµα λόγος για τον οποίο ο µεγάλος αριθµός των επιχειρήσεων στην αγορά
καθιστά δυσκολότερη την ύπαρξη συµπαιγνίας είναι ότι σε µια τέτοια περίπτωση γίνεται
δυσκολότερος ο συντονισµός µεταξύ τους στην περίπτωση ρητής συµπαιγνίας.

Εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων
Όσο ισχυρότερα είναι τα εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, τόσο
ευκολότερη είναι η δηµιουργία συµπαιγνίας. Στην περίπτωση που είναι εύκολη η είσοδος
µιας επιχείρησης στην αγορά τότε θα αυξηθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων και θα
ενισχυθεί ο προαναφερόµενος παράγοντας.
Κατά την απουσία εµποδίων εισόδου οποιαδήποτε προσπάθεια διατήρησης υπερανταγωνιστικών τιµών θα ενίσχυε τη διαδικασία εισόδου (π.χ. µέσω βραχυπρόθεσµων
στρατηγικών) πλήττοντας την κερδοφορία της συµπαιγνίας.
Επιπρόσθετα, η προοπτική µιας µελλοντικής εισόδου µειώνει την πρόθεση αντεκδίκησης
περιορίζοντας κατ’ επέκταση τη βιωσιµότητα της συµπαιγνίας. Η βασική «ιδέα» της
συγκεκριµένης προσέγγισης είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν λιγότερα να χάσουν από µια
µελλοντική αντεκδίκηση, αν η είσοδος λάβει χώρα σε κάθε περίπτωση. Ακριβέστερα, η
προοπτική µιας µελλοντικής εισόδου δεν επηρεάζει το βραχυπρόθεσµο όφελος µιας
επιχείρησης λόγω απόκλισής της από τη συµπαιγνία αλλά µειώνει το δυναµικό κόστος
της απόκλισης υπό την έννοια των προκαθορισµένων µελλοντικών κερδών. Στην
πραγµατικότητα, η επιβολή αντιποίνων σε µια αποκλίνουσα επιχείρηση είναι λιγότερο
σηµαντική αν λάβει χώρα σχετική είσοδος, µε τις επιχειρήσεις να επιδεικνύουν
µεγαλύτερη πρόθεση για µείωση των τιµών της συµπαιγνίας και µικρότερη ικανότητα
για σχηµατισµό της.

Οµοιότητα προϊόντων
Η δηµιουργία συµπαιγνίας διευκολύνεται από το υψηλό ποσοστό οµοιότητας των
προϊόντων από επιχείρηση σε επιχείρηση (διατυπώνεται και ως αυξηµένο ποσοστό
συµµετρίας), αφού έτσι διευκολύνονται αντίστοιχα οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των
επιχειρήσεων και ο καθορισµός τιµών (για παράδειγµα χαµηλό κόστος παραγωγής είναι
λογικό να «συµβαδίζει» µε ζητούµενα χαµηλής τιµής και µεγάλης ποσότητας).
Με µια πρώτη προσέγγιση η διευκόλυνση της συµπαιγνίας λόγω συµµετρικής αγοράς
δικαιολογείται από το ότι η επιχείρηση µε το χαµηλότερο ποσοστό αγοράς έχει να
κερδίσει περισσότερο από µια ενδεχόµενη απόκλιση και λιγότερα να χάσει από µια
αντεκδίκηση. Εντούτοις, τα µερίδια της αγοράς θεωρούνται µια ενδογενής παράµετρος.
Για παράδειγµα σε µια υποθετική βιοµηχανία όπου οι επιχειρήσεις παράγουν το ίδιο
προϊόν στο ίδιο οριακό κόστος, δεν υφίσταται κάποιος λόγος ώστε τα µερίδια αγοράς να
θεωρηθούν προκαταβολικά συµµετρικά. Όταν τα µερίδια της αγοράς είναι µη
συµµετρικά σε µια δεδοµένη βιοµηχανία, αυτό µπορεί να οφείλεται ότι οι επιχειρήσεις
έχουν διαφορετικά οριακά κέρδη και διαφοροποιηµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αυτήν
όµως την περίπτωση γεννάται το ερώτηµα της επίδρασης αυτής της ασυµµετρίας στο
κόστος, στην ποικιλία ή στην ποιότητα, µε την επίδραση αυτή σε κάθε περίπτωση να
σχετίζεται µε την παρακώλυση ενδεχόµενης συµπαιγνίας και µε πρόκληση επιπρόσθετης
συµµετρίας.
∆ιακρίνοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση των προϊόντων, αυτή µπορεί να είναι
οριζόντια (αφορά κάποιο χαρακτηριστικό τους (π.χ. χρώµα) για το οποίο όλοι οι
καταναλωτές δεν έχουν τις ίδιες προτιµήσεις) ή κάθετη (αφορά κάποιο χαρακτηριστικό
τους (π.χ. ποιότητα) για το οποίο όλοι οι καταναλωτές έχουν τις ίδιες προτιµήσεις). Η
συµπαιγνία επηρεάζεται διαφορετικά σε σχέση µε το είδος της διαφοροποίησης των
προϊόντων. Στην περίπτωση της οριζόντιας διαφοροποίησης υφίσταται τµηµατοποίηση
των καταναλωτών (segmentation) µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αποδοτικότητα µιας

ενδεχόµενης παρέκκλισης, αφού τυχόν µείωση της τιµής δεν θα είναι τόσο αποδοτική
όσον αφορά

στην προσέλκυση νέων πελατών. Στην περίπτωση τηςκάθετης

διαφοροποίησης, η επιρροή του παράγοντα στη συµπαιγνία είναι αυξηµένη, αφού η
παρέκκλιση είναι αποδοτική και εποµένως πιθανή (η επιχείρηση που έχει το καλύτερο
προϊόν θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και εποµένως περισσότερα κίνητρα για
παρέκκλιση, η τιµωρία µάλιστα της οποίας δε θα είναι αποτελεσµατική αφού λόγω
υψηλής ποιότητας του προϊόντας ακόµα και µε διαφορά τιµής θα συγκεντρώσει µέρος
της προτίµησης).
Αναλύοντας το µηχανισµό διαφοροποίησης των προϊόντων, αυτή όπως προαναφέρθηκε
µπορεί να λάβει χώρα µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μια πιθανότητα είναι η
ανάπτυξη ενός «καλύτερου προϊόντος» στα πλαίσια της κάθετης διαφοροποίησης.
Πρακτικά στη συγκεκριµένη περίπτωση η ανάλυση είναι παρόµοια µε εκείνη της
παραγωγής µε ασύµµετρα κόστη.Μια επιχείρηση που διαθέτει ένα προϊόν καλύτερης
ποιότητας βρίσκεται σε παρόµοια θέση µε µια επιχείρηση που προσφέρει ίδια ποιότητα
αλλά µε χαµηλότερο κόστος. Η συγκεκριµένη επιχείρηση θα είχε περισσότερα να
κερδίσει µέσω µιας συµπαιγνίας και λιγότερα να χάσει από µια ενδεχόµενη αντεκδίκηση.
Για παράδειγµα θεωρείται ένα δυοπώλιο µε τη µία επιχείρηση να προσφέρει βελτιωµένη
ποιότητα προϊόντος (στο ίδιο κόστος, έστω c) η οποία µεταφράζεται σε ένα όφελος b για
τους πελάτες. Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί πως οι πελάτες είναι διατεθειµένοι να
πληρώσουν rγια τη χαµηλότερη ποιότητα και r+b για την υψηλότερη. Εποµένως κατά τη
συµπαιγνία θα πρέπει να διατηρηθεί µια διαφοροποίηση στην τιµή της τάξης του b (σε
διαφορετική περίπτωση η µία επιχείρηση θα καταλάβει το σύνολο της αγοράς). Η
επιχείρηση που διαθέτει το προϊόν καλύτερης ποιότητας είναι περισσότερο θετικά
προσκείµενη στη µείωση τιµών γιατί διατηρεί µεγαλύτερο περιθώριο, µε αποτέλεσµα
κατά τη συµπαιγνία, η συγκεκριµένη θα πρέπει να κατέχει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς,
γεγονός που συνεπάγεται δυσκολία στην πραγµατοποίηση συµπαιγνίας.
Στην περίπτωση της οριζόντιας διαφοροποίησης (διαφορετικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος σε συγκρίσιµες τιµές και στόχευση σε διαφορετικές οµάδες πελατών), ο
βασικός άξονας αφορά στο ότι ο πελάτης είναι απρόθυµος να «εγκαταλείψει» την
προτίµησή του ακόµα και µε ένα µικρό όφελος στην τιµή. Αυτή η στρατηγική
τµηµατοποίησης επηρεάζει το σκοπό της συµπαιγνίας µε δύο τρόπους. Σε πρώτη φάση,

περιορίζει τα βραχυπρόθεσµα κέρδη από τον ανταγωνισµό, αφού αυξάνεται η δυσκολία
προσέλκυσης των πελατών και σε δεύτερη φάση περιορίζει τον τιµολογιακό
ανταγωνισµό και εποµένως τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιβάλλουν ενδεχόµενα
αντίποινα. Συνολικά, η επίδραση της οριζόντιας διαφοροποίησης µπορεί να έχει
αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα όσον αφορά στη συµπαιγνία, ανάλογα µε τα ακριβή
χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικής κατάστασης.
Σύµφωνα µε τονRaith (1996)η διαφοροποίηση του προϊόντος µπορεί να επιτείνει τα
προβλήµατα πληροφόρησης σε µη διαφανείς αγορές, λαµβάνοντας υπόψη ότι ακόµα και
όταν οι επιχειρήσεις δεν παρατηρούν τις ανταγωνιστικές τιµές ή ποσότητες, µπορούν να
εξάγουν σχετικά συµπεράσµατα από τις τιµές που αφορούν τα δικά τους αντίστοιχα
µεγέθη. Αυτή η εξαγωγή συµπερασµάτων είναι ευκολότερο να επιτευχθεί µέσω της
οµοιότητας των προϊόντων, γεγονός που µπορεί να ερµηνεύσει το γιατί η οµοιογένεια
διευκολύνει τη συµπαιγνία.

Καινοτοµία
Ο προσανατολισµός προς την καινοτοµία µειώνει την πιθανότητα συµπαιγνίας αφού η
ενσωµάτωση καινοτοµιών στην επιχειρησιακή πραγµατικότητα δίνει στην εκάστοτε
επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Εποµένως, η αξία της συµπαιγνίας και κατ’
επέκταση η σηµασία της τιµωρίας µειώνεται.
Η συγκεκριµένη προσέγγιση αποτελεί µια ιδιαίτερη εκδοχή της αντίστοιχης ευρύτερης
σχετικά µε την ασυµµετρία κόστους. Ας θεωρηθεί µια βιοµηχανία στην οποία δεν
υφίσταται καµία καινοτόµος δραστηριότητα, µε τα µέρη που έχουν συµφέρον από την
επιχειρησιακή δράση να επωφελούνται από ότι συνεπάγεται µια ασφαλή και σταθερή
κατάσταση. Αυτή η σταθερότητα οδηγεί σε δισταγµό για µια ενδεχόµενη συµπαιγνία που
θα συνδέεται µε µεταβολή αυτής της σταθερότητας. Αν υποτεθεί πως µια επιχείρηση
προχωρήσει σε µια δραστική καινοτοµία που θα οδηγήσει εκτός αγοράς τους
ανταγωνιστές, τα µέρη που έχουν συµφέρον θα θεωρήσουν πως η θέση της επιχείρησης
στην αγορά είναι βραχυπρόθεσµη, αποδίδοντας έτσι µικρότερη σηµασία στο κόστος
µελλοντικών αντιποίνων και ενισχύοντας την πρόθεσή τους για σχηµατισµό συµπαιγνίας.
Συνεπώς η ενίσχυση της κουλτούρας για επενδύσεις στους τοµείς έρευνας και ανάπτυξης
των επιχειρήσεων µπορεί να δράσει ανασταλτικά ως προς το σχηµατισµό συµπαιγνιών.

Ζήτηση προϊόντος
Ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας ως προς το σχηµατισµό συµπαιγνίας είναι και το κατά
πόσο η ζήτηση για το προϊόν του κλάδου είναι σχετικά σταθερή διαχρονικά και µπορεί
να προβλεφθεί. Η σταθερή ζήτηση ευνοεί αυτό το σχηµατισµό αφού είναι ευκολότερο να
επέλθει σχετική συµφωνία, κάτι που δυσχεραίνει κατά πολύ στην περίπτωση
απρόβλεπτων διακυµάνσεων της ζήτησης του προϊόντος και κατ’ επέκταση της
συµπεριφοράς των καταναλωτών όσον αφορά στον εκάστοτε κλάδο.
Επίσης, σύµφωνα µε τους Rotemberg&Saloner (1986) και Haltiwanger&Harrington
(1989), όταν η αγορά βρίσκεται στην αιχµή της, τα βραχυπρόθεσµα κέρδη από µια
απόκλιση µεγιστοποιούνται ενώ το δυναµικό κόστος µιας αντεκδίκησης είναι ελάχιστο,
µε αποτέλεσµα η συµπαιγνία να ευνοείται.Έτσι, αν υποτεθεί πως η ζήτηση παρουσιάζει
διακυµάνσεις, το µέλλον για τις επιχειρήσεις παρουσιάζει µεγαλύτερη αβεβαιότητα.
Εντούτοις, οι προσδοκίες παραµένουν οι ίδιες για κάθε περίοδο διακυµάνσεων, µε την
πιθανότητα µιας αρνητικής ή θετικής εξέλιξης να παραµένει επίσης η ίδια. Σε περιόδους
όπου η ζήτηση είναι µεγαλύτερη του µέσου όρου τα βραχυπρόθεσµα οφέλη µιας
απόκλισης είναι επίσης υψηλότερα από τον αντίστοιχο µέσο όρο. Για αυτό το λόγο σε
µια τέτοια περίοδο η επιχείρηση καλείται να «ανταλλάξει» τα υψηλότερα από το µέσο
όρο κέρδη από µια απόκλιση ως προς ένα σταθερό επίπεδο τιµωρίας. Έτσι, η συµπαιγνία
είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί σε σχέση µε την περίπτωση απουσίας διακυµάνσεων
κατά την οποία τα βραχυπρόθεσµα κέρδη από τις αποκλίσεις και τα αντίποινα
παραµένουν σε µέσο επίπεδο.

Σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων
Αν υφίστανται στενές και φιλικές σχέσεις τότε γίνεται ευκολότερη η επίτευξη συµφωνίας
για σχηµατισµό συµπαιγνίας, αντίθετα µε την περίπτωση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών
σχέσεων, πόσο µάλλον εχθρικών. Επίσης, όσο συχνότερη είναι η αλληλεπίδραση των
επιχειρήσεων στην αγορά, τόσο ευκολότερη γίνεται η ύπαρξη συµπαιγνίας αφού
διευκολύνεται ο έγκαιρος εντοπισµός της παρέκκλισης και η λήψη των αντίστοιχων
αντιποίνων.

Σε αυτό το πλαίσιο σηµειώνεται πως οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε συµπαιγνία αν
δεν προσδοκούν ή προβλέπουν µελλοντική µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Παροµοίως, η
συµπαιγνία είναι λιγότερο πιθανή όταν δεν υφίσταται συχνή αλληλεπίδραση µεταξύ των
επιχειρήσεων αφού τα βραχυπρόθεσµα κέρδη από τη µείωση της τιµής συµπαιγνίας
µπορούν να «τιµωρηθούν» µόνο µελλοντικά (ασφαλώς ο χρόνος που µεσολαβεί µέχρι
την επιβολή αντιποίνων επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως η διαφάνεια της
αγοράς). Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η αντεκδίκηση δεν θα είναι καν δυνατή
σε ενδεχόµενη απουσία συχνής αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων. Ενδεικτική της
συγκεκριµένης κατεύθυνσης είναι η πολιτική αγοράς αποθέµατος εµβολίων από την
κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκειµένου να αποτρέψει ενδεχόµενη συµπαιγνία, αφού µε
αυτόν τον τρόπο κάνει λιγότερες συχνές τις σχετικές δηµοπρασίες και κατ΄επέκταση τη
σχετική αλληλεπίδραση.
Αντίστοιχη πρακτική εφαρµόζεται στη συχνότητα της αναπροσαρµογής των τιµών. Όταν
αυτή η αναπροσαρµογή είναι συχνή, η επιβολή αντιποίνων θα είναι επίσης συχνή και
επιπρόσθετα η επιχείρηση που έχει προχωρήσει στην αναπροσαρµογή δεν θα µπορεί να
διατηρήσει το «πλεονέκτηµά» της για µεγάλο χρονικό διάστηµα, όπως πριν από αυτή.
Εποµένως, η συχνότερη αναπροσαρµογή συνεπάγεται την ευκολία στη διατήρηση της
συµπαιγνίας.

∆ιαφάνεια της αγοράς
Η συχνότερη αναπροσαρµογή τιµών δίνει στις επιχειρήσεις τη φυσική δυνατότητα της
άµεσης αντεκδίκησης στην περίπτωση παρέκκλισης µιας επιχείρησης. Εντούτοις, µια
τέτοια παρέκκλιση θα πρέπει πρώτα να εντοπιστεί πριν την επιβολή των σχετικών
αντιποίνων. Ως αποτέλεσµα, είναι δυσκολότερη η διατήρηση της συµπαιγνίας όταν οι
επιµέρους τιµές δεν είναι εύκολα παρατηρήσιµες και ερµηνεύσιµες µε βάση τα δεδοµένα
της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό υποτίθεται ότι µια τέτοιου είδους αβεβαιότητα επηρεάζει
την αγορά, διαφορετικά οποιαδήποτε παρέκκλιση θα εντοπίζεται από τους ανταγωνιστές,
οι οποίοι µε τη σειρά τους θα αντιλαµβάνονταν τη σχετική µείωση του µεριδίου τους στη
συγκεκριµένη αγορά. Συµπερασµατικά, η έλλειψη της διαφάνειας της αγοράς δεν
εµποδίζει ολοκληρωτικά τη συµπαιγνία αλλά µπορεί να την περιορίσει – αποτρέψει σε
σηµαντικό βαθµό.

Ασυµµετρίακόστους
Η ασυµµετρία κόστους αποτελεί έναν παράγοντα που δυσχεραίνει τη δηµιουργία
συµπαιγνίας. Αρχικά, µια τέτοια ασυµµετρία συνεπάγεται µεγαλύτερη δυσκολία όσον
αφορά στη συµφωνία µιας κοινής τιµολογιακής πολιτικής, αφού υφίσταται αυξηµένος
συντελεστής δυσκολίας τόσο όσον αφορά στην εύρεση ενός σηµείου εστίασης της
συγκεκριµένης πολιτικής όσο και στην απαραίτητη εναρµόνιση για την επίλυση
προβληµάτων συντονισµού. Επιπρόσθετα, ακόµα και αν επιτευχθεί µια συµφωνία στην
τιµολογιακή πολιτική, οι επιχειρήσεις µε χαµηλότερο κόστος είναι λιγότερο πιθανό να
πειθαρχήσουν σε αυτή αφού αφενός µπορούν να κερδίσουν περισσότερο από τον
περιορισµό του ανταγωνισµού και αφετέρου αισθάνονται λιγότερο επισφαλείς από µια
ενδεχόµενη αντεκδίκηση από τις επιχειρήσεις υψηλού κόστους της συµπαιγνίας.

Παρουσία σε πολλαπλές αγορές
Η παρουσία σε πολλαπλές αγορές ενισχύει την πιθανότητα συµπαιγνίας, ενώ παράλληλα
µπορεί να επιτρέψει την εξοµάλυνση τυχόν ασυµµετριών οι οποίες εµφανίζονται σε
µεµονωµένες αγορές. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να έχει ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα σε µια αγορά και οι ανταγωνιστές της να έχουν αυτό το πλεονέκτηµα σε
µια άλλη. Επιπρόσθετα, αυτού του είδους η παρουσία µπορεί να ενισχύσει τη συµπαιγνία
σε περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά µιας µεµονωµένης αγοράς δεν ευνοεί τη
συµπαιγνία. Για παράδειγµα, αν υποτεθεί µια κατάσταση δυοπωλίου µε µια επιχείρηση
σε µια αγορά να ανταγωνίζεται µια επιχείρηση σε µια άλλη αγορά, η βασική ιδέα αφορά
στο ότι στη µια αγορά µπορεί η µια επιχείρηση να παράσχει στον ανταγωνιστή της
µεγαλύτερο µερίδιο προκειµένου να ενισχύσει την πιθανότητα συµπαιγνίας, βασιζόµενη
στην πρόκληση αντιποίνων στην άλλη αγορά.

Άλλοι επίσης παράγοντες µπορεί να είναι η ελαστικότητα της ζήτησης (βασίζεται στο
γεγονός ότι µια συµπαιγνία µπορεί να είναι περισσότερο κερδοφόρα σε περιπτώσεις
χαµηλής ελαστικότητας ζήτησης), η αγοραστική ισχύς των καταναλωτών (µε την υψηλή
τιµή αυτής της ισχύος να δυσχεραίνει το σχηµατισµό συµπαιγνίας), δοµικοί σύνδεσµοι,
συνεργατικές και συµβατικές συµφωνίες µεταξύ των επιχειρήσεων που διευκολύνουν τη

συµπαιγνία, η ύπαρξη µιας επιχείρησης που απέχει συνειδητά από οποιεσδήποτε
διαδικασίες συντονισµού (“maverick firm”) καθώς και η ενδεχόµενη ύπαρξη δικτύων
καταναλωτών (clubs – networks) που επίσης δυσχεραίνει το σχηµατισµό συµπαιγνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΗΣΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΣΑΠΟΤΟΔΙΚΑΙΟΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1 Δίκαιο ανταγωνισμού που αφορά τις συμπράξεις
Το ζήτηµα των καρτέλ έχει αντιµετωπιστεί ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δίκαιο τα καρτέλ ή η ρητή συµπαιγνία εκδηλώνεται µέσα από
συµφωνίες ή «συµπράξεις» οι οποίες και στρέφονται κατά του ανταγωνισµού στην
αγορά (Bellamy, Child, Roth, & Rose, 2008).

Όπως έχει καταλήξει η Ε.Ε. σχετικά µε

τις υφιστάµενες πρακτικές που ακολουθούν τα καρτέλ, η εκδήλωσή τους µπορεί να λάβει
χώρα ανεξάρτητα από το αν οι συµφωνίες αυτέςέχουν εγκριθεί επίσηµα από τις
εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και παραθέτει ορισµένα παραδείγµατα τα οποία είναι:
o καθορισµός τιµών,
o καταµερισµός της αγοράς,
o συµφωνία για κατανοµή πελατών,
o συµφωνία για περιορισµό της παραγωγής,
o συµφωνίες διανοµής µεταξύ προµηθευτών και µεταπωλητών όταν, για
παράδειγµα, η τιµή που επιβάλλεται στους πελάτες καθορίζεται από τον
προµηθευτή (Europa.eu, 2017).
Αναλυτικότερα, ο βασικός κορµός του δίκαιου ανταγωνισµού της E.E. που αφορά
συγκεκριµένα τη διαδικασία των συµπαιγνιών περιλαµβάνει το Άρθρο 101 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης«ΣΛΕΕ» (πρώην 81 της Συνθήκης της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας «ΣυνθΕΚ») σχετικά µε την απαγόρευση συµπράξεων µεταξύ
επιχειρήσεων. Σε εγχώριο επίπεδο υφίσταται ο Ελληνικός νόµος για την Προστασία του

Ελεύθερου ΑνταγωνισµούΝ. 3959/2011 (Ν. 703/1977) και συγκεκριµένα το Άρθρο 1 Ν.
3959/2011 για την απαγόρευση συµπράξεων µεταξύ επιχειρήσεων.
Όσον αφορά στη συνύπαρξη ελληνικών και ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας
τουΑνταγωνισµού ανάλογα µε τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν κάθε φορά οι
προϋποθέσεις εφαρµογής τους, οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρµόζονται ότανυπάρχει
επηρεασµός του διακοινοτικού εµπορίου ενώ οι Ελληνικοί κανόνες εφαρµόζονται όταν
υπάρχει επηρεασµός της ελληνικής αγοράς, µε την εφαρµογή να µπορεί να είναι όχι µόνο
ξεχωριστή αλλά και παράλληλη (Κανονισµός 1/2003).
Σύµφωνα µε το άρθρο Άρθρο 1 Ν. 3959/2011 (Παρ. 1 εδ. 1: Απαγόρευση συµπράξεων
που περιορίζουν τον ανταγωνισµό και ενδεικτικές περιπτώσεις) και µε την επιφύλαξη της
παρ. 3, «απαγορεύονται όλες οισυµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές µεταξύ
επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως
αντικείµενο ήως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του
ανταγωνισµού στην Ελληνική επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίεςσυνίστανται:
α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων
συναλλαγής,
β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής,της διάθεσης, της τεχνολογικής
ανάπτυξης ή των επενδύσεων,
γ) στην κατανοµήτων αγορών ή των πηγών εφοδιασµού,
δ) στην εφαρµογή στο εµπόριο άνισωνόρων για ισοδύναµες παροχές, ιδίως στην
αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης,αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που
δυσχεραίνει τη λειτουργία τουανταγωνισµού,
ε) στην εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή, εκµέρους των
συναλλασσόµενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύσητους ή σύµφωνα µε τις
εµπορικές συνήθειες δεν συνδέονται µε το αντικείµενοτων συµβάσεων αυτών».
Στην Παρ. 2 επισηµαίνεται πως «συµφωνίες και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που
εµπίπτουν στην Παρ.1 και στις οποίες δεν εφαρµόζεται η Παρ. 3 είναιαυτοδικαίως
άκυρες».
Στην Παρ. 3 καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων µπορούν να εξαιρεθούν από την
απαγόρευσησυγκεκριµένες συµπράξεις. Αναλυτικότερα, «συµφωνίες, αποφάσεις και

εναρµονισµένες πρακτικές, που εµπίπτουν στην Παρ. 1, δεν απαγορεύονται, εφόσον
πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην
προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικήςπροόδου,
β) εξασφαλίζουν συγχρόνως στους καταναλωτές εύλογο τµήµα από τοόφελος που
προκύπτει,
γ) δεν επιβάλλουν στις οικείες επιχειρήσειςπεριορισµούς µη απαραίτητους για την
επίτευξη των στόχων αυτών και
δ) δενπαρέχουν τη δυνατότητα ολικής κατάργησης του ανταγωνισµού ή κατάργησης
αυτού σε σηµαντικό τµήµα της σχετικής αγοράς».
Επίσης κατά την εφαρµογή της Παρ. 3«εφαρµόζονται αναλόγως οικανονισµοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί εφαρµογής της Παρ. 3 τουάρθρου 101 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 1και 2 Συνθήκης της Λισσαβόνας, ν.
3671/2008 - Α' 129) σε ορισµένες κατηγορίεςσυµφωνιών, αποφάσεων ενώσεων
επιχειρήσεων ή εναρµονισµένων πρακτικών(κανονισµοί οµαδικής απαλλαγής). Αυτό
ισχύει και στην περίπτωση που οι πιοπάνω συµφωνίες, αποφάσεις και εναρµονισµένες
πρακτικές δεν είναι πιθανό ναεπηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών κατά την
έννοια της παραγράφου1 του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΕΚΠΑ, 2014, pp. 6–9)

3.2 Εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις από την εφαρµογή του προαναφερόµενου δικαίου είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές γιατί η κατανόηση τους συνεπάγεται την ορθή ή λανθασµένη κατάταξη µιας
αντίστοιχης διαδικασίας στη συγκεκριµένη κατηγορία.
Πρόθεση της Ε.Ε. είναι όχι να είναι απόλυτα αρνητική απέναντι στις συµφωνίες αλλά να
µπορεί να επιτρέψει εκείνες τις συµφωνίες οι οποίες µπορούν να έχουν ευεργετικές
επιδράσεις στην οικονοµία και στην κοινωνία, αποδίδοντας τελικά οφέλη στους ίδιους
τους καταναλωτές (όπως για παράδειγµα στο πεδίο Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε & Α–
Research&Development – R&Dή σε εκείνο της εξειδίκευσης). Ακόµα όµως και σε

περιπτώσεις αυτού του είδους υφίστανται συγκεκριµένες δικλείδες ελέγχου των
συµφωνιών (για παράδειγµα για συνεργασίες Ε & Α το επιτρεπόµενο ποσοστό
επιχειρήσεων που θα συµµετέχουν στη συµφωνία είναι κάτω από 25% και ταυτόχρονα
θα πρέπει να µην υφίστανται ιδιαίτερης σοβαρότητας περιορισµοί)
Σε κάθε περίπτωση η κρίση των αρχών ΠΑ είναι µια πολύπλοκη διαδικασία στην οποία
πρέπει να συνυπολογιστούν παράγοντες διαφορετικών κατευθύνσεων δράσης και
επιρροής (Μήλλιου, 2007, pp. 13–14)
Οι εξαιρέσεις αυτές µπορεί να είναι είτε οµαδικές(Block Exemptions), οι οποίες
διέπονται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς οµαδικής απαλλαγής που εφαρµόζονται
και στοπλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3959/2011 (όπως και τουπαλαιού
άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 703/77) και προσφέρουν «safe harbors» σεεπιχειρήσεις, είτε
ατοµικές (µε τα αντίστοιχα κριτήρια να εξετάζονται για κάθε περίπτωση χωριστά).
Οι εξαιρέσεις µπορούν επίσης να αφορούν συµφωνίες τόσο οριζόντιες (µεταξύ
επιχειρήσεων του ίδιου επιπέδου) όσο και κάθετες (µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού
επιπέδου, όπως για παράδειγµα προµηθευτής και προµηθευόµενος).
Βασικοί όροι, η ύπαρξη των οποίων εντός των συµφωνιών συνεπάγεται τη µη εξαίρεσή
τους από την κατηγορία των συµπράξεων είναι η απόλυτη εδαφική προστασία και ο
καθορισµός λιανικών τιµών πώλησης. Πολιτικές οι οποίες συνδέονται µε τον πρώτο είναι
ενδεικτικά «η απαγόρευση εξαγωγών, οι εξαγωγές επιτρεπόµενες µετά από έγκριση
παραγωγού, το µαρκάρισµα προϊόντων ώστε να καθίσταται δυνατός ο εντοπισµός
τωνπαράλληλων εξαγωγέων, ο περιορισµός ισχύος εγγύησης µόνο στη χώρα αγοράς
προϊόντος, οι διακριτικές τιµές (dual pricing), η απαγόρευση παθητικών πωλήσεων
(passive sales), η προώθηση από το διανοµέα παραγγελιών που προέρχονται εκτός της
περιοχής ευθύνης του στον παραγωγό, η κατάθεση εγγύησης από ξένους πελάτες για την
αγορά προϊόντος όταναυτό δε ζητείται από τους εγχώριους πελάτες)» και µε τον δεύτερο
όρο είναι ενδεικτικά «η υποχρέωση µεταπώλησης σε ελάχιστες τιµές (resale price
maintenance), ο καθορισµός περιθωρίου κέρδους διανοµέα, ο καθορισµός ανώτατου
επιπέδου έκπτωσης που ο διανοµέας µπορεί ναχορηγήσει από ένα καθορισµένο επίπεδο
τιµών,

η

εξάρτηση

της

χορήγησης

εκπτώσεων

ή

της

επιστροφής

των

δαπανώνπροώθησης, από τον προµηθευτή, από την τήρηση συγκεκριµένουεπιπέδου
τιµών, η σύνδεση της καθορισµένης τιµής µεταπώλησης µε τις τιµές µεταπώλησηςτων

ανταγωνιστών,

οι

απειλές,

εκφοβισµοί,

προειδοποιήσεις,

επιβολή

κυρώσεων,

καθυστέρησηή αναβολή παραδόσεων, καταγγελία συµβάσεων σε συνάρτηση µε
τηντήρηση συγκεκριµένου επιπέδου τιµών»(ΕΚΠΑ, 2014, pp. 10–11).

3.3 Αντιμετώπιση
Το ερώτηµα που τίθεται είναι πως λειτουργεί το προαναφερόµενο δίκαιο στην
αντιµετώπιση του προβλήµατος, σε πρακτικό δηλαδή επίπεδο.
Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί πως πρόκειται για µια δύσκολη και πολύπλοκη
διαδικασία, αφού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί και διαφορετικής κατεύθυνσης
παράγοντες, λίγοι από τους οποίους µάλιστα µπορούν ναποσοτικοποιηθούν µε αρκετή
ακρίβεια. Βασικό µέρος της διαδικασίας αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι η ύπαρξη
µιας συµπαιγνίας να µπορεί να αποδειχθεί µέσω απτών στοιχείων, η συγκέντρωση των
οποίων αποτελεί βασικό ζητούµενο για την επιτροπή ανταγωνισµού (Μήλλιου &
Ρουµανιάς, 2016).
Ηλειτουργία της αντιµετώπισης µπορεί να λάβει χώρα είτε ex – ante είτε ex – post. Στην
πρώτη περίπτωση συµπεριλαµβάνεται η επιβολή ποινών (χρηµατικών ή φυλάκισης) στην
περίπτωση ανακάλυψης συµπαιγνίας δρώντας διορθωτικά, ενώ σε προληπτικό επίπεδο
συµπεριλαµβάνεται η δηµιουργία«µαύρης λίστας» διευκολυντικών πρακτικών(black list)
και η αντιµετώπιση συγχωνεύσεων. Στη δεύτερη περίπτωση η επέµβαση των αρχών ΠΑ
είναι ξεκάθαρα διορθωτική, αφού αποσκοπούν στη διάλυση µιας υφιστάµενης
συµπαιγνίας. Μια τέτοια επέµβαση µπορεί να υλοποιηθεί µέσω εκτάκτων επισκέψεων
για τη συλλογή αποδείξεων (Surpriseinspections- dawnraids) ή/και µέσω προγραµµάτων
επιείκειας (προγράµµατα Leniency) µέσω των οποία η προµήθεια στοιχείων από µια
επιχείρηση µπορεί να την απαλλάξει από την τιµωρία για την πραγµατοποίηση της
εξεταζόµενης συµπαιγνίας(ΕΚΠΑ, 2014, pp. 13–14).
Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην επιβολή προστίµων και στις ιδιαίτερες παραµέτρους
της διαδικασίας, η Επιτροπή για τον καθορισµό τους λαµβάνει υπόψη µια σειρά
κριτηρίων όπως(Χατζούλης, Σεϊτης, & Σκαρλάτος, 2017):
-

η χρονική διάρκεια της παράβασης από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις,

-

η σοβαρότητα της παράβασης,

-

το µέγεθος του τµήµατος της σχετικής αγοράς που καλύπτει η σύµπραξη,

-

το µερίδιο των συµπραττουσών επιχειρήσεων στην αγορά (µε τις κλίµακες των
επιβαλλόµενων προστίµων να είναι συνάρτηση αυτών των µεριδίων)

-

η πραγµατική οικονοµική δυνατότητα των παραβατών και η προκαλούµενη ζηµία
στην αγορά

-

το πόσο αποτρεπτικό θα είναι το επιβαλλόµενο πρόστιµο σε σχέση µε τις
δυνατότητες της επιχείρησης

-

τυχόν επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις (για παράδειγµα επανάληψη
ανάλογης παράβασης ή οµολογία-καταγγελία συµµετοχής αντίστοιχα).

Τα καταβαλλόµενα ποσά αφορούν την πληρωµή σηµαντικών ποσών στις αρχές αλλά και
την πληρωµή αποζηµιώσεων (damages) σε ιδιωτικούς φορείς, ενώ µπορεί να φτάνουν
µέχρι

το

10%

του

συνολικού

κύκλου

εργασιών

των

εµπλεκόµενων

επιχειρήσεων(Μήλλιου & Ρουµανιάς, 2016).
Όσον αφορά τις έκτακτες επισκέψεις για τη συλλογή αποδείξεων (Surprise inspections dawn raids αυτές σχετίζονται µε το προαναφερόµενο ζητούµενο των αρχών
ανταγωνισµού, την εύρεση δηλαδή αποδεικτικών στοιχείων (hard evidence). Σε αυτά
λοιπόν τα πλαίσια εκπρόσωποι των αρχών ανταγωνισµού µπορούν να διεξάγουν σχετικές
έρευνες στα κεντρικά γραφεία των ύποπτων για συµπαιγνία επιχειρήσεων, ακόµα και στα
σπίτια των στελεχών τους, µε στόχο τη συγκέντρωση χρήσιµωνστοιχείων (e-mails,
πρακτικά συναντήσεων, γραπτά ήηχογραφηµένα στοιχεία, κλπ.)(Μήλλιου & Ρουµανιάς,
2016).
Όσον αφορά στα προγράµµατα επιείκειας, αυτά βασίζονται στην «εκούσια αποκάλυψη
πληροφοριών πριν ή κατά το στάδιο των ερευνών υπό ορισµένες προϋποθέσεις» και
εµπνεύστηκαν από το πρόγραµµα Corporate Leniency Policy του US Department of
Justice (1978) και συνεπάγονται την απαλλαγή προστίµου για το µέλος του καρτέλ που
θα προβεί στην αποκάλυψη µε επάρκεια αποδεικτικών στοιχείων(Χατζούλης et al.,
2017).
Στα πλαίσια της αντιµετώπισης των συµπαιγνιών σε εγχώριο επίπεδο µπορεί να ενταχθεί
και ο οδηγός της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού (δηµοσίευση 24/09/2014) ο
οποίος επικεντρώνεται στο ζήτηµα των δηµόσιων διαγωνισµών για τις προµήθειες και

στο πως είναι δυνατό να ανιχνευθούν συµπεριφορές συµπαιγνιακών πρακτικών. Τέτοιου
είδους λοιπόν ενδείξεις αποτελούν:
-

Ο µικρός αριθµός επιχειρήσεων συµµετοχής.

-

Η οικειότητα µεταξύ των ανταγωνιστών.

-

Συγκεκριµένο µοτίβο επιτυχόντων υποψηφίων που αποκαλύπτεταιµε την πάροδο
του χρόνου.

-

Υποβολή δυσανάλογων προσφορών από την ίδια εταιρία για αντίστοιχο
διαγωνισµό.

-

Συνεχής συµµετοχή εταιρίας που δεν επιτυγχάνει ποτέ.

-

Υψηλό ποσοστό κατακύρωσης σε σχέση µε τις συµµετοχές.

Επίσης στο συγκεκριµένο οδηγό προτείνονται µια σειρά αποτρεπτικών πρακτικών όπως:
-

Η διαφοροποίηση στις αξίες των συµβολαίων και στο είδος τωνπροµηθειών,
ούτως ώστε να µην υπάρχει προβλεψιµότητα.

-

Συχνές αλλαγές των προµηθευτών.

-

Κατανόηση της σχετικής αγοράς (π.χ. γνώση των πραγµατικών τιµών).

-

Εκπαίδευση του προσωπικού στην ανίχνευση ύποπτων πρακτικών.

-

Ανάλυση προσφορών παλαιότερωνδιαγωνισµών

-

Συνεχής υπενθύµιση στους συµµετέχοντες για την τιµωρία συµπαιγνιακών
πρακτικών(Στεργίου, 2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4:Ανασκόπηση εφαρμογών συμπαιγνιών

και

η

εγχώρια συμπαιγνία γάλακτος
4.1 Το μέγεθος και η διάρκεια του φαινομένου
Το φαινόµενο των καρτέλ δεν είναι κάτι νέο στην επιχειρησιακή πραγµατικότητα αλλά
έχει βαθιές ρίζες στον τοµέα της οικονοµίας. Συγκεκριµένες βιοµηχανίες (χάλυβα,
αλουµινίου, χηµικών, ποτάσας, εκρηκτικών υλών, τσιµέντου, χαρτιού, τροφίµων κ.α.)
αλλά και συγκεκριµένες οικονοµίες (Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία κ.α.) έχουν γίνει
συνώνυµες κατά την ανάπτυξή τους µε την ύπαρξη αντίστοιχων καρτέλ.
Σηµαντική άνοδος του φαινοµένου παρατηρήθηκε µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε
τις κυβερνητικές πολιτικές να ευνοούν τις σχετικές εξελίξεις µε αντίστοιχες νοµοθετικές
ρυθµίσεις σε παγκόσµιο επίπεδο (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν υπήρχε θεωρητικά το
νοµικό καθεστώς της τιµωρίας αυτών των επιχειρησιακών συµπεριφορών). Ενδιαφέρον
επίσης παρουσιάζει το γεγονός της ανάπτυξης των καρτέλ όχι µόνο σε εγχώριο αλλά και
σε διεθνές επίπεδο, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτά του χάλυβα, του αζώτου
(1929) και της ποτάσας, µε το διεθνή χαρακτήρα να ενισχύεται σε περιπτώσεις που
προϋπήρχε ένα ολιγοµελές εγχώριο αντίστοιχο καρτέλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια
παρατηρείται αυξηµένη πολυπλοκότητα που σχετίζεται µε παράγοντες όπως ο διεθνής
ανταγωνισµός, η οικονοµική διπλωµατία, οι αποικιακές και διπλωµατικές σχέσεις µεταξύ
των χωρών, τα διάφορα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, οι επιµέρους κυβερνητικές
πολιτικές και συµφέροντα κ.α. Η ανάπτυξή τους ήταν τέτοια που στην αρχή του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου τα καρτέλ είχαν φτάσει να ορίζουν περίπου το 40% του
παγκόσµιου εµπορίου.

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικός του µεγέθους του φαινοµένου για τη
συγκεκριµένη χρονική περίοδο

Έτος

Γερµανία

Αυστρία

1865

4

1887

70

1890/1

117

1900/2

300

50

1905/6

385

100

1911/2

550-660

120

Τσεχία Ουγγαρία Ελβετία Γαλλία Βρετανία

8

50

40

1921
1929/30

446
2100

Ιαπωνία

40-50, 70-80

100+

90+

80+

8
30+

Πίνακας 1: Χωροχρονική κατανοµή των καρτέλ για την περίοδο 1865-1930 (Fear, 2006, p. 11)

Από το 1950 παρατηρείται σηµαντική αλλαγή στον τρόπο αντίληψης και αντιµετώπισης
των καρτέλ (για παράδειγµα η Γερµανία προέβη το 1957 στην απαγόρευση των
περισσότερων καρτέλ, ενώ το 1956 στη Βρετανία εισήχθη το κανονιστικό πλαίσιο
Restrictive Trade Practices Act µε σκοπό τον περιορισµό του φαινοµένου και τη
«θωράκιση» της διαδικασίας από νοµικής άποψης)(Symeonidis, 2002). Αντίστοιχες
νοµικές προσαρµογές έλαβαν χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο αυτό να
συµβαίνει µε τον ίδιο ρυθµό (για παράδειγµα στη Γαλλία η σχετική διαδικασία
ολοκληρώθηκε τα µέσα της δεκαετίας του 1980) ανάλογα µε τις επικρατούσες κάθε φορά
συνθήκες και την αντίστοιχη πολιτική επιρροή (όπως για παράδειγµα µε τη διατήρηση
της δύναµης των καρτέλ του τσιµέντου) (Μήλλιου & Ρουµανιάς, 2016).

Παρατηρείται έτσι πως το σύγχρονο νοµικό καθεστώς που διέπει τη διαδικασία
αντιµετώπισης των καρτέλ, προέκυψε ως αποτέλεσµα διαµόρφωσης του τρόπου
αντίληψής τους και αντίστοιχης προσαρµογής του σχετικού νοµικού πλαισίου στο
πέρασµα του χρόνου.
∆ιερευνώντας τη διάρκεια του φαινοµένου, οιLevenstein & Suslow (2006) κατέληξαν
στο συµπέρασµα πως δεν µπορούν εύκολα να γίνουν γενικεύσεις όσον αφορά στη
βιωσιµότητα των συµπαιγνιών. Στο δείγµα της έρευνάς τους, υπήρξε επαρκής αριθµός
συµπαιγνιών που παρουσίασαν διάρκεια µεγαλύτερη των 10 ετών, ενώ ταυτόχρονα
υπήρξαν συµπαιγνίες που διαλύθηκαν γρήγορα. Αναλυτικότερα, µια συµπαιγνία
σιταριού διήρκεσε ένα έτος, ενώ µια άλλη συµπαιγνία του ίδιου προϊόντος διήρκεσε 29
έτη. Αξιοσηµείωτη για παράδειγµα διάρκεια επέδειξε το καρτέλ βάµβακος στην Ιαπωνία,
το οποίο παρέµενε ενεργό από το 1880 παρά µάλιστα το µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων
του συγκεκριµένου κλάδου, µε αντίστοιχο ευρωπαϊκό παράδειγµα να µην υφίσταται.
Ειδικότερα, όσον αφορά στη δεκαετία του 1990, η διάρκεια των καρτέλ σε διεθνές
επίπεδο καταγράφεται στο ακόλουθο διάγραµµα

∆ιάγραµµα 1: ∆ιάρκεια των καρτέλ κατά την δεκαετία του 1990 σε διεθνές επίπεδο (Tsakistara,
Sdrolias, Polyzos, & Kakkos, 2009, p. 140)

Από τηνSpar (1994)κατά τη µελέτη cartelsχρυσού, χαλκού και αργύρου, η αστάθεια αυτή
αποδίδεται σε δοµικές µεταβλητές οι οποίες είναι απαραίτητες αλλά ανεπαρκείς
«πρόδροµοι» µιας τέτοιας συνεργασίας.
Σήµερα, η δράση και η ύπαρξη των καρτέλ παραµένει, µε τις επιµέρους επιτροπές
ανταγωνισµού να αποκαλύπτουν κατά καιρούς διάφορες τέτοιες δράσεις, τόσο

σε

διεθνές (π.χ. αγορά ηλεκτροδίων γραφίτη, λυσίνης, βιταµινών και χάρτου) όσο και σε
εγχώριο επίπεδο (π.χ. έργα σήµανσης δρόµων και αγορά καλωδίων ισχύος στη Γερµανία,

έργα ηλεκτρικής καλωδίωσης στη ∆ανία, κλάδος της ζυθοποιίας στη Σλοβακία, αγορά
ζάχαρης στην Ισπανία και στη Βρετανία, κλάδος κατασκευής όλκιµων σιδερένιων
αγωγών στην Ιαπωνία).
Αυτή η διατήρηση είναι εµφανής στο συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί και ο οποίος
καταγράφει τα συνολικά πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για συµπαιγνίες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για την περίοδο 1990-2016 (Μήλλιου & Ρουµανιάς, 2016).

Πίνακας 2: Συνολικά πρόστιµα που έχουν επιβληθεί για συµπαιγνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
την περίοδο 1990-2016 (Μήλλιου & Ρουµανιάς, 2016)

Από τη βιβλιογραφία γενικότερα προκύπτει πως η ιστορία των καρτέλ δεν είναι µια
κλασική ιστορία ανόδου και πτώσης, µε τη διαδοχή των σταδίων που προσεγγίζει
καλύτερα την πορεία τους στο χρόνο να περιλαµβάνει την άνοδο, την κατάρρευση, την
αναζωογόνηση, τη βαθµιαία πτώση και την ποινικοποίησή τους.

4.2 Το Ελληνικό Καρτέλ Γάλακτος
4.2.1 Ο εγχώριος κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία όσον αφορά στον εγχώριο
κλάδο γαλακτοβιοµηχανίας. Η χρονική περίοδο αναφοράς σχετίζεται τόσο µε την
εκδήλωση της δράσης της συγκεκριµένης συµπαιγνίας όσο και µε τη σύγχρονη εποχή.

Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα παρουσιάζει βασικά
χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν εν πολλοίς την ευρύτερη φύση και εξέλιξή του.
Αρχικά θα πρέπει να επισηµανθεί ότι περιλαµβάνει µια αποκλίνουσα παραγωγική
διαδικασία υπό την έννοια ότι από µία πρώτη ύλη (γάλα) παράγονται διάφορα τελικά
προϊόντα (γιαούρτι, τυριά, παστεριωµένο γάλα, κ.α.).
Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ο έντονος ανταγωνισµός, απόρροια
των ίδιων των προϊόντων και της καταναλωτικής τους σηµασίας, µε τον κλάδο να
περιλαµβάνει πολλές επιχειρήσεις διαφορετικού µεγέθους. Εντούτοις, θα πρέπει να
επισηµανθεί η τάση συγκέντρωσης της αγοράς σε µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες
διαθέτουν

µονάδες

επεξεργασίας

και

παραγωγής

γαλακτοκοµικών

προϊόντων

(γαλακτοκοµεία) και µονάδες παραγωγής πρώτης ύλης, εκτεταµένα δίκτυα διανοµής µε
εσωτερική και εξαγωγική δραστηριότητα. Οι µικρότερες επιχειρήσεις περιορίζονται σε
«τοπικά περιορισµένο» ρόλο, αποδίδοντας συνολικά έναν «ολιγοπωλιακό» χαρακτήρα
στον κλάδο (Μπάρκα, 2010).
Αυτός ο χαρακτήρας επισηµαίνεται και σε σχετική µελέτη (Tsakistara et al., 2009)στην
οποία αναλύθηκε η εξέλιξη της συγκεκριµένης αγοράς για την περίοδο 1990-2008 µε τη
χρήση οικονοµετρικού µοντέλου και ανάλυση παλινδρόµησης.
Η κατάσταση του κλάδου κατά την περίοδο εκδήλωσης της συµπαιγνίας αποτυπώνεται
στον πίνακα που ακολουθεί

Κύκλος εργασιών(εκ. €)
Εταιρία
2006

2005

VIVARTIA (Όµιλος)

374,21

366,14

ΦΑΓΕ Α.Ε.

321,81

319,30

FRIESLAND ΕΛΛΑΣΑ.Ε.Β.Ε.

244,06

221,35

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

176,91

176,01

ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Β.Ε.

99,45

140,75

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.

99,10

97,88

ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.

88,71

56,30

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.

85,58

78,77

ΕΒΓΑ Α.Ε.Β.Ε.

84,40

84,99

ΟΠΤΙΜΑΑ.Ε.

83,83

74,48

CAMPINA ΕΛΛΑΣ ΑΕ

77,70

40,91

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε.

70,80

68,35

ΑΓΝΟ Α.Ε.

41,56

35,28

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.

40,25

50,73

LEADER Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

38,44

38,45

ΒΙΟΤΥΡ Α.Ε.Β.Ε.

31,67

29,21

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

26,60

23,85

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

24,45

22,68

ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

22,33

20,86

ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.

17,11

16,26

Λοιπές εταιρίες - 63

367,39

329,49

Σύνολα

2.416,34

2.292,04

Πίνακας 3: Κύκλος Εργασιών της Ελληνικής Βιοµηχανίας Γάλακτος για την περίοδο 2005-2006
(Μπάρκα, 2010, pp. 63–64)

Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνουν το προαναφερόµενο χαρακτηριστικό
της υψηλής συγκέντρωσης του κλάδου (όσον αφορά στον κύκλο εργασιών των µεγάλων
επιχειρήσεων ως ποσοστό του συνολικού). Παρατηρείται επίσης µια ευρύτερη αύξηση
του κύκλου εργασιών µεταξύ των δύο ετών, η οποία είναι µεγαλύτερη για τις
επιχειρήσεις µικρότερου µεγέθους. Αυτού του είδους η αύξηση µε µικρές
διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκε και για την επόµενη περίοδο και ειδικότερα για την
περίοδο 2006 – 2009 (ICAP, 2009). Η εκδήλωση της κρίσης επηρέασε τη συγκεκριµένη
αγορά, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεπαγόµενη µείωση της κατανάλωσης, όπως
αποδίδεται παραστατικά στα διαγράµµατα που ακολουθούν για τις ενδεικτικές
περιπτώσεις του γάλακτος και του γιαουρτιού, µε το δείκτη κερδοφορίας να «µαρτυρά»
στον αντίποδα σχετική σταθερότητα του κλάδου.

∆ιάγραµµα 2: Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης γάλακτος για την περίοδο 2010-2015(ICAP,
2016)

∆ιάγραµµα 3: Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης γιαουρτιού για την περίοδο 2006-2015 (ICAP,
2016)

∆ιάγραµµα 4: Μεταβολή του δείκτη κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοµικών
προϊόντων για την περίοδο 2010-2014(ICAP, 2016)

4.2.2 Σχετικές αγορές στην περίπτωση της εγχώριας συμπαιγνίας
γάλακτος
Όσον αφορά στην εγχώρια συµπαιγνία γάλακτος η σχετικήαγορά προϊόντος (του
γάλακτος ως πρώτης ύλης) ήταν η παραγωγή και προµήθειαακατέργαστου αγελαδινού
γάλακτος.Η αγορά των γαλακτοκοµικών ως τελικών προϊόντων µπορεί να διακριθείστις
εξήςεπιµέρους αγορές:
o Γάλα Λευκό και Σοκολατούχο
o Κρέµαγάλακτος,
o Επιδόρπια µε βάση το γάλα,
o Γιαούρτι και Ξινόγαλο.
Στην αγορά αυτή δε συµπεριελήφθησαν τα τυριά (λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών δεν εντάσσονται στα «γαλακτοκοµικά
προϊόντα» και το βούτυρο (λαµβάνοντας υπόψη τη µη σηµαντική παρουσία στη
συγκεκριµένη αγορά των υπό εξέταση εταιριών).
Από την πλευρά των πελατών των εταιριών, η σχετική αγορά στη συγκεκριµένη υπόθεση
περιορίστηκε στο λιανικό εµπόριο και ιδιαίτερα στη διακίνησηγαλακτοκοµικών
προϊόντων από τα σούπερ µάρκετ (δε συµπεριλήφθηκε δηλαδή η επαγγελµατική αγορά).

Αναλυτικότερα στη σχετική αγορά του γάλακτος ως κριτήρια χρησιµοποιήθηκαν η
διάρκεια ζωής των διαφόρων τύπων γάλακτος και η προτίµηση γεύσης, οδηγώντας
τελικά στην τελική σύσταση της συγκεκριµένης αγοράς, η οποία περιλάµβανε το
λευκόφρέσκο παστεριωµένο, το συµπυκνωµένο εβαπορέ, το συµπυκνωµένο ζαχαρούχο,
το σοκολατούχο παστεριωµένο, το µακράςδιαρκείας (U.H.T.) λευκό, το µακράς
διαρκείας (U.H.T.) σοκολατούχο και το γάλα υψηλής παστεριώσεως (λευκό). Το
σοκολατούχο γάλα δε θεωρήθηκε διακριτή αγορά αφού θεωρήθηκε ότι απευθύνεται σε
ορισµένες κατηγορίες καταναλωτών. Για τη σχετική αγορά της κρέµας γάλακτος ως
κριτήριο χρησιµοποιήθηκε η σκοπούµενη χρήση της και συγκεκριµένα το γεγονός ότι
δεν καταναλώνεται ως τελικό προϊόν, αλλά αποτελείκατά κανόνα ενδιάµεσο υλικό στη
µαγειρική και ζαχαροπλαστική χωρίς να είναι δυνατό να υποκατασταθεί.Αντίστοιχο ήταν
το κριτήριο και για την περίπτωση της σχετικής αγοράς των επιδορπίων µε βάση το γάλα
και του ξυνόγαλου (διαφοροποίηση των βασικών χαρακτηριστικών και της σκοπούµενης
χρήσης τους από τα προϊόντα των υπόλοιπων αγορών του κλάδου των γαλακτοκοµικών).
Ο περαιτέρω διαχωρισµός της σχετικής αγοράς γιαουρτιού βασίστηκε στην τυποποίησή
του (τυποποιηµένογιαούρτι (ευρωπαϊκού τύπου) (το οποίο µε τη σειρά του περιλάµβανε
το γιαούρτι µε και χωρίς πρόσθετα συστατικά (µέλι,φρούτα, δηµητριακά κ.α.)και
γιαούρτι χύµα, στον τρόπο παρασκευής τους (στραγγισµένα, set και stirred) και στη
χρησιµοποιούµενη πρώτη ύλη (στην προκειµένη περίπτωση η σχετική αγορά αφορούσε
µόνο το αγελαδινό γιαούρτι). Από γεωγραφικής άποψης, ως σχετική αγορά θεωρήθηκε η
ελληνική επικράτεια, όπου εκτείνεται το δίκτυο και αναπτύσσεται η δραστηριότητα των
ελεγχόµενων εταιριών(Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2007).

4.2.3 Εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και μερίδια αγοράς
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι εµπλεκόµενες στη συγκεκριµένη
συµπαιγνία επιχειρήσεις και τα αντίστοιχα µερίδια αγοράς τους.

ΝΕΣΤΛΕ
Θυγατρική εταιρία της “ΝESTLE SA” που δραστηριοποιείται στους κλάδους των
τροφίµων, των ποτών και τωνζωοτροφών παράγοντας και εµπορευόµενη προϊόντα, όπως
καφέ, σοκολάτες καισοκολατούχα στιγµιαία ροφήµατα, προϊόντα µαζικής εστίασης και
µαγειρικά προϊόντα,παγωτά, εµφιαλωµένα φυσικά µεταλλικά νερά, ζωοτροφές καθώς
και γάλα εγκυτιωµένολευκό και σοκολατούχο, υποκατάστατα µητρικού γάλακτος,
τροποποιηµένα γάλατα για βρέφη και παιδιά, παιδικές τροφές Νestle κ.λ.π. Ο κλάδος
παραγωγής

γάλακτός

(εργοστάσιο

γάλακτοςεβαπορέ

στο

Πλατύ

Ηµαθίας)

απορροφήθηκε από θυγατρική εταιρεία του οµίλου∆ΕΛΤΑ (ΕΒΡΟΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ
Α.Β.Ε.Ε.) (2006).

ΟΛΥΜΠΟΣ
Με έδρα τη Λάρισα, δραστηριοποιείται από το 1964στους κλάδους των γαλακτοκοµικών
και τυροκοµικών προϊόντων. Παράγει και διανέµει µία ποικιλία γαλακτοκοµικών
προϊόντων, µεταξύ των οποίων γάλα παστεριωµένο µε διάφορες λιποπεριεκτικότητες,
γάλα µε κακάο παστεριωµένο, ξυνόγαλα, γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό και απλό µε
διάφορες λιποπεριεκτικότητες, γιαούρτι πρόβειο, επιδόρπια στραγγιστού γιαουρτιού,
κρέµα γάλακτος κ.λπ. Το Μάιο του 2000εξαγοράσθηκε από τη βιοµηχανία γάλακτος
«ΤΥΡΑΣ Α.Ε.».

VIVARTIA
Προήλθε από την απορρόφηση από τηνεταιρία «∆ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» των
εταιριών «∆ΕΛΤΑ ΠρότυποςΒιοµηχανία Γάλακτος Α.Ε.», «CHIPITA Α.Ε.», «Goody’s
Α.Ε.» και «Γενική Τροφίµων– Μπάρµπα Στάθης Α.Ε.», µε τον κλάδο Γαλακτοκοµικών
και Ποτών της ∆ΕΛΤΑ να δραστηριοποιείται στο χώρο του φρέσκου λευκού γάλακτος,

του γάλακτος υψηλήςπαστερίωσης, του σοκολατούχου γάλακτος, του συµπυκνωµένου
γάλακτος, τωνφρέσκων γαλακτοκοµικών προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων και των
επιδορπίωνγάλακτος), των φρέσκων χυµών, του τυριού, του βουτύρου και της
γιαούρτης.Τα µερίδια της ∆ΕΛΤΑ στις αντίστοιχες αγορές είναι: 1η θέσηστον τοµέα
διανοµής

φρέσκου

γάλακτος

µε

ποσοστό

41%,

1η

θέση

στην

αγορά

φρέσκουσοκολατούχου γάλακτος µε ποσοστό 55%, 2η θέση στην αγορά γιαούρτης και
φρέσκωνγαλακτοκοµικών προϊόντων µε ποσοστό 30% και 1η θέση στην αγορά φρέσκων
χυµών
διατήρησης σε ψύξη µε ποσοστό 65%.

ΜΕΒΓΑΛ
∆ραστηριοποιείται από το 1950 στον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας και συγκεκριµένα
στους κλάδους του φρέσκου γάλακτος, των γιαουρτιών ευρωπαϊκού και παραδοσιακού
τύπου και των τυροκοµικών, ενώ από το 2003 δραστηριοποιείται και στον κλάδο των
χυµών. Αναλυτικότερα παράγει προϊόντα όπως γάλα παστεριωµένο µε διάφορες
λιποπεριεκτικότητες (πλήρες, ελαφρύ άπαχο), γάλα µε κακάο, γιαούρτι αγελαδινό
στραγγιστό και απλό µε διάφορες λιποπεριεκτικότητες, γιαούρτι πρόβειο, γιαούρτι µε
φρούτα και επιδόρπια γιαουρτιού, εδέσµατα γιαουρτιού, κρέµα γάλακτος φρέσκια,
ξινόγαλα και εισάγει προϊόντα όπως γάλα µακράς διαρκείας (UHT), σοκολατούχο γάλα
(UHT), γάλα εβαπορέ (µικρές συσκευασίες), κρέµα γάλακτος (UHT), παιδικά γιαούρτια
και επιδόρπια. Το 2004 εξαγόρασε τη µονάδα παραγωγής τυροκοµικών ΕΒΡΟΓΑΛ στον
Έβρο και συµµετέχει µε 20% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑ. Βρίσκεται στην τρίτη (3η) θέση στον κλάδο των βιοµηχανιών φρέσκων
γαλακτοκοµικών προϊόντων και στην 9η θέση στον κλάδο βιοµηχανιών τροφίµων.

ΦΑΓΕ
Οι βασικές δραστηριότητές της περιλαµβάνουντην παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση
γαλακτοκοµικώνπροϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά και δη την επεξεργασία και
εµπορία νωπούκαι µακράς διαρκείας εγκυτιωµένου γάλακτος, την παραγωγή και
εµπορίατυποποιηµένου και χύµα γιαουρτιού και την παραγωγή και εµπορία
σκληρών,ηµίσκληρων, µαλακών και µε µορφή κρέµας τυριών. Ειδικότερα,παράγει µία

ποικιλία

γαλακτοκοµικών

προϊόντων

όπως

γάλα

υψηλής

παστερίωσης

µε

διάφορεςλιποπεριεκτικότητες και µε ή χωρίς προσθήκη στοιχείων (σίδηρο, ασβέστιο
κ.ά.), γάλα
σοκολατούχο

υψηλής

παστερίωσης

και

µακράς

διαρκείας,

γιαούρτι

αγελαδινό(στραγγιστό και απλό) µε διάφορες λιποπεριεκτικότητες και µε ή χωρίς
προσθήκησυστατικών, γιαούρτι πρόβειο, γιαούρτι µε φρούτα και δηµητριακά,
επιδόρπιαγιαουρτιού, ξινόγαλα, κρέµα γάλακτος (UHT) και εισάγει προϊόντα όπως γάλα
µακράς
διαρκείας (UHT), επιδόρπια γιαουρτιού. Στην κατηγορία γάλακτος υψηλής παστερίωσης
η εταιρία κατέχει µερίδιο αγοράς 36,5%.

ΣΕΡΓΑΛ
Με έδρα στις Σέρρες ιδρύθηκε το 1995 και δραστηριοποιείται στηµεταποίηση και
εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
Ιδρύθηκε το 1991, έχει την έδρα της στην Αλεξανδρούπολη Έβρουκαι το αντικείµενο
εργασιών της συνίσταται στην παραγωγή και διανοµήγαλακτοκοµικών προϊόντων.

ΚΡΙ-ΚΡΙ
Με έδρα στις Σέρρες δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο τωνγαλακτοκοµικών
προϊόντων και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση παγωτού,γιαουρτιού και φρέσκου
γάλακτος.

ΡΟ∆ΟΠΗ
Με έδρα στην Ξάνθη και έτος ίδρυσης το 1963, δραστηριοποιείται στηνπαραγωγή και
επεξεργασία γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων.

ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Γάλακτος)
Ιδρύθηκε το 1982, και αποτελεί το επίσηµο όργανοεκπροσώπησης των κοινών θέσεων
και απόψεων της ελληνικής βιοµηχανίαςγαλακτοκοµικών προϊόντων σε εθνικό,

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, µε τα µέλη του να αντιπροσωπεύουν την περίοδο της
συµπαιγνίας το 85% της ελληνικής παραγωγής και εµπορίας προϊόντωνγάλακτος (γάλα,
γιαούρτι, τυριά, παγωτά).

ΕΛ.Ο.Γ. (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος)
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µε διοικητική και οικονοµικήαυτοτέλεια που τελεί
υπό τον έλεγχο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης µε τοµέα αρµοδιότητας αυτόν του
γάλακτος.

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΛ.Ο.Γ. σχετικά µε την παραγωγή και τις εισκοµίσεις
αγελαδινού γάλακτος από το σύνολο των παραγωγών της χώρας για την εν λόγω χρονική
περίοδο

το

µεγαλύτερο

µέρος

της

εγχώριας

παραγωγήςαπορροφάται

από

γαλακτοβιοµηχανίες – µέλη του ΣΕΒΓΑΠ (86,99% έως 88,85%), µε τις πέντε από αυτές
(∆ΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΜΕΒΓΑΛ,ΝΕΣΤΛΕ και ΟΛΥΜΠΟΣ να απορροφούν ποσοστό από
56,98% έως 70,49%)(Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2007).

4.2.4 Εκδήλωση της συγκεκριμένης συμπαιγνίας
Η αρχή του χρονικού της συγκεκριµένης υπόθεσης εντοπίζεται στις 16 Ιανουαρίου 2006
στην επιστολή – καταγγελία του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κοζάνης και Περιχώρων «Ο
Βουρινός» σχετικά µε µείωση τιµών της πρώτης ύλης στην οποία προέβησαν οι
γαλακτοβιοµηχανίες έπειτα από τη µεταξύ τους συνεννόηση. Συγκεκριµένα στην
επιστολή αναφερόταν:

«Θέλουµε να εκφράσουµε τη δυσαρέσκειά µας και την

αγανάκτηση των 1.302 αγελαδοτρόφων της ∆υτικής Μακεδονίας. Οι παραπάνω
αγελαδοτρόφοι έδιναν το γάλα τους στις γαλακτοβιοµηχανίες ∆έλτα και Φάγε. Οι
παραπάνω εταιρείες προχώρησαν µονοµερώς, χωρίς καµία ενηµέρωση στους
παραγωγούς, στη µείωση της τιµής του γάλακτος κατά τρία λεπτά. ∆εν κατανοούµε τη
µείωση στις τιµές των παραγωγών όταν οι τιµές στα σουπερµάρκετ ανεβαίνουν συνεχώς
(...)».

Στην ίδια επιστολή µάλιστα επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι παραγωγοί δεν έχουν τη
δυνατότητα µη συνεργασίας µε τις εν λόγω εταιρίες, αφού αντίστοιχη συνεργασία µε
άλλες εταιρίες δεν είναι δυνατή λόγω αντίστοιχων συµφωνιών.

Χαρακτηριστικό όσον αφορά στη διαφορά αυτή µεταξύ των µέσων τιµών παραγωγού και
καταναλωτή είναι το διάγραµµα που ακολουθεί. Επίσης, όπως προέκυψε από τη
συγκεκριµένη µελέτη δεν υφίσταται σηµαντική στατιστική σχέση µεταξύ της τελικής
τιµής του γαλακτοκοµικού προϊόντος και της αντίστοιχης τιµής του παραγωγού.

∆ιάγραµµα 5: Μεταβολή της διαφοράς τιµών παραγωγού - καταναλωτή γαλακτοκοµικών
προϊόντων για την περίοδο 1990 - 2008(Tsakistara, Sdrolias, Polyzos, & Kakkos, 2009, p. 142)

Στις 26 Ιανουαρίου 2006 κατατίθεται σχετική ερώτηση στη Βουλή και στις 6 Ιουνίου
ξεκίνησε η έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Τελικά, στην ολοµέλεια της
Επιτροπής Ανταγωνισµού παραπέµφθηκαν οι εξής 17 εταιρείες: ∆έλτα ΑΕ, Φάγε ΑΕ,
Μεβγάλ ΑΕ, Ολυµπος ΑΕ, Nestle ΑΕ, ΕΛΟΜΑΣ, Carrefour - Μαρινόπουλος ΑΕ,
Σκλαβενίτης ΑΕΕ, Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ, Ατλάντικ ΑΕ, ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ, Κρι
Κρι ΑΕ, Σεργάλ ΑΕ, Νεογάλ ΑΕ, Ροδόπη ΑΕ, Μασούτης ΑΕ και ο κλαδικός Σύνδεσµος
Ελληνικών Βιοµηχανιών Γάλακτος (ΣΕΒΓΑΠ).

Μια σειρά από έγγραφα και σηµειώµατα όπως αποκαλύφθηκαν από τη σχετική έρευνα
της Επιτροπής Ανταγωνισµού έρχονται να «υποστηρίξουν» τη συγκεκριµένη συµπαιγνία.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
o Σηµείωµα της εταιρίας ∆έλτα προς την εταιρία Μεβγάλ µε ηµεροµηνία 4 Ιουνίου
2004 και τίτλο «Συνάντηση εκπροσώπων των γαλακτοβιοµηχανιών στη Λάρισα
την 31η Μαΐου 2004», µε αναφορά στη συνάντηση εκπροσώπων των
γαλακτοβιοµηχανιών ∆έλτα, Μεβγάλ, Nestlé, Όλυµπος και Φάγε. Αντικείµενο
της συνάντησης ήταν η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των
υπευθύνων των παραπάνω εταιρειών σχετικά µε τις εξελίξεις στον τοµέα της
πρωτογενούς παραγωγής γάλακτος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
o Επιστολή της εταιρίας ∆έλτα µε ηµεροµηνία 5.1.2006 σχετικά µε συνάντηση
εκπροσώπων των εταιριών ∆έλτα, Μεβγάλ, Κρι-Κρι, Σεργάλ για το ζήτηµα των
σχέσεων και του ανταγωνισµού µεταξύ των γαλακτοβιοµηχανιών στην αγορά των
Σερρών.
o Εσωτερικό σηµείωµα της Μεβγάλ, σχετικά µε τον «πόλεµο της γιαούρτης» και
τον κίνδυνο που αντιπροσώπευε η είσοδος της Friesland στην αγορά και στο
οποίο

αναφέρεται

σχεδιασµένη

συµφωνά

µε

τις

εταιρίες

Φάγε

και

∆έλτα(Χαροντάκης, 2007).
Ασφαλώς, η συγκεκριµένη λίστα θα µπορούσε να είναι πολύ µεγαλύτερη. Ωστόσο,
σκοπός της ενότητας δεν είναι µια αναλυτική παράθεση των αντίστοιχων σηµειωµάτων –
εγγράφων αλλά να κατανοηθεί το πώς στοιχειοθετείται µια τέτοιου είδους διαδικασία.
Στην αντίστοιχη εισήγηση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «µεταξύ των ετών 2003-2006
διαπιστώνεται ύπαρξη συµπλέγµατος συνεννοήσεων µε ενιαίο ανταγωνιστικό σκοπό,
στην οποία καταφαίνεται ο ηγετικός ρόλος και η συµµετοχή στο σύνολο των
παραβάσεων των εταιρειών ∆έλτα και Μεβγάλ, γεγονός το οποίο λαµβάνεται υπόψη ως
επιβαρυντικός παράγοντας του βασικού ποσού του προστίµου για κάθε µία από τις
επιµέρους παραβάσεις στις οποίες αυτές ενέχονται. Οι εταιρείες ∆έλτα και Μεβγάλ
αποτελούν τον κύριο κορµό του συνόλου των συµπράξεων, δηµιουργώντας ένα κοινό
µέτωπο που απέβλεπε στη σύναψη και εφαρµογή του συνόλου των συµπράξεων. Η
συνεννόηση αυτή επεδίωκε έναν ενιαίο αντιανταγωνιστικό στόχο, να παρεµποδίσει κάθε
ανταγωνισµό στον τοµέα των τιµών µε την επίτευξη συµφωνίας ή εναρµονισµένων

πρακτικών

επί

των

περισσοτέρων

παραµέτρων

ανταγωνισµού

στην

αγορά

γάλακτος»(Χαροντάκης, 2007).
Σύµφωνα µε την εισήγηση υπήρχαν 4 είδη στρεβλώσεων:
i.

οριζόντια

σύµπραξη

ορισµένων

γαλακτοβιοµηχανιών

µεαντικείµενο

τον

καθορισµό τιµών και κατανοµή των πηγώνπροµήθειας στην αγορά νωπού
γάλακτος.
ii.

οριζόντια σύµπραξη ορισµένων γαλακτοβιοµηχανιών µε αντικείµενο την
τιµολογιακή – εκπτωτική πολιτική τους προς τους πελάτες.

iii.

κάθετη

σύµπραξη ορισµένωνγαλακτοβιοµηχανιών

καιδιανοµέων για

τον

καθορισµό τιµών µεταπώλησης
iv.

κάθετη

σύµπραξη

καθορισµού

τιµών

µεταπώλησης

µεταξύορισµένων

γαλακτοβιοµηχανιών και κάποιων αλυσίδωνsupermarkets.
Τελικά, τον Μάιο του 2007 η Επιτροπή απεφάνθη την επιβολή προστίµου ύψους 48 εκ.
ευρώ για τις οριζόντιες και 28 εκ. ευρώ για τις κάθετες συµπράξεις. Αναλυτικότερα, τα
πρόστιµα ανά εταιρία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, µε τη διαφοροποίηση των
προστίµων να σχετίζεται µε το διαφορετικό τους βαθµό συµµετοχής στη διαδικασία αλλά
και το µερίδιο της αγοράς το οποίο κατείχαν (Μήλλιου & Ρουµανιάς, 2016).

Εταιρία

Πρόστιµο (ευρώ)

Όλυµπος

421.031

ΜΕΒΓΑΛ

3.017.955

Vivartia

21.777.612

ΦΑΓΕ

39.996

Carrefour/Μαρινόπουλος

520.910

ΑΒ Βασιλόπουλος

1.072.968

Αφοι Βερόπουλου

650.185

Σκλαβενίτης

784.833

Μασούτης

244.170

Ατλαντίκ

68.367

Πίνακας 4: Κατανοµή προστίµων σε εταιρίες για τη συµµετοχή τους στο ελληνικό καρτέλ
γάλακτος(Μήλλιου & Ρουµανιάς, 2016)

Αναλυτικότερα, για τον υπολογισµό του προστίµου, το βασικό ποσό προέκυψε µε τον
ορισµό ποσοστού ύψους µέχρι 30% επί τωνετήσιων ακαθάριστων εσόδων της
επιχείρησης από προϊόντα, που αφορούν στηπαράβαση µε κριτήριο τη σοβαρότητα
αυτής και τον υπολογισμό αυτού του ποσοστού επίτων ετήσιων ως άνω εσόδων για
κάθε έτος της παράβασης αθροιστικά. Η παράμετρος της σοβαρότητας της παράβασης
προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως το είδος της παράβασης, τα
αντιανταγωνιστικά αποτελέσµατα πουπροσκλήθηκαν ή απειλήθηκαν να προκληθούν
στην αγορά, το ειδικό βάρος κάθεεπιχείρησης στην παράβαση, το οικονοµικό όφελος,
που αποκόµισαν ή επιδίωκαν νααποκοµίσουν οι παραβάτες, η οικονοµική δύναµη των
επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά,ηέκταση
της γεωγραφικής αγοράς. Για τον υπολογισµό της διάρκειας της παράβασης λαµβάνεται
υπόψη το χρονικόδιάστηµα, κατά το οποίο η αντιανταγωνιστική συµπεριφορά έχει
εκδηλωθεί στη πράξη. Όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξετάζει περισσότερες
παραβάσεις, ο υπολογισµός τουπροστίµου πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία από
αυτές με το τελικό ποσό του προστίµου να μην µπορεί να υπερβαίνει το 15% των
ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης της τρέχουσας ή της προηγούµενης της
παράβασης χρήσης(Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2007).

4.2.5 Παραβάσεις που έλαβαν χώρα στη συγκεκριμένη συμπαιγνία
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται περαιτέρω οι επιµέρους παραβάσεις, όπως αυτές
εντοπίστηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη συµπαιγνία.
Ως πρώτη παράβαση αναγνωρίστηκαν οι παράνοµες συναντήσεις στελεχών των
γαλακτοβιοµηχανιών. Βέβαια, θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως οι συναντήσεις
αυτού του είδους είναι κάτι σύνηθες και µάλιστα αναγκαίο στη σύγχρονη επιχειρησιακή
πραγµατικότητα. Αυτή η αναγκαιότητα πηγάζει από τα ίδια τα χαρακτηριστικά της
αγοράς, όπως οι υφιστάµενες οικονοµικές εξελίξεις, ο αυξηµένος ανταγωνισµός και η

οικονοµική αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Επίσης, οι τακτικές επιχειρηµατικές
επαφές µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη και στην καινοτοµία, µε τη
συγκεκριµένη πρακτική να εφαρµόζεται µε τη µορφή εταιρικών συµπράξεων (clusters) ή
επιχειρηµατικών δικτύων (networks). Τα χαρακτηριστικά αυτά επικαλέστηκαν και οι
εταιρίες στην «υπερασπιστική τους γραµµή». Εντούτοις, η παράβαση στη συγκεκριµένη
συµπεριφορά, όπως αυτή εντοπίστηκε και οδήγησε στην εισήγηση τιµωρίας της από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, έγκειται στο στοιχείο της µυστικότητας που διέκρινε αυτές τις
συναντήσεις. Η µυστικότητα αυτή συσχετίστηκε τόσο µε την απουσία επίσηµων
πρακτικών ή γνωστοποίηση πορισµάτων των αντίστοιχων συναντήσεων όσο και µε το
γεγονός του περιορισµού των συµµετεχόντων στις σηµαντικότερες επιχειρήσεις της
αγοράς. Η τεκµηρίωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού έγινε µε γραπτές
αποδείξεις από την εταιρία ΜΕΒΓΑΛ (δακτυλογραφηµένα πρακτικά, χειρόγραφες
σηµειώσεις και εσωτερικά σηµειώµατα). Μια ακόµα παράµετρος της υπερασπιστικής
γραµµής των εταιριών ήταν ότι οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούσαν στη βελτίωση της
ποιότητας του προϊόντος (θέτοντας ζητήµατα που σχετίζονται µε την έρευνα και την
ανάπτυξη, το µάρκετινγκ και την ποιότητα), µε τελικό σκοπό το όφελος του καταναλωτή.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να τεκµηριωθεί εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων
που θα προέκυπταν από τη χρήση αντίστοιχων στατιστικών εργαλείων και άλλων
τεχνικών των οποίων η χρήση ενδείκνυται για το συγκεκριµένο σκοπό(Evans, 2008).
Η δεύτερη παράβαση που διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού αφορούσε την
ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είχαν να κάνουν µε
διάφορα πεδία εταιρικής δράσης, όπως «τις ποσοστώσεις γάλακτος, τον συντονισµό και
την εφαρµογή των ευρωπαϊκών προγραµµάτων βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος,
το µητρώο των παραγωγών και των κατόχων ατοµικών ποσοτήτων αναφοράς, καθώς και
τις µηνιαίες τιµές παραγωγού αγελαδινού γάλακτος».Όπως υποστηρίχθηκε και από τις
παραπεµπόµενες εταιρίες, η πρακτική της διακίνησης της πληροφορίας µπορεί να αποβεί
ιδιαίτερα ωφέλιµη για τις εµπορικές επιχειρήσεις αφού µπορεί να συµβάλλει στη
βελτίωση της κατανόησης της αγοράς και εποµένως στην αποδοτικότερη διαχείριση
διάφορων ζητηµάτων όπως η αποτελεσµατικότερη διανοµή, η πρόβλεψη της ζήτησης και
η αντίστοιχη διαχείριση αποθεµάτων, στην επένδυση σε δοκιµασµένες λύσεις, καθώς και
στην αύξηση της διαφάνειας της αγοράς.Το παραβατικό στοιχείο στην προκειµένη

περίπτωση σχετιζόταν µε το είδος και τη φύση αυτών των πληροφοριών, των οποίων η
χρήση θα έπρεπε να γίνεται µόνο για την ενηµέρωση των επίσηµων αρµόδιων φορέων.
Αντίθετα, στην προκειµένη περίπτωση µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τις εταιρίες
προκειµένου να τις βοηθήσει στη χάραξη µιας συγκεκριµένης στρατηγικής, µιας και δεν
επρόκειτο για απλά στατιστικά στοιχεία, αλλά για στοιχεία που «µαρτυρούσαν»
συγκεκριµένες εταιρικές συµπεριφορές, πολιτικές τιµολόγησης και χρηµατοδότησης,
επενδύσεις, εκπαιδεύσεις, εξοπλισµός κ.α. Η εµπιστευτικότητα µάλιστα αυτών των
πληροφοριών ενισχυόταν από το γεγονός ότι δεν αφορούσαν το µακρινό παρελθόν αλλά
το εγγύς µέλλον, αποκαλύπτοντας έτσι τυχόν αποφάσεις που εφαρµόζονταν ή πρόκειται
να εφαρµοστούν στα πλαίσια του ανταγωνισµού. Σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο τα
στοιχεία αυτά έγιναν διαθέσιµα στις παραπεµπόµενες εταιρίες, καθοριστικός ήταν ο
ρόλος του ΣΕΒΓΑΠ (Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων)
που αποτελεί την ένωση των γαλακτοβιοµηχανιών της Ελλάδος. Τα στοιχεία αυτά
βρίσκονταν στο αρχείο του ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος)
στον οποίο ο ΣΕΒΓΑΠ διέθετε εκπρόσωπο και εποµένως πρόσβαση. Τέτοιου είδους
κάθετη ροή πληροφορίας µέσω ενός τρίτου µέρους, έχει επισηµανθεί στη σχετική
βιβλιογραφία ως hub-and-spoke σύµπραξη(Βρετανικη Επιτροπή Ανταγωνισµού, 2003;
Καραγκούνης, 2012).Η προαναφερόµενη διαδικασία τεκµηριώθηκε µέσω ηλεκτρονικών
και χειρόγραφων σηµειώσεων στις οποίες εκφραζόταν η πρόθεση ελέγχου της
συγκεκριµένης αγοράς.
Μια τρίτη παράβαση που εντοπίστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού είχε να κάνει µε
τη στρέβλωση της τιµολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων. Στη συγκεκριµένη
κατεύθυνση εντάχθηκαν η εκούσια και συχνή ανταλλαγή τιµοκαταλόγων (οριζόντια
µεταξύ

των

εµπλεκόµενων

γαλακτοβιοµηχανιών)

καθώς

και

η

διαµόρφωση

συγκεκριµένων εκπτωτικών πολιτικών. Η τεκµηρίωση της συγκεκριµένης παράβασης
από την Επιτροπή Ανταγωνισµού έγινε µέσω της εύρεσης αντιγράφων τιµοκαταλόγων
των εµπλεκόµενων εταιριών στα πλαίσια µιας παράνοµης εναρµονισµένης πρακτικής, η
οποία δρα τελικά αρνητικά για τον ανταγωνισµό και για τους ίδιους τους καταναλωτές,
περιορίζοντας δυναµικά τις επιλογές τους στη συγκεκριµένη αγορά. Σύµφωνα µε την
υπερασπιστική γραµµή των εµπλεκόµενων εταιριών ως προς τη συγκεκριµένη
παράβαση, η γνώση των τιµοκαταλόγων θα µπορούσε να επιτευχθεί και µε τη µέθοδο της

παρακολούθησης τιµών των ανταγωνιστικών προϊόντων (benchmarking). Εντούτοις, η
συγκεκριµένη µέθοδος είναι διαφορετική από την ακολουθούµενη µιµητική εναρµόνιση
τιµών, αφού στόχος τελικά δεν ήταν η βελτίωση της επιχείρησης µε βάση την
τιµολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών (µέσω εντοπισµού και περιορισµού των
αντίστοιχων αδυναµιών) αλλά η εναρµόνιση των διαφορετικών τιµολογιακών πολιτικών.
Η µη εφαρµογή benchmarking τεκµηριώθηκε µέσω της απουσίας σχετικών εκθέσεων
αξιολόγησης και διερεύνησης νέων λύσεων για τους εκάστοτε τοµείς υστέρησης των
επιχειρήσεων. Η τεκµηρίωση της διαµόρφωσης συγκεκριµένων εκπτωτικών πολιτικών
έγινε µέσω εσωτερικών σηµειωµάτων που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή
Ανταγωνισµού και τα οποία αφορούσαν εκτέλεση συγκεκριµένων πανοµοιότυπων
ενεργειών. Το αθέµιτο της συγκεκριµένης πρακτικής έγκειται αφενός στον αποκλεισµό
εταιριών µικρότερου µεγέθους οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα ακολουθίας παρόµοιων
πολιτικών και αφετέρου στην τελική επιβάρυνση των καταναλωτών, οι οποίοι µπορεί να
επωφελούνταν για το χρονικό διάστηµα διάρκειας ισχύος της προσφοράς αλλά είχαν
σηµαντικό µειονέκτηµα και επιβάρυνση όταν επιτυγχανόταν ο περιορισµός του
ανταγωνισµού. Στον αντίποδα, οι εµπλεκόµενες εταιρίες ισχυρίστηκαν πως η
συγκεκριµένη πολιτική είχε αµυντικό χαρακτήρα και χρησιµοποιήθηκε ως «µέσο για την
επαναφορά του ανταγωνισµού σε φυσιολογικά επίπεδα». Όµως, και σε αυτή την
περίπτωση το παραβατικό στοιχείο σχετίζεται µε την εναρµόνιση της ακολουθούµενης
πολιτικής καθώς και το γεγονός ότι ο αποκλεισµός των µικρότερων επιχειρήσεων δεν
αποτελεί «επαναφορά σε φυσιολογικά επίπεδα».
Παραβατική

συµπεριφορά

αποτέλεσαν

επίσης

και

οι

κάθετες

συµφωνίες

γαλακτοβιοµηχανιών – µεταπωλητών οι οποίες τεκµηριώθηκαν µέσω της εύρεσης
τιµοκαταλόγων που είχαν αποσταλεί µαζί µε τα προϊόντα από τις γαλακτοβιοµηχανίες
προς τα supermarkets, µε συγκεκριµένους µάλιστα όρους αποδοχής, που εκφράζονταν
είτε ως παρότρυνση είτε ως απαίτηση. Στην υπερασπιστική τους γραµµή οι
εµπλεκόµενες εταιρίες ισχυρίστηκαν πως οι τιµολογήσεις αυτές αποτελούσαν συστάσεις
οι οποίες µάλιστα δεν ακολουθούνταν πάντα. Εντούτοις, το επιχείρηµα αυτό δεν έγινε
δεκτό µε βάση το γεγονός ότι οι τιµοκατάλογοι που βρέθηκαν περιλάµβαναν
«προτεινόµενες» τιµές λιανικής και όχι χονδρικής πώλησης και η εφαρµογή τους ήταν
άσχετη µε την παραβατικότητα της πρακτικής. Η συγκεκριµένη πρακτική περιείχε

αντιανταγωνιστικό

χαρακτήρα,

λαµβάνοντας

µάλιστα

υπόψη

τη

µεγάλη

διαπραγµατευτική ισχύ των µεταπωλητών στη σχετική αγορά.
Όσον αφορά στη συµµετοχή των µεγάλων αλυσίδων supermarkets σε αυτήν την
παραβατική

συµπεριφορά,

αυτή

κρίθηκε

αυξηµένη

εξαιτίας

της

µεγάλης

διαπραγµατευτικής τους ισχύος έναντι των προµηθευτών τους (µεγάλος όγκος
πωλήσεων, µεγάλη γεωγραφική εµβέλεια δικτύου πώλησης), παρά το γεγονός ότι σε
ανάλογες υποθέσεις η πρωτοβουλία για τον περιορισµό του ανταγωνισµού «χρεώνεται»
περισσότερο στην πλευρά του προµηθευτή. Επίσης λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα
εµπορίας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην οποία είχε καθοριστικό ρόλο η γνώση των
τιµών των ανταγωνιστικών προϊόντων.

4.3 Άλλες εφαρμογές
Όπως προαναφέρθηκε το φαινόµενο των συµπαιγνιών παρουσιάζεται σε βάθος χρόνου
στην επιχειρησιακή πραγµατικότητα. Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται συνοπτικά
διάφορες εφαρµογές αυτού του είδους, µε στόχο όχι την εξαντλητική παράθεση σχετικών
παραδειγµάτων αλλά να καταδειχθεί το εύρος του φαινοµένου.

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (Ε.Α.277/IV/2005)
Στο συγκεκριµένο σύνδεσµο επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού πρόστιµο
ύψους 15 εκατ. ευρώ (µειώθηκε µέσω έφεσης στα 3 εκατ. ευρώ στο ∆ιοικητικό Εφετείο)
καθώς και επιµέρους πρόστιµα σε κάθε µία από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις λόγω
χειραγώγησης τιµών µέσω καθορισµού κοινής εκπτωτικής πολιτικής. Ο καθορισµός
αυτός γινόταν µέσω µυστικών συναντήσεων µεταξύ ορισµένων αλυσίδων σούπερµάρκετ και βασικών προµηθευτών του λιανεµπορίου (οριζόντια σύµπραξη), µε στόχο τον
αποκλεισµό ανταγωνιστικών προµηθευτών(ΕΚΠΑ, 2014).

Yamaha (2003)
Η παραβατικότητα στο ζήτηµα της τιµολογιακής πολιτικής απαντάται και στην
περίπτωση της Yamaha (2003), µε την καταδικαζόµενη πολιτική να αφορά στην

υποχρέωση των διανοµέων να χρησιµοποιούν στα καταστήµατά τους τον προτεινόµενο
τιµοκατάλογο λιανικής, µε στόχο της εταιρίας να διατηρεί ένα συγκεκριµένο επίπεδο
τιµών, το καθοριζόµενο από την επίσηµη πολιτική. Στη συγκεκριµένη µάλιστα
κατεύθυνση εντάσσεται η χορήγηση bonus σε περιπτώσεις που οι εκπτώσεις δεν
ξεπερνούσαν το 15% και η απαγόρευση διαφήµισης µε τιµές διαφορετικές από τις
επίσηµα «προτεινόµενες» (ΕΚΠΑ, 2014).

Consten – Grundig (1964)
Η συγκεκριµένη εταιρία προκειµένου να απαλείψει τον ανταγωνισµό και να επιτύχει
απόλυτη εδαφική προστασία για τα προϊόντα της σε επίπεδοχονδρεµπορίουστη Γαλλία,
απαγόρευε τις εξαγωγές στην ΕΕ στους λοιπούς αντιπροσώπους και ταυτόχρονα δεν
προµήθευε ούτε έµµεσα οποιονδήποτε στη Γαλλία. Έτσι, «προστάτευε» τον
αντιπρόσωπό της από παράλληλες εισαγωγές και διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο των
τιµών (ΕΚΠΑ, 2014).

WoodPulp (1984)
Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης υπόθεσης έγκειται στο ότι παρά την καταδικαστική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού (1984), αυτή ακυρώθηκε από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (1993). Αναλυτικότερα, η καταδικαστική απόφαση αφορούσε 40
παραγωγούς ξυλοπολτού από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι µέσω µυστικών
συναντήσεων µε βάση την Ελβετία διαµόρφωναν κοινή τιµολογιακή πολιτική. Η
παραβατική συµπεριφορά σύµφωνα µε την Επιτροπή σχετιζόταν µε την παράλληλη
συµπεριφορά των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Εντούτοις, για το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, αυτή η παράλληλη συµπεριφορά θα πρέπει να αποδειχθεί αφού µπορεί να
οφείλεται στην ολιγοπωλιακή µορφή της συγκεκριµένης αγοράς σε συνδυασµό µε τη
διαφάνεια των αντίστοιχων τιµών (Μήλλιου, 2009).

Υπόθεση αριθ. C.38.240 — Σωλήνες για βιοµηχανική χρήση
Ένα σύνολο επιχειρήσεων του συγκεκριµένου αντικειµένου στο πλαίσιο της Cuproclima
Quality Association for ACR Tubes, προέβαιναν σε µυστικές συναντήσεις στην Ελβετία
µε σκοπό να καθορίσουν την τιµολογιακή πολιτική και την κατανοµή των αγορών σε

ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτά τα πλαίσια προχωρούσαν στην ανταλλαγή εµπιστευτικών
πληροφοριών αλλά και όριζαν εκείνες τις επιχειρήσεις που θα διαδραµάτιζαν ηγετικό
ρόλο ανά γεωγραφική περιοχή.

Υπόθεση IV /29.395-Windsurfing International
Η

παραβατική

συµπεριφορά

στην

προκειµένη

υπόθεση

αφορούσε

την

επιχείρησηWindsurfing International Inc, µε έδρα τις Η.Π.Α η οποία στις συµβάσεις που
συνήπτε µε διάφορες εταιρίες ανά την Ευρώπη παραχωρούσε την άδεια εκµετάλλευσής
των εµπορικών της σηµάτων καθώς και την άδεια κατασκευής σανίδων ιστιοπλοΐας της
δικής της τεχνογνωσίας. Ωστόσο στη δεύτερη περίπτωση η σύµβαση απαιτούσε ο
συνδυασµός των τµηµάτων για την κατασκευή του πλήρους προϊόντος να έχει τη δική
της έγκριση. Επίσης, ως προς την πώληση επέτρεπε µόνο αυτή του συνολικού προϊόντος.
Το γεγονός περιόριζε σαφώς το ανταγωνισµό στον τοµέα της κατασκευής και της
διανοµής ιστιοπλοϊκού εξοπλισµού. Η Επιτροπή καταδίκασε τη συγκεκριµένη
συµπεριφορά µε το σκεπτικό ότι τα δύο τµήµατα του συνόλου του προϊόντος αποτελούν
δύο διαφορετικές σχετικές αγορές και εποµένως µπορεί να διαχωριστεί η διαδικασία
κατασκευής και πώλησής τους.
Υπόθεση IV/30. 070 National Panasonic
Στη συγκεκριµένη υπόθεση καταδικάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η National
Panasonic (UK) Ltd (µε επιχειρησιακό πεδίο αυτό της αγοράςσυσκευών υψηλής
πιστότητας ήχου) µε βάση το γεγονός ότι για να εγκρίνει η συγκεκριµένη εταιρία
κάποιον έµπορο ως εξουσιοδοτηµένο, αυτός θα έπρεπε ανάµεσα σε άλλους να πληροί και
τον όρο να µην προβαίνει σε εξαγωγή των προϊόντων που του προµήθευε. Έτσι, µέσω
του ελέγχου των παράλληλων εξαγωγών ήταν δυνατό να επηρεάσει το διακοινοτικό
εµπόριο, προς όφελος των εξουσιοδοτηµένων εµπόρων της και κατ΄ επέκταση της ίδιας
της εταιρίας. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί πως σηµαντικό ρόλο στη µειωµένη
επιβολή προστίµου διαδραµάτισε το γεγονός ότι η εταιρία προσάρµοσε κατάλληλα την
πολιτική της, αποδεχόµενη να παρέχει service στα προϊόντα ανεξάρτητα από τον
προµηθευτή και από το αν αυτός αποτελούσε εξουσιοδοτηµένο έµπορό της.

Υπόθεση IV/28.282 - Distillers Company Limited
Η συγκεκριµένη εταιρία, παραγωγός και πωλητής οινοπνευµατωδών µε σχετική εγκύκλιο
(24/06/1975) ζητούσε από τους πελάτες των θυγατρικών της στο Ηνωµένο Βασίλειο να
ακολουθούν διαφοροποιηµένες τιµές ανάλογα µε αν τα προϊόντα προορίζονταν για
µεταπώληση στην εθνική αγορά ή για εξαγωγή, προβαίνοντας έτσι στην παράβαση της
άνισης µεταχείρισης, εµποδίζοντας τη διαδικασία παράλληλων εξαγωγών (αφού
µπορούσαν να καθοριστούν υψηλότερες τιµές σε σχέση µε την εγχώρια αγορά)
(Χατζούλης et al., 2017)

Από την παραπάνω επισκόπηση εφαρµογών συµπαιγνιών προκύπτει το εύρος του
φαινοµένου τόσο από πλευράς προϊόντων και σχετικών αγορών όσο και από πλευράς
µορφής παραβάσεων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των προαναφερόµενων περιπτώσεων
είναι ο αποκλεισµός των ανταγωνιστών ως στόχος των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η πρακτική της συµπαιγνίας αποτελεί µια συνήθη πραγµατικότητα όπως προκύπτει από
την προαναφερθείσα ιστορική ανασκόπηση του φαινοµένου αλλά και την ένταση της
εξέλιξής του (µε ενδεικτικά τα πρόστιµα που έχουν επιβληθεί κατά καιρούς από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού). Η επικαιρότητά της µάλιστα ενισχύεται κατά πολύ σε
περιόδους όπως η τρέχουσα, µε την υφιστάµενη οικονοµική κρίση να έχει επηρεάσει
καθοριστικά την καθηµερινότητα των πολιτών, της κοινωνίας και εποµένως και των
επιχειρήσεων.
Εξ ορισµού η συµπαιγνία µπορεί να συνδεθεί µε την έµφυτη τάση των επιχειρήσεων να
επιδιώκουν τον περιορισµό του ανταγωνισµού και την διαµόρφωση τιµής που θα
αποδώσει το µέγιστο κέρδος. Η συµπαιγνία µπορεί να πάρει πολλές µορφές, µε τις
βασικότερες από τις οποίες να είναι η ρητή συµπαιγνία (explicit collusion - cartel), η
σιωπηρή συµπαιγνία (tacit collusion) και η συµφωνία cartel, µε κάθε µία από αυτές να
διακρίνεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Επίσης, η πολυπλοκότητα του

φαινοµένου αναδεικνύεται από το πλήθος των παραγόντων που µπορούν να συµβάλλουν
θετικά ή αρνητικά στη δηµιουργία της.
Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω χαρακτηριστικών του φαινοµένου (ένταση, έκταση
και αθέµιτος χαρακτήρας) είναι η αντιµετώπισή του από το δίκαιο ανταγωνισµού της
E.E. (Άρθρο 101 της ΣΛΕΕ) µε το εγχώριο νοµοθετικό πλαίσιο να προσαρµόζεται στις
ευρωπαϊκές νόρµες (Άρθρο 1 Ν. 3959/2011), µε την εκάστοτε εφαρµογή της νοµοθεσίας
να εξαρτάται από την αγορά (ευρωπαϊκή ή εγχώρια) η οποία πλήττεται λόγω της
αντίστοιχης συµπαιγνίας. Επισηµαίνεται πως τα πεδία επιρροής ποικίλουν και µπορούν
να σχετίζονται µε τις τιµές, την αγορά, τους πελάτες, την παραγωγή αλλά και τη διανοµή.
Η πολυπλοκότητα του φαινοµένου έχει γίνει αντιληπτή από την αντίστοιχη νοµοθεσία,
γεγονός που προκύπτει από το πλήθος και το είδος των κριτηρίων που έχουν τεθεί
προκειµένου να καθοριστούν ενδεχόµενες εξαιρέσεις από την κατάταξη τους στην
κατηγορία των συµπαιγνιών. Το «πνεύµα» του εντοπισµού αυτών των εξαιρέσεων είναι
να µην υφίσταται µια οριζόντια απαγόρευση αλλά να γίνουν αντιληπτές εκείνες οι
συµφωνίες οι οποίες µπορούν να έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην οικονοµία και στην

κοινωνία, αποδίδοντας τελικά οφέλη στους ίδιους τους καταναλωτές (όπως για
παράδειγµα ο τοµέας της Έρευνας και Ανάπτυξης).
Επίσης, σηµαντικές πτυχές της αντιµετώπισης του φαινοµένου αποτελούν η δράση σε
προληπτικό επίπεδο και η δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης αναγνώρισης πρακτικών
αυτού του είδους (ενδεικτικός προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση είναι ο σχετικός
οδηγός της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισµού).
Επιβεβαίωση της έντασης του φαινοµένου αποτέλεσε σε εγχώριο επίπεδο η εκδήλωση
του καρτέλ γάλακτος. Άλλωστε, ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα
παρουσιάζει χαρακτηριστικά τα οποία «διευκόλυναν» τη συγκεκριµένη εξέλιξη όπως
αυτά της αποκλίνουσας παραγωγικής διαδικασίας, του έντονου ανταγωνισµού και της
τάσης συγκέντρωσης της αγοράς σε µεγάλες επιχειρήσεις, µε τις µικρότερες επιχειρήσεις
να περιορίζονται σε «τοπικά περιορισµένο» ρόλο.
Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν και τεκµηριώθηκαν στη συγκεκριµένη συµπαιγνία
αφορούσαν παράνοµες συναντήσεις στελεχών των γαλακτοβιοµηχανιών (µε σηµαντικό
το στοιχείο της µυστικότητας), ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών (µε σηµαντικό
στοιχείο το είδος και τη φύση αυτών των πληροφοριών) και στρέβλωση της
τιµολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων (µε σηµαντικό στοιχείο την εκούσια και συχνή
ανταλλαγή τιµοκαταλόγων και τη διαµόρφωση συγκεκριµένων εκπτωτικών πολιτικών).
Το συγκεκριµένο καρτέλ αντιµετωπίστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την
επιβολή σηµαντικού προστίµου, στο σύνολο των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, το οποίο
παρουσίασε διαφοροποίηση ανάλογα µε το βαθµό συµµετοχής τους.
Ζητούµενο βέβαια αποτελεί η προληπτική και όχι η διορθωτική αντιµετώπιση του
φαινοµένου. Στη συγκεκριµένη κατεύθυνση εντάσσονται µέτρα λειτουργίας και ελέγχου
της αγοράς µε τέτοιο τρόπο που δε θα ενθαρρύνει το σχηµατισµό συµπαιγνιών και θα
αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από την υιοθέτηση πολιτικών αυτού του είδους. Κάτι
τέτοιο βέβαια δεν θα πρέπει να αποδυναµώσει το αντίστοιχο νοµοθετικό πλαίσιο και την
εφαρµογή του, το οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσαρµόζεται στα σύγχρονα
δεδοµένα και σε εκείνες τις πρακτικές που τείνουν να «καµουφλάρουν» ή να
αποκρύψουν αντίστοιχα εγχειρήµατα.
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