ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ
ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΝΣΑΦΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ

Γιαηπιβή ςποβληθείζα ππορ μεπική εκπλήπωζη
ηων απαπαιηήηων πποϋποθέζεων
για ηην απόκηηζη ηος
Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ

Αθήνα
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ, 2011

Δγκπίνοςμε ηη διαηπιβή ηηρ ΝΣΑΦΛΟΤ ΗΧΑΝΝΑ

ΓΑΣΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Τπεύθςνορ Καθηγηηήρ
Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών

ΚΑΣΟΤΛΑΚΟ ΗΧΑΝΝΖ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Δξεηαζηήρ Καθηγηηήρ
Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών

ΕΑΥΑΡΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ
Δξεηαζηήρ Καθηγηηήρ
Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Εσταριστίες
Θα ήζεια λα επραξηζηήζω ζεξκά ηνλ ππεύζπλν θαζεγεηή κνπ θαη
δηεπζπληή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ, θ. Γάηζην
Κωλζηαληίλν, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπιωκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Τνλ
επραξηζηώ επίζεο γηα ηελ θαζνδήγεζε, αιιά θαη ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο πνπ
κνπ κεηέδωζε.
Επίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηνλ θαζεγεηή θ. Καηζνπιάθν Θωάλλε,
γηα ηε ζπκβνιή ηνπ, ηόζν θαηά κέζω ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ όζν θαη κέζα
από ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν. Επραξηζηώ ηνλ ίδην θαη ηνλ επίθνπξν
θαζεγεηή θ. Ζαραξηά Ειεπζέξην πνπ δέρηεθαλ λα είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο
αμηνιόγεζεο ηεο δηαηξηβήο κνπ.
Αθόκε, ζα ήζεια λα εθθξάζω ηελ επγλωκνζύλε κνπ πξνο όινπο ηνπο
θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή θαη
βνήζεηά ηνπο.
Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ηελ νηθνγέλεηά θαη ηνπο θίινπο κνπ, πνπ
ήηαλ δίπια κνπ θαη κε ζηήξηδαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ κνπ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ει. 1

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ

ει. 3

1.1 ΟΡΗΜΟ

ει. 3

1.2 ΚΟΠΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ

ει. 4

1.3 ΓΤΝΑΜΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ

ει. 5

1.4 ΟΡΗΜΟ ΥΔΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ

ει. 7

1.5 ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΓΔΠΟΕΟΤΑ ΘΔΖ

ει. 11

1.6 ΤΜΠΑΗΓΝΗΑ

ει. 13

1.7 ΤΓΥΩΝΔΤΔΗ

ει. 18

1.7.1 Οξηδόληηεο Σπγρωλεύζεηο

ει. 18

1.7.2 Σπληνληζκέλε Αιιειεπίδξαζε

ει. 18

1.7.3 Μνλνκεξείο επηδξάζεηο

ει. 19

1.7.4 Κάζεηεο ζπγρωλεύζεηο

ει. 20

1.7.5 Σπγρωλεύζεηο πηζαλώλ/δπλεηηθώλ αληαγωληζηώλ

ει. 20

1.8 Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖΝ Δ.Δ.

ει. 20

1.8.1 Τν Επξωπαϊθό Δίθηπν Αληαγωληζκνύ (ECN)

ει. 21

1.8.2 Άξζξν 81 Σπκπαηγλίεο

ει. 22

1.8.3 Άξζξν 82 Καηάρξεζε Δεζπόδνπζαο ζέζεο

ει. 24

1.8.4 Καλνληζκόο Νν139/2004 – θαλνληζκόο ζπγρωλεύζεωλ

ει. 25

1.8.5 Δξάζε ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο Αληαγωληζκνύ

ει. 26

1.9 Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΗ Ζ.Π.Α.

ει. 27

1.9.1 Σπκπξάμεηο

ει. 28

1.9.2 Σπγρωλεύζεηο

ει. 29

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

ει. 31

2.1 ΟΡΗΜΟ

ει. 31

2.2 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

ει. 31

2.2.1. Τν παξάδνμν ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάηωλ (Chain store paradox)

ει. 31

2.2.2 Υπόδεηγκα Selten κε Ν=∞

ει. 33

2.2.3 Υπνδείγκαηα κε αηειή πιεξνθόξεζε

ει. 34

2.2.3.1 Δεκηνπξγία θήκεο

ει. 34

2.2.3.2 Επηζεηηθή ηηκνιόγεζε κε ζθνπό ηελ επηβξάδπλζε εηζόδνπ

ει. 35

2.2.4 Σεκαηνδόηεζε ρακεινύ θόζηνπο

ει. 37

2.2.5 Υπόδεηγκα ζύγρπζεο ζήκαηνο (Signal-jamming)

ει. 39

2.2.6 Υπόδεηγκα επηζεηηθήο ηηκνιόγεζε γηα έιεγρν ηεο αγνξάο
(Test-Market Predation)

ει. 40

2.2.7 Σεκαηνδόηεζε ρακειήο δήηεζεο

ει. 43

2.2.8 Φξεκαηννηθνλνκηθή επηζεηηθόηεηα (Financial Predation)

ει. 45

2.2.8.1 Long Purse
2.2.9 Επηζεηηθή ηηκνιόγεζε θαη ζπγρώλεπζε

ει. 46
ει. 47

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ
ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

ει. 49

3.1 ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

ει. 49

3.2 ΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ

ει. 50

3.2.1 Σηαηηθό κνληέιν

ει. 50

3.2.2 Αζπκκεηξία πιεξνθόξεζεο

ει. 52

3.2.3 Δπλακηθό κνληέιν

ει. 53

3.3 ΔΛΔΓΥΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΚΡΗΒΩΖ ΣΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ
ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

ει. 56

3.3.1 Έιεγρνη από ηηο Αξρέο Αληαγωληζκνύ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο
επηζεηηθήο ηηκνιόγεζεο

ει. 56

3.3.2 Ο αληίινγνο ηωλ επηρεηξήζεωλ

ει. 60

3.3.2.1 Η ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα απμήζεη ηηο ηηκέο

ει. 60

3.3.2.2 Η ζπζία ηωλ βξαρππξόζεζκωλ θεξδώλ

ει. 62

3.4 ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΖΝ Δ.Δ.

ει. 64

3.5 ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ ΣΗ Ζ.Π.Α.

ει. 66

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ

ει. 68

4.1 ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΩΝ Ζ.Π.Α.

ει. 68

4.1.1 Υπόζεζε MOORE v. MEAD’S FINE BREAD Co.

ει. 68

4.1.2 Υπόζεζε MATSUSHITA

ει. 70

4.2 ΤΠΟΘΔΔΗ Δ.Δ.

ει. 72

4.2.1 Υπόζεζε DEUTSCHE POST AG

ει. 72

4.2.2 Υπόζεζε ΤΟΜRΑ

ει. 74

4.2.3Υπόζεζε TELEFONICA

ει. 76

4.3 ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
4.3.1 Υπόζεζε Σάκνπ
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ

ει. 77
ει.77
ει. 79

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ είλαη ην ζχλνιν ησλ λφκσλ θαζψο θαη νη θνξείο, νη νπνίνη,
εθαξκφδνληαο ηε λνκνζεζία, εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη
δηαθπιάζζνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν ηέηνην ψζηε λα κελ
πιήηηεηαη ε θνηλσληθή επεκεξία. Δπεκβαίλεη ζε πεξίπησζε παξαβάζεσλ ηνπ
αληαγσληζκνχ, πξνζηαηεχνληαο ηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Ζ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε είλαη κία ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη απφ επηρεηξήζεηο, κε
ζθνπφ λα επηθξαηήζνπλ επί ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, θάηη ην νπνίν είλαη επηβιαβέο
γηα ηνπο θαηαλαισηέο. ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζεσξείηαη παξάλνκε,
ελψ φηαλ απνδεηρζεί απφ ηηο Αξρέο, επηβάιινληαη πνιχ ζεκαληηθέο θπξψζεηο, πνπ
πεξηιακβάλνπλ θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο.
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην,
νξίδεηαη ε Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ, ν ζθνπφο ηεο, θαζψο θαη δεηήκαηα κε ηα νπνία
αζρνιείηαη, φπσο είλαη ε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, νη ζπκπαηγλίεο θαη νη
ζπγρσλεχζεηο. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε λνκνζεζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηηο
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο.
ηελ ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν θεθάιαην, νξίδεηαη ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε θαη
παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα απηήο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην παξάδνμν ηεο
αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ θαη ην ππφδεηγκα Selten, ελψ αθνινπζνχλ ππνδείγκαηα
αηεινχο πιεξνθφξεζεο, ππνδείγκαηα ζεκαηνδφηεζεο, ην ππφδεηγκα ζχγρπζεο
ζήκαηνο, ππνδείγκαηα γηα έιεγρν ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
επηζεηηθφηεηα.
ην ηξίην θεθάιαην, εμεηάδεηαη ε αληηκεηψπηζε ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο απφ ηελ
ζθνπηά ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ. Παξνπζηάδνληαη ηξφπνη θαη απφςεηο γηα ηελ
αλαγλψξηζε ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο θαη κειεηψληαη νη δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη Αξρέο Αληαγσληζκνχ, ζηελ απφδεημε φηη πξάγκαηη απηή
αθνινπζείηαη

απφ

θάπνηα

επηρείξεζε.

Αθφκε,

αλαθέξνληαη

έιεγρνη

πνπ

πξαγκαηνπνηνχλ νη Αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, θαζψο θαη ν
αληίινγνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ θαηεγνξεζνχλ φηη πξαγκαηνπνηνχλ
επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αληηθξνχζνπλ ηελ θαηεγνξία
αλαιχνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα απμήζεη ηηο ηηκέο ζην κέιινλ θαη ηελ

αλάθακςε ησλ απσιεηψλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε αληηκεηψπηζή ηεο απφ ηηο
Αξρέο Αληαγσληζκνχ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο.
ην ηέηαξην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη κία ζεηξά πεξηπηψζεσλ, φπνπ απνδείρζεθε φηη
εθαξκφζηεθε ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. Οη πεξηπηψζεηο απηέο έιαβαλ ρψξα ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα.
Μειεηψληαο ηηο πεξηπηψζεηο απνθηάηαη κία πην νπζηαζηηθή θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε αληη-αληαγσληζηηθή απηή πνιηηηθή ηφζν ζηελ
αγνξά φζν θαη ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο παξαηεξείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ Αξρψλ
Αληαγσληζκνχ απέλαληη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ
1.1 ΟΡΗΜΟ
Ζ θξαηηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
αγνξψλ θαη δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ θαη
αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νλνκάδεηαη Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ. Αθνξά ζην
ζχλνιν ησλ λφκσλ, ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ, νη νπνίνη
δηαζθαιίδνπλ επίπεδα αληαγσληζκνχ, ηέηνηα ψζηε λα απνηξέπεηαη ε κείσζε ηεο
θνηλσληθήο επεκεξίαο.
Με ηνλ φξν «αληαγσληζκφο» αλαθεξφκαζηε ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά, ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγνπλ,
ηελ ηηκή πνπ ρξεψλνπλ γη’ απηφ, ηελ πνηφηεηά ηνπ, ηε κέζνδν παξαγσγήο θιπ.
Οη δπλάκεηο ηηο αγνξάο εμαζθαιίδνπλ, ζε έλα βαζκφ, ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
αληαγσληζκνχ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, παξαηεξνχληαη πξαθηηθέο απφ επηρεηξήζεηο,
νη νπνίεο κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ζηελ νπνία δξνπλ κε ζθνπφ ηελ
αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία.
Οη πξαθηηθέο πνπ παξαηεξνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη πνπ κπνξεί λα είλαη αληηαληαγσληζηηθέο, είλαη:
 πκθσλίεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, παξαδείγκαηνο ράξε, ζπκπαηγλία ζηνλ
πεξηνξηζκφ ή ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο, ή
αθφκε θαη ζηνλ δηακνηξαζκφ ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ θαη ησλ αγνξψλ,
 Καηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο, φπσο ζπκπεξηθνξέο
απνθιεηζκνχ, θαη
 πγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ
’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ, κε ηε λνκνζεζία θαη ηνπο
θνξείο πινπνίεζήο ηεο, επεκβαίλεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν
ηέηνην, ψζηε λα κελ πιήηηεηαη ε θνηλσληθή επεκεξία. Σφζν ε θχζε ηεο λνκνζεζίαο,
φζν θαη απηή ησλ θνξέσλ, επεξεάδεηαη απφ πνιηηηθέο πηέζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη
απφ ηελ θαηαλνκή σθειεηψλ θαη απσιεηψλ ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ. Γηα

παξάδεηγκα, εάλ ε πνιηηηθή επηηπγράλεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε θάπνηα
ζπγθεθξηκέλε αγνξά, πνιινί θαηαλαισηέο επσθεινχληαη θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ,
ελψ ιίγνη ζρεηηθά παξαγσγνί κπνξεί λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο απψιεηεο. Οη
«ζηγκέλνη» απφ ηελ Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ, κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο πίεζεο
θαη λα ζηξαθνχλ ελαληίνλ ησλ κέηξσλ πνπ ηνπο ζίγνπλ, θάηη ην νπνίν απνηειεί
ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο.

1.2 ΚΟΠΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ
θνπφο ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ είλαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, κέζσ ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο πξνψζεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ,
ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κνλνπσιηαθή δχλακε (Καηζνπιάθνο
1998). Ο ζηφρνο απηφο πεξηιακβάλεη:


Γηάρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο, πξνζηαζία ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη
ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ,



Πξνζηαζία ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο αγνξάο, θαη



Δμαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο θαηαλεκεηηθήο 1, αιιά
θαη ηεο εζσηεξηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο

Σν επίθεληξν ηεο δξάζεο ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ είλαη ε νηθνλνκηθή επεκεξία,
ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ελφο θιάδνπ. Ζ επεκεξία, ζε
θάζε θιάδν ή αγνξά, είλαη ην άζξνηζκα ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ
θαηαλαισηή.
Άιινη ζηφρνη ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα είλαη(Motta 2004):

1

-

ε ππεξάζπηζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

-

ε πξνψζεζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο αγνξάο,

-

ε πξνζηαζία ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο,

-

ε θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαη

Ζ θαηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα αθνξά ηε ρξήζε ησλ εηζξνψλ ζε ηέηνηα επίπεδα ψζηε ε νξηαθή
ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αμία παξαγσγήο λα ηζνχηαη κε ην θφζηνο ηνπο.

-

ε ακεξνιεςία θαη ε ηζφηεηα.

1.3 ΓΤΝΑΜΖ ΑΓΟΡΑ
Μία επηρείξεζε ιέκε φηη έρεη Μνλνπσιηαθή Γχλακε φηαλ κπνξεί λα πνπιά ην πξντφλ
πνπ παξάγεη ζε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ, πνπ είλαη θαη
ε αληαγσληζηηθή ηηκή, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηεί ππεξθαλνληθά θέξδε.
Γηα λα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο κνλνπσιηαθήο δχλακεο ζηελ επεκεξία, θξίλεηαη
απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο απηήο ζε ζηαηηθή θαη δπλακηθή.
ηελ πεξίπησζε ηεο ζηαηηθήο επεκεξίαο, ππνζέηνπκε δεδνκέλε ηερλνινγία
παξαγσγήο, ε νπνία είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή ηεο αγνξάο ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
ην Δηάγξακκα 1 απεηθνλίδεηαη ε θακπχιε δήηεζεο D(p,q), σο ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο p
θαη ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο q, ε θακπχιε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο, MC(p,q), επίζεο
σο ζπλάξηεζε ηεο ηηκήο p θαη ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο q (ε νπνία είλαη ζηαζεξή
ιφγσ ηεο δεδνκέλεο ηερλνινγίαο), θαζψο θαη ε θακπχιε νξηαθψλ εζφδσλ MR(p,q).
ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ, ε ηηκή ηζνχηαη κε ην νξηαθφ θφζηνο, pc=MC=c, θαη ε
πνζφηεηα είλαη qc . ηελ πεξίπησζε απηή, ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή
ππνινγίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ εκβαδνχ ησλ ηξηγψλσλ Α,Β,Γ,Γ θαη Δ, ελψ ην
πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ είλαη κεδεληθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππφ ζπλζήθεο ηέιεηνπ
αληαγσληζκνχ, νη θαηαλαισηέο θαξπνχληαη φιν ην πιεφλαζκα.

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κνλνπψιην, ε ηηκή ζα νξηζηεί ζην επίπεδν πνπ ην νξηαθφ
θφζηνο εμηζψλεηαη κε ην νξηαθφ έζνδν, δειαδή pM=MC=MR. Ζ πνζφηεηα είλαη θαηά
πνιχ κηθξφηεξε απφ φηη ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ θαη είλαη qM. Παξαηεξνχκε φηη ην
πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή κεηψλεηαη θαη απεηθνλίδεηαη απφ ηηο πεξηνρέο Α θαη Β,
ελψ ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ δίλεηαη απφ ηα Γ θαη Γ.
πκπεξαζκαηηθά, ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα ζην κνλνπψιην (Α+Β+Γ+Γ) είλαη
κηθξφηεξν απφ ην ζπλνιηθφ πιεφλαζκα ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ (Α+Β+Γ+Γ+Δ), γη’
απηφ ιέκε φηη έρνπκε απψιεηα πιενλάζκαηνο, ή απψιεηα επεκεξίαο. Ζ απψιεηα απηή
ηζνχηαη κε Δ.
Γεληθά, φηαλ ε ηηκή είλαη κεγαιχηεξε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο, ην πιεφλαζκα ηνπ
θαηαλαισηή είλαη κηθξφηεξν θαη ην πιεφλαζκα ηνπ παξαγσγνχ κεγαιχηεξν, αιιά φρη
αξθεηά κεγάιν ψζηε λα «θαιχςεη» ηελ απψιεηα επεκεξίαο.
Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή απφ ηελ
αληαγσληζηηθή, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απψιεηα επεκεξίαο, θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε
Μνλνπσιηαθή Γχλακε ηεο επηρείξεζεο.

Μία αθφκε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, θαζψο απηή
επεξεάδεη ηελ θακπχιε δήηεζεο, άξα θαη ηελ απψιεηα επεκεξίαο. Όζν κηθξφηεξε
είλαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο, ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε απψιεηα επεκεξίαο.
Δάλ δελ ηζρχεη ε ππφζεζε γηα ζηαζεξή θαη δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο, ε
αλάιπζε είλαη δηαθνξεηηθή. Πξφθεηηαη γηα δπλακηθή επεκεξία, φρη ζε δεδνκέλε
ρξνληθή ζηηγκή, αιιά καθξνρξφληα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο
επελδχνπλ ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ&Α), ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ ηερλνινγία
παξαγσγήο, κεηψλνληαο ην νξηαθφ θφζηνο, ή λα θαηλνηνκήζνπλ. Όηαλ ν
αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα θιάδν ή κία αγνξά είλαη έληνλνο,
ηφηε νη επελδχζεηο ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζα είλαη απμεκέλεο, θαζψο κία βειηίσζε
ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο κπνξεί λα επλνήζεη ζεκαληηθά ηελ θάζε επηρείξεζε. Θα
πεξηκέλακε ινηπφλ, ζε ζπλζήθεο κνλνπσιίνπ λα κελ γίλνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο
ζε Δ&Α, θάηη ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μία επηρείξεζε κε
ζεκαληηθή Μνλνπσιηαθή Γχλακε έρεη θίλεηξν λα επελδχζεη ζε λέεο ηερλνινγίεο,
θαζψο ζα είλαη ε κφλε, ε νπνία ζα θαξπσζεί ηα νθέιε απφ απηέο. Αληίζεηα, ζε
θιάδνπο κε κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα
«δηαλεκεζνχλ» ζε κεγαιχηεξν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, θαζψο φιεο ζα «πηνζεηήζνπλ»
ηηο αιιαγέο. Δπνκέλσο, ζηελ δπλακηθή επεκεξία, δξνπλ δχν ακθίξξνπεο δπλάκεηο.

1.4 ΟΡΗΜΟ ΥΔΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ
Ζ έλλνηα ηεο ρεηηθήο Αγνξάο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο θαζηζηά δπλαηή ηελ
απφθαζε γηα ην εάλ κία επηρείξεζε ή νκάδα επηρεηξήζεσλ είλαη ππεχζπλε γηα
άζθεζε νπζηαζηηθήο επηξξνήο ζηνλ αληαγσληζκφ. Αλαγλσξίδνληαο ηα ππνθαηάζηαηα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία κπνξεί λα απνηεινχλ απεηιή γηα ηηο άιιεο
επηρεηξήζεηο, κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ηελ ζρεηηθή αγνξά. Απηφ επηηξέπεη ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηέρεη θάζε επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζηελ
αγνξά, θαζψο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο, θάηη ην νπνίν επηηξέπεη ηελ
αλάιπζε ηεο δχλακεο ηεο αγνξάο, πνπ ζπδεηήζεθε πξνεγνπκέλσο. Αθφκε, ε ζρεηηθή
αγνξά ιεηηνπξγεί ζαλ έλα ελδηάκεζν εξγαιείν ζηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
θαζψο, ρσξίο ηνλ θαζνξηζκφ ηεο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη απφδεημε θπξηαξρίαο.

Αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ ππφκλεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ν
δσηηθήο ζεκαζίαο θαζνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο:
«Ο νξηζκφο ηεο αγνξάο είλαη έλα εξγαιείν, πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη λα αλαγλσξίζεη κε
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηνπο αληαγσληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη
εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο. Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ νξηζκνχ αγνξάο ηφζν ζε
δηάζηαζε πξντφληνο, φζν θαη ζε γεσγξαθηθή δηάζηαζε, είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη
ελεξγνί αληαγσληζηέο ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη είλαη ηθαλνί λα
πεξηνξίζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηψλ θαη λα ηνπο απνηξέςνπλ απφ ην λα
ζπκπεξηθέξνληαη φπσο ζα ζπκπεξηθέξνληαλ αλεμάξηεηα απφ θάζε απνηειεζκαηηθή,
αληαγσληζηηθή πίεζε.»2
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζρεηηθή αγνξά εκπεξηέρεη φια ηα ππνθαηάζηαηα
πξντφληα θαη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, πνπ δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ
ζηα πξναλαθεξζέληα πξντφληα θαη ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Σν ππφκλεκα
αλαθέξεηαη

ζε

ηξεηο

πεξηνξηζκνχο:

ζηελ

ππνθαηάζηαζε

δήηεζεο,

ζηελ

ππνθαηάζηαζε πξνζθνξάο θαη ζην δπλεηηθφ αληαγσληζκφ. Ζ εθηίκεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ππνθαηάζηαζεο δήηεζεο απαηηεί ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη
θαηαλαισηέο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ηηο ζεσξνχλ ελαιιάμηκεο ή ππνθαηάζηαηεο.
Δλψ, ππνθαηάζηαζε πξνζθνξάο ζεκαίλεη φηη ν παξαγσγφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
επεθηαζεί ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ είλαη ζρεηηθά κε απηφ πνπ ήδε παξάγεη,
ρσξίο λα ππνζηεί ζεκαληηθά επηπξφζζεηα θφζηε ή θηλδχλνπο, σο αληίθηππν ησλ
κηθξψλ αιιά κφληκσλ αιιαγψλ ζηηο ζρεηηθέο ηηκέο.
Δπηπιένλ, απφ ηα παξαπάλσ, παξαηεξείηαη φηη ε ζρεηηθή αγνξά έρεη δχν δηαζηάζεηο:
ηελ αγνξά πξντφληνο θαη ηελ γεσγξαθηθή αγνξά. Ζ αγνξά πξντφληνο πεξηιακβάλεη ηα
πξντφληα πνπ αζθνχλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ ζηα πξντφληα πνπ
παξάγνληαη ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά.
«Ζ ζρεηηθή αγνξά πξντφληνο πεξηιακβάλεη φια ηα πξντφληα θαη/ή ηηο ππεξεζίεο, ηα
νπνία ζεσξνχληαη αληαιιάμηκα ή ππνθαηάζηαηα γηα ηνλ θαηαλαισηή»3
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Ζ ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά επηθεληξψλεηαη ζηνπο θνηλνχο πεξηνξηζκνχο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα αγνξά.
«Ζ ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή, ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο
γηα ηηο νπνίεο ελδηαθεξφκαζηε εκπιέθνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε πξντφλησλ
θαη/ή ππεξεζηψλ, ζηα νπνία νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο είλαη επαξθψο νκνγελείο
θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο, ιφγσ δηαθνξεηηθψλ
αληαγσληζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο.»4
Παξφηη νη ιφγνη θαζνξηζκνχ ζρεηηθήο αγνξάο γίλνληαη εχθνια θαηαλνεηνί, ην
επφκελν βήκα, πνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αγνξάο απηήο, είλαη αξθεηά
πνιχπινθν. Πξνρσξψληαο, ινηπφλ, ε Δπηηξνπή επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζέγγηζε
ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αγνξάο πξντφληνο, νη
παξάγνληεο απηνί είλαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη/ή ηεο
ππεξεζίαο, ε ηειηθή ρξήζε γηα ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη, ε ηηκή ηνπ, θαη νη
πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή ζαλ απφδεημε φηη ηα πξντφληα είλαη ππνθαηάζηαηα ή φρη, κε άιια ιφγηα
εθηηκνχλ ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο. Δάλ, ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο, ε Δπηηξνπή
δηαπηζηψζεη φηη ε θακπχιε δήηεζεο γηα έλα πξντφλ είλαη πεξηζζφηεξν ειαζηηθή απφ
ηελ θακπχιε δήηεζεο γηα έλα άιιν, ηφηε ηα πξντφληα δελ κπνξνχλ λα είλαη
ππνθαηάζηαηα, αθνχ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη νη θαηαλαισηέο
ηα αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα πξντφληα αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο ζρεηηθέο αγνξέο θαη νη παξαγσγνί δελ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ν έλαο
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ.
Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε Volvo/Scania. Ζ Δπηηξνπή φξηζε
δηαθνξεηηθέο αγνξέο γηα θνξηεγά απφ 5 έσο 16 ηφλνπο θαη απφ 16 ηφλνπο θαη πάλσ,
ιέγνληαο φηη ηα δχν πξντφληα δελ κπνξνχλ λα είλαη ππνθαηάζηαηα, αθνχ ηερληθά
είλαη

δηαθνξεηηθά.

πκπεξηθέξνληαη

δηαθνξεηηθά

θαη

δελ

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ίδηα ηειηθή ρξήζε. Ζ Δπηηξνπή ζεψξεζε φηη ζα κπνξνχζε
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λα νξηζηεί κία άιιε ζρεηηθή αγνξά ε νπνία ζα απνηεινχληαλ απφ ηα θνξηεγά 16
ηφλσλ.
Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή σο παξάγνληα, ε πνζφηεηα ησλ ρξεκάησλ πνπ πιεξψλνληαη
είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο ησλ
πξντφλησλ.
Δάλ παξφκνηα πξντφληα έρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία πψιεζεο, ζηελ ίδηα
γεσγξαθηθή αγνξά, ηφηε δελ ζεσξνχληαη ζηελά ππνθαηάζηαηα θαη νξίδνληαη
δηαθνξεηηθέο αγνξέο. Δπίζεο, παξφκνηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε δηαθνξεηηθά
επίπεδα ηηκήο, φπσο ηα αλαςπθηηθά θαη ην αλζξαθνχρν λεξφ, αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθή αγνξά 5. Δάλ κία κηθξή κεηαβνιή ηεο ηηκήο θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα
ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηφηε ηα πξντφληα απηά ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ
ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ6. Ωζηφζν, ππνθαηάζηαηα πξντφληα ζα πξέπεη λα
εμαηξνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί, φπσο ε αλάγθε γηα
δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ ςχμεο 7.
ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη ηα πξντφληα θαη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, δεηείηαη απφ απηνχο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε
ηηο απφςεηο ηνπο γηα απηά θαη γηα ην εάλ κπνξνχλ ή φρη λα ππνθαηαζηαζνχλ. Δίλαη
ζχλεζεο φηη ηα ζηελά ππνθαηάζηαηα πξντφληα αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά, ζε
αληίζεζε κε ηα καθξηλά ππνθαηάζηαηα πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζρεηηθέο
αγνξέο.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο, ε Δπηηξνπή
ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηνπηθέο δηαθνξέο, ηηο ηηκέο
ησλ πξντφλησλ θαη/ή ππεξεζηψλ, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηα θφζηε
κεηαθνξάο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο, δχν πξντφληα
δελ κπνξνχλ λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά εάλ νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ είλαη
δηαθνξεηηθέο ζηηο δχν απηέο αγνξέο. Όηαλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο παξαηεξνχληαη
δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο, ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ηηκή, ηδηαίηεξεο
ζπλήζεηεο, γιψζζα θαη πνιηηηζκφο (ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ), ζεκαληηθά κεηαθνξηθά θφζηε, ηφηε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη/ή
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ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη εθηφο πεξηνρήο, ζα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή
αγνξά.
Δίλαη αδηακθηζβήηεην, φηη ν νξηζκφο ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο ζπλάξηεζε
ησλ δχν ηχπσλ αγνξάο πνπ πεξηγξάθεθαλ, ηεο ζρεηηθήο αγνξάο πξντφληνο θαη ηεο
ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο.
Ωο ζρεηηθή αγνξά, ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί, ην ζχλνιν ησλ ππνθαηάζηαησλ ή
ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαη πσινχληαη ζε δεδνκέλε, επδηάθξηηε
πεξηνρή, κέζα ζηελ νπνία ηίζεληαη αληαγσληζηηθνί πεξηνξηζκνί, πνπ ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίζνπλ νη παξαγσγνί ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά.
Πξέπεη λα ηνληζηεί επίζεο, φηη πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ εχθνια
λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ αγνξά απφ άιινπο παξαγσγνχο, ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο ή
απφ δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο κε εχινγν θφζηνο θαη ζε πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ’ φςηλ.
1.5 ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΓΔΠΟΕΟΤΑ ΘΔΖ
Καηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο παξαηεξείηαη φηαλ κία επηρείξεζε, ή κία νκάδα
επηρεηξήζεσλ, κε κνλνπσιηαθή δχλακε εκπιέθεηαη ζε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ηείλεη
λα εμαιείςεη ή λα πεηζαξρήζεη ηνπο αληαγσληζηέο ή λα απνηξέςεη ηελ κειινληηθή
είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν. Απνηέιεζκα ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο είλαη ν
πεξηνξηζκφο ή ε ειάηησζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. ην άξζξν 82,
πνπ ππνγξάθεθε ην 1957 ζηε ζπλζήθε ηεο Ρψκεο, αλαθέξνληαη ιίζηεο
παξαδεηγκάησλ θαηάρξεζεο, φπσο:
 άκεζε ή έκκεζε επηβνιή αζέκηησλ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο,
 πεξηνξηζκφο ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο ή ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζε
βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ,
 εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ φξσλ γηα ηζνδχλακεο ζπλαιιαγέο ζε δηαθνξεηηθά
ζπλαιιαζζφκελα κέιε,
 ζχλαςε ζπκβνιαίσλ γηα ηελ απνδνρή, απφ κέξνπο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ,
πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απφ ηελ θχζε ή απφ ηελ θαηαλαισηηθή ρξήζε
ησλ πξντφλησλ δελ ζα πξνέθππηε ε ζχλαςε ησλ ζπκβνιαίσλ απηψλ.

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ δχν δεηήκαηα πνπ πεξηπιέθνπλ ηα ηέζζεξα
απηά ζεκεία: ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν κεξψλ θαη ε εκθάληζε αθαηάιιειεο
ζπκπεξηθνξάο, ή ε ρξήζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη
πξνο φθεινο ησλ παξαγσγψλ. Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη ζε έλα παίγλην, φπνπ ν έλαο
παίθηεο είλαη θαηαδηθαζκέλνο ζηελ απνηπρία, ζηελ ήηηα, ελψ ν άιινο ζα θεξδίδεη
πάληα αλεμάξηεηα απφ ηελ θίλεζε ηνπ αληηπάινπ. ηελ ππφζεζε Hoffmann-La
Roche 8, ε Δπηηξνπή δήισζε:
« Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά κίαο επηρείξεζεο πνπ θαηέρεη
δεζπφδνπζα ζέζε, είλαη λα εκπλέεη ηε δνκή ηεο αγνξάο, φπνπ ιφγσ ηεο παξνπζίαο
ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ εμαζζελεί θαη ε ίδηα
πξνζθεχγεη ζε κεζφδνπο δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ δηέπνπλ ηνλ θαλνληθφ
αληαγσληζκφ. αλ απνηέιεζκα, παξεκπνδίδεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ
ππάξρεη ήδε ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ε αλάπηπμή ηνπ.»
Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε χπαξμε ηνπ θφβνπ φηη ν ππνζεηηθφο ζχηεο
(επηρείξεζε κε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά) ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απεηιή πνπ
είρε εθθξάζεη είηε άκεζα είηε έκκεζα. Δάλ ε απεηιή κπνξεί λα αγλνεζεί, επεηδή
θξίλεηαη σο κε αλαμηφπηζηε, ηφηε ζα επξφθεηην γηα κία αηπρή πξνζπάζεηα
εθθνβηζκνχ θαη δεκηνπξγίαο ιαλζαζκέλσλ εληππψζεσλ θαη φρη γηα θαηάρξεζε
δεζπφδνπζαο ζέζεο. Δάλ φκσο, ε απεηιή ζεσξεζεί αμηφπηζηε θαη πξνθαιέζεη θφβν
ζηνπο αληηπάινπο, ηφηε ζίγνπξα ε θαηάρξεζε είλαη παξαηεξήζηκε, κπνξεί λα
αληρλεπζεί θαη πξέπεη λα ηηκσξεζεί.
Καηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο είλαη ε πξαθηηθή, ε χπαξμε ηεο νπνίαο ζέηεη ζε
θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, φπνπ ην έλα κέξνο εθθνβίδεηαη
επηηπρψο απφ ην άιιν, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο απεηιήο θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν απεηιείηαη. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο
ζέζεο ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή θαη ζεσξείηαη αμηφπνηλε πξάμε πνπ ζηνρεχεη
ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ππάξρνληνο αληαγσληζκνχ. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα δηεπξπλζεί αλ
ιεθζνχλ ππ’ φςηλ νη πηζαλνί αληαγσληζηέο πνπ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά.
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1.6 ΤΜΠΑΗΓΝΗΑ
ε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά, είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο λα νδεγήζνπλ ζηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Σέηνηεο
ζπκθσλίεο κπνξεί λα αθνξνχλ ην επίπεδν ησλ ηηκψλ, ηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο ή
ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο αγνξάο, ή αθφκε θαη ηηο επελδχζεηο ζηελ δηαθήκηζε θαη ηελ
παξαγσγή ηνπ πξντφληνο.
Ωο ζπκπαηγλία, νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία νη ηηκέο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη
πςειφηεξεο απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή (πνπ είλαη ζπλήζσο ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζε
έλα ππφδεηγκα ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κφλν κηα θνξά ζηελ αγνξά,
είηε ζε ηηκέο, είηε ζε πνζφηεηεο, π.ρ. ζε ηζνξξνπία a la Bertrand, ή a la Cournot). Με
άιια ιφγηα, ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, ε ζπκπαηγλία ζπκπίπηεη κε ην απνηέιεζκα
(π.ρ. πςειέο ηηκέο) θαη φρη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα θηάζνπκε ζην απνηέιεζκα
απηφ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο”.
Βαζηθέο κνξθέο ζπκπαηγλίαο είλαη ηξείο. Οη ζπκθσλίεο γηα cartel, νη νπνίεο γίλνληαη
κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη είλαη επίζεκεο. Απνηεινχλ ηελ κφλε ζεζκηθή κνξθή
ζπκπαηγλίαο (π.ρ. πεηξέιαην OPEC). Οη κπζηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ γηα ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά (explicit collusion), νη νπνίεο είλαη
ξεηέο, αιιά φρη επίζεκεο/δεκφζηεο. Απνηεινχλ ην απνηέιεζκα ηεο απφ θνηλνχ
εμέηαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
“ζπλαηήζεηο/επαθέο” πνπ γίλνληαη γηα απηφλ ην ζθνπφ. Σέινο, νη ζησπεξέο
ζπκθσλίεο (tacit collusion), νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα κε ξεηψλ ζπκθσληψλ θαη
αλεμάξηεηεο

επηινγήο

ζηξαηεγηθψλ

(ρσξίο

άκεζε

επηθνηλσλία,

αληαιιαγή

πιεξνθνξηψλ, θ.ι.π.).
Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία επηθεληξψλεηαη ζηελ ηξίηε κνξθή ζπκπαηγλίαο θξίλνληάο ηελ
σο ηελ πην ελδηαθέξνπζα απφ πιεπξάο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο.
Ο βαζηθφο κεραληζκφο γηα ηελ χπαξμε ζησπεξήο ζπκπαηγλίαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί
σο εμήο: Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά κε n επηρεηξήζεηο πνπ
είλαη ζπκκεηξηθέο, παξάγνπλ νκνηνγελέο πξντφλ, επηιέγνπλ ηηο ηηκέο ηνπο θαη
αληαγσλίδνληαη ζηελ αγνξά επ’ αφξηζηνλ (κφλν έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηα
επηρείξεζε λα απεηιήζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο κε επηινγή ζηξαηεγηθήο πνπ λα
κεηψλεη ην θέξδνο αλ εθείλεο δελ επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκβαηέο κε ηε ζπκπαηγλία).

Ζ ζπλάξηεζε δήηεζεο ζα είλαη:
D(pi) , εάλ pi<pj γηα θάζε i≠j
Di(pi)=

D(p)/n, εάλ pi=pj=p γηα θάζε i,j
0

, εάλ ππάξρεη έλα k ηέηνην ψζηε pi>pk

Σν νξηαθφ θφζηνο ζα είλαη c θαη ν πξνεμνθιεηηθφο παξάγνληαο (ίδηνο γηα φιεο ηηο
επηρεηξήζεηο) ζα είλαη δ. Πξφθεηηαη γηα παίγλην απείξσλ επαλαιήςεσλ, φπνπ ζε θάζε
πεξίνδν t=1,2,3,… νη επηρεηξήζεηο ζέηνπλ ηηκέο.
Ζ ζηξαηεγηθή ππξνδφηεζεο (trigger strategy) δίλεη ηζνξξνπία:
Γηα t=1

pi=pm θαη πi=πm/n

Γηα t>1 pj,t-1=pm for any j, pi,t=pm
pj,t-1<pm for at least one j, pi,t=pi,t+1=…=c
φπνπ pm είλαη ε ηηκή πνπ κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε (κνλνπσιηαθή ηηκή) θαη πm ηα θέξδε
κνλνπσιίνπ. Ζ παξαπάλσ ηζνξξνπία πεξηγξάθεη ηα εμήο: Σελ πξψηε πεξίνδν
ζπκπαηγλίαο, νη επηρεηξήζεηο ζέηνπλ ηηκή κνλνπσιίνπ θαη έρνπλ κέγηζηα θέξδε, φπσο
είρε ζπκθσλεζεί. Καηά ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, ηα κέξε ηεο ζπκπαηγλίαο ζέηνπλ ηηκή
παξαηεξψληαο ηελ ηηκή πνπ είραλ ζέζεη νη «ζπκπαίθηεο» ηνπο ηελ πξνεγνχκελε
πεξίνδν. Δάλ ε ηηκή πνπ ηέζεθε απφ φιεο ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο είλαη ε κέγηζηε, ηφηε
ζα νξίζνπλ ηελ ίδηα ηηκή θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. Δάλ φκσο ππάξρεη έζησ θαη κία
επηρείξεζε, ε νπνία έζεζε ηηκή κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ κνλνπσιίνπ (κε απνηέιεζκα
λα «πάξεη» φιε ηελ αγνξά), ηφηε ζα νξηζηεί γηα ηελ ηξέρνπζα αιιά θαη γηα θάζε
πεξίνδν ζην κέιινλ ηηκή ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο.
Σα θέξδε κηαο επηρείξεζεο πνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ ζπκπαηγλία θαηά ηελ πεξίνδν
παξέθθιηζεο είλαη:
πm+δ×0+δ2×0+…=πm
Δλψ ηα θέξδε απφ ηελ ηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο είλαη:
πm/n + δπm/n + δ2πm/n + …= πm/n(1-δ)

Αθνινπζψληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηζνξξνπίαο, ε παξέθθιηζε ζα είλαη επηθεξδήο εάλ
πm/n(1-δ)> πm δειαδή εάλ δ>1-1/n≡δ*.
Γηα λα ππάξρεη ζπκπαηγλία πξέπεη θαη νη δχν επηρεηξήζεηο λα έρνπλ κεγαιχηεξα
ζπλνιηθά θέξδε ζηελ πεξίπησζε ζπκπαηγλίαο παξά ζηελ πεξίπησζε παξέθθιηζεο.
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπαηγλία είλαη:
Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ: Γηαηεξψληαο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο
(ceteris paribus), φζν κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ, ηφζν πην εχθνιν
είλαη λα ππνζηεξηρζεί κία ζπκπαηγλία. Αθφκε, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά (κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε), ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε
χπαξμε ζπκπαηγλίαο δηφηη, ηφηε, ην κεξίδην ηνπ θέξδνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κηα
απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζα είλαη κηθξφηεξν. Ωο απνηέιεζκα, ην θίλεηξν δηαηήξεζεο ηεο
ζπκπαηγλίαο ζα είλαη κηθξφηεξν θαη ην θίλεηξν παξέθθιηζεο απφ απηήλ κεγαιχηεξν
(κε ηελ παξέθθιηζε κηα επηρείξεζε πνπ είρε κηθξφ κεξίδην αγνξάο ζα απνθηήζεη φιε
ηελ αγνξά ζηελ πεξίνδν παξέθθιηζεο). Σέινο, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηφζν πην δχζθνινο είλαη ν ζπληνληζκφο ηνπο.
Δκπφδηα εηζφδνπ: Ζ ζπκπαηγλία είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ζε πεξίπησζε απνπζίαο
εκπνδίσλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη εάλ νη επηρεηξήζεηο δηαηεξήζνπλ
πςειέο ηηκέο, ζα πξνθαιέζνπλ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. Ζ είζνδνο
ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε ζεηξά ηεο, ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ηηκήο. Δπίζεο,
κε ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο λέαο εηζφδνπ ζηελ αγνξά, ην θφζηνο παξέθθιηζεο
κεηψλεηαη.
πρλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηελ αγνξά (π.ρ. ζπρλφηεηα ιήςεο παξαγγειηψλ): Όζν
πην ζπρλή είλαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ αγνξά, ηφζν πην εχθνιε
είλαη ε χπαξμε ζπκπαηγλίαο. Ζ ζπρλή αιιειεπίδξαζε επηηξέπεη ηνλ έγθαηξν
εληνπηζκφ παξέθθιηζεο επνκέλσο θαζηζηά πην εχθνιε ηελ ηηκσξία. Σέινο, ε ζπρλή
αιιειεπίδξαζε απμάλεη ην θφζηνο παξέθθιηζεο.
πρλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο: Όηαλ νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη ιηγφηεξν ζπρλά, ε
ζπκπαηγλία είλαη πην δχζθνιε, επεηδή, ζε πεξίπησζε παξέθθιηζεο ε ηηκσξία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ θάλεη ηνλ παξεθθιίλσλ
λα απνιακβάλεη ηα νθέιε ηεο παξέθθιηζεο γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα θαη κεηψλεη ην
θφζηνο ηνπ.

Δμέιημε ηεο δήηεζεο: Γηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο εκπνδίδνπλ ηηο ζπκπξάμεηο. «ε
θάζε πεξίνδν ε δήηεζε κπνξεί λα είλαη είηε πςειή, είηε ρακειή. Έληνλεο
απμνκεηψζεηο είλαη αλεμάξηεηα θαη φκνηα θαηαλεκεκέλεο αλά ηηο πεξηφδνπο. Οη
επηρεηξήζεηο παξαηεξνχλ ηελ παξνχζα δήηεζε, ε νπνία δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηε κειινληηθή.»( Rotemberg, J. and G. Saloner 1986). Δπηπιένλ, ε ηήξεζε ηεο
ζπκθσλίαο είλαη δπζθνιφηεξε φηαλ ε δήηεζε είλαη έληνλε, θαζψο ηα άκεζα θέξδε
παξέθθιηζεο είλαη απμεκέλα, ελψ ην θφζηνο απηήο παξακέλεη ίδην (ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηελ κέζε δήηεζε). Ζ απμαλφκελε δήηεζε, πνπ ππνδειψλεη αλαπηπζζφκελε
αγνξά, επλνεί ηηο ζπκπξάμεηο, θαζψο ην θφζηνο παξέθθιηζεο απμάλεηαη. εκαληηθφο
παξάγνληαο είλαη θαη ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο. Όζν πην αλειαζηηθή είλαη ε δήηεζε,
ηφζν πην ειθπζηηθή είλαη ε ζπκπαηγλία, απμάλνληαο ην θίλεηξν ηήξεζεο ηεο
ζπκθσλίαο θαη ηα θέξδε απφ απηήλ.
πκκεηξία: Ζ χπαξμε ζπκκεηξίαο «βνεζάεη» ηηο ζπκπαηγλίεο. πκκεηξία κπνξεί λα
ππάξρεη ζηα κεξίδηα αγνξάο, ζηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο (capacity), αιιά θαη ζηα
θφζηε. Όζνλ αθνξά ηα κεξίδηα αγνξάο, φζν πην ζπκκεηξηθά είλαη, ηφζν πην δχζθνιε
γίλεηαη ε ζπκπαηγλία, θαζψο επηρεηξήζεηο κε κηθξφ κεξίδην, έρνπλ απμεκέλν θίλεηξν
λα παξεθθιίλνπλ. Οη αζπκκεηξίεο ζηα κεξίδηα αγνξάο είλαη ελδνγελείο θαη
αληαλαθινχλ βαζχηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ χπαξμε πεξηνξηζκψλ
ζηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο, έρεη αζαθή επίδξαζε. Απφ ηελ κία κεξηά, νη πεξηνξηζκνί
νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ θεξδψλ απφ ηελ παξέθθιηζε, ππνζθάπηνληαο ηνπο
αληαγσληζηέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη πεξηνξηζκνί απηνί κεηψλνπλ ην θφζηνο
παξέθθιηζεο, αθνχ ηα θέξδε ηνπ παξεθθιίλνληνο ηελ πεξίνδν ηηκσξίαο ζα είλαη
ζεηηθά (κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηηκσξίαο).

Ζ επίδξαζε ηεο

αζπκκεηξίαο, φκσο, ζηελ ζπκπαηγλία είλαη πην ζαθήο. Όηαλ ε θαηαλνκή ησλ
ηθαλνηήησλ παξαγσγήο (capacities) είλαη ζπκκεηξηθή, ε ζχκπξαμε είλαη δπζθνιφηεξε
(Compte,

Jenny and Rey, 2002). Ζ αζπκκεηξία ζηε δνκή θφζηνπο αθήλεη κηθξφηεξα

πεξηζψξηα γηα ζπκπαηγλία, θαζψο δπζθνιεχεη ηε ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ
επηκεξηζκφ ησλ θεξδψλ. Δπηπξφζζεηα, δίλεη θίλεηξν ζηηο πην απνηειεζκαηηθέο
επηρεηξήζεηο λα παξεθθιίλνπλ, θαζψο ζα έρνπλ κεγαιχηεξα θέξδε θαη κηθξφηεξν
θφζηνο απφ απηφ.
Κνηλή ζπκκεηνρή ζε πνιιέο αγνξέο (multi-market conduct): Ζ θνηλή ζπκκεηνρή ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε πάλσ απφ κηα αγνξέο (φηαλ απηέο είλαη αζχκκεηξεο) δηεπθνιχλεη ηελ
ζπκπαηγλία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο αιιειεπίδξαζεο

άξα θαη ηνπ εληνπηζκνχ παξέθθιηζεο θαη ηεο ηηκσξίαο. Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ ηηκσξία
ζε πεξίπησζε παξέθθιηζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα αγνξέο.
Γχλακε ησλ αγνξαζηψλ (buyer power): Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή
δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε χπαξμε ζπκπαηγλίαο. Έλαο
«δπλαηφο» αγνξαζηήο κπνξεί λα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ,
είηε απεηιψληαο φηη ζα αιιάμεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ζα αγνξάζεη απφ
αληαγσληζηή, είηε απεηιψληαο φηη ζα αξρίζεη λα παξάγεη ν ίδηνο ην πξντφλ. Δπίζεο,
ζπγθεληξψλνληαο ηηο παξαγγειίεο ηνπ έλαο δπλαηφο αγνξαζηήο κπνξεί λα «ζπάζεη»
ηε ζπκπαηγλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, αληί λα θάλεη κηθξέο θαη ζηαζεξέο παξαγγειίεο
κπνξεί λα θάλεη κηα κεγάιε νκαδηθή παξαγγειία δίλνληαο θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο
λα παξεθθιίλνπλ απφ ηε ζπκπαηγλία.
Γεληθφηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκπαηγλίαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα εμαρζνχλ
ζπκπεξάζκαηα απφ ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Ζ χπαξμε πςειψλ ηηκψλ κπνξεί λα
νθείιεηαη ζε πνιινχο ιφγνπο (αιιαγή ζην θφζηνο, ζηελ χπαξμε κηαο πεηπρεκέλεο
επηρείξεζεο, θιπ). Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο παξάιιειεο θηλήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ (parallel pricing). Μπνξεί λα νθείινληαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο θαη φρη
ζε ζπκπαηγλία. Βέβαηα, απνηεινχλ έλδεημε γηα ηελ χπαξμε απηήο, αιιά είλαη
απαξαίηεηε ε ζπγθέληξσζε απνδείμεσλ γηα λα θαηαιήμνπλ νη αξρέο ηεο ΠΑ ζην
ζπκπέξαζκα φηη φλησο ππάξρεη ζπκπαηγλία θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ηηκσξία ησλ
επηρεηξήζεσλ. Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο αληηκεηψπηζεο είλαη φηη ε tacit collusion δελ
θξίλεηαη παξάλνκε.

1.7 ΤΓΥΩΝΔΤΔΗ
Ο λφκνο απνζαξξχλεη ζπγρσλεχζεηο φηαλ ην απνηέιεζκα απηψλ κπνξεί λα είλαη ε
νπζηψδεο κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ή ε ηάζε δεκηνπξγίαο κνλνπσιίνπ. Τπάξρνπλ
ηξία βαζηθά είδε ζπγρσλεχζεσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηα παξαπάλσ
απνηειέζκαηα: νη νξηδφληηεο ζπγρσλεχζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ δχν αληαγσληζηέο, νη
θάζεηεο ζπγρσλεχζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε πσιεηή
(πξνκεζεπηή) θαη αγνξαζηή, θαη ζπγρσλεχζεηο πηζαλψλ/δπλεηηθψλ αληαγσληζηψλ,
ζηηο νπνίεο ν «αγνξαζηήο» είλαη πηζαλφ λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά θαη λα γίλεη
αληαγσληζηήο ηνπ «πσιεηή», ή ην αληίζηξνθν.

1.7.1 Οξηδόληηεο Σπγρωλεύζεηο
Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη θαηά ηνπο νπνίνπο κία ζπγρψλεπζε κεηαμχ δχν αληαγσληζηψλ
κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα πιήμεη ηνπο θαηαλαισηέο. Ο έλαο είλαη, ε
δεκηνπξγία ή ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δξνπλ ζηελ αγνξά,
λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο, ζε αληαγσληζηηθή δηάζηαζε
(ζπληνληζκέλε αιιειεπίδξαζε). Ο δεχηεξνο ηξφπνο πξαγκαηνπνηείηαη επηηξέπνληαο
ζηελ ζπγρσλεπζείζα επηρείξεζε λα απμήζεη ηηο ηηκέο επηθεξδψο (κνλνκεξείο
επηδξάζεηο – unilateral effect). ε θάζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο, νη θαηαλαισηέο ζα
αληηκεησπίζνπλ πςειφηεξεο ηηκέο, ρακειφηεξε πνηφηεηα, κεησκέλεο ππεξεζίεο, ή
ιηγφηεξεο επηινγέο σο απνηέιεζκα ηεο ζπγρψλεπζεο.
1.7.2 Σπληνληζκέλε Αιιειεπίδξαζε
Μία νξηδφληηα ζπγρψλεπζε «εμαιείθεη» έλαλ αληαγσληζηή, θαη κπνξεί λα αιιάμεη ην
πεξηβάιινλ αληαγσληζκνχ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο λα
κπνξνχλ ή λα κπνξνχλ πην εχθνια λα ζπλεξγαζηνχλ ζε ζέκαηα ηηκήο, πνζφηεηαο,
ηθαλφηεηαο παξαγσγήο (capacity), ή άιια ζέκαηα αληαγσληζκνχ. Αξρηθά, νη αξρέο
εμεηάδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο (φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκπαηγλίαο),
σο κέηξν ηνπ αξηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ηνπο κεγέζνπο.
πγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θιάδνπο κε πςειά κεξίδηα ζε κία
ηνπιάρηζηνλ αγνξά, ζπλήζσο απαηηνχλ πεξεηαίξσ αλάιπζε.
Σα κεξίδηα αγνξάο αληαλαθινχλ ηελ επίδξαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε θάζε κία απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά. Σν ζπλνιηθφ επίπεδν ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο
ππνινγίδεηαη απφ ηνλ δείθηε Herfindahl, ν νπνίνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ
ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά. Αγνξέο κε κεγάιν αξηζκφ
επηρεηξήζεσλ έρνπλ ρακειφ δείθηε Herfindahl, ελψ αγνξέο κε ιηγφηεξνπο «παίθηεο»
ή πνπ θπξηαξρνχληαη απφ κεξηθέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ δείθηε κε ηηκή θνληά
ζηελ ηηκή κνλνπσιίνπ. Όζν κεγαιχηεξα είλαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ πξνο
ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ, θαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο,
ηφζν πεξηζζφηεξε θαη ζε βάζνο αλάιπζε απαηηείηαη λα γίλεη απφ ηηο αξρέο
πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηθείκελεο ζπγρψλεπζεο.
Καηά ηε δηάξθεηα εμέηαζεο κίαο ζπγρψλεπζεο, νη αξρέο αλαδεηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ
ηα κέξε ηεο ζπγρψλεπζεο, ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ είηε λα απμήζνπλ ηελ

πηζαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά, ελψ
θακία ζπλεξγαζία δελ ππήξρε πξηλ ηε ζπγρψλεπζε, είηε λα απμήζνπλ ηελ
πηζαλφηεηα, νπνηαδήπνηε ππάξρνπζα ζπληνληζκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
εηαηξηψλ, λα είλαη επηηπρήο, πιήξεο θαη βηψζηκε.
Μία επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία ηππηθά απαηηεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο λα θαηαιήμνπλ
ζε ζπκθσλία, ε νπνία ζα είλαη επηθεξδήο γηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζε απηή, ζα έρεη ηνπο
ηξφπνπο θαη ηα κέζα λα αληρλεχζεη ηελ παξέθθιηζε απφ απηή, θαη, ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ηηκσξήζεη ηνπο παξεθθιίλνληεο θαη λα επαλαθέξεη ηε ζπκθσλία.
1.7.3 Μνλνκεξείο επηδξάζεηο
Μία ζπγρψλεπζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ επθαηξία γηα κνλνκεξείο αληηαληαγσληζηηθέο επηδξάζεηο. Απηφ είλαη πην ζχλεζεο ζε πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο ζε
κνλνπψιην, φηαλ δειαδή νη ζπγρσλεπκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη νη κνλαδηθέο πνπ
δξνπλ ζηελ αγνξά. Αθφκε, κία ζπγρψλεπζε κπνξεί λα επηηξέςεη κνλνκεξή αχμεζε
ηεο ηηκήο ζε αγνξέο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπγρσλεχνληαη, πσινχλ πξντφληα ηα
νπνία ζεσξνχληαη ζηελά ππνθαηάζηαηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Μεηά ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
απμήζνπλ ηηο ηηκέο επηθεξδψο ρσξίο απψιεηα κεγάινπ φγθνπ πσιήζεσλ. Σέηνηα
αχμεζε ηηκήο ζα είλαη πξνζνδνθφξα εάλ επαξθήο αξηζκφο θαηαλαισηψλ, κεηαθηλεζεί
κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ησλ ζπγρσλεπκέλσλ εηαηξηψλ, θαη δελ ζηξαθεί ζε πξντφληα
άιισλ, θαζψο νη ππφινηπεο εηαηξίεο δελ κπνξνχλ λα επαλαηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα
ηνπο ψζηε λα γίλνπλ πην ειθπζηηθά.
1.7.4 Κάζεηεο ζπγρωλεύζεηο
Οη θάζεηεο ζπγρσλεχζεηο αθνξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε πσιεηή-αγνξαζηή.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαηαζθεπαζηήο ν νπνίνο ζπγρσλεχεηαη κε έλαλ απφ ηνπο
πξνκεζεπηέο ηνπ, ή κε έλαλ απφ ηνπο δηαλνκείο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ. Απηνχ
ηνπ είδνπο νη ζπγρσλεχζεηο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε
θφζηνπο θαη ζε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο παξαγσγήο ή ηεο δηαλνκήο. Μία
θάζεηε ζπγρψλεπζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα, φπσο, ην λα θαηαζηήζεη
εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ πξφζβαζε ζε κία πξψηε χιε, ή ζε έλα δίθηπν δηαλνκήο
ζηνπο αληαγσληζηέο. Σέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα πξνθχπηνπλ φηαλ νη επηρεηξήζεηο,

κέζσ ηεο ζπγρψλεπζεο, απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα αιιά θαη ην θίλεηξν λα πεξηνξίζνπλ
ηελ πξφζβαζε ηνπ αληηπάινπ ζε βαζηθέο εηζξνέο ή θαηαζηήκαηα.
1.7.5 Σπγρωλεύζεηο πηζαλώλ/δπλεηηθώλ αληαγωληζηώλ
Μία ζπγρψλεπζε ηέηνηνπ είδνπο αθνξά έλαλ αληαγσληζηή, ν νπνίνο αγνξάδεη κία
επηρείξεζε, ε νπνία ζρεδηάδεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά (ή ην αληίζηξνθν). Απηή ε
εμαγνξά κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, κπνξεί λα απνηξέςεη
ηελ πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ζα πξνθαινχζε ε είζνδνο ηεο
επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Γεχηεξνλ, κπνξεί λα εμαιείςεη ηα ζεηηθά γηα ηνλ
αληαγσληζκφ απνηειέζκαηα, ηα νπνία κία επηρείξεζε εθηφο ηεο αγνξάο κπνξεί λα
έρεη ζε απηή απιά θαη κφλν κε ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεηαη σο πηζαλφο
εηζεξρφκελνο αληαγσληζηήο. Οη ήδε ππάξρνπζεο ζηελ αγνξά επηρεηξήζεηο,
γλσξίδνληαο φηη ππάξρεη πηζαλφο αληαγσληζηήο, ζα απέθεπγαλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο
ζε επίπεδα ηέηνηα πνπ ζα έθαλαλ ηελ επηρείξεζε εθηφο ηεο αγνξάο, λα εηζέιζεη. Ζ
εμάιεηςε ελφο πηζαλνχ αληαγσληζηή κέζσ ζπγρψλεπζεο ζα απνκαθξχλεη ηελ απεηιή
εηζφδνπ θαη πηζαλφηαηα ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ.

1.8 Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖΝ Δ.Δ.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εθαξκφδεη θαη επηβάιιεη ηε λνκνζεζία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαηηήζεη απφ επηρεηξήζεηο λα
ηεο

παξέρνπλ

πιεξνθνξίεο

θαη,

εάλ

θξηζεί

απαξαίηεην,

λα

δηελεξγήζεη

αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο ζηα γξαθεία εηαηξηψλ, αθφκε θαη ζηα ζπίηηα ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο, κε δηθαζηηθή εληνιή. ε πεξίπησζε πνπ ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή βξεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία παξάλνκεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε
νπνία πεξηνξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ, κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ζπκπεξηθνξά απηή θαη
λα επηβάιεη θπξψζεηο. Μπνξεί επίζεο λα επηβάιιεη ρξεκαηηθή πνηλή έσο θαη 10% ηνπ
εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, εάλ νη εηαηξίεο έρνπλ, γηα παξάδεηγκα, ζπκκεηάζρεη ζε
ζχκπξαμε, κέζσ ηεο νπνίαο δηακνξθψζεθαλ νη ηηκέο ή ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ
εηαηξηψλ ηα κεξίδηα αγνξάο.
Ζ Δπηηξνπή δελ επηβάιιεη απφ κφλε ηεο ηε λνκνζεζία ηνπ Δπξσπατθνχ
Αληαγσληζκνχ. Όια ηα κέιε ηεο Δ.Δ. έρνπλ εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ηνπ αληαγσληζηηθνχ δηθαίνπ. Μπνξνχλ λα δψζνπλ ηελ

εληνιή λα ζηακαηήζνπλ ζπκθσλίεο θαη πξαθηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ
θαη λα επηβάιινπλ πξφζηηκν ζηηο εηαηξίεο πνπ θαηαπάηεζαλ ην επξσπατθφ δίθαην
αληαγσληζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο ηνπο ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν
Αληαγσληζκνχ (European Competition Network, ECN), ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη
νη εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ ελεκεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε γηα ηηο λέεο ππνζέζεηο,
ζηελ πξνζπάζεηα απνθπγήο πνιιαπιψλ εξεπλψλ. Αθφκε, ελεκεξψλνπλ πξηλ απφ ηε
ιήςε απνθάζεσλ ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ φηη ν λφκνο εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα
αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο ηνλ εθαξκφδεη.
Όπσο νη αξρέο αληαγσληζκνχ, έηζη θαη ηα εζληθά δηθαζηήξηα έρνπλ ηελ εμνπζία λα
πξνζδηνξίζνπλ εάλ κία ζπκθσλία ζπκκνξθψλεηαη κε ηε λνκνζεζία ηεο Δ.Δ. πεξί
αληαγσληζκνχ ή φρη. Δπηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ δεκηέο
εάλ έρνπλ γίλεη ζχκαηα παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηνλ
αληαγσληζκφ.
1.8.1 Τν Επξωπαϊθό Δίθηπν Αληαγωληζκνύ (ECN)
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ
είλαη κέιε ηεο Δ.Δ. ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ελεκεξψλνληαο γηα ππνζέζεηο θαη
απνθάζεηο, ζπληνλίδνληαη ζηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ, εάλ θξηζεί απαξαίηεην,
βνεζνχλ ε κία ηελ άιιε ζηελ έξεπλα, ή αληαιιάζνπλ αθφκε θαη απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.
Απηφ δεκηνπξγεί έλαλ απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζε δηαζπλνξηαθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ
αληαγσληζκφ. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ECN είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ε Δπξσπατθή
λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα ζε φιε ηελ Δ.Δ. Μέζα απφ
ην ECN, νη αξρέο αληαγσληζκνχ ελεκεξψλνληαη θαη ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά κε
απνθάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πάξνπλ, δερφκελεο πηζαλά ζρφιηα ησλ ππνινίπσλ. Όηαλ
θξίλεηαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ
ηήξεζε ηνπ λφκνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη λα δηαρεηξηζηεί ηελ
ππφζεζε ε ίδηα.
ην ECN, νκάδεο εηδηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ
αληαγσληζκνχ θαη πξνηείλνπλ θνηλή πξνζέγγηζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην ECN

επηηξέπεη ζηηο αξρέο αληαγσληζκνχ λα αληαιιάζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη λα
εληνπίδνπλ λέεο πξαθηηθέο.
1.8.2 Άξζξν 81 Σπκπαηγλίεο
Σν Άξζξν 81 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο (1957) αζρνιείηαη κε ηε ζπκπαηγλία. Σν
Άξζξν 81 (παξ. 1) απαγνξεχεη ζπκθσλίεο θαη απνθάζεηο επηρεηξήζεσλ ή νκάδσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ
ρσξψλ κειψλ θαη έρνπλ ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ άκεζνπ ή έκκεζνπ θαζνξηζκνχ ηηκψλ πψιεζεο ή αγνξάο,
πεξηνξηζκνχ ή ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο θαη δηακεξηζκνχ αγνξψλ ή πεγψλ πξνζθνξάο.
Σν Άξζξν 81 (παξ. 2) δηαθεξχζζεη φηη φιεο νη αλσηέξσ ζπκθσλίεο είλαη άθπξεο.
Σν Άξζξν 81 (παξ. 3) επηηξέπεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα επηηξέςεη νξηζκέλεο
πεξηνξηζηηθέο ζπκθσλίεο, εθφζνλ απηέο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο
(ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν) θαη εθφζνλ ζεκαληηθφ κέξνο
ησλ σθειεηψλ πεξάζεη ζηνπο θαηαλαισηέο. Π.ρ. ζπρλά ζηελ ΔΔ έρνπλ επηηξαπεί
ζπκθσλίεο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ ζπλεξγαζία
ηνπο ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ & Α) (Research Joint Ventures, RJVs) ή ηε
ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ πνηθηιηψλ ελφο πξντφληνο. ηηο
πξφζθαηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 81
ζηηο ζπκθσλίεο νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο, ε Δπηηξνπή ζέηεη ηνλ φξν φηη αλ ην ζπλνιηθφ
κεξίδην ησλ ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζρεηηθά κηθξφ (θάησ απφ 25% γηα
ζπλεξγαζίεο ζε Δ & Α) θαη ππφ ηνλ φξν φηη νη ζπκθσλείο δελ πεξηέρνπλ ηδηαίηεξεο
ζνβαξφηεηαο πεξηνξηζκνχο, ε ζπλεξγαζία επηηξέπεηαη ππφ κηα νκαδηθή απαιιαγή
(Block Exemption) ηνπ άξζξνπ 81.
Μηα αμηνιφγεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ζπκπαηγλία βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξακε κέρξη
ηψξα είλαη αξθεηά δχζθνιε. Όπσο είδακε, ε δηαηεξεζηκφηεηα ηεο ζπκπαηγλίαο
εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη κφλν ιίγνη απφ απηνχο κπνξνχλ λα
πνζνηηθνπνηεζνχλ κε αθξίβεηα. Δπηπιένλ, είλαη πνιχ ζπάλην φινη νη παξάγνληεο λα
δείρλνπλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζε κηα αγνξά, πνπ ζεκαίλεη φηη ε θξίζε ησλ
αξρψλ ΠΑ ζα πξέπεη λα πξνθχςεη απφ κηα δχζθνιε αμηνιφγεζε δηάθνξσλ
παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. Οη αξρέο ΠΑ κπνξνχλ λα

θαηαπνιεκήζνπλ πεξηζηαηηθά ζπκπαηγλίαο κε δχν δπλαηέο δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο ex – ante θαη ex – post.
Ex –ante
Ζ αλαθνίλσζε πνηλψλ ζηελ πεξίπησζε αλαθάιπςεο ζπκπαηγλίαο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη ζαλ έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο. Οη πνηλέο απηέο πξνβιέπνπλ ηελ
πιεξσκή ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ θαη ηελ θπιάθηζε ησλ managers.
Δπίζεο, νη αξρέο ΠΑ κπνξνχλ λα αλαζηείινπλ ηελ ζπκπαηγλία πξνιακβάλνληαο ηελ
εκθάληζε δνκψλ ή πξαθηηθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηαηεξηζηκφηεηα ζπκπαηγληαθήο
ζπκπεξηθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ κέζσ δεκηνπξγίαο
«καχξεο ιίζηαο» (black list) δηεπθνιπληηθψλ γηα ζπκπαηγλία πξαθηηθψλ. Σέηνηεο
πξαθηηθέο πεξηιακβάλνπλ αλαθνηλψζεηο γηα κειινληηθέο ηηκέο θαη πνζφηεηεο,
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, δηαηήξεζε ηηκψλ κεηαπψιεζεο (resale price maintenance),
θ.α.
Ex –post
Οη αξρέο ΠΑ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ δηάθνξεο κεζφδνπο γηα ηελ δηάιπζε ήδε
ππάξρνπζαο ζπκπαηγλίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο εμήο δχν
κεζφδνπο:
- Έθηαθηεο Δπηζεσξήζεηο (dawn raids): Απξνεηδνπνίεηεο επηζθέςεηο γηα ηε ζπιινγή
απηψλ, αδηάζεηζησλ ζηνηρείσλ (hard evidence)
- Πξνγξάκκαηα επηείθεηαο (πξφγξακκα Leniency): Παξέρνπλ κεξηθή ή νιηθή
απαιιαγή απφ ηα πξφζηηκα γηα ζπκπαηγλία. Ξεθίλεζαλ απφ ηηο ΖΠΑ ην 1978, θαη
επαλαζρεδηάζηεθαλ ην 1993 σο εμήο. Γίλεηαη απηφκαηα απαιιαγή ζηελ επηρείξεζε
πνπ δίλεη ζηνηρεία γηα ζπκπαηγλία πξηλ μεθηλήζεη έξεπλα απφ ηηο αξρέο, κε ηνλ φξν φηη
ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε είλαη ε πξψηε πνπ ην θάλεη. Απαιιαγή θαηά πεξίπησζε
δίλεηαη ζηελ επηρείξεζε πνπ δίλεη ζηνηρεία αθφηνπ έρεη μεθηλήζεη ζρεηηθή έξεπλα.
ηελ ΔΔ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα εηζήρζεζαλ ην 1996. χκθσλα κε ηελ λέα
πνιηηηθή (απφ ην 2002) ζρεηηθά κε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ε επηρείξεζε πνπ δίλεη
ζηνηρεία πξηλ ηελ έλαξμε έξεπλαο, παίξλεη πιήξε απαιιαγή.

1.8.3 Άξζξν 82 Καηάρξεζε Δεζπόδνπζαο ζέζεο

Σν άξζξν 82 (πλζήθε ηεο Ρψκεο, 1957) απαγνξεχεη ηελ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο
ζέζεο θαη εθαξκφδεηαη φηαλ:


ππάξρεη κία επηρείξεζε, πνπ θαηέρεη θπξίαξρε ζέζε, είηε ιφγσ κεξηδίσλ
αγνξάο είηε άιισλ παξαγφλησλ, φπσο εάλ ππάξρνπλ αμηφινγνη αληαγσληζηέο,
εάλ ε εηαηξία έρεη δηθφ ηεο δίθηπν δηαλνκήο, θαζψο θαη εάλ έρεη επλντθή
πξφζβαζε ζε εηζξνέο. Όια ηα παξαπάλσ είλαη παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ
ζηελ εηαηξία λα παξαθάκςεη ηνλ ζπλήζε αληαγσληζκφ,



κία επηρείξεζε θπξηαξρεί ζηελ Δπξσπατθά αγνξά ή ζε έλα ηκήκα απηήο,



κία επηρείξεζε θαηαρξαζηεί ηελ ζέζε ηεο, γηα παξάδεηγκα, ππεξρξεψλνληαο
ηνπο θαηαλαισηέο, ρξεψλνληαο ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο ψζηε λα εμαιείςεη
ηνπο αληαγσληζηέο, ζέηνληαο εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ή παξέρνληαο
ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο.

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ή νη εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ κπνξνχλ λα απαγνξέςνπλ
ηελ θαηάρξεζε θαη λα επηβάιινπλ πξφζηηκν ζηελ επηρείξεζε πνπ έρεη παξαβεί ην
λφκν.
Κάζε επηρείξεζε, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο επεξεάδεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ
αγνξά ηεο Δ.Δ., απνηειεί αληηθείκελν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Γελ
έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία εάλ ε εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο , ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία ή ηηο
κεηνρέο ηεο εληφο ή εθηφο ηεο Δ.Δ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη επξσπατθέο αξρέο
αληαγσληζκνχ κπνξνχλ λα δξάζνπλ εάλ έλα θαξηέι επεξεάδεη ηελ αγνξά ηεο Δ.Δ.
αθφκε θαη αλ ε έδξα ησλ εηαηξηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ είλαη εθηφο απηήο. Σν
ίδην θαξηέι κπνξεί επίζεο λα εμεηαζηεί απφ αξρέο αληαγσληζκνχ εθηφο ηεο Δ.Δ.
Παξνκνίσο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα παξέκβεη φηαλ κία ζπγρψλεπζε
επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ Δ.Δ., αλεμάξηεηα εάλ νη ζπγρσλεπκέλεο εηαηξίεο
εδξεχνπλ εληφο απηήο ή φρη. Σέινο, φιεο νη ζπγρσλεχζεηο πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο
ηεο Δ.Δ. κε θχθιν εξγαζηψλ πνπ ππεξβαίλεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν, ζα πξέπεη λα
θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ψζηε λα εμεηαζηνχλ απφ απηήλ θαη λα
εγθξηζνχλ ή φρη (γηα παξάδεηγκα ε ζπγρψλεπζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αεξνγξακκψλ κε
ηελ Aegean Airlines εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή –θαη φρη απνθιεηζηηθά
απφ ηελ ειιεληθή επηηξνπή αληαγσληζκνχ- ιφγσ κεγέζνπο).

1.8.4 Καλνληζκόο Νν139/2004 – θαλνληζκόο ζπγρωλεύζεωλ
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη ζπγρσλεχζεηο

κε

θνηλνηηθή δηάζηαζε, θαη κφλν απηή. Σα θχξηα ζεκεία αλαθνξάο ησλ ζπγρσλεχζεσλ
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θνηλνηηθήο δηάζηαζεο (επξσπατθή ή δηεζλήο) είλαη ν
παγθφζκηνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ λα είλαη πάλσ απφ
5.000 εθαη. επξψ θαη ζε επίπεδν Δ.Δ. πάλσ απφ 250 εθαη. επξψ. Δπίζεο,
ζπγρσλεχζεηο κε δηάζηαζε Δ.Δ. πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή γηα
πάξνπλ άδεηα απφ απηήλ, πξηλ ηεζνχλ ζε ηζρχ. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη πεξίπνπ 200 κε
300 γλσζηνπνηήζεηο θάζε ρξφλν.
Έπεηηα απφ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πεξηφδνπ 25 εξγάζηκσλ εκεξψλ, ε Δπηηξνπή
απνθαζίδεη εάλ ζα εγθξίλεη ηελ πξάμε. Δάλ ζεσξήζεη φηη ε ζπγθέληξσζε κπνξεί λα
παξαθσιχζεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ κπνξεί λα μεθηλήζεη δηαδηθαζία
εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλαο, ε νπνία ζπλήζσο δηαξθεί κέρξη 90 εξγάζηκεο εκέξεο (ζε
εηδηθέο πεξηπηψζεηο θηάλεη ηηο 105 θαη ηηο 125). ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ε
Δπηηξνπή κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ ζπγρψλεπζε κε φξνπο ή ρσξίο, ή κπνξεί λα ηελ
απαγνξεχζεη ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα
πξνηείλνπλ θαηάιιειεο ιχζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ «αλεζπρνχλ» ηελ Δπηηξνπή.
Μηιψληαο γηα άδεηα ηεο ζπγρψλεπζεο ππφ φξνπο, ηέηνηνη φξνη κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ
πψιεζε ζε αληαγσληζηέο θεθαιαίσλ, κεηνρψλ, παηέλησλ, θιπ.
Πεξηζζφηεξεο απφ ελλέα ζηηο δέθα ζπγρσλεχζεηο εγθξίλνληαη έπεηηα απφ
εκπεξηζηαησκέλε κειέηε. Απφ ην 1990, ππάξρνπλ κφλν 18 άκεζεο απαγνξεχζεηο9.
1.8.5 Δξάζε ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο Αληαγωληζκνύ
Οη επηρεηξήζεηο εθηφο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο έρνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο
απηήο, ζα πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ ην επξσπατθφ δίθαην αληαγσληζκνχ.
Οκνίσο, νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ εθηφο ηεο Δ.Δ. πξέπεη λα ζέβνληαη ηε
λνκνζεζία άιισλ θξαηψλ, φηαλ δξνπλ ζε απηά.
ηελ πεξίπησζε παξαβάζεσλ, νη αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ επηρείξεζε θαη κε ηελ αγνξά θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο εθάζηνηε
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ππνζέζεηο (ζπγρσλεχζεηο, δηεζλή θαξηέι, θιπ). Οη αξρέο φισλ ησλ θξαηψλ πεξίπνπ
(πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο έρνπλ αλαπηχμεη δίθαην αληαγσληζκνχ), είλαη κέιε
δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, φπσο ην Γίθηπν Γηεζλνχο Αληαγσληζκνχ (International
Competition Network, ICN), ην νπνίν είλαη αλεπίζεκν δίθηπν αξρψλ αληαγσληζκνχ.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηζηεχεη φηη νη αξρέο αληαγσληζκνχ ζε φιν ηνλ θφζκν
κπνξνχλ λα επλνεζνχλ αλ κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ
ην ICN έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαη κεηά. Μνινλφηη ην
ICN ζρεκαηίζηεθε ζρεηηθά πξφζθαηα, έρεη ήδε ζρεκαηίζεη εληππσζηαθφ αξηζκφ
ζπζηάζεσλ ζε έλα ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπρλά ζπλεξγάδεηαη κε αξρέο αληαγσληζκνχ, φπσο ζηελ Δ.Δ.
κε ηελ EFTA Surveillance Authority (European Free Trade Association ζηηο
Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία). Δπίζεο, έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηελ Καλαδηθή, ηελ
Ηαπσληθή θαη ηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ γηα λα δηελεξγήζνπλ
ηαπηφρξνλνπο ειέγρνπο ζε έμη θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ., Καλαδά, Ηαπσλία θαη Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο Ακεξηθήο, γηα κία πεξίπησζε δηεζλνχο θαξηέι. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
επίζεο ζπδεηά ηερληθέο πξννπηηθέο πξνζέγγηζεο ηδηαίηεξσλ πεξηπηψζεσλ κε άιιεο
αξρέο αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηελ ίδηα πεξίπησζε. Απηφ ην είδνο άκεζεο
ζπλεξγαζίαο δελ είλαη απιά απνηειεζκαηηθφ, είλαη θαη θαινδερνχκελν απφ ηηο
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αληηιακβάλνληαη φηη ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρψλ, κπνξεί
λα βξεζνχλ αληηκέησπεο κε θαηλνκεληθά αληηθαηηθά κέηξα πνπ επηβάιινληαη απφ
δηαθνξεηηθέο αξρέο αληαγσληζκνχ.
Με ηελ ζπλεξγαζία ησλ αξρψλ αληαγσληζκνχ ζε παγθφζκην επίπεδν, δηαζθαιίδεηαη
φηη νη θαηαλαισηέο θαη νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δηαπξαγκάηεπζε ζε
ηηκέο θαη πνηφηεηα, κε ηε ιήςε εληαίαο θαη απνθαζηζηηθήο δξάζεο θαηά ησλ εηαηξηψλ
πνπ ζρεκαηίδνπλ θαξηέι ή θαηαρξνχληαη δεζπφδνπζα ζέζε. Σαπηφρξνλα, ε
ζπλεξγαζία κε αξρέο αληαγσληζκνχ εθηφο Δ.Δ. ζηνρεχεη λα δεκηνπξγήζεη ηνπο ίζνπο
φξνπο αληαγσληζκνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο,
ψζηε λα αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηελ αμία ηνπο, ζε δηεζλέο επίπεδν.

1.9 Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΗ Ζ.Π.Α.
Ζ Οκνζπνλδηαθή Δπηηξνπή Δκπνξίνπ (Federal Trade Commission, FTC) είλαη ε
αλεμάξηεηε αξρή ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζ.Π.Α., ε νπνία έρεη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επξείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Ζ FTC επηδηψθεη απζηεξφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο θαη
πξνάγεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο κε
νκνζπνλδηαθνχο θαη πνιηηεηαθνχο λνκνζέηεο ησλ Ζ.Π.Α. θαζψο θαη νξγαληζκψλ
θπβεξλήζεσλ δηεζλψο. Δπίζεο, αλαπηχζζεη πνιηηηθή θαη δηεξεπλεηηθά εξγαιεία κέζσ
αθξνάζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ζπλεδξίσλ, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί πξαθηηθά
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο ζε κία παγθφζκηα
αγνξά, κε ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ηερλνινγίεο.
Όηαλ δεκηνπξγήζεθε ε FTC ην 1914, ν ζθνπφο ήηαλ λα απνηξέςεη αζέκηηεο κεζφδνπο
αληαγσληζκνχ ζην εκπφξην σο θνκκάηη ηεο κάρεο γηα θαηάξγεζε θνηλνπξαμηψλ. Με
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην Κνγθξέζν πέξαζε πξφζζεηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο,
δίλνληαο ζηελ Δπηηξνπή κεγαιχηεξε εμνπζία ψζηε λα εξεπλά θαη λα απνηξέπεη αληηαληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο. Σν έξγν ηεο FTC εθηειείηαη απφ ην Γξαθείν Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, ην Γξαθείν Αληαγσληζκνχ θαη ην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ.
Απνθιείνληαο αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ε FTC
δηαζθαιίδεη φηη νη θαηαλαισηέο ζα έρνπλ επηινγέο ζηελ ηηκή, ηελ επηινγή θαη ηελ
ππεξεζία. Γηα λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα ζηνλ αληαγσληζκφ ε
Δπηηξνπή ζπρλά ιακβάλεη γξάκκαηα κε πιεξνθνξίεο απφ θαηαλαισηέο.
1.9.1 Σπκπξάμεηο
Οη ζπκπξάμεηο κεηαμχ αληαγσληζηψλ είλαη παξάλνκεο φηαλ γίλνληαη κε ηέηνην ηξφπν
πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, λα νδεγνχλ ζε πςειφηεξεο ηηκέο, ή λα
εκπνδίδνπλ άιινπο επηρεηξεκαηίεο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. ε κία πεξίπησζε ηεο
Δπηηξνπήο, κία νκάδα εκπφξσλ απηνθηλήησλ απείιεζε φηη ζα ζηακαηήζεη λα
δηαθεκίδεηαη ζε κία εθεκεξίδα, εάλ απηή δεκνζίεπε άξζξν κε ζπκβνπιέο
εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ γηα αγνξαζηέο απηνθηλήησλ. Σν Γξαθείν Αληαγσληζκνχ
ηεο Δπηηξνπήο ήξζε αληηκέησπν κε ηνπο πσιεηέο, δηφηη είλαη παξάλνκν νη
επηρεηξήζεηο λα δξνπλ ζπλεξγαηηθά κε ηξφπν πνπ λα ζηεξεί ζηνπο θαηαλαισηέο
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. πκπξάμεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, αλήθνπλ ζηηο πην ζνβαξέο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
απαζρνινχλ ηελ Δπηηξνπή. Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ε ηηκή είλαη θχξηα βάζε γηα
ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ζηξέβισζε ησλ ηηκψλ, απφ
ζχκπξαμε επηρεηξήζεσλ, είλαη παξάλνκε. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θάζε νκνηφηεηα ή
κεηαβνιή ζηελ ηηκή πνπ ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα είλαη πάληνηε απνηέιεζκα
ζχκπξαμεο. Αληίζεηα, ζπρλά είλαη απνηέιεζκα θπζηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά.
Γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο πξντφλησλ φπσο είλαη ην ζηηάξη είλαη ζπρλά παλνκνηφηππεο,
επεηδή ηα πξντφληα είλαη νπζηαζηηθά παλνκνηφηππα, θαη νη ηηκέο πνπ ζέηνπλ νη
παξαγσγνί απμάλνληαη θαη κεηψλνληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα
ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο.
Ο λφκνο έξκαλ (Sherman Act)10, παξάγξαθνο 1 θαη 2 αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπξάμεηο.
Ο λφκνο δειψλεη ζαθψο: «Κάζε ζπκβφιαην, ζπλδπαζκφο γηα ηε δηακφξθσζε
ζχκπξαμεο ή, αιιηψο, ζπλνκσζίαο πνπ πεξηνξίδεη ην εκπφξην ή ηε ζπλαιιαγή κεηαμχ
ησλ δηάθνξσλ πνιηηεηψλ, ή κε άιια θξάηε, θεξχζζεηαη παξάλνκνο. Κάζε πξφζσπν
πνπ πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ή εκπιέθεηαη ζε νπνηαδήπνηε έλσζε ή
ζπλνκσζία θεξχζζεηαη παξάλνκν, ζεσξείηαη έλνρν γηα θαθνχξγεκα θαη ζε θαηαδίθε
απηνχ, πξέπεη λα ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10
εθαη. δνιαξίσλ εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία, ή, εάλ είλαη άιιν πξφζσπν ην πνζφ ησλ
350.000 δνιαξίσλ, ή κε θπιάθηζε πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ρξφληα ή θαη κε ηηο
δχν ελ ιφγσ πνηλέο.».
Ζ δεχηεξε παξάγξαθνο ηνπ λφκνπ αθνινπζεί: «Κάζε πξφζσπν πνπ κπνξεί λα
κνλνπσιεί ή λα ζπλδπάδεηαη ή λα ζπλσκνηεί κε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ψζηε λα
κνλνπσιήζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ζπλαιιαγήο ή εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ Πνιηηεηψλ, ή
κε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο, ζα πξέπεη λα θξίλεηαη έλνρν γηα θαθνχξγεκα, θαη, ζε
θαηαδίθε απηνχ πξέπεη λα ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ 10 εθαη. δνιαξίσλ εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξία, ή, εάλ είλαη άιιν πξφζσπν ην πνζφ
ησλ 350.000 δνιαξίσλ, ή κε θπιάθηζε πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα ηξία ρξφληα ή θαη κε
ηηο δχν ελ ιφγσ πνηλέο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ην δηθαζηεξίνπ.».
1.9.2 Σπγρωλεύζεηο
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Πνιιέο ζπγρσλεχζεηο επλννχλ ηνπο θαηαλαισηέο επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα
ιεηηνπξγνχλ πην απνηειεζκαηηθά. Άιιεο ζπγρσλεχζεηο, σζηφζν, κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ, κείσζε ησλ επηινγψλ ή ρακειφηεξε πνηφηεηα. Ζ
πξφθιεζε γηα ηελ FTC είλαη λα αλαιχζεη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα πνπ ζα επηθέξεη
κία ζπγρψλεπζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηνλ αληαγσληζκφ, κία δηαδηθαζία έξεπλαο
πνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνπ απαηηεί νηθνλνκηθή
αλάιπζε ζε βάζνο.
Ο λφκνο Κιέπηνλ (Clayton Act)11 πεξηνξίδεη ηηο ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ.
Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ λφκνπ απαγνξεχεη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ην απνηέιεζκα
ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ ή πνπ ηείλνπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κνλνπψιην: «Κακία επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ην εκπφξην δελ
πξέπεη λα εμαγνξάδεη άκεζα ή έκκεζα, νιφθιεξε ή νπνηνδήπνηε κέξνο κεηνρψλ ή
άιιν κεξίδην θεθαιαίνπ άιιεο επηρείξεζεο, ε νπνία αζρνιείηαη επίζεο κε ην
εκπφξην, φηαλ ην απνηέιεζκα ηεο εμαγνξάο απηήο κπνξεί λα ειαηηψζεη ζεκαληηθά
ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ εηαηξηψλ ησλ νπνίσλ ε κεηνρή απνθηάηαη απφ ηελ
επηρείξεζε πνπ θάλεη ηελ εμαγνξά, ή λα πεξηνξίζεη αξθεηά ην εκπφξην ζε
νπνηνδήπνηε ηνκέα ή θνηλφηεηα, ή λα ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη κνλνπψιην.». Ο λφκνο
επίζεο πξνζδηνξίδεη έλα ζχλνιν παξάλνκσλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο είηε ζπλεηζθέξνπλ
ζηε δεκηνπξγία είηε έρνπλ σο απνηέιεζκα ην κνλνπψιην. Κεξχζζεη παξάλνκεο
εκπνξηθέο πξαθηηθέο, φπσο, δηαθξηηηθή ηηκνιφγεζε, ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθφηεηαο
θαη ζπκθσλίεο tying ή επηζεηηθή ηηκνιφγεζε
Ζ παξάγξαθνο 2 αθνξά ζηελ δηαθξηηηθή ηηκνιφγεζε: «Δίλαη παξάλνκν λα γίλνληαη
δηαθξίζεηο ζηελ ηηκή κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ…, φπνπ ην απνηέιεζκα ηέηνησλ
δηαθξίζεσλ κπνξεί λα είλαη κία ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ή λα ηείλεη λα
δεκηνπξγήζεη κνλνπψιην ή λα ζίμεη, λα θαηαζηξέςεη, ή λα απνηξέςεη ηνλ
αληαγσληζκφ, κε θάζε πξφζσπν πνπ είηε κε επηρνξεγήζεηο, είηε εηο γλψζηλ ηνπ
ιακβάλεη ην φθεινο ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ». Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο δηαθνξέο ζην
θφζηνο παξαγσγήο, πψιεζεο ή δηαλνκήο σο απνηέιεζκα δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ
παξαγσγήο, κπνξεί ε δηάθξηζε ηηκψλ λα ζεσξεζεί λφκηκε.
Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ λφκνπ απαγνξεχεη ηελ πψιεζε φηαλ ζηε ζπκθσλία δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζηή: «Θα πξέπεη λα είλαη παξάλνκν
11
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γηα θάζε πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη κε ην εκπφξην, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ, λα κηζζψζεη ή λα πνπιήζεη ή λα ζπκθσλήζεη γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ,
πξντφλησλ, εκπνξεπκάησλ, κεραλεκάησλ, πξνκεζεηψλ, ή άιισλ δηαπξαγκαηεχζηκσλ
αληηθεηκέλσλ, είηε είλαη θαηνρπξσκέλα κε δίπισκα επξεζηηερλίαο είηε φρη, γηα ρξήζε
ή θαηαλάισζε, ή κεηαπψιεζε, ή θαζνξηζκφ ηηκήο πνπ λα ρξεψλεηαη γηα απηά, ηέηνηα
ηηκή ψζηε, εμ’ ππνζέζεσο, ζπκθσλίαο, ή θαηαλφεζεο ν κηζζσηήο, ή ν αγνξαζηήο
απηψλ, δελ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη, νχηε ζα δηαπξαγκαηεπηεί απηά κε αληαγσληζηή ή
αληαγσληζηέο ηνπ εθκηζζσηή, ή πσιεηή, κε απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ
αληαγσληζκνχ ή ηελ ηάζε γηα κνλνπψιην».
Δπίζεο, ε παξάγξαθνο 3α απαγνξεχζεη ζπκθσλίεο tying θαη επηζεηηθή ηηκνιφγεζε:
«Δίλαη παξάλνκν γηα νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα είλαη κέξνο ζε, ή λα επηθνπξεί
νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή πψιεζεο, ή ζπκβνιαίνπ γηα πψιεζε, ην νπνίν δηαθξίλεη
έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ αγνξαζηή, κε νπνηαδήπνηε έθπησζε, επηζηξνθή
ρξεκάησλ, ρνξήγεζε, ή δηαθήκηζε ππεξεζίαο πνπ ρξεψλεηαη θαη είλαη δηαζέζηκε ηελ
ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο κε ηνπο ελ ιφγσ αληαγσληζηέο, ζε φξνπο πψιεζεο ησλ
αγαζψλ, φπσο πνηφηεηα θαη πνζφηεηα».

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ

2.1 ΟΡΗΜΟ
Μία επηρείξεζε, ε νπνία απνθιείεη ή ζέηεη εθηφο αγνξάο αληαγσληζηέο, πνπιψληαο ζε
ηηκή πνπ είλαη κε επηθεξδήο γηα ηε ίδηα, δελ αληαγσλίδεηαη κε ηελ αμία ηεο, αιιά
εκπιέθεηαη ζε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαηαρξεζηηθή. Δίλαη
ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα ζπκπεξηιεθζεί κία θαηεγνξία αληηκνλνπσιηαθήο επηζεηηθήο
ηηκνιφγεζεο ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ λφκνπ ηνπ Sherman καδί κε ηελ απαγφξεπζε
κνλνπσιίνπ ή πξνζπάζεηαο γηα κνλνπψιην (Areeda, Turner, 1974).
Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ν εμήο: Ζ επηζεηηθή
ηηκνιφγεζε νξίδεηαη, ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο, σο ε κείσζε ηεο ηηκήο ε νπνία είλαη
επηθεξδήο κφλν ιφγσ ηεο επηπιένλ δχλακεο πνπ ζα θεξδίδεη ζηελ αγνξά απηφο πνπ
ηελ πξαγκαηνπνηεί, αθνχ εμαιείςεη, πεηζαξρήζεη ή, αιιηψο, αλαζηείιεη ηελ
αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αληαγσληζηψλ, ή πηζαλψλ
αληαγσληζηψλ. Θέηνληάο ην ζαθέζηεξα, σο επηζεηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε ηηκή πνπ
κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε, κφλν ιφγσ ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ πξνθαιεί ή άιισλ αληηαληαγσληζηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα αληη-αληαγσληζηηθά απηά απνηειέζκαηα είλαη νη
πςειφηεξεο ηηκέο θαη ε κεησκέλε παξαγσγή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κείσζεο
θαηλνηνκηψλ), πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ απνθιεηζκφ αληαγσληζηψλ ή πηζαλψλ
αληαγσληζηψλ (Bolton, Brodley, Riordan, 2000).

2.2 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ
2.2.1. Τν παξάδνμν ηεο αιπζίδαο θαηαζηεκάηωλ (Chain store paradox)
Σν

παξάδνμν

ηνπ

Selten

(1978),

αλαθέξεηαη

ζε

κία

επηρείξεζε,

πνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε Ν αγνξέο. Οη δπλεηηθνί αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο απηήο,

έρνληαο πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ παηγλίνπ, απνθαζίδνπλ εάλ ζα εηζέιζνπλ
ζηελ αγνξά ή φρη. Δμ’ ππνζέζεσο, ζε θάζε αγνξά ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο
δπλεηηθφο αληαγσληζηήο (Selten R., 1978).
Έζησ φηη ε επηρείξεζε Η (Incumbent) είλαη ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ
αγνξά θαη ζπγθεθξηκέλα σο κνλνπσιεηήο, ελψ ε επηρείξεζε Δ (Entrant) είλαη ν
δπλεηηθφο αληαγσληζηήο. Παξνπζηάδεηαη ε εθηεηακέλε κνξθή ηνπ παηγλίνπ:
Δ
ΔΗΟΓΟ

ΟΥΗ ΔΗΟΓΟ

Η
ΔΠΗΘΔΖ

(ΠΗΡ , ΠΔΡ)

(ΠΜ, 0)
ΤΜΒΗΒΑΜΟ

(ΠΗΑ , ΠΔΑ)

Σρήκα 1
ηελ πεξίπησζε πνπ ν Δ δελ εηζέιζεη, ν Η ζα ζπλερίζεη λα θάλεη θέξδε κνλνπσιίνπ
(ΠΜ), ελψ ν Δ ζα θάλεη κεδεληθά. Δάλ φκσο ν Δ απνθαζίζεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά,
ηφηε ν Η κπνξεί λα αθνινπζήζεη δχν ζηξαηεγηθέο. Ζ κία είλαη λα επηηεζεί θαη λα θάλεη
θέξδε ΠΗΡ θαη ε άιιε είλαη λα ζπκβηβαζηεί, λα επηηξέςεη δειαδή ηελ είζνδν, θαη λα
θάλεη θέξδε ΠΗΑ. Σα θέξδε ΠΗΡ είλαη ζαθψο κεησκέλα, ελψ ηα θέξδε ΠΗΑ είλαη θέξδε
δπνπσιίνπ (ΠΗΡ<ΠΗΑ). Ο Δ, γλσξίδεη φηη ζε πεξίπησζε επίζεζεο ηα θέξδε ηνπ ζα είλαη
ΠΔΡ θαη ζε πεξίπησζε ζπκβηβαζκνχ ΠΔΑ.
Κάλνληαο ζηαδηαθή θαη πξνο ηα πίζσ επαγσγή, κπνξνχκε λα πνχκε φηη, ε ζηξαηεγηθή
επίζεζεο απφ ηνλ Η δελ απνηειεί ιχζε ηζνξξνπίαο θαηά Nash. Αλ Ν=1 ηφηε: Δάλ ν Δ
εηζέιζεη, ν Η ζα ζπκβηβαζηεί, αθνχ ΠΗΡ<ΠΗΑ, ν Η γλσξίδνληαο ηελ θίλεζε ηνπ Δ ζηελ
είζνδφ ηνπ, ζα απνθαζίζεη λα εηζέιζεη αθνχ ΠΔΑ>0. Άξα κνλαδηθή ηζνξξνπία είλαη ε
εμήο: ν αληαγσληζηήο εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά θαη ε ππάξρνπζα επηρείξεζε
ζπκβηβάδεηαη (δελ επηηίζεηαη).
Γηα Ν>1 αιιά πεπεξαζκέλν, ε είζνδνο είλαη δηαδνρηθή. Δάλ ν Η ζηελ πξψηε αγνξά
επηιέμεη λα επηηεζεί, απηφ δελ ζα εκπνδίζεη ηελ είζνδν ζηηο ππφινηπεο αγνξέο. Με
δεδνκέλν, ινηπφλ, φηη ζηελ δεχηεξε αγνξά ζα δερηεί είζνδν, ν Η δελ έρεη θίλεηξν λα
θάλεη επίζεζε ζηελ πξψηε αγνξά. Καηαιήγνπκε ινηπφλ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ

Ν>1, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε δελ είλαη πηζηεπηή θαη δελ ζα επηιεγεί απφ κηα
νξζνινγηθά ζθεπηφκελε επηρείξεζε, ζε θακία απφ ηηο Ν αγνξέο. Ο Selten
βαζηδφκελνο ζε ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο θαηέιεμε φηη ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε δελ
απνηειεί νξζνινγηθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
2.2.2 Υπόδεηγκα Selten κε Ν=∞
Παξαιιαγή ηνπ chain store paradox απνηειεί ην ππφδεηγκα Selten κε ηελ δηαθνξά φηη
ζην ηειεπηαίν ππάξρνπλ Ν=∞ αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε,
θαζψο θαη φηη ζην ππφδεηγκα απηφ ππάξρνπλ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Ζ αβεβαηφηεηα
έγθεηηαη ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, εάλ αθνινπζεί, δειαδή, θάπνηνλ
θαλφλα ζπκπεξηθνξάο.
χκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ ππνδείγκαηνο, ζε πεξίπησζε πνπ ν Η δελ επηηεζεί, ε
είζνδνο είλαη πάληα πξνηηκφηεξε γηα θάζε δπλεηηθφ αληαγσληζηή απφ ηελ κε είζνδν.
Δπίζεο, Ο Η έρεη πάληα κεγαιχηεξα βξαρπρξφληα θέξδε φηαλ κνηξάδεηαη ηελ αγνξά.
Σέινο, ε είζνδνο κπνξεί λα είλαη εθηθηή αθφκα θαη φηαλ ε αληίδξαζε ηεο ππάξρνπζαο
επηρείξεζεο είλαη ζίγνπξα επηζεηηθή(Motta, 2004).
Ο Δ δελ ζα εηζέιζεη, εάλ ε Η επηηίζεηαη ζηελ Δ θαη δελ έρεη ζπκβηβαζηεί πνηέ. ε
πεξίπησζε πνπ έρεη ζπκβηβαζηεί ζην παξειζφλ, ηφηε ζα ην θάλεη θαη ηψξα. Δπίζεο, ν
Δ δελ ζα εηζέιζεη, εάλ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εηζφδνπ ζην παξειζφλ, έρεη
αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ Η κε επίζεζε. ε πεξίπησζε εηζφδνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζηή,
ν Η επηηίζεηαη πάληα, γηαηί αλ δελ ην θάλεη ηφηε θάζε νη δπλεηηθνί αληαγσληζηέο ζα
εηζέξρνληαη, αλεμάξηεηα απφ ηηο κειινληηθέο επηινγέο ηνπ Η. Απφ ηα παξαπάλσ,
ζπκπεξαίλνπκε φηη ν πξψηνο δπλεηηθφο αληαγσληζηήο Δ, αλακέλνληαο επίζεζε απφ
ηνλ Η, ζα απνθαζίζεη λα κελ εηζέιζεη. Σελ ίδηα ζηξαηεγηθνί ζα αθνινπζήζνπλ φινη νη
δπλεηηθνί αληαγσληζηέο, δειαδή, δελ ζα εηζέιζνπλ.
Τπάξρνπλ, φκσο, θάπνηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ζην παξαπάλσ ππφδεηγκα. Σν
ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη ε ππάξρνπζα επηρείξεζε, κε κία ελέξγεηα ζε κία πεξίνδν ή
αγνξά, απνθηά θήκε, ηελ νπνία δελ κπνξεί λα απνβάιιεη κειινληηθά. Δπίζεο, ε
ππφζεζε Ν=∞, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα φηαλ πξφθεηηαη γηα αγνξέο, θαζψο νη
γεσγξαθηθέο αγνξέο είλαη πεπεξαζκέλεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιιέο ηζνξξνπίεο
(Folk Theorem), ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη δπλεηηθά άπεηξνο (multiplicity of
equilibrium).

2.2.3 Υπνδείγκαηα κε αηειή πιεξνθόξεζε
Σα ππνδείγκαηα αηεινχο πιεξνθφξεζεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε
ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε επίζεζε. Ζ πξψηε θαηεγνξία, αθνξά επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε θήκεο, φηη ε ππάξρνπζα επηρείξεζε είλαη
επηζεηηθή θαη ηελ απνηξνπή εηζφδνπ απφ ηνπο δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο. ηελ
δεχηεξε

θαηεγνξία,

ε

ππάξρνπζα

επηρείξεζε

εθκεηαιιεχεηαη

ηελ

αηειή

πιεξνθφξεζε, επηηίζεηαη θαη απνηξέπεη ηελ είζνδν ηνπ αληαγσληζηή, δεκηνπξγψληαο
ηνπ ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (π.ρ. ην θφζηνο ηεο).
2.2.3.1 Δεκηνπξγία θήκεο
Αο ππνζέζνπκε φηη ε επηρείξεζε Η είλαη είηε ηχπνπ “tough”, πνπ ζεκαίλεη φηη
πξνηηκάεη λα επηηίζεηαη, είηε ηχπνπ “weak”, πνπ ζεκαίλεη φηη πξνηηκάεη λα
ζπκβηβάδεηαη κε ηελ είζνδν αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. Ο Δ πηζηεχεη φηη ν Η είλαη
ηχπνπ “tough” κε πηζαλφηεηα ξ θαη ηχπνπ “weak” κε πηζαλφηεηα 1-ξ (0<ξ<1).
Τπνζέηνπκε φηη (1-ξ)ΠΑΔ + ξΠΡΔ > 0.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε επηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία θήκεο, ζα πξνζπαζήζεη
λα δείμεη ζηνπο αληαγσληζηέο φηη είλαη «ζθιεξφο» αληαγσληζηήο θαη φηη φπνηνο
πξνζπαζήζεη λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά ζα δεκησζεί.
Καζψο ε δεκηνπξγία θήκεο ρξεηάδεηαη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα, δελ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηγκηαία. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηνλ αληαγσληζκφ είλαη
εληππσζηαθά αξλεηηθά, αθνχ, ζηελ πεξίπησζε πεηχρεη, δίλεη ηε δπλαηφηεηα
θπξηαξρίαο, θαζψο, φινη νη δπλεηηθνί αληαγσληζηέο δελ ζα εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά,
ππφ ηνλ θφβν ηεο επίζεζεο.
Καζψο ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα είλαη εκθαλήο γηα λα πεηχρεη, ε επηρείξεζε πνπ
επηηίζεηαη αγσλίδεηαη λα απνθιείζεη ηελ πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζεί, ζε φζεο
πεξηζζφηεξεο αγνξέο ή/θαη πεξηφδνπο γίλεηαη. ’ απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία ε
αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. Οη δπλεηηθνί αληαγσληζηέο παξαηεξνχλ ηηο ρακειέο ηηκέο
ηεο θπξίαξρεο επηρείξεζεο θαη πηζηεχνπλ φηη απηέο νη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ
απάληεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ είζνδν ζε άιιεο αγνξέο, κε κεγηζηνπνίεζε ησλ
βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ ηεο.

Άιινη ηξφπνη απφθηεζεο θήκεο είλαη δπλαηνί. Αληίζεηα κε ηε δεκηνπξγία θήκεο φηη
είλαη ηχπνπ “tough”, ε επηρείξεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε θήκε φηη είλαη “weak”,
ελψ δελ είλαη, ηνλίδνληαο φηη έρεη πςειφ θφζηνο παξαγσγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα
ζεκαηνδνηήζεη έιιεηκκα ζε πεξίπησζε εηζφδνπ αληαγσληζηή, κε απνηέιεζκα λα
κπνξέζεη λα ππεξαζπηζηεί ην κεξίδην αγνξάο ηεο κεηά ηελ είζνδν(Easley, Masson
and Reynolds, 1985).
Πξαθηηθά, γηα Ν=2, δελ ππάξρεη ηζνξξνπία θαηά Nash ζε θαζαξέο ζηξαηεγηθέο.
Τπάξρεη φκσο ηζνξξνπία ζε κεηθηέο ζηξαηεγηθέο. Ζ ηζνξξνπία απηή πεξηγξάθεηαη σο
εμήο: Ο πξψηνο δπλεηηθφο αληαγσληζηήο, Δ, εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά. Δάλ ε
ππάξρνπζα επηρείξεζε δελ επηηεζεί, ν δεχηεξνο Δ ζα εηζέιζεη επίζεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν Η δελ επηηεζεί, ν Δ «ηπραηνπνηεί» κεηαμχ εηζφδνπ θαη κε εηζφδνπ.
Δάλ ν Η είλαη ηχπνπ “tough”, ζα θάλεη επίζεζε ζε θάζε πεξίνδν. Γηαθνξεηηθά, εάλ
είλαη ηχπνπ “weak”, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν «ηπραηνπνηεί» κεηαμχ επίζεζεο θαη
ζπκβηβαζκνχ. Δάλ ππάξμεη είζνδνο ηελ πξψηε πεξίνδν, ηφηε ηελ δεχηεξε πεξίνδν ζα
ζπκβηβαζηεί 12.
ηελ ηζνξξνπία πνπ πεξηγξάθεθε, ν Η ηχπνπ “weak” ζα επηηεζεί ηελ πξψηε πεξίνδν,
ζαλ λα ήηαλ ηχπνπ “tough”, θαη εάλ ν Δ εηζέιζεη, ηφηε ζηελ δεχηεξε πεξίνδν ζα
ζπκβηβαζηεί. Δάλ ν Η ζπκβηβαζηεί ηελ πξψηε πεξίνδν κε ξ=1, ηφηε ζα απνθηήζεη ηε
θήκε φηη είλαη “weak” θαη έηζη ν Δ ζα εηζέιζεη θαη ηελ δεχηεξε πεξίνδν. Ο Η ηχπνπ
“weak”, δειαδή, επηηίζεηαη ηελ πξψηε πεξίνδν κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θήκεο φηη
είλαη ηχπνπ “tough”. Δάλ ην θαηαθέξεη ηφηε δελ ζα δερηεί είζνδν νχηε ηελ δεχηεξε
πεξίνδν.
2.2.3.2 Επηζεηηθή ηηκνιόγεζε κε ζθνπό ηελ επηβξάδπλζε εηζόδνπ
Σν ππφδεηγκα αλαιχζεθε απφ ηνπο Easley, Masson θαη Reynolds (1985). Πξφθεηηαη
γηα παίγλην αηεινχο θαη πιήξνπο πιεξνθφξεζεο, φπνπ ππάξρεη κνλνπσιεηήο, πνπ
αλήθεη ζε έλαλ απφ ηνπο h πηζαλνχο ηχπνπο θαη αληαγσληζηέο, πνπ αλήθνπλ ζε
θάπνηνλ απφ ηνπο j πηζαλνχο ηχπνπο. Ο ηχπνο ηνπ αληηπάινπ ζεσξείηαη άγλσζηνο,
φκσο ε θαηαλνκή ησλ ηχπσλ H θαη J είλαη θνηλά γλσζηή. Ο κνλνπσιεηήο
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δξαζηεξηνπνηείηαη ζε Ν αγνξέο, νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα δερζνχλ είζνδν.
Τπνζέηνπκε φηη ζε κία αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη κέρξη δχν επηρεηξήζεηο.
ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, ν κνλνπσιεηήο ζέηεη ηελ ηηκή ηεο ζηξαηεγηθήο κεηαβιεηήο
ζηελ αγνξά. ε θάζε πεξίνδν ν δπλεηηθφο αληαγσληζηήο κπνξεί λα εηζέιζεη ζε κία
κφλν απφ ηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν κνλνπσιεηήο. Μεηά ηελ είζνδν,
έρνληαο παξαηεξήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνλνπσιεηή, νη αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα
αλαζεσξήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ ηχπν ηνπ.
Έζησ φηη ππάξρεη κφλν έλαο «ηζρπξφο» ηχπνο κνλνπσιεηή, γηα ηνλ νπνίν ε ρακειή
ηηκή απνηειεί ηζνξξνπία Nash ζε θάζε αγνξά. Γηα ηνπο ππφινηπνπο h-1 ηχπνπο, ε
πςειή ηηκή, απφ ην κνίξαζκα ηεο αγνξάο κε είζνδν, δίλεη κεγαιχηεξα θέξδε, απφ φ,ηη
ε ρακειή ηηκή, απφ επίζεζε ζε είζνδν. Σέινο, ππάξρεη έλαο κφλν «ηζρπξφο» ηχπνο
δπλεηηθνχ αληαγσληζηή, πνπ αληηζηνηρεί ζε ρακειφ θφζηνο εηζφδνπ.
Ο δπλεηηθφο αληαγσληζηήο δελ εγθαηαιείπεη πνηέ ηελ αγνξά, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
δηθφ ηνπ ηχπν ή ηνλ ηχπν ηνπ αληαγσληζηή. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε εηζφδνπ ηνπ
αληαγσληζηή θαη επίζεζε ηνπ κνλνπσιεηή, ηα θέξδε ηνπ αληαγσληζηή είλαη πνιχ
ρακειά (σζηφζν ζεηηθά) θαη έρνπλ παξνχζα αμία αξλεηηθή. Δλψ ζε πεξίπησζε
εηζφδνπ θαη φρη επίζεζεο, ηα θέξδε ηνπ αληαγσληζηή, αιιά θαη ε παξνχζα αμία
απηψλ, είλαη ζεηηθά.
Ηζνξξνπίεο ηνπ παηγλίνπ:
ηηγκηαία Δίζνδνο (Instantaneous Entry): ε πηζαλφηεηα ν κνλνπσιεηήο λα είλαη
«ηζρπξφο» είλαη ηφζν κηθξή, ψζηε φιεο νη αγνξέο δέρνληαη είζνδν απφ ηελ πξψηε
πεξίνδν.
Μεδεληθή Δίζνδνο (Zero Entry): ζηελ ηζνξξνπία απηή ππάξρνπλ δχν ππνθαηεγνξίεο:
(α) (benign) Ζ πηζαλφηεηα ν κνλνπσιεηήο λα είλαη «ηζρπξφο» είλαη ηφζν κεγάιε,
ψζηε αθφκα θαη έλαο «ηζρπξφο» αληαγσληζηήο, πνπ δελ αλακέλεη επίζεζε, δελ ζα
εηζέιζεη ζηελ αγνξά, θαη (β) (latent deterrence) Μφλν έλαο ηζρπξφο αληαγσληζηήο ζα
κπνξνχζε λα εηζέιζεη, εθφζνλ ζα είρε απνθαιπθζεί ν πξαγκαηηθφο ηχπνο ηνπ
κνλνπσιεηή. Ζ πηζαλφηεηα κίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ «ηζρπξνχ» κνλνπσιεηή
είλαη κεγάιε. Έηζη ε ζηξαηεγηθή εηζφδνπ ζε πνιιαπιέο αγνξέο, κε ζθνπφ ηε δηαθνπή
ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, λα κελ είλαη ζπκθέξνπζα.

Γηαδνρηθή Δίζνδνο (Sequential Entry): κπνξεί λα πεξηέρεη ηζνξξνπίεο ζε θαζαξέο ή
κεηθηέο ζηξαηεγηθέο. Τπάξρνπλ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο:

(α) (αληαγσληζκφο) Ο

κνλνπσιεηήο είλαη «ηζρπξφο». Ο «ηζρπξφο» αληαγσληζηήο εηζέξρεηαη ζε κεξηθέο
αγνξέο θαη έπεηηα ζηακαηάεη λα εηζέξρεηαη, (β) (επίζεζε ζην δηελεθέο) Ο «ηζρπξφο»
αληαγσληζηήο εηζέξρεηαη ζε κεξηθέο απφ ηηο αγνξέο, ν κνλνπσιεηήο δελ είλαη
«ηζρπξφο», αιιά δξα ζαλ λα είλαη. Ο κνλνπσιεηήο θεξδίδεη αξρηθά επηβξαδχλνληαο
ηελ είζνδν κφλν ζε κία αγνξά αλά πεξίνδν θαη ηειηθά ζηακαηψληαο θάζε είζνδν, (γ)
(επίζεζε γηα επηβξάδπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ) Ο κνλνπσιεηήο δελ είλαη «ηζρπξφο»,
φκσο κεξηθέο θνξέο κηκείηαη φηη είλαη. Μεηά ηελ είζνδν αληαπνθξίλεηαη παίδνληαο
ηνλ ηχπν ηνπ θαη ζηελ επφκελε πεξίνδν δέρεηαη ηελ είζνδν απφ φινπο ηνπο
αληαγσληζηέο πνπ είραλ κείλεη εθηφο. Δπηβξαδχλνληαο ηελ είζνδν αληαγσληζηψλ, ν
κνλνπσιεηήο επσθειείηαη, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη γλσξίδεη φηη κπνξεί λα
εηζέιζνπλ (φηη ζα εηζέιζνπλ ζε θαζαξέο ζηξαηεγηθέο) νη αληαγσληζηέο ζε φιεο ηηο
αγνξέο.
ην παξαπάλσ ππφδεηγκα, ζε αληίζεζε κε άιια, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε δελ είλαη
απαξαίηεην λα ζπλεπάγεηαη ηελ εμάιεηςε αληαγσληζηψλ, ή δεκηνπξγψληαο
ζπλσκνζία ή ζπγρψλεπζε θαηά ησλ αληαγσληζηψλ. Γηα λα είλαη ε επηζεηηθή
ηηκνιφγεζε ε ζσζηή ζηξαηεγηθή, δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζεκαληηθψλ
εκπνδίσλ εηζφδνπ. Σν αληίζεην, κε ζρεηηθά ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ, θαη ππφ ηελ
απεηιή καδηθήο εηζφδνπ, ν κνλνπσιεηήο ζα έρεη θίλεηξν λα θαηαζθεπάζεη ηερλεηά
εκπφδηα εηζφδνπ κέζσ πξαγκαηνπνηψληαο επίζεζε.
2.2.4 Σεκαηνδόηεζε ρακεινύ θόζηνπο
Γεδνκέλεο

ηεο

αηεινχο

πιεξνθφξεζεο,

ε

εθαξκνγή

κίαο

ζηξαηεγηθήο

ζεκαηνδφηεζεο ρακεινχ θφζηνπο, κπνξεί λα νδεγήζεη γηα ηνλ αληαγσληζηή πνπ
κφιηο εηζήιζε ζηελ αγνξά, αθφκα θαη ζηελ έμνδν απφ απηήλ. χκθσλα κε ηνλ Bain
(1949), ζηε βάζε ηεο ζεσξίαο ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο ελδέρεηαη λα ππάξρεη
ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηηκή θαη ηελ ηαρχηεηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
αγνξά. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηήλ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα εηζφδνπ αληαγσληζηψλ, κεηψλνληαο ηελ ηηκή
θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ κνλνπσιίνπ (Bain, 1986).
Οη Milgrom θαη Roberts (1982b), ππνζέηνληαο αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, αλέπηπμαλ
ην ππφδεηγκα ηεο νξηαθήο ηηκνιφγεζεο. χκθσλα κε απηφ, θάζε επηρείξεζε γλσξίδεη

ην δηθφ ηεο θφζηνο, αιιά φρη ην θφζηνο ηνπ αληηπάινπ ηεο. χκθσλα κε ηνλ
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Harsanyi, ν ηχπνο ηνπ θάζε παίθηε επηιέγεηαη ζχκθσλα κε
δεδνκέλε θαηαλνκή πηζαλνηήησλ Hi, ε νπνία αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο ησλ παηθηψλ.
Ζ πξψηε επηρείξεζε (I, Incumbent) ζα επηιέμεη πνζφηεηα Q ζε δπνπψιην Cournot, κε
ην θφζηνο αλά κνλάδα λα είλαη ζηαζεξφ θαη ηε ζπλάξηεζε δήηεζεο γξακκηθή. Ζ
δεχηεξε επηρείξεζε (E, Entrant) παξαηεξεί ηελ επηινγή ηεο πξψηεο θαη απνθαζίδεη
εάλ ζα εηζέιζεη ή φρη. Δάλ απνθαζίζεη λα εηζέιζεη, πιεξψλεη θφζηνο Κ, ην νπνίν
είλαη αλαπφθηεην (sunk cost). Δθφζνλ νη επηρεηξήζεηο δξνπλ ζηνλ ίδην θιάδν,
πιεξνθνξνχληαη ακέζσο γηα ην θφζηνο ηνπ αληαγσληζηή. Δάλ δελ εηζέιζεη, ηφηε ε
πξψηε επηρείξεζε ζα είλαη κνλνπσιεηήο, ρσξίο ηελ απεηιή εηζφδνπ.
ην ππφδεηγκα, o E δελ γλσξίδεη ην θφζηνο ηνπ I. Έζησ φηη ππάξρνπλ δχν πεξίνδνη,
Ν=2, θαη φηη νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη ζε πνζφηεηεο. Ο Η έρεη ζηαζεξφ νξηαθφ
θφζηνο CI, πνπ κπνξεί λα είλαη ρακειφ Cl, ή Ch, κε Ch > Cl. Ο Δ πηζηεχεη φηη ν Η έρεη
CI= Cl, ρακειφ, κε πηζαλφηεηα ξ. Σν νξηαθφ θφζηνο ηνπ Δ είλαη CE. ην ηέινο ηεο
πξψηεο πεξηφδνπ, ν Δ κπνξεί λα εμέιζεη, θάηη πνπ ζα θάλεη εάλ δηαπηζηψζεη φηη ην
θφζηνο ηνπ Η είλαη ρακειφ. Τπνζέηνπκε φηη ηα θέξδε ηνπ Δ, φηαλ ν Η έρεη ρακειφ
θφζηνο, είλαη αξλεηηθά θαη ηζρχεη φηη: ΠΔ (Cl , CE) < 0 < ΠΔ (Ch , CE)
Ο Δ εάλ αληηιεθζεί φηη ν Η έρεη πςειφ θφζηνο ζα παξακείλεη ζηελ αγνξά. Αληίζεηα,
εάλ ν Η έρεη ρακειφ θφζηνο ζα εμέιζεη απφ ηελ αγνξά. Ζ επηρείξεζε Η, ινηπφλ, έρεη
θίλεηξν λα πείζεη ηελ επηρείξεζε Δ, φηη έρεη ρακειφ θφζηνο. Δάλ ηε δεχηεξε πεξίνδν,
ν Δ κείλεη εθηφο αγνξάο, ν Η ζα θάλεη κνλνπσιηαθά θέξδε. Ζ Δ γλσξίδεη ην θίλεηξν
ηνπ Η, νπφηε γηα λα πεηζηεί ζα πξέπεη ν Η λα παξάγεη ζηελ ηζνξξνπία κία πνιχ κεγάιε
πνζφηεηα. Σειηθά θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη κία επηρείξεζε ρακεινχ
θφζηνπο θαη κία επηρείξεζε πςεινχ θφζηνπο, ζηελ ηζνξξνπία, ζα παξάγνπλ κεγάιε
πνζφηεηα.
ηελ ηζνξξνπία κία επηρείξεζε κε ρακειφ θφζηνο ζα παξάγεη πνζφηεηα κεγαιχηεξε
απφ ηελ απηήλ ζε κία Cournot ηζνξξνπία κε ηέιεηα πιεξνθφξεζε. Δπίζεο, ε
πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ Δ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ απηήλ ζε ηζνξξνπία Cournot
κε ηέιεηα πιεξνθφξεζε, ελψ ε πνζφηεηα ηνπ Η κε πςειφ θφζηνο, ζα είλαη
κεγαιχηεξε.

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηελ ηζνξξνπία ην θέξδνο ηεο λενεηζεξρφκελεο
επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφ θαη λα ηελ νδεγήζεη ζε έμνδν απφ ηελ αγνξά.
ε πεξίπησζε πνπ παξακείλεη ζηελ αγνξά, ζα παξάγεη ρακειφηεξε πνζφηεηα ζηελ
ηζνξξνπία θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη ρακειφηεξα θέξδε. Ζ ήδε ππάξρνπζα επηρείξεζε,
ζα εθκεηαιιεπηεί ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζηή ηεο, εμαγνξάδνληάο ηνλ κε
επλντθνχο φξνπο.
Όζνλ αθνξά ηελ επεκεξία ηνπ θαηαλαισηή, ζα ιέγακε φηη είλαη απμεκέλε,
ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηελ πεξίπησζε ηεο ηέιεηαο πιεξνθφξεζεο, αθνχ ε ηηκή ηεο
πξψηεο πεξηφδνπ είλαη κεησκέλε θαη ε ηηκή ηεο δεχηεξεο δελ επεξεάδεηαη. Αμίδεη λα
ζεκεησζεί

φηη

ζηελ

ζπγθεθξηκέλε

πεξίπησζε

πξαγκαηνπνηείηαη

επηζεηηθή

ηηκνιφγεζε, ρσξίο ε πςεινχ θφζηνπο επηρείξεζε λα ηηκνινγεί θάησ ηνπ θφζηνπο ηεο.
2.2.5 Υπόδεηγκα «ζύγρπζεο ζήκαηνο» (signal-jamming)
Σν ππφδεηγκα «ζχγρπζεο ζήκαηνο» αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Fudenberg θαη Tirole ην
1986. ην ππφδεηγκα ππάξρεη αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο, πνπ αθνξά ζηα ζπλνιηθά
έζνδα ή ην ζηαζεξφ θφζηνο.
ην ππφδεηγκα απηφ, παξαηεξείηαη ζπζρεηηζκφο ζηα θέξδε ησλ πεξηφδσλ δηαρξνληθά,
έηζη ηα θέξδε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ζεσξνχληαη έλδεημε κειινληηθήο θεξδνθνξίαο ηεο
επηρείξεζεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε άιιε
πιεξνθνξία ζρεηίδεηαη κε ηα θέξδε. Σα θέξδε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ επεξεάδνπλ κφλν
ηελ απφθαζε ηεο επηρείξεζεο γηα έμνδν απφ ηελ αγνξά θαη φρη ηελ ηηκή ηεο δεχηεξεο
πεξηφδνπ. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε αβεβαηφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο αθνξά ζην
ζηαζεξφ θφζηνο θαη φρη ζηε δήηεζε ηνπ πξντφληνο.
Ζ θάζε επηρείξεζε κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο. Δπηπιένλ, θακία απφ ηηο δχν δελ
κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην ζηαζεξφ θφζηνο ηεο επηρείξεζεο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ
αγνξά (Δ), ελψ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο κπνξνχλ άκεζα λα παξαηεξήζνπλ ηελ ηηκή
πνπ νξίδεη ε αληίπαιε γηα ην πξντφλ ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο απνηεινχζαλ
θνηλή γλψζε, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δαπάλεο πνπ δελ είλαη άκεζα
παξαηεξήζηκεο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεζε κε ηηκνινγηαθνχ ραξαθηήξα.
Ζ επηρείξεζε πνπ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά, εάλ βεβαησζεί φηη ην ζηαζεξφ ηεο θφζηνο
ζηελ ηζνξξνπία ζα είλαη κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο ην νπνίν θαζηζηά ηε ιεηηνπξγία ηεο
επηθεξδή, ζα παξακείλεη ζηελ αγνξά. Ζ επηρείξεζε πνπ πξνυπάξρεη ζηελ αγνξά, ζα

νξίζεη ηέηνηα ηηκή ηζνξξνπίαο ηελ πξψηε πεξίνδν, πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε
νξηαθή αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ιφγσ κεηαβνιήο ηεο ηηκήο λα είλαη ίζε κε ηελ
νξηαθή κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο πηζαλφηεηαο ν Δ λα κείλεη
εληφο αγνξάο.
ην ππφδεηγκα δχν πεξηφδσλ κε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ππάξρεη έμνδνο επηρεηξήζεσλ
απφ ηελ αγνξά, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ζπλέβαηλε εάλ δελ
ππήξρε επίζεζε. Δμαηηίαο ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ είζνδν επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά θαίλεηαη επηδξά ζεηηθά
ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Γελ ηζρχεη ην ίδην ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πέζεη θάησ
απφ ην νξηαθφ θφζηνο, θαζψο δελ ζα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ. Όηαλ ε
επηζεηηθή ηηκνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ex ante, είλαη επηβιαβήο γηα ηελ θνηλσληθή
επεκεξία αθνχ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ.
2.2.6 Υπόδεηγκα επηζεηηθήο ηηκνιόγεζεο γηα έιεγρν ηεο αγνξάο (Test-Market
Predation)
Σν ππφδεηγκα επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο γηα έιεγρν ηεο αγνξάο αλαιχζεθε απφ ηνπο
Salop θαη Shapiro (1981) θαη, αξγφηεξα, απφ ηνλ Scharfstein (1984). ην ππφδεηγκα
απηφ, ν δπλεηηθφο αληαγσληζηήο εμεηάδεη ηελ είζνδν ζηελ αγνξά,

ελφο λένπ

πξντφληνο, άξα ρσξίο λα γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα ηελ δήηεζε γηα απηφ. Δηζάγεη ην λέν
πξντφλ ζηελ αγνξά δνθηκαζηηθά, ψζηε λα παξαηεξήζεη ηελ αληίδξαζε ησλ
θαηαλαισηψλ γηα απηφ. Καη ζε απηφ ην ππφδεηγκα, ε ήδε ππάξρνπζα ζηελ αγνξά
επηρείξεζε,

κπνξεί

λα

επηηεζεί

ζηνλ

αληαγσληζηή

ηεο.

ε

πεξίπησζε

πξαγκαηνπνίεζεο επίζεζεο, ε δήηεζε γηα ην λέν πξντφλ ζα είλαη ρακειή (ιφγσ ησλ
πνιχ ρακειψλ ηηκψλ ή εθπηψζεσλ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πξντφληνο, πνπ ηέζεθαλ βάζε
ηεο επηζεηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο θπξίαξρεο επηρείξεζεο), κε απνηέιεζκα, ν δπλεηηθφο
αληαγσληζηήο λα παξαπιαλεζεί, λα θαηαιήμεη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα, θαη λα
πξνβεί ζε έμνδν απφ ηελ αγνξά, ή ζε κείσζε ηνπ εχξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.
Τπνζέηνπκε φηη ν δπλεηηθφο αληαγσληζηήο δελ έρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
θφζηνο παξαγσγήο ηεο θπξίαξρεο επηρείξεζεο, ελψ πξνζπαζεί λα αληιήζεη
πιεξνθνξίεο γηα απηφ παξαηεξψληαο ηελ αληίδξαζή ηεο κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ
αγνξά. Δπίζεο, ππνζέηνπκε φηη ηα αλακελφκελα θέξδε ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζηή
είλαη αξλεηηθά θαη φηη ε είζνδνο ζηελ αγνξά είλαη επηθεξδήο κφλν ζηελ πεξίπησζε
πνπ ην θφζηνο ηεο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο είλαη πςειφ. Αθφκε, ν δπλεηηθφο

αληαγσληζηήο εηζέξρεηαη αξρηθά ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο (π.ρ. ηνπηθή),
πξνζπαζψληαο λα ειέγμεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αληαγσληζηή
ζηελ είζνδφ ηνπ.
Ο θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο, κεηά ηελ είζνδν ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζηή,
ζα γίλεη απφ ηελ θπξίαξρε επηρείξεζε. ηελ ζπλέρεηα, ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε
ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εηζέιζεη ζηελ αγνξά, ή φρη.
ε πεξίπησζε πνπ ε ππάξρνπζα επηρείξεζε ζέζεη ηελ ίδηα ηηκή, είηε είλαη ρακεινχ
θφζηνπο, είηε πςεινχ, ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε δελ ζα απνθνκίζεη θακία
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ αληαγσληζηή. Αληίζεηα, εάλ νη δχν ηχπνη ηεο
ππάξρνπζαο επηρείξεζεο, επηιέμνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο, ηφηε ε λενεηζεξρφκελε
επηρείξεζε ζα εηζέιζεη ζηελ αγνξά (ζε φιν ην εχξνο ηεο απηή ηε θνξά), εάλ
αλαγλσξίζεη απφ ηελ ηηκή φηη ν αληαγσληζηήο έρεη πςειφ θφζηνο.
Έζησ φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο είλαη (p,p΄), p ε ηηκή πνπ ζα
νξίζεη εάλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο είλαη ρακειφ, θαη p΄ ε ηηκή πνπ ζα νξίζεη εάλ ην
θφζηνο παξαγσγήο ηεο είλαη πςειφ (ε ηηκή p1 είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ p2, ελψ ν
δείθηεο 1 αληηζηνηρεί ζε επηρείξεζε ρακεινχ θφζηνπο θαη ν δείθηεο 2 ζε πςεινχ).
Έζησ επίζεο φηη ε ζηξαηεγηθή ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζηή είλαη (Δ1,Δ2), φπνπ Δi, ε
θίλεζή ηνπ αθνχ παξαηεξήζεη ηελ ηηκή πνπ έζεζε ν αληαγσληζηήο (γηα Δi=0
εμέξρεηαη, ελψ Δi=1 εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά).
Σν παίγλην έρεη ηηο εμήο ηζνξξνπίεο:
(α) Γηαρσξηζηηθή Ηζνξξνπία (Separating Equilibrium):
Δάλ ηζρχεη: π2d(p1) + γπ2m ≤ (1+γ)π2d(p2) ηφηε νη ζηξαηεγηθέο ησλ παηθηψλ ζα είλαη νη
εμήο: γηα ηε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε (Δ1,Δ2)=(0,1) θαη γηα ηελ θπξίαξρε (p,p΄)=
(p1,p2). Ζ αλίζσζε εξκελεχεηαη σο εμήο: ηα θέξδε δπνπσιίνπ ηεο θπξίαξρεο, φηαλ
είλαη πςεινχ θφζηνπο, έρνληαο ζέζεη ηηκή ζαλ λα ήηαλ ρακεινχ θφζηνπο, ζπλ, ηα
κνλνπσιηαθά ηεο θέξδε ζηελ ζπλνιηθή αγνξά (φπνπ γ παξάγνληαο ζπζρέηηζεο ησλ
θεξδψλ ζηελ ηνπηθά αγνξά κε ηα θέξδε ζηε ζπλνιηθή αγνξά), ζα πξέπεη λα είλαη
κηθξφηεξα ή ίζα απφ ηα θέξδε δπνπσιίνπ απφ ηελ ηνπηθή θαη ηελ ζπλνιηθή αγνξά,
φηαλ είλαη πςεινχ θφζηνπο θαη νξίδεη ηηκή πνπ δειψλεη ην θφζηνο ηεο.

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο λενεηζεξρφκελεο (Δ1,Δ2)=(0,1): παξαηεξψληαο ηηκή πνπ δειψλεη
φηη ε θπξίαξρε είλαη ρακεινχ θφζηνπο, ζα εμέιζεη, ελψ παξαηεξψληαο ηηκή ρακεινχ
θφζηνπο ζα εμέιζεη. Ζ βέιηηζηε απφθξηζε ηεο θπξίαξρεο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ
αληηπάινπ είλαη (p,p΄)= (p1,p2): Δάλ είλαη ρακεινχ θφζηνπο ζα νξίζεη ρακειή ηηκή,
ελψ εάλ είλαη πςεινχ θφζηνπο ζα νξίζεη πςειή ηηκή.
(β) πγθεληξσηηθή Ηζνξξνπία (Pooling Equilibrium):
Δάλ ηζρχεη π2d(p1) + γπ2m > (1+γ)π2d(p2) ηφηε νη ζηξαηεγηθέο ησλ παηθηψλ είλαη νη
εμήο: γηα ηε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε (Δ1,Δ2)=(0,1), ελψ γηα ηελ θπξίαξρε (p,p΄)=
(p1,p1). ηελ πεξίπησζε ινηπφλ φπνπ ηα θέξδε ηεο θπξίαξρεο, θαη απφ ηελ ππφ έιεγρν
αγνξά θαη απφ ηε ζπλνιηθή αγνξά, φηαλ απηή είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαη ζέζεη
ρακειή ηηκή, είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα θέξδε δπνπσιίνπ θαη απφ ηηο δχν αγνξέο,
φηαλ είλαη πςεινχ θφζηνπο θαη ζέζεη πςειή ηηκή, ηφηε νη ζηξαηεγηθέο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζα είλαη νη εμήο: Ζ λενεηζεξρφκελε ζα «παίμεη» (Δ1,Δ2)=(0,1),
παξαηεξψληαο ρακειή ηηκή ζα εμέιζεη, ελψ παξαηεξψληαο πςειή ηηκή ζα εμέιζεη. Ζ
βέιηηζηε απφθξηζε ηεο θπξίαξρεο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπ αληηπάινπ είλαη (p,p΄)=
(p1,p1), πνπ ζεκαίλεη φηη, αλεμάξηεηα απφ ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο, ζα νξίζεη
ρακειή ηηκή, δειαδή ζα επηηεζεί.
Ο δπλεηηθφο αληαγσληζηήο ζα ειέγμεη ην πξντφλ ηνπ εάλ:
β { απLe + (1-α)[(1-γ)πHe – Κ] } + (1-β)πLe – Σ > 0
φπνπ νη ζπλαξηήζεηο θέξδνπο αληηπξνζσπεχνπλ ηα θέξδε απφ ηελ ππνεμέηαζε αγνξά
θαη Σ είλαη ην αλαπφθηεην θφζηνο εηζφδνπ ζε απηήλ. Με πηζαλφηεηα β, ε ηζνξξνπία
ζα είλαη δηαρσξηζηηθή. Δπνκέλσο, κε πηζαλφηεηα αβ ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε
γλσξίδεη φηη ε θπξίαξρε έρεη πςειφ θφζηνο θαη έηζη ζα εηζέιζεη ζηελ ζπλνιηθή
αγνξά. Με πηζαλφηεηα (1-α)β ε λενεηζεξρφκελε γλσξίδεη φηη ε θπξίαξρε έρεη ρακειφ
θφζηνο θαη έηζη εμέξρεηαη απφ ηελ αγνξά εληειψο. Ζ ηζνξξνπία ζα είλαη
ζπγθεληξσηηθή κε πηζαλφηεηα (1-β). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν λενεηζεξρφκελνο
αληηκεησπίδεη ρακειέο ηηκέο ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά, αλεμάξηεηα απφ ην θφζηνο ηεο
θπξίαξρεο, θαη εγθαηαιείπεη ηελ παξαγσγή. Δάλ ε παξαπάλσ ζρέζε ηζρχεη, κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο αγνξάο, επηζεηηθή ηηκνιφγεζε θαη ηέινο έμνδνο απφ απηήλ.
Δάλ δελ ηζρχεη, κπνξεί λα ππάξμεη έλα είδνο επηζεηηθήο ηζνξξνπίαο, ζηελ νπνία ε
επίζεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν.

Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηγξάθεθε ζην παξαπάλσ ππφδεηγκα κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο, ιφγσ ηνπ κνλνπσιίνπ θαη ηεο
παξαγσγήο πξντφληνο απφ επηρείξεζε κε πςειφ θφζηνο (Scharfstein, 1984).
2.2.7 Σεκαηνδόηεζε ρακειήο δήηεζεο
Σν ππφδεηγκα επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο κε ζεκαηνδφηεζε ρακειήο δήηεζεο αλάπηπμε
ν Roberts (1986). Τπφζεζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη φηη ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο είλαη
άγλσζηε γηα ην δπλεηηθφ αληαγσληζηή, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηελ
πνζφηεηα πνπ παξάγεη ε ήδε ππάξρνπζα επηρείξεζε, ελψ κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηελ
ηηκή ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο πνπ ζα ππνζηεί ν λενεηζεξρφκελνο ζηελ
αγνξά είλαη άγλσζην γηα ηελ ππάξρνπζα επηρείξεζε (Milgrom P. Roberts J., 1987).
Έζησ φηη ζηελ αγνξά δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν κία επηρείξεζε (Η) θαη αληηκεησπίδεη
απεηιή εηζφδνπ απφ δπλεηηθφ αληαγσληζηή (Δ). Οη νηθνλνκηθέο πεξίνδνη είλαη δχν, ην
πξντφλ νκνηνγελέο θαη ε δήηεζε θάζε πεξηφδνπ είλαη

P = α – qI – qE . Ζ παξάκεηξνο

α θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο είλαη άγλσζηε γηα ηελ Δ, ελψ νη πξνζδνθίεο ηεο
γηα ηελ θαηαλνκή g ηεο α απνηεινχλ θνηλή γλψζε.
Δάλ ε Δ εηζέιζεη, ζα ππνζηεί θφζηνο f, ην νπνίν είλαη άγλσζην γηα ηελ Η, ελψ ην
νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο είλαη κεδεληθφ (εμ’ ππνζέζεσο). Ζ χπαξμε
ηνπ f (f>0), δίλεη ζηελ Η ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. Δπίζεο,
νη πξνζδνθίεο ηεο Η γηα ηελ θαηαλνκή h ηεο παξακέηξνπ f απνηεινχλ θνηλή γλψζε.
ην παίγλην, ε Δ απνθαζίδεη εάλ ζα εηζέιζεη ή φρη ζηελ αγνξά. Δάλ δελ εηζέιζεη, νη
απνδφζεηο ηεο ζα είλαη κεδεληθέο. ηελ πεξίπησζε εηζφδνπ, ηφηε θαη νη δχν
επηρεηξήζεηο ζα επηιέμνπλ ηελ πνζφηεηα πνπ ζα παξάγνπλ ηελ πξψηε πεξίνδν. Κακία
απφ ηηο δχν δελ παξαηεξεί ηελ επηινγή ηνπ αληηπάινπ, αιιά παξαηεξνχλ ηηο ηηκέο
πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά. Ζ Δ ζην ηέινο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ζα απνθαζίζεη
εάλ ζα παξακείλεη ζηελ αγνξά ή ζα εμέιζεη απφ απηήλ. Δάλ απνθαζίζεη λα
παξακείλεη, ηφηε ηελ δεχηεξε πεξίνδν, νη επηρεηξήζεηο ζα επηιέμνπλ μαλά πνζφηεηεο
παξαγσγήο.
Ζ δήηεζε κπνξεί λα είλαη πςειή (α=αH) ή ρακειή (α=αL). Έζησ φηη ηζρχεη (αL/3)2 < f
< (αH/3)2. Ζ Δ ζα παξακείλεη ζηελ αγνξά αλ ε δήηεζε ήηαλ πςειή, ελψ εμέξρεηαη
απφ απηήλ αλ ε δήηεζε ήηαλ ρακειή. Δάλ ε Η αληηκεησπίδεη πςειή δήηεζε ζα έρεη
θίλεηξν λα ζπκπεξηθεξζεί ζαλ λα έρεη ρακειή δήηεζε, κε ζθνπφ λα νδεγήζεη ηελ Δ

εθηφο αγνξάο. Γηα λα ην θαηαθέξεη απηφ, ε Η ζα νξίζεη επίπεδν ηηκήο, πνπ ζα είλαη
αλαπνηειεζκαηηθφ ππφ ζπλζήθεο πςειήο δήηεζεο.
ην παίγλην, ε Δ κέζσ ησλ ηηκψλ, πξνζπαζεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ
δήηεζε ηνπ πξντφληνο. Δάλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε παξαηήξεζε ησλ ηηκψλ, δελ
δίλεη πιεξνθνξίεο ζηελ Δ γηα ηε δήηεζε, ηφηε δελ ππάξρεη θίλεηξν γηα
ζεκαηνδφηεζε.
Οη ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο ηνπ παηγλίνπ είλαη:
p (αL - QL) + (1 - p) (αH - QH)
QE =

(1)
2
αH - QE

QH =

(2)
2

φπνπ QH, QL : νη βέιηηζηεο πνζφηεηεο ηεο ππάξρνπζαο επηρείξεζεο ππφ ζπλζήθεο
πςειήο θαη ρακειήο δήηεζεο, αληίζηνηρα,
QE : είλαη νη βέιηηζηε πνζφηεηα ηεο λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο,
p: ε πηζαλφηεηα ε δήηεζε λα είλαη ρακειή,
ελψ νη (1) θαη (2) είλαη νη ζπλαξηήζεηο βέιηηζηεο απφθξηζεο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ.
Ζ πνζφηεηα QL κεγηζηνπνηεί ην (αL - QE - Q)Q + (αL/2)2 ππφ ηνλ εμήο πεξηνξηζκφ:
(αL - QE - Q)( Q + αH - αL) + (αH/2)2 ≤ (αH - QE – QH) QH + (αH/3)2
Ο παξαπάλσ πεξηνξηζκφο απνηειεί ηε ζπλζήθε πνπ θάλεη ηελ κίκεζε κε θεξδνθφξα.
Λχλνληαο ην ζχζηεκα, θαηαιήγνπκε ζηα εμήο:
QE = (αH/3) – (√5/9)pαH
QH = (αH/3) + (√5/18)pαH
(3 + p)√5 – 12
Q L = αL +

αH
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Παξαηεξνχκε φηη νη βέιηηζηεο πνζφηεηεο είλαη πάληα κεγαιχηεξεο γηα ηελ Η θαη
κηθξφηεξεο γηα ηελ Δ, φπσο θαη ζηελ ζεκαηνδφηεζε ρακεινχ θφζηνπο. Ζ
ζεκαηνδφηεζε ρακειήο δήηεζεο. Ζ απμεκέλε πνζφηεηα νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηηκήο
ηνπ πξντφληνο, άξα ζε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο(Roberts, 1986).
2.2.8 Φξεκαηννηθνλνκηθή Επηζεηηθόηεηα (Financial Predation)
Δάλ ε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ ήηαλ ηέιεηα, ηφηε θάζε επηθεξδέο
επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ζα έβξηζθε ρξεκαηνδφηε. Σα ππνδείγκαηα επηζεηηθήο
ηηκνιφγεζεο αλαγλσξίδνπλ φηη ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε δελ έρεη πξφζβαζε ζε
θεθάιαηα, δελ θαηάθεξαλ φκσο λα ην εμεγήζνπλ.
Ο Tesler (1966) αζρνιήζεθε κε ηελ αζχκκεηξε πξφζβαζε ζην θεθάιαην,
αλαπηχζζνληαο ηελ ζεσξία long-purse, ζηελ νπνία αλαγλσξίδεη ηελ αζπκκεηξία
απηή, σο θίλεηξν γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. ηελ ηζνξξνπία, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε
ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο απεηιή, ρσξίο λα εθαξκνζηεί, θαζψο ν δπλεηηθφο
αληαγσληζηήο είηε δελ ζα εηζέιζεη ζηνλ θιάδν, είηε ζα δερηεί ζπγρψλεπζε.
Ο Benoit (1984) ζην ππφδεηγκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ αλέπηπμε κε
ηε ρξήζε ζεσξίαο παηγλίσλ, ππνζέηεη αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν
ηνπ δπλεηηθνχ αληαγσληζηή. ην ππφδεηγκα απηφ, ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε
κπνξεί λα κηκεζεί ηελ ζπκπεξηθνξά κίαο επηρείξεζεο πνπ έρεη δεζκεπηεί ζηνλ θιάδν.
Ζ ηζνξξνπία πεξηέρεη ηελ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε.
Αξγφηεξα, νη Bolton θαη Scharfstein (1990) αλέπηπμαλ έλα ππφδεηγκα κε ελδνγελείο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, ππνζέηνληαο πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο. Σν
ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ δαλεηζηή θαη ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγεί θίλεηξν γηα
απνθάιπςε ησλ αιεζηλψλ θεξδψλ ηεο πξψηεο πεξηφδνπ, ιφγσ ηνπ δηαρξνληθνχ
ζρεδίνπ ρξεκαηνδφηεζεο.
Πνιιέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή επηζεηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
ηηκνιφγεζεο, κε ζθνπφ ηελ κνλνπψιεζε. Οη Weiman θαη Levin (1994) ζην άξζξν
ηνπο γηα ηελ Southern Bell Company δείρλνπλ φηη, αλάκεζα ζε άιιεο επηζεηηθέο
ζηξαηεγηθέο, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνίεζε θαη επηζεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή
ηηκνιφγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηηκνινγνχζε θάησ απφ ην θφζηνο, κε ζθνπφ λα
δηαθφςεη ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο ησλ αληαγσληζηψλ (Weiman D., Levin R., 1994).

2.2.8.1 Long Purse13
ην ππφδεηγκα Long Purse εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα κεηψζεη ηελ
είζνδν αληαγσληζηψλ, θαζψο θαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηφ είλαη εθηθηφ.
Τπνζέηεη αηειή αγνξά θεθαιαίνπ θαη, φπσο είλαη θπζηθφ, αδπλακία ηεο επηρείξεζεο
λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο θεθάιαηα.
Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζπκβνιηζκνί:
v = κεηαβιεηφ θφζηνο
f = v + ζηαζεξφ θφζηνο
c = f + θέξδνο
e = ζπλνιηθά έζνδα
δ = 1/ (1 + πνζνζηφ πξνεμφθιεζεο)
Τπνινγίδνπκε ην θεθάιαην, Κ, σο ηελ αλακελφκελε αμία ηεο δηαθνξάο ησλ εζφδσλ
κε ην κεηαβιεηφ θφζηνο, δειαδή, Κ = (c – v)/(1 – δ).
Δπίζεο, ε επηρείξεζε δηαζέηεη απνζεκαηηθφ Α = (f – v)(1 – δn)/(1 – δ), φπνπ n είλαη ν
αξηζκφο ησλ πεξηφδσλ πνπ ζα δηαξθέζεη ην απνζεκαηηθφ. Όζν απμάλεηαη ην
απνζεκαηηθφ ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην, ηφζν κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο ηνπ
θεθαιαίνπ.
Ζ θπξίαξρε επηρείξεζε είηε ζα αζθήζεη επηζεηηθή ηηκνιφγεζε, είηε ζα εμαγνξάζεη
ηελ αληαγσληζηηθή. Όηαλ ε θπξίαξρε επηρείξεζε αζθήζεη επηζεηηθή ηηκνιφγεζε, ε
αληαγσληζηηθή είηε ζα εμέιζεη απφ ηελ αγνξά, είηε ζα παξακείλεη ζε απηήλ κέρξη λα
ρξενθνπήζεη. Δάλ εμέιζεη, νη κέγηζηεο απψιεηέο ηεο ζα είλαη Κ – Α, ελψ ζηελ
δεχηεξε πεξίπησζε, ζα είλαη Κ. Οη απψιεηεο ηεο θπξίαξρεο επηρείξεζεο απφ ηελ
άζθεζε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, ζα είλαη κεγαιχηεξεο απφ απηέο ηεο αληαγσληζηηθήο
επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα κε ηελ θίλεζε ηεο ηειεπηαίαο.
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πκπεξαζκαηηθά, ππφ ηελ απεηιή επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, ε πην ζπκθέξνπζα ιχζε
είλαη ε ζπγρψλεπζε. Ζ εμαγνξά ηεο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο απφ ηελ θπξίαξρε,
κε επλντθνχο φξνπο, απνηειεί κία νξζνινγηθή ζηξαηεγηθή.
2.2.9 Επηζεηηθή ηηκνιόγεζε θαη ζπγρώλεπζε
Αλαιχνληαο ηελ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε σο αληίδξαζε ζηελ είζνδν αληαγσληζηψλ ζε
νιηγνπσιηαθή αγνξά, γίλνληαη ζαθέζηεξνη νη ιφγνη πνπ πξνηηκάηαη απφ ηελ θπξίαξρε
επηρείξεζε, φπσο θαη ζην κνλνπψιην.
Ο Person (1999) απνδεηθλχεη φηη ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε, κε ζθνπφ ηελ
εμνπδεηέξσζε ηνπ αληαγσληζηή είλαη πην επηζπκεηή ζε ζρέζε κε ηελ εμαγνξά ηνπ. ε
νιηγνπσιηαθή αγνξά, ην θφζηνο εμαγνξάο ηνπ αληαγσληζηή επηβαξχλεη κία κφλν
επηρείξεζε, ελψ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ απηήλ (π.ρ. ν πςειφηεξνο βαζκφο
ζπγθέληξσζεο) θαηαλέκνληαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Έηζη
δεκηνπξγείηαη ην free-rider problem θαη ε ζπγρψλεπζε γίλεηαη ιηγφηεξν επηθεξδήο.
Αθφκε, ην θφζηνο εμαγνξάο ζην κνλνπψιην είλαη απμεκέλν, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ
ησλ επηρεηξήζεσλ γηα απηήλ. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξνζθέξνπλ ηηκέο γηα ηελ εμαγνξά
έσο φηνπ ε παξνχζα αμία ηεο εθκεδεληζηεί.
Δπηπιένλ, ζην νιηγνπψιην, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ
ζπγρψλεπζε σο ζηξαηεγηθή απνθιεηζκνχ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αληαγσληζηηθή επηρείξεζε δεκηνπξγεί αξλεηηθέο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ζηε
ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.
θνπφο ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο ζε νιηγνπσιηαθή αγνξά είλαη ε παχζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζηή θαη ε θαηαζηξνθή ησλ παξαγσγηθψλ ηνπ πφξσλ θαη φρη
ε εμαγνξά ηνπ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ
3.1 ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ
«Ζ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ κία επηρείξεζε ζέηεη ηηκέο ζε
ηέηνην επίπεδν ψζηε πξνθαιεί ηελ «ζπζία» ησλ θεξδψλ ηεο βξαρππξφζεζκα, κε
ζθνπφ πηζηέςνπλ νη αληαγσληζηέο φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα πςειή
θεξδνθνξία, λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ έμνδν απφ ηελ αγνξά θαη λα απμήζεη ηα θέξδε
ηεο καθξνπξφζεζκα.»14 Δλψ ν Brooks (1961) ππνζηεξίδεη φηη ε επηζεηηθή
ηηκνιφγεζε «ελδείθλπηαη» κφλν ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ
απνθιείνληαη πσινχλ πξντφληα, ηα νπνία, ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ, είλαη
ππνδεέζηεξα ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ κεηψλεη ηελ ηηκή.
Ο Sullivan (1977) παξαηεξεί φηη ε επηρείξεζε πνπ «επηηίζεηαη» κέζσ ησλ ηηκψλ δελ
αλαδεηά

λα

θεξδίζεη

απνηειεζκαηηθφηεηαο,

κεγαιχηεξν
θαιχηεξσλ

ηκήκα

ηεο

ππεξεζηψλ,

αγνξάο
ή

κέζσ

ρακειφηεξσλ

κεγαιχηεξεο
ηηκψλ

πνπ

αληηζηνηρνχλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο. Ζ επηρείξεζε απηή πξνζπαζεί λα παξεκπνδίζεη
ηνπο αληαγσληζηέο ηεο κε ηξφπνπο αλεμάξηεηνπο απφ ηελ δηθή ηεο ηθαλφηεηα λα
απνδψζεη απνηειεζκαηηθά ζηελ αγνξά. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ζθνπεχεη ζηελ επηβνιή
δεκηψλ ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, ρσξίο ε ίδηα λα εκθαλίδεη θέξδε βξαρππξφζεζκα.
Ζ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθή ή εθκεηαιιεπηηθή.
Απνθιεηζηηθή θαηάρξεζε πξαγκαηνπνηεί κία επηρείξεζε πνπ επηηίζεηαη ρσξίο λα
ρξεζηκνπνηεί ηελ απφδνζή ηεο, αιιά κε ζθνπφ λα βιάςεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ζ
εθκεηαιιεπηηθή θαηάρξεζε αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θπξίαξρεο επηρείξεζεο λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αγνξαζηηθή ηεο δχλακε, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ.
Ο Gundlach (1995) αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ππνδείγκαηα ζεσξίαο παηγλίσλ, ηα νπνία
ππεξβαίλνπλ ην γεγνλφο φηη ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε είλαη ε κείσζε ηεο ηηκήο ζε
επίπεδα θάησ ηνπ θφζηνπο θαη, αθνινχζσο, ε πξνζπάζεηα αλάθηεζεο ησλ δεκηψλ
κέζσ κνλνπσιηαθψλ θεξδψλ. Τπάξρνπλ ππνδείγκαηα, δειαδή, πνπ δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζε κία επηρείξεζε λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν κέζσ πηνζέηεζεο
ζηξαηεγηθψλ πέξα απφ ζρέδηα κείσζεο θφζηνπο.
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πλνςίδνληαο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ζε έλαλ, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί ε επηζεηηθή
ηηκνιφγεζε σο κία δηεθζαξκέλε πξαθηηθή πνπ εκπεξηέρεη κείσζε ηηκψλ ζε κε
νξζνινγηθφ επίπεδν (ζπλήζσο θάησ ηνπ θφζηνπο) ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο,
εμάιεηςεο, ή παξεκπφδηζεο εηζφδνπ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, νη νπνίνη ζα
κπνξνχζαλ λα καηαηψζνπλ ηα ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο γηα αλάθηεζε ησλ δεκηψλ πνπ
ππέζηε θαηά ηελ πεξίνδν παξαπνίεζεο ησλ ηηκψλ.
3.2 ΣΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ
Ο Gundlach (1996) θξίλνληαο ηελ αληίιεςε (θαη ηα πξφηππα) γηα ηελ επηζεηηθή
ηηκνιφγεζε, ηνλίδεη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο ππνζηεξίδνληαο φηη ε έλλνηα ηεο
επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη ππέξ ηνπ δένληνο νηθνλνκηθά πξνζαλαηνιηζκέλε.
Αλαθέξεη φηη νη αμηνινγήζεηο πνιηηηθήο ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο βαζίδνληαη ζε
ζηελέο παξαδνρέο ζπκπεξηθνξάο ησλ λενθιαζηθψλ ζεσξηψλ ηηκνιφγεζεο. Παξφκνηεο
«θαηεγνξίεο» έρνπλ εθθξαζηεί θαη απφ ηνλ Ordover (1989), ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη
ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ιαλζαζκέλε. Αλαθέξεη φηη
εθαξκφδνληαη ζηαηηθά κνληέια αληαγσληζκνχ θαη κνλνπσιίνπ γηα ηελ αλάιπζε
θεξδνθνξίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο.
3.2.1 Σηαηηθό κνληέιν
Έλα ζηαηηθφ κνληέιν θάλεη ηηο εμήο παξαδνρέο15:
(1) Οη αληαγσληζηέο δηαζέηνπλ πιήξε πιεξνθφξεζε
(2) Τπνθηλνχληαη απνθιεηζηηθά απφ θίλεηξα κεγηζηνπνίεζεο θεξδψλ
(3) Γξνπλ κέζα ζε ζπλζήθεο αγνξάο πνπ γεληθά ακβιχλνπλ ηελ θπξηαξρία
(4) Δίλαη νξζνινγηθνί ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαη
(5) Οη θαηαλαισηέο πιήηηνληαη κφλν απφ κνλνπσιηαθέο ηηκέο
Βάζε ησλ παξαδνρψλ πξνθχπηεη ε πεπνίζεζε φηη ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα
δνθηκαζηεί θαη λα πεηχρεη, αιιά κε κεγάιν θφζηνο (Mc Gee, 1980).
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Με ηεο παξαδνρέο απηέο, ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ζεσξείηαη ζπαλίσο εθαξκφζηκε θαη
αθφκε πην ζπαλίσο επηθεξδήο. Γεκηνπξγείηαη ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ηελ παξαδνρή
πιήξνπο πιεξνθφξεζεο, αθνχ κε απηήλ ε επαλάθηεζε δελ ζα είλαη πνηέ δπλαηή,
ιφγσ ησλ κεγαιχηεξσλ (απφ ην θπζηνινγηθφ επίπεδν) απνδφζεσλ, νη νπνίεο
πξνζειθχνπλ λένπο αληαγσληζηέο. Ζ επηρείξεζε πνπ είρε επηηεζεί, ζα ππνζηεί ηφζν
κεγάιεο δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ελφο πνιέκνπ, πνπ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γηα παξάδεηγκα
επελδχνληαο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε.
Ζ πιήξεο πιεξνθφξεζε επηηξέπεη ηελ χπαξμε θαη ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα επηηεζεί,
αιιά θαη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, πνπ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ
επαθξηβψο ν έλαο ηηο θηλήζεηο θαη ηηο απνδφζεηο ηνπ άιινπ. Απηφ νδεγεί ζε
ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία απφ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε.
Δάλ νη θηλήζεηο κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ κε αθξίβεηα ηφηε θακία ζηξαηεγηθή
αληηκεηψπηζεο ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο δελ ζα είρε λφεκα, αθνχ ε επηρείξεζε πνπ
ηελ πξαγκαηνπνηεί δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα λα απνηξέςεη αληαγσληζηέο λα
εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά ή λα επεξεάζεη νηθνλνκηθά ηδξχκαηα γηα λα απνηξέςεη ην
δαλεηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ. Σα δάλεηα είλαη πηζαλά κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ νη ηξάπεδεο πηζηεχνπλ φηη ε επηρείξεζε, πνπ δαλεηνδνηνχλ, ζα
θεξδίζεη ηε κάρε. Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ ζεκαληηθά θέξδε απφ ην
δαλεηζκφ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δέρνληαη επίζεζε, θαζψο ε επηρείξεζε πνπ
πξαγκαηνπνηεί ηελ επίζεζε μεθηλάεη έλαλ πφιεκν, ζηνλ νπνίν κνλαδηθφο εηηεκέλνο
θαίλεηαη λα είλαη ε ίδηα (Bolton, Brodley and Riodan,2000).
Λεηηνπξγψληαο ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ κνλαδηθφο ζθνπφο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ
θέξδνπο, θαζίζηαηαη αθφκε πην δχζθνιε ε πίζηε ζηελ θεξδνθνξία δηεθζαξκέλσλ
πξαθηηθψλ. Ζ πψιεζε θάησ απφ ην θφζηνο θαη ρσξίο ηελ βεβαηφηεηα επαλάθηεζεο,
ελψ ππάξρεη θίλδπλνο εηζφδνπ αληαγσληζηψλ, θαζηζηά ηηο αμηνινγήζεηο γηα
θεξδνθνξία ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο θαη σζεί ζηελ άπνςε φηη ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηεο,
ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε είλαη ζπάλην λα εθαξκνζηεί.
Ζ Σξίηε παξαδνρή ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε. Ζ επθνιία εηζφδνπ αληαγσληζηψλ, πνπ
δειεάζηεθαλ απφ ηα εθηεηακέλα έζνδα, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα θαξπσζνχλ κεξίδην
απηψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν γηα άζθεζε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο. Νέεο
επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά κπνξνχλ λα κεηψζνπλ δξακαηηθά ηελ δχλακε θαη ην κεξίδην

αγνξάο ηεο επηρείξεζεο πνπ επηηέζεθε, καηαηψλνληαο ηα ζρέδηά ηεο γηα θπξηαξρία
θαη επαλάθηεζε. Δάλ δελ ππάξρεη δήηεκα θπξηαξρίαο, ε επίζεζε ζεσξείηαη επηδήκηα
θαη κε νξζνινγηθή. Ζ αλνξζνινγηθφηεηα δελ πξνζαξκφδεηαη ζηελ παξαδνρή ηνπ
ππνδείγκαηνο γηα νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ (παξαδνρή (4). Ωο ζπλέπεηα απηψλ,
δεκηνπξγείηαη ε άπνςε φηη ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε είλαη άθαξπε.
Ζ ηειεπηαία παξαδνρή, φηη νη πνιχ πςειέο ηηκέο είλαη κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ
δηαθηλδπλεχεη ηελ επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ, νδεγεί ζηελ αλάιπζε ηεο επηζεηηθήο
ηηκνιφγεζεο επηθεληξψλνληαο ζηελ πηζαλφηεηα νη ηηκέο λα κελ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ
δπλάκεηο αληαγσληζκνχ. Ζ παξαδνρή, νπζηαζηηθά, απνθιείεη άιινπο παξάγνληεο πνπ
κπνξεί λα θαζνξίζνπλ ηελ επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί
λα είλαη ε πςειή πνηφηεηα, νη θαηλνηνκίεο θαη ε πνηθηιία (Gundlach and Guiltinan,
1998). Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξάγνληεο απηνχο δηεπξχλεηαη ε αλάιπζε ησλ
πηζαλψλ απεηιψλ γηα ηελ επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ. Δίλαη αδηακθηζβήηεην, φηη ε
κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ρσξίο ηελ απφιπηε ηήξεζε ησλ παξαδνρψλ γίλεηαη πνιχ πην
ελδηαθέξνπζα θαη επηηξέπεη ηελ δηεξεχλεζε πεξηζζφηεξσλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ήηαλ
επηβιαβείο γηα ηελ επεκεξία ησλ θαηαλαισηψλ.
Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, παξφηη αληηηίζεηαη ζηελ νηθνλνκηθή, επηηξέπεη ηελ
απεηθφληζε ηεο θχζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο αγνξάο, ζπλνδεχνληαο
ηα πξφηππα κε ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ αλίρλεπζε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο.
Αλαηξέρνληαο ζε κία πεξίνδν νπνχ ήηαλ αδχλαην λα δηθαζηεί ην θαηλφκελν, ιφγσ
ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ ηνπ, ζηε ζχγρξνλε επνρή ρξεζηκνπνηνχληαη
αλεπηπγκέλεο κέζνδνη.
3.2.2 Αζπκκεηξία πιεξνθόξεζεο
Καζψο νη πιεξνθνξίεο είλαη ηφζν δηάζπαξηεο, δελ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ λα
δηαζέηνπλ

πιήξε

πιεξνθφξεζε.

Ωζηφζν,

κεξηθέο

επηρεηξήζεηο

δηαζέηνπλ

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ άιιεο. Παξάδεηγκα απνηειεί κία εηαηξία πνπ
ιεηηνπξγεί ηφζα ρξφληα ζηελ αγνξά, πνπ είλαη αξθεηά ψζηε λα έρεη θαιχηεξε
πιεξνθφξεζε. Μία άιιε επηρείξεζε κπνξεί λα απνξξνθά γξήγνξα ηηο πιεξνθνξίεο
ιφγσ ηνπ ππξήλα ηθαλνηήησλ πνπ θαηέρεη, φπσο θαιχηεξα ζηειέρε, νκάδεο εξγαζίαο
ή αθφκα θαη θαιχηεξν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο πνπ ηεο επηηξέπεη ηαρχηεξε
αθνκνίσζε γλψζεο.

Καζψο ε γλψζε πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο νξγαλσηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ
πεξηθιείεη, φπσο πξνψζεζε, δηαλνκή, αλάιπζε θφζηνπο θαη κειέηε αληαγσληζηψλ, ε
πιεξνθφξεζε πνπ ζπγθεληξψλεηαη απφ ηελ εηαηξία κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά
απφ απηή ησλ ππνινίπσλ. Σν ράζκα κεηαμχ ηεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ην
επίπεδν πιεξνθφξεζεο ησλ ππνινίπσλ απνηειεί πεγή αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο
(Ordover and Saloner, 1989).
Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα γλψζεο είλαη πηζαλφ λα είλαη ε αηηία ηεο θαθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηνπο επηηξέπνπλ λα πξνβνχλ
ζε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο. Ζ κειέηε ηεο αζπκκεηξίαο πιεξνθφξεζεο κπνξεί
λα απνηειέζεη έλα αθφκα ζηνηρείν ζηελ δηακάρε ηεο επηρείξεζεο πνπ επηηίζεηαη κε ηηο
αξρέο αληαγσληζκνχ, ην δηθαζηήξην θαη ηνπο ελάγνληεο(Ordover, Saloner, 1989).
Ζ αζπκκεηξία πιεξνθφξεζεο είλαη παξάγνληαο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζέζπηζε
ησλ λφκηκσλ επηπέδσλ ηηκψλ. Μπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ πξαθηηθψλ πνπ
ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ.
3.2.3 Δπλακηθό κνληέιν
Οη Bolton, Brodley θαη Riordan (2001) πξφηεηλαλ έλα ππφδεηγκα, πνπ ζε αληίζεζε κε
ην ζηαηηθφ, ελζσκαηψλεη ηελ έλλνηα ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ κε ηελ
νηθνλνκηθή ζθέςε. Οη λέεο ππνζέζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ είλαη νη αληίζεηεο κε
απηέο ηνπ ζηαηηθνχ κνληέινπ θαη είλαη:
(1) Οη αληαγσληζηέο έρνπλ ειιηπή πιεξνθφξεζε,
(2) Λεηηνπξγνχλ κε θίλεηξν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη άιινπο
παξάγνληεο,
(3) Πνιχπινθεο ζπλζήθεο αγνξάο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ δχλακε ζηελ
αγνξά,
(4) Μπνξεί λα είλαη κε νξζνινγηθνί ζηε ιήςε απνθάζεσλ,
(5) Οη θαηαλαισηέο ζίγνληαη απφ πνιχ πςειέο ηηκέο, έιιεηςε θαηλνηνκηψλ,
ρακειή πνηφηεηα ζηα πξντφληα θαη/ή ππεξεζίεο θαη κηθξή πνηθηιία πξντφλησλ
γηα λα επηιέμνπλ,

(6) Οη απνθάζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ιακβάλνληαη ζηξαηεγηθά (Heil and
Langvardt, 1994).
Τπνζέηνληαο φηη νη αληαγσληζηέο έρνπλ ειιηπή πιεξνθφξεζε, ε επηζεηηθή
ηηκνιφγεζε απνθηά κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα σο ζηξαηεγηθή(Ordover, Saloner, 1989).
Ζ θπξίαξρε επηρείξεζε, έρνληαο θαιχηεξε πιεξνθφξεζε, κπνξεί λα ππεξηζρχζεη
έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηηίζεηαη θαη απηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ
αγνξά. Απηφ θάλεη ηελ θπξηαξρία ζεκαληηθή, αθνχ κπνξεί λα επεξεάζεη φιε ηελ
αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλήζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο αιιά θαη ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
Ζ δεχηεξε παξαδνρή αλαθέξεηαη ζε ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο κε δεζπφδνπζα ζέζε,
πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Σέηνηνη ζηφρνη κπνξεί
λα είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ησλ κάλαηδεξ ησλ εηαηξηψλ θαη φρη ηεο εηαηξίαο
σο ζχλνιν. Σν ακεξηθαληθφ θαη ην επξσπατθφ δηθαζηήξην γλσξίδνπλ ην γεγνλφο φηη
κπνξεί λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, ε απφδεημε ησλ νπνίσλ
είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε
ηηκνιφγεζε θάησ ηνπ θφζηνπο, αιιά ε επαλάθηεζε ησλ δεκηψλ κπνξεί λα είλαη
αδχλαηε, επεηδή νη κάλαηδεξ είραλ δηαθνξεηηθή ζηξαηεγηθή απφ ηε κεγηζηνπνίεζε
θεξδψλ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε έκθαζε
ζηηο αηέιεηέο ηνπ.
Ζ ηξίηε ππφζεζε κηιάεη γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, πνπ κπνξεί λα επλνήζνπλ ηε
δχλακε ζε απηήλ. Ζ είζνδνο επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη έηζη λα ππάξμεη
επαλάθηεζε. Ζ επηρείξεζε πνπ επηηίζεηαη, έρνληαο θαιχηεξε πιεξνθφξεζε, κπνξεί
λα παξαπιαλήζεη ηνπο πηζαλνχο αληαγσληζηέο θαη λα κελ εηζέιζνπλ. Ωζηφζν, δελ
κπνξεί λα αλακέλεη πιήξε επαλάθηεζε, κηαο θαη θακία επηρείξεζε, νχηε ε ίδηα, δελ
έρεη ηέιεηα πιεξνθφξεζε. «Ζ πξφβιεςε θαη ε παξαηήξεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ
αληαγσληζηψλ είλαη δπλαηή, φκσο ε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ηεο πεξηφδνπ
επαλάθηεζεο θαη ηεο θχζεο ησλ απνδφζεσλ είλαη κεγάιε.»16.
Ζ ηέηαξηε παξαδνρή αλαθέξεηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ιέγνληαο φηη κπνξεί λα είλαη
κε νξζνινγηθή. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ αληαλαθινχλ ηελ επηζπκία λα
ιεθζεί ε θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε, δεδνκέλσλ ησλ πεξηζηάζεσλ, ψζηε λα
16
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επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Απηφ ππνδειψλεη, φηη ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ
πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνπο κάλαηδεξ είλαη ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή πνπ είραλ, ηε
ζηηγκή πνπ ηηο πξαγκαηνπνίεζαλ. Με δεδνκέλε ηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε θαη ηηο
αλαηαξαρέο

ηνπ

πεξηβάιινληνο,

θακία

απφθαζε

ή

θακία

επηινγή

πνπ

πξαγκαηνπνηείηαη δελ κπνξεί λα είλαη ε βέιηηζηε. Έηζη κπνξεί λα θξηζεί σο κε
νξζνινγηθή

ε

δηαδηθαζία

ιήςεο

ηεο

απφθαζεο,

ελψ

ηε

ζηηγκή

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε λα ήηαλ νξζνινγηθή.
Ζ ππφζεζε φηη νη θαηαλαισηέο ζίγνληαη απφ ηηο αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηνπο θέξλεη ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζεο. Ζ δηαθνξά ηεο ππφζεζεο
απηήο, κε ηελ ππφζεζε ηνπ ζηαηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζε
αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη πψο ζίγνληαη απηέο, δελ είλαη κεγάιε. Δίλαη φκσο
ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιχηεξν λα ππάξρεη
λνκνζεζία πνπ λα πξνζηαηεχεη άκεζα ηνπο θαηαλαισηέο θαη φρη κφλν ηνπο
αληαγσληζηέο.

Οη

ιηγφηεξν

απνηειεζκαηηθνί

αληαγσληζηέο

κπνξνχλ

λα

ζπλσκνηήζνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ίδηα πξντφληα,
απνζθνπψληαο ζηελ έμνδν απφ ηελ αγνξά ελφο πην απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζηή.
Δπίζεο, έλαο κνλνπσιεηήο κε ηζρπξφ φλνκα πξντφληνο (brand name), κπνξεί λα
νδεγήζεη αληαγσληζηέο κε πςειφηεξν θφζηνο εθηφο αγνξάο, ηηκνινγψληαο θάησ απφ
ην θφζηνο ησλ αληηπάισλ, αιιά πάλσ απφ ην δηθφ ηνπ θφζηνο. Δ απηφ ηνλ ηξφπν
κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αληαγσληζηψλ.
Ζ ηειεπηαία παξαδνρή ππνδεηθλχεη απιά φηη πίζσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο
πξαθηηθέο πνπ απηέο εθαξκφδνπλ, ππάξρνπλ νη άλζξσπνη, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηηο
απνθάζεηο. Οη άλζξσπνη απηνί αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο, είηε απηέο
είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, είηε ε απφθηεζε θπξηαξρίαο, είηε
ε κεγηζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο απνιαβψλ.
3.3 Έιεγρνη γηα ηελ εμαθξίβωζε επηζεηηθήο ηηκνιόγεζεο
Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή κνξθή απαγνξεπηηθήο
ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθαιεί αιινίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
κείσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη απνθιεηζκφ αληαγσληζηψλ. Ζ επηζεηηθή
ηηκνιφγεζε πην ζπγθεθξηκέλα, απνηειεί ην φξην ζηε λνκηκφηεηα ή κε ησλ πξαθηηθψλ,
ελψ δχζθνια δηαπηζηψλεηαη πφηε πξέπεη λα απαγνξεπηεί θαη πφηε φρη.

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κε
εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε
δηαθνξά ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή. Ζ απφδεημε ινηπφλ αληη-αληαγσληζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο είλαη δχζθνιε. Μία κείσζε ζηελ ηηκή, γηα παξάδεηγκα, απφ κφλε ηεο
δελ απνδεηθλχεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά.
Ζ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε δηαθξίλεηαη δχζθνια απφ ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο γηα ηα κεξίδηα αγνξάο ζηνλ θιάδν,
θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη λφκηκε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία γηα
ηελ πηνζέηεζε θάπνηαο πξαθηηθήο. Αθφκε θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, λφκηκεο
πηνζέηεζεο πξαθηηθήο, ε Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζέζεη
απαγνξεχζεηο, φηαλ νη επηπηψζεηο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, είλαη πεξηζζφηεξν
επηβιαβείο παξά σθέιηκεο.
πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε, φηη ελψ ε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε πξννξίδεηαη γηα λα
δηαηεξήζεη θαη λα ελδπλακψζεη ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ηελ αζθεί,
ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηψλ πνπ επλννχλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη εθείλσλ πνπ ηνλ
πιήηηνπλ είλαη δχζθνιε. Ζ δπζθνιία ησλ Αξρψλ ζε ζρέζε κε ηε δηάθξηζε απηή
έγθεηηαη ζην φηη δελ είλαη ζαθέο πφηε πξέπεη λα επέκβεη κε θπξψζεηο θαη ξπζκίζεηο
θαη πφηε φρη
3.3.1 Έιεγρνη από ηηο Αξρέο Αληαγωληζκνύ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο επηζεηηθήο
ηηκνιόγεζεο
Καηά ηνλ έιεγρν γηα ηελ απφδεημε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, νπζηαζηηθά, νη αξρέο
πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ηελ νξζνινγηθφηεηα ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ φηη ε επίζεζε δελ ζα επηιεγφηαλ σο πξαθηηθή, εάλ δελ
επέθεξε επηδήκηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη
λα απνδεηρηεί, φηη δελ ππάξρεη λφκηκνο επηρεηξεκαηηθφο ζθνπφο, πνπ λα δηθαηνινγεί
ηελ αλάιεςε ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο, φηη κεηψζεθε ην επίπεδν θνηλσληθήο επεκεξίαο
θαη φηη ε επηρείξεζε πνπ ηελ εθάξκνζε σθειήζεθε απφ ηα αληη-αληαγσληζηηθά
απνηειέζκαηα απηήο.
Οη έιεγρνη πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη πνιινί. Παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξνη απφ
απηνχο.

Οη Areeda θαη Turner (1975) πξφηεηλαλ σο φξην γηα παξάλνκε θαη λφκηκε ηηκνιφγεζε
ην βξαρπρξφλην θφζηνο. Τπνζηήξημαλ φηη ε ηηκνιφγεζε θάησ ηνπ βξαρπρξφληνπ
θφζηνπο απνδεηθλχεηαη φηη είλαη επηζεηηθή. Ο έιεγρνο απηφ είλαη ίζσο ν πην
δηαδεδνκέλνο. Έπεηηα απφ ηε δηαπίζησζε φηη ε ρξήζε ηνπ βξαρπρξφληνπ θφζηνπο
είλαη πξαθηηθά δχζθνιε, πξφηεηλαλ ηε ρξήζε ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο,
δειαδή ηνπ θφζηνπο πνπ είλαη κεηαβιεηφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηζεηηθήο
ηηκνιφγεζεο. Καηέιεμαλ, λα πξνηείλνπλ, σο ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ειέγρνπ ησλ
Areeda θαη Turner, φηη ε ηηκνιφγεζε πάλσ απφ ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο πξέπεη λα
ζεσξνχληαη λφκηκεο per se , ελψ νη ηηκέο θάησ απφ ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο δελ
είλαη παξάλνκεο per se, αιιά πηζαλψο παξάλνκεο. Αθφκε, νη ηηκέο κεηαμχ ηνπ κέζνπ
κεηαβιεηνχ θαη ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο είλαη πηζαλψο λφκηκεο.
Λίγν αξγφηεξα, ν Posner (1976) πξφηεηλε ηε ρξήζε ηνπ καθξνρξφληνπ νξηαθνχ
θφζηνπο, ή, γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ηνπ κέζνπ καθξνρξφληνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.
Αθφκε, πξφηεηλε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «θαλφλα», κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ θαη ηεο επηρείξεζεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηνπ φηη ππάξρεη
δπλεηηθά θίλεηξν γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
ππνδειψλνπλ θίλεηξν είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε παξαπάλσ απφ κία
αγνξέο, ζε πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν αληαγσληζηήο. Δπίζεο,
ραξαθηεξηζηηθφ απφδεημεο θηλήηξνπ είλαη θαη ν πςειφο δείθηεο ζπγθέληξσζεο ηεο
αγνξάο, ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε απηήλ λα είλαη αξγή, ε χπαξμε κεγάινπ
αξηζκνχ αγνξαζηψλ θαη, ηέινο, ην πξντφλ λα είλαη ζρεηηθά νκνηνγελέο.
Ο Williamson (1977) πξφηεηλε έλαλ θαλφλα αχμεζεο ηεο παξαγσγήο, ν νπνίνο απφ ηε
κία κεξηά ζεσξεί φηη ε ηηκνιφγεζε πξέπεη λα θαιχπηεη ην καθξνρξφλην κέζν θφζηνο,
αιιά επηπιένλ απαγνξεχεη ζε επηρεηξήζεηο κε δεζπφδνπζα ζέζε λα απμήζνπλ ηελ
παξαγσγή ηνπο κεηά ηελ είζνδν κίαο λέαο επηρείξεζεο, ηνπιάρηζηνλ γηα κία πεξίνδν
12-18 κελψλ. Ζ πεξίνδνο απηή ζεσξείηαη ηθαλή γηα ηε λέα επηρείξεζε λα απνθηήζεη
εκπεηξία θαη πειάηεο ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο ηηκήο θάησ
απφ ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο, κεηά απφ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά,
ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα, ε θπξίαξρε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα κεηψζεη ηελ
παξαγσγή ηεο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ηηκή πάλσ απφ απηφ ην επίπεδν.
Ο Baumol (1979) δελ βαζίδεηαη ζε θαλφλεο πνπ έρνπλ ζρέζε απνθιεηζηηθά κε
ζπγθξίζεηο θφζηνπο, ελψ πξνηείλεη λα ζεσξείηαη παξάλνκε κία αχμεζε ηεο ηηκήο απφ

ηελ θπξίαξρε επηρείξεζε κεηά ηελ έμνδν, εάλ ππάξμεη έμνδνο, ηνπ αληαγσληζηή απφ
ηελ αγνξά. χκθσλα κε ηνλ θαλφλα απηφ, αλ κία επηρείξεζε κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο
κεηά ηελ είζνδν κίαο λέαο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηε κεησκέλε ηηκή γηα
ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ έμνδν. Έλα ηέηνην δηάζηεκα κπνξεί λα
ζεσξεζνχλ ηα πέληε ρξφληα. ηνλ θαλφλα απηφ, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ
πξνζπάζεηα επαλάθηεζεο ησλ απσιεηψλ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο
επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο.
Οη Craswell θαη Fratrik (1986), κεηαμχ άιισλ, ππνζηήξημαλ πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα
βξεζνχλ θαλφλεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη
πξφηεηλαλ ηελ ηξνπνπνίεζε απηψλ αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη.
Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη αιπζίδεο ππεξαγνξψλ
(supermarkets) νη Craswell θαη Fratrik ζεσξνχλ φηη είλαη απίζαλν λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ νη γλσζηνί θαλφλεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε είζνδνο ζπλήζσο
απαηηεί ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθήο επηπξφζζεηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ζε
ζπλζήθεο φπνπ ε ππάξρνπζα δπλακηθφηεηα είλαη ζπρλά επαξθήο. ηελ πεξίπησζε
απηή, ε θπζηθή αληίδξαζε ζηελ είζνδν, θαη ηε δεκηνπξγία ππεξβνιηθνχ παξαγσγηθνχ
δπλακηθνχ πνπ ζπλεπάγεηαη απηή, είλαη νη πνιχ ρακειέο ηηκέο, κέρξη λα ππάξμεη
αλαπξνζαξκνγή ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ.
Μία επηρείξεζε κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ηηκνινγηαθή ηεο ζηξαηεγηθή, αλ
κπνξέζεη λα απνδείμεη φηη απηή ζα νδεγήζεη ζε θαζαξφ νξηαθφ θέξδνο. πρλά, γηα λα
αμηνινγεζεί απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο θαζαξψλ εζφδσλ, ν νπνίνο ζπγθξίλεη
ηελ θεξδνθνξία πνπ απνξξέεη απφ ηελ πηνζέηεζε ρακειφηεξεο ηηκήο κε κία
ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο (π.ρ. ε δηαηήξεζε
ηηκψλ ην ίδην επίπεδν). Ζ κείσζε ηεο ηηκήο κπνξεί λα ζεσξεζεί λφκηκε ζπκπεξηθνξά,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θεξδνθνξία δελ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ηε κείσζε ηεο
ηηκήο, ιφγσ αχμεζεο ηεο δήηεζεο, ε νπνία αληηζηαζκίδεη ηηο απψιεηεο ελψ
ηαπηφρξνλα , ε ηηκή παξακείλεη αξθεηά πςειή ψζηε λα θαιχςεη ην νξηαθφ θφζηνο
ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο δελ απνζθνπνχζε ζηε
δεκηνπξγία ζεηηθψλ νξηαθψλ θεξδψλ, ηφηε ε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ηεο
ζεσξείηαη πηζαλή έλδεημε ηεο πξφζεζήο ηεο λα νδεγήζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζε
έμνδν απφ ηελ αγνξά.

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ θαηά ηνλ έιεγρν γηα
επηζεηηθή

ηηκνιφγεζε

είλαη

ν

βαζκφο

ζηνλ

νπνίν

ππάξρεη

ηζρπξή

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ δχν ιε πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη/ή ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξεη κία επηρείξεζε, γηα ηηο νπνίεο φκσο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο
πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. Όηαλ ππάξρεη ηζρπξή ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ, πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ ην θφζηνο θαη ηα έζνδα φισλ ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ, απφ θνηλνχ, θαη φρη λα απαηηείηαη θάζε πξντφλ λα
θαιχπηεη ην θφζηνο ηνπ. Γεληθά, ζα πεξηκέλακε θάζε μερσξηζηφ πξντφλ λα
ηηκνινγείηαη ζε ηηκή πςειφηεξε απφ ην καθξνρξφλην απμεηηθφ θφζηνο (long-run
incremental cost), δηφηη εάλ θαη ν θαηαλαισηήο δεηά δχν ή πεξηζζφηεξα
ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα δελ είλαη απαξαίηεην φηη φια πξέπεη λα απνθηψληαη απφ
ηνλ ίδην πξνκεζεπηή.
Οη Scherer θαη Philips (1987) ζπκθψλεζαλ κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη
πξφηεηλαλ έλαλ θαλφλα αηηηνινγηθήο πξνζέγγηζεο (rule of reason)

ζε ζέκαηα

αλαγλψξηζεο πηζαλήο χπαξμεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε
απηή, ζα πξέπεη, γηα θάζε ππφζεζε, λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα, πνπ λα
πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ επεξεάζεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηεγνξείηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
πξφζεζεο απηήο, θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Θα κπνξνχζακε λα
πνχκε φηη κία ηέηνηα έξεπλα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ειέγρνπο πνπ
βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θφζηνπο.
Οη Joskow θαη Klerovick (1979) πξφηεηλαλ έιεγρν κε αλάιπζε δχν επηπέδσλ (twotier). Ζ πξνζέγγηζε απηή πεξηιακβάλεη αξρηθά κία αλάιπζε ηνπ θαηά πφζν ε
επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πηζαλή (πξψην επίπεδν) θαη έπεηηα, κία
αηηηνινγηθή πξνζέγγηζε ηχπνπ Scherer θαη Philips πνπ εκπεξηέρεη ηελ εμέηαζε
δηάθνξσλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηηκήο- θφζηνπο (δεχηεξν επίπεδν). Ζ
αλάιπζε ζην πξψην επίπεδν απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ζην ειάρηζην ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ εμεηάδνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ
εμέηαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο κνλνπσιηαθήο δχλακεο βάζεη ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, ηεο
ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο γηα ην πξντφλ, ησλ ζπλζεθψλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά θαη ησλ
δπλακηθψλ παξαγφλησλ, φπσο, είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ πσιήζεσλ, ε
θαηλνηνκίεο, νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο, θαη ν βαζκφο πνπ νη ηηκέο αιιάδνπλ κεηά απφ
αιιαγέο ζην θφζηνο θαη ζηε δήηεζε. Σέινο, νη Joskow θαη Klerovick ηζρπξίζηεθαλ

φηη εάλ ε αλάιπζε ζην πξψην επίπεδν δείμεη φηη ε πηζαλφηεηα επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο
είλαη κηθξή, ηφηε ζα πξέπεη αλ επηηξέπνληαη θάζε κνξθήο κεηψζεηο ζηηο ηηκέο.
3.3.2 Ο αληίινγνο ηωλ επηρεηξήζεωλ
χκθσλα κε ηνλ Motta (2004), ζε φιεο ηηο ζεσξίεο γηα ηελ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε
ππάξρεη έλαο θνηλφο κεραληζκφο: ε θπξίαξρε επηρείξεζε ζέηεη ρακειέο ηηκέο γηα κία
πεξίνδν ζπζηάδνληαο ηα βξαρππξφζεζκα θέξδε ηεο, κε ζθνπφ λα πηζηέςεη ν
αληαγσληζηήο ηεο φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα πςειή θεξδνθνξία θαη λα ηνλ
νδεγήζεη ζηελ έμνδν. Όηαλ ην πεηχρεη απηφ ε επηρείξεζε πνπ θαηέρεη δεζπφδνπζα
ζέζε ζα απμήζεη ηηο ηηκέο ηεο γηα λα αληηζηαζκίζεη ηηο απψιεηεο πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απμεζνχλ ηα καθξνπξφζεζκα θέξδε ηεο.
Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ είλαη ε δπλαηφηεηα ηεο
επηρείξεζεο λα επαλαθηήζεη ηηο απψιεηεο πνπ ππέζηε, αζθψληαο ηε δχλακε πνπ έρεη
ζηελ αγνξά.
3.3.2.1 Η ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα απμήζεη ηηο ηηκέο
Αλαγθαίν ζηνηρείν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κία επηρείξεζε επηζεηηθή ηηκνιφγεζε
είλαη ε ηθαλφηεηά ηεο λα αληηζηαζκίζεη ηηο βξαρπρξφληεο απψιεηεο απφ απηήλ, ελψ
κεηά ηελ έμνδν ηνπ αληαγσληζηή, λα μεπεξάζεη ηα βξαρπρξφληα θέξδε ηνπ. Γηα λα
κπνξέζεη λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα έρεη δχλακε ζηελ αγνξά.
χκθσλα κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία, κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε
νιηγνπσιηαθή αγνξά θαη δελ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζε απηήλ, δελ ζα κπνξνχζε
λα θαηεγνξεζεί γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κία ηέηνηα
επηρείξεζε αθφκε θαη αλ κεηψζεη ηηο ηηκέο ηεο θάησ απφ ην θφζηνο δελ ζα κπνξέζεη
λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαλέλαλ ζηελ αγνξά, νχηε αληαγσληζηέο νχηε θαηαλαισηέο,
παξά κφλν ηνλ εαπηφ ηεο.
χκθσλα κε ηελ ακεξηθαληθή λνκνζεζία φκσο, ην δήηεκα δελ είλαη ηφζν μεθάζαξν.
Μία επηρείξεζε κπνξεί λα θαηεγνξεζεί γηα επίζεζε, αθφκε θαη αλ απηή έρεη ζρεηηθά
κηθξφ κεξίδην αγνξάο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ππφζεζε ηεο Brooke
Group (1993), ε νπνία ηειηθά αζσψζεθε, παξά ηελ απφθαζε γηα ηελ ελνρή ηεο απφ
ην δηθαζηήξην.

Ζ χπαξμε επηρεηξήζεσλ κε κεγάιε δχλακε ζε νιηγνπσιηαθέο αγνξέο, κπνξεί λα
πξνζηαηεχζεη ηελ αγνξά θαη λα κελ επηηξέπεη αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο. Ο
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ, είλαη φηη νη Αξρέο Αληαγσληζκνχ βάδνπλ
θξαγκνχο θαη φξηα θπξίσο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο θαη φρη ζε επηρεηξήζεηο κε κηθξή
δχλακε ζηελ αγνξά. Οη επηρεηξήζεηο κε κηθξή δχλακε ζηελ αγνξά, σζηφζν,
πξνζπαζνχλ, κε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπο, λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο,
παίξλνληαο πειάηεο απφ ηελ θπξίαξρε επηρείξεζε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, θαη παξά
ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο ζπκπεξηθέξνληαη επηζεηηθά, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο
απηή θξίλεηαη λφκηκε, θαζψο απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά θαη δελ ηνλ
πιήηηεη.
Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κία επηρείξεζε κε κηθξφ κεξίδην αγνξάο ζέηεη ηηκέο θάησ
ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα είλαη πνιινί. Γηα παξάδεηγκα, ζε κία βηνκεραλία ε νπνία
ραξαθηεξίδεηαη απφ θφζηε κεηαηξνπήο (switching costs), νη πεξηζζφηεξνη
θαηαλαισηέο είλαη «θιεηδσκέλνη» απφ ηελ θπξίαξρε επηρείξεζε θαη κφλν κία
ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο ζα ηνπο πείζεη λα αγνξάζνπλ απφ ηελ κε-θπξίαξρε
επηρείξεζε. Δπίζεο, ζε αγνξέο πνπ εκθαλίδνπλ εμσηεξηθφηεηεο δηθηχνπ (network
externalities) θαη εάλ νη εμσηεξηθφηεηεο απηέο είλαη ζεκαληηθέο, κία νπζηαζηηθή
κείσζε ησλ ηηκψλ απφ κία επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε γηα λα θεξδίζεη
αξθεηνχο θαηαλαισηέο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην αγνξάο.
Αθφκε, ζε βηνκεραλίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απφηνκεο θακπχιεο κάζεζεο
(learning curves) ή ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κία επηρείξεζε κπνξεί λα
κεηψζεη αηζζεηά ηηο ηηκέο ηεο, ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα απμήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Σέινο, κία επηρείξεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ηηκή ηεο θάησ
ηνπ θφζηνπο εάλ έρεη πξντφληα πνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθά κε πξντφληα άιιεο
αγνξάο, φηαλ πεξηκέλεη αχμεζε ηεο δήηεζεο ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή αγνξά.
Όια ηα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ
αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηηκνινγνχλ επηζεηηθά. Μία θπξίαξρε
επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ρξεηάδεηαη πξνσζεηηθέο ηηκέο γηα λα απμήζεη
ηηο πσιήζεηο ηεο, γηαηί κηα ηέηνηα επηρείξεζε έρεη ήδε θαηαλαισηέο πνπ είλαη
«θιεηδσκέλνη» ζε απηήλ ιφγσ ηνπ θφζηνπο κεηαηξνπήο θαη ησλ επηδξάζεσλ δηθηχνπ.
Ζ ίδηα επηρείξεζε, πηζαλφηαηα, έρεη ήδε θαηνξζψζεη κηα απνηειεζκαηηθή θιίκαθα
παξαγσγήο θαη σθειείηαη απφ ηηο επηδξάζεηο κάζεζεο.

Δπνκέλσο, ν έιεγρνο ηεο δχλακεο ζηελ αγνξά, κπνξεί λα απνδείμεη ηελ άζθεζε
επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο κφλν γηα θπξίαξρεο επηρεηξήζεηο θαη φρη γηα θάζε επηρείξεζε
πνπ έρεη νπνηαδήπνηε δχλακε ζηελ αγνξά
χκθσλα θαη πάιη κε ηνλ Motta (2004), «ε χπαξμε θπξηαξρίαο ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε ππνηηζέκελε επίζεζε αξρίδεη θαη φρη ζε
επφκελεο πεξηφδνπο. Γηαθνξεηηθά, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη επίζεζε δχν
ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αληαγσλίδνληαη ζθιεξά ζε κία αγνξά πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ επηδξάζεηο δηθηχνπ, ή νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη είλαη αξρηθά
αληαγσληζηηθέο ζε ίζνπο φξνπο, αιιά κφλν κία εμ’ απηψλ επηηπγράλεη ηειηθά».
3.3.2.2 Η ζπζία ηωλ βξαρππξόζεζκωλ θεξδώλ
ηα ππνδείγκαηα επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο είδακε φηη νη επηρεηξήζεηο φηαλ θάλνπλ
επίζεζε δελ νξίδνπλ ηηκή πνπ λα είλαη βέιηηζηε γηα ηνπο ίδηνπο, αιιά κηθξφηεξε απφ
απηήλ. ηελ ηηκή απηή ηα ηξέρνληα θέξδε ηνπο ζα είλαη κηθξφηεξα. χκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ινηπφλ, ε επηρείξεζε επηιέγεη ρακειφηεξα θέξδε βξαρππξφζεζκα
αλεμάξηεηα εάλ είλαη αξλεηηθά ή φρη.
Δξεπλψληαο ηελ χπαξμε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, θξίλεηαη ρξήζηκνο ν ππνινγηζκφο
ηεο βέιηηζηεο ηηκήο θαη ε απφδεημε φηη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο επηρείξεζεο είλαη
κηθξφηεξε απφ ηε βέιηηζηε. Πξαθηηθά απηφ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν. Δίλαη αδχλαην
γηα ηηο αξρέο λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ ζπζηαζηεί βξαρπρξφληα θέξδε κε ζθνπφ ηελ
έμνδν ηνπ αληαγσληζηή απφ ηελ αγνξά.
Μία ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ λα εξκελεπηεί εθ λένπ ε έλλνηα θαη λα κελ γίλεηαη
απνδεθηή ε χπαξμε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο φηαλ παξαηεξνχληαη ιηγφηεξα θέξδε απφ
ηα αλακελφκελα, αιιά λα γίλεηαη απνδεθηή φηαλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο είλαη
αξλεηηθά. Με άιια ιφγηα, ε ζπζία ησλ βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ λα πθίζηαηαη φηαλ
ε επηρείξεζε ζέηεη ηηκή θάησ απφ ην θφζηνο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πηζαλήο επίζεζεο, ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί
επηζεηηθή ηηκνιφγεζε κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξα ηνπ κεδελφο ή νη ηηκέο λα είλαη θάησ
ηνπ θφζηνπο. Ο θαλφλαο απηφο απνηειεί κία αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα
ηελ απφδεημε ηεο επηζεηηθήο πξαθηηθήο. χκθσλα κε απηφλ, ε επηρείξεζε πνπ θάλεη
επίζεζε πξέπεη λα έρεη απψιεηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ γίλεηαη ε
επίζεζε, θάηη ην πνίν δελ εθηειείηαη εχθνια ζηελ πξάμε.

Βάζεη ηνπ παξαπάλσ θαλφλα, κία επηρείξεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ζεηηθά θέξδε
δελ ζα πξέπεη λα θαηεγνξεζεί φηη θάλεη επίζεζε, επεηδή δελ κπνξεί λα απνδεηρηεί φηη
ζα κπνξνχζε λα θάλεη πεξηζζφηεξα θέξδε αλ ζα είρε δξάζεη δηαθνξεηηθά. Αληίζεηα,
ηα αξλεηηθά θέξδε κίαο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα είλαη ζηνηρείν επηζεηηθήο
ηηκνιφγεζεο, παξφηη ππάξρνπλ θαη άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα
ηηκνινγεί θάησ ηνπ θφζηνπο (π.ρ. θζαξηά πξντφληα).
Όπσο είδακε δελ θαιχπηνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο απφ ηα
παξαπάλσ. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέγεη ηηκέο ζηξαηεγηθά ζέινληαο λα
πξνθαιέζεη ηελ έμνδν ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, αθφκε θαη κε ην λα ζέηεη ηηκέο πάλσ
απφ ην θφζηνο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζηελ απφδεημε φηη ε ηηκή πνπ έρεη ηεζεί απφ ηελ
επηρείξεζε δελ είλαη ε βέιηηζηε, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ έγγξαθα θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη πηζαλφ λα επηηίζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα
απνδεηρζεί ε πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο λα ζπζηάζεη ηα βξαρππξφζεζκα θέξδε ηεο κε
ζθνπφ ηνλ απνθιεηζκφ αληαγσληζηψλ.
Φπζηθά, ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθεηκεληθή
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ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο απνδείμεηο αλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάδνπκε
ζε απηέο ηηο ηηκέο θάλνπλ ζεηηθά θέξδε.
ε πεξίπησζε εηζφδνπ ζηελ αγνξά ελφο κε απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζηή, ε
ππάξρνπζα επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα απαληήζεη ζηελ είζνδν απηή κε κείσζε
ησλ ηηκψλ, αξθεί βέβαηα απηφ λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ. Ζ
ππάξρνπζα επηρείξεζε γλσξίδεη φηη κε ηε κείσζε απηή, ζα νδεγήζεη ηνλ αληίπαιφ ηεο
ζηελ έμνδν. Κάηη ηέηνην απνηειεί κέξνο ηεο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη δελ
θαηαδηθάδεηαη απφ ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ, γηαηί φπσο απηέο ππνζηεξίδνπλ, ε
έμνδνο κίαο κε απνηειεζκαηηθήο επηρείξεζεο απφ ηελ αγνξά δελ πξνθαιεί κείσζε
ζηελ θνηλσληθή επεκεξία.
Δπίζεο, εάλ ε ππάξρνπζα επηρείξεζε νδεγήζεη ηνλ αληαγσληζηή ηεο ζε έμνδν απφ
ηελ αγνξά, κεηψλνληαο ηηο ηηκέο ηεο ζε ηέηνην επίπεδν, ψζηε εθείλε λα θάλεη ζεηηθά
θέξδε, ηφηε πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζηή απφ ηελ

ίδηα (γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα έρεη πςειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο απφ απηήλ.). Μία
ηέηνηα έμνδνο δελ πξνθαιεί ζεκαληηθή απψιεηα επεκεξίαο.
Ο έιεγρνο ηεο ηηκήο θάησ ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα κελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, αιιά νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη είλαη ιίγεο θαη
πνιχ εηδηθέο.
3.4 Αληηκεηώπηζε επηζεηηθήο ηηκνιόγεζεο ζηελ Ε.Ε.
Σν Άξζξν 82 (πλζήθεο ηεο Ρψκεο, 1957) απαγνξεχεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ
ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ θαηάρξεζε ηεο θπξίαξρεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ
ζηελ αγνξά κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο ζε απηήλ. Σν ίδην Άξζξν
απαγνξεχεη ηελ άδηθε ηηκνιφγεζε θαη ηε δηάθξηζε ηηκψλ. Ζ δηάθξηζε ηηκψλ αθνξά
επηιεθηηθέο κεηψζεηο ηηκψλ ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο, ή ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο
θαηαλαισηψλ.
Σν άξζξν εθαξκφδεηαη θαη θαηαδηθάδεη κία επηρείξεζε γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε,
κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε απηή έρεη θπξίαξρε ζέζε ζηελ αγνξά.
χκθσλα κε ην επξσπατθφ δηθαζηήξην, κία εηαηξία έρεη δεζπφδνπζα ζέζε φηαλ έρεη
ηελ δχλακε λα ελεξγήζεη αλεμάξηεηα, λα ζέζεη ηηκέο θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο
ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. Ο θαζνξηζκφο κίαο επηρείξεζεο
σο θπξίαξρεο πξνυπνζέηεη ηνλ νξηζκφ ζρεηηθήο αγνξάο, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο απηήο.
χκθσλα κε ην άξζξν 82(α), ε θαηάρξεζε κπνξεί λα εληνπηζηεί απφ ηελ
ζπκπεξηθνξά ηηκνιφγεζεο, ε νπνία κπνξεί λα θαηαδηθαζηεί σο άδηθε, εμαηηίαο ησλ
αδηθαηνιφγεηα ρακειψλ ηηκψλ, ή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82(γ), εμαηηίαο δηαθξηηηθήο
ηηκνιφγεζεο.
Βέβαηα, ε θπξηαξρία απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί απφδεημε θαηάρξεζεο. Ζ Δπηηξνπή
ζηελ απφθαζε AKZO (1986) βξήθε φηη νη πξάμεηο ηεο, θπξίσο νη απεηιέο ηεο, ε
επηιεθηηθφηεηα ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη νη ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθφηεηαο πνπ
ζπλέηαζζε

κε ηνπο πειάηεο ηεο, έδεημαλ ην ιεπηνκεξέο ζρέδην ηεο εηαηξίαο λα

θαηαζηξέςεη ηελ ECS, ηνλ βαζηθφ ηεο αληαγσληζηή. Ζ Δπηηξνπή επίζεο ππέδεημε, φηη
παξφιν πνπ νη ρακειέο ηηκέο ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγεζνχλ κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο, είλαη ζηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα απνθαζίζεη εάλ ε ηηκνιφγεζε είλαη
επηζεηηθή ή φρη.

Αλ θαη, δηαηζζεηηθά, απηφ πνπ νδεγεί ζηελ επηζεηηθή ηηκνιφγεζε θαη πνπ
ελζσκαηψλεηαη ζε θάζε ζρέδην παξάλνκεο ηηκνιφγεζεο, είλαη ε πξφζεζε, δελ είλαη
θαζφινπ εχθνιν λα απνδεηρζεί. Αλαθνηλψζεηο φηη κία επηρείξεζε ζα πξνζθέξεη
ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη ζα ηνπο νδεγήζεη εθηφο αγνξάο, κπνξεί
λα ελλννχλ είηε φηη ε επηρείξεζε ζα αληαγσληζηεί ζζελαξά βαζηδφκελε ζε αλψηεξεο
απνδφζεηο, απνθιείνληαο ηνπο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνχο αληαγσληζηέο, ή φηη ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο άθζνλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηε δχλακε θαη ηα
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ θαηέρεη, γηα λα απνκαθξχλεη ην ίδην ή θαη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνχο αληαγσληζηέο.
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε Δπηηξνπή δελ ηεξεί
θάπνηα λφκηκε ή παξάλνκε βάζε ηηκψλ. Οξίδεηαη φηη νη ηηκέο πάλσ απφ ην κέζν
ζπλνιηθφ θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληη-αληαγσληζηηθέο. ηε ζπλέρεηα, ην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην φξηζε φηη ε θπξηαξρία ζα πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη, φηαλ νη ηηκέο είλαη θάησ
ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο. Σηκέο πάλσ απφ ην επίπεδν απηφ αιιά θάησ απφ ην
κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο κπνξνχλ επίζεο λα είλαη επηζεηηθέο εάλ ηέζεθαλ κε ηελ
πξφζεζε λα εμαιείςνπλ θάπνηνλ αληαγσληζηή. Σέινο, ην Γηθαζηήξην κπνξεί λα κελ
θαηαδηθάζεη ηηκέο πάλσ απφ ην κέζν ζπλνιηθφ θφζηνο σο επηζεηηθέο, αθφκε θαη αλ
ππάξρεη απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία λα ππνζηήξηδε φηη είλαη.
3.5 Αληηκεηώπηζε επηζεηηθήο ηηκνιόγεζεο ζηηο Η.Π.Α.
ηηο Ζ.Π.Α. ην δήηεκα ηεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ
Sherman (1890), ηνπ Clayton (1914) θαη ηεο Federal Trade Commission (1914).
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ λφκνπ ηνπ Sherman θξίλεηαη παξάλνκε ε κνλνπψιεζε, ή
νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα κνλνπψιεζε ζηα ακεξηθαληθά θξάηε. Καηαδηθάδεηαη ε
παξάλνκε θαη αδηθαηνιφγεηε απφθηεζε κνλνπσιηαθήο δχλακεο θαη φρη ε θπζηθή
απφθηεζε απηήο. Ζ παξάβαζε πεξηιακβάλεη δχν ζηνηρεία: ηελ θαζηέξσζε ηεο
κνλνπσιηαθήο δχλακεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ έρεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ
ζρεηηθή αγνξά, θαη ηελ ζθφπηκε απφθηεζε δχλακεο. Μία ζηξαηεγηθή επηζεηηθήο
ηηκνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηα δχν ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ, αξρηθά κε ηε κείσζε
ησλ ηηκψλ ζε ηερλεηά ρακειά επίπεδα θαη ζηε ζπλέρεηα αχμεζε απηψλ ζε ππεξαληαγσληζηηθά επίπεδα, κε ηελ απφθηεζε κνλνπσιηαθήο δχλακεο (Areeda P. and
Turner D., 1975).

Ο λφκνο ηνπ Clayton παξνπζηάδεη κία πην ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο
επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο. ηελ παξάγξαθν 2 θαηαδηθάδεη ηε δηάθξηζε ηηκψλ σο
παξάλνκε φηαλ κπνξεί λα ειαηηψζεη ηνλ αληαγσληζκφ, ή φηαλ ηείλεη λα δεκηνπξγήζεη
κνλνπψιην, λα θαηαζηξέςεη ή λα απνηξέςεη ηνλ αληαγσληζκφ. Οξίδεη σο δηάθξηζε
ηηκψλ ηηο ηνπηθέο κεηψζεηο ηηκψλ ή άιιεο πξαθηηθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
λα βιάςνπλ ηνπο αληαγσληζηέο θαη νη νπνίεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη επηζεηηθέο.
Απαγνξεχεη ηε δηάθξηζε ηηκψλ κεηαμχ δχν αγνξαζηψλ ηνπ ίδηνπ πσιεηή, ησλ
πξντφλησλ ίδηαο θαηεγνξίαο θαη ίδηαο πνηφηεηαο, θαζψο κία ηέηνηα δηάθξηζε κπνξεί
λα βιάςεη ηνλ αληαγσληζκφ. Καζηεξψλεη ηηο ηηκέο ζπλεδξίαζεο, πνπ πξνζθέξνληαη
απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη ιακβάλεη ππ’ φςηλ εηδηθέο πεξηζηάζεηο, φπσο είλαη ε
πψιεζε θζαξηψλ πξντφλησλ.
Ο λφκνο ηεο Federal Trade Commission, ζηελ παξάγξαθν 5, δειψλεη ηηο παξάλνκεο,
άδηθεο κεζφδνπο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο αζέκηηεο ή παξαπιαλεηηθέο πξάμεηο θαη
πξαθηηθέο. Πξφθεηηαη γηα παξαβάζεηο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη ζπλήζσο απφ ην λφκν
ηνπ Sherman θαη ην λφκν ηνπ Clayton.
Σν δηθαζηήξην θαζνξίδεη σο έζραην ζθνπφ παξάλνκεο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο ηελ
απνδεκίσζε/αλαπιήξσζε ησλ δεκηψλ, θαζψο είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ε επηρείξεζε
κπνξεί λα έρεη θέξδνο ιφγσ ηεο θπξηαξρία ηεο17. Τπνβάιινληαο ε ίδηα ε επηρείξεζε
(νχζα θπξίαξρε ζηελ αγνξά) ηνλ εαπηφ ηεο ζε βξαρπρξφληεο δεκηέο, παξαδέρεηαη φηη
επηδηψθεη ή ζα επηδηψμεη θέξδε κνλνπσιίνπ καθξνπξφζεζκα. Δάλ δελ αλακέλνληαη
θέξδε, ή απηά πνπ αλακέλνληαη δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηε δεκία, ε
ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη παξάινγε θαη απίζαλν λα είλαη
επηζεηηθή. Δάλ ηα κειινληηθά θέξδε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, εμαξηψληαη απφ ηε
δνκή ηεο αγνξάο, είλαη αλεζπρεηηθά θαη απνδεδεηγκέλα, ηφηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
δνκήο ηεο αγνξάο ππνδειψλνπλ φηη ε ειάρηζηε απνηειεζκαηηθή θιίκαθα εηζφδνπ
είλαη ζεκαληηθή, ή ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο δαπάλεο, ή εκπεξηέρεη θεθάιαηα πνπ δελ
είλαη κεηαβηβάζηκα απφ άιιεο αγνξέο (Mastromanolis, 1998). Αλαιχνληαο ηελ
πνηφηεηα δήηεζεο, φηαλ απηή είλαη αθκάδνπζα, νη πξννπηηθέο αλάθηεζεο είλαη θαιέο,
ελψ ππφ ζπλζήθεο θζίλνπζαο δήηεζεο θαη εθηεηακέλεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο, νη
πξννπηηθέο είλαη κάιινλ θαθέο (Joskow and Klevorick, 1979). Ζ απφδεημε
επαλάθηεζεο δελ είλαη δχζθνιε θαζψο απαηηεί απφδεημε φηη νη αληαγσληζηέο ηεο
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επηρείξεζεο πνπ επηηέζεθε ηέζεθαλ εθηφο αγνξάο θαη σο ζπλέπεηα απηνχ απμήζεθαλ
νη ηηκέο. Ζ απφδεημε απαηηεί αλάιπζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ζπλέβε,
επηθεληξψλνληαο ζηηο ηηκέο πνπ έρεη επηιέμεη ε εηαηξία.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ
4.1 ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΩΝ Ζ.Π.Α.
4.1.1 Υπόζεζε MOORE v. MEAD’S FINE BREAD Co.
Ο ελάγσλ απαζρνινχληαλ ζηελ επηρείξεζε αξηνπνηίαο ζηελ Santa Rosa, New
Mexico, ρσξίο λα έρεη θακία δηαπνιηηεηαθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ ελαγφκελε είλαη επίζεο
κία εηαηξία αξηνπνηίαο ζην Clovis, New Mexico θαη έρεη δηαπνιηηεηαθή
δξαζηεξηφηεηα, ελψ αλήθεη ζηελ Mead family and associates. Οη παξαπάλσ
εκπνξεχνληαη ην ςσκί πνπ παξάγνπλ, κε ηελ νλνκαζία “Mead’s Fine Bread” θαη
πξνσζνχλ ην πξντφλ κέζσ θνηλνχ δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Αθφκε, αγνξάδνπλ
σο κνλάδα (σο κία επηρείξεζε) ην αιεχξη θαη ηα θαιχκκαηα ςσκηνχ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ.
Γηα κεξηθνχο κήλεο, ν ελάγσλ θαη ε ελαγφκελε αληαγσλίδνληαλ ζηελ Santa Rosa.
Απνδείρζεθε φηη ππφ ηελ απεηιή ν ελάγσλ λα κεηαθεξζεί ζε άιιε πφιε, νη ηνπηθνί
έκπνξεο ζηελ Santa Rosa, ζπκθψλεζαλ ζε απνθιεηζηηθή ζπλαιιαγή κε απηφλ. Ζ
ελαγφκελε, σο απάληεζε ζηελ απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία ησλ παξαπάλσ, κείσζε ηελ
ηηκή ηνπ ςσκηνχ ζηελ Santa Rosa ζρεδφλ ζην κηζφ γηα ίδηα πνζφηεηα ςσκηνχ.
Παξφια απηά, νη εηαηξίεο ησλ Mead δελ κείσζαλ ηηο ηηκέο πνπζελά αιινχ.
Ο πφιεκνο ηηκψλ ζπλερίζηεθε γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ
πηψρεπζε ηνπ ελάγνληα. Σν δηθαζηήξην ζεψξεζε φηη ε βιάβε πνπ πξνθιήζεθε σο
απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηηκψλ, ήηαλ ζε έλαλ θαζαξά ηνπηθφ αληαγσληζηή, ν νπνίνο
δελ είρε θακία ζρέζε κε δηαπνιηηεηαθφ εκπφξην. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ Clayton Act θαη
ε παξάγξαθνο 3 ηνπ Robinson-Patman Act θαιχπηνπλ ηελ απφθαζε. Ζ ελαγφκελε
δξα θαη ηνπηθά θαη δηαπνιηηεηαθά, ελψ θάλεη δηαθξηηηθή ηηκνιφγεζε, πξνθαιψληαο
ηελ εμάιεηςε ελφο αληαγσληζηή.
ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε κε δηαπνιηηεηαθή δξάζε, απμάλεη ην κεξίδην
αγνξάο ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο παξάλνκεο θαη αληη-αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο. Οη
πξαθηηθέο απηέο έζεζαλ εθηφο αγνξάο ηνλ ηνπηθφ αληαγσληζηή, ελψ βιάπηνπλ θαη ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθφηεηαο κε απηφλ.

Απηφο ν ηξφπνο κείσζεο ησλ ηηκψλ θξίζεθε φηη πιήηηεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ην
εκπφξην. Σν δηθαζηήξην, βάζε λφκνπ, απαγνξεχεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
δηαπνιηηεηαθνχ εκπνξίνπ κε ζθνπφ λα βιάςεη ην ηνπηθφ εκπφξην, θαη θξίλεη
παξάλνκε ηε κείσζε ηηκψλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ελφο αληαγσληζηή, ελψ φξηζε
πξφζηηκν γηα ηελ ελαγφκελε.

4.1.2 Υπόζεζε MATSUSHITA
ηελ ππφζεζε απηή, ελαγφκελνη είλαη 21 Ηαπσληθέο εηαηξίεο ή Ακεξηθαληθέο πνπ
ειέγρνληαη απφ Ηαπσληθέο, νη νπνίεο παξάγνπλ θαη/ή πσινχλ θαηαλαισηηθά
ειεθηξνληθά πξντφληα (CEPs), θπξίσο ηειενξάζεηο. Δλάγνληεο είλαη Ακεξηθαληθέο
εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ θαη πσινχλ ηειενξάζεηο. Σν 1974, νη Ακεξηθαληθέο εηαηξίεο
άζθεζαλ πξνζθπγή ζην Federal District Court, θαηεγνξψληαο ηηο Ηαπσληθέο φηη
πξνζπάζεζαλ λα ηηο νδεγήζνπλ εθηφο αγνξάο. χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ
Ακεξηθάληθψλ εηαηξηψλ, νη Ηαπσληθέο γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα
ζχζηεκα θαζνξηζκνχ θαη δηαηήξεζεο ηερλεηά πςειψλ ηηκψλ γηα ηηο ηειενξάζεηο πνπ
πσινχληαλ ζηελ Ηαπσλία, ελψ ηαπηφρξνλα θαζφξηδε θαη δηαηεξνχζε πςειέο ηηκέο γηα
ηηο ηειενξάζεηο πνπ εμήγαγε θαη πσινχζε ζηηο Ζ.Π.Α.
Δλψ ην District Court (ηνπηθφ δηθαζηήξην) ζεψξεζε φηη νη απνδείμεηο δελ ήηαλ
επαξθείο γηα χπαξμε ζπλνκσζίαο θαη παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο, ην Court of Appeals
(Δθεηείν) αλέηξεςε ηελ απφθαζε. Θεψξεζε φηη ππάξρνπλ θαη άκεζεο θαη
ζπκπεξαζκαηηθέο απνδείμεηο, πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ χπαξμε ζπλνκσζίαο γηα κείσζε
ησλ ηηκψλ ζηελ Ακεξηθαληθά αγνξά, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε Ακεξηθαλψλ
αληαγσληζηψλ, ε νπνία ζπλνκσζία ρξεκαηνδνηήζεθε κε ηα πιενλάδνληα θέξδε ζηελ
Ηαπσληθή αγνξά.
χκθσλα κε ην δηθαζηήξην, ε άκεζε απφδεημε, ζηελ νπνία βαζίζηεθε, είλαη νη
πςειέο ηηκέο (πάλσ απφ ηηο αληαγσληζηηθέο) ζηελ Ηαπσλία. Οη Ηαπσληθέο εηαηξίεο,
πνπ παξήγαγαλ ηειενξάζεηο, επηηξεπφηαλ λα πνπιήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
Ακεξηθαλνχο δηαλνκείο, κε ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο, νη νπνίεο ήηαλ θαζνξηζκέλεο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Ηαπσληθή θπβέξλεζε, γηα εμαγσγή ζηηο Ζ.Π.Α.. Οη ηηκέο ήηαλ
ηφζν ρακειέο, πνπ δηαβεβαηψλνπλ ηελ θαηεγνξία γηα αληη-αληαγσληζηηθή
ζπκπεξηθνξά.
Οη πξαθηηθέο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο θεξδνζθνπηθέο.
Απαηηνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ππνζηνχλ δεκηέο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο
επαλαθηήζνπλ ζην κέιινλ κε πςειά θέξδε. Σν γεγνλφο φηη ε πξαθηηθή απηή
ρξεζηκνπνηείηαη γηα 20 ρξφληα, απνηειεί βαζηθή απφδεημε φηη δελ πξφθεηηαη γηα
ζπλνκσζία. Δλψ ηα πςειά θέξδε ζηελ Ηαπσλία δελ αιιάδνπλ ηελ παξαπάλσ
εθηίκεζε.

Σν δηθαζηήξην ηειηθά έθξηλε φηη νη άκεζεο απνδείμεηο είραλ κηθξή ή θαζφινπ
ζπλάθεηα κε ηελ χπαξμε πξαθηηθήο επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο, ελψ ζεψξεζε φηη αθφκα
θαη εάλ πεηχραηλαλ λα κνλνπσιήζνπλ ζηελ αγνξά, δελ ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα
επαλαθηήζνπλ ηηο απψιεηεο ηφζσλ εηψλ. Άξα, δελ ππάξρεη θαλ ην θίλεηξν γηα
επηζεηηθή ηηκνιφγεζε.

4.2 ΤΠΟΘΔΔΗ Δ.Δ.
4.2.1 Υπόζεζε DEUTSCHE POST AG
ηηο 7 Ηνπιίνπ 1994, ε United Parcel Service (UPS) θαηήγγεηιε παξαβάζεηο ηνπ
άξζξνπ 82 ηεο ζπλζήθεο ηεο Ρψκεο (1957). Ζ UPS είλαη κία ηδησηηθή εηαηξία κε έδξα
ηελ Αηιάληα ησλ ΖΠΑ θαη είλαη έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο αληαγσληζηέο ηεο
Deutsche Post AG (DPAG) ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο δεκάησλ απφ επηρείξεζε ζε
επηρείξεζε, ελψ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα ζηε κεηαθνξά δεκάησλ δη’
αιιεινγξαθίαο (απνθαιείηαη «απφ ηελ επηρείξεζε ζηνλ θαηαλαισηή»).
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο DPAG ζπλίζηαηαη ζηελ παξαιαβή, ηε δηαινγή, ηε
κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο ζηε Γεξκαλία, ελψ δηαζέηεη
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα γηα ηε κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο βάξνπο κέρξη
200 γξακκαξίσλ.
Ζ UPS ζηελ θαηαγγειία ηεο ηζρπξίδεηαη φηη ε DPAG ρξεζηκνπνηεί ηα έζνδα απφ ην
επηθεξδέο κνλνπψιην ζηνλ ηνκέα ησλ αληηθεηκέλσλ αιιεινγξαθίαο γηα λα
ρξεκαηνδνηήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο θάησ ηνπ θφζηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο θαη
δηαλνκήο εκπνξηθψλ δεκάησλ.
Ζ DPAG ζπλήςε ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο γηα κεηαθνξά εηνηκνπαξάδνηνπ δέκαηνο
θαη δηαθεκηζηηθψλ θαηαιφγσλ, κε εηδηθέο ηηκέο θαη ππφ ηνλ φξν απνθιεηζηηθφηεηαο
(ηνπιάρηζηνλ γηα κηθξά δέκαηα θαη αξγφηεξα κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ησλ
ζπκβάζεσλ, κφλν γηα κηθξά δέκαηα).
Ζ DPAG θαιχπηεη φιε ηελ επηθξάηεηα, έηζη νχηε ε UPS νχηε νη άιινη αληαγσληζηέο
ηεο δελ παξέρνπλ ζε επξεία θιίκαθα ππεξεζίεο κεηαθνξάο δεκάησλ. Όπσο πξνθχπηεη
απφ ηελ ππφζεζε Hoffman-LaRoche18, κία επηρείξεζε ε νπνία έρεη δεζπφδνπζα ζέζε
ζηελ αγνξά δελ κπνξεί λα ζπλάςεη ζπκθσλία κε θάπνηνλ πειάηε, ν νπνίνο ππφζρεηαη
λα θαιχςεη φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη
δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά. Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλήςε ε DPAG πεξηιακβάλνπλ
δηαηάμεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ παξνρή εθπηψζεσλ.

18

Απφθαζε ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 1979, Τπφζεζε 85/76, Hoffmann-La Roche, πιινγή ΓΔΚ 1979,
ζ. 461

Γηαπηζηψζεθε φηη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990-1995 ηα έζνδα ηεο DPAG ζηνλ ηνκέα
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο δεκάησλ γηα ην εκπφξην δη’ αιιεινγξαθίαο δελ θάιπςαλ ην
θφζηνο απηήο, πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε πψιεζή ηεο γηλφηαλ κε δεκηά. Μεζνπξφζεζκα ε
εηαηξία απφ κία ηέηνηα πνιηηηθή, δελ έρεη θαλέλα νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ λα παξέρεη
ηέηνηεο ππεξεζίεο, εθηφο εάλ αχμαλε ηα θέξδε ηεο κε αχμεζε ησλ ηηκψλ. Κξίζεθε φηη
ε παξακνλή ηεο ζηελ αγνξά, ρσξίο αχμεζε ησλ εζφδσλ παξεκπνδίδεη ηνπο
αληαγσληζηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ ππεξεζία επηθεξδψο.
Δπίζεο, νη εθπηψζεηο πηζηψλ πειαηψλ κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο
δπλαηφηεηεο ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, ελψ κε απηέο παξεκπνδίδεη ζθνπίκσο ηε
δξάζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Ζ πνιηηηθή ησλ εθπηψζεσλ έβιαςε ηνλ αληαγσληζκφ
κε ηε ζπαηάιε πφξσλ κε ηε «δηεπηδφηεζε», κε ηελ παξεκπφδηζε αλάπηπμεο
ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, κε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ αγαζψλ απφ φζα ήηαλ αλαγθαία,
ελψ ππνρξεψζεθαλ νη θαηαλαισηέο ηνπ απνθιεηζηηθνχ ηνκέα λα ρξεκαηνδνηνχλ
ζπαηάιεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία
ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε ζπζηεκαηηθή ζχλαςε ζπκθσληψλ δεζκεχζεη ηνπο πειάηεο κε
ηξφπν πνπ παξεκπνδίδεη ή εμνπδεηεξψλεη ηνλ αληαγσληζκφ (αθφκα θαη κε
επηρεηξήζεηο άιισλ θξαηψλ).
Ζ επηηξνπή έθξηλε φηη «νη εθπηψζεηο θαη νη ηηκέο πνπ πξνζθέξεη ε DPAG έρνπλ
βιάςεη ζεκαληηθά ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο θαη ην εκπφξην αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε». χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο
επηηξνπήο, δηαπηζηψζεθε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 81 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο (1957),
ιφγσ ησλ ηηκψλ θάησ ηνπ θφζηνπο, ζεσξεί ηελ πνιηηηθή εθπηψζεσλ ζνβαξή
παξάβαζε πνπ είρε σο ζηφρν θαη απνηέιεζκα ηνλ εθηνπηζκφ αληαγσληζηψλ απφ ηελ
αγνξά θαη ηελ παξεκπφδηζε δεκηνπξγίαο ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ. Με ηε ρξήζε ησλ
πξαθηηθψλ απηψλ ε DPAG θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ζηαζεξφ ζην 85% ην πνζνζηφ
ηεο ζηελ αγνξά.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαζνξίζηεθε ζηελ DPAG ρξεκαηηθή πνηλή 12 εθαη.
Δπξψ, ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο, ηνπ κεγέζνπο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο παξάβαζεο,
ππνρξεψζεθε λα ζηακαηήζεη ηελ παξάβαζε θαη λα ππνβάιιεη θάζε ρξφλν ζηελ
επηηξνπή ινγαξηαζκφ εζφδσλ δαπαλψλ, θαζψο θαη φιεο ηηο ζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο
εθπηψζεηο.
4.2.2 Υπόζεζε ΤΟΜRΑ

Ζ Prokent AG (έδξα ζηε Γεξκαλία) θαηήγγεηιε ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ηηο
εηαηξίεο Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems BV, Tomra
Systems GmbH, Tomra Butikksystemer AS, Tomra Systems AB θαη Tomra
Leergutsysteme GmbH, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ φκηιν Tomra. Ζ θαηαγγέιινπζα (ε
νπνία πηψρεπζε θαη εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Wincor Nixdorf Technologiew GmbH),
αιιά θαη νη θαηαγγειιφκελεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο θελψλ
πεξηεθηψλ πνηψλ, κε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ αλάζηξνθεο
πψιεζεο (RVM).
Απφ ηελ είζνδφ ηεο ζηελ αγνξά, ε Tomra δηαηεξεί πνιχ πςειά κεξίδηα αγνξάο, ελψ
απφ ην 1997 θαη κεηά, ηα κεξίδηά ηεο ζηελ Δπξψπε ππεξβαίλνπλ ην 95%.
Παξάιιεια, νη αληαγσληζηέο ηεο, αθφκε θαη φζνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηνχλ
ηζρπξνί αληαγσληζηέο, παξέκεηλαλ κηθξέο εηαηξίεο, κε πνιχ ρακειφ θχθιν εξγαζηψλ.
Ζ Tomra πεξηφξηδε ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηψλ, απνβιέπνληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο
θπξηαξρίαο θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο, κε κέζα φπσο, παξεκπφδηζε εηζφδνπ ζηελ
αγνξά, πεξηνξηζκφ δπλαηνηήησλ θαη αλάπηπμεο ησλ αληαγσληζηψλ θαη εμαζζέλεζε
θαη εμάληιεζε απηψλ κέζσ εμαγνξάο, ή άιισλ ηξφπσλ.
Οη πξαθηηθέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε θαηαγγειιφκελε, είλαη αληη-αληαγσληζηηθέο θαη
πεξηιακβάλνπλ ζπκβάζεηο απνθιεηζηηθφηεηαο θαη πξνηηκψκελνπ πξνκεζεπηή,
ζπκθσλίεο κε εμαηνκηθεπκέλεο πνζνηηθέο δεζκεχζεηο, θαζψο θαη εμαηνκηθεπκέλα
θαζεζηψηα αλαδξνκηθψλ εθπηψζεσλ. Ζ Tomra εθάξκνδε θπξίσο ηηο πξαθηηθέο απηέο,
φηαλ δηέθξηλε αιιαγή ζηελ αγνξά, είηε ιφγσ ζρεδηαδφκελεο ζέζπηζεο λέαο
λνκνζεζίαο ζην ζχζηεκα επηζηξεπηέαο εγγχεζεο, είηε αληηδξψληαο ζηελ εθαξκνγή
ηέηνηαο λνκνζεζίαο, ελψ γλψξηδε φηη νη αληαγσληζηέο πξέπεη λα πεηχρνπλ
ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πσιήζεσλ γηα λα είλαη επηθεξδείο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο
επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο, αιιά θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο εληφο
ηνπ νκίινπ γηα απηέο (ζπλαληήζεηο, δηαζθέςεηο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, θ.α.).
Αθφκε, κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εθάξκνζε ηελ πνιηηηθή απηή ζε Απζηξία,
Γεξκαλία, Κάησ Υψξεο, Ννξβεγία θαη νπεδία.
Οη ππνρξεψζεηο απνθιεηζηηθφηεηαο απφ έλα πξνκεζεπηή κε δεζπφδνπζα ζέζε, είλαη
ηθαλέο εθ θχζεσο λα νδεγήζνπλ ζε απνθιεηζκφ. Γεδνκέλεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο
ηεο Tomra, αιιά θαη ησλ ζπκβάζεσλ απνθιεηζηηθφηεηαο πνπ είρε ζπλάςεη θαη πνπ
αθνξνχζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο, είραλ απνηειέζκαηα απνθιεηζκνχ απφ ηελ

αγνξά. Αθφκε, νη εθπηψζεηο (ζε πνζφηεηεο αιιά θαη ζε πηζηνχο πειάηεο) πνπ
ρνξεγνχληαλ θαη πνπ επίζεο αθνξνχζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο, έρνπλ ηα ίδηα
απνηειέζκαηα.
Ζ Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θαηαρξήζεηο ηεο Tomra πνπ ζηφρεπαλ
ζηνλ απνθιεηζκφ θαη/ή ηελ εμάιεηςε αληαγσληζηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
δηάθνξα θξάηε κέιε. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη επξφθεηην
γηα ζνβαξή παξάβαζε θαη γηα ηνπο ιφδνπο απηνχο, θαζφξηζε πνζφ πξνζηίκνπ γηα ηηο
εηαηξίεο ηνπ νκίινπ Tomra, «απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ» ζηα 24 εθαη, επξψ. Οη
θαηαγγειιφκελεο παξέβεζαλ ην άξζξν 82 ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο (1957),
ππνρξενχληαη λα ζέζνπλ ακέζσο ηέξκα ζηηο παξαβάζεηο θαη λα απνθεχγνπλ
επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε πξάμεο ή ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη αληη-αληαγσληζηηθή.

4.2.3 Υπόζεζε TELEFONICA

Ζ Telefonica είλαη ε κφλε ηζπαληθή εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ επξπδσληθψλ
δηθηχσλ. Ζ αλσηέξσ έζεηε κε δίθαηεο ηηκέο, ζπκπηέδνληαο ην πεξηζψξην κεηαμχ ησλ
ρνλδξηθψλ ηηκψλ πνπ ρξέσλε ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ πνπ
ρξέσλε ε ίδηα ζηνπο πειάηεο ηεο. Με ηελ πξαθηηθή απηή, εμαζζελνχζε ηνπο
αληαγσληζηέο, ελψ αχμαλε ηελ δηθή ηεο δχλακε θαη παξνπζία. Οη αληαγσληζηέο
αλαγθάδνληαλ λα θάλνπλ δεκία, ελψ νη θαηαλαισηέο πιήξσλαλ έσο θαη 20%
πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο.
Αθφκε, ην ηζπαληθφ δίθηπν είλαη πεξίπνπ 20% κηθξφηεξν απφ ηα ππφινηπα ηεο Δ.Δ.
θαη ε αλάπηπμή ηνπ είλαη 30% κηθξφηεξε.
Ζ θχξηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ηζπαλία γηα παξνρή επξπδσληθψλ
ππεξεζηψλ δηθηχνπ είλαη ε ADSL (80% ησλ ζπλδέζεσλ ζην ηέινο ηνπ 2006). Δλψ ε
Telefonica είλαη ε κνλαδηθή εηαηξία ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Ηζπαλία, κε δηθφ ηεο
δίθηπν

ζηαζεξήο

ηειεθσλίαο,

νη

εηαηξίεο

παξνρήο

ππεξεζηψλ

δηθηχνπ

ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηθφ ηεο δίθηπν, δηφηη ε θαηαζθεπή λένπ ζα ήηαλ πνιπέμνδε.
Ζ Δπηηξνπή απέδεημε φηη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001 έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006,
ην πεξηζψξην κεηαμχ ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ ηεο Telefonica θαη ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο
πψιεζεο ηεο πξφζβαζεο ζηα ελ ιφγσ δίθηπα ήηαλ αλεπαξθέο γηα ηελ θάιπςε ηνπ
θφζηνπο πνπ ζα είρε έλαο πάξνρνο ην ίδην απνηειεζκαηηθφο κε ηελ ίδηα θαη γηα ηελ
ίδηα ππεξεζία. Καηά ζπλέπεηα, νπνηνζδήπνηε αληαγσληζηηθφο πάξνρνο ζα έπξεπε ή
λα εμέιζεη απφ ηελ αγνξά, ή λα ππνζηεί δεκία.
Οη πξαθηηθέο ηεο Telefonica, θαζψο απηή θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηε ζρεηηθή
αγνξά, θξίζεθαλ αληη-αληαγσληζηηθέο, ελψ δεκίσλαλ αληαγσληζηέο αιιά θαη ηνπο
θαηαλαισηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007,
θαζνξίζηεθε ρξεκαηηθή πνηλή πάλσ απφ 151 εθαη. Δπξψ, γηα πάλσ απφ πέληε ρξφληα
θαζνξηζκφ κε δίθαησλ ηηκψλ.
Αθφκε, απφ θνηλνχ ε Δπηηξνπή θαη ε εηαηξία, θαζφξηζαλ λέεο ηηκέο, ψζηε λα
ζηακαηήζεη ε θαηάρξεζε, λα κελ εκπνδίδεηαη ε είζνδνο αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά
θαη λα κελ πιήηηνληαη νη θαηαλαισηέο.

4.3 ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

4.3.1 Υπόζεζε ΣΑΜΟΥ
Ζ εηαηξία κε ηελ επσλπκία «I.T.S.A. Travel Samos Μηραιάθε –αξιάο ΟΔ»
θαηέζεζε ζηηο 17/08/2007 θαηαγγειία ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαηά ησλ
εηαηξηψλ κε ηελ επσλπκία ΑΜΗΑΚΔ ΠΛΟΔ ΝΔ», «ΠΛΟΔ ΑΗΓΑΗΟΤ ΝΔ» θαη
«ΑΜΗΑΚΔ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΔ ΝΔ», ηελ νπνία απέζπξε ζηηο 02/10/2008, ελψ ε
Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο.
Οη

θαηαγγειιφκελεο

εηαηξίεο
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κνλνθάξαβεο

λαπηηθέο

εηαηξίεο,

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε λήζν άκν, θαηέρνπλ κνλνπσιηαθή δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ
ζρεηηθή αιιά θαη ηελ γεσγξαθηθή αγνξά, θαζψο είλαη νη κνλαδηθέο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ (θαη νη ηξεηο καδί θαηέρνπλ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο).
Αθφκε, θάζε κία απφ απηέο είλαη ηδηνθηήηξηα ελφο ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ. Σν 75%
ησλ δχν πξψησλ θαη ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο ηξίηεο λαπηηθήο εηαηξίαο θαηέρνπλ ηξία
άηνκα.
Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία ηνπ λεζηνχ, έλα απφ ην νπνία είλαη θαη ε θαηαγγέιινπζα
εηαηξία, ζπκβάιινληαη κε ηηο αλσηέξσ λαπηηθέο εηαηξίεο κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ησλ
πειαηψλ ηνπο ζηηο εκεξήζηεο εθδξνκέο ησλ ηνπξηζηηθψλ πινίσλ απηψλ. Οη
ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο αθνξνχλ εκεξήζηεο εθδξνκέο απφ ηα ιηκάληα ηεο άκνπ
πξνο Φνχξλνπο, Μαξαζφθακπν, Πάηκν θαη Σνπξθία. Ζ ζπλεξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη
κε ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ, φξνο ηνπ νπνίνπ είλαη, ε ζπλεξγαζία λα είλαη
απνθιεηζηηθή. ηα ζπκβφιαηα ζπλεξγαζίαο γίλεηαη θαη ν θαζνξηζκφο πξνκήζεηαο πνπ
ζα ιακβάλνπλ ηα πξαθηνξεία, πνπ είλαη 50% ηεο ηηκήο ησλ εηζηηεξίσλ, ζε πεξίπησζε
πνπ νη ηδηνθηήηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ είλαη κέηνρνη ησλ λαπηηθψλ εηαηξηψλ,
ηφηε ε πξνκήζεηα είλαη 55%, ελψ ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ φξνπ
απνθιεηζηηθφηεηαο, ε πξνκήζεηα κεηψλεηαη ζην 5% αληί γηα 50% ή 55%.
ηηο 03/08/2008 θνηλνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαγγέιινπζα λέα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, κε
λένπο φξνπο ζπλεξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε πξνκήζεηα επί ηνπ εηζηηεξίνπ
κεηψζεθε ζην πνζνζηφ 5% θαη ε ζπλεξγαζία ζα ήηαλ απνθιεηζηηθή. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, θαζηζηά απηνκάησο ην πξαθηνξείν ηεο θαηαγγέιινπζαο κε αληαγσληζηηθφ
πξνο ηα ππφινηπα, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ πξνκήζεηα 50% ή 55%.
Απφ ιεπηνκεξή έιεγρν πξνθχπηεη φηη ην γξαθείν ηεο θαηαγγέιινπζαο έρεη κεγάιε
ηνπξηζηηθή θίλεζε. Δπίζεο, πξνθχπηεη φηη νη λαπηηθέο εηαηξίεο είλαη κνλνπψιην θαη

νπνηεζδήπνηε πξνζπάζεηεο εηζφδνπ έγηλαλ, απέηπραλ ιφγσ ησλ ρακειψλ ηηκψλ ησλ
θαηαγγειινκέλσλ, αιιά θαη ηεο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηα ηνπξηζηηθά
γξαθεία. Αθφκε, ε είζνδνο ελέρεη πνιχ πςειά έμνδα επέλδπζεο.
Κξίλεηαη φηη νη θαηαγγειιφκελεο απνηεινχλ κία εληαία επηρείξεζε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ
δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, νη πξαθηηθέο ηνπο δελ απνηεινχλ
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 81, πνπ απαγνξεχεη ηηο ζπκπξάμεηο.
Κξίλεηαη επίζεο, ζνβαξή παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 82 δηφηη αθνξά δηαθξηηηθή
ηηκνιφγεζε θαη απνθιεηζκφ ηξίησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε ζρεηηθή αγνξά κέζσ
επηβνιήο φξσλ απνθιεηζηηθφηεηαο.
Ζ Δπηηξνπή ππνρξέσζε ηηο θαηαγγειιφκελεο λα παχζνπλ ακέζσο ηελ παξάβαζε, λα
δεκνζηεχζνπλ ηελ απφθαζε, ελψ επέβαιιε πξφζηηκν ζε απηέο.

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΑ

1. Areeda P. and D. F. Turner, 1974, Predatory pricing and related practices
under Section 2 of the Sherman Act, The Harvard Law Review 88, 697-733.
2. Audretsch D., W. Baumol and A. Burke, 2001, Competition policy in dynamic
markets, International Journal of Industrial Organization 19
3. Bagwell K., 1987, Introductory price as a signal of cost in a model of repeat
business, The Review of economic Studies 54
4. Bagwell K., 1995, Commitment and observability in games, Games and
Economic Behavior 8
5. Bain J., 1949, A note on pricing in monopoly and oligopoly, American
Economic Review 39
6. Bain J.S., 1956, Barriers to New Competition, Cambridge Mass: Harvard
University Press.
7. Baker J., 1994, Predatory pricing after Brooke Group: An economic
perspective, Antitrust Law Journal 62
8. Baseman K., F. Warren-Boulton and g. Woroch, 1995, Microsoft plays
hardball: the use of exclusionary pricing and technical incompatibility to
maintain monopoly power in markets for operating system software, The
Antitrust Bulletin
9. Baumol W., 1979, Quasi-Permanence if price reductions: a policy for
prevention of predatory pricing, Yale Law Journal 89, 1-26
10. Baumol W., 1996, Predation and the logic of the average variable cost test,
The Journal of Law and Economics 36
11. Baumol W. and J. Ordover, 1985, Use of antitrust to subvert competition, The
Journal of Law and Economics 25
12. Benoit J., 1984, Financially constrained entry in a game with incomplete
information, The RAND Journal of Economics 15, 490-499.
13. Bishop S. and M. Walker, The economics of EC Competition Law: concepts ,
application and measurement, 2nd edition, Thomson Sweet & Maxwell
14. Bolton P., J. Brodley and H. Riordan, 2001, Predatory pricing: response to a
critique and further elaboration, The Georgetown Law Journal 89
15. Bolton P. and D. Scharfstein, 1990, A theory of predation based on agency
problems in financial contracting, The American Economic Review 80, 93106
16. Bolton P., J. F. Brodley and M. H. Riordan,2000, Predatory pricing: strategic
theory and legal policy, The Georgetown Law Journal 88, 2239-2330.
17. Bork R., 1978, Antitrust paradox, New York: Basic Books

18. Bourdeaux D. and A. Kleit, 1966a, Cleaning hands in predation cases: a
modest proposal to improve predatory-pricing suits (discussion paper),
Competitive Enterprise Institute
19. Bourdeaux D. and A. Kleit, 1966b, How the market self-policies against
predatory pricing (discussioin paper), Competitive Enterprise Institute
20. Brooks R. C., 1961,” Price cutting and monopoly Power,” Journal of
Marketing, Vol. 25, 44-49.
21. Burnett W., 1994, Predation by a non-dominant firm: the Liggett Case, in The
Antitrust Revolution, ed. By J. Kwoka and L. White, New York: Harper
Collins
22. Burns M., 1986, Predatory pricing and the acquisition cost of competitors, The
Journal of Political Economy 94
23. Burns M., 1989, New evidence on predatory price-cutting, Managerial and
Decision Economics 10
24. Cabral L. and M. H. Riordan, The learning curve, market dominance and
predatory pricing, Econometrica 62
25. Cabral L. and M. H. Riordan, 1997, The learning curve, predation, antitrust
and welfare, The Journal of Industrial Economics 45
26. Carlton D. and J. Perloff, 2000, Modern Industrial Organization, Harper
Collins
27. Compte O., F. Jenny and P. Rey, 2002, Capacity constraints, mergers and
collusion, European Economic Review 46, 1-29.
28. Scharfstein D., 1984, A policy to prevent rational test-market predation, Rand
Journal of Economics Vol. 15. No. 2, 229-243
29. Easley D., R. Masson and R. Reynolds, 1985, Preying for time, The Journal of
Industrial Economics 33, 445-460.
30. Easterbrook F, 1981a, Predatory strategies and counterstrategies, The
University of Chicago Law Review 48, 263-337
31. Easterbrook F, 1981b, Comments on Oldover and Willig, in S.C. Salop Ed.,
Strategy, predation and antitrust analysis, Washington, D.C..: Federal Trade
Commission
32. Edlin A. and J. Farell, 2003, The American Airlines case: a chance to clarify
predation policy, in The Antitrust Revolution, ed. By J. Kwoka and L. White,
Oxford University Press
33. Elinza K., 1970, Predation pricing: the case og Gunpowder Trust, The Journal
of Law and Economics 13
34. Elinza K., 1994, Collussive Predation: Matsushita v. Zenith, in The Antitrust
Revolution, By J. Kwoka and L. White, New York: Harper Collins

35. Elinza K. and D. Mills, 1999, Price wars triggered by entry, International
Journal of Industrial Organization 17
36. Evans D. and R. Scmalensee, 2001, Some Economic Aspects of Antitrust
Analysis in Dynamically Competitive Industries, N.B.E.R. Working Paper
No.8268
37. Farell J. and M. Katz, 2001, Competition or predation? Schumpeterian rivalry
in network markets, Working Paper, University of California at Berkeley
38. Fischer F., 2001, The IBM and Microsoft Cases: What’s tha Difference?,
American Economic Review90
39. Fudenberg D. and D. Kreps, 1987, Reputation in the simultaneous play of
multiple opponents, Review of Economic Studies 54
40. Fudenberg D. and J. Tirole, 1985, Predation without reputation
41. Fudenberg D. and J. Tirole, 1986, A signal-jamming theory of predation, The
RAND Journal of Economics 17
42. Gale D. and M. Helwig, 1985, Incentive-compatible debt contracts: the oneperiod problem, Review of Economic Studies 52
43. Gilbert R. and M. Katz, 2001, An economist’s guide to U.S. v. Microsoft , The
Journal of Economic Perspectives 15
44. Guiltinan J. P. and G. T. Gundlach, 1996, Aggressive and Predatory Pricing: A
Framework for analysis, Journal of Marketing 60, 87-102.
45. Gundlach G. T., 1995, Price Predation: Legal Limits and Antitrust
Considerations, Journal
46. Gundlach, G. T. and J. P. Guiltinan, 1998, A Marketing Perspective on
Predatory Pricing, Antitrust Bulletin, XLII (3-4), 883-916.
47. Harsahyi J., 1967-1968, Games of incomplete information played by Bayesian
players (Part I, II, III), Management Science 14
48. Heil O. P. and A. W. Langvardt, 1994, The Interface between Competitive
Market Signalling and Antitrust Law, Journal of Marketing 58, 81-96.
49. Hilke J. and P. Nelson, 1988, Diversification and predation, The Journal of
Industrial Economics 37, 107-111
50. Isaac M. and V. Smith, 1985, In search of predatory pricing, The Journal of
Political Economy 93
51. Joskow P. L. and A. K. Klevorick, 1979, A Framework for Analysing
Predatory Pricing Policy, Yale Law Journal 89, 213-257.
52. Jung Y., J. Kagel and D. Levin, 1994, On the existence of predatory pricing:
an experimental study of reputation and entry deterrence in the chain-store
game, The RAND Journal of Economics 25

53. Katz M. and C. Shapiro, 1994, Systems Competition and Networks Effects,
Journal of Economic Perspectives 8
54. Klempeter P., 1989, Price wars caused by switching costs, Review of
Economic Studies 56
55. Klempeter P., 1995, Competition when consumers have switching costs,
Review of Economic Studies 62
56. Klerovick A. K., 1993, The current state of the law and the economics of
predatory pricing, American Economic Review 83
57. Kohn M. and J. Scott, 1982, Scale economies in research and development:
The Schumpeterian Hypothesis, Journal of Industrial Economics 30
58. Kreps D. and R. Wilson, 1982, Reputation and imperfect information, The
Journal of Economic Theory 27
59. Levy D., 1989, Predation, firm specific assets and diversification, The Journal
of Industrial Economics 38, 227-233
60. Lott J. amd T. Opler, 1996, Testing whether predatory commitments are
credible, Journal of Business 69
61. Mastromanolis E. P., 1998, Predatory Pricing strategies in the European
Union: A Case for
62. Mc Gee J., 1980, Predatory Pricing Revisited, Journal of Law and Economics
23.
63. McGee J., 1958, Predatory price cutting: Standard Oil Case, The Journal of
Law and Economics 1
64. Milgrom P. and J. Roberts, 1987, Informational asymmetries, strategic
behavior and industrial organization, American Economic Review 77, 184193.
65. Milgrom P. and J. Roberts, 1982a, Predation, reputation and entry deterrence,
Journal of Economic Theory 27
66. Milgrom P. and J. Roberts, 1982b, Limit pricing and entry under incomplete
information: an equilibrium analysis, Econometrica 50
67. Morton F., 1997, Entry and predation: British shipping cartels 1879-1929,
Journal of Economics and Management Strategy, 679-721
68. Motta M., 2004, Competition Policy: History, Objectives and the Law,
Cambridge University Press.
69. Ordover J. A. and G. Saloner, 1989, Predation, monopolization and antitrust,
The Handbook of Industrial Organization 11.
70. Ordover J. and R. Willig, 1981, An Economic Definition of Predation: Pricing
and Product Innovation, The Yale Law Journal 91

71. Persson L., 1999, Predation and mergers: is merger law counterproductive?
(discussion paper)
72. Philips L. and I. Moras, 1993, The Akzo decision: a case of predatory
pricing?, The Journal of Industrial Economics 41
73. Phlips L., 1996, On the detection of collusion and predation, European
Economic Review 40, 495-510
74. Posner R., 2002, Antitrust in the New Economy, Olin Working Paper No. 106
75. Rasmusen E., 1988, Entry for buyout, The Journal of Industrial Economics 36,
281-299
76. Rasmusen E., 1997, Signal jamming and limit pricing: a unified approach, in
Public Policy and Economic Papers (Supplement) 38
77. Riordan M., 1985, Imperfect information and dynamic conjectural variations,
The RAND Journal of Economics 16, 41-50
78. Roberts J., 1986, A signaling model of predatory pricing, Oxford Economic
Papers (Supplement) 38, 75-93.
79. Rotemberg, J. and G. Saloner, 1986, A Supergame-theoretic Model of
Business Cycle and Price Wars during Booms, American Economic
Review76, 390-407.
80. Saloner G., 1987, Predation, Merges and Imperfect Information, The RAND
Journal of Economics 18
81. Salop S. and C. Shapiro, 1981, A guide to test market predation, mimeo
82. Scharfstein D., 1984, A policy to prevent rational test-market predation, The
RAND Journal of Economics 15
83. Scherer F., 1976, Predatory pricing and the Sherman Act: A comment, The
Harvard Law Review 89
84. Selten R., 1978, The chain store paradox, Theory and Decision 7, 127-159.
85. Snyder C., 1996, Negotiation and renegotiation of optimal financial contracts
under the threat of predation, Journal of Industrial Economics 44, 352-343
86. Sullivan L., 1977, Handbook of the Law of Antitrust, St. Paul MN: West
Publishing Company.
87. Tesler L., 1966, Cutthroat competition and the long purse, The Journal of Law
and Economics 9, 259-277.
88. Tirole J., 1988, The theory of industrial organization, Cambridge, MA:MIT
Press
89. Weiman D. and R. Levin, 1994, Preying for monopoly? The case of Southern
Bell Telephone Company 1894-1912, The Journal of Political Economy 102,
103-126.

90. Williamson O., 1977, Predatory pricing: a strategic and welfare analysis, Yale
Law Review 87
91. Yamey B., 1972, Predatory price cutting, The Journal of Law and Economics
15
92. Βέηηαο Ν. θαη Η. Καηζνπιάθνο, 2004, Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ & Ρπζκηζηηθή
Πνιηηηθή, Σππσζήησ
93. Καηζνπιάθνο Η., 1998, Θεσξία Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο, Σππσζήησ.
94. Καηζνπιάθνο Η., 1998, Μηθξν-νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κέηξα θαη εθαξκνγέο,
Σππσζήησ

