
Εισαγωγή

Οι ολιγοπωλιακές συγκεντρώσεις ως έκφανση της οικονομικής ελευθερίας και δη της

συμβατικής ελευθερίας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων (αρ. 5 Ι Σ) αποτελεί μια πρακτική,

η οποία έχει απασχολήσει εκτενώς τόσο την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και νομολογία

περί ελεύθερου ανταγωνισμού όσο και την πρακτική των ρυθμιστικών Αρχών αναφορικά με

την συμβατότητα της με την ελευθερία του ανταγωνισμού.  

Κεντρική προβληματική των συγκεντρώσεων σε αγορές με ολιγοπωλιακή διάρθρωση

αποτελεί  το  ενδεχόμενο  διακινδύνευσης  από  αυτές  του  πυρήνα  της  προστασίας  της

ανταγωνιστικής  ελευθερίας,  ο  οποίος   συνίσταται  στην  προστασία  της  ελευθερίας  των

συναλλασσομένων και των καταναλωτών να επιλέγουν μεταξύ περισσότερων εναλλακτικών

λύσεων εκείνη που ανταποκρίνεται στην πραγματική τους βούληση και στην οικονομική τους

δυνατότητα. 

Η εν  λόγω ελευθερία  επιλογής  δύναται  να  περιοριστεί  κατά  την πραγματοποίηση

ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων κατά διττό τρόπο. Αφενός μέσα από τον περιορισμό των

συμμετεχουσών σε μια ολιγοπωλιακή αγορά επιχειρήσεων και αφετέρου από την ενδεχόμενη

συμβολή της συγκέντρωσης στον ηθελημένο συντονισμό της επιχειρηματικής συμπεριφοράς

των  μελών  του  ολιγοπωλίου  και  στην  συνακόλουθη  ανάπτυξη  από  μέρους  τους  αντι-

ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων, όπως π.χ. ο συντονισμός της τιμολογιακής τους πολιτικής ή

της παραγωγής τους ή της ερευνητικής τους δραστηριότητας.  

Το  κυρίαρχο  διακύβευμα  κατά  την  νομική  αξιολόγηση  και  απόφανση  επί  του

συμβατού μιας συγκέντρωσης με την ελευθερία του ανταγωνισμού είναι η στάθμιση από τον

εφαρμοστή και ερμηνευτή του δικαίου της συμβατικής ελευθερίας των συμμετεχουσών σε

μια συγκέντρωση επιχειρήσεων με την ανταγωνιστική ελευθερία των λοιπών επιχειρήσεων

και των καταναλωτών1. 

Αντιπροσωπευτικό  παράδειγμα  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων,  στις  οποίες  το

ανωτέρω διακύβευμα αποτυπώνεται ανάγλυφα, αποτελούν οι συγκεντρώσεις στον τραπεζικό

τομέα, οι οποίες τέθησαν υπό την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την τελευταία

πενταετία.  Συγκεκριμένα,  η  Επιτροπή  εκλήθη  μέσα  από  μια  πλειάδα  γνωστοποιηθεισών

1Για μια αναλυτική παρουσίαση της προβληματικής των διορθωτικών θεσμικών παρεμβάσεων που προκρίνουν
τα  σύγχρονα  νομικά  συστήματα  με  σκοπό  την  προστασία  της  ομαλής  λειτουργίας  της  αγοράς  από
διακινδυνεύσεις που δύνανται να προέρχονται και από ολιγοπωλιακές καταστάσεις Βλ. Παπαρρηγόπουλος Ξ., Η
Δεύτερη Οδός, Πολιτική και Νομική σκέψη του Roberto M. Unger, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 174-178
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τραπεζικών συγκεντρώσεων να αποφανθεί για το επιτρεπτό ή μη της πραγματοποίησης τους

μέσα  από  την  στάθμιση  της  ανάγκης  διαφύλαξης  της  βιωσιμότητας  του  τραπεζικού

συστήματος  με  την διασφάλιση της  ελευθερίας  του ανταγωνισμού στην εν λόγω σχετική

αγορά. 

Εστιάζοντας  η  παρούσα  εργασία  στην  αξιολόγηση  των  εν  λόγω  ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων  από  την  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  επιχειρεί  α)  να  αναδείξει  τα  κριτήρια

αξιολόγησης τους,  με  τα οποία η ρυθμιστική  αρχή προέβη στην διενέργεια  της  ανωτέρω

στάθμισης, και β) να αποτιμήσει τα αποτελέσματα  εφαρμογής τους. 

Ειδικότερα,  η  συστηματική  ανάπτυξης  της  εργασίας  συνίσταται  σε  τέσσερις

επιμέρους ενότητες και συγκεκριμένα 

α)  στην  συναγωγή  από  την  οικονομική  θεωρία  των  κριτηρίων  αξιολόγησης  της

ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς (κάτωθι Κεφάλαιο 1ο), 

β) στην διακρίβωση με αναγωγή στο Σύνταγμα  i)  των ερεισμάτων πραγματοποίησης των

συγκεντρώσεων,  ii)  των  ορίων  τους  και  iii)  των  αρχών  επίλυσης  μιας  ενδεχόμενης

σύγκρουσης τους με την ελευθερία του ανταγωνισμού (κάτωθι Κεφάλαιο 2ο)

γ)  στην  παράθεση  της  διαδικασίας  ενσωμάτωσης  των  μικροοικονομικών  κριτηρίων

αξιολόγησης ολιγοπωλιακών συμπεριφορών (συλλογική δεσπόζουσα θέση) στην κοινοτική

(Κανονισμός 139/2004/ΕΚ) και εθνική νομοθεσία (αρ. 5 επ. ν. 3959/2011) περί ελεύθερου

ανταγωνισμού (κάτωθι Κεφάλαιο 3ο) και 

δ)  στην  παρουσίαση  και  αποτίμηση  των  αποτελεσμάτων  εφαρμογής  των  ανωτέρω

οικονομικών  κριτηρίων  στην  πρακτική  της  ΕΑ(ΕΑ  566/VII/2013)  κατά  τον  έλεγχο

ολιγοπωλιακών τραπεζικών συγκεντρώσεων (κάτωθι Κεφάλαιο 4ο).  
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Κεφάλαιο Πρώτο: Ολιγοπώλια και Οικονομική Θεωρία

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας λαμβάνει χώρα η θεωρητική προσέγγιση

των ολιγοπωλίων μέσα από το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας προκειμένου να επιτευχθεί

μια συστηματική καταγραφή των συμπερασμάτων της οικονομικής ανάλυσης τα οποία θα

επιτρέψουν την κατανόηση της «νομοτέλειας» που διέπει τις ολιγοπωλιακές αγορές και τους

παράγοντες που δύνανται α) να ευνοήσουν και β) να σταθεροποιήσουν τον συντονισμό της

επιχειρηματικής  δραστηριότητας  των  μελών  του  ολιγοπωλίου  με  αποτελέσματα,  που  σε

αρκετές περιπτώσεις, μπορούν να αποβούν περιοριστικά για την συνταγματική ελευθερία του

ανταγωνισμού. 

Η παρουσίαση εκκινεί από την περιγραφή της έννοιας και των χαρακτηριστικών του

ολιγοπωλίου  (κάτωθι  I),  συνεχίζει  με  την  αποτίμηση  των  ολιγοπωλίων  στην  κλασσική

οικονομική  σκέψη  (κάτωθι  ΙΙ)  και  με  την  παράθεση  σύγχρονων  μεθόδων  οικονομικής

ανάλυσης τους, όπως τα ολιγοπωλιακά υποδείγματα (κάτωθι ΙΙΙ) και η θεωρία των παιγνίων

(κάτωθι  ΙV), ενώ ολοκληρώνεται  με την παρουσίαση των συμπερασμάτων της σύγχρονης

οικονομικής  ανάλυσης,  η  οποία  προκρίνει  την  συνδυαστική  αξιολόγηση  των  επιμέρους

παραγόντων  της  αγοράς  που  δύνανται  να  διευκολύνουν  τον   ολιγοπωλιακό  συντονισμό

(κάτωθι V). 

Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου

Στην οικονομική επιστήμη, το ολιγοπώλιο ορίζεται ως εκείνη η δομή της αγοράς στην

οποία συμμετέχει ένας μικρός αριθμός πωλητών που ανταγωνίζονται μεταξύ τους2. Το 1516,

ο Sir Thomas Moore ήταν ο πρώτος ο οποίος  στο έργο του με τον τίτλο «Ουτοπία» επινόησε

και  χρησιμοποίησε τον όρο «ολιγοπώλιο» ενώ παράλληλα υποδήλωσε εξ’  αρχής  και  την

προβληματική  της  συμβατότητας  του  με  την  οικονομική  ελευθερία  (ελευθερία  του

ανταγωνισμού) σημειώνοντας χαρακτηριστικά, «ότι μόνο η παρουσία περισσοτέρων του ενός

προμηθευτών, δεν επιφέρει και την μείωση των τιμών σε ανταγωνιστικά επίπεδα»3. 

2Βλ.  Nilsson P.,  “Oligopolistic dominance and the application of article 2(3)  the EU Merger Control
Regulation”, Lund 1998, σελ.13
3Βλ.  Stroux S., “Economics of Oligopoly:  An introduction for Lawyers”,  σε:  European University Institute,
Working Paper Law No 2002/6, European University Institute, Florence, σελ.1 με περαιτέρω παραπομπή σε: J.
Schumpeter, History of Economic Analysis, Oxford University Press, Oxford 1954
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Το κυριότερο στοιχείο μιας ολιγοπωλιακής αγοράς με βάση μια καθαρά εμπειρική

προσέγγιση είναι η ύπαρξη λίγων μόνο πωλητών, καθένας από τους οποίους προσφέρει ένα

προϊόν  παρόμοιο  ή  ταυτόσημο  με  το  προϊόν  των ανταγωνιστών  του.   Οι  ενέργειες  κάθε

πωλητή σε  μια  ολιγοπωλιακή   αγορά μπορούν  να  επηρεάσουν  σημαντικά  τα  κέρδη  των

άλλων  πωλητών4 και  εξαιτίας  αυτής  της  λειτουργικής  αλληλεξάρτησης  κάθε  μέλος  του

ολιγοπωλίου κατά την κατάρτιση της επιχειρηματικής του στρατηγικής (π.χ. καθιέρωση νέας

τιμής ή αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος της),  είναι αναγκαίο να λαμβάνει

υπόψη  του  την  εκάστοτε  συμπεριφορά  των  ανταγωνιστών  του  αλλά  και  την  μελλοντική

αντίδραση τους στη δική του συμπεριφορά5. Κεντρική πολιτική επομένως κάθε μέλους του

ολιγοπωλίου αποτελεί η πρόβλεψη των αντιδράσεων των αντιπάλων του με εγγύς στόχο την

προσαρμοστική αντίδραση του σε αυτή και απώτερο την μεγιστοποίηση των κερδών του6. 

Βάσει  μιας  ακραιφνώς  τυπολογικής  προσέγγισης,  η  περίπτωση της  ολιγοπωλιακής

αγοράς δύναται να τοποθετηθεί μεταξύ μονοπωλίου και τέλειου ανταγωνισμού, καθώς σε ένα

ολιγοπώλιο καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν διαθέτει αρκετή δύναμη, ώστε να μονοπωλεί

μια σχετική αγορά, αλλά και ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο σκληρός ώστε να θεωρηθεί ότι

στην σχετική αγορά επικρατούν συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού7. Ωστόσο, η ολιγοπωλιακή

αλληλεξάρτηση δεν καθιστά δόκιμη την ανάλυση του ολιγοπωλίου με βάσει τα πρότυπα της

τέλεια  ανταγωνιστικής  ή  της  τέλεια  μονοπωλιακής  αγοράς  καθώς  αυτά  αν  και  παρέχουν

ικανοποιητικές απαντήσεις αναφορικά με την αναμενόμενη συμπεριφορά των επιχειρήσεων,

ωστόσο αναφέρονται σε αγορές που δεν απαντώνται στην πραγματικότητα.8 

Για τους λόγους αυτούς η οικονομική θεωρία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κατά

την ανάλυση του ολιγοπωλίου στην διερεύνηση αφενός της διάρθρωσης της αγοράς αλλά και

την  συνδυαστική  αξιολόγηση  ποικίλων  παραγόντων  σε  μια  αγορά  με  υψηλό  βαθμό

συγκέντρωσης, οι οποίοι δύνανται να ευνοήσουν και να σταθεροποιήσουν τον ολιγοπωλιακό

συντονισμό.  

4Βλ. Mankiw G. N., Αρχές της Οικονομικής, τόμος Α’, Αθήνα 2001, σελ. 566-567
5Βλ. Viscusi K./Vernon J./Harrington J., Economics of Regulation and Antitrust, 3th Edition,London 2000, σελ.
97
6Βλ. OECD Policy Roundtables, Oligopoly, 1999, overview
7Βλ. Mankiw G. N., ο.π.,σελ. 566
8Βλ.  Τζουγανάτος  Δ.,  Ολιγοπώλιο  και  συλλογική  δεσπόζουσα  θέση  στο  δίκαιο  ελεύθερου  ανταγωνισμού,
Αθήνα 2004, σελ. 5
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ΙΙ. Σχολές Σκέψης

Την προβληματική της ολιγοπωλιακής αλληλεξάρτησης και της σχέσης της με τον

συντονισμό  της  συμπεριφοράς  των  ολιγοπωλητών  επιχείρησαν  να  εξηγήσουν  διάφορες

διιστάμενες μεταξύ τους οικονομικές θεωρίες. Ως κυριότερες από αυτές υπό την έννοια του

βαθμού επίδρασης στην οικονομική θεωρία και την νομολογία προκρίνονται η Διαρθρωτική

Θεωρία (κάτωθι  A) και η Θεωρία των Συμπεριφοριστών (κάτωθι  B). Ειδικότερα, η πρώτη

αναπτύχθηκε στις δεκαετίες του 1950 και 1960, εκφράζοντας την παραδοσιακή ολιγοπωλιακή

θεωρία, ενώ η δεύτερη αναπτύχθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και περίπου έως τις

αρχές  του  1980,  αμφισβητώντας  και  ανατρέποντας  την  κρατούσα  έως  τότε  οικονομική

θεωρία. Μολονότι οι πρόσφατες οικονομικές μελέτες, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους

ανάλυσης, έχουν ασκήσει έντονη κριτική και έχουν ανατρέψει σε σημαντικό βαθμό τις εν

λόγω θεωρίες, η αξία τους παραμένει αμετάβλητη καθώς εξακολουθούν να ασκούν επιρροή

σε νομοθετικό και ερμηνευτικό επίπεδο.

Α. Διαρθρωτική Θεωρία

Η διαρθρωτική θεωρία βασίζεται στην παραδοχή ότι η επιχειρηματική συμπεριφορά

και επομένως τα αποτελέσματα της διαμορφώνονται  από την διάρθρωση της αγοράς (“SCP”

approach).  Ειδικότερα,  σχετικά  με  τις  ολιγοπωλιακές  αγορές  η  Διαρθρωτική  Θεωρία

(Structuralist or Harvard School) υποστηρίζει ότι η αλληλεξάρτηση των ολιγοπωλητών που

παρατηρείται σε αγορές με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα στην

πραγματοποίηση  υπερκερδών  μέσα  από  την  υιοθέτηση  διάφορων  αντιανταγωνιστικών

πρακτικών, όπως ο περιορισμός της παραγωγής ή η ενιαία αυξημένη τιμολόγηση, η οποία

προκύπτει  από  την  προσαρμογή  των  ολιγοπωλητών  στη  τιμολογιακή  συμπεριφορά  των

ανταγωνιστών τους9.

Σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της διαρθρωτικής θεωρίας απετέλεσε η θέση που

διετύπωσε  ο  Edward Chamberlin το  1929 και  η  οποία,  περιγραφικά,  ορίζει  ότι,  εάν  μία

επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε μια ολιγοπωλιακή αγορά προβεί σε μείωση των τιμών

πώλησης των προϊόντων της και συνεπακόλουθα υποστεί μείωση των κερδών της, τότε καμία

άλλη ανταγωνιστική επιχείρηση δεν θα καταφύγει σε ανάλογη μείωση10. Προς αιτιολόγηση

9Βλ. Stroux S., ο.π., σελ. 8
10Βλ.  Stroux  S.,  ο.π., σελ. 8,  με περαιτέρω παραπομπή σε:  Chamberlin  E.,  The  Theory  of  Monopolistic
Competition, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1933, supra note 22, σελ. 48.
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της  θέσης  του αυτής  ο  Chamberlin επικαλέσθηκε  το  γεγονός  ότι  οι  ολιγοπωλητές  έχουν

επίγνωση της αλληλεξάρτησής τους και για το λόγο αυτό μπορεί να μην προβούν σε μείωση

των τιμών, με αποτέλεσμα η αγορά ως σύνολο να διατηρήσει τις αντιανταγωνιστικές τιμές,

χωρίς  όμως  αυτό  να  αποτελεί  αποτέλεσμα  κάποιας  προηγηθείσας  επίσημης  συμφωνίας11.

Σύμφωνα,  επομένως,  με  την  διαρθρωτική  θεωρία,  η  υιοθέτηση  μιας  αντιανταγωνιστικής

συμπεριφοράς μπορεί να αποτελέσει πρακτική συνέπεια της αλληλεξάρτησης των μελών ενός

ολιγοπωλίου  και  να  αναπτύξει  αποτελέσματα  περιοριστικά  του  ανταγωνισμού  όμοια  με

εκείνα που θα προέκυπταν από την σύναψη μιας αντιανταγωνιστικής συμφωνίας μεταξύ των

ολιγοπωλητών. 

Β. Θεωρία των Συμπεριφοριστών

Η  προαναφερθείσα  σχέση  αιτιώδους  συνάφειας  μεταξύ  διάρθρωσης  της  αγοράς,

ομοιόμορφης  συμπεριφοράς  των  ολιγοπωλιακών  επιχειρήσεων  και  επιδίωξης

πραγματοποίησης υπερκερδών (διαρθρωτική θεωρία), αμφισβητήθηκε έντονα από τη σχολή

του  Σικάγο.  Συγκεκριμένα,  οι  υποστηρικτές  της  εν  λόγω  σχολής

(συμπεριφοριστές/behaviouralists),  βασιζόμενοι  στην  νεοκλασική  οικονομική  θεωρία,

υποστήριξαν  ότι  οι  υπερβολικά  υψηλές  τιμές  στις  ολιγοπωλιακές  αγορές  δεν  αποτελούν

αυτόματη  συνέπεια  της  ολιγοπωλιακής  συγκέντρωσης  σε  μια  αγορά  αλλά  μπορεί  να

οφείλονται σε ποικίλους ενδογενείς αλλά και εξωγενείς παράγοντες συμπεριφοράς οι οποίοι

πρέπει  κατά  περίπτωση  να  εντοπιστούν  και  να  διερευνηθούν  συνδυαστικά  ως  προς  την

συμβολή τους  στην διευκόλυνση ανάπτυξης αντιανταγωνιστικών πρακτικών12.  Παράλληλα,

οι συμπεριφοριστές άσκησαν έντονη κριτική στο αποτέλεσμα των ερευνών της σχολής του

Harvard (διαρθρωτική  θεωρία)  επικαλούμενοι  την  διαπίστωση  ότι  υπερκέρδη  δεν

παρατηρούνται  σε  όλες  τις  ολιγοπωλιακές  αγορές  και  ότι,  όταν  αυτό  συμβαίνει,  είναι

ενδεχόμενο να αποδίδεται στην αποτελεσματικότητα ορισμένων επιχειρήσεων13. 

Στην περαιτέρω ανάπτυξη της θεωρίας της Σχολής του Σικάγο, σημαντική ήταν η

συνεισφορά  του  Stigler,  ο  οποίος  με  το  άρθρο  του  “Theory of Oligopoly”14,  αν  και

11Βλ..Stroux S., ο.π., σελ.9
12Βλ. Stroux S.,ο.π., σελ. 9,  με περαιτέρω παραπομπή σε:  Bain, J.S. Industrial Organization, New York 1968
και στον Demetz, H., Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy, σε:  Journal of Law and Economics
1973, Volume: 16, Issue: 1, σελ. 1-6
13Βλ.  Τζουγανάτος  Δ.,  Ολιγοπώλιο  και  συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο  ελεύθερου ανταγωνισμού,
Αθήνα 2004, σελ. 6 με περαιτέρω παραπομπή σε:  Bork R.  H.,  The Antitrust Paradox, 2th edition,  New York
1978, σελ. 181 
14Βλ. Stigler J., A Theοry of  Oligopoly, σε: Journal of Political Economy 1964, Volume 72, Issue 1, σελ. 44 επ.
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αναγνωρίζει τον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς ως σημαντικό παράγοντα συντονισμού της

στρατηγικής  των  ολιγοπωλητών,  εντούτοις,  ερευνά  και  τονίζει  τη  συμβολή  και  άλλων

παραγόντων που διευκολύνουν την ομοιόμορφη συμπεριφορά των επιχειρήσεων όπως α) η

εξισορροπητική δύναμη των αγοραστών και β) τα εμπόδια εισόδου σε μια αγορά. 

Επιπλέον, η απειλή της τιμωρίας σε περιπτώσεις “παρεκκλίνουσας από την συμφωνία

συμπεριφοράς”,  θεωρείται  από  τον  Stigler,  επίσης  αναγκαία  συνθήκη  για  τον  επιτυχή

συντονισμό της  επιχειρηματικής  συμπεριφοράς των μελών ενός  ολιγοπωλίου.  Παράλληλα

όμως με την διαπίστωση της «αναγκαιότητας» της ανωτέρω «τιμωρητικής»  πρακτικής  ο

Stigler επισημαίνει  ότι  βασική  προϋπόθεση  για  την  εφαρμογή  και  τήρηση περιοριστικών

συμφωνιών, που θα προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων στις επιχειρήσεις που η δράση τους

αποκλίνει από την κοινώς επωφελή συμπεριφορά, αποτελεί κυρίως το κόστος πληροφόρησης

για την συμπεριφορά των υπολοίπων, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση της συμφωνίας. Το

χαμηλό κόστος παρακολούθησης της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών μπορεί να ενισχύσει

την  συνεργασία  των  ολιγοπωλητών.  Η  τελική  διαμόρφωση  του  όμως  εξαρτάται  κατά

περίπτωση από παράγοντες όπως το μέγεθος των αγοραστών, η συχνότητα των αγορών και η

διαφάνεια των τιμών και των λοιπών όρων συναλλαγής15.

ΙΙΙ.  Κλασικά  υποδείγματα  ολιγοπωλίων  -  η  συμβολή  της  Θεωρίας  των

παιγνίων

Εκτός από τις οικονομικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν ανωτέρω και που αφορούν την

διερεύνηση του αν και πως η διάρθρωση της αγοράς και άλλοι παράγοντες συμπεριφοράς

δύνανται  να  ευνοήσουν  ή  όχι  τον  συντονισμό  της  συμπεριφοράς  των  ολιγοπωλητών,

νεώτερες  συστηματικές  οικονομικές  μελέτες,  συνέβαλλαν  σημαντικά  στην  περαιτέρω

συστηματική ανάλυση και κατανόηση της ολιγοπωλιακής αλληλεξάρτησης. Συγκεκριμένα,

από τη δεκαετία του 1980, αναπτύχθηκε η μετά-Σικάγο ανάλυση, η οποία πηγάζει κυρίως από

τη «θεωρία των παιγνίων», στα πλαίσια της οποίας  λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο παράγοντας

της στενής αλληλεξάρτησης μεταξύ των ανταγωνιστών και το ολιγοπώλιο αντιμετωπίζεται ως

παίγνιο. Μολονότι, η έννοια του ολιγοπωλίου, όπως προαναφέρθηκε, τοποθετείται ανάμεσα

στον τέλειο ανταγωνισμό και το μονοπώλιο, γίνεται αντιληπτό ότι δεν μπορεί να αναλυθεί

επαρκώς από τα στατικά κλασσικά υποδείγματα καθώς κρίνεται απαραίτητο να συνεκτιμηθεί

αναλυτικότερα και πιο πολύπλευρα η αλληλεξάρτηση μεταξύ των ανταγωνιστών. 

15Βλ. Τζουγανάτος Δ., ο.π.,, σελ 8-9
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Αν  και  η  δυνατότητα  αυτή  παρέχεται  από  τη  θεωρία  των  παιγνίων  (κάτωθι  4),

εντούτοις κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια μια αντιπροσωπευτικής θεώρησης της οικονομικής

θεωρίας  η  προηγούμενη  συνοπτική  περιγραφή  των  σημαντικότερων  κλασσικών

ολιγοπωλιακών υποδειγμάτων που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να ασκούν επιρροή στην

οικονομική θεωρία και πρακτική. Άλλωστε, όλα τα ολιγοπωλιακά υποδείγματα μπορούν να

θεωρηθούν ως παραδείγματα της θεωρίας των παιγνίων, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν

για  την  ανάλυση  της  ορθολογικής  ολιγοπωλιακής  συμπεριφοράς16.  Υπό  την  έννοια  αυτή

παρατίθενται  στην  συνέχεια  περιγραφικά  α)  το  υπόδειγμα  Cournot (κάτωθι  A),  β)  το

υπόδειγμα Bertrand (κάτωθι B), γ) το υπόδειγμα Stackelberg (κάτωθι Γ) και δ) το υπόδειγμα

Edgeworth (κάτωθι Δ)

Α. Υπόδειγμα Cournot

Το πιο γνωστό και ευρέως χρησιμοποιούμενο ολιγοπωλιακό υπόδειγμα είναι εκείνο

που  διατύπωσε  ο  γάλλος  μαθηματικός  Augustin Cournot το  1838.  Σύμφωνα  με  αυτό  οι

ανταγωνιστικές  επιχειρήσεις  επιλέγουν  αυτόνομα  τις  ποσότητες  παραγωγής,  γνωρίζοντας,

την ίδια στιγμή, από την αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης17, ότι η τιμή που θα διαμορφωθεί

στην αγορά εξαρτάται από το συνολικό ύψος της παραγωγής τους. Ο Cournot υποστηρίζει ότι

κάθε  ολιγοπωλιακή  επιχείρηση  αποφασίζει  την  παραγωγή  της  περισσότερο  κερδοφόρας

ποσότητας, θεωρώντας την απόφαση του ανταγωνιστή της σχετικά με το δικό της επίπεδο

παραγωγής  ως  δεδομένη.  Επιλέγει,  δηλαδή,  τη  συμπεριφορά  εκείνη  που  αποτελεί  την

καλύτερη απάντηση σε αυτό που εκτιμά ότι θα είναι το ύψος παραγωγής του ανταγωνιστή

της18. Παράλληλα υποθέτει πως αν αλλάξει το ύψος της παραγωγής του, τότε οι ανταγωνιστές

του θα διατηρήσουν το δικό τους ύψος παραγωγής σταθερό. Το υπόδειγμα ισορροπεί όταν

κάθε ολιγοπωλητής παράγει στο ύψος όπου μεγιστοποιούνται τα κέρδη του με δεδομένο το

ύψος παραγωγής του αντιπάλου (ισορροπία Cournot)19. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις των

παραγωγών βρίσκονται σε ισορροπία, όταν κανείς δεν μπορεί να αυξήσει το εισόδημά του με

δική  του  μονομερή  ενέργεια,  δεδομένου  ότι  οι  άλλοι  παραγωγοί  δεν  μεταβάλλουν  τις

αποφάσεις τους20.

16Βλ. Vives X., Oligopoly Pricing - Old Ideas and New Tools, Cambridge Massachusetts 1999, σελ. 1
17Βλ. αναλυτικά Vives X., ό.π., σελ. 93
18“Best Response Function”
19 Βλ. Chacholiades M., Μικροοικονομική 1, σελ. 510
20Βλ.  Barbagallo A./Maugeri A.,  Duality theory for the dynamic oligopolistic market equilibrium problem,
2009, σε: Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research 2011, Volume: 60,
Issue: 1-2,  σελ. 29 ep.
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Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι, σε

μια ολιγοπωλιακή αγορά οι παραγόμενες ποσότητες είναι χαμηλότερες και η καθορισμένη

τιμή  του  προϊόντος  είναι  υψηλότερη  από  ό,τι  σε  ανταγωνιστικές  συνθήκες . Ειδικότερα,

καθίσταται σαφές ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ βαθμού συγκέντρωσης και περιθωρίων

κέρδους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα, ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός των ολιγοπωλητών

σε μία αγορά, τόσο η συνολική παραγωγή αυξάνεται και οι τιμές τείνουν προς το οριακό

κόστος21 συγκλίνοντας προς τις τιμές που ισχύουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα22.

Το υπόδειγμα του Cournot έχει υποστεί έντονη κριτική, κυρίως ως προς την ορθότητα

των υποθέσεών του και ειδικότερα ως προς την παραδοχή ότι, η κάθε επιχείρηση θεωρεί ότι η

παραγόμενη  ποσότητα  των  υπόλοιπων  ανταγωνιστικών  επιχειρήσεων  παραμένει  σταθερή,

ανεξάρτητα  από  τη  δική  της  ποσότητα.  Όπως  όμως  αποκαλύπτεται  στη  συνέχεια  του

υποδείγματος,  αυτό  δεν  ισχύει  παρά  μόνο  στο  σημείο  ισορροπίας  του  υποδείγματος

Gournot23. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται στην θεωρία η άποψη ότι στο εν λόγω υπόδειγμα

οι ολιγοπωλητές (ή δυοπωλητές αν υποθέσουμε την ύπαρξη δύο μόνο επιχειρήσεων στην

αγορά) αργούν να αντιληφθούν την αμοιβαία αλληλοεξάρτησή τους και εξακολουθούν να

διατηρούν την προαναφερθείσα λανθασμένη εντύπωση24. Παρά την ανωτέρω κριτική γίνεται

δεκτό στην θεωρία ότι το υπόδειγμα  Cournot επισημαίνει ορθά την γενικότερη διαπίστωση

ότι ο αριθμός των ολιγοπωλητών τελεί σε ευθεία συνάρτηση με τις τιμές που επικρατούν σε

μια αγορά.  

21Tο οριακό κόστος  δείχνει  τον ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται  το συνολικό κόστος,  όταν η παραγωγή
μεταβάλλεται κατά μία μονάδα βλ. σχετικά Mankiw G. N., ό.π. σελ. 467
22Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 6 
23Βλ. Chacholiades M., ό.π. σελ. 514-515
24Βλ.  Bischi G.I/Sbragia L./Szidarovszky F.,  Learning the demand function in a repeated Cournot oligopoly
game, 2 σε: International Journal of Systems Science 2008, Volume: 39, Issue: 4, σελ . 403 επ.
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Β. Υπόδειγμα Bertrand

Το 1883, 45 χρόνια μετά τη δημοσίευση του υποδείγματος του  Cournot,  o Joseph

Bertrand,  ένας,  επίσης,  γάλλος  μαθηματικός,  αναθεώρησε  την  ανάλυση  του  Cournot,

υποστηρίζοντας  ότι  κάθε  ολιγοπωλητής  καθορίζει  την  τιμή  (και  όχι  την  προς  παραγωγή

ποσότητα) των ομοιογενών προϊόντων του και είναι έτοιμος να προσφέρει όση ποσότητα του

ζητηθεί στην τιμή αυτή. Συμπληρώνοντας το υπόδειγμά του, υιοθετεί την υπόθεση ότι κάθε

πωλητής  θεωρεί  την  τιμή  του  άλλου  σταθερή  και  καταλήγει  ότι  οι  τιμές  σε  αυτή  την

περίπτωση θα πέσουν στο ύψος του οριακού κόστους, οδηγώντας σε μηδενικά κέρδη25. Αυτό

θα οφείλεται, σύμφωνα με τον Bertrand, στην ομοιογένεια του προϊόντος, η οποία θα έχει ως

αποτέλεσμα  οι  καταναλωτές  να  αγνοήσουν  την  προέλευση  του  και  να  επιλέξουν  τον

ολιγοπωλητή που προσφέρει  την χαμηλότερη τιμή26.  Ο  Bertrand συμπεραίνει  ότι  αυτός  ο

πόλεμος τιμών μεταξύ των  δύο αντιπάλων (εάν υποθέσουμε την ύπαρξη δυο επιχειρήσεων

στην αγορά),  θα οδηγεί  σε συνεχή μείωση των τιμών μέχρις  ότου αυτή πέσει  στο μηδέν

(ανταγωνιστικό επίπεδο)27. Ωστόσο, παρατηρεί ότι, στην περίπτωση των διαφοροποιημένων

προϊόντων, οι ολιγοπωλητές δύναται να προσαρμόσουν τις τιμές χωρίς να χάσουν ολόκληρη

την αγορά, με αποτέλεσμα οι τιμές να μην έχουν έντονη τάση σύγκλισης προς το οριακό

κόστος. 

Η κριτική που ασκήθηκε στο υπόδειγμα του  Bertrand υπήρξε έντονη, καθώς όπως

υποστηρίζεται, το εν λόγω υπόδειγμα βασίζεται σε αντιρρεαλιστικές υποθέσεις καθώς θεωρεί

δεδομένο  α)  ότι  τα  προϊόντα  είναι  τέλεια  υποκατάστατα,  β)  ότι  το  οριακό  κόστος  είναι

σταθερό και ίσο για κάθε επιχείρηση και γ) ότι οι επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε

περιορισμό  της  ποσότητας  που  θα  διαθέσουν  στην  αγορά.  Το  συγκεκριμένο  υπόδειγμα

αγνοήθηκε από την οικονομική θεωρία σε μεγάλο βαθμό, διότι υιοθετώντας την υπόθεση ότι

αντί  για  ποσότητες  οι  επιχειρήσεις  επιλέγουν  τιμές,  στην  περίπτωση  των  ομοιογενών

προϊόντων, η ανάλυση απότομα καταλήγει από μια σχεδόν μονοπωλιακή κατάσταση σε μια

ισορροπία που θυμίζει τον τέλειο ανταγωνισμό28. Γι αυτό τον λόγο ίσως, το υπόδειγμα του

Cournot παραμένει το δημοφιλέστερο μεταξύ των οικονομολόγων. 

25H θεωρία αυτή είναι γνωστή ως  “Bertrand paradox”,  Βλ. σχετικά Alos-Ferrer C./Ania A.B./Schenk-Hoppe
K.R., An evolutionary model of Bertrand oligopoly,  Vienna 1998, σελ. 3
26Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π., σελ. 11
27Βλ. Chacholiades M., ό.π., σελ. 515
28Βλ. Gravelle Η./Rees R., ό.π., σελ. 422
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Γ. Υπόδειγμα Stackelberg

Ο  γερμανός  οικονομολόγος  H.  von Stackelberg ανέπτυξε  ένα  επίσης  κλασσικό

ολιγοπωλιακό υπόδειγμα, στο οποίο εισήγαγε την υπόθεση της ασύμμετρης συμπεριφοράς

των ολιγοπωλητών, σύμφωνα με την οποία οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τις

αποφάσεις τους ταυτόχρονα. Κάποια από αυτές επιλέγει πρώτη την ποσότητα του προϊόντος

που  θα  παράγει,  την  οποία  κατόπιν  δεν  μπορεί  να  αλλάξει29.  Η  επιχείρηση  αυτή

αυτοδεσμεύεται κατά κάποιο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής ενεργώντας ως

ηγέτης (market leader).  Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις  ακολουθούν,  επιλέγοντας  την βέλτιστη

απάντησή τους στην ποσότητα αυτή (leader-follower model).  Η πρωτοβουλία της πρώτης

κίνησης  ενώ  φαίνεται  αρχικά  να  δημιουργεί  μειονεκτήματα  για  την  επιχείρηση  που  την

επιλέγει,  εντούτοις  αποτελεί  στρατηγικό  πλεονέκτημα,  αφού  της  επιτρέπει  να  καθορίσει

υψηλή ποσότητα παραγωγής, αναγκάζοντας τους υπόλοιπους ολιγοπωλητές να καθορίσουν

τη δική τους σε χαμηλότερα επίπεδα30.

 Ο Stackelberg συμπεραίνει ότι, εάν μία επιχείρηση αποφασίσει να ακολουθήσει μια

άλλη  «ηγέτιδα»  επιχείρηση,  τότε  επιτυγχάνεται  η  λεγόμενη  ισορροπία  του  Stackelberg

(Stackelberg equilibrium).  Αντίθετα,  εάν  και  οι  δύο   επιλέξουν  να  είναι  ηγέτιδες  το

αποτέλεσμα που προκύπτει  είναι  αβέβαιο (“Stackelberg warfare”),  ενώ αν κάθε  επιχείρηση

επιλέξει να είναι «ακόλουθος», και προσδοκά ότι και οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις δεν θα

είναι «ηγέτιδες» στην σχετική αγορά, τότε επιτυγχάνεται η ισορροπία του Cournot (Cournot

equilibrium)31. 

Δ. Υπόδειγμα Edgeworth

Ο άγγλος μαθηματικός και οικονομολόγος  Francis Y.Edgeworth συμφώνησε με την

κριτική  που  άσκησε  ο  Bertrand στην  ανάλυση  του  Cournot,  διατυπώνοντας  όμως  την

υπόθεση  ότι  κάθε  ολιγοπωλητής  έχει  έναν  περιορισμό  παραγωγικής  δυνατότητας,  και

συνεπώς κανένας από τους ολιγοπωλητές δεν είναι σε θέση να προσφέρει στην αγορά την

συνολικά  ζητούμενη  ποσότητα  σε  τιμή  τέλειας  ισορροπίας32.  Στηριζόμενος  σε  αυτή  την

29Βλ. Gravelle Η./Rees R., ό.π.σελ. 419-421
30Βλ. Τζουγανάτος Δ., σελ. 12
31Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 7
32Βλ. Chacholiades M., ό.π. σελ. 516
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υπόθεση, υποστήριξε την άποψη ότι οι τιμές και οι ποσότητες σε μια ολιγοπωλιακή αγορά

μπορεί να μεταβάλλονται διαρκώς καταλήγοντας σε μια ακαθόριστη κατάσταση33. 

Ο Edgeworth στο υπόδειγμά του, γνωστό ως “Edgeworth Cycles”, υποστηρίζει ότι το

πρόβλημα  του  ολιγοπωλίου  είναι  ουσιαστικά  ακαθόριστο  και  ότι  οι  τιμές  ποτέ  δεν  θα

φτάσουν  σε  ισορροπία,  σε  αγορές  που χαρακτηρίζονται  από μικρό  αριθμό  επιχειρήσεων,

αλλά θα εναλλάσσονται μεταξύ υψηλών και χαμηλών επιπέδων. 34

IV. Θεωρία των παιγνίων

Η θεωρία των παιγνίων αναπτύχθηκε αρχικά από τους Neumann και Morgenstern το

1944,  ωστόσο από το  1970 και  μετά  έχει  αναδειχθεί  σε χρήσιμο εργαλείο  ανάλυσης της

ολιγοπωλιακής αλληλεξάρτησης. Οι υποστηρικτές της θεωρίας των παιγνίων αντιμετωπίζουν

την  αγορά  ως  παίγνιο,  στο  οποίο  οι  ανταγωνιστικές  επιχειρήσεις  προσπαθούν  να

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, διαπιστώνοντας, συνήθως, ότι αυτό μπορεί  να επιτευχθεί με

συντονισμό της συμπεριφοράς τους. Η θεωρία των παιγνίων, ουσιαστικά αποτελεί την μελέτη

του τρόπου με τον οποίο κάθε ανταγωνιστής μπορεί να επιτύχει τον βέλτιστο συνδυασμό των

στρατηγικών35 του, βασιζόμενος στην εκτίμηση ότι και οι υπόλοιποι ανταγωνιστές επιλέγουν

για τον εαυτό τους την καλύτερη στρατηγική. 

Υπάρχουν δύο βασικά υποδείγματα στη θεωρία των παιγνίων:  α) η συνεργασιακή

θεωρία και β) η μη συνεργασιακή θεωρία των παιγνίων. Στην πρώτη θεωρία, οι ανταγωνιστές

συμπεριφέρονται  συντονισμένα στην αγορά, πραγματοποιώντας  δεσμευτικές  συμφωνίες  οι

οποίες περιορίζουν τις στρατηγικές που πρόκειται να ακολουθήσουν36.  Η δεύτερη θεωρία,

που  τυγχάνει  και  μεγαλύτερης  εφαρμογής  κατά  την  ανάλυση  των  ολιγοπωλιακών

αντιδράσεων,  θεωρώντας  ως δεδομένο ότι  οι  επιχειρήσεις  δεν επικοινωνούν μεταξύ τους,

υποθέτει ότι η ανεξάρτητη επιλογή κάθε επιχείρησης, σχετικά με την καλύτερη στρατηγική,

θα  καταλήξει  σε  ισορροπία  των  στρατηγικών37.  Στη  συνέχεια  παρατίθενται  δύο

33Bλ.  Woods G. J., An Examination of Edgeworth Price Cycles in the Indianapolis Retail Gasoline Market,
Indianapolis 2014, σελ. 2
34Βλ. Vives X., Edgeworth and Μodern Οligopoly Τheory, σε: European Economic Review, Volume: 37, Issue
2/3, σελ. 466
35«Στρατηγική  καλείται  μια  κατάσταση  στην οποία  κάθε  άτομο,  αποφασίζοντας  ποιες  ενέργειες  θα κάνει,
εξετάζει και την αντίδραση των άλλων στις ενέργειες αυτές» Έτσι Mankiw G. N.,ό.π., σελ. 578
36Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 11, με περαιτέρω παραπομπή σε: Friedman J.W., Oligopoly and the Theory of Games,
Cambridge University Press 1977 και Shubik Μ., Game Theory in the Social Sciences: Concepts and Solutions,
Cambridge 1982
37Βλ..Stroux S, ό.π., σελ.11
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αντιπροσωπευτικές μορφές εξέλιξης της θεωρίας των παιγνίων και συγκεκριμένα τα στατικά

παίγνια (κάτωθι Α) και τα επαναλαμβανόμενα παίγνια (κάτωθι Β). 

A. Στατικά παίγνια

Το παίγνιο μίας περιόδου (one-shot game ή  single-period game) αποτελεί  την πιο

απλή μορφή της μη συνεργασιακής θεωρίας. Σε ένα τέτοιο στατικό παίγνιο, κάθε παίκτης

ενεργεί μια μόνο φορά, χωρίς να γνωρίζει την κίνηση του άλλου παίκτη, ενώ τεκμαίρεται ότι

όλοι  οι  παίκτες  ενεργούν  ταυτόχρονα,  αγνοώντας  εκ  των  προτέρων  τις  ενέργειες  των

αντιπάλων τους.

Αυτή η κατάσταση περιγράφεται αποτελεσματικά από το «παίγνιο του διλήμματος

των φυλακισμένων» (prisoners’ dilemma game), όπου κάθε ολιγοπωλητής μπορεί να επιλέξει

μεταξύ της επιβολής υψηλών ή χαμηλών τιμών. Αν αποφασίσει την επιβολή υψηλής τιμής

και οι υπόλοιποι διατηρήσουν τη δική τους σε χαμηλά επίπεδα, τότε τα έσοδά του θα είναι

μικρότερα από εκείνα των υπολοίπων, και αντίστροφα. Αν όμως όλοι επιλέξουν την χαμηλή

τιμή τότε η αγορά θα ισορροπήσει στην τιμή αυτή, ενώ θα αποφύγουν να επιλέξουν όλοι την

υψηλή τιμή,  καθώς η ισορροπία  σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ασταθής,  αφού ο κάθε

ολιγοπωλητής θα είχε κίνητρο να μειώσει την τιμή του προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του

έναντι των αντιπάλων του, των οποίων οι τιμές θα παρέμεναν υψηλές38.

Σύμφωνα  με  την  θεωρία  του  οικονομολόγου  J.  Nash,  ένα  σύνολο  στρατηγικών

βρίσκεται σε ισορροπία, όταν καμία επιχείρηση λαμβάνοντας ως σταθερές τις στρατηγικές

όλων των υπόλοιπων ανταγωνιστών δεν πρόκειται να αυξήσει τα κέρδη της επιλέγοντας μια

διαφορετική στρατηγική39. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι στα παίγνια της μιας περιόδου ο

συντονισμός της; συμπεριφοράς των παικτών για την επίτευξη μονοπωλιακών κερδών δεν

αποτελεί σημείο ισορροπίας (Nash equilibrium) καθώς οδηγεί μεν τους ολιγοπωλητές στο

σύνολό τους σε καλύτερη θέση, αλλά όχι και τον καθένα από αυτούς χωριστά, καθώς θα

μπορούσε ο κάθε παίκτης να αυξήσει τα έσοδά του, επιλέγοντας χαμηλότερη τιμή40. 

38Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 12-13
39Βλ. Mankiw G. N., ό.π. σελ. 572
40Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 13
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B. Επαναλαμβανόμενα παίγνια

Οι ολιγοπωλητές, ωστόσο, δεν ενεργούν στην αγορά μία μόνο φορά και κατά τη λήψη

των  επιχειρηματικών  τους  αποφάσεων  λαμβάνουν  σοβαρά  υπόψη  τη  συμπεριφορά  των

αντιπάλων τους κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να προβλέψουν τις

κινήσεις τους. Συνεπώς, αν ένας από τους ολιγοπωλητές διαπιστώσει ότι η απόφασή του να

αυξήσει στο παρελθόν την τιμή, είχε ως αποτέλεσμα οι ανταγωνιστές να αυξήσουν και αυτοί

τη δική τους τιμή, τότε ενδεχομένως να αυξήσει και αυτός εκ νέου την τιμή του με συνέπεια

σημείο ισορροπίας να γίνει εκείνο της υψηλής τιμής.

Αυτό που προκύπτει ουσιαστικά από το παίγνιο του διλλήματος του φυλακισμένου,

είναι ότι πάντα υπάρχει ένα κίνητρο για τις ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, να απομακρύνονται

από τον  μεταξύ  τους  συντονισμό41,  γι’  αυτό  κρίνεται  απαραίτητη η δυνατότητα επιβολής

αντιποίνων  για  την  τιμωρία  της  αποκλίνουσας  συμπεριφοράς.  Εάν  το  παίγνιο

επαναλαμβάνεται  στο  διηνεκές,  υπάρχει  πάντα  η  δυνατότητα  επιβολής  κυρώσεων  σε

μεταγενέστερες  περιόδους,  για  τη  συμμόρφωση  αυτών  που  παρεκκλίνουν.  Σε  αυτή  την

περίπτωση,  εφόσον  δεν  υπάρχει  κοινώς  γνωστή  τελευταία  περίοδος,  η  εναρμόνιση  των

στρατηγικών των ολιγοπωλητών, μπορεί να οδηγεί σε σημείο ισορροπίας  Nash. Αντιθέτως,

σε  ένα  επαναλαμβανόμενο  παίγνιο  με  περιορισμένο  ορίζοντα,  ο  συντονισμός  της

συμπεριφοράς των επιχειρήσεων δεν λαμβάνει χώρα, καθώς κάθε ανταγωνιστής δεν επιθυμεί

να  συνεργαστεί  την  τελευταία  χρονική  περίοδο,  διότι  δεν  υπάρχει  ανταμοιβή  για  την

συνεργασία.

Ο Stigler ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον προβληματισμό σχετικά με τη θεωρία των

παιγνίων  πολλαπλών  περιόδων,  τονίζοντας  στην  ανάλυσή  του  περί  συντονισμού  της

συμπεριφοράς των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων την αναγκαιότητα της επιβολής κυρώσεων

σε περίπτωση ανέντιμης συμπεριφοράς των ολιγοπωλητών, γεγονός που ουσιαστικά καθιστά

δεδομένη τη συνέχεια του παιγνίου (επαναλαμβανόμενο παίγνιο)42. 

41Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 14
42Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 14
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V. Χαρακτηριστικά της αγοράς

Εκκινώντας  από  τις  προαναφερθείσες  διαπιστώσεις  της  θεωρίας  των  παιγνίων  η

οικονομική  ανάλυση  αναζήτησε  τους  παράγοντες  /  χαρακτηριστικά  της  ολιγοπωλιακής

αγοράς που αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες  η θεωρία των παιγνίων προβλέπει

τον συντονισμό της συμπεριφοράς των παικτών (ολιγοπωλητών). Κατά τον τρόπο αυτόν η

οικονομική  ανάλυση,  αξιοποιώντας  τα  συμπεράσματα  της  θεωρίας  των  παιγνίων,  και  με

δεδομένη  την  αλληλεξάρτηση  των  παραγόντων  που  επηρεάζουν  την  επιχειρηματική

στρατηγική, επιδιώκει να κατανοήσει και να αξιολογήσει τη σημασία τους, καθώς και τον

τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στο συντονισμό της συμπεριφοράς των

επιχειρήσεων. 

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων παραγόντων της αγοράς, που

διαδραματίζουν, σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση, καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση και

διατήρηση  της  συντονισμένης  συμπεριφοράς  των  επιχειρήσεων  στα  πλαίσια  μιας

ολιγοπωλιακής αγοράς όπως α) ο αριθμός των ολιγοπωλητών και ο βαθμός συγκέντρωσης

(κάτωθι  Α),  β)  η  ομοιογένεια  ολιγοπωλητών  και  προϊόντων  (κάτωθι  Β),  γ)  η  ύπαρξη

ανταγωνιστικής πίεσης και τα εμπόδια εισόδου στη σχετική αγορά (κάτωθι Γ), δ) ο βαθμός

διαφάνειας μεταξύ των ολιγοπωλητών (κάτωθι Δ) και ε) τα χαρακτηριστικά της αγοράς από

την πλευρά της ζήτησης (κάτωθι Ε).

A. Αριθμός των ολιγοπωλητών και  βαθμός συγκέντρωσης

1. Αριθμός των ολιγοπωλητών

Ο  αριθμός  των  ολιγοπωλητών,  δηλαδή  ο  αριθμός  των  επιχειρήσεων  που

δραστηριοποιούνται  στην αγορά, αποτελεί  τον σημαντικότερο παράγοντα για τον επιτυχή

συντονισμό των επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Καθίσταται σαφές, ότι όσο πιο μικρός είναι

ο  αριθμός  των  ολιγοπωλητών,  τόσο  λιγότερο  πιθανό  είναι  να  υπάρξουν  μεταξύ  τους

αποκλίνουσες απόψεις και αντιστρόφως τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα συντονισμού της

συμπεριφοράς  τους.  Αποκλίνουσες  απόψεις  μεταξύ  των  ολιγοπωλητών  ενδέχεται,  για

παράδειγμα, να αφορούν την συμφωνία για τον καθορισμό τιμής λόγω διαφορετικού κόστους

παραγωγής  ή  λόγω  διαφορετικών  απόψεων  σχετικά  με  τις  συνθήκες  της  ζήτησης  στην

σχετική αγορά43. 

43Βλ.  Hay A. G./Kelley  D.,  An Empirical  Survey  of  Price  Fixing  Conspiracies, σε:  Cornell  Law  Faculty
Publications 1974, Paper 1121, U.S. Department of Justice, σελ.14
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ολιγοπωλητών, τόσο μειώνεται η επίδραση του

καθενός στη διαμόρφωση των τιμών και συνεπώς, τόσο λιγότερο ενδιαφέρεται κάθε πωλητής

για  τη  συμπεριφορά  των  ανταγωνιστών  του.  Επιπλέον,  και  με  δεδομένο  ότι  το  βασικό

χαρακτηριστικό  του  ολιγοπωλίου  είναι  η  ένταση  μεταξύ  συνεργασίας  και  ατομικού

συμφέροντος44, προκύπτει το συμπέρασμα ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των πωλητών, τόσο

αυξάνεται και το ενδεχόμενο κάποιος από αυτούς, να παρεκκλίνει από την κοινώς επωφελή

στρατηγική υιοθετώντας έναν ατομικώς επωφελή τρόπο δράσης. 

2. Ο βαθμός συγκέντρωσης

Ο όρος  «συγκέντρωση»  αναφέρεται  συνήθως  στον  αριθμό  των  επιχειρήσεων  που

συμμετέχουν  σε  μια  σχετική  αγορά  και  στην  κατανομή  της  αγοράς.  Ο υπολογισμός  του

βαθμού  συγκέντρωσης  επιτυγχάνεται  με  βάση  είτε  το  συνολικό  μερίδιο  αγοράς  των

μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά είτε το συνολικό μερίδιο

όλων  των  επιχειρήσεων45.  Γενικότερα,  γίνεται  αποδεκτό  ότι  υψηλότεροι  βαθμοί

συγκέντρωσης,  ευνοούν  την  ανάπτυξη  συντονισμένης  συμπεριφοράς  και  αποτελούν,  στις

περισσότερες  περιπτώσεις,  το  σημαντικότερο  κριτήριο  για  την  διαπίστωση  της  ύπαρξης

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Ωστόσο, ακαθόριστο παραμένει το όριο πάνω από το οποίο

ο βαθμός συγκέντρωσης οδηγεί σε συντονισμένη επιχειρηματική συμπεριφορά46.

44Βλ. Mankiw G. N., ό.π.,σελ. 568
45Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 19
46Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 20 με περαιτέρω παραπομπή σε: Hewitt G., Oligopoly, Background Note, σε:
Journal of Competition Law and Policy 2001, Volume: 3, Issue: .3, σελ. 143,150
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B. Η παράμετρος της ομοιογένειας

1. Η ομοιογένεια χαρακτηριστικών των ολιγοπωλητών

Η ομοιογένεια ορισμένων χαρακτηριστικών των ολιγοπωλητών, μπορεί να συμβάλλει

στη  δημιουργία  και  ενίσχυση  της  συντονισμένης  συμπεριφοράς,  ενώ  η  ανομοιογένεια  ή

ασυμμετρία  των ολιγοπωλητών καθιστά τον συντονισμό δύσκολο και  λιγότερο σταθερό47.

Αναλυτικότερα, διαφορές επιχειρηματικού μεγέθους, που προϋποθέτουν διαφορετικό κόστος

άντλησης  κεφαλαίων,  συνεπάγονται  τη  διαμόρφωση  διαφορετικής  στρατηγικής  από  την

πλευρά  των  ολιγοπωλητών48.  Ειδικότερα,  διαφορές  κόστους  παραγωγής,  δύναται  να

οδηγήσουν σε αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το ύψος των τιμών καθώς και σε μείωση

των κινήτρων των ολιγοπωλητών να συντονίσουν την επιχειρηματική τους δράση. Γενικά,

είναι  ευκολότερο  η  συντονισμένη  συμπεριφορά  να  διατηρηθεί  όταν  μεγάλο  μέρος  του

κόστους  είναι  σταθερό,  διότι  αυτό  υποδηλώνει  μακροπρόθεσμα  σταθερή τιμή  ή σταθερή

ποσότητα παραγωγής. 

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το κόστος

και  καθορίζει  την  ομοιογένεια  των  ολιγοπωλητών,  είναι  η  παραγωγική  τους  ικανότητα.

Διαφορές στο ύψος της παραγωγής οδηγούν σε διαφορετικό μέσο κόστος, καθιστώντας τον

συντονισμό  της  συμπεριφοράς  των  ολιγοπωλητών  δυσχερέστερο.  Η  πλεονάζουσα

παραγωγική  δυναμικότητα,  αποτελεί  έναν  αμφιλεγόμενης  σημασίας  παράγοντα,  για  τον

συντονισμό  της  επιχειρηματικής  δράσης.  Ωστόσο,  η  πιθανότητα  συντονισμού  της

ολιγοπωλιακής  συμπεριφοράς  αυξάνεται,  σε  επιχειρήσεις  με  πλεονάζουσα  παραγωγική

δυναμικότητα,  διότι  αυτή  δύναται  να  επιφέρει  τη  μείωση  των  τιμών  και  συνεπώς  την

τοποθέτηση φραγμών εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά49.

2. Ομοιογένεια προϊόντος

Η ομοιογένεια του προϊόντος συχνά αναφέρεται, ως ένα από τα χαρακτηριστικά που

διευκολύνουν  τον  συντονισμό  της  ολιγοπωλιακής  συμπεριφοράς,  καθώς  επιτρέπει  τη

συμφωνία για το ύψος των τιμών ή το επίπεδο παραγωγής. Εάν το προϊόν είναι ομοιογενές,

μπορεί  να  διαμορφωθεί  μια  ενιαία  τιμολογιακή  πολιτική,  ενώ  αν  είναι  ανομοιογενές,  ο

47Βλ. Olsson C., Collective Dominance-Merger Control on Oligopolistic Markets, Gotteborgs 2000, σελ.30
48Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π., σελ 20
49Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 20
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συντονισμός  των  τιμών  καθίσταται  εκ  φύσεως  πιο  περίπλοκος,  μέχρι  να  καθοριστεί  μια

«φόρμουλα» σχετικά με την κατανομή των πελατών50. 

Επιπλέον, η ομοιογένεια των προϊόντων αυξάνει την ελαστικότητα της ζήτησης κάθε

επιχείρησης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  επιτυγχάνεται  συντονισμός  των  ολιγοπωλητών,  με

αποτέλεσμα να αυξάνονται τα κέρδη του κάθε ενός, χωρίς όμως να υφίσταται (κάθε ένας από

τους ολιγοπωλητές) απώλεια του μεριδίου του στην αγορά51. 

Αντίθετα, κάθε πιθανή διαφοροποίηση του προϊόντος, η οποία δύναται να προκύψει

από την πρόοδο της  τεχνολογίας  και  την  επιχειρηματική  καινοτομία  και  η  οποία  θα του

προσδώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι πιθανό

να δυσχεράνει τόσο την εκδήλωση συντονισμένης συμπεριφοράς των ολιγοπωλητών όσο και

την πρόβλεψη μιας εκδήλωσης της στο μέλλον52.

Γ. Η ύπαρξη ανταγωνιστικής πίεσης και εμπόδια εισόδου στη σχετική αγορά

1. Η ύπαρξη ανταγωνιστικής πίεσης

Ο συντονισμός της συμπεριφοράς των ολιγοπωλητών είναι δυνατό να περιοριστεί από

την  δύναμη  αγοράς  των  δυνητικών  ή  πραγματικών  ανταγωνιστών.  Ειδικότερα,  όσο

περισσότεροι ολιγοπωλητές δραστηριοποιούνται σε μια σχετική αγορά, τόσο αυξάνεται το

ενδεχόμενο  κάποιος  από  αυτούς  να  προτιμήσει  μία  ατομικώς  επωφελή  στρατηγική,

ανεξάρτητη από αυτή των υπολοίπων. Για την υιοθέτηση μιας ομοιόμορφης (συντονισμένης)

συμπεριφοράς μεταξύ των μελών ενός ολιγοπωλίου προϋποτίθεται η ύπαρξη επιχειρήσεων με

πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα ή με δυνατότητα (από άποψη κόστους) αύξησης της

παραγωγής τους53. 

Περαιτέρω,  η  διατήρηση  του  συντονισμού  της  επιχειρηματικής  δράσης  των

ολιγοπωλητών  εξαρτάται  και  από  την  δυνατότητα  εισόδου  στη  σχετική  αγορά  νέων

δυνητικών ανταγωνιστών. Ειδικότερα, σε μια αγορά στην οποία οι τιμές θα παρουσιάσουν

αύξηση  πάνω  από  τα  ανταγωνιστικά  επίπεδα,  η  απουσία  φραγμών  εισόδου  δύναται  να

επιτρέψει την είσοδο σε αυτή  νέων ανταγωνιστών η ανταγωνιστική πίεση των οποίων προς

τα  μέλη  του  ολιγοπωλίου  μπορεί  να  αποτρέψει  την  διατήρηση του  συντονισμού.  Για  να

50Βλ. Hay A. G./Kelley D., ό.π., σελ.15
51Βλ. Stroux S., ό.π., σελ.23-24
52Βλ. Nilsson P., ό.π., σελ.38-39
53Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 21
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διατηρηθεί,  συνεπώς, σταθερός ο συντονισμός των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων, κρίνεται

αναγκαίος η επιβολή εμποδίων (φραγμών) εισόδου στη σχετική αγορά54.

2. Εμπόδια εισόδου

Όπως  προαναφέρθηκε,  τα  εμπόδια  εισόδου  συντελούν  στην  παρεμπόδιση  ή  στον

περιορισμό της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των νέων ανταγωνιστών που επιθυμούν να

εισέλθουν στην αγορά. Σύμφωνα με τους  Kϋhn,  Seabright και  Smith, τα εμπόδια εισόδου

μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες α) τα τεχνικά (artificial barriers), β) τα φυσικά

(natural barriers) και γ) τα στρατηγικά (strategic barriers)55.

Τα  τεχνικά  εμπόδια  είναι  αυτά  που  τίθενται  από  την  επίσημη  νομολογία  και

νομοθεσία ή από τους κανόνες εμπορικών ενώσεων. Τα φυσικά εμπόδια, σχετίζονται με την

τεχνολογία  παραγωγής,  για  παράδειγμα  μπορεί  να  προκύπτουν  από  οικονομίες  κλίμακας

ή/και  από  υψηλά  σταθερά  κόστη  που  απαιτούνται  προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν

επενδύσεις, δηλαδή κόστη στα οποία μια επιχείρηση αδυνατεί να ανταπεξέλθει. 56 Τέλος, τα

στρατηγικά  εμπόδια  τίθενται  από τις  ίδιες  τις  επιχειρήσεις  με  στόχο να  αποτρέψουν  την

είσοδο  νέων  επιχειρήσεων  σε  μια  σχετική  αγορά.  Μια  επιχείρηση  αποκτώντας  χαμηλού

κόστους  πλεονάζουσα παραγωγική  δυναμικότητα,  προβαίνει  στην επιβολή χαμηλής  τιμής

των προϊόντων, καθιστώντας μεν την αγορά περισσότερο ανταγωνιστική (προς όφελος των

καταναλωτών)  αλλά  ταυτόχρονα  αποτρέποντας νέες  επιχειρήσεις  να  εισέλθουν  σε  αυτή

καθώς  δεν  δύνανται  να  ανταπεξέλθουν  οικονομικά  στους  όρους  ανταγωνισμού  (χαμηλή

τιμολόγηση προϊόντων) που επιβάλλει η ηγέτιδα εταιρία.57 

54Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 24
55Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 22
56Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 23
57Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 24
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Δ. Ο βαθμός διαφάνειας μεταξύ των ολιγοπωλητών

Έναν ακόμη παράγοντα, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά την πιθανότητα συντονισμού

της επιχειρηματικής  συμπεριφοράς,  αποτελεί  ο βαθμός διαφάνειας στην εκάστοτε σχετική

αγορά.  Ο  υψηλός  βαθμός  διαφάνειας  αναφορικά  με  τις  τιμές  ή  τις  στρατηγικές  των

ανταγωνιστών διευκολύνει  την απόκτηση πληροφοριών των επιχειρήσεων σχετικά με  την

συμπεριφορά των ανταγωνιστών τους, μειώνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τις αντίπαλες

ανταγωνιστικές στρατηγικές που ακολουθούνται58. 

Επιπλέον, σε περίπτωση συντονισμού της επιχειρηματικής συμπεριφοράς το υψηλό

επίπεδο  διαφάνειας  επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις,  να  εντοπίζουν  τυχόν  αποκλίσεις  από  την

κοινώς επωφελή συμπεριφορά και, συνεπώς, να επιβάλλουν κυρώσεις για την τιμωρία τυχόν

«παρεκκλίνουσας» δράσης μέλους του ολιγοπωλίου. Η διαφάνεια μπορεί να απορρέει είτε

από  τις  συνθήκες  λειτουργίας  της  αγοράς,  όπως  ο  μεγάλος  βαθμός  συγκέντρωσης

επιχειρήσεων με ομοιογενή προϊόντα είτε από ενέργειες των ίδιων των ολιγοπωλητών, όπως

η  κοινοποίηση  των  τιμολογιακών  καταλόγων  ή  της  τιμολογιακής  πολιτικής  που  θα

ακολουθήσουν59.

Ε. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς από την πλευρά της ζήτησης

Το μέγεθος της ζήτησης σε μια αγορά αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα

που  λαμβάνεται  υπόψη  από  την  οικονομική  θεωρία  κατά  την  ανάλυση  της   δομής  και

λειτουργίας μια ολιγοπωλιακής αγοράς . Συγκεκριμένα, ο συντονισμός των ολιγοπωλητών

παρουσιάζεται πιο συχνά σε μια αγορά όπου η ζήτηση είναι αυξανόμενη, καθώς η εκτίμηση

της  μελλοντικής  πορείας  των  κερδών  προβλέπεται  αυξητική.  Αντίθετα,  σε  αγορές  με

μειούμενη ζήτηση, η προοπτική για τη διαμόρφωση κοινής συμπεριφοράς μειώνεται, καθώς

προβλέπεται ότι τα μελλοντικά κέρδη δεν θα αυξηθούν σημαντικά. 

Υπό  την  αυτή  έννοια,  διαπιστώνεται  ότι  σε  αγορές  όπου  η  ζήτηση  αυξάνεται,  η

πιθανότητα  να  εισέλθουν  νέοι  ανταγωνιστές  στην  αγορά  είναι  μεγαλύτερη  όπως  και  το

ενδιαφέρον  των  ολιγοπωλητών  να  διατηρήσουν  τα  μερίδια  αγοράς  τους.  Απεναντίας,  σε

αγορές  όπου  η  ζήτηση  είναι  σταθερή  ή  εμφανίζει  ελάχιστη  αύξηση  η  είσοδος  νέων

ανταγωνιστών στην αγορά δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή και για γι αυτό τον λόγο, η διεκδίκηση

των μεριδίων της αγοράς από κάθε ολιγοπωλητή, επιβαρύνει τους υπόλοιπους δρώντες60. Σε

58Βλ. Stroux S., ό.π. σελ. 24
59Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 26
60Βλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π. σελ. 29-30
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αυτή την περίπτωση καθίσταται, επομένως, πιθανότερος ο συντονισμός των επιχειρηματικών

συμπεριφορών.

Τέλος, η πιθανότητα εκδήλωσης συντονισμένης επιχειρηματικής συμπεριφοράς από

τα μέλη ενός ολιγοπωλίου περιορίζεται αισθητά σε περιπτώσεις κυμαινόμενης ζήτησης (δηλ.

όταν μια αγορά υπόκειται  σε επαναλαμβανόμενες  αυξομειώσεις  της  ζήτησης)  καθώς έχει

διαπιστωθεί ότι, εάν η ζήτηση βρίσκεται σε υψηλό σημείο (και άρα αναμένεται μείωσή της),

το ενδιαφέρον των ολιγοπωλητών για την υιοθέτηση κοινής συμπεριφοράς μειώνεται. 

VI. Συμπέρασμα

Η  προβληματική  της  ολιγοπωλιακής  αλληλεξάρτησης  και  της  σχέσης  της  με  τον

συντονισμό της συμπεριφοράς των ολιγοπωλητών έχει απασχολήσει την οικονομική θεωρία

επί μακρόν. Την επίδραση της διάρθρωσης της αγοράς στην επιχειρηματική συμπεριφορά

των μελών του ολιγοπωλίου διερεύνησε κατά κύριο λόγω η διαρθρωτική θεωρία, η οποία

υποστήριξε  την  θέση  ότι  ο  συντονισμός  της  δράσης  των  ολιγοπωλητών  αποτελεί

αναπότρεπτη συνέπεια της αλληλεξάρτησης τους στα πλαίσια μια αγοράς με ολιγοπωλιακή

διάρθρωση.

Η εν λόγω θεωρία αμφισβητήθηκε έντονα από την Σχολή του Σικάγο καθώς και από

την έρευνα του  Stigler, οι οποίες έστρεψαν την προσοχή της οικονομικής θεωρίας από την

αποκλειστική εξέταση της διάρθρωσης της αγοράς στην εξέταση των συνθηκών της αγοράς

που διευκολύνουν την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών και την επιβολή

κυρώσεων σε αυτούς που αποκλίνουν από την κοινώς επωφελή συμπεριφορά.

Η θέση που διετύπωσαν τόσο η Σχολή των συμπεριφοριστών όσο και ο Stigler, ότι,

δηλαδή,  ο  περιορισμένος  αριθμός  των  πωλητών  κάθ’  αυτός  δεν  εξηγεί  την  κατάσταση

ανταγωνισμού που επικρατεί στην ολιγοπωλιακή αγορά, συνέβαλλε στο να επικεντρώσει η

οικονομική  ανάλυση  την  προσοχή  της  στην  έρευνα  και  μελέτη  των  παραγόντων  που

διευκολύνουν και διατηρούν σταθερό τον συντονισμό των ολιγοπωλητών. Στην αναζήτηση

αυτή  σημαντική  βοήθεια  παρείχαν  τα  αποτελέσματα  της  θεωρίας  των  παιγνίων  και  των

ειδικότερων  υποδειγμάτων  της.  Ειδικότερα,  η  οικονομική  ανάλυση  αναζήτησε  τους

παράγοντες / χαρακτηριστικά της ολιγοπωλιακής αγοράς που αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις

υπό τις οποίες  η θεωρία των παιγνίων προβλέπει τον συντονισμό της συμπεριφοράς των

παικτών (ολιγοπωλητών).
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Υπό  αυτή  την  έννοια  η  οικονομική  ανάλυση  εστιάζει  πλέον  κατά  τον  έλεγχο

στοιχειοθέτησης  συντονισμού  της  συμπεριφοράς  των  ολιγοπωλητών  (συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης) σε χαρακτηριστικά της αγοράς που αναφέρονται  α) στην πλευρά των

ολιγοπωλητών  (δηλ.  αριθμός  των  ολιγοπωλητών  και  βαθμός  συγκέντρωσης  στην  αγορά,

συμμετρία  των χαρακτηριστικών των ολιγοπωλητών,  τεχνολογία της παραγωγής,  η σχέση

ανταγωνισμού  μεταξύ  των  ολιγοπωλητών  κατά  το  παρελθόν,  η  ύπαρξη  ανταγωνιστικής

πίεσης από απείθαρχους ολιγοπωλητές ή από τρίτους, οι δεσμοί μεταξύ των ολιγοπωλητών, ο

βαθμός  διαφάνειας  μεταξύ  των  ολιγοπωλητών),  β)  στην  πλευρά  της  ζήτησης  (  μέγεθος,

διακυμάνσεις και ελαστικότητα  της  ζήτησης,  ισχύς  των  ολιγοπωλητών-συνθήκες

προμήθειας) και γ) στο ίδιο σχετικό προϊόν (η ομοιογένεια του προϊόντος,  η τεχνολογική

καινοτομία). 

Ο  εντοπισμός  και  η  παράθεση  των  ανωτέρω  χαρακτηριστικών  της  αγοράς  δεν

αποτελεί κανένα κατάλογο των σχετικών με τον ολιγοπωλιακό συντονισμό παραγόντων. Τα

ανωτέρω  χαρακτηριστικά  δεν  έχουν  κατά  την  οικονομική  ανάλυση  αυτοτελή  αξία  ή

προκαθορισμένο ειδικό βάρος και η μηχανιστική εξέταση τους ενέχει τον κίνδυνο εξαγωγής

εσφαλμένων  συμπερασμάτων.  Για  το  λόγο  αυτό  η  οικονομική  ανάλυση  καταλήγει  στην

άποψη ότι η διαπίστωση της ύπαρξης σε μια ολιγοπωλιακή αγορά συνθηκών ευνοϊκών ή μη

για  τον  συντονισμό  των  ολιγοπωλητών  μπορεί  να  αξιολογηθεί  μόνο  μέσα  από  την

συνδυαστική  αξιολόγηση των ανωτέρω παραγόντων  και  της  αλληλεπίδρασης  του υπό το

πρίσμα  πάντοτε  της  οικονομικής  θεωρίας  που  χρησιμεύει  ως  βάση  ανάλυσης  του

ολιγοπωλίου61.

61Etter Β.,  The Assesment  of  Mergers  in  the  EC under  the  Concept  of  Collective  Dominance,  σε:  World
Competition 2000, Volume 23, Issue 3, σελ. 103
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Κεφάλαιο  Δεύτερο:  Συνταγματικό  Υπόβαθρο-  Οικονομική
Ελευθερία (αρ. 5 I Σ και 106 II Σ)

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  της  παρούσας  εργασίας,  λαμβάνει  χώρα  η  παράθεση  του

συνταγματικού υποβάθρου του φαινομένου των ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων. Ειδικότερα,

επιχειρείται  μέσα  από  την  παρουσίαση  του  περιεχομένου  και  της  συστηματικής  της

οικονομικής ελευθερίας (αρ. 5 παρ. 1 Σ και 106 παρ. 2 Σ) α) η καταγραφή των  θεσμικών

εγγυήσεων  που  κατοχυρώνει  το  Σύνταγμα  αφενός  για  την  προστασία  της  οικονομικής

αυτοδιάθεσης των κερδοσκοπικών ενώσεων (εν προκειμένω των τραπεζικών ιδρυμάτων) και

αφετέρου  για  την  προστασία  της  ανταγωνιστικής  ελευθερίας  και  β)  η  συναγωγή  των

πρακτικών που προκρίνει ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, για την επίλυση μιας σύγκρουσης

δικαιωμάτων,  η  οποία  ενδέχεται  να  προκύψει  σε  περίπτωση  που  από  την  ολιγοπωλιακή

συγκέντρωση ευνοηθεί ο συντονισμός της επιχειρηματικής συμπεριφοράς ανάμεσα στα μέλη

του ολιγοπωλίου. 

Η παράθεση του συνταγματικού υποβάθρου εκκινεί με την οριοθέτηση του πεδίου

προστασίας του γενικού δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας (αρ. 5 παρ.1 Σ και αρ. 106

παρ. 2 Σ) και των ειδικότερων θεματικών του εκφάνσεων (κάτωθι Ι). Εν συνεχεία λαμβάνει

χώρα ο προσδιορισμός των φορέων και των αποδεκτών του θεμελιώδους δικαιώματος της

οικονομικής ελευθερίας (κάτωθι ΙΙ) καθώς και των περιορισμών στους οποίους δύναται να

υπαχθεί το εν λόγω δικαίωμα (κάτωθι ΙΙΙ) ενώ, τέλος, επισημαίνονται τα απώτατα όρια των

περιορισμών αυτών (κάτωθι IV).  

Ι. Πεδίο Προστασίας

Η  συνταγματική  κατοχύρωση  της  οικονομικής  ελευθερίας  προκύπτει  από  την

συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 1 Σ και 106 παρ. 2 Σ. Η διάταξη του άρθρου 5

παρ.1 του ισχύοντος Συντάγματος, κατοχυρώνει την ελευθερία «συμμετοχής στην οικονομική

ζωή της χώρας», ως ατομικό δικαίωμα και  συγκεκριμένα ως έκφανση της ελευθερίας της

αυτοδιάθεσης του ανθρώπου62.

 Η εν λόγω διάταξη έχει γενικό χαρακτήρα (Auffangrecht) καθώς από αυτή πηγάζουν,

όπως  θα  αναλυθεί  κάτωθι,  ειδικότερες  πτυχές  της  οικονομικής  ελευθερίας  (όπως  π.χ.  η

62Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., Ατομικά Δικαιώματα, Αθήνα 2012, σελ. 1142; Γέροντας Απ., Δημόσιο  Oικονομικό
Δίκαιο, Αθήνα 2011, σελ. 289 επ. Πρβλ. επίσης Κιάντος Β., Το δίκαιο του ανταγωνισμού σαν ιδιωτικό και
δημόσιο δίκαιο σε: ΕπισκΕΔ 2010, σελ. 61 επ.
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ανταγωνιστική ελευθερία και η ελευθερία των συμβάσεων). Έναντι των ειδικότερων αυτών

δικαιωμάτων  η οικονομική ελευθερία του άρθρου 5 παρ. 1 Σ εφαρμόζεται  επικουρικά ή

συμπληρωματικά (lex spezialis derogat lex generalis), στις περιπτώσεις, δηλαδή, εκείνες, στις

οποίες μια οικονομική δραστηριότητα δεν δύναται λόγω του καινοφανούς χαρακτήρα της να

υπαχθεί στο πεδίο προστασίας κάποιου ειδικότερου ατομικού δικαιώματος63. 

Ο  δεύτερος  συνταγματικός  πυλώνας  της  οικονομικής  ελευθερίας  απαντάται  στην

διάταξη του άρθρου 106 παρ.  2  Σ,  το  οποίο κατοχυρώνει  ρητά την ιδιωτική  οικονομική

πρωτοβουλία.  Σε  αντίθεση  με  το  άρθρο  5  παρ.1  Σ  η  προκείμενη  διάταξη,  περιέχει  την

θεσμική εγγύηση της ελεύθερης ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας, θέτοντας όρια τόσο

στον  κρατικό  παρεμβατισμό,  τον  οποίο  επιτρέπει   μόνο  για  λόγους  που  άπτονται  της

προστασίας του γενικού συμφέροντος, όσο και στην ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, όταν

αυτή  αναπτύσσεται  εις  βάρος  της  ελευθερίας  και  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  ή  όταν

προκαλεί  βλάβη  στην  εθνική  οικονομία64.  Σε  αντιστοιχία  με  την  προκείμενη  θεσμική

εγγύηση,  το  Σύνταγμα  αναγνωρίζει  στους  πολίτες  μια  θεμελιώδη  αξίωση  για  αποχή  του

κράτους από επεμβάσεις στη σφαίρα της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας (αποθετική

λειτουργία του εν λόγω δικαιώματος - Abwehrrecht), χωρίς να θεσπίζει θετικές υποχρεώσεις

στην ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία65.

Από την συνδυαστική εφαρμογή, επομένως, των άρθρων 5 παρ. 1 Σ και 106 παρ. 2 Σ,

δύναται  να  συναχθεί  το  συμπέρασμα  ότι  η  συνταγματική  κατοχύρωση  της  οικονομικής

ελευθερίας, αναφέρεται στην προστασία της ιδιωτικής οικονομικής αυτονομίας και αφορά,

καταρχάς,  στην  ελευθερία  του  ατόμου  να  αναπτύσσει  οποιαδήποτε  μη  απαγορευμένη

οικονομική δραστηριότητα υπό την έννοια της παραγωγής και  προσφοράς προϊόντων και

υπηρεσιών. Το πεδίο προστασίας, όμως, της εν λόγω ελευθερίας δεν περιορίζεται μόνο στην

προσφορά και παραγωγή αλλά επεκτείνεται και στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών

αποτελώντας  το  συνταγματικό  έρεισμα  και  για  την  εγγύηση  της  ελευθερίας  των

καταναλωτών66. 

Ο περαιτέρω προσδιορισμός του πεδίου προστασίας της οικονομικής ελευθερίας δεν

εξαντλείται  στην  ανωτέρω  παράθεση  του  περιεχομένου  του  γενικού  δικαιώματος  της

63Βλ. Ράϊκος Γ. Α., Συνταγματικό Δίκαιο- Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα 2008, σελ. 334-335
64Βλ. Χρυσόγονος Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αθήνα 2006, σελ. 189 επ.; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π.
σελ. 1143
65Βλ.  Αντωνίου  Θ.,  Γενικές  Αρχές  Δημοσίου  Δικαίου,  Αθήνα  2014,  σελ.  366-367;  Κοτσίρης  Λ.,  Δίκαιο
Ανταγωνισμού, Αθήνα 2015, σελ. 23 με περαιτέρω παραπομπή στον Μάνεση Α., Ατομικές ελευθερίες, Αθήνα
1982, σελ 151 και Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1143
66Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ. 367; Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 190 επ; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1144 
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οικονομικής  ελευθερίας,  αλλά  επιβάλλει  την  παράθεση  του  περιεχομένου  και  των

ειδικότερων εκφάνσεων της και συγκεκριμένα της ελευθερίας των συμβάσεων (κάτωθι Α),

της  ελευθερίας  των  κερδοσκοπικών  ενώσεων  (κάτωθι  Β)  και  της  ελευθερίας  του

ανταγωνισμού (κάτωθι Γ).

Α. Ελευθερία των συμβάσεων

Η  ελευθερία  των  συμβάσεων  κατοχυρώνεται  συνταγματικά  ως  ειδική  μορφή  της

οικονομικής ελευθερίας στο άρθρο 5 παρ.1 Σ και η αναγκαιότητα της απορρέει τόσο από την

δικαιοπρακτική  ελευθερία,  την  ελευθερία,  δηλαδή,  αυτοδέσμευσης  του  προσώπου  στο

πλαίσιο μιας σύμβασης όσο και από την ίδια την λειτουργία της κοινωνίας, που προϋποθέτει

τη συνεργασία και τον αλληλοπεριορισμό των κοινωνών μέσα από την ελεύθερη σύναψη

δεσμευτικών συμφωνιών67. 

Η  ελευθερία  των  συμβάσεων  αποτελεί  βασικό  προαπαιτούμενο  της  ιδιωτικής

αυτονομίας, η θεμελίωση της οποίας κρίνεται ζωτικής σημασίας για κάθε κράτος που σέβεται

την ελευθερία των πολιτών του, αφού η κατάλυσή της συμβατικής ελευθερίας και η μερική ή

πλήρης αντικατάσταση της από την κρατική ή (άλλη) ετερονομία, θα καθιστούσε αδύνατη

την σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση των ιδιωτών και θα μετέτρεπε

το δημοκρατικό κράτος σε ολοκληρωτικό68. 

Αναφορικά  με  το  αντικείμενο  προστασίας  της,  η  ελευθερία  των  συμβάσεων

συνίσταται στις ειδικότερες ελευθερίες α) της σύναψης και καταγγελίας μιας σύμβασης69, β)

της επιλογής του αντισυμβαλλομένου και γ) της ελευθερίας καθορισμού του περιεχομένου

μιας συμφωνίας70. Υπό αυτή την έννοια, καθένας μπορεί να αρνηθεί να συνάψει μια σύμβαση

ή  να  συνάψει  σύμβαση  με  προκαθορισμένο  περιεχόμενο  και  συγκεκριμένο

αντισυμβαλλόμενο,  εφόσον  αυτό  δεν  ανταποκρίνεται  στην  ελεύθερη  βούληση  του.  Οι

ανωτέρω ελευθερίες,   προστατεύονται  απέναντι  σε οποιαδήποτε νομοθετική  επέμβαση εις

βάρος  του ενός  των  αντισυμβαλλομένων,  εκτός  εάν  αυτή  υπαγορεύεται  -σύμφωνα  με  το

67Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 358 επ.
68Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1146-1147
69Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π., σελ. 638; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1146-1147 με περαιτέρω παραπομπή σε: Ειρην.
Αθηνών 2317/80, σε:  ΤοΣ 1981, 129 (131) ΣτΕ 2944/80 (Τμ. Δ’)
70Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1149
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Σύνταγμα  και  την  νομολογία71-  από  σοβαρούς  λόγους  υπέρτερου  συμφέροντος,  όπως  η

προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή της εθνικής οικονομίας72. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών και διοικήσεως, σημαντικό

ρόλο διαδραματίζει η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη,

σύμφωνα με την οποία η εξ ολοκλήρου αποχή του νομοθέτη από οποιαδήποτε παρέμβαση,

υπό  οποιεσδήποτε  συνθήκες,  σε  υφιστάμενες  συμβάσεις  είναι  δικαιολογημένη  στις

περιπτώσεις εκείνες, όπου ο ιδιώτης υποκινούμενος από κίνητρα που του παρείχε το κράτος,

προχώρησε  καλόπιστα στην σύναψη της  σύμβασης73.  Ωστόσο,  ούτε  η  εν  λόγω αρχή δεν

αποκλείει  την  αναγκαστική  επέμβαση  του  νομοθέτη  αν  αυτή  είναι  αναγκαία  για  λόγους

προστασίας υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος74. 

Ομοίως και στις περιπτώσεις των διοικητικών συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται από

τη διοίκηση με διμερή συμφωνία, η σύναψη, η διαμόρφωση του περιεχομένου τους και η

λύση  τους  προϋποθέτει  την  σύμπτωση  βούλησης  των  συμβαλλόμενων.  Η  μονομερής

επέμβαση της διοίκησης για λύση ή αναθεώρηση μιας διοικητικής σύμβασης, δικαιολογείται

μόνο  σε  περιπτώσεις  όπου  προκύπτει  ή  δύναται  να  προκύψει  από τη  εν  λόγω σύμβαση,

κίνδυνος  για   το  δημόσιο  συμφέρον  και  πρέπει  να  λαμβάνει  χώρα  με  σεβασμό  στην

συμβατική  και  γενικότερα  οικονομική  ελευθερία75.  Υπό  την  έννοια  αυτή,  η  μονομερής

κρατική επέμβαση που συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες για τον ιδιώτη αντισυμβαλλόμενο

καθιστά αναγκαία κατ’ αρχήν την υποχρέωση αποζημίωσης του76. 

Ωστόσο,  παρά  την  προαναφερθείσα  προστασία  της  συμβατικής  ελευθερίας,  δεν

πρέπει να λησμονείται ότι η εν λόγω ελευθερία δεν αποτελεί μόνο ατομικό δικαίωμα αλλά

και συνταγματικά κατοχυρωμένο θεσμό με προσδιορισμένα όρια77, που απορρέουν από την

συστηματική του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, τα όρια του εν λόγω θεσμού εντοπίζονται στο

σημείο όπου το Σύνταγμα απαγορεύει κάθε μορφή κατάχρησης του78, όπως η αδικαιολόγητη

άρνηση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για το σύνολο των καταναλωτών

71Βλ. σχετικά ΑΠ 2/98, Ολ., σε: ΤοΣ 1999, σελ. 120
72Έτσι αρ. 25 παρ.3  και 106 παρ.2  
73Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1149-1150
74Βλ. αναλυτικά ΑΠ 2/89, Ολ., σε: ΤοΣ 1999, σελ. 120
75Βλ. ενδεικτικά  ΣτΕ 276/86 (Τμ.Γ’),  σε: ΤοΣ 1986, σελ. 678 και ΤοΣ 1987, σελ.332
76Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 190
77Έτσι και ο Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1151, με περαιτέρω παραπομπές σε: Μανιτάκη Α., Το υποκείμενο των
συνταγματικών δικαιωμάτων, Αθήνα 1981, σελ. 222 επ., και Μάνεση Α., Ατομικές ελευθερίες, Αθήνα 1982,
σελ 156 επ.
78Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1151, με περαιτέρω παραπομπή σε: Παπανικολάου Α. Π., Κατάχρηση της
συμβατικής ελευθερίας, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Αθήνα 1986.
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(π.χ.  ύδρευση,  χορήγηση  ηλεκτρικής  ή  άλλης  ενέργειας  κ.ο.κ),  από  τον  μονοπωλιακό  ή

δεσπόζοντα στην αγορά προμηθευτή τους (ιδιωτικό ή κρατικό)79.

Β. Ελευθερία των κερδοσκοπικών ενώσεων

Η  ελευθερία  των  κερδοσκοπικών  ενώσεων  προστατεύεται  από  την  οικονομική

ελευθερία, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ.1 Σ και συνίσταται στην ελευθερία

σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας κερδοσκοπικών ενώσεων (κυρίως εμπορικών εταιριών

και με εξαίρεση τους συνεταιρισμούς). 

Με την εν λόγω ελευθερία είναι συμβατή κάθε διάταξη που επιβάλλει ή απαγορεύει

ορισμένες εταιρικές μορφές για συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες80 ή προϋποθέτει

ορισμένους (οικονομικούς και άλλης φύσεως) όρους ή την έκδοση διοικητικής άδειας για την

ίδρυση της εταιρίας, ή τέλος θέτει τη λειτουργία της εταιρίας υπό διοικητική εποπτεία, υπό

την προϋπόθεση ότι τα διοικητικά αυτά μέτρα είναι, με βάση την αρχή της αναλογικότητας,

πρόσφορα,  αναγκαία  και  τελούν  σε  εύλογη  σχέση  με  την  προστασία  του  δημοσίου

συμφέροντος81. 

 Η ελευθερία των κερδοσκοπικών ενώσεων δεν δικαιολογεί, όμως, την διοικητική ή

νομοθετική επέμβαση του κράτους, με την οποία επιβάλλονται αναγκαστικά τροποποιήσεις

στο καταστατικό της εταιρίας ή αντικαθίσταται η διοίκηση ή απαγορεύεται η επωνυμία της

εταιρίας82.  Εντούτοις, σύμφωνα με τη νομολογία83 η νομοθετική επέμβαση στην αυτόνομη

λειτουργία των εμπορικών εταιριών, δύναται να κριθεί ως συνταγματική όταν επιβάλλεται

για λόγους προστασίας δημοσίου συμφέροντος παρά τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί

σχετικά με το αόριστο της εν λόγω γενικής έννοιας από μέρος της θεωρίας, το οποίο και

79Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1152-1153; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 381 επ.
80Έτσι ΣτΕ 3905/88, σε: ΤοΣ 1989, σελ. 151
81Σχετικά με την αρχή της αναλογικότητας βλ. αναλυτικά κάτωθι Κεφάλαιο Δεύτερο, IV.1.
82Παρεκκλίσεις είναι δυνατές μόνο τα πλαίσια που προδιαγράφουν τα άρθρα 5 παρ.1 , 17 παρ. 1 Σ και 106 παρ.
2 και 3-5 Σ. Βλ. σχετικά Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1154, με περαιτέρω παραπομπή σε: Ρόκα Ν., Εμπορικές
εταιρίες, Αθήνα 2012 
83Ειδικότερα, αναφορικά δε με τις συγκεντρώσεις τραπεζικό τομέα, το ΣτΕ, ήδη από το 1953, ενέκρινε την
συνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου 2292/1953, οι οποίες προέβλεπαν την αναγκαστική συγχώνευση
τραπεζικών  εταιριών  ως  αναγκαίες  για  την  προάσπιση  της  σταθερότητας  του  τραπεζικού  τομέα,  ο  οποίος
κρίθηκε ως άμεσα συνυφασμένος με την σταθερότητα της εθνικής οικονομίας και άρα με την προάσπιση του
δημοσίου συμφέροντος Βλ. ΣτΕ 598/53 και παρέβαλλε περαιτέρω την νομολογία σχετικά με την καθ’ επίκληση
του δημοσίου συμφέροντος  αναγκαστική  αύξηση κεφαλαίου  της  Εμπορικής  Τράπεζας  της  Ελλάδος;  Πρβλ.
περαιτέρω Πολ. ΠΑ 15050/77 σε: ΤοΣ 1978 σελ. 510 επ.; ΠΑ 13256/79 σε: ΝοΒ 1980, σελ. 1244 επ. 
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προκρίνει μια αυστηρή αντίληψη της έννοιας του δημόσιου συμφέροντος και της αρχής της

αναλογικότητας84. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  το  Σύνταγμα  δικαιολογεί  ρητά  την  υπό  προϋποθέσεις

κρατικοποίηση  των  εταιριών85 ενώ  επιτρέπει  ενδεχομένως  κρατικές  παρεμβάσεις  στο

εσωτερικό των κερδοσκοπικών εταιριών στο μέτρο μόνο που είναι αναγκαίες και κατάλληλες

για να συνδράμουν «εν ελευθερία και δικαιοσύνη» στην επίτευξη της κοινωνικής προόδου86.

Γ. Ελευθερία του ανταγωνισμού

Η ελευθερία  του  ανταγωνισμού  αποτελεί  αδήριτη  αναγκαιότητα  για  την  εύρυθμη

λειτουργία της εθνικής οικονομίας, καθώς αποτελεί κίνητρο για την βελτίωση της ποιότητας

των  προσφερόμενων  σε  μια  αγορά  προϊόντων  και  υπηρεσιών  και  θεσμική  εγγύηση

διαμόρφωσης των συναλλακτικών όρων προς όφελος του καταναλωτή και κάθε οικονομικά ή

οργανωτικά ασθενούς συμβαλλομένου87.  

Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελευθερία του ανταγωνισμού τόσο ως υποκειμενικό

δικαίωμα  όσο  και  ως  αντικειμενική  θεσμική  εγγύηση.  Η συνταγματική  κατοχύρωση  του

ελεύθερου ανταγωνισμού ως ατομικό δικαίωμα, απορρέει από το άρθρο 5 παρ. 1 Σ, όπου

προστατεύεται το δικαίωμα «εκάστου στην οικονομική ζωή της χώρας» και απαγορεύεται η

«προσβολή των δικαιωμάτων των άλλων», ενώ στο άρθρο 106 παρ. 2 Σ κατοχυρώνεται η

θεσμική εγγύηση του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπου ανήκουν η ελευθερία πρόσβασης στην

αγορά  και  η  ελευθερία  ανταγωνισμού  εντός  της  αγοράς  (στην  οποία  περιέχεται  και  η

απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού)88.  

Ειδικότερα,  στο  πεδίο  προστασίας  της  ελευθερίας  του  ανταγωνισμού  υπάγεται  η

δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά και απόκτησης μεριδίου σε αυτή καθώς και

της ελεύθερης συμμετοχής  στην οικονομική ζωή του τόπου. Ειδικότερα,  η ελευθερία  του

ανταγωνισμού εγγυάται το δικαίωμα του ελεύθερου καθορισμού των όρων συμμετοχής στην

αγορά  (κυρίως  τον  καθορισμό  τιμής  ή  κέρδους),  την  ελευθερία  διαφήμισης  του

84Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1155
85Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1155
86Άρθρο 25 παρ.2 Σ
87Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 381 επ.
88Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 194 επ.; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1156; Λιακόπουλος Θ., Η οικονομική
ελευθερία αντικείμενο προστασίας του δικαίου του ανταγωνισμού, Αθήνα 1981
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επιτηδεύματος  και  την  ελευθερία  επιλογής  των  καταναλωτών  μεταξύ  πλειόνων

προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

Εντούτοις,  η  ανταγωνιστική  ελευθερία  δεν  δικαιολογεί  α)  τις  συμπράξεις

επιχειρήσεων καθώς και κάθε εναρμονισμένη πρακτική αυτών που έχουν ως αντικείμενο ή ως

αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού (καρτέλ)89, β)

την κρατική ενίσχυση ορισμένων μόνο επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής, και επομένως την

διακριτική μεταχείριση αυτών, που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό ή τη νόθευση του

ανταγωνισμού90,  γ)  την  κατάχρηση  δεσπόζουσας  θέσης  στην  σχετική  αγορά,  δ)  τη

διαμόρφωση ιδιωτικών μονοπωλίων91 και ε) την εξάρτηση της οικονομικής δραστηριότητας

από προηγούμενη διοικητική  ή και  νομοθετική άδεια ή από τη συνδρομή αντικειμενικών

(ανεξάρτητων από τη βούληση του ενδιαφερομένου και των καταναλωτών) προϋποθέσεων92.

Η  θέσπιση  συγκεκριμένων  κανόνων,  που  εξειδικεύουν  τις  προαναφερθείσες

απαγορεύσεις  της  κατάχρησης  της  ελευθερίας  του  ανταγωνισμού,  όπως  κυρίως  ο  ν.

3359/2011, δεν επιδιώκει τον περιορισμό του ανταγωνισμού αλλά προσδιορίζει και εγγυάται

την ανταγωνιστική ελευθερία ως όρο διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς93. Η

συστηματική εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού εξασφαλίζει τον ορθό

και  δίκαιο  ανταγωνισμό,  καθιστώντας  την  λειτουργία  του  συγκεκριμένου  συνταγματικού

θεσμού επωφελή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την εθνική οικονομία.

Τέλος,  ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι η ελευθερία του ανταγωνισμού δεν

αποκλείει  εκ  των προτέρων τον  κρατικό παρεμβατισμό,  αλλά αντίθετα  τον  επιτρέπει  στο

μέτρο που κρίνεται αναγκαίος και πρόσφορος για λόγους προστασίας άλλων συνταγματικά

κατοχυρωμένων αγαθών, όπως, της δημόσιας υγείας94, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας95, της

εθνικής οικονομίας96, του περιβάλλοντος97 καθώς και του ίδιου του ελεύθερου ανταγωνισμού

έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού98.  

89Πρβλ. άρθρα 102 ΣΛΕΕ / αρ. 2 ν. 3959/2011
90Πρβλ. άρθρο 107 ΣΛΕΕ 
91Πρβλ. άρθρα101 ΣΛΕΕ,/ αρ. 1 ν. 3359/2011
92Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1158
93Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 195;  Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1159-1160
94Βλ. άρθρο 21 παρ.3 Σ.
95Βλ. άρθρο 106 παρ.2 Σ.
96Βλ. άρθρο 106 παρ. 1, 2 και 3 Σ.
97 Βλ.  άρθρο 24 παρ.1 Σ.
98Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1160
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ΙΙ. Φορείς- Πεδίο ισχύος

Μετά  τον  προσδιορισμό  του  πεδίου  προστασίας   της  οικονομικής  ελευθερίας

ακολουθεί ο προσδιορισμός των φορέων της και του πεδίου ισχύος της. Όπως κάθε ατομικό

δικαίωμα έτσι και η οικονομική ελευθερία, μαζί με τις ειδικότερες θεματικές διακρίσεις της,

έχει  διφυή  χαρακτήρα,  εμπεριέχει,  δηλαδή,  εκτός  της  αποδοθείσας  ικανότητας  ατομικού

δικαιώματος και την αντίστοιχη υποχρέωση σεβασμού του δικαιώματος αυτού. Υπό αυτή την

έννοια,  η  οριοθέτηση  του  πεδίου  ισχύος  της  οικονομικής  ελευθερίας  προϋποθέτει  τον

προσδιορισμό των υποκειμένων του δικαιώματος (κάτωθι Α) και των αποδεκτών του, όσων,

δηλαδή, δεσμεύονται από αυτή (κάτωθι Β). 

Α. Υποκείμενα της οικονομικής ελευθερίας

Φορείς της οικονομικής ελευθερίας δύνανται να είναι τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και

νομικά πρόσωπα. Η ικανότητα των φυσικών προσώπων  να είναι υποκείμενα της οικονομικής

ελευθερίας προκύπτει από το γεγονός ότι το εν λόγω δικαίωμα αποτελεί θεματική έκφανση

της ελευθερίας αυτοδιάθεσης του ανθρώπου, δικαιώματος που προσιδιάζει εκ φύσεως κατ

εξοχήν σε φυσικά πρόσωπα. Όπως, άλλωστε, συνάγεται και από το άρθρο 5 παρ. 1 Σ, το

πεδίο  προστασίας   του  εν  λόγω άρθρου  εμπεριέχει  όλες  τις  διαφορετικές  εκφάνσεις  της

ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Η  κατοχύρωση  των  φυσικών  προσώπων  ως  φορέων  της  οικονομικής  ελευθερίας

αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής. Περιορισμοί επιτρέπονται

μόνο εντός των συνταγματικών ορίων (όπως π.χ. ειδικοί  περιορισμοί για τους αλλοδαπούς)99

και  με  σεβασμό  πάντοτε  στις  βασικές  αρχές  του  πρωτογενούς  Ευρωπαϊκού  Κοινοτικού

Δικαίου, ιδίως δε στην απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας100. 

Παράλληλα με τα φυσικά πρόσωπα  και νομικά πρόσωπα δύνανται να τύχουν της

προστασίας του δικαιώματος της οικονομικής ελευθερίας, καθώς η λειτουργία τους αποτελεί

αποτέλεσμα  της  συνεργασίας  φυσικών  προσώπων  και  συνδράμει  στην  ανάπτυξη  της

ανθρώπινης προσωπικότητας. Το άρθρο 5 παρ. 1 Σ διασφαλίζει μεν την ελεύθερη συμμετοχή

των νομικών προσώπων στην οικονομική ζωή της χώρας, αυτό όμως δεν συνεπάγεται μια εν

λευκώ  εξουσιοδότηση  όλων  ανεξαιρέτως  των  νομικών  προσώπων  να  επικαλούνται  την

99Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 200; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1171; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 294 επ.
100Άρθρο 18 ΣΛΕΕ
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προστασία  του  εν  λόγω  δικαιώματος  κατά  την  ενάσκηση  των  οικονομικών  τους

δραστηριοτήτων101. Είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού

και δημοσίου δικαίου. 

Ειδικότερα, υποκείμενα της οικονομικής ελευθερίας είναι μόνο τα νομικά πρόσωπα

ιδιωτικού δικαίου και ιδίως οι εμπορικές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων,

εάν  πρόκειται  για  μετοχική  εταιρία.  Αντίθετα  δεν  αποτελούν  υποκείμενα  της  εν  λόγω

ελευθερίας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως προέκταση του κράτους, ακόμη και αν

ασκούν οικονομική συναλλακτική δραστηριότητα.  Το ίδιο ισχύει  και  για όλους  εκείνους

τους  δημόσιους  οργανισμούς  που  δραστηριοποιούνται  επιχειρηματικά  με  μορφή  νομικού

προσώπου ιδιωτικού δικαίου (δημόσιες επιχειρήσεις) και αποτελούν μονοπώλια ή κατέχουν

δεσπόζουσα  θέση  στην  αγορά παροχής  αγαθών  και  υπηρεσιών  ζωτικής  σημασίας  για  το

σύνολο  (όπως  π.χ.  ύδρευση,  ηλεκτρισμός,  συγκοινωνίες,  κ.ο.κ.)102.  Οι  προαναφερθείσες

δημόσιες επιχειρήσεις δεν δύνανται να αναγνωριστούν ως φορείς της οικονομικής ελευθερίας

καθώς  βασικός  τους  μέτοχος,  συνήθως,  είναι  το  Δημόσιο,  το  οποίο  είναι  κατά  κανόνα,

σύμφωνα με την συνταγματική  θεωρία,  αποδέκτης  της  δεσμευτικής  ισχύος  των ατομικών

δικαιωμάτων και όχι φορέας αυτής (Konfussionsargument). 

Ωστόσο, όλες οι περιπτώσεις δημόσιων επιχειρήσεων, οι οποίες ούτε μονοπωλούν,

ούτε  κατέχουν  δεσπόζουσα  θέση  σε  μια  αγορά  αλλά  απλώς  αναπτύσσουν  οικονομική

δραστηριότητα  επί  ίσοις  όροις  με  τους  ανταγωνιστές  τους  (όπως  π.χ.  ένα  δημοτικό

τυπογραφείο), θεωρούνται και αυτές υποκείμενα της οικονομικής ελευθερίας του αρ. 5 παρ. 1

Σ103 . 

Β. Αποδέκτες της οικονομικής ελευθερίας

Αποδέκτες  της  οικονομικής  ελευθερίας,  όπως  και  κάθε  θεμελιώδους  ατομικού

δικαιώματος, είναι το κράτος και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που αποτελούν

προέκτασή  του104.  Το  δικαίωμα  της  οικονομικής  ελευθερίας  εγγυάται  μια  ελευθερία

αμυντικού περιεχομένου (Abwehrrecht) καθώς εξασφαλίζει στα υποκείμενα του δικαιώματος

μια σφαίρα ελευθερίας και την προστατεύει, παραδοσιακά, απέναντι σε κάθε πιθανή μορφή

101Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1169
102Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1170-1171
103Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1171
104Ράϊκος Γ. Α., ό.π, σελ. 149
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κρατικής επέμβασης. Η δέσμευση όλων των φορέων της κρατικής εξουσίας για σεβασμό των

ατομικών δικαιωμάτων και εγγύηση της απρόσκοπτης άσκησης τους μέσα στα προβλεπόμενα

από το Σύνταγμα όρια, προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 25 παρ.1 Σ, το οποίο, μεταξύ άλλων,

ορίζει ότι «τα δικαιώματα του ανθρώπου... τελούν υπό την εγγύηση του κράτους… όλα τα

κρατικά  όργανα  υποχρεούνται  να  διασφαλίζουν  την  ανεμπόδιστη  και  αποτελεσματική

άσκησή τους».

Ωστόσο,  η  οικονομική  ελευθερία,  δεν  εξαντλείται  στην  προστασία  της  ελεύθερης

ανάπτυξης  οικονομικής  δραστηριότητας  από  πιθανές  διακινδυνεύσεις   της  προερχόμενες

μόνο από την δημόσια εξουσία αλλά και από κάθε είδους εξουσία, συμπεριλαμβανομένης και

αυτής των ιδιωτών (τρίτων) καθώς το άρθρο 5 παρ. 1 Σ δύναται -σε ορισμένες περιπτώσεις-

να αναπτύξει, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. 1, 3 Σ σε συνδυασμό με το άρθρο

106 παρ. 2 Σ, τριτενέργεια είτε έμμεση είτε ακόμη και άμεση.

Ειδικότερα,   γίνεται  δεκτό  ότι  οι  ιδιώτες  δεν  μπορούν  να  επικαλεστούν  την

οικονομική ελευθερία και ειδικότερα την ελευθερία των συμβάσεων στις μεταξύ τους σχέσεις

και  να  απαλλαγούν  από  τις  συμβατικές  τους  υποχρεώσεις  καθώς  δεσμεύονται  από  το

περιεχόμενο μιας (ακόμη και μειονεκτικής για τα συμφέροντα τους) συμφωνίας, την οποία

όμως συνήψαν ενσυνείδητα και αποτελεί προϊόν της ελεύθερης βούλησης τους105. Υπό την

έννοια αυτή, η οικονομική ελευθερία δύναται να αναπτύξει στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ

ιδιωτών  μόνο  έμμεση  τριτενέργεια  και  μάλιστα  στις  περιπτώσεις  εκείνες,  στις  οποίες  η

διακινδύνευση που απορρέει από μια σύμβαση προσιδιάζει σε ένταση, σε μια διακινδύνευση

που μπορεί να προέλθει από την κρατική εξουσία. Σε μια τέτοια περίπτωση επιτρέπεται κατά

την  ερμηνεία  αόριστων  νομικών  εννοιών  ή  γενικών  ρητρών  του  Αστικού  κώδικα  που

άπτονται του περιεχομένου μιας σύμβασης, η προσφυγή στην προσδιοριστική ενέργεια της

οικονομικής ελευθερίας (έμμεση τριτενέργεια).

Αντίθετα  με  την  έμμεση,  η  άμεση  τριτενέργεια  της  ελευθερίας  των  συμβάσεων

προσκρούει στην έντονη επιφύλαξη της συνταγματικής θεωρίας καθώς η παραδοχή της θα

αναιρούσε  κατ’  ουσία  το  αντικείμενο  της  συμβατικής  ελευθερίας.  Ωστόσο,  η  ανάπτυξη

άμεσης  τριτενέργειας  του  άρθρου  5  παρ.  1  Σ,  μπορεί  να  γίνει  κατ’  εξαίρεση  δεκτή  στις

περιπτώσεις που η παροχή βιοτικών αγαθών και υπηρεσιών εξαρτάται από μονοπωλιακή ή

δεσπόζουσα επιχείρηση. Η παραδοχή αυτή ερείδεται συνταγματικά 

105Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 200; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1171
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α)  τόσο  επί  του  άρθρου  25  παρ.3  Σ  (κατάχρηση  δικαιώματος)  που  καθιστά  κατ’  αρχήν

συνταγματικές  τις  νομοθετικές  διατάξεις  που  απαγορεύουν  και  τιμωρούν  την  άρνηση  ή

επιτάσσουν τη σύναψη συμβάσεων και παροχή βιοτικών αγαθών ή υπηρεσιών 

β)  όσο και  επί  του  άρθρου  106 παρ.2   (θεσμική  εγγύηση και  περιορισμοί  της  ιδιωτικής

πρωτοβουλίας)  που  θεμελιώνει  απευθείας  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  την  αξίωση  σύναψης

σύμβασης 106.

III. Περιορισμοί

Σύμφωνα  με  τη  συνταγματική  θεωρία,  η  πρόβλεψη  περιορισμών  των  ατομικών

δικαιωμάτων,  συμπεριλαμβανομένης,  βεβαίως,  και  της  οικονομικής  ελευθερίας,  είναι

αυτονόητη,  αφού η  προοπτική  μιας  απεριόριστης  ελευθερίας  άσκησης  τους  θα  οδηγούσε

νομοτελειακά  στην  καταχρηστική  εκμετάλλευση  τους  με  συνέπειες  ασύμβατες  με  την

συνταγματική  τάξη107.  Οι  περιορισμοί  που  προβλέπει  το  Σύνταγμα  για  την  οικονομική

ελευθερία  προκύπτουν  καταρχάς  από  τη  διάταξη  του  άρθρου  5  παρ.1  του  ισχύοντος

Συντάγματος, κατά το οποίο «έκαστος δικαιούται να συμμετέχει στην οικονομική ζωή της

χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή

τα χρηστά ήθη», ενώ συμπληρώνονται και από τη διάταξη του άρθρου 106 παρ.2 σύμφωνα

με  την  οποία  «η  ιδιωτική  οικονομική  πρωτοβουλία  δεν  επιτρέπεται  να  αναπτύσσεται  εις

βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή επί βλάβη της εθνικής οικονομίας.

Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των περιορισμών της οικονομικής ελευθερίας

που προβλέπονται ρητώς από το Σύνταγμα και οι οποίοι συστηματικά και κατ αντιστοιχία της

νομιμοποιητικής  τους  βάσης  δύνανται  να  διακριθούν,  όπως  αναφέρθηκε  ανωτέρω,  στους

απορρέοντες από το άρθρο 5 παρ. 1 Σ (κάτωθι Α) και από το άρθρο 106 παρ. 2 Σ (κάτωθι Β). 

Α. Περιορισμοί απορρέοντες από το άρθρο 5 Ι Σ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 Σ η οικονομική ελευθερία  δύναται  να υπαχθεί  σε

περιορισμούς  που  υπαγορεύονται  από  την  ανάγκη  προστασίας  των  «δικαιωμάτων  των

άλλων» (κάτωθι 1),  του Συντάγματος (κάτωθι 2) και των χρηστών ηθών (κάτωθι 3).

106Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1172
107Βλ. Ράϊκος Γ. Α., ό.π, σελ. 181

33

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:20:40 EEST - 44.213.66.193



1. Δικαιώματα των άλλων

Οι περιορισμοί της οικονομικής ελευθερίας αρχικά εντοπίζονται στα «δικαιώματα των

άλλων».  Τα  δικαιώματα  των  άλλων  ή  τα  «δικαιώματα  τρίτων»,  αποτελούν  αυτονόητο

περιορισμό  του  προκείμενου  ατομικού  δικαιώματος,  υπό  την  έννοια  ότι  η  άσκηση  της

οικονομικής  ελευθερίας  από  ένα  άτομο  δεν  πρέπει  να  παρεμποδίζει  ή  να  αποκλείει  την

άσκηση του ίδιου δικαιώματος από ένα άλλο. Η αναγωγή των δικαιωμάτων των άλλων σε

νομιμοποιητική  βάση περιορισμού  της  οικονομικής  ελευθερίας,  αναθέτει  στο  κράτος  την

υποχρέωση μέσα από την στάθμιση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων, να παρεμβαίνει και να

διαρρυθμίζει  τις  οικονομικές  σχέσεις  μεταξύ  των  ιδιωτών  κατά  τρόπο  τέτοιο,  ώστε  να

αποτρέπεται οποιαδήποτε καταχρηστική άσκηση της οικονομικής ελευθερίας εις βάρος των

δικαιωμάτων τρίτων.  

Ως «δικαιώματα των άλλων» θεωρούνται όλα τα άλλα αποθετικά ατομικά δικαιώματα

αλλά  και  τα  πολιτικά  και  κοινωνικά  δικαιώματα  τρίτων,  όπως,  επίσης,  και  τα  δημόσια

δικαιώματα108 και ιδιωτικά δικαιώματα που ρυθμίζουν σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και τα οποία

προκύπτουν είτε από το νόμο είτε από ιδιωτική σύμβαση109. 

Σημαντική θέση ανάμεσα στα «δικαιώματα των άλλων» -στα πλαίσια της οικονομίας

της  αγοράς-  κατέχουν  και  τα  δικαιώματα  των  καταναλωτών,  οι  οποίοι  δικαιούνται  να

απολαμβάνουν της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών ως ειδικότερη

έκφανση της ανταγωνιστικής ελευθερίας, αναλαμβάνοντας όμως παράλληλα και την ευθύνη

των  επιλογών  τους.  Τα  δικαιώματα  των  καταναλωτών  μπορούν  να  περιορίσουν  την

οικονομική ελευθερία των επιχειρήσεων που μετέρχονται αθέμιτων πρακτικών (όπως π.χ. η

ψευδής ή παραπλανητική διαφήμιση) προκειμένου να εξαπατήσουν το καταναλωτικό κοινό

σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών110. 

Σε  αντίθεση  με  τα  δικαιώματα  των  καταναλωτών  δεν  μπορούν  να  εκληφθούν  ως

«δικαιώματα  των  άλλων»  η  προσδοκία  δικαιώματος  ή  τα  απλά  συμφέροντα  των

επιχειρήσεων, η ικανοποίηση των οποίων αποσκοπεί π.χ. στην αθέμιτη παγίωση των μεριδίων

τους σε μια αγορά και συνακόλουθα στην αθέμιτη αύξηση της κερδοφορίας τους111,  όπως

είναι  για  παράδειγμα  το  συμφέρον  των  επιχειρήσεων,  που  δραστηριοποιούνται  σε  μια

108α.α. Ράϊκος Γ. Α., ό.π., σελ. 415
109Βλ.  Αντωνίου  Θ.,  ό.π.  σελ.  369;  Γέροντας  Απ.,  ό.π.,  σελ.  298;   Μπέσιλα  -Βήκα  Ε.,  Ο  ελεύθερος
ανταγωνισμός και οι περιορισμοί του. η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας κατά το άρθρο 5 παρ. 1 Σ.
Αθήνα 1998, σελ. 50 επ.
110Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 195; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1173-1174
111Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ. 369-370; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1173; Ράϊκος Γ. Α., ό.π., σελ. 412-413
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συγκεκριμένη  σχετική  αγορά,  να  θέσουν  φραγμούς  προκειμένου  να  αποκλείσουν  τον

ανταγωνισμό που θα προέκυπτε από την είσοδο στην αγορά που δραστηριοποιούνται, νέων

ομοειδών ανταγωνιστριών επιχειρήσεων112.

2. Σύνταγμα

Με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Σ προβλέπεται ρητώς ότι η οικονομική ελευθερία

δεν επιτρέπεται να παραβιάζει το τυπικό Σύνταγμα. Με την εν λόγω διάταξη θεσπίζεται η

υπεροχή των άλλων συνταγματικών διατάξεων, χωρίς να απαιτείται η θεμελίωση του ειδικού

χαρακτήρα τους113 (lex specialis derogat lex generalis). Σε περίπτωση σύγκρουσης, επομένως,

του  δικαιώματος  της  ελεύθερης  συμμετοχής  στην  οικονομική  ζωή  της  χώρας  με  άλλες

συνταγματικές ρυθμίσεις, η προκείμενη συνταγματική πρόβλεψη προσφέρει το κριτήριο για

την  διενέργεια  της  απαιτούμενης  στάθμισης  καθώς  προκρίνει  όπως  και  ο  προηγούμενος

περιορισμός (δικαιώματα των άλλων), την αναγκαία στάθμιση των εκάστοτε συγκρουόμενων

δικαιωμάτων με βάση την συστηματική συνοχή του Συντάγματος114. 

Υπό  αυτή  την  έννοια,  κρίθηκε  νομολογιακά115 ότι  η  προστασία  της  οικονομικής

ελευθερίας  δύναται  να  υποχωρεί  προς  χάριν  της  προστασίας  υπέρτερων  κατά  περίπτωση

συγκρουόμενων  με  αυτή  συνταγματικά  κατοχυρωμένων  αγαθών,  όπως  π.χ.  η  ανθρώπινη

αξιοπρέπεια (αρ. 2 παρ. 1 Σ), η προστασία του περιβάλλοντος (αρ. 24 Σ) και η αρχή της

ισότητας (αρ. 4 Σ) μέσα πάντοτε στα πλαίσια που προδιαγράφουν η αρχή της αναλογικότητας

και η αρχή του απαραβίαστου του πυρήνα του ατομικού δικαιώματος116. 

3. Χρηστά ήθη

Ο τρίτος και τελευταίος περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας που απορρέει από το

άρθρο 5 παρ.1 Σ είναι τα χρηστά ήθη. Τα χρηστά ήθη  αποτελούν μια νομική έννοια,  το

περιεχόμενο  της  οποίας  δεν  συμπίπτει  κατ  ανάγκη  με  τον  νομοθετικό  προσδιορισμό  της

καθώς  επιδέχεται  πολλαπλών ερμηνειών  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  κρατούσα  κοινωνική

112Βλ. Ράϊκος Γ. Α., ό.π., σελ. 413
113Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 195 επ.; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1174-1175
114Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ. 370
115Για μια επισκόπηση της σχετικής νομολογίας βλ. Αντωνίου Θ., ό.π., σελ. 370 με περαιτέρω παραπομπή σε:
ΣτΕ  1735/2012,  1991-1992,  3665/2005  Ολ,  2522/2000,  4175/1998  Ολ.  393/1993,  2445/1992,  547/1991,
2112/1984.
116Σχετικά με την αρχή του απαραβίαστου του πυρήνα του ατομικού δικαιώματος βλ. αναλυτικά κάτωθι IV.3.
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ηθική117. Σύμφωνα με τη κρατούσα στην νομολογία και νομοθεσία αντίληψη, ως χρηστά ήθη

περιγράφονται  οι κάθε φορά γενικά αποδεκτές  ή κρατούσες ηθικές  αντιλήψεις  του μέσου

συνετού και κοινωνικού ανθρώπου, ενώ κρίνεται αναγκαία η διαφοροποίηση τους από ιδεατά

πρότυπα  ηθικής  φύσεως  (π.χ.  ιδεολογικές  τοποθετήσεις)  που  θα  συνεπάγονταν  έναν

υπέρμετρα  επαχθή  περιορισμό  της  οικονομικής  ελευθερίας.118 Υπό  αυτή  την  έννοια,  δεν

δύναται να εκληφθεί ως αντιβαίνουσα στα χρηστά ήθη η επιδίωξη κέρδους από μέρους των

επιχειρήσεων  αλλά  ούτε  και  μπορεί  να  απαγορευθεί  στον  νομοθέτη  η  δυνατότητα  να

περιορίσει οικονομικές πρακτικές που θίγουν την αξιοπρέπεια ή την ψυχολογική υγεία των

εργαζομένων ή των καταναλωτών. 

Ο  νομοθέτης  δύναται  να  επεμβαίνει,  όταν  η  άσκηση  της  οικονομικής  ελευθερίας

παραβιάζει έναν γενικά αποδεκτό κανόνα κοινωνικής ηθικής, προκειμένου να προστατεύσει

τα  χρηστά  ήθη.  Μια  νομοθετική  παρέμβαση,  επομένως,  με  σκοπό  τον  περιορισμό

οικονομικών  δραστηριοτήτων,  οι  οποίες  προσβάλλουν  την  ανθρώπινη  αξιοπρέπεια,  την

ελευθερία  ή  την  υγεία  κ.λπ.  αποτελεί  συνταγματικά  ανεκτό  περιορισμό  της  οικονομικής

ελευθερίας και δικαιολογείται ανεξάρτητα από την αντίληψη του καταναλωτικού κοινού119. 

Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, ο περιορισμός υπέρ των χρηστών ηθών αποτελεί

ουσιαστικά στην πράξη μια επιφύλαξη υπέρ του νόμου, με την έννοια ότι ο καθορισμός των

χρηστών ηθών πραγματοποιείται σε κάθε εποχή από τον νομοθέτη (κυρίως, αλλά όχι μόνον,

από τον ποινικό νομοθέτη) μέσα πάντοτε στα όρια που χαράσσει το Σύνταγμα με απώτατο

όριο την κατοχύρωση του απαραβίαστου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας120.

Β. Περιορισμοί απορρέοντες από το άρθρο 106 ΙΙ Σ

Το άρθρο 106 παρ.2  Σ οριοθετεί  το  κανονιστικό  πεδίο της  ιδιωτικής  οικονομικής

πρωτοβουλίας  προβλέποντας  ότι  αυτή  δεν  επιτρέπεται  να  αναπτύσσεται  εις  βάρος  της

ελευθερίας  (κάτωθι  1),  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας  (κάτωθι  2),  της  εθνικής  οικονομίας

(κάτωθι 3) και εν τέλει του δημοσίου συμφέροντος (κάτωθι 4).  

117Βλ. Ράϊκος Γ. Α., ό.π., σελ. 419 
118Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ.370
119Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ.371
120Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1175
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1. Ελευθερία

Η  άσκηση  της  ιδιωτικής  οικονομικής  πρωτοβουλίας  ευρίσκει  αρχικώς  όριο  στην

ελευθερία  των  ανθρώπων.  Ως  ελευθερία  δεν  εκλαμβάνεται  μόνο  η  προσωπική  (φυσική)

ελευθερία, όπως αυτή κατοχυρώνεται ρητά από την ειδική διάταξη του άρθρου 5 παρ.3 του

ισχύοντος Συντάγματος, αλλά όλες οι ατομικές ελευθερίες που προστατεύει το Σύνταγμα και

οι συνάδοντες με αυτό νόμοι121. Υπό αυτή την έννοια, ο εν λόγω περιορισμός, εμπεριέχεται

στον  ήδη  προαναφερθέντα  περιορισμό  «των  δικαιωμάτων  των  άλλων»  που  προβλέπει  η

διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 Σ122.

Συνεπώς,  όταν  η  άσκηση  της  ιδιωτικής  οικονομικής  πρωτοβουλίας  θίγει  τις

προστατευόμενες από το Σύνταγμα ατομικές ελευθερίες (όπως π.χ. την ελευθερία κίνησης,

εγκατάστασης, ατομικής ή δημόσιας υγείας, κ.λπ.), ο νομοθέτης δύναται κατόπιν στάθμισης

με βάση την αρχή της αναλογικότητας, να περιορίσει την ιδιωτική πρωτοβουλία χάριν της

προστασίας των εν λόγω ελευθεριών.

2. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 παρ.2 Σ, η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία

δεν επιτρέπεται να προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο σεβασμός και η προστασία της

αξίας  του  ανθρώπου  κατοχυρώνεται  ρητώς  από  το  Σύνταγμα  στο  άρθρο  2  παρ.1  Σ  και

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της έννομης τάξης καθώς διακηρύσσει τον ανθρωποκεντρικό

χαρακτήρα  του  θεμελιώδους  νόμου  της  ελληνικής  πολιτείας  και  για  τον  λόγο  αυτό

συγκαταλέγεται πρώτο ανάμεσα στις θεμελιώδεις εκείνες συνταγματικές διατάξεις, εκείνες,

οι οποίες δεν επιτρέπεται να αναθεωρηθούν ούτε να ανασταλούν (αρ. 26 παρ. 1 Σ)123. 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αποτελεί όριο για την άσκηση

της  οικονομικής  ελευθερίας  και  πρέπει  λόγω  θεματικής  συνάφειας,  να  ερμηνεύεται  σε

συνδυασμό με την επόμενη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 106 Σ, η οποία νομιμοποιεί τον

παρεμβατικό  ρόλο  του  νομοθέτη  στον  χώρο  της  ιδιωτικής  οικονομικής  πρωτοβουλίας

προκειμένου να προασπίσει την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο αγαθών ζωτικής σημασίας

για τον άνθρωπο. 

121Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ. 1176
122Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ.374; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ.1176
123Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 195; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π. σελ.1176
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Υπό αυτή την έννοια, η προκείμενη διάταξη επιτρέπει στο κράτος την αναγκαστική

εξαγορά  επιχειρήσεων  ή  την  αναγκαστική  συμμετοχή  του  σε  αυτές,  όταν  οι  εν  λόγω

επιχειρήσεις παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και

τελούν  ως  εκ  τούτου  σε  στενή  σχέση  με  την  διασφάλιση  διάφορων  εκφάνσεων  της

ανθρώπινης  αξιοπρέπειας,  όπως  της  υγείας,  της  περίθαλψης,  της  ασφάλισης  ή  της

εκπαίδευσης124. Ο νομοθέτης, επομένως, επιτρέπεται να επιβάλλει περιορισμούς στην άσκηση

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να διαφυλάξει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οι δε

περιορισμοί  αυτοί  μπορούν  να  κυμαίνονται  από την απαγόρευση εκχώρησης  κοινοφελών

δραστηριοτήτων  στον  ιδιωτικό  τομέα  έως  και  την  ανάληψη  από  το  ίδιο  το  κράτος

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, όταν δεν υφίσταται ενδιαφέρον από ιδιώτες125. 

3. Εθνική οικονομία

Η  ιδιωτική  οικονομική  πρωτοβουλία  δεν  περιορίζεται  μόνο  από  υπέρτερα  κατά

περίπτωση οικονομικά συμφέροντα τρίτων αλλά δύναται να περιοριστεί και προς προάσπιση

της εθνικής οικονομίας (άρθρο 106 παρ.2 Σ). Ο εν λόγω συνταγματικός περιορισμός, δεν

απειλεί, σε καμία περίπτωση, την συνταγματικά θεμελιωμένη δυνατότητα αυτενέργειας των

ιδιωτών στο οικονομικό σύστημα ούτε αναιρεί στο ελάχιστο το καθήκον του κράτους για

σεβασμό και προστασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας126. Αντιθέτως, η προβλεπόμενη στην εν

λόγω  διάταξη  ευχέρεια  του  νομοθέτη  να  παρεμβαίνει  στην  άσκηση  της  ιδιωτικής

πρωτοβουλίας  προβλέπεται  μόνο σε εκείνες  τις  περιπτώσεις,  όπου η ιδιωτική  οικονομική

πρωτοβουλία  διαπιστωμένα   προσβάλλει  την  οικονομική  σταθερότητα  της  χώρας,  την

επιβίωση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας, τον γενικότερο εθνικό οικονομικό σχεδιασμό,

και  η  εφαρμογή  της  τελεί  υπό  την  αίρεση  ότι  δεν  θίγει  τον  πυρήνα  της  προκείμενης

ελευθερίας και είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

Υπό αυτούς  τους  όρους,  δύναται  να  περιοριστεί  η  ιδιωτική  πρωτοβουλία  για  την

προστασία σημαντικών τομέων της εθνικής οικονομίας, όπως α) η διασφάλιση της ανάπτυξης

νευραλγικών  κλάδων της  οικονομίας127 (π.χ.  η  βιομηχανία,  το  εμπόριο,  η  ναυτιλία  και  ο

τουρισμός)128,  β) η βιωσιμότητα καθοριστικών για την οικονομία επιχειρηματικών κλάδων

124Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ.374 
125Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ.374
126Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ. 375 με περαιτέρω παραπομπή σε Μάνεση Α., ό.π. σελ. 152
127Άρθρο 106 παρ. 2 Συντ.
128Πρβλ.  και  Τριανταφυλλάκης  Γ.,  Οικονομική ελευθερία  ή αποτελεσματικότητα ως προστατευτέο έννομο
αγαθό στο δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού;, σε: ΔΕΕ 2012, σελ. 628 επ.
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(όπως π.χ. τα μέτρα για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος)129, γ) η διασφάλιση της

νομισματικής σταθερότητας130 (όπως π.χ. τα μέτρα για την καταπολέμηση του πληθωρισμού),

δ) η προώθηση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών και ε) η εξασφάλιση

κρατικών ενισχύσεων και γενικότερα η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας131. 

4. Δημόσιο συμφέρον

Η  ιδιωτική  οικονομική  πρωτοβουλία  περιορίζεται  περαιτέρω  και  από  άλλους

παράγοντες  που  ουσιαστικά  αποτελούν  ειδικότερες  πτυχές  του  δημοσίου  συμφέροντος132.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάταξη του άρθρου 106 παρ.1 του Συντάγματος, το κράτος, με σκοπό

την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος, οφείλει

να   προγραμματίζει  και  να  συντονίζει  την  οικονομική  δραστηριότητα  στη  Χώρα,

επιδιώκοντας  να  εξασφαλίσει  την  συνολική  οικονομική  ανάπτυξη.  Υπέρ  της  ευχέρειας

παρέμβασης του κράτους στον κεντρικό οικονομικό προγραμματισμό συνηγορεί, άλλωστε,

και  η  διάταξη του άρθρου 79 παρ.  8  Σ,  που προβλέπει  ρητώς την κρατική  αρμοδιότητα

έγκρισης των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. 

Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  ο  συντακτικός  νομοθέτης  αναγνωρίζει  ότι  η  έλλειψη  της

ρυθμιστικής  παρέμβασης  του  κράτους  στην  διάρθρωση  της  ιδιωτικής  πρωτοβουλίας,

ενδέχεται  αφενός  να  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  ανομοιόμορφη  ανάπτυξη  της,  η  οποία

συνακόλουθα  δύναται  να  οδηγήσει  στη  δημιουργία  σοβαρών  ανισοτήτων  ή  οικονομικών

129Η  άμεση  συνάρτηση  της  βιωσιμότητας  του  τραπεζικού  συστήματος  με  την  διασφάλιση  της  εθνικής
οικονομίας παρά τις ελάχιστες αναφορές στην ελληνική νομολογία (Βλ. σχετικά Σαρμάς Ι., Η συνταγματική και
διοικητική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας,  Αθήνα 2003, σελ.  339 με αναφορά σε ΣτΕ 598/53
(‘Ολ.)  αφορώσα  την  αναγκαστική  συγχώνευση  Εθνικής  Τραπέζης  της  Ελλάδος  με  την  Τράπεζα  Αθηνών)
δύναται να βρει ερείσματα στην πρόσφατη οικονομική ανάλυση, όπου αποδεικνύεται ότι μια πιθανή απώλεια
εμπιστοσύνης σε ένα τραπεζικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντικά συστημικά προβλήματα. Ειδικότερα,
αναφορικά  με  την  τρέχουσα οικονομική  συγκυρία  αναφέρεται  χαρακτηριστικά  στην  μελέτη  των  Τσιριτάκη
Εμμ./Τσιριγωτάκη Ηλ. ότι  «…σε περιόδους έντονων εξωτερικών διαταραχών, οι ολιγοπωλιακές συγκεντρώσεις
εταιριών του τραπεζικού τομέα (παρά την διακινδύνευση του ανταγωνισμού που πιθανόν να συνεπάγονται)
έχουν  διττό  αποτέλεσμα:  από  τη  μια  συμβάλλουν  στην  σταθεροποίηση  του  χρηματοπιστωτικού  και  κατ’
επέκταση του οικονομικού συστήματος και από την άλλη δημιουργούν τις αρχικές συνθήκες για την ενίσχυση
της  δύναμής  τους  στην  αγορά  στο  μέλλον,  όταν  το  οικονομικό  σύστημα  θα  έχει  σταθεροποιηθεί».  Έτσι
Τσιριτάκης Εμμ./Τσιριγωτάκης Ηλ., Τραπεζική – τάσεις (πριν) και προοπτικές (μετά την κρίση), σε: Η διεθνής
κρίση,  η  κρίση στην ευρωζώνη και  το Ελληνικό  χρηματοπιστωτικό  σύστημα,  Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Αθήνα  2011,  σελ.  193-207;  Ομοίως  Κοκκόρης  Ι./Παπαδάκης  Κ.,  Συγχωνεύσεις  στο  Ελληνικό  Τραπεζικό
Σύστημα υπό το πρίσμα του Δικαίου Ανταγωνισμού, σε: ΔΕΕ 7/2013, σελ. 668 με περαιτέρω παραπομπή σε:
Competition and Financial Markets, OECD Report, 2009, σελ. 32
130Πρβλ. ΣτΕ 2125/77 (Όλ.), σε: ΤοΣ 1977,σελ. 633
131Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π. σελ. 375
132Όπως π.χ. η άνιση ανάπτυξη μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών ή μεταξύ αστικών κέντρων και
υπαίθρου Βλ. αναλυτικά  Αντωνίου Θ., ό.π. σελ. 375
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αδικιών,  με συνέπεια η κοινωνική συνοχή και  κατ’  επέκταση και  η κοινωνική  ειρήνη να

τίθενται  σε  κίνδυνο133.  Αφετέρου,  αναγνωρίζει  και  το  ενδεχόμενο  η  ιδιωτική  οικονομική

δραστηριότητα χωρίς την ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους,  να αναπτυχθεί μονομερώς ή

ανισοβαρώς  σε  συγκεκριμένους  μόνο  τομείς  της  εθνικής  οικονομίας,  καθιστώντας  την

συνολική οικονομική ανάπτυξη αδύνατη134.

Συνεπώς,  ο  νομοθέτης  δύναται  προς  διαφύλαξη  της  κοινωνικής  ειρήνης  και

προστασίας του γενικού συμφέροντος, να συντονίσει την οικονομική δραστηριότητα μέσα

από  την  εκπόνηση  οικονομικών  και  κοινωνικών  προγραμμάτων,  την  παροχή  κινήτρων

ανάπτυξης,  κρατικών  ενισχύσεων  (όπως  π.χ.  οι  αναπτυξιακοί  νόμοι)  και  την  επιβολή

απαγορεύσεων  ή  περιορισμών,  εφόσον,  όμως,  δεν  θίγεται  ο  πυρήνας  της  ιδιωτικής

πρωτοβουλίας  και  η  ανταγωνιστική  ελευθερία.  Η  συνταγματική  επιφύλαξη  υπέρ  του

δημοσίου συμφέροντος δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την μετατροπή της ιδιωτικής

οικονομίας σε δημόσια ή κρατικά διευθυνόμενη135.

IV. Όρια των περιορισμών

Η  παράθεση  του  συνταγματικού  υποβάθρου  της  οικονομικής  ελευθερίας

ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό των κυριότερων εγγυήσεων τήρησης των θεμελιωδών

δικαιωμάτων, οι οποίες συνδυαστικά προδιαγράφουν τα όρια των περιορισμών (Schranken-

Schranken)136 των ατομικών δικαιωμάτων και  εν προκειμένω της οικονομικής  ελευθερίας.

Υπό την έννοια αυτή, ακολουθεί η παρουσίαση του περιεχομένου και της συστηματικής των

εγγυήσεων της αναλογικότητας του αρ. 25 παρ. 1 Σ (κάτωθι  Α), της πρακτικής αρμονίας

(κάτωθι Β) και του απαραβίαστου του πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων (κάτωθι Γ).

133Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π., σελ. 1179 με περαιτέρω παραπομπή σε ΣτΕ 1149/88, σε: ΤοΣ 1988, σελ. 325 επ.
134Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π., σελ.376; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 317 επ.
135Βλ. Δαγτόλγου Δ.Π., ό.π., σελ. 1180
136Σχετικά  με  την  θεωρία  των  ορίων  των  περιορισμών  των  ατομικών  δικαιωμάτων  στην  συνταγματική
επιστήμη Βλ. αναλυτικά  Stern K., Staatsrecht, Band III/1, München  1994
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Α. Αρχή της αναλογικότητας

Η αρχή της αναλογικότητας,  όπως αυτή ρητά πλέον κατοχυρώνεται  στο άρθρο 25

παρ. 1 Σ, αποσκοπεί στην αποτροπή της κατάχρησης από μέρους της κρατικής εξουσίας της

δυνατότητας  που  προδιαγράφει  το  Σύνταγμα  για  επιβολή  περιορισμών  στα  ατομικά

δικαιώματα,  εν  προκειμένω  στην  οικονομική  ελευθερία.  Ανάμεσα  στον  εκάστοτε

επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό που επιδιώκει ένας περιορισμός του συγκεκριμένου δικαιώματος

και της εντάσεως, έκτασης και διάρκειας του συγκεκριμένου περιορισμού, πρέπει πάντοτε να

υφίσταται μια εύλογη σχέση.  

Ο έλεγχος της αναλογικότητας συνίσταται σε τρία επιμέρους στάδια και ειδικότερα

στον έλεγχο της καταλληλότητας (Geeignetheit),  της αναγκαιότητας (Erforderlichkeit)  και

της  αναλογικότητας  υπό  στενή  εννοία  του  εκάστοτε  επιβαλλόμενου  περιορισμού  της

οικονομικής ελευθερίας (Unangemessenheit)137. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την συστηματική της αρχής της αναλογικότητας,  κάθε

κρατικός περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας οφείλει να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο

υπέρτατο  σκοπό  δημοσίου  συμφέροντος  και  να  ελέγχεται  καταρχάς  αναφορικά  με  την

καταλληλότητα του για την επίτευξη του αποτελέσματος αυτού. Σε περίπτωση κατάφασης

της προκείμενης προϋπόθεσης, ακολουθεί ο έλεγχος της αναγκαιότητας του συγκεκριμένου

περιορισμού.  Όπως  καταγράφεται  στην  νομολογία  του  ΣτΕ138 πέρα  από  κατάλληλος  ο

περιορισμός μιας ατομικής ελευθερίας οφείλει να είναι και αναγκαίος, υπό την έννοια ότι η

επιλογή του πρέπει να προκύπτει από προηγούμενο έλεγχο και αποκλεισμό της δυνατότητας

επιβολής κάποιου άλλου λιγότερου επαχθούς αλλά εξίσου αποτελεσματικού για την επίτευξη

του επιδιωκόμενου δημόσιου σκοπού περιοριστικού μέτρου139. 

Εφόσον  υπάρχει  κατάφαση  της  καταλληλότητας  και  της  αναγκαιότητας  του  υπό

εξέταση  περιορισμού,  ο  έλεγχος  της  αναλογικότητας  ολοκληρώνεται  με  την  εξέταση του

κριτηρίου της αναλογικότητας του εν στενή εννοία,  το οποίο πληρούται όταν ο εκάστοτε

επιβαλλόμενος περιορισμός δεν συνεπάγεται μια υπέρμετρα (δυσανάλογα) επαχθή προσβολή

137Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 90 επ; .Αντωνίου Θ., ό.π., σελ. 240 
138Βλ.  αναλυτικά  Ορφανουδάκης,  Σ.,  Η  αρχή  της  αναλογικότητας  στην  ελληνική  έννομη  τάξη.  Από  τη
νομολογιακή  εφαρμογή  της  στη  συνταγματική  της  καθιέρωση,  Μελέτες  Συνταγματικού  Δικαίου  και
Πολιτειολογίας 11, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2003
139Βλ. Χρυσόγονος Κ., ό.π., ελ. 90 επ.; Χιώλος Κ., Η συνταγματική αρχή της αναλογικότητος, σε: ΕΔΔΔΔ
2012, σελ. 913 επ.  
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της  οικονομικής  ελευθερίας  των  ενδιαφερομένων  με  απώτατο  όριο  το  απαραβίαστο  του

πυρήνα του ατομικού δικαιώματος140. 

Β. Αρχή της πρακτικής αρμονίας

Άμεσα  συνδεδεμένη  με  την  αρχή  της  αναλογικότητας  ως  μέσου  επίτευξης  μιας

ισορροπίας  δικαίου  ανάμεσα  στο  θεμιτό  σκοπό  που  επιδιώκεται  να  επιτευχθεί  και  των

δικαιωμάτων όσων θίγονται άμεσα ή έμμεσα από την ενέργεια για την επίτευξη του εν λόγω

σκοπού, είναι και η αρχή της πρακτικής αρμονίας (“praktische Konkordanz”)141.

Η προκείμενη αρχή αφορά στην περίπτωση σύγκρουσης ατομικών δικαιωμάτων που

δεν  τελούν  υπό  την  προστασία  του  νομοθέτη  και   επιτάσσει  από  τον  εφαρμοστή  και

ερμηνευτή  του  δικαίου  την  μέγιστη  δυνατή  εξισορρόπηση  τους,  όπως  αυτή  δύναται  να

συναχθεί  από  την  συστηματική  του  συνταγματικού  κειμένου.  Όλα  τα  συνταγματικά

κατοχυρωμένα  ατομικά  δικαιώματα  (εξαιρουμένου  του  απαραβίαστου  της  αξίας  του

ανθρώπου αρ. 2 παρ. 1 Σ) απολαμβάνουν της ίδιας τυπικής ισχύος και μια πιθανή σύγκρουση

ανάμεσα τους δεν δύναται να επιλυθεί ούτε κατόπιν προσφυγής σε μια ιεραρχική κλίμακα

ισχύος  αλλά  ούτε  και  με  μια  αφηρημένη  στάθμιση  των  συγκρουόμενων  ελευθεριών

ανεξαρτήτως  της  απορρέουσας  από  το  σύνταγμα  συστηματικής  αλληλουχίας  τους.

Συγκεκριμένα,  προτού  «ο  ερμηνευτής  και  ο  εφαρμοστής  φτάσει  στην  διαπίστωση   της

αντίφασης οφείλει να αναζητήσει την νοηματική ενότητα του Συντάγματος και να εξαντλήσει

πρώτα τα περιθώρια  συμβιβασμού αφού το Σύνταγμα δεν είναι  άθροισμα αλλά σύστημα

κανόνων δικαίου. Η επιλογή , επομένως, του ενός δικαιώματος σε βάρος του άλλου έχει θέση

μόνο αν η προηγούμενη ερμηνευτική προσπάθεια αποδειχτεί στην συγκεκριμένη συγκυρία

ατελέσφορη»142. 

Σύμφωνα, επομένως, με την αρχή της πρακτικής αρμονίας, η επίλυση της σύγκρουσης

της οικονομικής ελευθερίας με δικαιώματα τρίτων -που επίσης δεν τελούν υπό την προστασία

του νομοθέτη- πρέπει να αναζητηθεί μέσα στα πλαίσια που προδιαγράφει το Σύνταγμα, ώστε

να  επιτευχθεί  μια  αποτελεσματική  προστασία  και  των  δύο  συγκρουόμενων  ατομικών

140Βλ. Αντωνίου Θ., ό.π., σελ. 240; Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π., σελ. 177 επ.; Χρυσόγονος Κ., ό.π., σελ. 90 επ.;
Χιώλος Κ., Η συνταγματική αρχή της αναλογικότητος, σε: ΕΔΔΔΔ 2012, σελ. 913 επ.  
141Σχετικά με την αρχή της πρακτικής αρμονίας στην συνταγματική επιστήμη και τις διαφορές της ελληνικής
με  την  γερμανική  προσέγγιση  της  εν  λόγω  αρχής  βλ.  αναλυτικά   Merten D./Papier J.-H.,  Handbuch der
Grundrechte, Heidelberg 2011, σελ. 177 επ.
142Βλ. Τσάτσος Δ., Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα, Τόμος Γ΄, Αθήνα - Κομοτηνή 1988 σελ.
297; Πρβλ. Μάνεσης Α., Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, Αθήνα 1982, σελ. 65
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δικαιωμάτων,  η  οποία  θα  συνίσταται  στην  αποφυγή  της  καταχρηστικής  άσκησης  ενός

δικαιώματος  εις  βάρος  κάποιου  άλλου  και  στην  εξασφάλιση  της  μέγιστης  δυνατής

λειτουργικής συνύπαρξης αμφότερων143. 

Κατά  την  στάθμιση,  βεβαίως,  των  συγκρουόμενων  αγαθών  εγκυμονεί  έντονα  ο

κίνδυνος των υποκειμενικών κρίσεων του πολιτειακού οργάνου (διοικητικού ή δικαστικού).

Για να αποτραπεί ή τουλάχιστον για να ελαχιστοποιηθεί  ο εν λόγω κίνδυνος, το αρμόδιο

κρατικό  όργανο οφείλει  να ασκεί  την διακριτική  του ευχέρεια  με  κριτήρια αντικειμενικά

αποφεύγοντας  τις  αυθαίρετες  κατατάξεις  και  τις  υποκειμενικές  εκτιμήσεις  πολιτικής  ή

ιδεολογικής φύσεως144. 

Γ. Αρχή του απαραβίαστου του πυρήνα των ατομ. δικαιωμάτων

Απώτατο όριο κάθε περιορισμού των ατομικών ελευθεριών αποτελεί η προστασία του

απαραβίαστου του πυρήνα τους. Η συνταγματική πρόβλεψη  της ευχέρειας του νομοθέτη να

επιβάλλει περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση

την δυνατότητα να θέσει εν αμφιβόλω τον πυρήνα του δικαιώματος εκτός των περιπτώσεων

στις οποίες το ενδεχόμενο αυτό προβλέπεται ρητώς από αντίστοιχη συνταγματική διάταξη,

όπως στην περίπτωση του περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας (σύλληψη ή κράτηση) ή

της ιδιωτικής ιδιοκτησίας (αναγκαστική απαλλοτρίωση)145.

Η θεωρητική βάση της αναγκαιότητας σεβασμού της εν λόγω αρχής προκύπτει από

την κορυφαία επιλογή του συντακτικού νομοθέτη, σύμφωνα με την οποία η κατοχύρωση των

ατομικών  ελευθεριών  επιβάλλεται  από  τον  σεβασμό  και  την  προστασία  της  αξίας  του

ανθρώπου (αρ. 2 παρ. 1 Σ), ο οποίος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της συνταγματικής τάξης.

Υπό την έννοια αυτή, κανένας σύμφωνος με το Σύνταγμα περιορισμός ατομικού δικαιώματος

δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα την αναίρεση της ανθρώπινης αξίας. Ο άνθρωπος

αποτελεί πάντοτε υποκείμενο δικαίου και δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η υποβάθμιση

του σε αντικείμενο  αθέμιτων πρακτικών (Objektivierungsverbot)146. 

Το πνεύμα αυτό απηχεί  ρητά και  η  διάταξη περί  υπαγωγής των δικαιωμάτων του

ανθρώπου υπό την εγγύηση του κράτους (αρ. 25 παρ. 1 Σ), η οποία έχει ως στοιχειώδες και

143Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., ό.π., σελ. 109
144Βλ. Τσάτσος Δ., ό.π., σελ. 297; Μάνεσης Α., ό.π., σελ. 65
145Βλ. Δαγτόγλου Δ. Π., όπ., σελ. 174 επ.
146Βλ. αναλυτικά Maunz Th./Duerig G., Grundgesetz-Kommentar, Band I, München 2015
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αναφαίρετο  περιεχόμενο  την  απόλυτη  κατοχύρωση  του  πυρήνα  των  δικαιωμάτων  αυτών

έναντι κρατικών ή ιδιωτικών προσβολών. 

V. Συμπέρασμα

Από  την  αξιολόγηση  της  πρακτικής  των  συγκεντρώσεων  τραπεζών  σε  μια

ολιγοπωλιακή  αγορά  υπό  το  πρίσμα  του  συνταγματικού  υποβάθρου  της,  δηλαδή  της

οικονομικής ελευθερίας, δύναται να συναχθούν πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά α) με την

έκταση της συνταγματικής κατοχύρωσης της οικονομικής ελευθερίας των  εμπλεκομένων σε

μια  ολιγοπωλιακή  συγκέντρωση  μερών  και  β)  με  την  συστηματική  επίλυσης  πιθανών

συγκρούσεων δικαιωμάτων, που πιθανόν να προκύψουν σε περίπτωση που από την εν λόγω

συγκέντρωση ευνοείται  ο συντονισμός της επιχειρηματικής  συμπεριφοράς των μελών του

ολιγοπωλίου και η ανάπτυξη αντι-ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων. 

Συγκεκριμένα, το Σύνταγμα κατοχυρώνει αφενός την πρακτική των συγκεντρώσεων

ως  εμπίπτουσα  στο  πεδίο  προστασίας  της  οικονομικής  ελευθερίας  και  μάλιστα  των

θεματικών της συνιστωσών, όπως συγκεκριμένα η ελευθερία των κερδοσκοπικών ενώσεων

να χαράξουν την επιχειρηματική τους στρατηγική αλλά και η ελευθερία των συμβάσεων, η

ελευθερία δηλαδή δύο τουλάχιστον επιχειρήσεων -ακόμη και ανταγωνιστικών μεταξύ τους-

να συμπράξουν, προκειμένου να διασφαλίσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα είτε υπό την

έννοια της αύξησης της κερδοφορίας τους είτε υπό την έννοια της επιδίωξης της οικονομικής

τους επιβίωσης, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δύναται να υπαγορεύεται και από λόγους

υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, καθώς π.χ. η βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος

μιας χώρας έχει κριθεί και νομολογιακά αλλά και βάσει οικονομικών μελετών ότι τελεί σε

στενή συνάρτηση με την εύρυθμη πορεία της εθνικής οικονομίας. 

Παράλληλα με τις ανωτέρω ελευθερίες, το Σύνταγμα κατοχυρώνει επίσης ως έκφανση

της οικονομικής ελευθερίας και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, ο οποίος  αποσκοπεί α) στην

θεσμική  εγγύηση του δικαιώματος  των επιχειρήσεων  να  εισέλθουν  σε  μια  αγορά και  να

αναπτύξουν ελεύθερα οικονομική δραστηριότητα σε αυτή αλλά και β) στην διασφάλιση του

δικαιώματος των καταναλωτών να επιλέγουν ελεύθερα εκείνα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες

που εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα τους με βάση οικονομικά

ή/και ποιοτικά κριτήρια
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Όπως γίνεται συνακόλουθα αντιληπτό, στην περίπτωση των συγκεντρώσεων σε μια

ολιγοπωλιακή αγορά ενυπάρχει η πιθανότητα η οικονομική ελευθερία των τραπεζών, όπως

αυτή  εκφράζεται  μέσα  από  την  πρακτική  των  συγκεντρώσεων   να  θέτει  εν  αμφιβόλω,

-ιδιαίτερα  σε  περίπτωση  που  έχει  ως  αποτέλεσμα  τον  συντονισμό  της  επιχειρηματικής

συμπεριφοράς των μελών του ολιγοπωλίου-   την ανταγωνιστική  ελευθερία  στην εν λόγω

σχετική αγορά. Δεν αποκλείεται, επομένως, στην περίπτωση ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων

η εκδήλωση μιας σύγκρουσης ατομικών δικαιωμάτων, η επίλυση της οποίας από τα αρμόδια

πολιτειακά όργανα θα πρέπει να επιχειρείται μέσα από την στάθμιση των αντικρουόμενων

συμφερόντων με γνώμονα τις ρητές συνταγματικές επιταγές και την συστηματική συνοχή του

θεμελιώδους νόμου της χώρας. 

Ειδικότερα, το Σύνταγμα επιτάσσει βάσει της αρχής της πρακτικής αρμονίας ότι το

αρμόδιο πολιτειακό όργανο -προτού αποφανθεί για την σύγκρουση και προτού αποφασίσει

να  προβεί  στην  επίλυση  της  σύγκρουσης  δίνοντας  προβάδισμα  σε  ένα  από  τα  δυο

συγκρουόμενα  δικαιώματα-  οφείλει  να  προβεί  στην  στάθμιση  των  συγκρουόμενων

δικαιωμάτων και στην αναζήτηση εκείνης της λύσης της σύγκρουσης που θα διασφαλίζει την

νοηματική ενότητα του Συντάγματος, αφού το Σύνταγμα, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτελεί

ένα απλό άθροισμα αλλά ένα σύστημα κανόνων δικαίου που βασίζεται  στην λειτουργική

συνύπαρξη όλων των δικαιωμάτων. 

Εάν  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  τότε  κάθε  τυχόν  περιορισμός  δικαιώματος  θα  πρέπει,

σύμφωνα  με  την  αρχή  της  αναλογικότητας,  να  είναι  κατάλληλος  και  αναγκαίος  για  την

επίτευξη  του  εκάστοτε  επιδιωκόμενου  σκοπού  δημοσίου  συμφέροντος  και  να  μην

συνεπάγεται  υπέρμετρα (δυσανάλογα) επαχθείς  συνέπειες  για το δικαίωμα που αφορά με

απώτατο  όριο  το  απαραβίαστο  της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας,  η  οποία  εμπεριέχεται  στον

πυρήνα κάθε ειδικότερου ατομικού δικαιώματος.  

Αναγκαία συνθήκη προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τόσο

της αρχής της πρακτικής αρμονίας όσο και της αναλογικότητας αποτελεί η αποφυγή από  το

αρμόδιο κρατικό όργανο κατά την στάθμιση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων αυθαίρετων

κατατάξεων, υποκειμενικών εκτιμήσεων πολιτικής ή ιδεολογικής φύσεως και η άσκηση της

διακριτικής  του  ευχέρειας  με  κριτήρια  αντικειμενικά.  Η αντικειμενικότητα  αυτή,  δύναται

στην προκείμενη  περίπτωση να εξασφαλιστεί  μέσα από μια ουσιαστική και  συστηματική

οικονομική ανάλυση του φαινομένου του συντονισμού της επιχειρηματικής συμπεριφοράς
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που  προκύπτει  από  ολιγοπωλιακές  συγκεντρώσεις,  όπως  ακριβώς  υπαγορεύεται  από  την

οικονομική θεωρία.  
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Κεφάλαιο  Τρίτο:  Πρότυπο  Δικαίου  ελεύθερου  ανταγωνισμού
(κοινοτικού και εθνικού)

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  της  παρούσας  εργασίας,  λαμβάνει  χώρα  η  παρουσίαση  της

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ως κριτηρίου ελέγχου ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων στο

εθνικό  δίκαιο  (αρ.5  επ.  ν.  3959/2011)  υπό  το  πρίσμα  της  ενωσιακής  νομολογίας  και

νομοθεσίας,  οι  οποίες  διέπλασαν  και  το  εν  λόγω  κριτήριο  μέσα  από  τη  σύνθεση  της

οικονομικής  και  συνταγματικής  θεωρίας  και  ειδικότερα  της  θεωρίας  των  ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, όπως αναλύθηκαν εκτενέστερα στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Η  παρουσίαση  εκκινεί  από  την  περιγραφή  της  διαμόρφωσης  του  κριτηρίου  της

συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  στο  κοινοτικό  δίκαιο  (κάτωθι  Ι)  και  συνεχίζει  με  την

ενσωμάτωση του στο ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως

αυτό αποτυπώνεται στα αρ. 5 επ. ν. 3959/2011 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό 139/2004 ΕΕ

και τις κατευθυντήριες οδηγίες 2004/C31/03 (κάτωθι ΙΙ).

Ι. Νομολογιακή διαμόρφωση του κριτηρίου της συλλ. δεσπόζουσας θέσης
στο κοινοτικό δίκαιο

Στο πρώτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται η νομολογιακή δημιουργία και

θεματική  διαμόρφωση  της  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  ως  κριτηρίου  ελέγχου

συντονισμένων αποτελεσμάτων ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων, όπως αυτή προέκυψε από

την σχετική  νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρωτοδικείου

(ΠΕΚ).

Υπό αυτή την έννοια παρατίθενται στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία των αποφάσεων

της Επιτροπής και του ΔΕΚ επί των υποθέσεων  “Kali & Salz” (κάτωθι Α), “Gencor” (κάτωθι

Β) και “Airtours” (κάτωθι Γ). Με τις εν λόγω αποφάσεις έγιναν τα πρώτα σημαντικά βήματα

προς  την  νομολογιακή  διάπλαση  των  κριτηρίων  ελέγχου  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων

(συλλογική δεσπόζουσα θέση), μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε με την απόφαση του

Πρωτοδικείου  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  “Airtours/Επιτροπή”  (κάτωθι  Δ),  η  οποία  και

συνέβαλλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του κριτηρίου της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης

σηματοδοτώντας παράλληλα και την μετάβαση της νομολογίας και της νομοθεσίας σε μια πιο

ουσιαστική  και  συστηματική  οικονομική  ανάλυση  συγκεντρώσεων  σε  ολιγοπωλιακά

διαρθρωμένες αγορές (κάτωθι Ε). 
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Α. Υπόθεση Kali & Salz

Η εν λόγω υπόθεση αφορούσε την σχεδιαζόμενη συγκέντρωση δραστηριοτήτων στον

τομέα ανθρακικού άλατος και ορυκτού καλίου των Kali&Salz και Mdk (Mitteldeutsche Kali

AG) σε μια κοινοπραξία μεταξύ της Kali&Salz και της Treuhandanstalt, μοναδικού μετόχου

της  Mdk, έργο του οποίου ήταν η ανασυγκρότηση των κρατικών επιχειρήσεων της πρώην

Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σύμφωνα με την υποβληθείσα στην Επιτροπή συμφωνία

συγκέντρωσης  πράξη, η Kali&Salz, θυγατρική εταιρία του ομίλου χημικών προϊόντων BASF

και η Treuhandanstalt θα προέβαιναν στην σύσταση κοινής επιχείρησης, της Mdk, η οποία θα

μετατρέπονταν σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Η συμμετοχή της  Kali&Salz στην εταιρία

αυτή θα συνίστατο σε μη κεφαλαιακές εισφορές και ειδικότερα στην προσφορά εργασιών στο

τομέα  της  παραγωγής  ανθρακικού  καλίου  και  ορυκτού  άλατος  ενώ  η  εισφορά  της

Treuhandanstalt θα ήταν χρηματική. 

Η Επιτροπή αντιτάχθηκε στην πραγματοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης, καθώς

έκρινε  ότι  αυτή  θα  οδηγούσε  σε  συλλογική  δεσπόζουσα  θέση  της  επιχείρησης  που  θα

προέκυπτε από τη συγκέντρωση (Kali&Salz/MdK) με τη γαλλική επιχείρηση EMC/SCPA.

Αναλυτικότερα, η εκτίμησή της Επιτροπής βασιζόταν στα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

α)  στον  υψηλό  βαθμό  συγκέντρωσης  που  θα  διαμορφωνόταν  στη  σχετική  αγορά  (η  νέα

επιχείρηση θα κατείχε από κοινού με την  SCPA περίπου 60% της κοινοτικής αγοράς, ενώ

κατά τα λοιπά η προσφορά ήταν κατακερματισμένη σε επιχειρήσεις που δεν θα ήταν σε θέση

να απειλήσουν το δυοπώλιο), 

β) στην φύση των προϊόντων και στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της αγοράς (ομοιογενές

προϊόν,  ωριμότητα  της  αγοράς,  περιορισμένος  όγκος  διασυνοριακών  συναλλαγών  μεταξύ

Γερμανίας και Γαλλίας, εμπόδια εισόδου στην αγορά) και 

γ) στην ύπαρξη «διαρθρωτικών δεσμών» («structural links») μεταξύ Kali&Salz και SCPA, οι

οποίοι  προκύπτουν  1)  από  τον  κοινό  έλεγχο  μιας  καναδικής  επιχείρησης,  2)  από  τη

συμμετοχή σε σύμπραξη που συντόνιζε τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες και 3) από το γεγονός

ότι  επί  σειρά  ετών  οι  πωλήσεις  της  Kali&Salz στη  Γαλλία  πραγματοποιούντο  μέσω της

SCPA147.

147Απόφαση «Kali & Salz» της Επιτροπής, 14.12.1993, υπόθεση IV/M.308 «Kali & Salz/MdK/Treuhand», παρ.
54-61
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Ωστόσο,  το  Δικαστήριο  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  (ΔΕΚ)  κατά  τον  έλεγχο  της

απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση Kali&Salz, επισήμανε την αναγκαιότητα

εφαρμογής  από  την  Επιτροπή  κατά  τον  έλεγχο  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  των

κριτηρίων  του  Κανονισμού  4064/89.  Συγκεκριμένα,  όπως  απεφάνθη  το  δικαστήριο,  «η

Επιτροπή οφείλει…. να εκτιμήσει,  αναλύοντας τις προοπτικές της αγοράς αναφοράς, αν η

πράξη  συγκεντρώσεως  που  της  κοινοποιείται  οδηγεί  σε  μια  κατάσταση,  στην  οποία  ο

αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην οικεία αγορά παρακωλύεται σε σημαντικό βαθμό από

τις μετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και μια ή περισσότερες τρίτες επιχειρήσεις που

έχουν  ομού,  ιδίως  λόγω  διασυνδέσεων  που  υφίστανται  μεταξύ  τους,  την  εξουσία  να

υιοθετούν  κοινή  γραμμή  δράσης  στην  αγορά  και  να  ενεργούν  σε  σημαντικό  βαθμό

ανεξάρτητα από τους λοιπούς ανταγωνιστές, από την πελατεία τους και, τελικώς, από τους

καταναλωτές»148.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων το ΔΕΚ κατά τον έλεγχο της συγκεκριμένης

υπόθεσης ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, θεωρώντας ότι «η Επιτροπή δεν απέδειξε

επαρκώς… ότι η πράξη συγκεντρώσεως θα δημιουργήσει συλλογική δεσπόζουσα θέση των

Kali&Salz/MdK  και  SPCA δυνάμενη  να  αποτελέσει  σημαντικό  εμπόδιο  στον

αποτελεσματικό  ανταγωνισμό εντός  της  οικείας  αγοράς»149.  Συγκεκριμένα,  το  Δικαστήριο

δέχθηκε ότι «ένα συνολικό μερίδιο αγοράς ανερχόμενο στο 60%... δεν μπορεί να συνιστά από

μόνο του αποφασιστική ένδειξη  για την ύπαρξη συλλογικής  δεσπόζουσας θέσεως»150 ενώ

ταυτόχρονα αμφισβήτησε τη σημασία των διαρθρωτικών δεσμών, στους οποίους είχε κατά

κύριο λόγο στηριχθεί η απόφαση της Επιτροπής151.

Η νομική εκτίμηση της απόφασης του δικαστηρίου αν και τόνιζε την αναγκαιότητα

της  εφαρμογής  του  τότε  ισχύοντος  Κανονισμού  4064/89  κατά  τον  έλεγχο  της  ύπαρξης

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, ωστόσο δεν κατάφερε να επιχειρηματολογήσει επαρκώς και

με  σαφήνεια  σχετικά  με  το  περιεχόμενο  των  κριτηρίων  ελέγχου  ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων152. Ωστόσο, αποτιμήθηκε θετικά από μέρος  της θεωρίας153 η διαπίστωση του

δικαστηρίου  ότι  το  υψηλό  μερίδιο  αγοράς  και  οι  εκάστοτε  υφιστάμενες  διασυνδέσεις

148ΔΕΚ,  απόφαση  της  31.3.1998,  (υποθέσεις  C-68/94  και  C-30/95)  «Γαλλία  κατά  Επιτροπής»  και
«SCPA&EMC κατά Επιτροπής», Συλλογή 1998-Ι-1375 που εκδόθηκε μετά από προσφυγή κατά της απόφασης
της  14.12.1993 (υπόθεση  IV/M.308 «Kali&Salz/MdK/Treuhand»)  της Επιτροπής,  Επίσημη Εφημερίδα 1994
L186/38.
149ΔΕΚ, απόφαση της 31.3.1998, ό.π., σκέψη 249
150ΔΕΚ, απόφαση της 31.3.1998, ό.π., σκέψη 226
151ΔΕΚ, απόφαση της 31.3.1998, ό.π., σκέψη 227
152Βλ.  Κόκκορης  Ι./Λουκάς  Δ.,  Συγκέντρωση  επιχειρήσεων,  σε:  Τζουγανάτος  Δ.  Δίκαιο  ελεύθερου
ανταγωνισμού, Αθήνα 2013, σελ. 799; Πρβλ. επίσης Cook  C.J./Kerse E.C., E.C. Merger Control, London  2009,
σελ. 170

49

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:20:40 EEST - 44.213.66.193



ανάμεσα  στα  μέλη  ενός  ολιγοπωλίου  δεν  αποτελούν  αυτόματα  ικανές  και  αναγκαίες

αποδείξεις  για  την  στοιχειοθέτηση  ύπαρξης  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης,

υποσημειώνοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  την  ανάγκη  μιας  συνδυαστικής  αξιολόγησης

περισσότερων παραγόντων της εκάστοτε επηρεαζόμενης αγοράς, όπως άλλωστε επιτάσσει

και η οικονομική θεωρία154. 

Β. Υπόθεση Gencor

Η δεύτερη κατά σειρά σημαντική υπόθεση ελέγχου ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης με

την οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή και το δικαστήριο, αφορούσε την συμφωνία των ομίλων

Gencor και Lonrho που δραστηριοποιούταν στην εξόρυξη και εμπορία μετάλλων. Με την εν

λόγω συμφωνία οι δύο επιχειρήσεις θα αποκτούσαν τον κοινό έλεγχο της Implats, θυγατρικής

της Gencor η οποία στη συνέχεια θα αποκτούσε με τη σειρά της τον αποκλειστικό έλεγχο της

LPD, θυγατρικής της Lonrho. Απώτερος σκοπός της εν λόγω συγκέντρωσης  αποτελούσε ο

συντονισμός της δραστηριότητάς τους στην σχετική αγορά εξόρυξης και εμπορίας πλατίνας

και ροδίου. 

Η Επιτροπή αντιτάχθηκε στην εν λόγω συγκέντρωση καθώς την έκρινε ασυμβίβαστη

με  την  κοινή  αγορά,  με  την  αιτιολογία  ότι  θα  οδηγούσε  στη  δημιουργία  δυοπωλίου  με

δεσπόζουσα θέση στην σχετική αγορά της πλατίνας και του ροδίου σε παγκόσμιο επίπεδο

ανάμεσα στην προκύπτουσα από την συγκέντρωση των Implats και LPD επιχείρηση και στην

επιχείρηση  Amplats,  του  μεγαλύτερου  προμηθευτή  πλατίνας  παγκοσμίως.  Ειδικότερα,  η

Επιτροπή βασίστηκε κατά τον έλεγχο της προκείμενης συγκέντρωσης σε τρία κριτήρια:

α) στον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, αφού οι  Implats/LPD και  Amplats θα διέθεταν μέσα

από  την  εν  λόγω  συγκέντρωση  συνολικό  μερίδιο  περίπου  70%  (κατανεμημένο  σε  35%

περίπου  για  την  καθεμία)  της  παγκόσμιας  αγοράς  πλατίνας,  το  οποίο  είχε  πιθανότητα

αύξησης σε 40% για την καθεμία λόγω της εξάντλησης των ρωσικών αποθεμάτων. Απόρροια

του γεγονότος αυτού θα ήταν, σύμφωνα με τη Επιτροπή, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές

θα είχαν και  παρόμοια διάρθρωση κόστους  και  δεν θα αντιμετώπιζαν σοβαρή πίεση από

ανταγωνιστές,  από  νέες  εισόδους  στην  αγορά  ή  από  τους  πελάτες,  των  οποίων  η

153Βλ. Briones J./Padilla A., The Complex Landscape of Oligopolies under EU Competition Policy, σε: World
Competition 2001, σελ. 307,315
154Βλ. Briones J./Padilla A. ό.π., σελ. 307, 315

50

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:20:40 EEST - 44.213.66.193



διαπραγματευτική ικανότητα ήταν περιορισμένη. Άλλωστε, όπως είχε παρατηρηθεί και στο

παρελθόν, ο ανταγωνισμός στην εν λόγω αγορά ήταν ήδη περιορισμένος155.

β)  στα  χαρακτηριστικά  της  αγοράς  καθώς  η  αγορά  χαρακτηριζόταν  από  ομοιογένεια

προϊόντος,  διαφάνεια,  ανελαστική  ζήτηση,  ωριμότητα  των  τεχνολογιών  παραγωγής  και

υψηλά εμπόδια εισόδου156 και

γ) στην ύπαρξη οικονομικών δεσμών σε ποικίλες αγορές, ιδίως διαρθρωτικών δεσμών μεταξύ

της  επιχείρησης  που  θα  προέκυπτε  από  τη  συγκέντρωση  και  της  Amplats,  οι  οποίες

συνίσταντο μεταξύ άλλων στην κεφαλαιουχική συμμετοχή σε μια κοινή επιχείρηση χάλυβα

καθώς και στην απόκτηση από τη μητρική της Amplats του 6% με δικαίωμα προτίμησης για

περαιτέρω αγορά του 18% του κεφαλαίου της Lonrho157.

Το Πρωτοδικείο  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  (ΠΕΚ) επικύρωσε  την απόφαση της

Επιτροπής απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας εταιρείας  Gencor σχετικά με

υποτιθέμενο  σφάλμα  της  Επιτροπής  ως  προς  την  διαπίστωση  συλλογικής  δεσπόζουσας

θέσης158. Αναλυτικότερα, σχετικά με την αιτίαση που απηύθυνε η Gencor στην Επιτροπή περί

μη επαρκούς αποδείξεως της συνδρομής διαρθρωτικών εξαρτήσεων των επιχειρήσεων κατά

την εξέταση του ενδεχόμενου στοιχειοθέτησης δεσπόζουσας θέσης στο πλαίσιο του άρθρου

82 (αρ. 101 ΣΛΕΕ), το Πρωτοδικείο διευκρίνισε ότι στην απόφαση αυτή «δεν θεώρησε την

ύπαρξη δεσμών διαρθρωτικού τύπου, τους οποίους ανέφερε μόνο χάριν παραδείγματος, ως

αναγκαίο κριτήριο για τη διαπίστωση της υπάρξεως συλλογικής δεσπόζουσας θέσης»159. 

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι «από την ίδια απόφαση δεν συνάγεται το συμπέρασμα ότι

το  Πρωτοδικείο  περιόρισε  την  έννοια  των  οικονομικών  δεσμών  στην  έννοια  των

διαρθρωτικών δεσμών για τους οποίους κάνει λόγο η προσφεύγουσα. Εξάλλου στο νομικό ή

στο  οικονομικό  επίπεδο  δεν  υπάρχει  κανένας  λόγος  να  αποκλειστεί  από  την  έννοια  του

οικονομικού  δεσμού  η  σχέση  αλληλεξάρτησης  που  υπάρχει  μεταξύ  των  μελών  ενός

περιορισμένου ολιγοπωλίου, στο πλαίσιο του οποίου και σε μια αγορά που έχει τα κατάλληλα

χαρακτηριστικά, ιδίως από τη σκοπιά της συγκεντρώσεως της αγοράς, της διαφάνειας και της

ομοιογένειας του προϊόντος, αυτά είναι σε θέση να προβλέψουν το ένα τη συμπεριφορά του

άλλου και επομένως έχουν ισχυρό κίνητρο να ευθυγραμμίσουν τη συμπεριφορά τους στην

155Απόφαση της Επιτροπής,  24.11.1996, υπόθεση IV/M.619, Επίσημη Εφημερίδα 1997 L11/30 παρ.145
156Απόφαση της Επιτροπής,  24.11.1996, ό.π., παρ.151
157Απόφαση της Επιτροπής,  24.11.1996, ό.π., παρ.140-158
158Απόφαση της 24.3.1999, υπόθεση Τ-102/96, Συλλογή 1999 ΙΙ-753, παρ.160 
159«Gencor/Lonrho», ό.π., σκέψη 273
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αγορά έτσι ώστε, ιδίως, να μεγιστοποιήσουν το κοινό κέρδος, περιορίζοντας την παραγωγή

με προοπτική την αύξηση των τιμών»160.

Περαιτέρω, το Πρωτοδικείο επισήμανε ότι «το συμπέρασμα αυτό επιβάλλεται κατά

μείζονα  λόγο στον τομέα  του  ελέγχου  των συγκεντρώσεων,  σκοπός  του  οποίου  είναι  να

αποτραπεί  η  εμφάνιση  ή  ενίσχυση  διαρθρώσεων  της  αγοράς  που  εμποδίζουν  τον

ανταγωνισμό.  Οι  διαρθρώσεις  αυτές  μπορούν  να  προκύπτουν  τόσο  από  την  ύπαρξη

οικονομικών δεσμών,  υπό την στενή έννοια  που υποστηρίζει  η προσφεύγουσα,  όσο κάθε

επιχειρηματίας μπορεί να αντιληφθεί τα κοινά συμφέροντα και ιδίως να αυξήσει τις τιμές

χωρίς να χρειάζεται να συνάψει συμφωνία ή να ακολουθήσει εναρμονισμένη πρακτική»161.

Όπως γίνεται  συνακόλουθα αντιληπτό, σύμφωνα με τα ανωτέρω επιχειρήματα του

Πρωτοδικείου  οι  διαρθρωτικοί  δεσμοί  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  (συμφωνίες,  άδειες

εκμετάλλευσης, αμοιβαίες ή κοινές κεφαλαιουχικές συμμετοχές) δεν αποτελούν αναγκαία και

ικανή προϋπόθεση για την διαπίστωση ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Αντίθετα

κρίνεται,  σύμφωνα  με  το  δικαστήριο,  αναγκαία  η  ύπαρξη «οικονομικών  δεσμών»,  στους

οποίους  εμπεριέχονται  ως  υποκατηγορία  και  οι  διαρθρωτικοί  δεσμοί  αλλά  και  η

ολιγοπωλιακή  διάρθρωση  μιας  αγοράς  στην  οποία  εκδηλώνονται  συντονισμένα

αποτελέσματα162. 

Υπό αυτή την έννοια, η υπόθεση  Gencor αναπτύσσει εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς

αναδεικνύει  την ολιγοπωλιακή αλληλεξάρτηση σε είδος οικονομικού δεσμού απαραίτητου

για  την  δημιουργία  και  θεμελίωση  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  υποβαθμίζοντας  την

σπουδαιότητα του κριτηρίου ύπαρξης  οικονομικών δεσμών  για την κατάφαση συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης, ιδίως στα «στενά» ολιγοπώλια.163

Γ. Υπόθεση Airtours 

Η τρίτη υπόθεση συγκέντρωσης επιχειρήσεων που ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα

για την δρομολόγηση εξελίξεων στον τομέα της διαμόρφωσης του κριτηρίου της συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης σε κοινοτικό και εθνικό νομολογιακό και νομοθετικό επίπεδο είναι  η

160«Gencor/Lonrho», ό.π., σκέψεις 275-276
161«Gencor/Lonrho», ό.π., σκέψη 277
162Βλ. Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ.,  ό.π.,  σελ. 800; Πρβλ.  Whish R./Bailey D.,  Competition Law, Oxford 2012
σελ.488; Kloosterhuis E., Joint Dominance and the Interaction Between Firms, σε: European Competition Law
Review 2001, Volume: 22, Issue: 3, σελ. 79
163Βλ. Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ.,  ό.π., σελ. 801
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υπόθεση  Airtours.  Αντικείμενο  της  εν  λόγω  υπόθεσης  ήταν  ο  έλεγχος  ενός  σχεδίου

συγκέντρωσης ανάμεσα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της οργάνωσης

ταξιδίων και στην παροχή υπηρεσιών για οργανωμένες διακοπές στην αγορά του Ηνωμένου

Βασιλείου και απέβλεπε συγκεκριμένα το σχέδιο αυτό στην απόκτηση του ελέγχου της First

Choice από την Airtours. 

Η Επιτροπή εναντιώθηκε στην εν  λόγω συγκέντρωση καθώς,  όπως υποστήριξε,  η

πραγματοποίηση της θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης

των  μεγαλύτερων  και  κάθετα  διαρθρωμένων164 επιχειρήσεων  οργάνωσης  διακοπών  στο

εξωτερικό προς κοντινούς προορισμούς (Airtours/First Choice,  Thomson Travel Group και

Thomas Cook Group), παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό στην αγορά

του Ηνωμένου Βασιλείου165. 

Για την αιτιολόγηση της ανωτέρω θέσης της η Επιτροπή επικαλέστηκε:

α) τα χαρακτηριστικά της αγοράς και συγκεκριμένα την ομοιογένεια των προϊόντων, τη μικρή

αύξηση (και τις μικρές διακυμάνσεις) της ζήτησης, τη μικρή ελαστικότητα της ζήτησης σε

σχέση με  τις  τιμές,  την ομοιότητα της  διάρθρωσης του κόστους  των τεσσάρων μεγάλων

επιχειρήσεων,  την  διαφάνεια,  την  αλληλεξάρτηση  και  τις  εκτεταμένες  επαγγελματικές

σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών, τα σημαντικά εμπόδια πρόσβασης στην αγορά, την

έλλειψη αντισταθμιστικής  δύναμης από την πλευρά των αγοραστών «πακέτων διακοπών»

καθώς και την έλλειψη σημαντικού ανταγωνισμού στην αγορά οργάνωσης ταξιδίων κατά το

παρελθόν166. Στις ανωτέρω εκτιμήσεις η Επιτροπή παρατήρησε ότι υπήρχαν ήδη, πριν από την

συγκέντρωση,  αποδείξεις  ότι  η  εν  λόγω  αγορά  είχε  τάση  διαμόρφωσης  συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης167.

β)  τον  υψηλό  βαθμό  συγκέντρωσης,  αφού  η  συγκέντρωση  θα  οδηγούσε  σε  αύξηση  του

συνολικού μεριδίου των τριών εναπομεινάντων μεγαλύτερων επιχειρήσεων από 70% σε 83%

και θα εξασθενούσε τη δυνατότητα των μικρών ανεξάρτητων και μη κάθετα διαρθρωμένων

επιχειρήσεων οργάνωσης ταξιδίων να ανταγωνιστούν τις μεγάλες168

164 δηλαδή με δικές τους αεροπορικές εταιρείες και δικά τους ταξιδιωτικά γραφεία
165Απόφαση της  Επιτροπής  22.9.1999,  «Airtours/First Choice» (υπόθεση  IV/M.1524),  Επίσημη Εφημερίδα
2000 L93/1
166«Airtours/First Choice», ό.π., παρ. 92 επ.
167«Airtours/First Choice», ό.π., παρ.138
168«Airtours/First Choice», ό.π., παρ.140
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γ) την παραδοχή ότι η συγκέντρωση θα ενδυνάμωνε τους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των

μεγάλων επιχειρήσεων οργάνωσης ταξιδίων και συνεπώς την αλληλεξάρτησή τους, γεγονός

που «θα παρακινούσε  τα  μέλη  του ολιγοπωλίου  να  περιορίσουν ακόμη περισσότερο  την

προσφορά, επειδή θα κατανοούσαν ότι ο ανταγωνισμός για την αύξηση των μεριδίων τους

στην αγορά θα είχε ως μόνο αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών για όλα»169. 

δ) τον κίνδυνο συντονισμού της συμπεριφοράς των ολιγοπωλητών που εγκυμονεί όχι τόσο

στις  τιμές  κατά την περίοδο των πωλήσεων αλλά κυρίως  στις  προμήθειες  από κρατήσεις

αεροπορικών θέσεων και δωματίων κατά την περίοδο του προγραμματισμού. Σύμφωνα με

την Επιτροπή,  οι  επιχειρήσεις  οργάνωσης ταξιδίων με αδιάθετα  «πακέτων διακοπών»,  θα

ήταν πολύ πιθανό να προβούν σε συντονισμό της επιχειρηματικής τους συμπεριφοράς και να

μειώσουν τις προμήθειές τους από αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία κατά την περίοδο

του  προγραμματισμού,  διατηρώντας  έτσι  σε  υψηλότερα  επίπεδα  τις  τιμές  διάθεσης  των

υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.

Πέρα από τη αξιολόγηση των ανωτέρω χαρακτηριστικών της επηρεαζόμενης σχετικής

αγοράς η Επιτροπή ασχολήθηκε και με το ζήτημα της ταύτισης συλλογικής δεσπόζουσας

θέσης  σε  ένα  ολιγοπώλιο  με  μια  σιωπηρή  σύμπραξη170.  Η  Επιτροπή,  επικαλούμενη  την

απόφασή  της  στην  υπόθεση  Gencor/Lonrho,  σημείωσε  ότι  για  την  διαπίστωση  ύπαρξης

συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  δεν  απαιτείται  ενεργή  συνεργασιακή  συμπεριφορά  αλλά

μπορεί  να  αρκεί  η  απλή  προσαρμογή  των  επιχειρήσεων  στις  συνθήκες  της  αγοράς

προκαλώντας συμπεριφορά μη συμβιβάσιμη με τον ανταγωνισμό171.

Επιπλέον,  η  Επιτροπή  πρόσθεσε  ότι  «το  ολιγοπώλιο  δεν  χρειάζεται  να

συμπεριφέρεται  «σαν να» υπήρχαν  μία  ή  περισσότερες  περιττές  συμφωνίες  (π.χ.  για  τον

καθορισμό των τιμών ή του αριθμού των θέσεων ή για τα μερίδια αγοράς) ανάμεσά τους.

Αρκεί το γεγονός ότι η συγχώνευση ωθεί του ολιγοπωλητές ατομικώς να προσαρμοστούν

στις συνθήκες της αγοράς, κατά τρόπο που μειώνει  σημαντικά τον ανταγωνισμό ανάμεσά

τους  και  ως  αποτέλεσμα  αυτού  να  ενεργούν  σε  σημαντικό  βαθμό  ανεξάρτητα  από  τους

ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές»172.

169«Airtours/First Choice», ό.π., παρ.143
170«Airtours/First Choice», ό.π., παρ.52
171«Airtours/First Choice», ό.π., παρ.53 πρβλ. και «Gencor/Lonrhο», ό.π., παρ. 140
172«Airtours/First Choice», ό.π., παρ. 60
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Επιπροσθέτως,  η  Επιτροπή  παραπέμποντας  για  άλλη  μία  φορά  στην  απόφαση

«Gencor/Lonrho»173,  διατύπωσε  τις  αντιρρήσεις  της  αναφορικά  και  με  την  αναγκαιότητα

ύπαρξης  ενός  μηχανισμού  επιβολής  αντιποίνων  για  τις  επιχειρήσεις  με  αποκλίνουσα

συμπεριφορά  σημειώνοντας  ότι  ένας  «αυστηρός  μηχανισμός  αντιποίνων  σαν  αυτόν  που

προτείνει η Airtours δεν αποτελεί συνθήκη συντονισμού των μελών του ολιγοπωλίου καθώς

σε περιπτώσεις ολιγοπωλίων, όπως το προκείμενο, όπου υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για τη

μείωση του ανταγωνισμού, δεν χρειάζεται καμιά πίεση»174.

Συμπερασματικά,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  Επιτροπή  εστιάζοντας  υπερβολικά  στα

«κίνητρα»  των  ολιγοπωλητών  για  περιορισμό  του  μεταξύ  τους  ανταγωνισμού   ή  για  το

«εύλογο»  μιας  συμπεριφοράς  αντί  γα  την  εφαρμογή  ενός  μηχανισμού  αντιποίνων,

δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την διενέργεια αυστηρότερου ελέγχου συγκεντρώσεων σε

αγορές με ολιγοπωλιακή διάρθρωση175 καθώς αύξησε την πιθανότητα κάθε ολιγοπώλιο να

υπάγεται  εφεξής  στην  έννοια  της  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  δεδομένου  ότι  η

μεγιστοποίηση των συλλογικών κερδών σε μια αγορά με ολιγοπωλιακή διάρθρωση αποτελεί

συνήθως απόρροια της εύλογης συμπεριφοράς των μελών του ολιγοπωλίου176.  

Δ. Απόφαση ΠΕΚ (Υπόθεση Τ-342/99)

Το Πρωτοδικείο μετά από έλεγχο της ανωτέρω απόφασης της Επιτροπής αποφάσισε,

σε έντονα επικριτικό τόνο, να μην επικυρώσει την απόφαση της Επιτροπής που απαγόρευε

την συγκέντρωση επιχειρήσεων Airtours και First Choice, χαρακτηρίζοντάς την ως αβάσιμη

και ασύμβατη με την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 8 παρ.3 του Κανονισμού 4064/89. Η

συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί σημείο αναφοράς στην κοινοτική και εθνική νομολογιακή

πρακτική, καθώς α) υπέδειξε στην Επιτροπή την ανάγκη εφαρμογής αυστηρότερων όρων για

τον έλεγχο συγκεντρώσεων πριν την κήρυξη μιας απαγορευτικής απόφασης, β) διετύπωσε τα

περισσότερα κριτήρια και την συστηματική διενέργειας αυτού του ελέγχου και γ) επέδρασε

καταλυτικά  στην  διαμόρφωση  του  νομοθετικού  πλαισίου  ελέγχου  ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. 

173«Gencor/Lonrhο» ό.π. παρ. 150 υποσ.106
174«Airtours/First Choice», ό.π., παρ.55
175Βλ.  Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ.,  ό.π.,  σελ.  808;  Πρβλ.  περαιτέρω Stroux S.,  Is the EC Oligopoly Control
Outgrowing It infancy? σε: World Competition 2000,Volume: 23, Issue: 1, σελ. 39-40
176Βλ. Κόκκορης Ι /Λουκάς Δ., ό.π., σελ.809; Πρβλ. περαιτέρω Briones J./Padilla A., ό.π., σελ. 311-312
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Συγκεκριμένα,  το ΠΕΚ αφού αρχικώς,  επανέλαβε ορισμένες  γενικές  παρατηρήσεις

σχετικά  με  τον  εννοιολογικό  προσδιορισμό της  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  που  είχε

αναπτύξει και στην υπόθεση «Gencor»,  διευκρίνισε στη συνέχεια ότι για την διαπίστωση

ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης απαιτούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

α) επαρκής διαφάνεια στην αγορά, ώστε να επιτρέπεται σε κάθε μέλος του ολιγοπωλίου να

γνωρίζει την εξέλιξη της συμπεριφοράς των άλλων μελών, δηλαδή να μπορεί να ελέγχει αν

ακολουθούν την κοινή στρατηγική ή αν αποκλίνουν από αυτή

β)  επαρκείς  «παράγοντες  αποτροπής»  (adequate deterrents),  δημιουργία  δηλαδή  ενός

σταθερού κινήτρου στους ολιγοπωλητές προκειμένου να μην παρεκκλίνουν από την κοινή

γραμμή  με  αποτέλεσμα  την  διασφάλιση  συντήρησης  της  υφιστάμενης  συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης 

γ)  σταθερότητα  της  θέσης  των  ολιγοπωλητών  έναντι  πραγματικών  και  δυνητικών

ανταγωνιστών και  καταναλωτών κατά τρόπο που να καθίσταται  αδύναμη η αναμενόμενη

αντίδραση των τελευταίων να αναιρέσουν τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν

από την κοινή γραμμή δράσεως των μελών του ολιγοπωλίου177. 

Αξιολογώντας την προκείμενη συγκέντρωση υπό το πρίσμα των ανωτέρω κριτηρίων

το δικαστήριο διαπίστωσε κατ’ αρχάς ότι ο υφιστάμενος βαθμός διαφάνειας στην εν λόγω

σχετική  αγορά  δεν  ευνοούσε  την  εμφάνιση  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης,  καθώς  οι

αποφάσεις των μεγάλων επιχειρήσεων οργάνωσης ταξιδίων σχετικά με την προσφορά δεν

αφορούσαν  μόνο  την  αύξηση  ή  τη  μείωση  θέσεων  αλλά  επηρεαζόταν  και  από  άλλους

παράγοντες  όπως  ο  τόπος  προορισμού,  η  ημερομηνία  αναχωρήσεως,  ο  τύπος  του

αεροπλάνου,  η  διάρκεια  διαμονής  κ.ά.178.  Η  πολυπλοκότητα,  επομένως,  στον  τομέα

προγραμματισμού της προσφοράς διακοπών, της γενικότερης οργάνωσης του προϊόντος και

της διάθεσής του στους καταναλωτές, καθιστούσαν δυσχερή την πρόβλεψη της στρατηγικής

των ανταγωνιστών αποτρέποντας τον συντονισμό της δράσης των ολιγοπωλητών179.

177Βλ. Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ., ό.π., σελ. 809
178Τ-342/99,  Airtours κατά  Επιτροπής,  Συλλ.  2002,  σελ.  ΙΙ-2585,  σκέψη  167 «οι  διαφορές  μεταξύ  των
διαφόρων κατηγοριών οργανωμένων διακοπών,  οι  οποίες  διαφοροποιούνται  από τον  τόπο προορισμού,  την
ημερομηνία αναχωρήσεως, τον τύπο του αεροπλάνου, τον τύπο και την ερμηνεύσει ορθά τις αποφάσεις που
λαμβάνουν  οι  άλλες  επιχειρήσεις  οργανώσεων  ταξιδίων  στον  τομέα  της  προσφοράς  για  διακοπές  που  θα
πραγματοποιηθούν ενάμιση έτος αργότερα.»
Ετσι Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ., ό.π., σελ. 810, με περαιτέρω παραπομπή σε Airtours κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψη
82 «αν η πράξη δεν είχε ως ευθεία και άμεση συνέπεια τη σημαντική μεταβολή στο επίπεδο του προϋπάρχοντος
ανταγωνισμού, τότε έπρεπε να εγκριθεί, επειδή δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό».
Airtours κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψεις 80-120 
179Airtours κατά Επιτροπής, ό.π.,  σκέψη 169 «όταν πρόκειται  για αγορά,  στην οποία η ζήτηση αυξάνεται
συνολικά, αλλά είναι ελαστική από το ένα έτος στο άλλο, μια κάθετα οργανωμένη επιχείρηση θα δυσκολευτεί

56

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:20:40 EEST - 44.213.66.193



Αναφορικά με το δεύτερο κριτήριο της ύπαρξης μηχανισμού επιβολής αντιποίνων, το

ΠΕΚ  απεφάνθη ότι δεν είναι απαραίτητη η απόδειξη  ύπαρξης ενός μηχανισμού άμεσης

επιβολής αντιποίνων, όπως έκρινε η Επιτροπή180, αλλά αρκεί η απόδειξη ύπαρξης «επαρκών»

παραγόντων ικανών να αποτρέψουν κάθε μέλος του ολιγοπωλίου να παρεκκλίνει από την

κοινή συμπεριφορά εις βάρος των άλλων ολιγοπωλητών181.

Περαιτέρω,  το  Πρωτοδικείο,  εξετάζοντας  την  συνδρομή  του  τρίτου  κατά  σειρά

κριτηρίου και δη της αντισταθμιστικής ισχύς των ανταγωνιστών και των καταναλωτών στην

εν  λόγω  σχετική  αγορά  έκρινε  -σε  αντίθεση  με  την  Επιτροπή-  ότι  εν  προκειμένω  δεν

παρουσιαζόταν αδυναμία αντισταθμιστικής αντίδρασης των μικρών επιχειρήσεων οργάνωσης

ταξιδίων, των δυνητικών ανταγωνιστών, των καταναλωτών και των ξενοδόχων. Αντιθέτως,

το δικαστήριο απεφάνθη ότι υπήρχε ανταγωνιστική πίεση από μέρους των ανταγωνιστών και

καταναλωτών ικανή να παρεμποδίσει τη δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης182.

Συμπερασματικά,  το  Πρωτοδικείο  ανέτρεψε  την  απόφαση  της  Επιτροπής,

κηρύσσοντας την, άκυρη, με την αιτιολογία ότι «η Επιτροπή απαγόρευσε τη συγκέντρωση

χωρίς  να  αποδείξει  επαρκώς  κατά  νόμον  ότι  η  πράξη  συγκεντρώσεως  θα  δημιουργούσε

συλλογική δεσπόζουσα θέση των τριών μεγάλων επιχειρήσεων οργανώσεως ταξιδίων που θα

προέκυπταν,  ικανή  να  αποτελέσει  σημαντικό  εμπόδιο  στον αποτελεσματικό  ανταγωνισμό

εντός της σχετικής αγοράς»183.

να ερμηνεύσει ορθά τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι άλλες επιχειρήσεις οργανώσεων ταξιδίων στον τομέα της
προσφοράς για διακοπές που θα πραγματοποιηθούν ενάμιση έτος αργότερα».
180Airtours κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψεις 183 επ., 199, 207
181Airtours κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψη 195
182Airtours κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψεις 208 επ., 277
183Airtours κατά Επιτροπής,  ό.π., σκέψη 294; Πρβλ. Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ., ό.π., σελ. 811; Κοσμίδης Ν., Ο
έλεγχος  του  ολιγοπωλίου  στο  κοινοτικό  δίκαιο  συγκεντρώσεων  επιχειρήσεων  υπό  το  φώς  της  απόφασης
Airtours και του νέου Κανονισμού Συγκεντρώσεων, σε: ΔΕΕ 2004, σελ. 157; Τσενέ Χρ., Η αναμόρφωση του
κοινοτικού  δικαίου  ελέγχου  των  συγκεντρώσεων  επιχειρήσεων  μετά  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  139/2004  του
Συμβουλίου, σε: ΕΕμπΔ 2005, σελ. 421 επ.
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Ε. Αποτίμηση επιπτώσεων Νομολογίας ΔΕΚ/ΠΕΚ

Η απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Airtours σηματοδότησε την στροφή της

νομολογίας  σε  μια  ουσιαστικότερη  και  συστηματικότερη  οικονομική  ανάλυση  των

συγκεντρώσεων και δη των ολιγοπωλιακών.

Ειδικότερα, ύστερα από την απόφαση του Πρωτοδικείου, ο κατάλογος παραγόντων

προσδιοριστικών  ενός  ολιγοπωλιακού  συντονισμού  (checklist approach)  που  μέχρι  τότε

εφαρμόζονταν, συνήθως, μηχανιστικά από την Επιτροπή δεν θεωρείται πλέον δόκιμος και

αποτελεσματικός.  Με βάση τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η νομολογία του ΠΕΚ, η

Επιτροπή πλέον δεν αρκεί απλώς να εντοπίζει και να παραθέτει τους παράγοντες που ευνοούν

τον  ολιγοπωλιακό  συντονισμό  αλλά  οφείλει  συνυπολογίζοντας  το  κριτήριο  της

αλληλενέργειας  των  παραγόντων  αυτών,  να  εξηγεί  περαιτέρω τον τρόπο κατά τον  οποίο

αυτός ο συντονισμός δύναται να διευκολυνθεί184. 

Απόρροια της μηχανιστικής εκτίμησης του καταλόγου παραγόντων ευνοϊκών για την

παραγωγή συντονισμένων αποτελεσμάτων μιας ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης,  αποτελούσε

η αδυναμία της Επιτροπής να προβεί σε ανάλυση της μεταβολής των συνθηκών της αγοράς

που θα προέκυπτε από την συγκέντρωση και να αιτιολογήσει περαιτέρω την δημιουργία ή

ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Όπως έκρινε το Πρωτοδικείο, η κύρια αστοχία της

Επιτροπής, οφείλονταν στο γεγονός ότι κατά τον έλεγχο διαπίστωσης ύπαρξης συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης, αρκούνταν μόνο στον έλεγχο συγκεκριμένων παραγόντων της αγοράς

που  διευκόλυναν  τον  συντονισμό  των  ολιγοπωλητών,  χωρίς  να  εξετάζει  περαιτέρω  τις

επιπτώσεις μιας συγκέντρωσης και ειδικότερα την μεταβολή που θα επέφερε στις συνθήκες

που επικρατούσαν σε μια σχετική αγορά185. 

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Επιτροπή υποχρεούται να συνυπολογίζει, με βάση την

αλληλεπίδραση  των  παραγόντων  που  ευνοούν  τον  συντονισμό,  την  κατάσταση  που

επικρατούσε σε μια αγορά προ της συγκέντρωσης με την κατάσταση που διαμορφώνεται

μετά από αυτή προκειμένου να εντοπίζεται και να εκτιμάται το κατά πόσο η συγκέντρωση

αναμένεται να μεταβάλλει τις συνθήκες σε μια αγορά οδηγώντας στην δημιουργία ή ενίσχυση

συλλογικής δεσπόζουσα θέσης που θα περιορίζει τον ανταγωνισμό.

184Βλ.  Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ.,  ό.π.,  σελ 811;  Πρβλ.  περαιτέρω Overd Α.,  After the Aitrtours Appeal,  σε:
Eueopean Competition Law Review 2002 σελ. 376 και Bishop S./Walker M., The Economic of EC Competition
Law: Concepts Application and Measurment, London 2010, σελ. 274-275
185Βλ. Κόκκορης Ι./Λουκάς Δ., ό.π., σελ 811
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ΙΙ.  Ενσωμάτωση  του  κριτηρίου  της  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  στο

δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού (ν. 3953/2011/Καν. 139/2004 ΕΕ)

Στο  δεύτερο  μέρος  τoυ  παρόντος  κεφαλαίου  λαμβάνει  χώρα  η  παράθεση  της

ενσωμάτωσης του κριτηρίου της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στο δίκαιο του ελεύθερου

ανταγωνισμού  και  η  ανάδειξη  του  λειτουργικού  της  ρόλου  στα  πλαίσια  του  ισχύοντος

νομοθετικού πλαισίου  ελέγχου ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων, όπως αυτό προσδιορίζεται

από τον  συνδυασμό των διατάξεων του εθνικού  δικαίου  (αρ.  5  επ.  ν.  3959/2011) με  τις

διατάξεις  του  κανονισμού  139/2004  περί  ελέγχου  συντονισμένων  αποτελεσμάτων

ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  και  των  κατευθυντήριων  γραμμών  που  εκδόθηκαν  ως

ερμηνευτικό  εργαλείο  για  την  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  του  εν  λόγω  κανονισμού

(κάτωθι Α-ΣΤ).

Α. Συγκέντρωση

Η παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του ελέγχου συγκεντρώσεων εκκινεί από

την  παράθεση  των  βασικών  εννοιών  των  άρθρων  5  επ.  ν.  3959/2011,  η  οποία  είναι

απαραίτητη για την οριοθέτηση του κανονιστικού του περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια

λαμβάνει χώρα στη συνέχεια ο προσδιορισμός της έννοιας της συγκέντρωσης (κάτωθι 1), η

διάκριση  των  πράξεων  που  δεν  θεωρούνται  συγκεντρώσεις  (κάτωθι  2),  ο  διαχωρισμός

ανάμεσα σε συγκεντρώσεις με εθνική και κοινοτική διάσταση (κάτωθι 3) και το κριτήριο του

κύκλου εργασιών, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται η ανάγκη γνωστοποίησης και ελέγχου μιας

συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (κάτωθι 4). 

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της συγκέντρωσης

Σύμφωνα  με  το  ελληνικό  δίκαιο  και  το  νόμο  περί  προστασίας  του  ελεύθερου

ανταγωνισμού συγκέντρωση θεωρείται  ότι  υπάρχει  όταν προκύπτει  μόνιμη μεταβολή  του

ελέγχου από:

α) τη συγχώνευση με οποιονδήποτε τρόπο δύο ή περισσότερων προηγουμένως ανεξάρτητων

επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων ή 
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β)  την  απόκτηση,  από  ένα  ή  περισσότερα  πρόσωπα  που  ελέγχουν  ήδη  τουλάχιστον  μία

επιχείρηση ή από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με την αγορά τίτλων ή

στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλον τρόπο, ελέγχου στο σύνολο ή σε τμήματα

μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων (άρθρο 5 παρ. 2 ν.3959/11).

Αναφορικά με την έννοια του ελέγχου ο νόμος διευκρινίζει ότι: ο έλεγχος απορρέει

από δικαιώματα, συμβάσεις  ή άλλα μέσα, τα οποία,  είτε  μεμονωμένα είτε  από κοινού με

άλλα, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη

δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α)

δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων

της  επιχείρησης,  β)  δικαιώματα  ή  συμβάσεις  που  παρέχουν  δυνατότητα  καθοριστικής

επίδρασης στη σύνθεση,  στις  συσκέψεις  ή στις  αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης

(άρθρο 5 παρ.3 ν. 3959/11).

Ο αποκτών τον έλεγχο είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις, που: α)

είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς

να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να

ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές (άρθρο 5 παρ.4 ν.3959/11).

Ο έλεγχος που αποκτούν τα ανωτέρω πρόσωπα ή οι ανωτέρω επιχειρήσεις δύναται να

διακριθεί   σε μονομερή ή κοινό.  Αναλυτικότερα, μονομερή έλεγχο έχει κάποιος όταν δεν

επηρεάζει  απλώς  τις  αποφάσεις  της  επιχείρησης  αλλά  καθορίζει  την  επιχειρηματική  της

στρατηγική και τη θέση της στον ανταγωνισμό της οικείας αγοράς αποκτώντας εξολοκλήρου

τον έλεγχο της δράσης της, αναιρώντας την δυνατότητα σε άλλους μετόχους να εναντιωθούν

(άσκηση  veto)  στον εν  λόγω καθορισμό.  Αντίθετα,  ο  από κοινού  έλεγχος  αναφέρεται  σε

περιπτώσεις  απόκτησης  ελέγχου  μιας  επιχείρησης  από  δύο  ή  περισσότερες  επιχειρήσεις,

επιτρέποντας σε οποιαδήποτε από τις ελέγχουσες εταιρείες να συμμετέχουν στον καθορισμό

της πολιτικής και της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς της ελεγχόμενης εταιρείας. Υπό αυτή

την έννοια, όταν συντρέχει κοινός έλεγχος θα πρέπει κάθε μία από τις ελέγχουσες εταιρείες

να  έχει  το  δικαίωμα  veto,  εναντίωσης  (αρνησικυρίας),  ακόμη  και  αν  δεν  κατέχει  το

πλειοψηφικό κομμάτι της ελεγχόμενης εταιρείας186.

Η  δημιουργούμενη  κοινή  ελεγχόμενη  επιχείρηση  αποτελεί  συγκέντρωση  όταν

εκπληρώνει  μόνιμα  όλες  τις  λειτουργίες  μιας  αυτόνομης  οικονομικής  οντότητας.

186Βλ.  Πλιάκος  Α.,  Εισαγωγή στο Οικονομικό Δίκαιο,  Αθήνα 2011 σελ,  381 επ.;  Γέροντας  Απ.,  Δημόσιο
Οικονομικό Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 533 επ.; Καρύδης Γ., Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, σελ.
342; Κοτσίρης Λ., Δίκαιο Ανταγωνισμού, Αθήνα 2015, σελ. 575-576
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Συγκεκριμένα,  μια  κοινή  επιχείρηση  είναι  συγκεντρωτική  όταν  αφενός  α)  δύναται  να

συμμετέχει  σε  μια  αγορά,  β)  διαθέτει  επαρκείς  πόρους  και  αυτόνομη  ανταγωνιστική

στρατηγική και γ) είναι σε θέση να χαράσσει ανεξάρτητα την εμπορική της πολιτική ώστε να

μην χρησιμοποιείται  ως μέσο για την επίτευξη κέρδους των ιδρυτών της.  Αφετέρου όταν

διασφαλίζεται η λειτουργία της σε μόνιμη βάση, τουλάχιστον για μια πενταετία κατά την

Επιτροπή Ανταγωνισμού (άρθρο 5 παρ.5 ν.3959/11)187.

Περαιτέρω,  για  τον  προσδιορισμό  του  κανονιστικού  πλαισίου  κρίνεται  σκόπιμη  η

διάκριση της συγκεντρωτικής  κοινής  επιχείρησης από την συμπραξιακή.  Συγκεκριμένα,  η

δημιουργούμενη κοινή επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως συμπραξιακή όταν έχει αντικείμενο ή

αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων που παραμένουν

ανεξάρτητες. Σε αυτή την περίπτωση ο εν λόγω συντονισμός δεν αποτελεί συγκέντρωση αλλά

αξιολογείται  ως σύμπραξη με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει

α)  αν  δύο  ή  περισσότερες  μητρικές  επιχειρήσεις  ασκούν,  σε  σημαντικό  βαθμό,

δραστηριότητες  στην  ίδια  αγορά  με  την  κοινή  επιχείρηση  ή  σε  αγορά  προηγούμενων  ή

επόμενων  σταδίων  από  αυτήν  της  κοινής  επιχείρησης  ή  σε  παραπλήσια  αγορά  στενά

συνδεδεμένη με την αγορά αυτή, και 

β) εάν ο συντονισμός, ο οποίος απορρέει ευθέως από τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης,

παρέχει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό σε

μεγάλο μέρος των αγορών τους (άρθρο 7 παρ.3 ν.3959/11). 

Υπό  αυτή  την  έννοια,  η  σύμπραξη  συντονίζει  τη  συμπεριφορά  των  επιχειρήσεων

χωρίς  να  προκαλεί  μεταβολή  στη  δομή  τους  εν  αντιθέσει  με  τη  συγκέντρωση  η  οποία

επιφέρει  ουσιαστικές  διαρθρωτικές  αλλαγές  στις  επιχειρήσεις  που  συμμετέχουν  σε  αυτή.

Μολονότι η έννοια των δομικών μεταβολών των επιχειρήσεων δεν ορίζεται στην κοινοτική

νομοθεσία, ωστόσο θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι η ανακατανομή των δικαιωμάτων

ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης ή διοίκησης μέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης ή παραχώρησης για

παράδειγμα αποκλειστικών αδειών, η μεταβίβαση επιχείρησης ή τμημάτων αυτής κ.ο.κ.188,

ενώ στο εθνικό δίκαιο ανάλογες μεταβολές θα αποτελούσαν η απόσχιση ή απόσπαση κλάδου

ή κλάδων ή η διοικητική ενοποίηση επιχειρήσεων ομίλων (άρθρο 4 ν.2166/93, άρθρο 16 ν.

2515/97).

187Υπόθ. IV/σελ. 890 Blokker Toys, Επ. Εφ. L 316/25-11-1998
188Βλ. Πλιάκος Α., ό.π., σελ. 381 επ.; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 533 επ.; Κοτσίρης Λ., ό.π., σελ. 578
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Τέλος,  η  συγχώνευση  όπως  διαφαίνεται  και  από  τον  ορισμό  της  συγκέντρωσης,

αποτελεί την συνηθέστερη μορφή συγκέντρωσης. Αν και ο εννοιολογικός προσδιορισμός της

δεν δίνεται από το νόμο 3959, εντούτοις ο όρος υποδηλώνει την ύπαρξη στο εξής μιας ενιαίας

νομικής οντότητας που προκύπτει είτε από την απορρόφηση μιας επιχείρησης από μια άλλη ή

άλλες, που λύονται χωρίς εκκαθάριση και παύουν να υπάρχουν ως υποκείμενα δικαίου είτε

από  τη  σύσταση  νέας  εταιρείας  από  δύο  ή  περισσότερες,  οι  οποίες  εξαφανίζονται

μεταβιβάζοντας σε αυτήν τα περιουσιακά τους στοιχεία189.

2. Εξαιρέσεις από την έννοια της συγκέντρωσης

Από την ανωτέρω περιγραφείσα έννοια της συγκέντρωσης εξαιρούνται οι ακόλουθες

πράξεις: 

α) η προσωρινή απόκτηση τίτλων από πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικά ιδρύματα

ή ασφαλιστικές εταιρίες. Υπό αυτή την έννοια δεν συντρέχει συγκέντρωση υπό την ανωτέρω

έννοια, όταν πιστωτικοί οργανισμοί ή άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή ασφαλιστικές

εταιρείες,  στις  συνήθεις  δραστηριότητες  των  οποίων  περιλαμβάνεται  η  εμπορία  και

διαπραγμάτευση τίτλων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αποκτούν προσωρινά

τίτλους  μίας  επιχείρησης  με  σκοπό  την  περαιτέρω  διάθεσή  τους,  εφόσον  δεν  ασκούν  τα

δικαιώματα  ψήφου  που  παρέχουν  οι  αποκτώμενοι  τίτλοι  με  σκοπό  να  επηρεάσουν  την

ανταγωνιστική συμπεριφορά της επιχείρησης αυτής ή εφόσον ασκούν τα δικαιώματα ψήφου

με μοναδικό σκοπό να προετοιμάσουν τη διάθεση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης

αυτής ή των περιουσιακών στοιχείων της ή τη διάθεση αυτών των τίτλων,  και  εφόσον η

διάθεση  αυτή  πραγματοποιείται  μέσα  σε  ένα  έτος  από  την  ημερομηνία  απόκτησης.  Η

προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους

τρεις  μήνες,  από  την  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  κατόπιν  αιτήσεως,  εφόσον  οι  εν  λόγω

οργανισμοί ή εταιρείες  αποδεικνύουν ότι δεν ήταν εύλογα δυνατή η εμπρόθεσμη διάθεσή

τους (άρθρο 5 παρ.6 περ.α ν.3959/11).

β)  η  περιορισμένη  άσκηση  δικαιωμάτων  από  απόκτηση  άμεση  ή  έμμεση  ελέγχου

επιχειρήσεων από εταιρίες  επενδύσεων χαρτοφυλακίου.   Όταν, επομένως,  οι  πράξεις  της

περίπτωσης β της  παραγράφου 2 του νόμου 3959/2011 πραγματοποιούνται  από εταιρείες

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, υπό τον όρο ότι τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις

189Βλ. Πλιάκος Α., ό.π., σελ, 381 επ.; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 533 επ.; Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 342
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κατεχόμενες συμμετοχές ασκούνται κυρίως με το διορισμό των μελών του διευθυντικού και

του  εποπτικού  οργάνου  των  επιχειρήσεων,  στις  οποίες  έχουν  συμμετοχή,  μόνο  για  τη

διασφάλιση της ακέραιης αξίας των σχετικών επενδύσεων και όχι για τον άμεσο ή έμμεσο

καθορισμό της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών σε θέματα ανταγωνισμού (άρθρο 5

παρ.6 περ. γ ν.3959/11).

γ) οι συγκεντρώσεις που αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στο ίδιο όμιλο. Δεδομένου ότι οι

εν λόγω επιχειρήσεις αποτελούν μια ενιαία οικονομική ενότητα οι συγχωνεύσεις μεταξύ τους

δεν αποτελούν συγκέντρωση αλλά αναδιοργάνωση του ομίλου190.

δ)  ο  έλεγχος  ασκούμενος  βάσει  λειτουργήματος.  Στην  περίπτωση  υπάγονται  κυρίως  οι

έλεγχοι  που ασκούν σύνδικοι  ή  εκκαθαριστές  κατά τον έλεγχο αφερέγγυων επιχειρήσεων

(άρθρο 5 παρ.6 περ.β ν.3959/11).

3.  Διάκριση  των  συγκεντρώσεων  ανάλογα  με  την  διάσταση  τους  σε  κοινοτικές  και

εθνικές

Μια  συγκέντρωση  έχει  κοινοτική  ή  σε  διάφορη  περίπτωση  εθνική  διάσταση.  Η

διάκριση  αυτή  είναι  καίριας  σημασίας  αφενός  για  τον  διαχωρισμό  της  δικαιοδοσίας  της

κοινοτικής   ρυθμιστικής  αρχής  από  τις  αντίστοιχες  εθνικές  και  αφετέρου  για  τον

προσδιορισμό του εφαρμοστέου σε κάθε περίπτωση νομικού πλαισίου. Κοινοτική διάσταση

δύναται να έχει μια συγκέντρωση, ανεξαρτήτως της εθνικής προέλευσης των συμμετεχουσών

επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο του Κανονισμού 139/2004

(άρθρο  1  παρ.3)  για  την  αξιολόγησή  της191.  Ειδικότερα,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ελέγχει

αποκλειστικά τη κοινοτική διάσταση συγκεντρώσεων (αποκλειστική αρμοδιότητα υπό την

επιφύλαξη ελέγχου του Δικαστηρίου192), στηριζόμενη σε δύο κριτήρια:  

α)  στο  βασικό  κριτήριο,  σύμφωνα  με  το  οποίο  προκύπτει  η  κοινοτική  διάσταση  της

συγκέντρωσης όταν συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

 ο  κύκλος  εργασιών  που  πραγματοποιείται  από τις  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις

διεθνώς υπερβαίνει τα 5 δις Ευρώ και

190Βλ. Πλιάκος Α., ό.π., σελ, 388 επ.; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 533 επ. 

191Βλ.  αναλυτικά  Καρύδης  Γ.,  ό.π.,  σελ.  352  επ. Πρβλ.  επίσης  Αυγερινός  Γ.,  Εισαγωγή  στο  Δίκαιο
Ανταγωνισμού,  Αθήνα 2011;  Κόκορης  Ι.,  Ο ορισμός  της  σχετικής  αγοράς  στο δίκαιο  των συγκεντρώσεων
επιχειρήσεων, σε: ΔΕΕ 2005, σελ. 1279 επ.
192Προοίμιο Καν. 139/2004, σημ. 17
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 δύο τουλάχιστον από τις  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  πραγματοποιούν καθεμία

χωριστά  εντός  της  Κοινότητας  συνολικό  κύκλο  εργασιών  άνω  των  250  εκατ.

Ευρώ, με εξαίρεση τη περίπτωση που κάθε επιχείρηση πραγματοποιεί άνω των 2/3

του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα μόνο κράτος μέλος.

β) στο εναλλακτικό κριτήριο κατά το οποίο ακόμη και αν η συγκέντρωση δεν υπερβαίνει

κάποιον από τους περιορισμούς που τίθενται στο βασικό κριτήριο ωστόσο σωρευτικά:

 συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν σε παγκόσμιο επίπεδο όλες οι

συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δις Ευρώ

 ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιεί το σύνολο των συμμετεχουσών

επιχειρήσεων σε καθένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη υπερβαίνει  τα 100

εκατ. Ευρώ

 σε καθένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που υπολογίζονται για την ανωτέρω

περίπτωση, ο συνολικός κύκλος  εργασιών που πραγματοποιεί  καθεμία  από τις

δύο τουλάχιστον συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 25 εκατ. Ευρώ και

 δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν καθεμία

χωριστά,  εντός  της  Κοινότητας  συνολικό κύκλο  εργασιών άνω των 100 εκατ.

Ευρώ, εκτός εάν καθεμία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω

των 2/3 του ολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος

μέλος (άρθρο 1 παρ. 3 Καν. 139/2004). 

Ως  κύκλος  εργασιών  εκλαμβάνεται  αφενός  ο  κύκλος  εργασιών  της  άμεσα

συμμετέχουσας  επιχείρησης  αλλά  αφετέρου  ο  κύκλος  εργασιών  των  άμεσα  ή  έμμεσα

θυγατρικών,  μητρικών  και  συνδεδεμένων  εταιρειών  κάθε  μιας  από  τις  συμμετέχουσες

επιχειρήσεις193. 

Από τον  ανωτέρω τρόπο εκτίμησης της  κοινοτικής  διάστασης  μιας  συγκέντρωσης

εξαιρούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 139/2004, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι

ασφαλιστικές  εταιρείες.  Συγκεκριμένα,  για  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  και  τους  λοιπούς

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς η κοινοτική διάσταση της συγκέντρωσης εκτιμάται από το

συνολικό ποσό εσόδων όπως προσδιορίζεται από την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ για τους ετήσιους

και  ενοποιημένους  λογαριασμούς  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων,  ενώ  για  τις  ασφαλιστικές

193Βλ. Πλιάκος Α., ό.π., σελ. 384; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 534 επ.; Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 352
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εταιρείες  αντί  για  τον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται  υπόψη η αξία των ακαθάριστων

ασφαλίστρων (άρθρο 5 παρ. 3 Καν. 139/2004).

4. Κύκλος εργασιών (σημασία-υπολογισμός)

Ο  κύκλος  εργασιών  που  πραγματοποιεί  κάθε  μία  από  τις  συμμετέχουσες  στη

συγκέντρωση  επιχειρήσεις  αποτελεί  ποσοτικό  και  ουσιαστικό  κριτήριο  καθορισμού  της

ανάγκης γνωστοποίησης μιας συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς και της

ανάγκης επιβολής προστίμου σε περίπτωση διαπίστωσης παραβατικής συγκέντρωσης194.

Ο  κύκλος  εργασιών  υπολογίζει  την  οικονομική  δύναμη  των  επιχειρήσεων  που

συμμετέχουν  στη  συγκέντρωση  και  εκτιμάται  είτε  λογιστικώς  είτε  κατ’  είδος  της

δραστηριότητας, ενώ προβλέπονται και ειδικοί τρόποι υπολογισμού κατά περίπτωση (άρθρο

10 ν. 3959/2011)195. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον λογιστικό προσδιορισμό εφαρμόζονται τρεις αρχές:

α) η σαφή αναφορά στα ποσά που απορρέουν από την πώληση και την παροχή υπηρεσιών

από τις  συμμετέχουσες  επιχειρήσεις  (άρθρο 10 παρ.1 ν.  3959/2011),  β)  η  αναφορά στον

«καθαρό κύκλο εργασιών», αφού αφαιρεθούν ορισμένα στοιχεία όπως οι νόμιμες εκπτώσεις

επί των πωλήσεων ή ο φόρος προστιθέμενης αξίας (άρθρο 10 παρ.1 και 2 ν. 3959/2011) και

γ) η αναφορά στο συνολικό κύκλο εργασιών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Ο  προσδιορισμός  του  κύκλου  εργασιών  κατά  το  είδος  της  δραστηριότητας

υπολογίζεται:  α)  επί  απόκτησης  τμήματος,  μόνο  ο  κύκλος  που  αντιστοιχεί  στο

μεταβιβαζόμενο  μέρος  (άρθρο  10  παρ.2  εδ.1  ν.  3959/2011)  β)  επί  τμηματικών  πράξεων

μεταξύ  των  ίδιων  προσώπων  ή  επιχειρήσεων  εντός  διετίας,  οι  πράξεις  θεωρούνται  μια

συγκέντρωση  (άρθρο  10  παρ.2  εδ.2  ν.  3959/2011)  γ)  επί  κύκλου  εργασιών  ομίλου

επιχειρήσεων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των κύκλων εργασιών του ομίλου (άρθρο 10

παρ.4  ν.  3959/2011)  δ)  επί  πιστωτικών  ιδρυμάτων  και  χρηματοοικονομικών  οργανισμών

όπως επί ασφαλιστικών εταιρειών, ο κύκλος εργασιών καθορίζεται ειδικώς (άρθρο 10 παρ.3

περ.α’ και β’ ν. 3959/2011).

194π.χ. υπαίτια  παράβασης  της  υποχρέωσης  προηγούμενης  γνωστοποίησης,  συμμόρφωση  με  επιβληθείσες
δεσμεύσεις προκειμένου μια συγκέντρωση να κριθεί ως συμβατή για παραβατική συγκέντρωση ή για λόγους μη
συμμόρφωσης με μέτρα επαναφοράς στην πριν την παραβατική συγκέντρωση κατάσταση.
195Βλ. επίσης και ανακοίνωση Επιτροπής 16/04/2008, C-95, 16/04
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Β. Προηγούμενη γνωστοποίηση

Μετά τον προσδιορισμό του αντικειμένου του ελέγχου συγκεντρώσεων ακολουθεί η

περιγραφή της  διαδικασίας  έναρξης του ελέγχου  που συνίσταται  στην γνωστοποίηση της

συγκέντρωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (κάτωθι 1), στον προσδιορισμό των υπόχρεων

προς γνωστοποίηση (κάτωθι 2), στην προβλεπόμενη προθεσμία γνωστοποίησης (κάτωθι 3)

και στα αποτελέσματα της γνωστοποίησης (κάτωθι 4). 

1. Προϋποθέσεις γνωστοποίησης

Η  εκ  των  προτέρων  γνωστοποίησή  των  συγκεντρώσεων  επιχειρήσεων  που  έχουν

εθνική  διάσταση  σύμφωνα  με  τους  ποσοτικούς  περιορισμούς  που  θέτει  ο  νόμος,  στην

Επιτροπή  του  Ανταγωνισμού  κρίνεται  αναγκαία  προκειμένου  να  διεξαχθεί  προληπτικός

έλεγχος και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγησή τους. Ειδικότερα, προβλέπεται η

προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων

των  επιχειρήσεων  που συμμετέχουν  στη  συγκέντρωση  ανέρχεται,  τουλάχιστον  σε  εκατόν

πενήντα 150 εκατομμύρια ευρώ και  δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, στην ελληνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω

των 15 εκατομμυρίων ευρώ (άρθρο 6 παρ.1 ν. 3959/2011).

2. Φορείς υποχρέωσης προς γνωστοποίηση

Σε  περίπτωση  που  οι  συγκεντρώσεις  συνίστανται  σε  συγχώνευση  ή  σε  απόκτηση

κοινού  ελέγχου  με  την  έννοια  των  περ.α’  παρ.2  και  της  περ.β’  παρ.2  του  άρθρου  5

αντίστοιχα,  τότε  υπόχρεοι  προς  γνωστοποίηση  είναι  από  κοινού  οι  επιχειρήσεις  που

συμμετέχουν  στις  πράξεις  αυτές.  Σε  όλες  τις  άλλες  περιπτώσεις  την  υποχρέωση

γνωστοποίησης την φέρει το πρόσωπο ή η επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο στο σύνολο ή

σε τμήματα μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3959/2011).

3. Προθεσμία προς γνωστοποίηση

Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  6  παρ.1  ν.3959/2011,  κάθε  συγκέντρωση

επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε 30 ημέρες
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από  τη  σύναψη  της  συμφωνίας  ή  τη  δημοσίευση  της  προσφοράς  ή  ανταλλαγής  ή  την

ανάληψη  υποχρέωσης  για  την  απόκτηση  συμμετοχής,  που  εξασφαλίζει  τον  έλεγχο  της

επιχείρησης,  ενώ  κατά  το  άρθρο  6  παρ.2  η  προθεσμία  των  30  ημερών  αρχίζει  από  την

επέλευση της πρώτης από τις πράξεις που αναφέρονται ανωτέρω. Κατά την ερμηνεία των

διατάξεων  και  καθώς  πρόκειται  για  τη  διεξαγωγή  προληπτικού  ελέγχου,  ιδιαίτερο  βάρος

πρέπει να δοθεί στις λέξεις «πρώτη πράξη», που υποδηλώνει εκείνη την προπαρασκευαστική

πράξη που γίνεται για τη συμφωνία και που δεν αποτελεί ολοκλήρωση-πραγματοποίηση196. 

Υπέρ της εν λόγω αντίληψης συνηγορεί και παλαιότερη άποψη της Επιτροπής του

Ανταγωνισμού  με  την  οποία  επισημαίνεται  μεταξύ  άλλων  ότι  η  (τότε  προβλεπόμενη)

10ήμερη  προθεσμία  για  την  υποβολή  της  γνωστοποίησης,  στις  περιπτώσεις  που  για  την

συγκέντρωση έχει καταρτιστεί συμφωνία, αρχίζει από τη σύναψη της συμφωνίας αυτής και

πριν  από  τη  πραγματοποίησή  της,  ενώ  στις  περιπτώσεις  που  η  συγκέντρωση

πραγματοποιείται χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας και επομένως η προ της αποκτήσεως ελέγχου

γνωστοποίηση  είναι  ανέφικτη  ή  δυσχερής,  η  ως  άνω  προθεσμία  αρχίζει  μεν  από  την

απόκτηση της συμμετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο, χωρίς όμως αναιρείται ο προληπτικός

έλεγχος, καθώς στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

πριν από την έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής197.

Εξάλλου η ίδια ερμηνεία υποστηρίζεται και από το άρθρο 4 παρ.1 του Κανονισμού

139/2004 κατά την οποία «οι πράξεις συγκέντρωσης με κοινοτική διάσταση κοινοποιούνται

στην Επιτροπή πριν από την πραγματοποίησή της και μετά τη σύναψη της συμφωνίας, τη

δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής».

Περαιτέρω,  σε  συγχωνεύσεις  εταιρειών  με  απορρόφηση  η  Επιτροπή  του

Ανταγωνισμού είχε ορίσει ως ημερομηνία κατάρτισης της συμφωνίας την ημέρα υπογραφής

της  συμβολαιογραφικής  πράξης  συγχώνευσης  και  όχι  την  ημέρα  υπογραφής  του σχεδίου

σύμβασης συγχώνευσης από τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών198.

Σε  περίπτωση  υπαίτιας  παράβασης  της  υποχρέωσης  προς  γνωστοποίηση  ο  νόμος

προβλέπει  την  επιβολή  σε  καθένα  από  τους  υπόχρεους  προς  γνωστοποίηση  κατά  την

παράγραφο 3, πρόστιμου ύψους τουλάχιστον 30 χιλιάδων ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το

10% του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10 (άρθρο 6 παρ.4

ν.3959/2011). Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η οικονομική

196Βλ. Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 534 επ.; Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 374
197ΕΑ 76/1997 (Ολομ.) ΔΕΕ 1997, 959, 960 με παραπομπή σε: ΕΑ 41, 43/1996 και στην Εισηγητική Έκθεση
του ν. 2296/1995, άρθρο 2
198ΕΑ Ολ. 23/11/1998 σε: ΔΕΕ 1999, σελ. 594 επ.
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ισχύς των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, το πλήθος των επηρεαζόμενων

αγορών και το επίπεδο του ανταγωνισμού σε αυτές, καθώς και η εκτιμώμενη επίδραση της

συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό (άρθρο 6 παρ. 4 εδ.2 ν.3959/2011).

4. Αποτελέσματα γνωστοποίησης

Εκκινώντας  από  την  ημερομηνία  γνωστοποίησης,  αρχίζει  η  πρώτη  φάση  της

διαδικασίας  ελέγχου  της  συγκέντρωσης.  Ειδικότερα,  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής

Ανταγωνισμού, σε διάστημα ενός μηνός από τη γνωστοποίηση, πιστοποιεί (αρνητικά) ότι δεν

συντρέχει θέμα εφαρμογής του άρθρου 6 παρ.1 ν. 3959/2011 ή αν διαπιστωθεί ότι εμπίπτει η

υπόθεση στη διάταξη του άρθρου 6 ν. 3959/2011, αλλά δεν προκαλεί αμφιβολίες ότι μπορεί

να περιορίσει  τον ανταγωνισμό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιτρέπει  τη συγκέντρωση με

απόφαση που εκδίδει μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση. Εάν συντρέχουν όμως τέτοιες

αμφιβολίες  η  γνωστοποιηθείσα  συγκέντρωση  μέσα  σε  ένα  μήνα εισάγεται  στη  Επιτροπή

Ανταγωνισμού  ως  δεύτερη  φάση  διαδικασίας.  Σε  κάθε  περίπτωση  αναστέλλεται  η

πραγματοποίηση της συγκέντρωσης κατά τους όρους του άρθρου 9 ν. 3959/2011.

Γ. Έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων 

Ο έλεγχος οριζόντιων συγκεντρώσεων από την Επιτροπή ανταγωνισμού συνίσταται

σε  πρώτο  στάδιο  στην  εκτίμηση  συνδρομής  του  γενικού  κριτηρίου  ελέγχου  και  δη  του

περιορισμού του ελεύθερου ανταγωνισμού σε μια σχετική αγορά ή σε τμήμα αυτής (κάτωθι

1), στην διαπίστωση της βασιμότητας της ανωτέρω εκτίμησης (κάτωθι 2) και στην διάκριση

ανάμεσα σε μονομερή και συντονισμένη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά (κάτωθι 3). 

1. Κατευθυντήριες αρχές ελέγχου συγκεντρώσεων 

Το ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου μιας συγκέντρωσης προκύπτει από τη διάταξη του

άρθρου 7 παρ.1 ν.3959/2011 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή  εξετάζει το ενδεχόμενο μια

συγκέντρωση  να  περιορίσει  σημαντικά  τον  ανταγωνισμό  στην  εθνική  αγορά  ή  σε  ένα

σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της,

ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση μιας δεσπόζουσας θέσης. 
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Σύμφωνα  με  πάγια  νομολογία  του  Πρωτοδικείου  η  Επιτροπή  προκειμένου  να

απαγορεύσει  μια συγκέντρωση ελέγχει  την συνδρομή και  των δύο ανωτέρω παραμέτρων.

Μια  συγκέντρωση,  δηλαδή,  θα  πρέπει  να  έχει  ως  αντικείμενο  ή  αποτέλεσμα  και  τον

περιορισμό  του  ανταγωνισμού  και  την  δημιουργία  ή  ενίσχυση  δεσπόζουσας  θέσης,

δεδομένου ότι η αύξηση της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης που προκύπτει από μια

συγκέντρωση  δύναται  να  έχει  ανεπαίσθητη  επίδραση  στην  διάρθρωση  της  αγοράς  και

συνεπώς να διαφεύγει της απαγόρευσης199.

2. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης συγκεντρώσεων 

Για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον

ανταγωνισμό υπό την ανωτέρω έννοια λαμβάνονται  υπόψη ιδίως η διάρθρωση όλων των

σχετικών  αγορών,  ο  πραγματικός  ή  δυνητικός  ανταγωνισμός  εκ  μέρους  επιχειρήσεων

εγκατεστημένων  εντός  ή  εκτός  Ελλάδας,  η  ύπαρξη  νομικών  ή  πραγματικών  εμποδίων

εισόδου  στην  αγορά,  η  θέση  των  συμμετεχουσών  επιχειρήσεων  στην  αγορά  και  η

χρηματοοικονομική  τους  δύναμη,  οι  εναλλακτικές  δυνατότητες  επιλογής  που  έχουν  οι

προμηθευτές και χρήστες, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης

των  προϊόντων,  η  εξέλιξη  της  προσφοράς  και  της  ζήτησης  των  σχετικών  αγαθών  και

υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην

τεχνική και οικονομική πρόοδο και στη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας, υπό

τον όρο ότι η συμβολή αυτή είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί

εμπόδιο για τον ανταγωνισμό (άρθρο 7 παρ.2 ν. 3959/2011).

Υπό  αυτή  την  έννοια,  για  τον  έλεγχο  της  δυνατότητας  μιας  συγκέντρωσης  να

περιορίσει τον ανταγωνισμό είναι αναγκαία η ευρύτερη ανάλυση των χαρακτηριστικών της

σχετικής αγοράς και των υπολοίπων νομικών, πραγματικών και οικονομικών ανταγωνιστικών

και  αντιανταγωνιστικών  συνθηκών και  γενικότερα  όλων των  δομικών  σε  νομικό  επίπεδο

παραγόντων200.  Με  την  ανάλυση  αυτών  των  παραγόντων  εξετάζεται  αν  η  δομή  της

συγκέντρωσης είναι ικανή να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην οικεία αγορά, ανεξάρτητα

από  την  ενδεχόμενη  μεταβολή  των  συνθηκών  αυτών201.  Σε  κάθε  περίπτωση  ωστόσο,  ο

απώτερος σκοπός των εν λόγω βάσεων εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση

των συγκεντρώσεων, φαίνεται να ταυτίζεται με αυτόν του ανταγωνισμού, που έγκειται στην

199Πρωτ., υποθ. Τ-5/02 Tetra Laval κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 σελ. ΙΙ-4381, σκέψη 120
200Βλ. Πλιάκος Α., ό.π., σελ, 393 επ.; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 534 επ.; Κοτσίρης Λ., ό.π., σελ. 589
201Βλ. Πλιάκος Α., ό.π., σελ. 381 επ.; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 533 επ.
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προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, δηλαδή στην εξασφάλιση των επιθυμητών

αγαθών και υπηρεσιών στις χαμηλότερες τιμές με τις μικρότερες δυνατές θυσίες πόρων202.

3.  Διαφοροποίηση  του  ελέγχου  ανάλογα  με  τα  αποτελέσματα  μιας  συγκέντρωσης

(συντονισμένα και μη συντονισμένα)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακρίνει στον Κανονισμό 139/2004 τη συντονισμένη από τη

μη συντονισμένη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, οριζόντιες συγκεντρώσεις

μπορεί να περιορίσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό ιδιαίτερα με τη δημιουργία ή ενίσχυση

δεσπόζουσας  θέσης  α)  μέσα  από  την  κατάργηση  ουσιωδών  ανταγωνιστικών  μέτρων  σε

επιχειρήσεις, που θα μπορούσαν να είχαν αυξήσει την δύναμή τους στην αγορά, χωρίς να

προβούν σε συντονισμένη συμπεριφορά (μη συντονισμένα αποτελέσματα) και β) μέσα από

την μεταβολή της φύσης του ανταγωνισμού, έτσι ώστε επιχειρήσεις που πριν δεν συντόνιζαν

τη  συμπεριφορά  τους,  προβλέπεται  ότι  θα  τη  συντονίσουν  αυξάνοντας  τις  τιμές  ή

περιορίζοντας τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό (συντονισμένα αποτελέσματα)203.

Ομοίως και στον έλεγχο των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων η Επιτροπή διακρίνει δύο

τρόπους  ενδεχόμενου  περιορισμού  του  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  α)  εξαιτίας

αποτελεσμάτων που αποδίδονται σε μη συντονισμένη (δηλαδή σε μονομερή) συμπεριφοράς

της  συγχωνευόμενης  εταιρείας  ή β)  στη συντονισμένη συμπεριφορά της  συγχωνευόμενης

εταιρείας με αυτήν των άμεσων ανταγωνιστών της204.

202Βλ. Πλιάκος Α., ό.π.,σελ. 381 επ.; Γέροντας Απ., ό.π., σελ. 533 επ. 
203Guidelines on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings,  2004/C 31/04,  διαθέσιμο σε:  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?
uri=CELEX%3A52004XC0205(02)
204Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the Control of
concentrations  between  undertakings,  2008/C  265/07,  παρ.  22,  διαθέσιμο σε:  eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008XC1018(03). Βλ. αναλυτικά Περιστεράκη Μ., Οι κατευθυντήριες γραμμές
της  Ευρ.  Επιτροπής  για  την  αξιολόγηση  των  μη  οριζόντιων  συγκεντρώσεων  σύμφωνα  με  τον  κοινοτικό
Κανονισμό, σε: Κόκκορης Ι. / Λιανός Ι. (επιμ.), Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του
Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Αθήνα 2008, σελ. 383; Κόκκορης Ι.,  Αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων:
Εφαρμογή των Κατευθυντήριών γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε: ΔΕΕ 2009, σελ. 1051
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Δ.  Έλεγχος  συντονισμένων  αποτελεσμάτων  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  (Καν.

139/2004 ΕΕ και Κατευθυντήριες γραμμές 2004/C 31/03)

Ο ειδικότερος έλεγχος μιας συγκέντρωσης επιχειρήσεων και μάλιστα σε μια αγορά με

ολιγοπωλιακή  διάρθρωση  διενεργείται  αναφορικά  με  τα  συντονισμένα  αποτελέσματα  της

(κάτωθι  1)  με  βάση  το  κριτήριο  της  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  και  τα  επιμέρους

κριτήρια  που  το  ΠΕΚ  διέπλασε  στην  νομολογία  του  και  τα  οποία  στη  συνέχεια

ενσωματώθηκαν  στο  δευτερογενές  ενωσιακό  δίκαιο  (Κανονισμός  139/2004  ΕΕ)205 και

εξειδικεύθηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές 2004/C 31/03 (κάτωθι 2).

 

1. Επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς

Η  υιοθέτηση  από  τις  επιχειρήσεις  που  συμμετέχουν  σε  μια  αγορά  μιας  κοινής

επιχειρηματικής στρατηγικής σε μόνιμη βάση με στόχο την πραγματοποίηση πωλήσεων σε

υψηλότερες  τιμές  μπορεί  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  να  ευνοηθεί  λόγω  των  δομικών

χαρακτηριστικών των αγορών αυτών.  Ωστόσο, συγχωνεύσεις σε αγορές με υψηλό βαθμό

συγκέντρωσης  δύναται  να  παρεμποδίσουν  σημαντικά  τον  αποτελεσματικό  ανταγωνισμό

μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην οικεία αγορά, με τη δημιουργία ή

την ενίσχυση συλλογικής  δεσπόζουσας θέσης και  αυτό διότι  αυξάνουν  το ενδεχόμενο  α)

συντονισμού  της  συμπεριφοράς  των επιχειρήσεων  και  β)  αύξησης  των τιμών,  ακόμα και

χωρίς  προσφυγή  σε  συμφωνία  ή  εναρμονισμένη  πρακτική206.  Επιπλέον,  σε  αυτή  την

περίπτωση η συγκέντρωση μπορεί να διευκολύνει  και να σταθεροποιήσει τον συντονισμό

επιχειρήσεων  που  συντόνιζαν  ήδη  τη  συμπεριφορά  τους  πριν  τη  συγκέντρωση,  είτε

καθιστώντας πιο συγκροτημένο και αποτελεσματικό τον συντονισμό είτε επιτρέποντας στις

επιχειρήσεις να συντονιστούν σε ακόμη πιο υψηλές τιμές. 

Οι μορφές που μπορεί να λάβει ο συντονισμός των επιχειρήσεων τελούν σε ευθεία

συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των αγορών. Σε ορισμένες αγορές η πιθανότερη μορφή

συντονισμού δύναται να είναι η διατήρηση των τιμών σε επίπεδα ανώτερα από αυτά που

205Βλ. Δρυλλεράκης Ι., Το νέο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Αθήνα 2011

206Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the Control of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 39; Αναλυτικά για την εναρμονισμένη πρακτική ως
απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη και την διάκριση της από την παράλληλη συμπεριφορά, βλ. Ζευγώλης Ν.,
Εναρμονισμένες  πρακτικές,  το  ζήτημα  της  οικονομικής  ανάλυσης  και  η  ανάγκη  συνδυασμού  οικονομικής-
νομικής σκέψης, σε: ΔΕΕ 2004, σελ. 26 επ.; Μικρουλέα Α., Η διάκριση της εναρμονισμένης πρακτικής από την
παράλληλη συμπεριφορά σε ολιγοπωλιακές αγορές, σε: ΔΕΕ 2008, σελ. 471 επ.
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αντιστοιχούν σε συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ σε άλλες ο συντονισμός δύναται να αποσκοπεί

στον  περιορισμό  της  παραγωγής  ή  του  όγκου  της  νέας  παραγωγικής  ικανότητας  που

προστίθεται στην αγορά ή ακόμη ενδέχεται να συνίσταται και σε κατάτμηση της αγοράς π.χ.

με  βάση  γεωγραφικές  περιοχές  ή  άλλα  χαρακτηριστικά  των  πελατών,  ή  σε  ανάθεση

συμβάσεων στο πλαίσιο αγορών που λειτουργούν με το σύστημα υποβολής προσφορών207.

Ωστόσο,  ο  συντονισμός  καθίσταται  πιθανότερος  σε  αγορές  στις  οποίες  τα  μέρη

διευκολύνονται  να  καταλήξουν  σε  συνεννόηση σχετικά  με  τους  όρους  του  συντονισμού.

Άλλωστε  για  να  είναι  βιώσιμος  ο  συντονισμούς  απαιτείται  η  εκπλήρωση τριών  βασικών

προϋποθέσεων α) οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν κατά τρόπο αρκούντος

επαρκή  την  τήρηση  των  όρων  του  συντονισμού,  β)  η  ύπαρξη  αξιόπιστων  αποτρεπτικών

μηχανισμών  κρίνεται  αναγκαία  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  πειθαρχία  σε  περιπτώσεις

παρέκκλισης και γ) οι ενδεχόμενες αντιδράσεις τρίτων, όπως υφισταμένων και μελλοντικών

ανταγωνιστών που δεν συμμετέχουν στον συντονισμό, καθώς και πελατών δεν θα πρέπει να

θέτουν σε κίνδυνο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του συντονισμού208.

2. Κριτήρια ελέγχου (συλλογική δεσπόζουσα θέση) 

Προκειμένου να αξιολογήσουν την πιθανότητα δημιουργίας ή ενίσχυσης συλλογικής

δεσπόζουσας  θέσης  που  θα  προέκυπτε  από  μια  ολιγοπωλιακή  συγκέντρωση  και  θα

διευκόλυνε  τον  συντονισμό  των  ολιγοπωλητών,  τα  δικαστήρια  και  οι  ρυθμιστικές  αρχές

οφείλουν να εξετάζουν κατ αρχάς την δυνατότητα των επιχειρήσεων να καταλήξουν σε μια

συμφωνία  των  όρων  συντονισμού  (κάτωθι  α)  και  εν  συνεχεία  την  βιωσιμότητα  του

συντονισμού (κάτωθι β). 

α. Συμφωνία των όρων συντονισμού

Όπως προαναφέρθηκε, ο συντονισμός είναι πιθανότερο να ανακύψει αν τα μέλη του

ολιγοπωλίου μπορούν εύκολα να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας

του  συντονισμού.  Ειδικότερα,  ο  συντονισμός  διευκολύνεται  όταν  οι  επιχειρήσεις  που

συντονίζουν τη συμπεριφορά τους έχουν παρόμοιες αντιλήψεις αναφορικά με τις ενέργειες

207Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 371 
208Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the Control of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 41
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που θα θεωρούνται εφεξής σύμφωνες με την κοινή γραμμή δράσεως ή αποκλίνουσες από

αυτή209.

Γενικότερα,  η  συνεννόηση  των  επιχειρήσεων  όσον  αφορά  τους  όρους  του

συντονισμού είναι πιθανότερη σε ένα οικονομικό περιβάλλον που είναι λιγότερο περίπλοκο

και περισσότερο σταθερό. Υπό αυτή την έννοια,  είναι πιο εύκολος ο συντονισμός μεταξύ

λίγων επιχειρήσεων παρά μεταξύ πολλών καθώς και ο συντονισμός σχετικά με την τιμή ενός

μόνο  ομοιογενούς  προϊόντος  απ’  ότι  για  εκατοντάδες  τιμές  σε  μια  αγορά  με  πολλά  και

ανόμοια προϊόντα. Εξάλλου, ο συντονισμός σχετικά με την τιμή είναι ευκολότερος, όταν οι

όροι  της  προσφοράς  και  της  ζήτησης  είναι  σχετικά  σταθεροί,  παρά  όταν  αυτοί  οι  όροι

μεταβάλλονται  διαρκώς.  Συνεπώς,  η  ασταθής  ζήτηση,  η  σημαντική  εσωτερική  ανάπτυξη

ορισμένων  επιχειρήσεων  στην  αγορά  ή  η  συχνή  είσοδος  νέων  επιχειρήσεων  μπορεί  να

αποτελούν σοβαρές ενδείξεις ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι αρκετά σταθερή ώστε οι

επιχειρήσεις  να  είναι  σε  θέση  να  συντονίσουν  τη  συμπεριφορά  τους  (argumentum a

contrario).  Επίσης,  η  πιθανότητα  συντονισμού  αποδυναμώνεται  σε  αγορές  στις  οποίες  τα

μέρη  ακολουθούν  σε  σημαντικό  βαθμό  καινοτόμες  πρακτικές  κατά  την  άσκηση  της

οικονομικής  και  επιχειρηματικής  τους  δραστηριότητας  καθώς  η  καινοτομία  δύναται  να

δημιουργήσει σε μια επιχείρηση σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της210. 

Περαιτέρω,  ο  συντονισμός  που  συνίσταται  σε  κατάτμηση  της  αγοράς,  είναι

ευκολότερος όταν οι πελάτες έχουν απλά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις

να κατανείμουν αμέσως την πελατεία. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορεί να στηρίζονται σε

γεωγραφικά κριτήρια ή στο είδος της πελατείας ή απλώς στην ύπαρξη πελατών που ως επί

των πλείστων πραγματοποιούν τις αγορές τους από μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτού του

είδος ο συντονισμός δύναται να γίνει με σχετικά άμεσο τρόπο, με την προϋπόθεση ότι είναι

εύκολος ο εντοπισμός του προμηθευτή που αντιστοιχεί σε κάθε πελάτη, κατανέμοντας τους

υπάρχοντες πελάτες στους παραδοσιακούς προμηθευτές (μηχανισμός του συντονισμού)211.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αναλώνονται στην επινόηση και νέων τρόπων συντονισμού

της  επιχειρηματικής  τους  δράσης  προκειμένου  να  υπερνικήσουν  ενδεχόμενα  οικονομικά

προβλήματα που ανακύπτουν από περίπλοκα και ασταθή περιβάλλοντα, χωρίς κατάτμηση της

αγοράς.  Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκει  και  η  πρακτική  της  σύναψης  συμφωνιών  απλών

209Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 44
210Βλ. Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 342
211Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ.46
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κανόνων τιμολόγησης που δύναται να διευκολύνει τον συντονισμό όταν αφορά πολλές τιμές.

Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  οι  συντονιζόμενες  επιχειρήσεις  ενδέχεται  είτε  να  περιορίσουν  τον

ανταγωνισμό μέσα  από την καθιέρωση ενός μικρού αριθμού σημείων καθορισμού τιμών είτε

να προβούν στην θεσμοθέτηση πάγιας σχέσης ανάμεσα σε ορισμένες βασικές τιμές και μια

σειρά άλλες τιμές,  έτσι ώστε οι τιμές  στο σύνολό τους να κινούνται  σε βασικές  γραμμές

παράλληλα212. 

Βασικό όρο, τέλος, για την επίτευξη κοινής συμφωνίας αποτελεί η διαφάνεια και η

επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων που πρόκειται να υιοθετήσουν κοινή τακτική σε μια

σχετική  αγορά.  Συγκεκριμένα,  η  δημοσιοποίηση  βασικών  πληροφοριών,  η  ανταλλαγή

πληροφοριών  μέσω  εμπορικών  ενώσεων  ή  οι  πληροφορίες  που  έχουν  ληφθεί  μέσω

σταυροειδών συμμετοχών ή συμμετοχής σε κοινές επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλλουν στον

ευχερέστερο  καθορισμό  των  όρων  συντονισμού213.  Εξίσου  σημαντική  κρίνεται  και  η

παρουσίαση ορισμένων αναλογιών, ιδιαίτερα αναφορικά με τη διάρθρωση του κόστους, τα

μερίδια αγοράς, τα επίπεδα παραγωγικής ικανότητας και τα επίπεδα κάθετης ολοκλήρωσης

αλλά και η παρουσίαση διαρθρωτικών δεσμών,  όπως είναι  οι  σταυροειδείς  συμμετοχές  ή

συμμετοχές σε κοινές επιχειρήσεις214.

β. Βιωσιμότητα συντονισμού

Η  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  μιας  υπό  την  ανωτέρω  έννοια  συμφωνίας

συντονισμού της επιχειρηματικής δράσης μελών του ολιγοπωλίου, εξαρτάται σύμφωνα με τις

κατευθυντήριες γραμμές από την δυνατότητα παρακολούθησης των παρεκκλίσεων (κάτωθι

αα), την ύπαρξη αποτρεπτικών μηχανισμών (κάτωθι ββ) και τις αντιδράσεις τρίτων (κάτωθι

γγ).

212Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ.47
213Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 47
214Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ.48
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αα. Παρακολούθηση παρεκκλίσεων

Ορισμένες επιχειρήσεις, από αυτές που μετέχουν σε μια συμφωνία συντονισμού της

συμπεριφοράς  τους  συχνά  έχουν  την  τάση  να  παρεκκλίνουν  από  τους  κοινούς  όρους

συντονισμού που έχουν συμφωνηθεί υιοθετώντας ανταγωνιστικές πρακτικές. Συγκεκριμένα,

ενδέχεται  να  επιδιώξουν  να  αυξήσουν  το  μερίδιο  αγοράς  τους,  μειώνοντας  τις  τιμές,

προσφέροντας  «μυστικές  εκπτώσεις»,  βελτιώνοντας  την  ποιότητα  των  προϊόντων  ή

αυξάνοντας την παραγωγική τους ικανότητα215. Προκειμένου να αποτραπούν τέτοιου είδους

παρεκκλίσεις  και  να  εξασφαλιστεί  ο  επιτυχής  συντονισμός  της  επιχειρηματικής

συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή και τήρηση έγκαιρων και

επαρκών περιοριστικών συμφωνιών, που θα προβλέπουν την επιβολή αντιποίνων καθώς και

η παρακολούθηση της στρατηγικής που ακολουθούν οι συντονιζόμενες επιχειρήσεις για την

αποτροπή ή τον εντοπισμό φαινομένων παρέκκλισης, όπως τα ανωτέρω, και την επακόλουθη

επιβολή κυρώσεων.

Καθοριστικής  σημασίας  συνθήκη  για  την  αποτελεσματική  παρακολούθηση  της

συμπεριφοράς των αντιπάλων αποτελεί η ύπαρξη διαφάνειας στην οικεία αγορά. Ειδικότερα,

ο βαθμός διαφάνειας τείνει να αυξάνεται όσο ο αριθμός των συμμετεχουσών επιχειρήσεων

αμβλύνεται,  ενώ  σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζει  και  ο  τρόπος  κατά  τον  οποίο

πραγματοποιούνται οι συναλλαγές στη σχετική αγορά. Υπό αυτή την έννοια, σε μια αγορά

όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πλαίσιο χρηματιστηρίου ανοικτού στο κοινό ή με

ανοικτούς διαγωνισμούς που διεξάγονται με τη μέθοδο της εκφώνησης και αντιφώνησης, η

διαφάνεια  ενδέχεται  να  είναι  μεγάλη  εν  αντιθέσει  με  μια  αγορά  όπου  οι  συναλλαγές

πραγματοποιούνται σε διμερή βάση με εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ αγοραστών

και πωλητών216. 

Σε κάθε περίπτωση, οι συντονιζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να κρίνουν

με κάποιο βαθμό βεβαιότητας αν μία «απροσδόκητη» (παρεκκλίνουσα) συμπεριφορά είναι

όντως αποτέλεσμα παρέκκλισης από τους όρους του συντονισμού. Ωστόσο αυτό δεν είναι

πάντοτε εύκολο καθώς π.χ. σε ένα ασταθές περιβάλλον μια επιχείρηση δεν μπορεί να είναι

σίγουρη για το εάν η απώλεια πωλήσεων που έχει υποστεί οφείλεται στο ότι η ζήτηση είναι

γενικά χαμηλή ή στο ότι ένας ανταγωνιστής προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Αλλά ακόμη

και στην περίπτωση που η συνολική ζήτηση ή οι παράμετροι  του κόστους παρουσιάζουν

215Βλ. Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 343
216Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 50

75

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:20:40 EEST - 44.213.66.193



συνεχείς  αυξομειώσεις  μπορεί  να  είναι  δύσκολη  η  διάκριση  του  κατά  πόσο  ένας

ανταγωνιστής μειώνει  την τιμή του επειδή αναμένει μείωση των συντονιζόμενων τιμών ή

επειδή παρεκκλίνει από τον συντονισμό217.

Εντούτοις, πρακτικές παρακολούθησης των παρεκκλίσεων μπορούν να υιοθετούνται

από τις επιχειρήσεις ακόμη και όταν οι συνθήκες σε ορισμένες αγορές δεν φαίνεται να τις

ευνοούν  και  χωρίς  απαραίτητα  εκ  των  προτέρων  να  αποσκοπούν  στην  εξασφάλιση  της

βιωσιμότητας του συντονισμού. Συγκεκριμένα, πρακτικές όπως οι ρήτρες ευθυγράμμισης με

τους  ανταγωνιστές  ή  ρήτρες  του  πλέον  ευνοούμενου  πελάτη,  η  οικειοθελής  δημοσίευση

πληροφοριών, οι ανακοινώσεις ή η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω εμπορικών ενώσεων, η

κατοχή διευθυντικών θέσεων από τα ίδια πρόσωπα σε διάφορες επιχειρήσεις και η συμμετοχή

σε κοινές επιχειρήσεις δύναται να ενισχύουν τη διαφάνεια στη σχετική αγορά καθώς και τη

δυνατότητα των αντιπάλων να ερμηνεύουν τις στρατηγικές που ακολουθούνται218. 

ββ. Αποτρεπτικοί μηχανισμοί

Η δυνατότητα έγκαιρης ενεργοποίησης των αποτρεπτικών μηχανισμών σε περίπτωση

παρέκκλισης  κάποιας  επιχείρησης  από  τους  συμφωνηθέντες  όρους  συντονισμού,  καθιστά

πειστική την απειλή της μελλοντικής τιμωρίας και δύναται να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα

του  συντονισμού219.  Ειδικότερα,  η  ταχύτητα  με  την  οποία  μπορούν  να  εκδηλωθούν  τα

αντίποινα σχετίζεται άμεσα με το βαθμό διαφάνειας στην σχετική αγορά. Εάν οι αγορές δεν

είναι  αρκετά  διαφανείς  οι  επιχειρήσεις  δεν  είναι  σε  θέση  να  παρακολουθούν  και  να

ερμηνεύουν τις επιλογές των ανταγωνιστών τους παρά με μεγάλη καθυστέρηση. Επομένως,

σε αυτή την περίπτωση και οι αποτρεπτικοί μηχανισμοί θα καθυστερούν ανάλογα, γεγονός

που μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία τους ως μέσων αποτροπής παρεκκλίσεων220.

Πέρα  από την ταχύτητα  αντίδρασης,  η  αξιοπιστία  ενός  αποτρεπτικού  μηχανισμού

εξαρτάται από το κατά πόσο οι άλλες επιχειρήσεις έχουν κίνητρα για την επιβολή αντιποίνων.

Μολονότι  ορισμένοι  αποτρεπτικοί  μηχανισμοί,  όπως  η  τιμωρία  της  παρεκκλίνουσας

επιχείρησης με την προσωρινή κήρυξη ενός «πολέμου τιμών» ή με τη σημαντική αύξηση της

217Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 50
218Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 51
219Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 52, 53
220Βλ. Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 372
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παραγωγής, μπορούν βραχυπρόθεσμα να είναι οικονομικά επιζήμιοι για τις επιχειρήσεις που

εφαρμόζουν  τα  αντίποινα,  ωστόσο  η  εν  λόγω  βραχυπρόθεσμη  ζημία  μπορεί  να  είναι

μικρότερη σε σύγκριση με το μακροπρόθεσμο κέρδος που θα προκύψει από την ευόδωση των

αντιποίνων και την επιστροφή στο καθεστώς του συντονισμού221.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντίποινα δεν επιβάλλονται απαραίτητα στην

ίδια αγορά που έγινε η παρέκκλιση. Εάν διαπιστωθεί ότι οι εμπορικές δραστηριότητες των

συντονιζόμενων  επιχειρήσεων  αλληλεπιδρούν  και  σε  άλλες  αγορές  τότε  μπορούν  να

υπάρξουν  διάφορες  δυνατότητες  επιβολής  αντιποίνων.  Τα  αντίποινα  μπορούν  να  λάβουν

ποικίλες μορφές, ορισμένες από τις οποίες είναι η ματαίωση κοινών επιχειρήσεων ή άλλων

μορφών συνεργασίας ή ακόμη πωλήσεων μετοχών σε εταιρείες που ανήκουν από κοινού στις

οικείες επιχειρήσεις222.

γγ. Αντιδράσεις τρίτων

Στην επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν και

οι  αντιδράσεις  τόσο  των  συντονιζόμενων  επιχειρήσεων  όσο  και  των  δυνητικών

ανταγωνιστών αλλά και των πελατών, οι ενέργειες των οποίων δεν θα πρέπει να θέτουν σε

κίνδυνο  τα  προσδοκώμενα  αποτελέσματα  του  συντονισμού.  Υπό  αυτή  την  έννοια,  στη

περίπτωση π.χ. που ο συντονισμός στοχεύει στη μείωση της παραγωγικής ικανότητας στην

αγορά, αυτό θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο εις βάρος των καταναλωτών, αφού οι

επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στον εν λόγω συντονισμό δεν θα έχουν τη δυνατότητα ή

τα  κίνητρα  να  αντιδράσουν  σ’  αυτή  τη  μείωση,  αυξάνοντας  τη  δική  τους  παραγωγική

ικανότητα προκειμένου να αποτρέψουν μια καθαρή μείωση της παραγωγικής ικανότητας, ή

τουλάχιστον να καταστήσουν ασύμφορη τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας συνεπεία

του συντονισμού223.

Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  πρέπει  να  δίνεται  κατά  την  εκτίμηση  της  πιθανότητας

αντίδρασης τρίτων, στις επιπτώσεις από την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά και από

την αντισταθμιστική  αγοραστική δύναμη των πελατών καθώς αποτελούν παράγοντες  που

221Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 54
222Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 55
223Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 56; Πρβλ. και Καρύδης Γ., ό.π., σελ. 372
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δύναται να επηρεάσουν τη σταθερότητα του συντονισμού. Ως παράδειγμα των τελευταίων

δύναται  να  αναφερθεί  η  περίπτωση  κατά  την  οποία  ένας  μεγάλος  αγοραστής

συγκεντρώνοντας  ένα  σημαντικό  μέρος  των  παραγγελιών  του  σε  έναν  συγκεκριμένο

προμηθευτή ή προσφερόμενος να συνάψει μακροχρόνιες συμβάσεις, μπορεί να καταστήσει

τον συντονισμό ασταθή, επιτυγχάνοντας να δελεάσει και εν τέλει να πείσει ένα μέλος των

συντονιζόμενων  επιχειρήσεων  να  παρεκκλίνει  της  συμφωνίας  συντονισμού,  ώστε  να

αποσπάσει νέες σημαντικές παραγγελίες224.  

Ε. Απόφαση επιτροπής Ανταγωνισμού

Ο  έλεγχος  μιας  συγκέντρωσης  επιχειρήσεων  από  την  Επιτροπή  Ανταγωνισμού

ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται κατόπιν

εκτίμησης  των  ανωτέρω  παραγόντων  και  πάντα  μέσα  στα  πλαίσια  που  προδιαγράφει  το

ανωτέρω  εθνικό  και  κοινοτικό  πλαίσιο  του  ελεύθερου  ανταγωνισμού,  να  εγκρίνει  ή  να

απαγορεύσει  ή  ακόμη  και  να  ανακαλέσει  μια  συγκέντρωση  (κάτωθι  1)  ενώ,  υπό

συγκεκριμένες  προϋποθέσεις,  έχει  την  ευχέρεια  να  αναστείλει  την  πραγματοποίηση  μιας

συγκέντρωσης (κάτωθι 2) αλλά ακόμη και να χορηγήσει άδεια παρέκκλισης (κάτωθι 3). 

1. Περιεχόμενο απόφασης

α. Έγκριση συγκέντρωσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την ευχέρεια που της παρέχει ο νόμος έχει

τη δυνατότητα εντός 90 ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης να εγκρίνει την

προταθείσα συγκέντρωση εκδίδοντας υποχρεωτικά τη σχετική διαπιστωτική πράξη (άρθρο 8

παρ.6 εδ.2 και 3 ν. 3959/2011). 

Στο κανονιστικό πεδίο της απόφασης εντάσσονται και οι περιορισμοί που συνδέονται

άμεσα  με  την  πραγματοποίηση  της  συγκέντρωσης  και  είναι  αναγκαίοι  γι’  αυτή.  Οι

περιορισμοί αυτοί, που αποκαλούνται και δευτερεύοντες περιορισμοί, αποτελούν αντικείμενο

συμφωνίας  των  συμμετεχουσών  σε  μια  συγκέντρωση  επιχειρήσεων  και  περιορίζουν  την

ελευθερία δράσης τους στην αγορά. Περαιτέρω, η εγκριτική απόφαση περιλαμβάνει και τις

224Guidelines  on  the  assessment  of  horizontal  mergers  under  the  Council  Regulation  on  the  Control  of
concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 57
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συμφωνίες  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  σε  μια  συγκέντρωση  επιχειρήσεων,  οι  οποίες

διευκολύνουν  την  πραγματοποίηση  της  και  οι  οποίες  δεν  αποτελούν  συμπράξεις  που

υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 1 ν. 3959/2011. 

Ωστόσο,  δεν  αποκλείεται  ο  έλεγχος  με  βάση  το  εν  λόγω  άρθρο  δευτερευόντων

περιορισμών που δεν συνδέονται άμεσα ή δεν είναι αναγκαίοι για την πραγματοποίηση της

συγκέντρωσης225. Οι εν λόγω δευτερεύοντες περιορισμοί εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο σε

συμφωνίες στις οποίες οι μητρικές εταιρείες θέτουν όρους μη ανταγωνισμού με την κοινή

εταιρεία  τους  στην  αγορά  της  κοινής  εταιρείας,  ή  συμφωνίες  που  αφορούν  χωρικούς

περιορισμούς,  άδειες  παραχώρησης  τεχνολογίας,  απαγόρευση  συμμετοχής  σε  τραπεζικές

εργασίες κ.ά.226

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τον  σύννομο  χαρακτήρα  των  συγκεκριμένων

περιορισμών  αποτελεί  η  αναγκαιότητά  τους  για  την  πραγματοποίηση  της  συγκέντρωσης.

Αυτό  σημαίνει  ότι  η  απουσία  τους  θα  καθιστούσε  αδύνατη  την  πραγματοποίηση  της

συγκέντρωσης ή θα υποδήλωνε ότι η συγκέντρωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί υπό

αβέβαιες  συνθήκες  με  σημαντικά  υψηλότερο  κόστος,  σε  σημαντικά  μεγαλύτερο  χρονικό

διάστημα και με σημαντικά λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας227.

β. Απαγόρευση συγκέντρωσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα στη προθεσμία 90 ημερών από την εισαγωγή της

υπόθεσης  σε  αυτή  δύναται  με  απόφασή  της  να  απαγορεύσει  γνωστοποιηθείσες

συγκεντρώσεις που περιορίζουν, παρακωλύουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό (άρθρο 8 παρ.6

εδ.2 και 3 ν.3959/2011). 

Σε περίπτωση που η συγκέντρωση έχει  ήδη πραγματοποιηθεί  κατά παράβαση των

διατάξεων ή των αποφάσεων που την απαγορεύουν ή έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση

ενός όρου ή μιας προϋπόθεσης που συνοδεύει απόφαση που ελήφθη δυνάμει της παραγράφου

8 του άρθρου 8, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί με απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με

την παράγραφο 6 του άρθρου 8, δηλαδή μετά τη προθεσμία των 90 ημερών ή με χωριστή

απόφαση χωρίς τήρηση προθεσμίας 

225Βλ. Κοτσίρης Λ., ό.π., σελ 595
226Βλ. Κοτσίρης Λ., ό.π., σελ 595 επ.
227Βλ. ΕΑ 41/1996 σε: ΔΕΕ 1997, σελ. 41 (Interbank)
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α) να διατάξει το διαχωρισμό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, ιδίως με

τη διάλυση της συγχώνευσης ή τη διάθεση όλων των μετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού,

ούτως ώστε να επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε πριν από την πραγματοποίηση της

συγκέντρωσης, ή

β) να διατάξει τη λήψη άλλου κατάλληλου μέτρου για τη λύση της συγκέντρωσης ή τη λήψη

άλλων μέτρων αποκατάστασης (άρθρο 9 παρ. 4 ν. 3959/2011).

Σε  βάρος  των  επιχειρήσεων  που  δεν  συμμορφώνονται  με  αυτή  την  απόφαση,  η

Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει βαρύ πρόστιμο μέχρι ύψους 10% του συνολικού κύκλου

εργασιών των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων και επιπλέον πρόστιμο 10.000

ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης (άρθρο 9 παρ. 4 εδ.2 ν. 3959/2011).

γ. Ανάκληση συγκέντρωσης

Η επιτροπή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την απόφασή της σχετικά με την έγκριση

της πραγματοποίησης μιας συγκέντρωσης σε περιπτώσεις που η έκδοσή τους βασίστηκε σε

ανακριβή  ή  παραπλανητικά  στοιχεία  ή  οι  συμμετέχουσες  στη  συγκέντρωση  επιχειρήσεις

παρέβησαν  κάποιον  από  τους  συμφωνηθέντες  όρους  ή  δεσμεύσεις  (άρθρο  8  παρ.14  ν.

3959/2011). Αν ανακληθεί η απόφαση, ο νόμος επιτρέπει την έκδοση νέας, χωρίς την τήρηση

προθεσμιών (άρθρο 8 παρ.14 εδ.2 ν. 3959/2011). 

2. Αναστολή πραγματοποίησης συγκέντρωσης

Η πραγματοποίηση μιας συγκέντρωσης αναστέλλεται καθ’ όλο το διάστημα κατά το

οποίο  διεξάγεται  η  διαδικασία  της  προηγούμενης  γνωστοποίησης  και  του  προληπτικού

ελέγχου. Η αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης διαρκεί  μέχρι την έκδοση της

απόφασης από το κατ’ ιδίαν αρμόδιο όργανο και συγκεκριμένα του Προέδρου της Επιτροπής

Ανταγωνισμού (άρθρο 8 παρ.2 ν. 3959/2011) ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού (άρθρο 8 παρ.

3,4,6 ν. 3959/2011).

Σε  περίπτωση παράβασης  της  απαγόρευσης,  η  Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει

στους υπόχρεους σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3959/2011 προς γνωστοποίηση πρόστιμο

ύψους τουλάχιστον 30.000 ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 10% του

συνολικού  κύκλου  εργασιών  όπως  αυτός  ορίζεται  στο  άρθρο  10  (άρθρο  9  παρ.1  εδ.3  ν.

3959/2011).
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3. Άδεια παρέκκλισης

α. Γενική δυνατότητα παρέκκλισης

Κατ’ εξαίρεση από την ανωτέρω αρχή αναστολής πραγματοποίησης συγκέντρωσης ο

νόμος προβλέπει μία γενική δυνατότητα παρέκκλισης από αυτή. Ειδικότερα, με τη διάταξη

του άρθρου 9 παρ.3 ν. 3959/2011 δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να

επιτρέπει  την  πραγματοποίηση συγκέντρωσης  ύστερα από την υποβολή σχετικής  αίτησης

προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές σε βάρος μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων

τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου. Η άδεια παρέκκλισης μπορεί να

ζητείται  και  να  παρέχεται  οποτεδήποτε,  είτε  πριν  από  τη  γνωστοποίηση  είτε  μετά  τη

συναλλαγή, δηλαδή και μετά την προθεσμία γνωστοποίησης. Η απόφαση που επιτρέπει την

παρέκκλιση, μπορεί να ανακληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, λόγω παραπλανητικών

και ανακριβών στοιχείων ή παράβασης τεθέντων όρων (άρθρο 9 παρ.3 εδ.5 ν. 3959/2011 σε

συνδυασμό με άρθρο 8 παρ.14 ν. 3959/2011).

Η  συγκεκριμένη  παράγραφος  εισάγει  γενική  δυνατότητα  παρέκκλισης  αν  η

καθυστέρηση πραγματοποίησης συγκέντρωσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες στις

επιχειρήσεις ή σε τρίτους και εξαρτά την παρέκκλιση από την έκδοση προηγούμενης άδειας

της  Επιτροπής  Ανταγωνισμού,  η  οποία  συνυπολογίζει  και  τον  κίνδυνο  της  επέλευσης

σοβαρών ζημιών.

β. Ειδική δυνατότητα παρέκκλισης 

Σύμφωνα με το τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3959/2011 η αρχή της αναστολής

πραγματοποίησης συγκέντρωσης δεν αποκλείει την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς,

αγοράς  ή  ανταλλαγής  ή  την  απόκτηση  στο  πλαίσιο  χρηματιστηριακών  συναλλαγών

συμμετοχής  που  εξασφαλίζει  τον  έλεγχο  μιας  επιχείρησης,  εφόσον  α)  οι  πράξεις  αυτές

γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην

παράγραφο 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011 (δηλαδή εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από

τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη

υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής), και β) υπό τον όρο ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα

δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους ή τα ασκεί μόνο για να

διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής του. 
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Η διάταξη αυτή αποβλέπει να διευκολύνει τη δυνατότητα απόκτησης συμμετοχών με

βάση  τη  δημόσια  προσφορά  απόκτησης  ή  ανταλλαγής  μετοχών  εισηγμένων  στο

χρηματιστήριο,  που  αποτελεί  μία  ιδιαίτερη  μορφή  χρηματιστηριακών  συναλλαγών  που

προϋποθέτει  ταχύτητα και  ασφάλεια.  Η ειδική παρέκκλιση προϋποθέτει  την προηγούμενη

έκδοση ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά το άρθρο 9

παρ.3 ν. 3959/2011 χωρίς να απαιτείται όμως εκτίμηση του κινδύνου επέλευσης σοβαρών

ζημιών, όπως απαιτείται στην γενική δυνατότητα παρέκκλισης. 

ΣΤ. Ένδικη προστασία

Η ένδικη προστασία κατά τον έλεγχο συγκεντρώσεων συνίσταται στην γενική αρχή-

one-stop έλεγχο συγκέντρωσης (κάτωθι 1), στις εξαιρέσεις από την γενική αρχή (κάτωθι 2)

και στην εφαρμογή του κανονισμού από τα εθνικά δικαστήρια (κάτωθι 3).

1. Γενική αρχή- one-stop έλεγχος συγκέντρωσης

Κάθε  κράτος  μέλος  μπορεί  να  εφαρμόσει  το  εθνικό  δίκαιο  σε  συγκεντρώσεις

επιχειρήσεων μόνο εάν αυτές δεν έχουν κοινοτική διάσταση. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη

του άρθρου 21 παρ.3 του Κανονισμού 139/2004 «Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την εθνική

νομοθεσία  περί  ανταγωνισμού  σε  συγκεντρώσεις  επιχειρήσεων  με  κοινοτική  διάσταση».

Άλλωστε,  αρμοδιότητα  επί  συγκεντρώσεων  με  κοινοτική  διάσταση  έχει  αποκλειστικά  η

Επιτροπή228, οι αποφάσεις της οποίας υπόκεινται μόνο στον έλεγχο του Πρωτοδικείου και του

Δικαστηρίου μέσω προσφυγής όπως προβλέπεται στο άρθρο 263 της Συνθήκης ΣΛΕΕ.

2. Εξαιρέσεις από την γενική αρχή

Από  την  εν  λόγω  γενική  αρχή  περί  ελέγχου  συγκεντρώσεων  προβλέπονται  τρεις

εξαιρέσεις:

α) τα κράτη μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για προστασία εννόμων

συμφερόντων που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 139/2004, εφόσον τα συμφέροντα

228Βλ.  Σχινάς  Ι.,  Όρια  αρμοδιοτήτων  κοινοτικής  και  εθνικών  αρχών  ανταγωνισμού  για  τον  έλεγχο
συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, σε: ΔΕΕ 1996, σελ. 904 επ.
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αυτά συμβιβάζονται  με τις  γενικές  αρχές  και τις  λοιπές διατάξεις  του κοινοτικού δικαίου

(άρθρο  21  παρ.4  Καν.  139/2004).  Τέτοιου  είδους  συμφέροντα  αποτελούν  η  δημόσια

ασφάλεια, η πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι κανόνες χρηστής διαχείρισης.

Κάθε  άλλο  δημόσιο  συμφέρον  πρέπει  να  αναγνωριστεί  πρώτα  από  την  Επιτροπή  αν

συμβιβάζεται με τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 21

παρ.4 εδ. 2, 3 Καν. 139/2004)

β) η παραπομπή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών («γερμανική ρήτρα»). Συγκεκριμένα,

στη διάταξη του άρθρου 9 του Κανονισμού 4064/89 είχε πρωτίστως διατυπωθεί η αντίληψη

ότι η συγκέντρωση είναι πιθανό να μην είναι επιβλαβής για την Κοινότητα αλλά να προκαλεί

ζημίες σε εθνικό επίπεδο. Η ίδια άποψη αποτυπώνεται και στο άρθρο 9 του 139/2004 όπου

προβλέπεται  η  δυνατότητα της  Επιτροπής να παραπέμψει  μια συγκέντρωση με  κοινοτική

διάσταση σε κράτος μέλος προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το εσωτερικό του δίκαιο περί

ανταγωνισμού εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ότι: 

 η συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό

σε αγορά τους κράτους μέλους, 

 η αγορά αυτή φέρει  όλα τα χαρακτηριστικά μιας «διακριτής αγοράς», είτε

πρόκειται για σημαντικό τμήμα της κοινής αγοράς είτε όχι ή 

 η  συγκέντρωση  επηρεάζει  (ήδη)  τον  ανταγωνισμό  σε  αγορά  του  κράτους

μέλους,  με  χαρακτηριστικά  διακριτής  αγοράς  και  δεν  αποτελεί  σημαντικό

τμήμα της κοινής αγοράς (άρθρο 9 παρ.2 Καν.139/2004).

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα χειριστεί η ίδια την υπόθεση της συγκέντρωσης ή αν

θα την παραπέμψει  στο κράτος  μέλος,  μόνο  εφόσον το συγκεκριμένο  κράτος  μέλος  έχει

ανακοινώσει στην Επιτροπή τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση μέσα σε χρονικό διάστημα

τριών εβδομάδων από τη γνωστοποίηση. Η Επιτροπή δύναται ακόμη να αποφασίσει σχετικά

με την ενδεχόμενη παραπομπή, την ύπαρξη διακριτής αγοράς και του επιζήμιου χαρακτήρα

της συγκέντρωσης229.

γ)  η  επέκταση  αρμοδιότητας  Επιτροπής  σε  συγκέντρωση  χωρίς  κοινοτική  διάσταση

(«ολλανδική ρήτρα»). Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα κάθε κράτους μέλους να

ζητήσει από την Επιτροπή να επιληφθεί και να αποφασίσει αυτή επί συγκέντρωσης που αν

και δεν έχει κοινοτική διάσταση, ωστόσο επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών

229Βλ. Κοτσίρης Λ., ό.π., σελ.604
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και απειλεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό στο έδαφος οικείου κράτους

μέρους  (άρθρο 22 παρ.1 Καν.139/2004).

3. Εφαρμογή του κανονισμού από τα εθνικά δικαστήρια

Ο Κανονισμός  με  τη  διάταξη του  άρθρου  21 παρ.1  ορίζει  ότι  είναι  ο  μόνος  που

εφαρμόζεται στις πράξεις  συγκεντρώσεων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω

διατύπωση υποδηλώνει τη ρύθμιση κάθε συγκέντρωσης με ή χωρίς κοινοτική διάσταση από

τον Κανονισμό κατ’  αποκλεισμό των Κανονισμών που αφορούν στις  συμπράξεις  και  την

καταχρηστική  εκμετάλλευση  δεσπόζουσας  θέσης  εκτός  αν  πρόκειται  για  συμπραξιακές

κοινές επιχειρήσεις χωρίς κοινοτική διάσταση (άρθρο 22 παρ.1 Καν.139/2004).

Συνεπώς,  δεδομένης  της  αποκλειστικής  αρμοδιότητας  της  Επιτροπής  επί

συγκεντρώσεων  με  κοινοτική  διάσταση  και  αποκλειστικής  εφαρμογής  του  Κανονισμού,

γίνεται φανερό ότι η εφαρμογή των απαγορευτικών κανόνων των άρθρων 101 και 102 της

Συνθήκης ΣΛΕΕ σε συγκεντρώσεις χωρίς κοινοτική διάσταση δεν μπορεί να αποκλειστεί230. 

III. Συμπέρασμα

Ο  έλεγχος  συμβατότητας  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  με  την  ελευθερία  του

ανταγωνισμού έχει απασχολήσει την πρακτική των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και την

ενωσιακή νομολογία επί σειρά ετών και δύναται να διακριθεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη

περίοδος  αφορά την πρακτική  της  Επιτροπής μέχρι  το  2000 και  χαρακτηρίζεται  από μια

συνεχή άμβλυνση των απαιτήσεων μιας ουσιαστικής οικονομικής ανάλυσης ολιγοπωλιακών

230Βλ. Κοτσίρης Λ., ό.π., σελ. 606; Σχινάς Ι., Όρια αρμοδιοτήτων κοινοτικής και εθνικών αρχών ανταγωνισμού
για τον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, σε: ΔΕΕ 1996, σελ. 904 επ.; Πρβλ. επίσης  Τριανταφυλλάκης Γ.
(επιμ.), Ελεύθερος Ανταγωνισμός, Πρακτική-Νομολογία εθνική και ευρωπαϊκή, Αθήνα 2005; Πρβλ. επίσης για
την  σχέση εθνικού και  κοινοτικού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού,  Ηλιόπουλος Κ.,  Η εφαρμογή του
ευρωπαϊκού  κοινοτικού  δικαίου  του  ελεύθερου  ανταγωνισμού  στην  Ελλάδα,  (1981-2005),  Αθήνα  2006;
Καλαβρός Γ., Ευρωπαϊκό κοινοτικό Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Αθήνα 2003; Καλαβρός Γ.,/Γεωργόπουλος Θ.,
Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τ. ΙΙ, 2η έκδοση, Αθήνα 2013; Σκουρής Β. (επιμ.), Ερμηνεία Συνθηκών για
την  Ευρωπαϊκή  Ένωση και  την  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα,  Αθήνα  2004;  Κασωτάκης  Μ.,  Το  αντικείμενο  του
κοινοτικού  δικαίου  του  ανταγωνισμού  υπό  το  πρίσμα  της  πολιτικής  ανταγωνισμού  της  Επιτροπής  και  της
νομολογίας των κοινοτικών δικαστηρίων, σε; ΕΕμπΔ 2010, σελ. 286; Χιόνη Γ., Δίκαιο του ανταγωνισμού και ν.
703/1977:  Οι πρόσφατες τροποποιήσεις, σε: ΕΕΕυρΔ 2009, σελ. 453 επ.; Ζευγώλης Ν./Κόκκορης Ι., Πολιτική
ανταγωνισμού μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας: Ο ανταγωνισμός ως μέσο για την επίτευξη της εσωτερικής
αγοράς ή ως σκοπός της εσωτερικής αγοράς, σε: ΕΕΕυρΔ 2010, σελ. 29 επ.
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συγκεντρώσεων καθώς,  όπως προκύπτει  από τις  αποφάσεις  “Kali &  Salz”,  “Gencor”  και

“Airtours” η Επιτροπή είχε υιοθετήσει μια στατική εκτίμηση των δομικών χαρακτηριστικών

των  από  την  συγκέντρωση  επηρεαζόμενων  αγορών  και  μια  μηχανιστική  εφαρμογή  του

καταλόγου  παραγόντων  προσδιορισμού  της  ολιγοπωλιακής  συμπεριφοράς  (“checklist

approach”) χωρίς να αποδεικνύει με αυτή την πρακτική την μεταβολή συνθηκών της αγοράς

από  την  οποία  θα  έπρεπε  να  αναμένεται  διευκόλυνση  του  συντονισμού  των  μελών  του

ολιγοπωλίου.

Η κατάσταση αυτή άλλαξε κατά την δεύτερη περίοδο, η οποία έχει ως αφετηρία την

νομολογία  του  ΠΕΚ  στην  υπόθεση  «Airtours/Επιτροπή».  Με  την  εν  λόγω  απόφαση  το

Πρωτοδικείο  επέστησε  την  προσοχή  της  Επιτροπής  κατά  τον  έλεγχο  ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων και την στοιχειοθέτηση δημιουργίας ή ενίσχυσης συλλογικής δεσπόζουσας

θέσης  που  θα  διευκόλυνε  τον  συντονισμό  των  ολιγοπωλητών,  στην  ανάγκη  κατ’  αρχάς

διαπίστωσης  της  μεταβολής  συνθηκών  που  αναμένεται  να  επιφέρει  μια  ολιγοπωλιακή

συγκέντρωση μέσα από την σύγκριση των συνθηκών που επικρατούσαν στην επηρεαζόμενη

αγορά  προ  της  συγκέντρωσης  με  αυτές  που  θα  προέκυπταν  μετά  την  συγκέντρωση.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή οφείλει, όπως τόνισε το δικαστήριο, να διαπιστώσει αφενός κατά

πόσο κάποιοι  παράγοντες  μέσα από την αλληλεπίδραση τους  δύναται  να  ευνοήσουν  τον

συντονισμό της συμπεριφοράς των μελών ενός ολιγοπωλίου και αφετέρου με ποιον τρόπο

αναμένεται  να επιτευχθεί  ο συντονισμός αυτός.  Το Πρωτοδικείο  δεν περιορίστηκε,  όμως,

μόνο στην διαπίστωση της ανωτέρω αναγκαιότητας ανάλυσης της μεταβολής συνθηκών που

θα επιφέρει μια συγκέντρωση. Προέβη περαιτέρω στην διατύπωση των επιμέρους κριτηρίων

στοιχειοθέτησης δημιουργίας ή ενίσχυσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που θα διευκόλυνε

τον συντονισμό των ολιγοπωλητών. Τα κριτήρια αυτά συνίστανται α) στην ύπαρξη επαρκούς

διαφάνειας στην αγορά, β) στην ύπαρξη παραγόντων αποτροπής παρεκκλίσεων των μελών

του  ολιγοπωλίου  (“adequate deterrents”)  και  γ)  στην  σταθερότητα  της  θέσης  των

ολιγοπωλητών έναντι των ανταγωνιστών.

Η εν λόγω απόφαση του ΠΕΚ σηματοδότησε την μετάβαση σε μια πιο ουσιαστική και

συστηματική  οικονομική  ανάλυση  των  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων,  η  οποία

επικυρώθηκε  και  από  τις  νομοθετικές  εξελίξεις  που  ακολούθησαν  καθώς  επηρέασε

καταλυτικά την θεματική διαμόρφωση του κανονισμού του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με

τον  έλεγχο  συγκεντρώσεων  139/2004/ΕΚ,  ο  οποίος  υιοθέτησε  τα  ανωτέρω  κριτήρια

προσθέτοντας  και  ένα  τέταρτο αυτό της  ευχέρειας  των ολιγοπωλητών να καταλήξουν σε

συμφωνία για τους όρους συντονισμού.  

85

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:20:40 EEST - 44.213.66.193



Η  εφαρμογή  των  ανωτέρω  κριτηρίων  διενέργειας  μιας  ουσιαστικής  οικονομικής

ανάλυσης των αποτελεσμάτων ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων τόσο από την Επιτροπή όσο

και  από  τις  εθνικές  ρυθμιστικές  αρχές  διευκολύνθηκε  σημαντικά  από  την  έκδοση

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 139/2004/ΕΚ, οι οποίες

εξειδίκευσαν  ακόμη  περισσότερο  το  περιεχόμενο  των  κριτηρίων  στοιχειοθέτησης

δημιουργίας ή ενίσχυσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που θα διευκόλυνε τον συντονισμό

των  ολιγοπωλητών  εστιάζοντας  στην  εκτίμηση  της  αλληλενέργειας  των  ακόλουθων

παραγόντων και συγκεκριμένα της ευχέρειας επίτευξης συμφωνίας όρων συντονισμού, της

ευχέρειας  παρακολούθησης  των  παρεκκλίσεων  από  τα  συμφωνηθέντα,  της  ύπαρξης

μηχανισμών αποτρεπτικών της παρέκκλισης και της αντισταθμιστικής ισχύς ανταγωνιστών

και καταναλωτών. 
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Κεφάλαιο  Τέταρτο:  Η  συλλογική  δεσπόζουσα  θέση  στην

πρακτική  της  ΕΑ  κατά  τον  έλεγχο  τραπεζικών  ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  της  παρούσας  εργασίας  λαμβάνει  χώρα  η  παρουσίαση  της

θεματικής διάπλασης και εφαρμογής στην πρακτική της Επιτροπής του Ανταγωνισμού των

κριτηρίων στοιχειοθέτησης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης κατά τον έλεγχο συγκεντρώσεων

στην ολιγοπωλιακή τραπεζική αγορά. 

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος του εν λόγω κεφαλαίου παρατίθεται μια επισκόπηση της

πρότερης πρακτικής της ΕΑ κατά τον έλεγχο ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων αφορώσα το

διάστημα έως και το 2010 (κάτωθι Ι), ενώ στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μετάβαση της

ΕΑ  σε  μια  συστηματικότερη  και  επομένως  ουσιαστικότερη  οικονομική  ανάλυση  των

επιπτώσεων  μιας  ολιγοπωλιακής  συγκέντρωσης  μέσα  από  το  συστηματικό  έλεγχο

συγκεντρώσεων στην ολιγοπωλιακή τραπεζική αγορά κατά την τελευταία πενταετία (κάτωθι

ΙΙ).

Ι.  Επισκόπηση  πρότερης  πρακτικής  της  ΕΑ  κατά  τον  έλεγχο

ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων

Η πρότερη πρακτική  της  ΕΑ κατά τον  έλεγχο  ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων με

σκοπό  την  διαπίστωση  κατά  πόσο  αυτές  δύναται  να  συμβάλλουν  στον  συντονισμό  των

ολιγοπωλητών μέσα από την δημιουργία ή ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης δύναται

να περιγραφεί με αναγωγή στις σχετικές αποφάσεις του χρονικού διαστήματος 1996-2010. 

Από μια επισκόπηση των αντιπροσωπευτικότερων αποφάσεων της ανωτέρω χρονικής

περιόδου δύναται  να συναχθεί  το συμπέρασμα ότι  η  πρακτική  της  ΕΑ κατά το εν  λόγω

διάστημα διακρίνεται  α) από μια μηχανιστική προσφυγή στα μερίδια των συμμετεχουσών

επιχειρήσεων κατά την στοιχειοθέτηση δημιουργίας ή ενίσχυσης συλλογικής δεσπόζουσας

θέσης,  β)  από  παράλειψη  επίδειξης  της  υπαγορευθείσας  από  την  οικονομική  θεωρία

αυτοσυγκράτησης σε περιπτώσεις αδειοδότησης συγκεντρώσεων και ιδίως «συγκεντρώσεων

σύγκλισης» που αποσκοπούσαν στην εξυγίανση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και γ) από
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μη  επαρκή  εξέταση  του  ενδεχομένου  μεταβολής  από  την  υπό  κρίση  συγκέντρωση  των

συνθηκών ανταγωνισμού στην επηρεαζόμενη ολιγοπωλιακή αγορά. 

Συγκεκριμένα, ως μια εκ των χαρακτηριστικών περιπτώσεων προσφυγής της ΕΑ για

την στοιχειοθέτηση δημιουργίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στην μηχανιστική εστίαση

στα προκύψαντα από την συγκέντρωση μερίδια αγοράς, αποτελεί η απόφαση 43/96 της ΕΑ.

Στην εν λόγω απόφαση, η οποία αφορούσε την εξαγορά από μια πολυεθνική επιχείρηση μιας

ελληνικής τσιμεντοπαραγωγού εταιρίας η Επιτροπή θεώρησε ως βάσιμη ένδειξη δημιουργίας

συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης   αποκλειστικά  και  μόνο  το  μερίδιο  αγοράς  που  θα

συγκέντρωνε  μετά  την  εξαγορά  η  πολυεθνική  επιχείρηση  στην  επηρεαζόμενη  αγορά

παραγωγής και διανομής τσιμέντου, το οποίο θα ανήρχετο σε 53% για την εξαγοράζουσα

επιχείρηση (39% για την δεύτερη επιχείρηση και 8,5% για την Τρίτη),  και  παρέλειψε να

εξετάσει  το  ενδεχόμενο  μεταβολής  των  συνθηκών  ανταγωνισμού  στην  εν  λόγω  σχετική

αγορά  μέσα  από  συστηματική  στάθμιση  των  επικρατουσών  κατά  την  γνωστοποίηση

παραγόντων της αγοράς, όπως επιτάσσει η οικονομική θεωρία και η ευρωπαϊκή νομολογία

και νομοθεσία231.  

Περαιτέρω,  η  μη  υιοθέτηση  από  την  ΕΑ  κατά  το  πρότερο  αυτό  στάδιο  μιας

συστηματικής οικονομικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων,

είχε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως συνέπεια την παράλειψη επίδειξης αυτοσυγκράτησης

κατά  την  απόφαση  αδειοδότησης  γνωστοποιηθεισών  συγκεντρώσεων.  Ειδικότερα,  στην

περίπτωση  της  συγκέντρωσης  μεταξύ  των  αεροπορικών  εταιριών  «AEGEΑN»  και

«CRONUS» η Επιτροπή προέκρινε την ανάγκη πραγματοποίησης της εν λόγω συγκέντρωσης

ως  συγκέντρωσης  σύγκλισης  απέναντι  στην  ηγέτιδα  εταιρία  του  κλάδου  (Ολυμπιακή

Αεροπορία)  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  επιδιωκόμενη  εξυγίανση  των  συμμετεχουσών

επιχειρήσεων και να βελτιωθεί η οικονομική τους αποτελεσματικότητα υποβαθμίζοντας την

ανάγκη  διενέργειας  μιας  συστηματικής  οικονομικής  ανάλυσης  των  επιπτώσεων  της  στην

επηρεαζόμενη αγορά. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η έλλειψη αυτοσυγκράτησης απ’

την  ΕΑ  κατά  την  έγκριση  της   προκείμενης  συγκέντρωσης  είχε  ως  αποτέλεσμα   την

διευκόλυνση  του  συντονισμού  μεταξύ  των  μελών  του  ολιγοπωλίου  και  συγκεκριμένα

ανάμεσα  στην  AEGAN και  την  Ολυμπιακή  Αεροπορία  υπό  την  μορφή  του  καθορισμού

ενιαίων προμηθειών έναντι των πρακτορείων ταξιδίων και υπό την μορφή της από κοινού

κατάργησης συγκεκριμένων κατηγοριών ναύλων232. 

231Βλ. ΕΑ απόφαση 43/96 (Concretum/Τσιμέντα Χαλκίδος)
232Βλ. ΕΑ απόφαση 197/ΙΙ/2001 (Αegean Αirlines/Cronus Airlines)
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Σημάδια  μιας  πρώτης  συστηματικής  ανάλυσης  των  γνωστοποιηθεισών

συγκεντρώσεων άρχισαν να  διαφαίνονται  στην πρακτική  της  Επιτροπής με  την  απόφαση

213/ΙΙΙ/2002.  Στην  εν  λόγω  απόφαση  η  Επιτροπή  εστίασε  κατά  τον  έλεγχο  της

γνωστοποιηθείσας  συγκέντρωσης  ανάμεσα  σε  επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνταν  στην

σχετική  αγορά  της  εμπορίας  βιομηχανικών  και  ιατρικών  αερίων,  στην  μεταβολή  που  θα

μπορούσε να επιφέρει η συγκέντρωση αυτή στις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά, όπως

ακριβώς  επιτάσσει  και  η  κοινοτική  νομολογία  και  νομοθεσία.   Για  την  διαπίστωση  της

ανωτέρω μεταβολής η ΕΑ προέβη στην συνδυαστική στάθμιση διαφόρων παραγόντων της

αγοράς όπως η  ύπαρξη διαρθρωτικών δεσμών ανάμεσα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η

ομοιογένεια των προϊόντων ή η παραγωγική δυναμικότητα της εξαγοράζουσας233.

Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση δεν ικανοποίησε μέρος της θεωρίας ως προς

τον  βαθμό  υιοθέτησης  ουσιαστικών  οικονομικών  κριτηρίων  αξιολόγησης  των

αποτελεσμάτων  μιας  ολιγοπωλιακής  συγκέντρωσης  ωστόσο  αποτελεί  σημείο  αναφοράς

καθώς  η  ρυθμιστική  Αρχή  για  πρώτη  φορά  προέκρινε  κατά  τον  έλεγχο  μιας

γνωστοποιηθείσας  συγκέντρωσης  την  υιοθέτηση  μιας  συνδυαστικής  στάθμισης  διαφόρων

παραγόντων της εν λόγω αγοράς έναντι μιας μηχανιστικής εκτίμησης του επιτρεπτού μας

συγκέντρωσης βάσει των μεριδίων αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

ΙΙ. Μετάβαση της ΕΑ σε μια συστηματικότερη οικονομική ανάλυση κατά

τον έλεγχο των τραπεζικών ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων

Μετά  την  επισκόπηση  της  πρότερης  πρακτικής  της  ΕΑ  κατά  τον  έλεγχο

ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  ακολουθεί  η  παρουσίαση της  μετάβασης  της  ΕΑ σε  μια

συστηματικότερη  και  άρα  ουσιαστικότερη  οικονομική  ανάλυση  των  συντονισμένων

αποτελεσμάτων μιας ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης μέσα από το παράδειγμα του ελέγχου

συγκεντρώσεων  στην ελληνική  ολιγοπωλιακή  τραπεζική  αγορά  με  βάση το  κριτήριο  της

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. 

Υπό αυτή την έννοια, αρχικά παρατίθενται τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η ΕΑ κατά

τον  έλεγχο  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων,  όπως  αυτά  δύνανται  να  συναχθούν  από  την

πρακτική της των τελευταίων ετών κατά τον έλεγχο τραπεζικών συγκεντρώσεων234 (κάτωθι

233Βλ. EA απόφαση 213/ΙΙΙ/2002 (Linde/Air Liquide)
234Συγκεκριμένα,  το περιεχόμενο των εν λόγω κριτηρίων συνάγεται  από μια συνδυαστική επισκόπηση των
ακόλουθων αποφάσεων της ΕΑ: ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  (Πειραιώς/Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία
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Α). Στη συνέχεια ακολουθεί επεξήγηση της συστηματικής εφαρμογής των κριτηρίων αυτών

στην πράξη κατά τον έλεγχο μιας ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης, η οποία λαμβάνει χώρα με

αναφορά στην απόφαση της ΕΑ επί της υπόθεσης 566/VII/2013235 στην οποία η Επιτροπή

παραθέτει κατά τον πλέον αναλυτικό τρόπο την συστηματική που ακολουθεί κατά τον έλεγχο

των συντονισμένων επιπτώσεων μιας ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης (κάτωθι Β). 

Α. Επιμέρους κριτήρια στοιχειοθέτησης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στην πρακτική

της ΕΑ

Η  ΕΑ  αξιολογεί  αν  μια  γνωστοποιηθείσα  συγκέντρωση  μπορεί  να  οδηγήσει  στη

δημιουργία  ή  ενίσχυση  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  σε  μια  ολιγοπωλιακή  αγορά  και

συνεπώς  στην  παρακώλυση  ή  τον  περιορισμό  του  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού,

λαμβάνοντας  υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχετικής  αγοράς και  τις  ενδεχόμενες  δομικές

μεταβολές που δύναται να προκαλέσει η πραγματοποίηση της συγκέντρωσης στην εν λόγω

αγορά, ιδίως αν μέσω αυτής καθίσταται περισσότερο ευκταία και οικονομικά ορθολογική η

υιοθέτηση κοινής συμπεριφοράς από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά

χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική236. 

Ειδικότερα, η ΕΑ -μέσα στα πλαίσια που προδιαγράφουν οι κατευθυντήριες γραμμές-

εξετάζει κατά τον έλεγχο συντονισμένων αποτελεσμάτων ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων: α)

το επίπεδο συγκέντρωσης στις υπό εξέταση αγορές (κάτωθι 1), β) τα μερίδια αγοράς των

ανταγωνιστών (κάτωθι 2), γ) τις συνθήκες που ευνοούν την επίτευξη συναντίληψης και τον

έλεγχο εκ μέρους  των επιχειρήσεων των όρων συντονισμού (κάτωθι  3),  δ)  τους  δεσμούς

μεταξύ  των  επιχειρήσεων  στη  σχετική  αγορά  προϊόντος  (κάτωθι  4),  ε)  την  δυνατότητα

παρακολούθησης των παρεκκλίσεων (κάτωθι 5), στ) την ύπαρξη αποτρεπτικών μηχανισμών-

αντιποίνων  (κάτωθι  6),  ζ)  τον  βαθμό  ανταγωνιστικής  πιέσεως  από  τους  ανταγωνιστές-

δυνητικό ανταγωνισμό- εμπόδια εισόδου (κάτωθι 7), καθώς και η) την αντισταθμιστική ισχύ

πελατών (κάτωθι 8). Η παρουσίαση του περιεχομένου των ανωτέρω κριτηρίων βασίζεται σε

ΛΙΜΙΤΕΔ»,  «Cyprus Popular Bank Public Co LTD» και «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ»;
ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20 (Πειραιώς/Millenium); ΕΑ απόφαση 534/VI/2012 (Alpha/Eurobank);  ΕΑ
απόφαση 549/VII/2012 (Πειραιώς/Αγροτική); ΕΑ απόφαση 553/VII/2012 (Πειραιώς/Γενική)  
235ΕΑ υπόθεση 566/VII/2013 αφορώσα την απόφαση επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης  της Τράπεζας
Πειραιώς σχετικά με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ελληνικής δραστηριότητας των
κυπριακών τραπεζικών εταιρειών: «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ»,  «Cyprus Popular Bank
Public Co LTD» και «Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΙΜΙΤΕΔ»
236Βλ.  Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the Control of
concentrations  between  undertakings,  2004/C 31/04,  παρ.  39-40,  42  καθώς και απόφαση ΓενΔικ Τ-342/99,
Airtours κατά Ε.Επ., σκέψη 61
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μια  συνδυαστική  επισκόπηση  διάφορων  αποφάσεων  της  ΕΑ  σχετικά  με  τον  έλεγχο

τραπεζικών συγκεντρώσεων. 

1. Επίπεδο συγκέντρωσης στις υπό εξέταση αγορές

Ο  υψηλός  βαθμός  συγκέντρωσης  μιας  αγοράς  και  η  από  κοινού  κατοχή  υψηλού

μεριδίου  αγοράς,  ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  δυοπωλίου,  αποτελούν  σύμφωνα  με  την  ΕΑ

ισχυρές ενδείξεις ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης237. Συγκεκριμένα, συγκεντρώσεις

που οδηγούν σε δυοπώλιο με μερίδιο αγοράς άνω του 60% μπορεί να εμποδίσουν σημαντικά

τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό με  τη δημιουργία  ή ενίσχυση συλλογικής  δεσπόζουσας

θέσης  λόγω της  αυξημένης  πιθανότητας  συντονισμού  της  επιχειρηματικής  συμπεριφοράς.

Ομοίως και σε περιπτώσεις συγκεντρώσεων από τις οποίες προκύπτουν τρεις επιχειρήσεις με

κοινή κατοχή μεριδίου αγοράς που υπερβαίνει το 60% καθίσταται περισσότερο πιθανός ο

συντονισμός ως απόρροια δημιουργίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, ενώ στις περιπτώσεις

όπου μετά την συγκέντρωση τέσσερις και πλέον επιχειρήσεις κατέχουν από κοινού μερίδιο

αγοράς άνω του 60% ο ενδεχόμενος συντονισμός μεταξύ των επιχειρήσεων δεν φαίνεται να

ευνοείται καθώς καθίσταται καταρχήν δύσκολη η διατήρηση μιας κοινής γραμμής δράσης238. 

Πέρα  των  ανωτέρω  κριτηρίων,  κατά  την  εκτίμηση  δημιουργίας  ή  ενίσχυσης

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης συνεκτιμάται και η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης που

αναμένεται να προκύψει μετά τη συγκέντρωση με τη χρήση του δείκτη ΗΗΙ. Μια ένδειξη

κάτω του επιπέδου των 1800 μονάδων δεν υποδηλώνει, σύμφωνα με την ΕΑ, την ύπαρξη

υψηλού βαθμού συγκέντρωσης στην αγορά239.

237Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 26; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; ΕΑ απόφαση 534/VI/2012
σελ. 44; ΕΑ απόφαση 553/VII/2012, σελ. 62; ΕΑ απόφαση 549/VII/2012 σελ. 70. Πρβλ. περαιτέρω απόφαση
ΓενΔικ Τ-102/96, Gencor κατά Ε.Επ., σκ. 2015-206 και απόφαση Ε.Επ. Μ.1517, Rhodia/Donau Chemie, σκ.61
238Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 26; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; ΕΑ απόφαση 534/VI/2012
σελ. 44; ΕΑ απόφαση 553/VII/2012, σελ. 62;  ΕΑ απόφαση 549/VII/2012 σελ. 70. Πρβλ. περαιτέρω απόφαση
Ε.Επ. Μ.1016,  Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, σκ. 103 σύμφωνα με την οποία: «Ωστόσο, η Επιτροπή
δεν έχει πειστικές ενδείξεις ότι υπάρχει πράγματι  παρόμοια δεσπόζουσα θέση σήμερα στην αγορά των "έξι
μεγάλων".  Κατά την έρευνά της, η Επιτροπή δεν συγκέντρωσε στοιχεία που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι οι
μεγάλες επιχειρήσεις πελάτες των "έξι μεγάλων" πιστεύουν ότι υπάρχει σήμερα συλλογική δεσπόζουσα θέση.
Από γενική άποψη, η ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης τριών ή τεσσάρων προμηθευτών δεν είναι πιθανή,
λόγω των πολύπλοκων αμοιβαίων σχέσεων που αυτό προϋποθέτει  και  των επακόλουθων κινήτρων για την
υιοθέτηση αποκλινουσών συμπεριφορών. Η κατάσταση αυτή θα ήταν ασταθής και δυσβάστακτη μακροχρόνια.
Ειδικότερα, όπως αναπτύσσεται ανωτέρω, φαίνεται ότι η αγορά των υπηρεσιών σε μεγάλες επιχειρήσεις/πελάτες
των "έξι μεγάλων" είναι σήμερα ανταγωνιστική, εφόσον οι πελάτες δημοσιεύουν προσκλήσεις για την υποβολή
προσφορών και υπάρχουν αλλαγές ελεγκτών μεταξύ μελών της ομάδας των "έξι μεγάλων».  
239Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 26; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; ΕΑ απόφαση 534/VI/2012
σελ.  45;  ΕΑ  απόφαση  553/VII/2012,  σελ.  63;   με  παραπομπή  σε:  απόφαση  Ε.Επ.  Μ.2498,  UPM-
Kymmene/Haidl, σκ. 115
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2. Μερίδια αγοράς ανταγωνιστών

Σύμφωνα με την ΕΑ κατά τον έλεγχο ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης θα

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πέρα από τον βαθμό συγκέντρωσης και τα μερίδια αγοράς των

ανταγωνιστών των ολιγοπωλητών καθώς από αυτά κρίνεται  η αντισταθμιστική τους ισχύ.

Δεδομένου  ότι  η  κατοχή  μικρών  μεριδίων  αγοράς  από  τις  ανταγωνίστριες  επιχειρήσεις,

αναιρεί τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στη σχετική αγορά ασκώντας αποτελεσματικά

ανταγωνιστική πίεση στη συλλογική δεσπόζουσα θέση, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση της

αλληλεξάρτησης μεταξύ των μεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων που κατέχουν συλλογική

δεσπόζουσα θέση και των μεριδίων αγοράς που κατέχουν οι ανταγωνιστές τους240.

3.  Συνθήκες  που ευνοούν  την  επίτευξη  συναντίληψης  και  τον  έλεγχο  εκ  μέρους  των

επιχειρήσεων των όρων συντονισμού

Όπως σημειώνει η ΕΑ, όσο λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο σταθερό είναι το

οικονομικό περιβάλλον, τόσο πιο εύκολο είναι για τις επιχειρήσεις να καταλήξουν σε κοινή

αντίληψη για τους όρους συντονισμού241. Συνεπώς, είναι πιο εύκολος ο συντονισμός μεταξύ

λίγων επιχειρήσεων που παράγουν ομοιογενή προϊόντα και σε αγορές που παρουσιάζουν μία

σταθερότητα σχετικά  με  τη ζήτηση,  τα μερίδια αγοράς και  τις  ανταγωνιστικές  συνθήκες.

Ομοίως και ο συντονισμός που συνίσταται σε κατάτμηση της αγοράς είναι ευχερέστερος όταν

οι πελάτες έχουν απλά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την άμεση κατανομή πελατείας από

τις συντονιζόμενες επιχειρήσεις242. Αντιθέτως, αγορές στις οποίες η ζήτηση είναι ασταθής, η

ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση με την τιμή είναι αρκετά υψηλή και δεν παρατηρείται συχνή

είσοδος  νέων  ανταγωνιστών  ο  συντονισμός  των  επιχειρήσεων  καθίσταται  δύσκολος  και

ασταθής243. Επιπλέον, σε αγορές που δύναται να αναπτυχθούν λόγω σημαντικών καινοτομιών

240Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 26; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; ΕΑ απόφαση 553/VII/2012,
σελ. 62;  Πρβλ. περαιτέρω απόφαση Ε.Επ. Μ.2533, BP/ EON, σκ. 52
241Βλ.  ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 31;  ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20;  ΕΑ απόφαση 549/VII/2012
σελ. 71  με περαιτέρω παραπομπή σε:  Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council
Regulation on the Control of concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 45, 47
242Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 26; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; ΕΑ απόφαση 549/VII/2012
σελ. 72 με περαιτέρω παραπομπή σε: Κατευθυντήριες Γραμμές ό.π., παρ. 45 όπου αναφέρεται ότι ο συντονισμός
είναι ευκολότερος σχετικά με τη τιμή που θα ισχύει για ένα και μόνο ομοιογενές απ’ ότι για πολλά και ανόμοια
προϊόντα.  
243ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 32; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; ΕΑ απόφαση 534/VI/2012 σελ. 44;
ΕΑ απόφαση 549/VII/2012 σελ. 72. Η ελαστικότητα ζήτησης έχει γίνει δεκτό ότι συνιστά παράγοντα αποτροπής
της δημιουργίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης βλ. σχετικά απόφαση ΓενΔικ Τ-342/99,  Airtours κατά Ε.Επ.,
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ή της ενδεχόμενης μετατόπισης της ζήτησης σε νέες τεχνολογίες ο συντονισμός μπορεί να

είναι λιγότερο πιθανός.

Περαιτέρω, η διατήρηση του συντονισμού των ολιγοπωλητών εξαρτάται, σύμφωνα με

την ΕΑ, από την διαφάνεια που επικρατεί στην επηρεαζόμενη αγορά. Ιδίως η διαφάνεια ως

προς τις τιμές αποτελεί σύμφωνα με την ΕΑ βασικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση του

επιπέδου διαφάνειας. Οι αγορές πρέπει να είναι αρκετά διαφανείς ώστε οι συντονιζόμενες

επιχειρήσεις  να  είναι  σε  θέση  να  παρακολουθούν  κατά  τρόπο  αρκούντος  επαρκή  τη

συμπεριφορά των άλλων επιχειρήσεων και να τους επιβάλλουν αντίποινα σε περίπτωση που

αυτές παρεκκλίνουν244. Ο βαθμός διαφάνειας ενδέχεται να είναι υψηλότερος όσο μικρότερος

είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά, ενώ εξαρτάται και

από τον τρόπο κατά τον οποίο πραγματοποιούνται  οι  εμπορικές  συναλλαγές  στη σχετική

αγορά. Υπό αυτή την έννοια, η δημοσιοποίηση πληροφοριών (π.χ. για τις τιμές), η ανταλλαγή

τους μέσω εμπορικών ενώσεων ή μέσω σταυροειδών συμμετοχών ή συμμετοχής σε κοινές

επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλλει στον ευχερέστερο καθορισμό των όρων συντονισμού245.

Τέλος,  όπως  επισημαίνει  η  ΕΑ είναι  ευκολότερο  να  υπάρξει  συντονισμός  μεταξύ

επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κοινά σημεία π.χ. ως προς τη διάρθρωση του κόστους, τα

μερίδια  αγοράς,  τα  επίπεδα  παραγωγικής  ικανότητας  ή/και  κάθετης  ολοκλήρωσης246.

Ειδικότερα,  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  ο  συντονισμός  ευνοείται  σε  περίπτωση

συμμετρικών και σταθερών μεριδίων αγοράς247 είτε πραγματοποιείται με βάση την τιμή, την

σκ.139-140).  Αντίθετα,  η  σταθερή  ζήτηση  κατατείνει  στη  διαπίστωση  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  βλ.
σχετικά αποφάσεις Ε.Επ. Μ.2420,  Mitsui/CVRD/Caemi, σκ. 240, 92/553/ΕΚ,  Nestle/Perrier, σκ. 60, 124 και
Μ.1673, VEBA/VIAG, σκ. 83-84 και απόφαση ΔΕΕ C-68/94, Γαλλία κατά Ε.Επ., σκ. 238
244Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 32; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; ΕΑ απόφαση 549/VII/2012
σελ. 72. Πρβλ. περαιτέρω απόφαση Ε.Επ. Μ.1383, Exxon/ Mobil, σκ. 474
245Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές ό.π., παρ. 47, 49-50 και αποφάσεις Ε.Επ. Μ.3060,  UCB/Solutia, σκ. 46-47,
Μ.190,  Nestle/Perrier,  σκ.  121-122 (όπου  η  δημοσίευση τιμοκαταλόγων  μπορούν να αποτελέσουν  στοιχείο
αναφοράς για σιωπηρό συντονισμό πολιτικών τιμολόγησης), Μ.1225,  Enso/Stora, σκ. 68 (όπου η καταγραφή
μυστικών εκπτώσεων δείκνυε την έλλειψη διαφάνειας στην σχετική αγορά), Μ.3868, DONG/Elsam/Energi E2,
σκ. 623-624 (όπου θεωρήθηκε ότι υπήρχε διαφάνεια ως προς τις τιμές και τις μετακινήσεις των πελατών λόγω
α) της ύπαρξης συμφωνίας προμήθειας μεταξύ ανταγωνιστών με αποτέλεσμα να υπάρχει γνώση του κόστους
προμήθειας  μεταξύ τους,  β)  της  δημοσίευσης τιμών,  δίχως να παρατηρούνται  συχνές  εκπτώσεις  και  γ)  της
ομοιογένειας προϊόντων που διευκόλυνε την μη εμπλοκή των επιχειρήσεων στις περιοχές δραστηριοποίησης
των άλλων ανταγωνιστών με συνέπεια να είναι εύκολο να διαπιστωθεί η μετακίνηση πελάτη).
246Βλ.  ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 26;  ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20;  ΕΑ απόφαση 549/VII/2012
σελ. 72  με περαιτέρω παραπομπή σε:  Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council
Regulation on the Control of concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 41, 45-48
247Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 32; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20; Πρβλ. επίσης, απόφαση Ε.Επ.
Μ.358, Pilkington/SIV, σκ. 63, Μ.2533, BP/EON, σκ.45,72 όπου συνολικό μερίδιο περίπου 50-60% θεωρήθηκε
ενδεικτικό συλλογικής δεσπόζουσας θέσης λόγω συμμετρίας των μεριδίων, ενώ ταυτόχρονα λήφθηκαν υπόψη η
υψηλή παραγωγική δυναμικότητα  στα σχετικά  προϊόντα των δύο επιχειρήσεων έναντι  της  αντίστοιχης  των
ανταγωνιστών  (βλ.  ιδίως  σκ.  47),  αλλά  και  ο  μικρός  αριθμός  των ανταγωνιστών και  το γεγονός  ότι  αυτοί
κατείχαν πολύ χαμηλά μερίδια αγοράς (βλ. ιδίως σκ. 48, 50 και 52). Βλ. επίσης απόφαση ΓενΔικ Τ-102/96,
Gencor  κατά  Ε.Επ.,  σκ.  207-208,  222,  και  αποφάσεις  Ε.Επ.  M.190,  Nestle/Perrier,  σκ.  123,  Μ.3314,  Air
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κατανομή  πελατείας  ή  τις  παραγόμενες  ποσότητες.  Αντιθέτως,  η  ύπαρξη  σημαντικών

διαφοροποιήσεων μεταξύ των μεριδίων αγοράς κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος

υποδηλώνει,  όπως  έκρινε  το  Γενικό  Δικαστήριο  της  ΕΕ,  ότι  η  αγορά  είναι  αρκετά

ανταγωνιστική και συνεπώς δεν υφίσταται συλλογική δεσπόζουσα θέση248.

4. Δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος

Για  την  διαπίστωση  ύπαρξης  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  θα  πρέπει  να

συνυπολογίζονται, περαιτέρω, και οι δεσμοί μεταξύ των μελών του ολιγοπωλίου στη σχετική

αγορά προϊόντος. Συγκεκριμένα, η ΕΑ τονίζει ότι η ύπαρξη σημαντικών και επαρκών δεσμών

μεταξύ των επιχειρήσεων, ιδίως εάν αυτοί οι δεσμοί καθιστούν δυνατή την διαμόρφωση της

επιχειρηματικής τους στρατηγικής ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους

καταναλωτές,  αποτελεί  σοβαρή  ένδειξη  ότι  οι  συνδεδεμένες  επιχειρήσεις  συντονίζουν  τη

συμπεριφορά τους συνηγορώντας υπέρ της θεμελίωσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης249.

Τέτοιου  είδους  δεσμοί  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  μπορεί  να  είναι  διαρθρωτικοί,  νομικοί,

οικονομικοί ή άλλης φύσης (π.χ. ύπαρξη συμφωνίας συνεργασίας σε άλλες αγορές, εκτός της

σχετικής αγοράς στην οποία διερευνάται η ύπαρξη της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης). 

Επιπλέον, η κατοχή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης μπορεί να απορρέει και από την

ύπαρξη  συμφωνίας  μεταξύ  των  οικείων  επιχειρήσεων,  τον  τρόπο  εφαρμογής  αυτής  και

συνεπώς τους δεσμούς ή τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που προκύπτουν από τη

συμφωνία αυτή, χωρίς ωστόσο η ύπαρξη συμφωνίας ή άλλων δεσμών νομικής φύσης να είναι

αναγκαία για την διαπίστωση ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης250. Άλλωστε, τέτοια

Liquide/Messer Targets, σκ. 85, 92, 118, 123, 94/208/ΕΚ,  Mannesmann/Valourec/Ilva, σκ. 48-50, 53, 55, 59
(συμμετρικά θεωρήθηκαν μερίδια 36% και 33% αντίστοιχα), 97/25/EK,  ABB/Daimler-Benz, σκ. 88, Μ.1673,
VEBA/VIAG, σκ. 64-65, M.2690, Solvay/Montedison-Ausimont, σκ. 46 (συμμετρικά θεωρήθηκαν μερίδια 40-
50%  και  των  δύο  επιχειρήσεων),  Μ.1440,  Lucent  Technologies/Ascend  Communications,  σκ.  18  (όπου
θεωρήθηκε  ότι  υπάρχει  ασυμμετρία  μεταξύ  των  τριών  επιχειρήσεων,  καθώς  κατείχαν  μερίδια  αγοράς  που
απείχαν  μεταξύ  τους  άνω  των  δέκα  ποσοστιαίων  μονάδων,  γεγονός  που  σε  συνδυασμό  με  την  ανάπτυξη
τεχνολογιών  και  τις  ανακατατάξεις  στα  μερίδια  αγοράς  κατά  τη  διάρκεια  των  τριών  τελευταίων  ετών
καθιστούσε το συντονισμό απίθανο), Μ.1882, Pirelli/BICC, σκ. 87, Μ.4215, Glatfelter/Crompton Assets, σκ. 72,
120-121 (όπου οι κύριοι λόγοι μη διαπίστωσης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ήταν η μεγάλη ασυμμετρία των
μεριδίων αγοράς και η ασυμμετρία ως την παραγωγική ικανότητα των τριών εταιριών).  
248Βλ.  απόφαση  ΓενΔικ  Τ-342/99,  Airtours κατά  Ε.Επ.,  σκ.  111,  117-119  και  απόφαση  Ε.Επ.  Μ.190
Nestle/Perrier, σκ.46 (όπου αξιολογήθηκε ότι μικρές διακυμάνσεις των μεριδίων αγοράς ύψους περίπου 2,5%
καταδεικνύουν σταθερότητα μεριδίων κατά την εξεταζόμενη περίοδο).
249Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 33; Πρβλ. επίσης απόφαση ΔΕΕ C-393/92, Δήμος Almelo- Αίτηση για
έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, σκ. 42-43, απόφαση ΓενΔικ Τ-24/93, σκ.62 και απόφαση ΔΕΕ  C-395/96,
σκ. 37
250Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 33; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 20 με παραπομπή στην ακόλουθη
νομολογία:  αποφάσεις Ε.Επ. Μ.4141,  Linde/BOC, σκ.185, Μ.3972,  TRW Automotive/Delphi Metal Espana,
σκ.26 (όπου ο δομικός δεσμός μεταξύ δύο ανταγωνιστών που προέκυπτε από τη συμμετοχή τους σε κοινή
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διαπίστωση μπορεί να προκύπτει,  σύμφωνα με το ΔΕΕ, και από την ύπαρξη οικονομικών

δεσμών μεταξύ  των  οικείων  επιχειρήσεων  και  ιδιαίτερα  από τη  διάρθρωση της  σχετικής

αγοράς251.

5. Παρακολούθηση των παρεκκλίσεων

Όπως παραδέχεται η ΕΑ, για τον επιτυχή συντονισμό των μελών ενός ολιγοπωλίου

καθοριστικό  ρόλο  διαδραματίζει  η  παρακολούθηση  τυχόν  παρεκκλίσεων  από  την  κοινή

γραμμή δράσης. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη διαφάνειας στην οικεία αγορά

διευκολύνει  την  παρακολούθηση  και  την  ερμηνεία  της  συμπεριφοράς  των  αντιπάλων

συμβάλλοντας  στον  εντοπισμό  φαινομένων  παρέκκλισης.  Πρακτικές  που  δύναται  να

ενισχύουν την παρακολούθηση πιθανών παρεκκλίσεων  είναι  οι  ρήτρες  ευθυγράμμισης  με

τους  ανταγωνιστές  ή  ρήτρες  του  πλέον  ευνοούμενου  πελάτη,  η  οικειοθελής  δημοσίευση

πληροφοριών ή η συναλλαγή τους μέσω εμπορικών ενώσεων252.

6. Αποτρεπτικοί μηχανισμοί- Αντίποινα

Σύμφωνα  με  την  ΕΑ  η  ύπαρξη  αξιόπιστων  αποτρεπτικών  μηχανισμών  που

προβλέπουν την επιβολή αντιποίνων σε περιπτώσεις παρέκκλισης μιας επιχείρησης  αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επιτυχίας και βιωσιμότητας του συντονισμού.

Συγκεκριμένα,  η  απειλή  αντιποίνων  είναι  πειστική  μόνο  εφόσον  αναμένεται  με  αρκετή

βεβαιότητα  η άμεση και  έγκαιρη  ενεργοποίησή τους  σε  περίπτωση παρέκκλισης  κάποιας

επιχείρησης από τους συμφωνηθέντες όρους συντονισμού253. 

Επιπλέον, η ΕΑ υπογραμμίζει ότι τα αντίποινα δεν επιβάλλονται αναγκαστικά στην

ίδια αγορά όπου έγινε  η παρέκκλιση,  αλλά εάν διαπιστωθεί  ύπαρξη αλληλεπίδρασης των

εμπορικών  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  οι  επιχειρήσεις  σε  άλλες  αγορές,  προβλέπονται

επιχείρηση επιλύθηκε με την απομάκρυνση από το Δ.Σ. των μελών της μίας εταιρείας και την λύση της μεταξύ
τους συμφωνίας μετόχων), Μ.1383, Exxon/Mobil, σκ. 452
251Βλ. αποφάσεις ΔΕΕ C-395/96, ό.π., σκ. 45, C-413/06, Sony/BMG κατά Ε.Επ. (υπόθεση Impala), σκ. 119
252Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 34; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 21; ΕΑ απόφαση 553/VII/2012,
σελ. 63;  ΕΑ απόφαση 549/VII/2012 σελ. 72. Πρβλ. επίσης Guidelines on the assessment of horizontal mergers
under the Council Regulation on the Control of concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 50-51
253Βλ.  ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 34;  ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 21;  ΕΑ απόφαση 534/VI/2012
σελ. 46; ΕΑ απόφαση 553/VII/2012, σελ. 64; ΕΑ απόφαση 549/VII/2012 σελ. 72 με παραπομπή σε: Guidelines
on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the Control of concentrations between
undertakings, 2004/C 31/04, παρ. 52
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διάφορες μορφές αντιποίνων. Ενδεικτικώς μπορούν να συνίστανται στην προσωρινή κήρυξη

ενός  «πολέμου  τιμών»  ή  την  απειλή  επιστροφής  σε  κατάσταση  πλεονασματικής

προσφοράς254.

7. Βαθμός ανταγωνιστικής πιέσεως από τους ανταγωνιστές- Δυνητικός ανταγωνισμός-

Εμπόδια εισόδου

Για  την  επίτευξη  αποτελεσματικού  συντονισμού  μεταξύ  των  επιχειρήσεων

καθοριστικής σημασίας είναι οι αντιδράσεις των πραγματικών και δυνητικών ανταγωνιστών.

Αναλυτικότερα η ΕΑ αναφέρει ότι οι ενέργειες και τα κίνητρα των επιχειρήσεων που δεν

συμμετέχουν στον συντονισμό δεν θα πρέπει να αντιτάσσονται στις υιοθετούμενες από τις

συμμετέχουσες  στο  συντονισμό  επιχειρήσεις  πρακτικών255.  Υπό  αυτή  την  έννοια,  όπως

τονίζεται  και  σε  πάγια  νομολογία  του  ΔΕΕ,  η  πιθανότητα  διαπίστωσης  συλλογικής

δεσπόζουσας  θέσης  μειώνεται  όσο  η  δυνατότητα  των  μικρότερων  ανταγωνιστών  να

ασκήσουν  αποτελεσματικά  ανταγωνιστική  πίεση  στην  ολιγοπωλιακή  αγορά  αυξάνεται256.

254Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 34; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 21; ΕΑ απόφαση 553/VII/2012,
σελ.  64;  ΕΑ απόφαση  549/VII/2012  σελ.  72.  Πρβλ.  περαιτέρω Guidelines on the assessment of horizontal
mergers under the Council Regulation on the Control of concentrations between undertakings, 2004/C 31/04,
παρ.  55 (μορφές αντιποίνων αποτελούν η ματαίωση κοινών επιχειρήσεων ή άλλων μορφών συνεργασίας  ή
ακόμα και η πώληση μετοχών σε εταιρίες που ανήκουν από κοινού στις οικείες επιχειρήσεις Βλ. σχετικά π.χ.
Μ.3314, Air Liquide/Messer Targets, σκ. 97.  
255Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 34-35; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 21; ΕΑ απόφαση 549/VII/2012
ελ. 72. Πρβλ. επίσης, Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the
Control of concentrations between undertakings, 2004/C 31/04, παρ.56 και απόφαση ΓενΔικ Τ-342/99, Airtours
κατά Ε.Επ., σκ. 219-222 όπου α) οι μικρές ανταγωνίστριες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι σε περίπτωση μείωσης της
προσφοράς σε επίπεδο κάτω του ανταγωνισμού από τις τρεις μεγάλες επιχειρήσεις, θα μπορούσαν αυτές να
αυξήσουν τη  δυναμικότητά  τους  και  να  καλύψουν τη  ζήτηση  και  μάλιστα  σε όλους  τους  προορισμούς με
παρεμφερείς  τιμές  και  β)  έγινε  δεκτό  ότι  οι  μικρότερες  αυτές  επιχειρήσεις  θα  μπορούσαν  να  διανείμουν
αποτελεσματικά τα προϊόντα για την κάλυψη της ζήτησης, καθώς υπήρχαν δίκτυα διανομής ανεξάρτητα από
τους παραδοσιακούς δίαυλους διανομής π.χ. ανεξάρτητα πρακτορεία, αναπτυσσόμενες νέες μέθοδοι διανομής
κλπ. (βλ. ιδίως σκ.257) Βλ. επίσης αποφάσεις Ε.Επ. Μ.2502, Cargill/Cerestar, σκ. 21 (όπου έγινε δεκτό ότι δεν
μπορούσε να θεμελιωθεί πιθανότητα συντονισμού και συλλογικής δεσπόζουσας θέσης διότι η αγορά ήταν σε
ανάπτυξη περίπου 5%, κάποιοι εκ των μικρότερων ανταγωνιστών κατόρθωσαν και αύξησαν τα μερίδια αγοράς
τους,  ενώ κάποιοι  εκ  των πιθανών  συμμετεχόντων  στο  ολιγοπώλιο  είτε  διατηρούσαν  σταθερά  είτε  έχαναν
μερίδια αγοράς), Μ.2537, Philips/Marconi Medical Systems, σκ. 46. Στην απόφαση Ε.Επ. Μ.4980, ABF/GBI
Business κρίθηκε ότι  η απορροφώμενη επιχείρηση ήταν αυτή που λόγω των χαρακτηριστικών της και  των
πλεονεκτημάτων της μπορούσε να ασκεί  τέτοια ανταγωνιστική πίεση στις  λοιπές δύο μεγάλες  επιχειρήσεις,
ώστε να καθίσταται ο συντονισμός μη υλοποιήσιμος και συνεπώς με την αποχώρησή της θα δημιουργούνταν
ευεπίφορο έδαφος για τον συντονισμό (σκ. 290 επ.).  
256Βλ.  απόφαση  ΔΕΕ  C-68/94,  Γαλλία  κατά  Ε.Επ.,  σκ.  246-248,  όπου  έγινε  δεκτό  ότι  ο  μικρότερος
ανταγωνιστής (Coposa) μπορούσε να ασκήσει ανταγωνιστική πίεση στο δημιουργούμενο δυοπώλιο λόγω της
πλεονάζουσας παραγωγικής  δυναμικότητάς  του, γεγονός το οποίο κατέτεινε  στη μη δημιουργία συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά Βλ. επίσης αποφάσεις ΓενΔικ Τ-102/96,  Gencor κατά Ε.Επ., σκ. 256-
258, όπου έγινε δεκτό ότι οι δυνατότητες αναπτύξεως της παραγωγής των ανταγωνιστών ήταν περιορισμένες,
άρα περιορισμένη ήταν και η δυνατότητα άσκησης ανταγωνιστικής πίεσης, Τ-342/99, Airtours κατά Ε.Επ., σκ.
62 (βάσει της οποίας η άσκηση ασθενούς ανταγωνιστικής πίεσης συνιστά την τρίτη προϋπόθεση θεμελίωσης
συλλογικής δεσπόζουσας θέση), Τ-342/99, ό.π., σκ. 210 επ. (όπου ερευνήθηκε αν συνολικά (και όχι ο καθένας
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Ενδεικτικά  γίνεται  δεκτό  ότι  για  την  ένταση  του  εσωτερικού  ανταγωνισμού  (ενν.  εντός

ολιγοπωλίου)  έχει  σημασία  και  η  ένταση  του  ανταγωνισμού  εκτός  ολιγοπωλίου.  Εάν,

επομένως υφίσταται εξωτερικός ανταγωνισμός, τα κίνητρα των μελών του ολιγοπωλίου για

συμπεριφορά αντίθετη προς τον ανταγωνισμό μειώνονται257.

Περαιτέρω,  ιδιαίτερη  έμφαση  θα  πρέπει  να  δίνεται,  κατά  την  ΕΑ,  και  στον

ενδεχόμενο δυνητικό ανταγωνισμό, όπως η απειλή αξιόπιστης εισόδου νέων ανταγωνιστών

καθώς και η ύπαρξη νομικών ή οικονομικών εμποδίων εισόδου (για παράδειγμα, η είσοδος

νέων  ανταγωνιστών  στην  αγορά  παρεμποδίζεται  σε  μεγάλο  βαθμό  σε  περιπτώσεις  όπου

απαιτούνται  υψηλές  επενδύσεις). Περαιτέρω,  εμπόδια  εισόδου  έχει  διαπιστωθεί  ότι

αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς258 και η κατοχή εκ

μέρους των ολιγοπωλητών υποδομής και σημάτων που υπερέχουν ως προς τον αριθμό, το

μέγεθος και την αξία σε σχέση με τους μικρότερους ανταγωνιστές259.

ατομικά) οι ανταγωνιστές μπορούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά και θεωρήθηκε ότι οι εκατοντάδες μικρές
επιχειρήσεις που υπήρχαν στην αγορά, εξυπηρετούσαν όλους τους προορισμούς και προσέφεραν αντίστοιχης
ποιότητας προϊόντα, ίσως και σε καλύτερες τιμές (σκ. 226) μπορούσαν να καλύψουν την ενδεχόμενη μείωση
προσφοράς εκ μέρους του ολιγοπωλίου (βλ. ιδίως σκ. 213-214, 218-220)), Μ.2498, UPM-Kymmene/Haidl, σκ.
142. Βλ. ακόμη αποφάσεις Ε.Επ. Μ.3820,  Avnet/Memec, σκ. 28, 30 (όπου έγινε δεκτό ότι  σε δυοπώλιο με
μερίδιο αγοράς της τάξεως του 60% μπορούσε να υπάρχει ανταγωνιστική πίεση λόγω της παρουσίας πολλών
διεθνών και τοπικών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά), M.190,  Nestle/Perrier, σκ. 129 (όπου έγινε δεκτό ότι
μικρότεροι προμηθευτές δεν μπορούσαν να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση κυρίως λόγω της τοπικής εμβέλειας
τους και του γεγονότος ότι ήταν διασκορπισμένοι), Μ.2665, Johnson Professional Holdings/Diverseylever, σκ.
31 (όπου έγινε δεκτό ότι οι μικρότεροι ανταγωνιστές μπορούσαν να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση παρά την
μη επαρκή πρόσβαση σε δίκτυα διανομής αφού αποδείχθηκε ότι υπήρχε ανταγωνιστής που απέκτησε μερίδιο
αγοράς ύψους 20% περίπου σε πολύ λίγα χρόνια).  
257Βλ. απόφαση Ε.Επ. M.580, ABB/Daimler-Benz, σκ. 97-98  
258Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 36; Με παραπομπή σε: απόφαση Ε.Επ. M.190, Nestle/Perrier, σκ. 34,
98.  
259Βλ. σχετικά αποφάσεις Ε.Επ. M.190, Nestle/Perrier, σκ. 54-56, 76, 83, 96, Μ.1673, VEBA/VIAG, σκ. 105-
106, 109 (όπου έγινε δεκτό ότι  εμπόδιο άσκησης αποτελεσματικών ανταγωνιστικών πιέσεων στο δυοπώλιο
αποτελούσε το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές αυτού εξαρτιόνταν από τη χρήση δικτύου που ανήκε στο δυοπώλιο).
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8. Αντισταθμιστική ισχύς πελατών

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα που δύναται να επηρεάσει την σταθερότητα

του συντονισμού στην αγορά αποτελεί και η αντισταθμιστική ισχύς των πελατών. Σύμφωνα

με την ΕΑ η αντισταθμιστική ισχύς των πελατών συνίσταται κυρίως στην διαπραγματευτική

δύναμη που έχει ο πελάτης έναντι του πωλητή κατά τις συναλλαγές λόγω του μεγέθους του,

της  εμπορικής  σημασίας  για  τον  πωλητή  και  της  δυνατότητάς  του  να  στραφεί  σε

εναλλακτικούς προμηθευτές260. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο προμηθευτής αποφασίσει να

αυξήσει τις τιμές ή να εφαρμόσει δυσμενέστερους όρους παράδοσης, ο πελάτης δύναται να

απειλήσει ότι θα στραφεί σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού. 

Η  αντισταθμιστική  ισχύς  χαρακτηρίζει  περισσότερο  μεγάλους  και  πολυσύνθετους

πελάτες  παρά  μικρές  επιχειρήσεις  ενός  κατακερματισμένου  κλάδου.  Επιπλέον,  η  ΕΑ

διευκρινίζει ότι δεν αρκεί η ύπαρξη αγοραστικής ισχύος πριν τη συγκέντρωση, αλλά πρέπει

αυτή να υπάρχει  και  μετά την πραγματοποίησή της261.  Εάν υπάρχουν στην αγορά ένας  ή

περισσότεροι  μεγάλοι  αγοραστές,  τότε καθίσταται  πιθανότερο να προκύψει  ανταγωνισμός

μεταξύ των μερών που κατέχουν τη συλλογική δεσπόζουσα θέση262.

Β.  Συστηματική  εφαρμογής  των  κριτηρίων  διαπίστωσης  συλλογικής  δεσπόζουσας

θέσης κατά την αξιολόγηση μιας τραπεζικής συγκέντρωσης (παράδειγμα: ΕΑ Απόφαση

566/VII/2013)

Η  παρουσίαση  του  ελέγχου  των  συντονισμένων  αποτελεσμάτων  τραπεζικών

συγκεντρώσεων κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων γίνεται με παράδειγμα την υπόθεση

566/VII/2013 και εστιάζει σε δύο από τις επηρεαζόμενες αγορές που έχουν όμως σημαντικό

260Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 36; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 21; ΕΑ απόφαση 553/VII/2012,
σελ. 65; Πρβλ. περαιτέρω την  ακόλουθη νομολογία Ε.Επ. Μ.3732, Procter & Gamble/Gillette, σκ. 24 (όπου
λήφθηκε υπόψη η αγοραστική δύναμη των μεγάλων πελατών Metro και Carrefour, αλλά η Επιτροπή κατέληξε
ότι τα μεγάλα μερίδια αγοράς και η μεγάλη δύναμη της νέας οντότητας δεν μπορούσαν να υπερκεραστούν από
την ισχύ των μεγάλων αυτών πελατών), Μ.774, Saint-Gobain/Wacker/NOM, σκ. 228-229 (όπου έγινε δεκτό ότι
δεν  θεμελιωνόταν  αγοραστική  ισχύς  των  πελατών  καθώς  η  αγορά  προμήθειας  (buyer  side)  ήταν  λιγότερο
συγκεντρωμένη από την αγορά παραγωγής (supplier side) και είχε μεγαλύτερο αριθμό αγοραστών, γεγονός που
λήφθηκε  υπόψη για  τη στοιχειοθέτηση της  δεσπόζουσας θέσης (βλ.  σκ.  265),  Μ.3314,  Air  Liquide/Messer
Targets, σκ. 125 (όπου το γεγονός ότι οι πελάτες ήταν μικρές επιχειρήσεις με λιγοστή διαπραγματευτική ισχύ
έναντι του δυοπωλίου ενίσχυε τη θέση του τελευταίου). 
261Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 36; ΕΑ απόφαση 566/VIΙ/2013 σελ. 21; Πρβλ. επίσης Κατευθυντήριες
Γραμμές, ό.π., παρ. 65-67.  
262Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013,  σελ. 26; ΕΑ απόφαση 534/VI/2012 σελ. 47 με παραπομπή σε: απόφαση
Ε.Επ. M.580, ABB/Daimler-Benz, σκ. 99-102, 110 (όπου θεωρήθηκε ότι η ύπαρξη ενός μεγάλου αγοραστή, της
Deutsche Bahn, μπορούσε να προκαλέσει ανταγωνισμό προσφορών μεταξύ των μελών του δυοπωλίου).  
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αντίκτυπο  στην  Ελληνική  οικονομία,  την  αγορά  προϊόντων  καταθέσεων  και  χορηγήσεων

λιανικής  και  επιχειρηματικής  τραπεζικής  και  των υποκατηγοριών  τους263.  Η συστηματική

ελέγχου που ακολουθεί η Επιτροπή δύναται να διακριθεί ως ακολούθως:

 Αρχικά  η  Επιτροπή προβαίνει  στην  εκτίμηση  των ανταγωνιστικών  συνθηκών που

υφίσταντο στην επηρεαζόμενη αγορά προ της συγκέντρωσης (κάτωθι Β1).

 Στην  συνέχεια  η  Επιτροπή  εκτιμά  τις  επιπτώσεις  της  συγκέντρωσης  στις

επηρεαζόμενες αγορές με κύριο κριτήριο την μεταβολή που δύναται να επιφέρει η

συγκέντρωση στις  συνθήκες  ανταγωνισμού στις  αγορές  αυτές  με  τη δημιουργία  ή

ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης (κάτωθι Β2).

1. Εκτίμηση ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά καταθέσεων- χορηγήσεων προ της

συγκέντρωσης

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζεται  η  εκτίμηση  από  την  ΕΑ  των  συνθηκών

ανταγωνισμού  που  επικρατούσαν  στην  αγορά  των  καταθέσεων-χορηγήσεων  πριν  την

γνωστοποίηση  της  υπό  κρίσης  συγκέντρωσης,  δηλαδή  κατά  το  οικονομικό  έτος  2012.

Προκειμένου  να  προβεί  στην  εν  λόγω  εκτίμηση  η  ΕΑ  αξιολόγησε  συγκεκριμένους

παράγοντες της αγοράς όπως η ωριμότητα της αγοράς (κάτωθι α), τα μερίδια αγοράς (κάτωθι

β),  οι  διαρθρωτικοί  δεσμοί  των  τραπεζών  (κάτωθι  γ),  τα  εμπόδια  εισόδου  (κάτωθι  δ),  ο

δυνητικός Ανταγωνισμός (κάτωθι ε), οι συνθήκες της ζήτησης (κάτωθι στ), η τιμολόγηση

(κάτωθι ζ), η διαφάνεια (κάτωθι η), η αντισταθμιστική ισχύς των αγοραστών (κάτωθι θ), το

κόστος μεταστροφής (κάτωθι ι) και οι άμεσοι ανταγωνιστές (κάτωθι ια).

α. Ωριμότητα Αγοράς

Σύμφωνα  με  την  ΕΑ,  η  αγορά  των  καταθέσεων  λιανικής  και  επιχειρηματικής

βρισκόταν  κατά  το  2012  σε  φάση  ωριμότητας,  με  πτωτικές  τάσεις  ενώ  η  αγορά  των

χορηγήσεων τελούσε σε φάση ύφεσης. 

263Αναλυτικά σχετικά με την ανάγκη εστίασης στις συγκεκριμένες αγορές λόγω του σημαντικού αντίκτυπου
τους στην ελληνική οικονομία βλ. Κόκκορης Ι./Παπαδάκης Κ., Συγχωνεύσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα
υπό το πρίσμα του Δικαίου Ανταγωνισμού, σε: ΔΕΕ 7/2013, σελ. 658
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Όπως  επισημαίνεται  στο  κείμενο  της  εν  λόγω  απόφασης  της  ΕΑ   «το  ελληνικό

τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του,  αντιμετωπίζει  ουσιαστική  αδυναμία  πρόσβασης στις

διεθνείς αγορές κεφαλαίων λόγω της δριμύτατης κρίσης χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.

Ταυτόχρονα  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  η  διαδικασία  επιβεβλημένης  ανακεφαλαιοποίησής  του,

ανάγκη  η  οποία  προέκυψε  κυρίως  από  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  ανταλλαγής

ομολόγων (PSI), το οποίο διέβρωσε τα εποπτικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών. Όλα τα

παραπάνω  επενεργούν  ουσιωδώς  στη  δυνατότητα  των  τραπεζών  να  χρηματοδοτούν

περαιτέρω την  αγορά,  ενώ ταυτόχρονα  υποχρεούνται  στη  διατήρηση  των  επιβεβλημένων

κεφαλαιακών δεικτών»264. Ως πρόσθετο ανασταλτικό παράγοντα της ανάπτυξης της αγοράς

και  ταυτόχρονα  ως  σημαντικό  κίνδυνο  που  οι  ελληνικές  τράπεζες  καλούνται  να

αντιμετωπίσουν,  η  ΕΑ  ονοματίζει  την  οικονομική  κατάσταση  στη  χώρα.  Ειδικότερα,  «ο

ελληνικός τραπεζικός κλάδος επηρεάζεται από τις συνεχιζόμενες οικονομικές διακυμάνσεις

και την έντονη μεταβλητότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών και εκτίθεται

σε κινδύνους που πιθανώς να ενσκήψουν σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κυρίως λόγω

της  κρίσης  χρέους  περιφερειακών  χωρών  της  Ευρωζώνης  (πχ  Κύπρος,  Ιταλία,  Ισπανία).

Ταυτόχρονα η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, παρότι βελτιούμενη σε δημοσιονομικό

επίπεδο, παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες εν γένει, αλλά

και  ειδικότερα  για  τις  προαναφερόμενες  σχετικές  αγορές  όπου  δραστηριοποιείται.  Οι

αρνητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό επηρεάζουν σημαντικά τη φάση που διέρχονται η κάθε

αγορά και τους ρυθμούς μεταβολής τους»265.

Περαιτέρω,  αναφορικά  με  τη  ζήτηση  καταθετικών  προϊόντων  λιανικής  η  ΕΑ

διαπίστωσε ότι  κατά τα τελευταία  έτη αυτή ολοένα και  μειώνεται,  λόγω της  γενικότερης

οικονομικής κατάστασης, ενώ η τάση της αγοράς ήταν ελαφρώς ανοδική στα τέλη του 2012,

απόρροια κυρίως της επιστροφής μικρού μέρους των κεφαλαίων που κατά το πρώτο εξάμηνο

του  2012  εξέρρευσαν  από  το  ελληνικό  τραπεζικό  σύστημα.  Για  τις  καταθέσεις

επιχειρηματικής τραπεζικής η ΕΑ επεσήμανε ειδικότερα ότι «τα τελευταία χρόνια και λόγω

και της οικονομικής συγκυρίας, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων έχουν μεταφέρει τα διαθέσιμά

τους  στο  εξωτερικό  απ’  όπου  καλύπτουν  απευθείας  ακόμα  και  ανάγκες  καθημερινής

χρηματοδότησης»266. 

Σχετικά  με  την  αγορά  των  χορηγήσεων  λιανικής  και  επιχειρηματικής  η  ΕΑ

διαπίστωσε  ότι  με  βάση  τις  απαντήσεις  των  ερωτηθέντων  τραπεζών  παρατηρούνταν

264Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 66
265Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 66
266Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 67
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σημαντική πτώση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς. Ειδικότερα, η ικανοποίηση της

ζήτησης στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι περιοριζόταν περισσότερο στην

ανανέωση  της  χρηματοδότησης  υφιστάμενων  πελατών  εξαιτίας  της  σημαντικής  έλλειψης

ρευστότητας και της εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων πιστοδοτήσεων ενώ οι τραπεζικές

εργασίες περιορίζονταν στη ρύθμιση υφιστάμενων οφειλών παρά σε νέες χορηγήσεις. 

Επιπλέον,  σχετικά  με  τις  χορηγήσεις  επιχειρηματικής  η  ΕΑ  ανέφερε  ότι  έχουν

εισέλθει σε πτωτική τροχιά «δεδομένης της προσοχής των τραπεζών, αφενός στα διαθέσιμα

τους  κεφάλαια  και  αφετέρου  στην  έλλειψη  ρευστότητας  της  αγοράς  που  δημιουργεί

επισφάλειες, είτε εκ μέρους των πελατών όσον αφορά την μείωση των εσόδων τους, είτε εκ

μέρους  της πελατείας  τους η οποία δεν μπορεί  να ανταπεξέλθει  στις  υποχρεώσεις  της.  Η

υφεσιακή  αυτή  φάση  λειτουργεί  αυτοτροφοδοτούμενη  με  αποτέλεσμα  οι  επισφάλειες  να

επιβάλλουν ουσιαστικά μια τροχοπέδη στην ζητούμενη ανάπτυξη - αύξηση ρευστότητας της

αγοράς»267. 

Ωστόσο,  εν  κατακλείδι  η  ΕΑ επεσήμανε  ότι  ναι  μεν  η  παρατεταμένη  ύφεση  έχει

οδηγήσει  σε  περαιτέρω μείωση  της  ζήτησης  και  προσφοράς  για  τραπεζικά  προϊόντα  και

παραμένει  ο  βασικός  παράγοντας  κινδύνου  για  τον  ελληνικό  τραπεζικό  κλάδο  αλλά  «η

εφαρμογή  του  προγράμματος  προσαρμογής,  σε  συνδυασμό  με  την  ολοκλήρωση  των

διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  που  έχουν  δρομολογηθεί  και  την  υλοποίηση  του

προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, μπορούν να βελτιώσουν σταδιακά την

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και το κλίμα στην αγορά, να συμβάλουν στη διαμόρφωση

πλεονασματικών  προϋπολογισμών  -έστω  πρωτογενώς-  και  να  δημιουργήσουν  τις

προϋποθέσεις  προοδευτικά  για την επιζητούμενη ανάκαμψη της ελληνικής  οικονομίας»268.

Επιπροσθπέτως,  η  Επιτροπή επικαλούμενη  πρόσφατη εμπειρική  μελέτη269 σχετικά  με  την

επίδραση  του  βαθμού  συγκέντρωσης  στο  επίπεδο  ανταγωνιστικότητας  του  τραπεζικού

συστήματος  20  ευρωπαϊκών  χωρών  υπογράμμισε  την  δυνατότητα  συμβολής  των

διενεργούμενων συγκεντρώσεων στην ελληνική Τραπεζική αγορά στην σταθεροποίηση του

χρηματοπιστωτικού και κατ’  επέκταση του οικονομικού συστήματος και  στην δημιουργία

267Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 68
268Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 69
269Βλ. Τσιριτάκης Εμμ./Τσιριγωτάκης Ηλ., Τραπεζική – τάσεις (πριν) και προοπτικές (μετά την κρίση), σε: Η
διεθνής  κρίση,  η  κρίση  στην  ευρωζώνη  και  το  Ελληνικό  χρηματοπιστωτικό  σύστημα,  Ελληνική  Ένωση
Τραπεζών,  Αθήνα  2011,  σελ.  193-207;  Ομοίως  Κόκκορης  Ι./Παπαδάκης  Κ.,  Συγχωνεύσεις  στο  Ελληνικό
Τραπεζικό  Σύστημα  υπό  το  πρίσμα  του  Δικαίου  Ανταγωνισμού,  σε:  ΔΕΕ 7/2013,  σελ.  668  με  περαιτέρω
παραπομπή σε: Competition and Financial Markets, OECD Report, 2009, σελ. 32
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των  αρχικών συνθηκών για την ενίσχυση της δύναμής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

στην αγορά στο μέλλον, όταν το οικονομικό σύστημα θα έχει σταθεροποιηθεί270. 

β. Μερίδια αγοράς

Εκκινώντας από τα μερίδια που κατέχουν κατά το έτος 2012 οι συμμετέχουσες στις εν

λόγω επηρεαζόμενες αγορές τραπεζικές επιχειρήσεις, η ΕΑ περιέγραψε την διάρθρωση των

προκείμενων αγορών ως ακολούθως. Στην ευρύτερη αγορά των καταθέσεων λιανικής,  τα

μερίδια  αγοράς  των  συμμετεχουσών  στη  συγκέντρωση  επιχειρήσεων  και  των

σημαντικότερων  ανταγωνιστών  τους  για  το  έτος  2012 διαμορφώνονταν  ως  εξής:  για  την

Εθνική Τράπεζα τα μερίδια αγοράς κυμαίνονταν από 15 έως 25%, για τον Όμιλο Πειραιώς

από 15 έως 25%, για τον Όμιλο Alpha από 15 έως 25%, για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο από

5 έως 15 %, για τη  Eurobank-Ergasias από 5 έως 15%, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου, τη

Cyprus Popular Bank, τη Τράπεζα  Probank,  Attica Bank,  Citibank,  HSBC Bank, Ελληνική

Τράπεζα, Πανελλήνια Τράπεζα και Επενδυτική Τράπεζα τα μερίδια αγοράς κυμαίνονταν από

0 έως 5 % αντίστοιχα271.

Σε ότι αφορά τα προϊόντα χορηγήσεων λιανικής τραπεζικής και ειδικότερα τα μερίδια

αγοράς  των  συμμετεχουσών  στη  συγκέντρωση  επιχειρήσεων  και  των  σημαντικότερων

ανταγωνιστών  τους  για  το  έτος  2012  στην  αγορά  των  στεγαστικών  δανείων  η  Εθνική

Τράπεζα, ο Όμιλος Alpha ο Όμιλος Πειραιώς κατέχουν έκαστος μερίδιο αγοράς από 15 έως

25%, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η Eurobank-Ergasias από 5 έως 15% έκαστος, ενώ για

την Τράπεζα Κύπρου, τη Cyprus Popular Bank, τη Τράπεζα Probank, Attica Bank, Citibank,

HSBC Bank, Ελληνική Τράπεζα, Πανελλήνια Τράπεζα τα μερίδια αγοράς κυμαίνονταν από 0

έως 5% η κάθε μία272.

Περαιτέρω, αναφορικά με την καταναλωτική πίστη, εξαιρουμένων των πιστωτικών

καρτών, τα μερίδια αγοράς για το έτος 2012 διαμορφώνονταν από 15 έως 25% για Eurobank-

Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Όμιλος  Alpha ενώ από 5 έως 15% για Όμιλο Πειραιώς,  Cyprus

Popular Bank και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και από 0 έως 5 %  για Τράπεζα Κύπρου, Attica

270Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 47 επ.

271Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 81
272Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 82
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Bank, Citibank, HSBC Bank, Επενδυτική Τράπεζα, Τράπεζα Probank, Ελληνική Τράπεζα και

Πανελλήνια Τράπεζα273.

Τέλος, στην καταναλωτική πίστη μέσω πιστωτικών καρτών τα μερίδια αγοράς για το

έτος 2012 τα μερίδια αγοράς κυμαίνονταν από 15 έως 25% για κάθε μία από τις Eurobank-

Ergasias, Εθνική Τράπεζα, Όμιλο Πειραιώς και Όμιλο Alpha, από 5 έως 15% για τη Citibank

και από 0 έως 5% για κάθε μία από τις  Cyprus Popular Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,

Τράπεζα  Κύπρου,  Attica Bank,  Τράπεζα  Probank,  HSBC Bank,  Νέα  Proton,  Ελληνική

Τράπεζα και Πανελλήνια Τράπεζα274.

γ. Διαρθρωτικοί δεσμοί των Τραπεζών

Από τις  εκτιμήσεις  της  ΓΔΑ σχετικά  με  την ύπαρξη διαρθρωτικών δεσμών κατά την

ημερομηνία γνωστοποίησης της προταθείσας συγκέντρωσης, προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

 Δεν υφίσταντο σταυροειδείς συμμετοχές στα Διοικητικά Συμβούλια τουλάχιστον των

τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών275 

 Ορισμένες  εκ των τραπεζών συμμετείχαν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο

ανταγωνιστών τους276 

 Υφίσταντο κατά το χρόνο γνωστοποίησης συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ αφενός των

συμμετεχουσών  και  αφετέρου  των  λοιπών  τραπεζών,  η  σημαντικότερη  εξ  αυτών,

όσον αφορά στις υπό κρίση επηρεαζόμενες αγορές, έχει συναφθεί στο πλαίσιο του

διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ 277. 

273Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 83
274Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 84-85
275Δηλαδή  μεταξύ,  ALPHA-Εμπορικής,  Εθνικής  Τράπεζας,  Eurobank  και  Τράπεζας  Πειραιώς-Αγροτικής-
Γενικής-Millennium  Βλ. σχετικά  ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 49
276Οι συγκεκριμένες συμμετοχές κρίνονται ήσσονος σημασίας, είναι επενδυτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων των θυγατρικών Α.Ε.Δ.Α.Κ των Τραπεζών (βλ. Παράρτημα Β
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6566/23.8.2013 Έκθεσης). Βλ. σχετικά ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 49
277Περαιτέρω, υφίστανται συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τραπεζών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης
κοινοπρακτικών δανείων. Παράλληλα, 20 τράπεζες συμμετέχουν στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (βλ. Ενότητα
Β και Παράρτημα Γ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6566/23.8.2013 Έκθεσης) Βλ. σχετικά ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013 ,
σελ. 49
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δ. Εμπόδια εισόδου

Κατά  τον  έλεγχο  της  ύπαρξης  εμποδίων  εισόδου  στην  εν  λόγω  αγορά  η  ΕΑ

χρησιμοποίησε ως σημείο εκκίνησης της αξιολόγησης της, την διαπίστωση ότι οι νομικοί και

ρυθμιστικοί  φραγμοί  που  υφίστανται  στην  είσοδο  ενός  νέου  πιστωτικού  ιδρύματος  στην

τραπεζική αγορά εξαρτώνται από τον τρόπο εισόδου και καθορίζονται από την Τράπεζα της

Ελλάδος και από τα σχετικά Προεδρικά διατάγματα και νόμους. Ειδικότερα, τα κυριότερα

εμπόδια εισόδου στον ευρύτερο εγχώριο χρηματοπιστωτικό κλάδο απορρέουν, σύμφωνα με

την ΕΑ, από το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση πιστωτικών ιδρυμάτων (είτε  νέων

ημεδαπών  είτε  υποκαταστημάτων  αλλοδαπών  τραπεζικών  ιδρυμάτων)  και  τις  αυστηρές

διαδικαστικές και ουσιαστικές προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης, κυρίως αναφορικά με

το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων278 και την υποχρέωση διαρκούς συμμόρφωσης με τους

ισχύοντες αυστηρούς εποπτικούς μηχανισμούς279. 

 Ωστόσο,  εκτός  των  ανωτέρω  εμποδίων,  η  ΕΑ  επεσήμανε  ότι  «υφίστανται  και

πρόσθετα πραγματικά εμπόδια εισόδου, αφού για να καταστεί βιώσιμη και αποτελεσματική η

διείσδυση ενός νέου πιστωτικού ιδρύματος στον τραπεζικό κλάδο, τουλάχιστον ως προς τις

υπο-αγορές των καταθέσεων και χορηγήσεων λιανικής και των χορηγήσεων επιχειρηματικής,

απαιτείται  σημαντική  κεφαλαιακή  επάρκεια  και  ανάπτυξη  δικτύου  ικανού  να  εξυπηρετεί

επαρκώς τη διανομή των σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών»280. Τέλος, ως εξίσου σημαντικός

278«Η ίδρυση και λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων ρυθμίζεται από τον Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄178/1.8.2007)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυμάτων  και  των  επιχειρήσεων  παροχής  επενδυτικών  υπηρεσιών  και  λοιπές  διατάξεις»  και  τις  Πράξεις
Διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  (ΠΔ/ΤΕ)  2526/2003,  2603/2008 και  2595/2007,  την  Απόφαση ΕΤΠΘ
211/1/2005 καθώς και την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΕ/ΤΕ) 22/12.07.2013.
Βασική προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα συνιστά η χορήγηση σχετικής
άδειας  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  η  δε  σχετική  διαδικασία  ορίζεται  στα  άρθρα  5,  6,  7  και  24  του
Ν.3601/2007. Επί πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3601/2007, τα πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να
συσταθούν  και  να  λειτουργούν  με  τη  μορφή  ανώνυμης  εταιρίας  ή  με  τη  μορφή  αμιγούς  πιστωτικού
συνεταιρισμού του Ν. 1667/86 όπως ισχύει. Παράλληλα, κατά την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, προϋπόθεση
παροχής  της  σχετικής  άδειας  είναι  η κατοχή ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου ύψους 18 εκ.  €  για ανώνυμη
τραπεζική εταιρία, 9 εκ. € για υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε τρίτη χώρα και 6 εκ. € για
πιστωτικό συνεταιρισμό».  Έτσι ΕΑ, απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 69
279Πρβλ. σχετικά τις σχετικές προϋποθέσεις του Συμφώνου «Βασιλεία II».  
280Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 49 με παραπομπή σε: απόφαση της Ε.Επ. M.4844, Fortis/ABN AMRO
Assets, σκ. 118 (όπου κρίθηκε ότι το μη ανακτήσιμο κόστος δημιουργίας δικτύου υποκαταστημάτων συνιστά
εμπόδιο  εισόδου).  Αντίθετη  άποψη  αναπτύσσει  η  γνωστοποιούσα,  η  οποία  καταρχάς  επισημαίνει  ότι
παραδοσιακά, τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα βασίζονταν σε ευρύ δίκτυο καταστημάτων ανά την ελληνική
επικράτεια,  καθιστώντας  κοστοβόρα  την  ανάπτυξη  ενός  ισοδύναμου  ανταγωνιστή.  Η  ανάπτυξη  όμως  νέων
τεχνολογιών  και  εναλλακτικών  δικτύων  διανομής  κατέστησε  χαμηλότερο  το  αντίστοιχο  κόστος  εισόδου.
Ιδιαίτερα  η  ανάπτυξη  της  διαδικτυακής  τραπεζικής  και  της  πελατειακής  εξυπηρέτησης  μέσω  τηλεφώνου,
επιτρέπει ακόμα και την ολική έλλειψη φυσικού δικτύου διανομής για κατηγορίες προϊόντων, κατά τα πρότυπα
διαδικτυακών τραπεζών σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης όσον αφορά την προϋπόθεση της
ανάπτυξης  δικτύου  βλ.  και  αποφάσεις  ΕΑ  549/VII/2012,  Πειραιώς/Αγροτική  και  553/VII/2012
Πειραιώς/Γενική.  
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παράγοντας εισόδου νέου ιδρύματος στην τραπεζική αγορά κρίθηκε από την ΕΑ και το εύρος

των οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν στην παραγωγή και διανομή προϊόντων281. 

ε. Δυνητικός Ανταγωνισμός

Αναφορικά με την εκτίμηση του δυνητικού ανταγωνισμού η ΕΑ σημείωσε ότι λόγω

της  ελληνικής  κρίσης  χρέους  η  χρηματιστηριακή  αγορά  εκτιμά  την  αξία  των  ελληνικών

τραπεζών σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με την Επιτροπή, αφενός

στο ότι «το οικονομικό κόστος εισόδου μέσω εξαγοράς έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό τα

τελευταία  δύο  χρόνια  και  αφετέρου  στο  ότι  η  δημιουργία  ενός  νέου  μεγάλου  μεγέθους

τραπεζικού  ιδρύματος  προϋποθέτει  πολύ  υψηλότερες  επενδύσεις  σε  κεφάλαια  και  χρόνο

ανάπτυξης». Εντούτοις, όπως παρατηρεί η ΕΑ, «το επενδυτικό ρίσκο που απορρέει από την

τρέχουσα  οικονομική  συγκυρία  της  χώρας  φαίνεται  να  εκμηδενίζει  και  να  υπερνικά  το

μειωμένο κόστος εισόδου στην τραπεζική αγορά με αποτέλεσμα η ένταση του δυνητικού

ανταγωνισμού να εξασθενεί»282. 

Η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε και από τις εκθέσεις της γνωστοποιούσας αλλά και

πολλών από τις ερωτηθείσες από την Επιτροπή τράπεζες, σύμφωνα με τις οποίες «δεν υπήρξε

κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών (2008-2012) σημαντική είσοδος ανταγωνιστών

στην αγορά,  ενώ παράλληλα επισημάνθηκε  στις  προκείμενες  εκθέσεις  ότι  το  ενδεχόμενο

εισχώρησης δυνητικού ανταγωνιστή στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και συνεπώς και στις υπο-

αγορές των καταθέσεων και χορηγήσεων λιανικής και επιχειρηματικής, που αποτελούν τις

παραδοσιακότερες  εκ  των  τραπεζικών  εργασιών  όπως  επίσης  και  στις  λοιπές

χρηματοοικονομικές  δραστηριότητες  (πχ  παροχή  υπηρεσιών  χρηματοδοτικής  μίσθωσης,

factoring  κλπ)  θα  εξαρτηθεί  από  την  ανακεφαλαιοποίηση  του  ελληνικού  τραπεζικού

συστήματος και, πρωτίστως, τη μεσοπρόθεσμη πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών»283.

Πέρα  όμως  του  δυνητικού  ανταγωνισμού  προερχόμενου  από  νέες  εγχώριες

επιχειρήσεις  η  ΕΑ  αν  και  αναγνώρισε  μεν  ως  πηγή  δυνητικού  ανταγωνισμού  τη

δραστηριοποίηση αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω εξαγοράς εγχώριου πιστωτικού

ιδρύματος,  στηριζόμενη  στην  διαπίστωση  ότι  οι  τρέχουσες  αποτιμήσεις  των  ελληνικών

τραπεζών καθίστανται ιδιαίτερα ελκυστικές, εντούτοις εκτίμησε παράλληλα ότι το ασταθές

281Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 70
282Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 70
283Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 70
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οικονομικό κλίμα δύναται να επιφέρει τη μείωση της έντασης του ενδεχόμενου δυνητικού

ανταγωνισμού προερχόμενου από την ως άνω πηγή. Προς αιτιολόγηση δε της εκτίμησης του

αυτής επικαλέστηκε τις διαγραφόμενες εκείνη την χρονική στιγμή τάσεις στην αγορά και,

ιδίως, την απόσυρση αλλοδαπών ιδρυμάτων από την εγχώρια τραπεζική αγορά (π.χ. Société

Generale, Credit Agricole)284.

Η  επιτροπή  ολοκλήρωσε  την  εκτίμηση  της  περί  δυνητικού  ανταγωνισμού

διατυπώνοντας την επιτακτική ανάγκη συγκέντρωσης του χρηματοοικονομικού κλάδου με

στόχο την απαραίτητη εξυγίανση και βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος. 

στ. Συνθήκες ζήτησης

Σε γενικές γραμμές η συνολική ζήτηση για τραπεζικά προϊόντα εξαρτάται, σύμφωνα

με την Επιτροπή, από εξωγενείς παράγοντες όπως η συνολική ρευστότητα της οικονομίας, το

επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος και η εμπιστοσύνη προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Όπως προέκυψε και στην προκείμενη περίπτωση από τις σχετικές απαντήσεις κάποιων εκ

των  ερωτηθέντων  τραπεζικών  ιδρυμάτων,  οι  κυριότεροι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την

προτίμηση των πελατών και τη ζήτηση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι η αξιοπιστία του

παρέχοντος  την  υπηρεσία,  η  φήμη  και  το  σήμα  του  και  κατ’  επέκταση  το  επίπεδο

εξυπηρέτησης  και  η  ποιότητα  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών,  η  ποικιλία,  τα  ειδικά

χαρακτηριστικά των προϊόντων και η τιμολόγηση.

 Αυτή  την  άποψη  επιβεβαίωσε  και  η  γνωστοποιούσα,  η  οποία  ανέφερε  ότι  λόγω

έλλειψης σημαντικής διαφοροποίησης ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά των τραπεζικών

προϊόντων, η όποια διαφοροποίηση επιτυγχάνεται σε επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και

αναγνωρισιμότητας του σήματος κάθε πιστωτικού ιδρύματος, υποδεικνύοντας ότι η ζήτηση

είναι  ελαστική  ως  προς  τη  φήμη και  το  σήμα της  εκάστοτε  τράπεζας.  Ειδικότερα,  όπως

αναφέρεται στην απόφαση 574/VIΙ/2013 της Επιτροπής «καθώς τα τραπεζικά προϊόντα είναι

σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένα ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά και την τιμολόγηση, ένα

σημαντικό στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί τις τράπεζες και στην ουσία διαμορφώνει τη θέση

της καθεμίας στην αγορά, είναι η επωνυμία και η αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων

της από τον πελάτη. Η επωνυμία και τα εμπορικά σήματα ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη φήμη του, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του,

284Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 71
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την  εμπιστοσύνη  και  την  ασφάλεια  που  εμπνέει  στους  πελάτες»285.  Συνεπώς,  «η

διαφοροποίηση των ανταγωνιστών συντελείται  με βάση το επίπεδο και  την  ποιότητα της

εξυπηρέτησης της πελατείας, τα οποία και είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη διατήρηση

της πιστότητας των πελατών και τη διακράτησή τους από τα πιστωτικά ιδρύματα»286

Ωστόσο, η Επιτροπή κατέγραψε και τις αντιρρήσεις που διετυπώθησαν από κάποιες

από  τις  ερωτηθείσες  Τράπεζες  σχετικά  με  την  ανωτέρω  εκτίμηση.  Συγκεκριμένα,  όπως

αναφέρεται στην απόφαση «η σημασία του σήματος και της φήμης αλλά και του βαθμού

εξυπηρέτησης υπήρξε σημαντική στο παρελθόν αλλά με την ύφεση δεν έχει τόσο σημαντικό

ρόλο.  Σε  κάποιο βαθμό,  υφίσταται  πιστή  πελατεία,  κυρίως  στις  Τράπεζες  από τις  οποίες

λαμβάνει υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης». Περαιτέρω σημειώνεται από την Επιτροπή ότι στην

αγορά των καταθέσεων η ελαστικότητα της ζήτησης επηρεάζεται από το ύψος του επιτοκίου

και  των  προμηθειών  επί  των  συναλλαγών  ενώ  στον  τομέα  των  επιχειρηματικών

χρηματοδοτήσεων,  η  ζήτηση  προσδιορίζεται  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  από  τις  γενικότερες

συνθήκες  της  αγοράς,  τις  επιχειρηματικές  ευκαιρίες  νέων  επενδύσεων  και  την  ανάγκη

κάλυψης επιχειρηματικών κινδύνων287. 

ζ. Τιμολόγηση

Σε  ότι  αφορά  την  τιμολόγηση  των  προϊόντων  χορηγήσεων  και  καταθέσεων,  η

Επιτροπή  επικαλούμενη  τις  απόψεις  του  συνόλου  σχεδόν  των  ερωτηθέντων  τραπεζικών

ιδρυμάτων  υπογράμμισε  ότι  αυτή  επηρεάζεται  κυρίως  από  εξωγενείς  παράγοντες  που

αφορούν το κόστος  άντλησης ρευστότητας  και  τις  διαθέσιμες  πηγές  χρηματοδότησης και

συνεπώς δεν σχετίζονται με τον υποψήφιο πελάτη. Ωστόσο, αναφορικά με την τιμολόγηση

των χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικής συνυπολογίζονται  επιπλέον ποσοτικά και  ποιοτικά

κριτήρια του υποψήφιου πελάτη. 

Ειδικότερα,  η  τιμολόγηση  των  προσφερόμενων  προϊόντων  καταθέσεων  βασίζεται,

σύμφωνα  με  την  ΕΑ,  περισσότερο  στα  χαρακτηριστικά  των  προϊόντων  παρά  στα

χαρακτηριστικά  του  πελάτη.  Αναλυτικότερα,  όπως  η  ίδια  αναφέρει,  «για  τις  καταθέσεις

λιανικής  και  επιχειρηματικής  οι  παράγοντες  που  καθορίζουν  την  τιμολόγηση  των

καταθετικών  προϊόντων είναι  η  διάρκεια  της  κατάθεσης  (τακτής  ή μη τακτής  λήξης),  το

285Βλ. σχετικά υπ’ αριθ. πρωτ. 5201/27.06.2013 απαντητική επιστολή της Πειραιώς.  
286Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 72
287Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ.  73
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προϊόν  (όψεως,  ταμιευτήριο,  τρεχούμενος),  το  υπόλοιπο  του  λογαριασμού κατάθεσης,  το

νόμισμα,  η  συχνότητα  και  κλίμακα  εκτοκισμού,  ενώ  για  τα  χορηγητικά  προϊόντα  οι

παράγοντες  που προσδιορίζουν την τιμολόγηση των  προϊόντων  χρηματοδότησης  είναι  το

είδος  της  χρηματοδότησης  (στεγαστικό,  επιχειρηματικό,  καταναλωτικό),  το  είδος  του

επιτοκίου  (σταθερό,  κυμαινόμενο),  ο  αναλαμβανόμενος  κίνδυνος  για  την  Τράπεζα,  οι

παρεχόμενες εγγυήσεις/εξασφαλίσεις, η διάρκεια και το νόμισμα της χρηματοδότησης»288.

Επιπλέον, όπως διαπίστωσε η ΕΑ σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις της ΓΔΑ «η

τιμολόγηση  στα  προϊόντα  και  υπηρεσίες  χορηγήσεων  λιανικής  τραπεζικής  συντελείται

πρωτίστως  με  βάση  τις  συνθήκες  του  ανταγωνισμού  και  του  κόστος  των  τραπεζικών

ιδρυμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής του προϊόντος ή της υπηρεσίας». Άλλωστε, όπως

ανέφερε την έκθεση της και η Τράπεζα Πειραιώς, η τιμολογιακή της πολιτική προσδιορίζεται

επιπλέον και από τις συνθήκες της αγοράς, τη χρηματοοικονομική συγκυρία, το ευρύτερο

οικονομικό  περιβάλλον  και  τον  εντονότατο  διατραπεζικό  ανταγωνισμό.  Εντούτοις,  όπως

προέκυψε  από  τα  στοιχεία  της  ΓΔΑ  σε  ορισμένα  προϊόντα  και  υπηρεσίες,  όπως  στα

στεγαστικά δάνεια, «η τιμολόγηση στηρίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των

πελατών  και  το  επιτόκιο  ενδέχεται  να  διαφοροποιείται,  με  πολύ  μικρές  διακυμάνσεις,

ανάλογα  με  το  προφίλ  του  κάθε  πελάτη  την  ίδια  συμμετοχή,  τα  χαρακτηριστικά  των

εμπράγματων και λοιπών εξασφαλίσεων και τη διάρκεια του δανείου»289. 

Επιπροσθέτως, η ΕΑ επεσήμανε ότι «η τιμολόγηση των υπηρεσιών επιχειρηματικής

τραπεζικής είναι σε κάποιο βαθμό εξατομικευμένη, σχετικά με την επιτοκιακή επιβάρυνση

και τις τυχόν προμήθειες. Ιδίως το επιτόκιο χορηγήσεων ή/και καταθέσεων των επιχειρήσεων

μπορεί να διαφοροποιείται (με πολύ μικρές διακυμάνσεις) ανάλογα με το ύψος του ποσού

που αφορά το δάνειο ή η κατάθεση, το σκοπό και την ίδια συμμετοχή (ως προς τα δάνεια), τη

διάρκεια  του  δανείου  ή  της  κατάθεσης,  τη  φύση  των  εξασφαλίσεων,  τα  ποιοτικά

χαρακτηριστικά/πιστοληπτικό  προφίλ  του  πελάτη  κ.ά.  Αντίστοιχα,  είναι  δυνατόν  να

παρέχεται  εξατομικευμένη,  βάσει  συμφωνίας,  χρέωση  για  τραπεζικές  υπηρεσίες  προς

συγκεκριμένους εταιρικούς πελάτες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους»290.

288Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 74
289Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 74
290Βλ.  ΕΑ απόφαση  574/VIΙ/2013,  σελ.  74. Τα στοιχεία  που  αφορούν στη διαμόρφωση της  τιμολόγησης
προέκυψαν από την έρευνα της Γ.Δ.Α. στο πλαίσιο εξέτασης προηγούμενων γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων,
βλ. σχετικά αποφάσεις ΕΑ 534/VI/2012, Alpha/Eurobank, 549/VII/2012 Πειραιώς/Αγροτική και 553/VII/2012
Πειραιώς/Γενική  
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Ειδικότερα, για την τιμολόγηση των χορηγητικών προϊόντων επιχειρηματικής η ΕΑ –

βάσει της απάντησης της Τράπεζας Πειραιώς- διαπίστωσε ότι «αυτή γίνεται με βάσει αφενός

ποσοτικά κριτήρια,  όπως  η εξέλιξη  πωλήσεων τελευταίας  3ετίας,  τα  λογιστικά  κέρδη,  οι

τραπεζικές υποχρεώσεις/πωλήσεις, η ακίνητη περιουσία φορέων και εταιρείας, ο τραπεζικός

δανεισμός, δείκτες (ξένα/ίδια κεφάλαια, ρευστότητας κτλ) και αφετέρου με ποιοτικά όπως τα

έτη συνεργασίας με την Τράπεζα ή Νέος πελάτης, τα δυσμενή στοιχεία (αξιολόγηση αυτών),

η πιστοδοτική συνέπεια των φορέων και εγγυητών, η εμπειρία της διοίκησης και τεχνογνωσία

αναφορικά  με  το  προϊόν,  την  αγορά  κτλ,  την  ενεργή  διάδοχη  κατάσταση,  τα  χρόνια

παρουσίας της εταιρείας στην αγορά, το μερίδιο αγοράς, την ανταγωνιστικότητα προϊόντων,

την  εμπορική  πολιτική  εταιρείας,  την  ποιότητα  ανθρωπίνου  δυναμικού,  τις  σχέσεις  με

προμηθευτές και τα στοιχεία του κλάδου δραστηριότητας»291. 

Συνεπώς η ΕΑ συνυπολογίζοντας την ως άνω θέση της Πειραιώς ότι η τιμολόγηση

των χορηγήσεων εξαρτάται από το είδος της χρηματοδότησης (στεγαστικό, επιχειρηματικό,

καταναλωτικό), το είδος επιτοκίου (σταθερό, κυμαινόμενο), τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο για

την  Τράπεζα,  τις  παρεχόμενες  εγγυήσεις/εξασφαλίσεις,  διάρκεια  και  το  νόμισμα  της

χρηματοδότησης, κατέληξε για τη γνωστοποιούσα στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 το επιτόκιο προσδιορίζεται από το κόστος του κεφαλαίου, το διαχειριστικό κόστος και

το κόστος κάλυψης του κινδύνου κάθε δανειζόμενου

 η  ύπαρξη  εξασφαλίσεων  μειώνει  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  του  πελάτη  και  συνεπώς

επηρεάζει την τελική επιτοκιακή επιβάρυνση

 δεδομένου ότι το σύνολο σχεδόν των χρηματοδοτήσεων εκτοκίζεται με κυμαινόμενα

επιτόκια, η διάρκεια του δανείου δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη καθοριστικό παράγοντα

προσδιορισμού της τιμολόγησης

 υφίστανται  πάγιες χρεώσεις,  οι οποίες επιβαρύνονται κατά περίπτωση, με βάση το

ισχύον τιμολόγιο τραπεζικών εργασιών της κάθε τράπεζας292. 

291Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 75
292Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 75
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η. Διαφάνεια

Όπως συνήγαγε  η Επιτροπή από το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων πιστωτικών

ιδρυμάτων,  οι  επηρεαζόμενες  αγορές  και  υπο-αγορές  χαρακτηρίζονταν  κατά  τον  χρόνο

γνωστοποίησης  από  μεγάλο  βαθμό  διαφάνειας  ως  προς  την  τιμολόγηση  και  τους  όρους

συναλλαγών.  Ειδικότερα,  στις  επηρεαζόμενες  υπο-αγορές  των  καταθέσεων  λιανικής  και

επιχειρηματικής, της καταναλωτικής πίστης και της καταναλωτικής πίστης μέσω πιστωτικών

καρτών,  των  στεγαστικών  δανείων  και  των  χορηγήσεων  επιχειρηματικής,  δεν  υφίστατο

ασύμμετρη  πληροφόρηση293,  καθώς  οι  πίνακες  επιτοκίων,  εξόδων  και  λοιπών  χρεώσεων

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ η πληροφόρηση είναι εύκολα

διαθέσιμη και μέσω επίσκεψης σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή στις ιστοσελίδες

των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, σχετική πληροφόρηση παρέχεται σε μεγάλο βαθμό

και από τον οικονομικό τύπο. 

Όσο αφορά την διαφάνεια ως προς την τιμολόγηση η ΕΑ εκτίμησε ότι «αυτή μπορεί

να περιορίζεται σε κάποιο βαθμό στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, όπου παρέχονται ειδικές

υπηρεσίες, και η τιμολόγηση στηρίζεται σε παράγοντες που εξατομικεύονται ανάλογα με το

προφίλ  της  κάθε  υποψήφιας  για  δανειοδότηση  επιχείρησης,  όπως  το  μέγεθός  της  και  η

συνεργασία  με  την  τράπεζα  σε  πολλαπλά  επίπεδα»294.  Εντούτοις,  η  γνωστοποιούσα

εγγυήθηκε την ύπαρξη διαφάνειας ως προς την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική σχετικά με

την ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν

τις συναλλαγές τους ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη διαφάνεια τόσο για τον καταναλωτή

όσο και για τον ανταγωνισμό. 

293Η ασυμμετρία πληροφόρησης γενικά ορίζεται ως η άνιση κατανομή πληροφοριών μεταξύ δύο πλευρών σε
μια οικονομική συναλλαγή Για παράδειγμα, στην περίπτωση χορήγησης δανείου, η ασυμμετρία πληροφόρησης
είναι  η  ασύμμετρη  κατανομή  σημαντικών  πληροφοριών,  που  θα  μπορούσαν  να  ασκήσουν  επιρροή  στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τη σύμβαση του δανείου. Στην αγορά
πιστώσεων ο δανειζόμενος είναι συνήθως πολύ πιο καλά πληροφορημένος για τις ικανότητές του, όπως και για
την προθυμία του να αποπληρώσει το δάνειο που παίρνει, παρά αυτός που δανείζει. Δηλαδή ο δανείζων έχει
λιγότερες πληροφορίες παρά ο δανειζόμενος ή ο δανειζόμενος θα κατανοεί καλύτερα τις μελλοντικές αποδόσεις
και τους κινδύνους από τον δανειστής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πληροφόρηση των επενδυτών σχετικά με
την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας σε περίοδο ύφεσης ή/και κρίσης. Η τράπεζα γνωρίζει  πολύ
καλύτερα από τους επενδυτές την ποιότητα αυτή. Οι επενδυτές είναι φυσιολογικό να είναι επιφυλακτικοί και
μπορεί να υποθέτουν τα χειρότερα για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της τράπεζας Βλ. σχετικά Συριόπουλος
Κ./Παπαδάμου  Σ.,  Εισαγωγή  στην  Τραπεζική  Οικονομική  και  τις  Κεφαλαιαγορές,  Αθήνα  2014  σελ.  9-10;
Δημητριάδης Π., Τράπεζες και Ασυμμετρική Πληροφόρηση, Αθήνα 2012.
294Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 76
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θ. Αντισταθμιστική ισχύς αγοραστών

Όσον αφορά στην εκτίμηση της αντισταθμιστικής ισχύς των αγοραστών κατά το έτος

2012 η  Επιτροπή απεφάνθη  ότι στις  επηρεαζόμενες  αγορές  και  υπο-αγορές  οι  πελάτες  ή

αγοραστές έχουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ. Όπως διαπίστωσε η ΕΑ, στις υπό-αγορές

των  καταθέσεων  και  χορηγήσεων  λιανικής  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  οι  όροι

παροχής υπηρεσιών και τιμολόγησης καθορίζονται ως επί των πλείστων αποκλειστικά από τις

τράπεζες,  ενώ  οι  σχετικές  συμβάσεις  είναι  εκ  των  προτέρων  ήδη  διατυπωμένες  και  δεν

επιδέχονται  σε  σημαντικό  βαθμό  διαπραγμάτευση  από  τους  πελάτες  των  πιστωτικών

ιδρυμάτων. 

Παρά το ανωτέρω καθεστώς η ΕΑ επεσήμανε ότι «οι αγοραστές φαίνεται να έχουν

ουσιαστικότερη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων στην υπό-αγορά

της χρηματοδότησης επιχειρήσεων, και ιδίως των μεγάλων επιχειρήσεων λόγω του μεγέθους

του όγκου των εργασιών που πραγματοποιούνται και του αντίστοιχου ύψους του κέρδους που

προκύπτει»295.

ι. Κόστος μεταστροφής

Ο  παράγοντας  του  κόστους  μεταστροφής  των  πελατών  σε  νέους

προμηθευτές/τράπεζες  δεν  θεωρήθηκε  από  την  Επιτροπή  ως  σημαντικός  καθώς  οι

απαιτούμενες  διαδικασίες  συντελούνται  απευθείας.  Συγκεκριμένα,  όπως  απεφάνθη  η

Επιτροπή, «η μετακίνηση των πελατών από μία τράπεζα σε άλλη, η οποία οφείλεται κυρίως

στην εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική, είναι εφικτή και υλοποιείται αυθημερόν ή την επόμενη

εργάσιμη  μέρα  με  όλους  τους  διαθέσιμους  τρόπους  που  δύναται  να  υποστηρίξει  κάθε

τράπεζα»296.

Προς επίρρωση της εν λόγω άποψης η ΕΑ επικαλέστηκε και τη σχετική απάντηση της

Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία «η μετακίνηση των πελατών από μια τράπεζα σε

άλλη καθίσταται εύκολη εξαιτίας τόσο του σημαντικού αριθμού των εν λειτουργία τραπεζών

στην  ελληνική  αγορά,  όσο  και  του  ιδιαίτερα  υψηλού  επιπέδου  τυποποίησης  των

προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων (καταθετικών και χορηγητικών)»297. 

295Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 77
296Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ.  77

297Συγκεκριμένα,  η  Τράπεζα  Πειραιώς  αναφέρει  ότι  «[η]  μετακίνηση  πελατών  από  Τράπεζα  σε  Τράπεζα
κρίνεται  ιδιαίτερα  εύκολη,  καθώς  στην  ελληνική  αγορά  λειτουργεί  σημαντικός  αριθμός  τραπεζών,  ενώ  η
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Ειδικότερα  ως  προς  τις  υπο-αγορές  των  καταθέσεων  όψεως  και  ταμιευτηρίου

λιανικής, η διαδικασία μεταφοράς μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων κρίθηκε από την Επιτροπή

ως  αμελητέα  και  τα  συνδεόμενα  με  αυτή  κόστη περιορισμένα,  μετά  την  θεμελίωση  των

σχετικών  ρυθμίσεων  από  την  Ελληνική  Ένωση  Τραπεζών  (Κώδικας  Συμπεριφοράς  των

πιστωτικών ιδρυμάτων 2009).

Αντιθέτως, το κόστος μεταστροφής εκτιμήθηκε κατά την ΕΑ υψηλότερο στις υπό-

αγορές των καταθέσεων προθεσμίας λιανικής, της καταναλωτικής πίστης μέσω πιστωτικών

καρτών, των στεγαστικών δανείων και των χορηγήσεων επιχειρήσεων καθώς οι καταθέσεις

προθεσμίας  δεσμεύουν  τα  κεφάλαια  του  καταθέτη  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα

(συνήθως  από  1  έως  και  12  μήνες),  και  η  αποδέσμευσή  τους  πριν  από  τη  λήξη  του

προσυμφωνημένου χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται με την επιβολή στον καταθέτη

χρηματικής ποινής (penalty)298, ενώ ως προς τα δάνεια, η μεταστροφή του δανειολήπτη σε νέα

τράπεζα  είναι  σύνθετη  διαδικαστικά  (π.χ.  από  απόψεως  απαιτούμενου  για  τη  μεταφορά

χρόνου, λήψης εγκρίσεως από τον εκδοχέα/ νέο πιστωτικό ίδρυμα). 

τυποποίηση των προσφερόμενων τραπεζικών προϊόντων είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Στο τιμολόγιο της
τράπεζας που είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο σε όλα τα καταστήματα του Δικτύου αποτυπώνονται τα
σχετικά  κόστη  ανά  κατηγορία  προϊόντος  που  υφίσταται  και  τιμολογούνται  από  την  Τράπεζα  Πειραιώς
αναφορικά  με  μετακίνηση  πελατών  προς  άλλη  Τράπεζα.  Ειδικότερα  για  τις  καταθέσεις  μη  τακτής  λήξης
(ταμιευτήριο, όψεως, τρεχούμενος) ισχύει η υπόθεση ότι η μετακίνηση πελατών μπορεί να υλοποιηθεί μέσω των
υπηρεσιών  της  κίνησης  κεφαλαίων  ή  της  έκδοσης  τραπεζικής  επιταγής  η  οποία  παρέχεται  χωρίς  έξοδα  ή
προμήθειες. Αναφορικά με την εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης για την κατά τα ανωτέρω μετακίνηση αυτή
είναι συνάρτηση του είδους της πελατειακής σχέσης και της διάρθρωσής της. Στις πιο απλές περιπτώσεις όπως
αυτή της  ανάληψης  καταθέσεων,  ο  χρόνος  υλοποίησης είναι  ισοδύναμος με το χρόνο εκτέλεσης  των κατά
περίπτωση συναλλαγών, π.χ.  έκδοσης τραπεζικής επιταγής και παράδοσης στον πελάτη, χρόνος που διαρκεί
μερικά λεπτά  της  ώρας.  Ωστόσο οι  πιο  σύνθετες  περιπτώσεις  όπως αυτές  της  μετακίνησης  των δανειακών
σχέσεων έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την αποτύπωση ολοκληρωμένης εικόνας
του πελάτη (φυσικού και νομικού προσώπου) στο πελατοκεντρικό σύστημα της Τράπεζα Πειραιώς. Οι σχετικές
εργασίες  ενισχύουν  την  εικόνα  που  έχει  η  Τράπεζα  και  το  δίκτυο  των  καταστημάτων  για  κάθε  πελάτη,
επιτρέποντας  την  αποτελεσματικότερη  διαχείριση  της  σχέσης  μαζί  του  και  εξασφαλίζοντας  αυξημένη
προστασία, τόσο για την Τράπεζα, όσο και για τον πελάτη στη διάρκεια της συνεργασίας τους αλλά και κατά
την διακοπή της» Έτσι ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 78
298Ήτοι κόστος πρόωρης απόδοσης κεφαλαίου (προεξοφλητικό επιτόκιο), το οποίο συνήθως ανέρχεται έως και
το  σύνολο/ύψος  των  δεδουλευμένων  τόκων  και  υπολογίζεται  ως  ποσοστό  επί  του  κεφαλαίου  πρόωρης
ρευστοποίησης,  επί  τις  ημέρες  που  απομένουν  έως  την  αρχικά  συμφωνηθείσα  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμιακής κατάθεσης. Το κόστος αυτό αντικατοπτρίζει το κόστος χρήματος της τράπεζας κατά την πρόωρη
απόδοση  μιας  προθεσμιακής  κατάθεσης.  Ο  τρόπος  υπολογισμού  της  πρόωρης  απόδοσης  κεφαλαίου  στις
προθεσμιακές καταθέσεις περιγράφεται συνήθως σε υποχρεωτικά αναρτηθέντα στις διαδικτυακές σελίδες των
πιστωτικών ιδρυμάτων έντυπα, τα οποία ανευρίσκονται και στα κατά τόπους καταστήματα.  Βλ. σχετικά ΕΑ
απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 78
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κ. Άμεσοι ανταγωνιστές

Αναφορικά με την ύπαρξη άμεσων ανταγωνιστών στις επηρεαζόμενες αγορές η ΕΑ

προέβη στην εκτίμηση ότι δεν υπήρχε κατά τον χρόνο γνωστοποίησης κάποιος «στενότερος»

ανταγωνιστής,  αφού  υφίστατο  σημαντικός  αριθμός  εγχώριων  και  ξένων  τραπεζικών

ιδρυμάτων με ευρύ δίκτυο καταστημάτων, ισχυρό σήμα και σημαντική φήμη και παρείχαν

πλήρες φάσμα παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών που ασκούσαν συνεπώς αποτελεσματικά

ανταγωνιστική πίεση στην τραπεζική αγορά299. 

Άλλωστε, η ΕΑ παραπέμποντας στην απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς  διετύπωσε

την θέση ότι «δεν αναγνωρίζεται κάποιο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα ως πολύ στενός

ανταγωνιστής της Τράπεζας Πειραιώς σε αρκετές από τις εν γένει παραδοσιακές τραπεζικές

αγορές».  Συγκεκριμένα,  η  ΕΑ  δεν  παρατήρησε  μεγάλη  διαφοροποίηση  στο  φάσμα  των

παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  περιόρισε  το  όποιο  ενδεχόμενο  διαφοροποίησης  στα

χαρακτηριστικά  των  προσφερόμενων  προϊόντων  και  στο  επίπεδο  της  παρεχόμενης

εξυπηρέτησης.  Υπό  την  έννοια  αυτή,  σύμφωνα  με  την  ΕΑ,  η  Τράπεζα  Πειραιώς

ανταγωνίζεται με όλες τις Τράπεζες στην Ελληνική αγορά, ενώ αναφορικά με το σήμα, οι

μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες είναι οι κύριοι ανταγωνιστές της Τράπεζας Πειραιώς300.

2. Αξιολόγηση επιπτώσεων συγκέντρωσης στην αγορά καταθέσεων- χορηγήσεων

Στην προκείμενη ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά η εκτίμηση της ΕΑ σχετικά με τις

επιπτώσεις της συγκέντρωσης στην αγορά καταθέσεων-χορηγήσεων και πιο συγκεκριμένα οι

επιπτώσεις  στις  αγορές  καταθετικών  προϊόντων  λιανικής  τραπεζικής  (κάτωθι  α),  οι

επιπτώσεις  στις  αγορές  προϊόντων  χορηγήσεων  λιανικής  τραπεζικής  (κάτωθι  β),  οι

επιπτώσεις  στις  αγορές  καταθετικών  προϊόντων  επιχειρηματικής  τραπεζικής  (κάτωθι  γ)

καθώς  και  οι  επιπτώσεις  στις  αγορές  προϊόντων  χορηγήσεων επιχειρηματικής  τραπεζικής

(κάτωθι δ). 

Η  συστηματική  που  ακολουθεί  η  ΕΑ  κατά  τον  έλεγχο  των  επιπτώσεων  της

συγκέντρωσης  σε  κάθε  μία  από  τις  ανωτέρω  επηρεαζόμενες  σχετικές  αγορές  είναι  η

ακόλουθη: αρχικά παρουσιάζονται οι ενδείξεις (παράγοντες της αγοράς) δημιουργίας από την

299Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 79
300Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 80
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εν λόγω συγκέντρωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στην κάθε αγορά301 (κάτωθι αα.) και

στη συνέχεια εξετάζεται η βασιμότητα των λόγων αυτών (κάτωθι ββ). Εκτιμάται, δηλαδή,

εάν η υπό κρίση συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει  σε ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών

ανταγωνισμού  στις  ως  άνω  αγορές  μέσα  από  την  ενίσχυση  ή  δημιουργία  συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης.  Η εξαγωγή του ανωτέρω συμπεράσματος από τη ΕΑ βασίζεται στην

συνεκτίμηση  και  στάθμιση  των  ανωτέρω ενδείξεων  με  άλλους  παράγοντες  της  εκάστοτε

επηρεαζόμενης αγοράς υπό το πρίσμα της λειτουργικής τους αλληλουχίας.

α. Επιπτώσεις στις αγορές καταθετικών προϊόντων λιανικής τραπεζικής

αα. Ενδείξεις δημιουργίας συντονισμένων αποτελεσμάτων

Η  πρώτη  ένδειξη  δημιουργίας  συντονισμένων  αποτελεσμάτων  στην  αγορά

καταθετικών προϊόντων λιανικής που επεσήμανε η ΕΑ ήταν ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης

στην εν λόγω αγορά. Συγκεκριμένα, όπως παρατήρησε η ΕΑ, στην εξεταζόμενη ευρύτερη

αγορά  των  καταθετικών  προϊόντων  λιανικής  τραπεζικής  καθώς  και  στις  υπο-αγορές  των

καταθέσεων  όψεως,  ταμιευτηρίου και  προθεσμίας  λιανικής  ο βαθμός συγκέντρωσης  ήταν

ιδιαίτερα  υψηλός,  γεγονός  που  συνηγορούσε  εν  πρώτοις  υπέρ  της  δημιουργίας

συντονισμένων αποτελεσμάτων.  Αναλυτικότερα,  σύμφωνα με  πρόβλεψη της  ΕΑ, οι  τρεις

μεγαλύτερες  τράπεζες  (Όμιλος  ΕΤΕ,  Όμιλος  Alpha  και  ενιαία  οντότητα)  θα  κατείχαν

αθροιστικά,  μετά  την  υπό  εξέταση  συγκέντρωση,  μερίδια  ανερχόμενα  σε:  α)  σύνολο

καταθετικών προϊόντων λιανικής περίπου 65-75%, β) σύνολο καταθέσεων όψεως περίπου 65-

75%,  γ)  σύνολο  καταθέσεων  ταμιευτηρίου  περίπου  70-80%  και  δ)  σύνολο  καταθέσεων

προθεσμίας περίπου 55-65%302. 

Ως  περαιτέρω  ένδειξη  δημιουργίας  συντονισμένων  αποτελεσμάτων  σε  όλες  τις

ανωτέρω αγορές, εκτός αυτής των καταθέσεων ταμιευτηρίου, εκτιμήθηκε από την ΕΑ α) η

μεταβολή του δείκτη συγκέντρωσης, η οποία κινείτο πέραν των ασφαλών ορίων και β) η

πορεία  των μεριδίων αγοράς  της  πλειονότητας  των ανταγωνιστών,  που διαπιστώθηκε  ότι

ήταν κατά βάση φθίνουσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών, με μικρές αποκλίσεις ανά υπο-

αγορά, ενδεικτικά αναφερομένου του μεριδίου της προπορευόμενης Εθνικής στην υπο-αγορά

των καταθέσεων ταμιευτηρίου303. 

301όπως π.χ.  υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης,  συμμετρία μεριδίων αγοράς,  υψηλό κόστος  μεταστροφής των
πελατών
302Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 95
303Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 96
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ββ. Αποτίμηση της βασιμότητάς τους

Κατά  την  αποτίμηση  της  βασιμότητας  των  ανωτέρω  ενδείξεων  συντονισμένων

αποτελεσμάτων η ΕΑ κατ’ αρχάς επεσήμανε ότι τα ως άνω προαναφερόμενα υψηλά μερίδια

αγοράς  που  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  υπερβαίνουν  το  60%,  θα  κατέχουν  τρεις  μεγάλες

επιχειρήσεις  (ΕΤΕ,  Όμιλος  Alpha και  νέα  οντότητα)  με  αποτέλεσμα  ο  ενδεχόμενος

συντονισμός  να  καθίσταται  αρχικά  ασταθής  και  αβέβαιος  λόγω  και  της  ύπαρξης  ενός

μεγάλου ανταγωνιστή (Eurobank) στην αγορά που ήταν σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά

ανταγωνιστική πίεση, αλλά και άλλων μικρότερων με σημαντική παρουσία στις υπό κρίση

αγορές. Άλλωστε, στην αγορά των καταθέσεων προθεσμίας, σύμφωνα με την ΕΑ, υπήρχαν

ενδείξεις διατήρησης σημαντικού ανταγωνιστικού περιθωρίου (ύψους περίπου 30 με 40%),

αφού το ποσοστό συμμετοχής των τριών μεγαλύτερων τραπεζών στην συγκεκριμένη αγορά

εκτιμήθηκε  ότι  θα  κυμανθεί  μετά  τη συγκέντρωση οριακά άνω του 60% (περίπου 60 με

70%)304.

Επιπλέον,  σχετική  συμμετρία  μεριδίων  αγοράς  διαπίστωσε  η  ΓΔΑ  μόνο  στην

ευρύτερη  αγορά  καταθετικών  προϊόντων  λιανικής  μεταξύ  των  μεριδίων  των  τριών

προπορευόμενων τραπεζών, με το μερίδιο του τέταρτου ανταγωνιστή να εμφανίζει κατά το

2012 ουσιώδη απόκλιση, η οποία έφτανε τις 15 με 25 ποσοστιαίες μονάδες από τον πρώτο

και τις 5 με 15 περίπου από τον δεύτερο ανταγωνιστή. 

Στις  υπόλοιπες  αγορές  διαπιστώθηκε  από την ΕΑ έντονη  ασυμμετρία  μεταξύ  των

μεριδίων  αγοράς  τόσο  των  τριών  όσο  και  των  τεσσάρων  μεγαλύτερων  τραπεζών.

Συγκεκριμένα, στην υπο-αγορά των καταθέσεων όψεως υφίστατο μία απόσταση 5-10 περίπου

ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ πρώτου και δεύτερου ανταγωνιστή, με το μερίδιο του τρίτου

και  τέταρτου αντίστοιχα να απέχει  περίπου 5-15 και 10-20 ποσοστιαίες  μονάδες από τον

πρώτο ανταγωνιστή. Ομοίως, στις υπο-αγορές των καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμίας

ο τρίτος και τέταρτος ανταγωνιστής υπολείπονταν κατά 15-25 περίπου ποσοστιαίες μονάδες

της προπορευόμενης επιχείρησης305.

Περαιτέρω,  παρατηρήθηκε  ότι  οι  δύο  πρώτες  επιχειρήσεις  θα  κατείχαν  μετά  τη

συγκέντρωση  α)  μερίδιο  ύψους  45-55% περίπου  στην  ευρύτερη  αγορά  των  καταθετικών

προϊόντων λιανικής, β) στην υπο-αγορά των καταθέσεων όψεως περίπου 50-60%, γ) στην

304Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 96
305Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 97
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υπο-αγορά των καταθέσεων ταμιευτηρίου περίπου 50-60% και δ) στην υπο-αγορά καταθέσεις

προθεσμίας περίπου 40-50%. Το συνδυαστικό μερίδιο των δύο πρώτων σε κάθε εξεταζόμενη

αγορά δεν αρκούσε, σύμφωνα με την ΕΑ,  για να θεμελιωθεί στην εν λόγω αγορά η ύπαρξη

δυοπωλίου306, λαμβανομένου υπόψη α) του γεγονότος ότι τουλάχιστον ο κάθε φορά επόμενος

ανταγωνιστής  έχει  σημαντική  ισχύ  από  πλευράς  μεριδίων  και  φάσματος  δικτύου,  ενώ

υφίσταται  και  τουλάχιστον  άλλος  ένας  παρεμφερούς  δυναμικής  παρουσίας  ανταγωνιστής

αλλά  ικανός  αριθμός  μικρότερων  επιχειρήσεων  και  β)  του  σημαντικού  ανταγωνιστικού

περιθωρίου που απομένει. 

Άλλωστε,  σύμφωνα  με  τη  ΓΔΑ,  «δεν  υφίσταντο  σημαντικοί  διαρθρωτικοί  δεσμοί

μεταξύ  των  δραστηριοποιούμενων  στις  εν  λόγω  σχετικές  αγορές  επιχειρήσεων,  που  θα

μπορούσαν να ελαττώσουν την ένταση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω ασυμμετρίας και να

δημιουργήσουν  μηχανισμούς  συντονισμού  και  επιβολής  κυρώσεων  σε  περίπτωση

παρέκκλισης κάποιου μέλους από τους συμφωνηθέντες όρους συντονισμού»307. 

Ωστόσο,  η ανωτέρω διαπίστωση της ΓΔΑ δεν ήταν δυνατό να αναιρεθεί  από την

υφιστάμενη  διαφάνεια,  η  οποία  καθίσταται  αναγκαία  εξαιτίας  του  ρυθμιστικού  πλαισίου

εποπτείας που διέπει την παροχή των ανωτέρω τραπεζικών υπηρεσιών στις εν λόγω σχετικές

αγορές,  το  οποίο  από  μόνο  του  δεν  επαρκεί  για  την  θεμελίωση  ενδεχόμενης  ύπαρξης

συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης.  Υπέρ  αυτής  της  άποψης  η  ΕΑ  επικαλέστηκε  και  την

ενωσιακή νομολογία, κατά την οποία η εκτίμηση του βαθμού διαφάνειας σε μία αγορά δεν

μπορεί να γίνεται  αυτοτελώς και αφηρημένως, αλλά υπό το πρίσμα του μηχανισμού ενός

υποθετικού σιωπηρού συντονισμού,  που η ΕΑ έκρινε ότι δεν υφίστατο εν προκειμένω με

βάση τα τεθέντα στη διάθεση της ΓΔΑ στοιχεία308. 

Παρά  ταύτα,  αν  και  διαπιστώθηκε  από  την  ΕΑ  η  ύπαρξη  σημαντικού  βαθμού

ομοιογένειας  μεταξύ  των  βασικότερων  προσφερόμενων  προϊόντων,  δεν  παρατηρήθηκε

αντίστοιχη  συμμετρία  στη  διάρθρωση  του  συνολικού  κόστους  των  ανταγωνιζόμενων

306Βλ. την σχετική νομολογία που παρατίθεται στο Levy Ν., European Merger Control Law,  London 2008,
Κεφ. 5 παρ. 5.13[8][α], όπου επιβεβαιώνεται ότι τα συνολικά μερίδια αγοράς δύο εταιριών που κυμαίνονται στο
60% δεν μπορεί να συνιστούν από μόνα τους αποφασιστική ένδειξη για την ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης των εν λόγω επιχειρήσεων.  
307Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 97
308Ήτοι κάθε μέλος του οικείου ολιγοπωλίου, συνειδητοποιώντας τα κοινά συμφέροντα, θα θεωρούσε δυνατό,
οικονομικά ορθολογικό και, επομένως, προτιμητέο να υιοθετεί διαρκώς την ίδια γραμμή δράσεως στην αγορά
με σκοπό να πωλεί σε τιμές υψηλότερες από τις ανταγωνιστικές, χωρίς να χρειάζεται να συνάψει συμφωνία ή να
ακολουθήσει εναρμονισμένη πρακτική, κατά την έννοια του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και χωρίς οι σημερινοί ή οι
μελλοντικοί ανταγωνιστές ή ακόμη οι πελάτες και οι καταναλωτές να μπορούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά.
Βλ. σχετ. απόφαση της Ε.Επ. Μ. 5907, Votorantim/Fischer/JV, σκ. 206 -210, όπου γίνεται μνεία στην απόφαση
ΔΕΕ, C-413/06, Sony/BMG κατά Ε. Επ. (υπόθεση Impala), σκ. 121-126.  
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επιχειρήσεων  καθώς  ο  δείκτης  λειτουργικών  εξόδων  προς  τα  λειτουργικά  έσοδα  των

συμμετεχουσών και των πλησιέστερων ανταγωνιστών τους παρουσίαζαν μεγάλες αποκλίσεις,

γεγονός  που  εκτιμάται  ότι  περιορίζει  τη  βιωσιμότητα  πιθανού  συντονισμού  μεταξύ  των

τραπεζών καθώς αποτελεί σοβαρή ένδειξη διαφοροποίησης των επιχειρηματικών κινήτρων

τους309.

Εξάλλου, η ύπαρξη αμελητέου οικονομικού κόστους μεταστροφής των πελατών δίνει,

σύμφωνα με την ΕΑ,  δυνατότητες εξεύρεσης εναλλακτικών προμηθευτών στους πελάτες των

συμμετεχουσών,  στην  περίπτωση  αύξησης  των  τιμών/χρεώσεων  από  τις  τελευταίες  στην

πλειοψηφία των υπό εξέταση αγορών. Ως μοναδική εξαίρεση η ΕΑ ανέφερε την υπο-αγορά

των καταθέσεων προθεσμίας, κόστος όμως το οποίο, επεσήμανε, «ότι προκύπτει από την ίδια

τη  φύση  του  παρεχόμενου  προϊόντος  και  δεν  ήταν  ικανό  εν  προκειμένω  να  προσδώσει

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τρεις μεγάλες επιχειρήσεις»310. 

Επιπροσθέτως,  η  ΓΔΑ  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  είχε  στη  διάθεσή  της  και

βασιζόμενη  στις  προαναφερόμενες  συνθήκες  ανταγωνισμού  απέκλεισε  το  ενδεχόμενο  η

προκείμενη  συγκέντρωση να εξαλείψει  μια πηγή σημαντικής  ανταγωνιστικής πίεσης στην

ολιγοπωλιακά διαρθρωμένη αγορά παροχής των εν λόγω τραπεζικών υπηρεσιών, δεδομένου

ότι  δεν  προέκυπτε  από  την  οικονομική  ανάλυση  ότι  οι  μεταβιβαζόμενες  επιχειρήσεις

συνιστούσαν το στενότερο ανταγωνιστή της αποκτώσας σε εκάστη εκ των ως άνω αγορών311.

Επιπλέον,  όπως τόνισε η ΕΑ «δεν υπήρχαν ενδείξεις  ότι  οι  μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις

επέδρασαν καθοριστικά στην αποτροπή συντονισμού μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών σε

κάθε  μία  από  τις  σχετικές  αγορές,  ώστε  να  καθίσταται  πιθανό  ότι  με  την  υπό  κρίση

συγκέντρωση  και  την  αποχώρηση  τους  από  τις  εξεταζόμενες  αγορές  θα  αυξάνονταν  οι

πιθανότητες συντονισμού μεταξύ των εναπομεινάντων ανταγωνιστών»312.

Τέλος, από την ανωτέρω λεπτομερή αξιολόγηση των δομικών χαρακτηριστικών της

εν  λόγω  αγοράς  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ύπαρξη  ενός  τουλάχιστον  ανταγωνιστή  με

παρόμοια δυναμική παρουσία καθώς και άλλων μικρότερων ανταγωνιστών, η ΕΑ απεφάνθη

ότι  η  εν  λόγω  συγκέντρωση  δεν  αναμένεται  να  μεταβάλει  ουσιωδώς  τις  ανταγωνιστικές

συνθήκες στην αγορά των καταθετικών προϊόντων λιανικής τραπεζικής και τις σχετικές υπο-

αγορές με τη δημιουργία ή ενίσχυση ατομικής ή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης313. 

309Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 97
310Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 98
311Βλ. απόφαση Ε.Επ. M.3287, Agco/Valtra, σκ. 27-44.  
312Πρβλ. και την σχετική  απόφαση Ε.Επ. M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, σκ. 162.  
313Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 98
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β. Επιπτώσεις στις αγορές προϊόντων χορηγήσεων λιανικής τραπεζικής

αα. Ενδείξεις δημιουργίας συντονισμένων αποτελεσμάτων

Οι  αγορές  των  προϊόντων  χορηγήσεων  λιανικής  τραπεζικής  και  συγκεκριμένα  οι

αγορές των στεγαστικών δανείων, της καταναλωτικής πίστης εξαιρουμένων των πιστωτικών

καρτών  και  της  καταναλωτικής  πίστης  μέσω  πιστωτικών  καρτών  παρουσίαζαν  κατά  τον

χρόνο  γνωστοποίησης,  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  της  ΕΑ,  σχετικά  υψηλό  βαθμό

συγκέντρωσης  ευνοώντας  συνεπώς  τη  δημιουργία  συντονισμένων  αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα,  στην  κάθε  μία  από  τις  εν  λόγω  αγορές,  οι  τρεις  μεγαλύτερες  τράπεζες

αναμένονταν  να  κατέχουν  αθροιστικά,  μετά  την  υπό  εξέταση  συγκέντρωση,  μερίδια

ανερχόμενα  σε:  α)  στεγαστικά  δάνεια  περίπου  60-70% (Όμιλος  ΕΤΕ,  Όμιλος  Alpha  και

ενιαία  οντότητα),  β)  καταναλωτική  πίστη  μέσω  πιστωτικών  καρτών  60-70%  (ενιαία

οντότητα,  Eurobank,  Εθνική)  και  γ)  καταναλωτική  πίστη  εξαιρουμένων  των  πιστωτικών

καρτών περίπου 60-70% (ενιαία οντότητα, Eurobank, Εθνική)314. 

Η  δεύτερη  ένδειξη  δημιουργίας  συντονισμένων  αποτελεσμάτων,  αφορούσε  την

υφιστάμενη  έντονη  συμμετρία  μεριδίων  αγοράς  σε  όλες  τις  ανωτέρω  προαναφερόμενες

αγορές των προϊόντων χορηγήσεων λιανικής αφενός μεταξύ των μεριδίων αγοράς των τριών

πρώτων επιχειρήσεων, όπου η συμμετρία είναι ιδιαίτερα έντονη, και αφετέρου μεταξύ των

μεριδίων αγοράς των τεσσάρων πρώτων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, και στις τρεις υπο-

αγορές τα μερίδια αγοράς των τριών πρώτων εκάστοτε επιχειρήσεων απείχαν μεταξύ τους το

πολύ τέσσερις  ποσοστιαίες  μονάδες,  χωρίς  όμως  να αποκλίνει  σημαντικά  το  μερίδιο  του

τέταρτου  ανταγωνιστή,  το  οποίο  απείχε  από  0-5  περίπου  έως  5-15  το  πολύ  ποσοστιαίες

μονάδες από τον προπορευόμενο ανταγωνιστή315.

Τέλος, η ΕΑ εκτίμησε ότι «υφίστατο και κόστος μεταστροφής για τους καταναλωτές

ιδίως στις υπο-αγορές των στεγαστικών δανείων, όπου το εν λόγω κόστος κρίνεται υψηλό,

και της καταναλωτικής πίστης μέσω πιστωτικών καρτών, όπου το σχετικό κόστος δεν μπορεί

να  θεωρηθεί  αμελητέο,  ενώ  και  το  επίπεδο  δυνητικού  ανταγωνισμού  αξιολογήθηκε  ως

χαμηλό  σε  συνδυασμό  και  με  τα  υφιστάμενα  νομικά  και  πραγματικά  εμπόδια  εισόδου».

Εξάλλου,  η  αυστηριοποίηση  των  πιστοδοτικών  κριτηρίων  των  εγχώριων  τραπεζών,  ο

περιορισμός  της  διάρκειας  και  του  ύψους  των  χορηγούμενων  δανείων,  συνεπεία  της

314Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 100
315Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 101
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οικονομικής  ύφεσης,  η  αναδιάρθρωση  του  δημοσιονομικού  χρέους  και  οι  διαδικασίες

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επέφεραν, σύμφωνα με την ΕΑ, σημαντική μείωση της

προσφοράς στα προϊόντα χορηγήσεων316. 

ββ. Αποτίμηση της βασιμότητάς τους

Αναφορικά  με  τις  ανωτέρω  ενδείξεις  η  ΕΑ  επανέλαβε  την  κρίση  της  ότι  τα

προαναφερθέντα  υψηλά  ποσοστά,  που  υπερβαίνουν  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  το  60%,  θα

κατέχουν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα ο συντονισμός να καθίσταται καταρχήν

ασταθής εξαιτίας και της ύπαρξης τουλάχιστον ενός ανταγωνιστή με δυναμική παρουσία (της

Eurobank  στα  στεγαστικά  δάνεια  και  του  Ομίλου  Alpha  στην  καταναλωτική  πίστη

εξαιρουμένων ή μέσω πιστωτικών καρτών), ενώ σε μία από τις προαναφερόμενες αγορές,

αυτή της καταναλωτικής πίστης μέσω πιστωτικών καρτών, δραστηριοποιούνταν και τέταρτος

ανταγωνιστής  (Citibank)  με  μερίδιο  άνω του  5-15%. Επιπροσθέτως,  παρέμενε  σημαντικό

ανταγωνιστικό περιθώριο, οριακά μεγαλύτερο του 25-35%317. 

Ασταθής  κρίθηκε  από την ΕΑ ο  συντονισμός  και  στην περίπτωση των τεσσάρων

επιχειρήσεων, μολονότι υπό τις υφιστάμενες κατά τον χρόνο γνωστοποίησης συνθήκες δεν

υφίσταντο  ικανοί  μικρότεροι  ανταγωνιστές  με  δυνατότητα  άσκησης  επαρκούς

ανταγωνιστικής πίεσης στις τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με εξαίρεση τη Citibank στην

αγορά  της  καταναλωτικής  πίστης  μέσω  πιστωτικών  καρτών.  Παράλληλα,  και  το

ανταγωνιστικό περιθώριο που απέμεινε σε αυτή την περίπτωση αξιολογήθηκε από την ΕΑ ως

μικρό (μικρότερο των 15-25 ποσοστιαίων μονάδων σε όλες τις εδώ εξεταζόμενες αγορές).

Επιπλέον, με βάση τις έρευνες της ΓΔΑ δεν διαπιστώθηκαν σημαντικοί διαρθρωτικοί

δεσμοί  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται  στις  εν  λόγω σχετικές  αγορές,

ικανοί  να  συμβάλλουν  στη  μακροχρόνια  σταθεροποίηση  και  διατήρηση  των  όρων

συντονισμού, οδηγώντας στη δημιουργία ενός μηχανισμού επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση

παρέκκλισης από τους όρους συντονισμού.

Περαιτέρω,  μολονότι  διαπιστώθηκε  ομοιογένεια  μεταξύ  τουλάχιστον  των

σημαντικότερων  προσφερόμενων  προϊόντων  και  συμμετρία  μεταξύ  των  μεριδίων  αγοράς,

ωστόσο δεν διαπιστώθηκε αντίστοιχη συμμετρία και στη διάρθρωση του συνολικού κόστους

316Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 101
317Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 102
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των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προς τα

λειτουργικά έσοδα των συμμετεχουσών παρουσίαζαν σημαντικές  αποκλίσεις,  γεγονός που

εκτιμήθηκε  από  την  ΕΑ ότι  θα  περιόριζε  τη  βιωσιμότητα  του  ενδεχόμενου  συντονισμού

μεταξύ των τραπεζών καθώς αποτελεί σοβαρή ένδειξη διαφοροποίησης των επιχειρηματικών

κινήτρων τους318.

Εντούτοις, την ανωτέρω διαπίστωση δεν μπορούσε κατά την ΕΑ να την αναιρέσει η

υπάρχουσα διαφάνεια, η οποία «επιβάλλεται ως ένα βαθμό εξαιτίας του ισχύοντος εποπτικού

πλαισίου που ρυθμίζει την παροχή των συγκεκριμένων τραπεζικών εργασιών και η οποία από

μόνη της δεν επαρκεί για την θεμελίωση πιθανής δεσπόζουσας θέσης. Άλλωστε, η ΕΑ καθ

επίκληση της ενωσιακής νομολογίας τόνισε ότι ο βαθμός διαφάνειας σε ορισμένη αγορά δεν

θα  πρέπει  να  εκτιμάται  κατά  τρόπο  αυτοτελή  και  αφηρημένο,  αλλά  υπό  το  πρίσμα  του

μηχανισμού ενός υποθετικού σιωπηρού συντονισμού, που υφίσταται με βάση τα διαθέσιμα

στοιχεία της ΓΔΑ»319.

Επιπροσθέτως, η ΕΑ απέρριψε και  το ενδεχόμενο της δημιουργίας  συντονισμένων

αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο προπορευόμενων ανά αγορά επιχειρήσεων καθώς οι  δύο

πρώτες  επιχειρήσεις  θα  κατείχαν  αθροιστικά,  μετά  την  υπό  κρίση  συγκέντρωση,  μερίδια

ανερχόμενα  σε:  α)  στεγαστικά  δάνεια  περίπου  40-50%,  β)  καταναλωτική  πίστη  μέσω

πιστωτικών  καρτών  40-50%  και  γ)  καταναλωτική  πίστη  εξαιρουμένων  των  πιστωτικών

καρτών περίπου 40-50%. Το συνδυαστικό μερίδιο των δύο πρώτων επιχειρήσεων σε κάθε

υπό εξέταση αγορά δεν επαρκούσε σύμφωνα με την ΕΑ για να προσδώσει στην εν λόγω

αγορά χαρακτηριστικά δυοπωλίου, λαμβανομένου υπόψη α) του γεγονότος ότι τουλάχιστον

οι επόμενοι δύο ανταγωνιστές έχουν σημαντική ισχύ από πλευράς μεριδίων και φάσματος

δικτύου, ενώ υφίσταται και ικανός αριθμός μικρότερων επιχειρήσεων και β) του εξαιρετικά

υψηλού εναπομείναντος ανταγωνιστικού περιθωρίου320.

Τέλος, η ΕΑ συμπέρανε ότι «από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της καθώς και από

τις προαναφερόμενες συνθήκες ανταγωνισμού, δεν μπορούσε να προκύψει με βεβαιότητα ότι

η  προκείμενη  συγκέντρωση  θα  συμβάλλει  στην  εξάλειψη  μια  πηγής  σημαντικής

ανταγωνιστικής  πίεσης  στην  ολιγοπωλιακά  διαρθρωμένη  αγορά  παροχής  των  εν  λόγω

318Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 102
319Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 103
320Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 103
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τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς δεν θα ήταν δυνατόν να θεμελιωθεί επί τη βάσει οικονομικής

ανάλυσης ότι οι μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις συνιστούσαν το στενότερο ανταγωνιστή της

αποκτώσας σε εκάστη εκ των ως άνω αγορών»321. Επιπλέον, τα διαθέσιμα στοιχεία της ΓΔΑ

έδειξαν ότι μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις δεν επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την αποτροπή

συντονισμού μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών σε κάθε μία εκ των ως άνω αγορών, ώστε

να  πιθανολογείται  ότι  με  την  υπό  κρίση  συγκέντρωση  και  την  αποχώρηση τους  από τις

εξεταζόμενες  αγορές  θα  αυξάνονταν  οι  πιθανότητες  συντονισμού  μεταξύ  των

εναπομεινάντων ανταγωνιστών322. Ταυτόχρονα, δεν προέκυψε από τον έλεγχο της ΕΑ ότι οι

μεταβιβαζόμενες επιχειρήσεις διέθεταν χαρακτηριστικά τέτοια και εμπορική και τιμολογιακή

πολιτική τέτοιου είδους που η αποχώρησή τους από την αγορά να οδηγεί στην εξάλειψη μιας

σημαντικής  ανταγωνιστικής  πίεσης  για  τα  μέλη  της  ολιγοπωλιακά  διαρθρωμένης  αγοράς

παροχής των εν λόγω τραπεζικών υπηρεσιών.

Από την λεπτομερή εξέταση των προαναφερθέντων δομικών χαρακτηριστικών στις

αγορές των προϊόντων χορηγήσεων λιανικής τραπεζικής η ΕΑ συμπέρανε ότι δεν ήταν σε

θέση  να  εξάγει  ασφαλή  συμπεράσματα  για  τη  δημιουργία  οριζόντιων  συντονισμένων

αποτελεσμάτων.  Κατά  συνέπεια  η  ΕΑ  απεφάνθη  ότι  η  εν  λόγω  συγκέντρωση  δεν  θα

μετέβαλλε ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ως άνω αγορά με τη δημιουργία ή

ενίσχυση ατομικής ή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης323. 

321Πρβλ. την σχετική απόφαση Ε. Επ. M.3287, Agco/Valtra, σκ. 27-44.  
322Πρβλ. την σχετική απόφαση Ε.Επ. M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, σκ. 162.  
323Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 104
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γ. Επιπτώσεις στις αγορές καταθετικών προϊόντων επιχειρηματικής τραπεζικής

αα. Ενδείξεις δημιουργίας συντονισμένων αποτελεσμάτων

Όπως και στις δύο προηγούμενες επηρεαζόμενες αγορές η ΕΑ διαπίστωσε κατ’ αρχάς

και στην ευρύτερη αγορά των καταθετικών προϊόντων επιχειρηματικής τραπεζικής καθώς και

στις υπο-αγορές των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας επιχειρηματικής ένα σχετικά υψηλό

επίπεδο συγκέντρωσης, το οποίο θα μπορούσε να ευνοήσει  την ανάπτυξη συντονισμένων

αποτελεσμάτων.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα  με  την  εκτίμηση  της  ΕΑ,  οι  τρεις  μεγαλύτερες

τράπεζες (ενιαίο σχήμα, ΕΤΕ, Όμιλος Alpha) θα κατείχαν αθροιστικά, μετά την υπό εξέταση

συγκέντρωση,  μερίδια ανερχόμενα περίπου σε ποσοστό 60-70% και συγκεκριμένα στο α)

σύνολο καταθετικών προϊόντων επιχειρηματικής 60-70%, β) σύνολο καταθέσεων όψεως 60-

70% και γ) σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 60-70%324. 

Παράλληλα με την διαπίστωση αυτή η ΕΑ επεσήμανε και μια έντονη συμμετρία των

μεριδίων αγοράς στην ευρύτερη αγορά αλλά και στις υπο-αγορές των καταθετικών προϊόντων

επιχειρηματικής τραπεζικής μεταξύ των μεριδίων των τριών προπορευόμενων επιχειρήσεων,

ενώ και  το ποσοστό του τέταρτου ανταγωνιστή εμφάνιζε  κατά τον χρόνο γνωστοποίησης

μόνο  στην  αγορά  των  καταθέσεων  όψεως  επιχειρηματικής,  απόκλιση  από  τον  πρώτο,

μεγαλύτερη των 5-15 ποσοστιαίων μονάδων325. 

Η παράθεση από την ΕΑ των ενδείξεων αναπτύξεως συντονισμένων αποτελεσμάτων

ολοκληρώθηκε με την επισήμανση δύο ακόμη παραγόντων και δη της ύπαρξης εμποδίων

εισόδου και  της διαφανούς τιμολόγησης (χρεώσεις,  επιτόκια)  στην εξεταζόμενη ευρύτερη

αγορά και στις υπο-αγορές αυτής, γεγονός το οποίο απέδωσε στην πρακτική της δημοσίευσης

των οικονομικών όρων αφενός από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα αφετέρου και από την

αρμόδια εποπτική αρχή (δηλαδή από την Τράπεζα της Ελλάδος)326. 

ββ. Αποτίμηση της βασιμότητάς τους

Παρά το επισημανθέν υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης η ΕΑ δεν εξέλαβε την εν λόγω

ένδειξη ως βάσιμη καθώς μετά τη συγκέντρωση τρεις επιχειρήσεις (ΕΤΕ, Όμιλος Alpha και

νέα οντότητα) θα κατείχαν μερίδιο συνολικά άνω του 60% στην εν λόγω αγορά γεγονός που

324Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 113
325Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 113
326Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 113
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καθιστούσε τον πιθανό συντονισμό καταρχήν σχετικά ασταθή327. Την αστάθεια αυτή επέτεινε

και η ύπαρξη τουλάχιστον ενός ανταγωνιστή με δυναμική παρουσία (Eurobank) αλλά και

ενός ικανού, για τις υπάρχουσες συνθήκες, αριθμού μικρότερων ανταγωνιστών, με αισθητή

παρουσία στις εν λόγω υπό κρίση αγορές. Άλλωστε, θα απέμενε κατά την ΕΑ σημαντικό

ανταγωνιστικό περιθώριο ανερχόμενο στο 30%328.

Ως ασταθή αξιολόγησε η  ΕΑ τον συντονισμό και  στην περίπτωση των τεσσάρων

επιχειρήσεων, αν και υπό το σενάριο αυτό δεν υφίσταντο ικανοί μικρότεροι ανταγωνιστές

που  θα  μπορούσαν  να  ασκήσουν  αποτελεσματικά  ανταγωνιστική  πίεση  στις  τέσσερις

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ και το εναπομείναν ανταγωνιστικό περιθώριο αξιολογήθηκε

ως  μικρό,  συγκεκριμένα  μικρότερο  των  15-25  ποσοστιαίων  μονάδων  σε  όλες  τις  εδώ

εξεταζόμενες αγορές. 

Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  τη  ΓΔΑ  «δεν  υπήρχαν  σημαντικοί  διαρθρωτικοί  δεσμοί

μεταξύ  των  δραστηριοποιούμενων  στις  εν  λόγω  σχετικές  αγορές  επιχειρήσεων,  που  να

μπορούν να περιορίσουν την ενδεχόμενη αστάθεια και να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός

μηχανισμού  συντονισμού329 και  επιβολής  κυρώσεων  σε  περίπτωση  αποκλίσεων  από  τους

όρους συντονισμού»330.

327Με βάση και  την Ευρωπαϊκή νομολογία «η  ύπαρξη συλλογικής  δεσπόζουσας θέσης τριών ή τεσσάρων
προμηθευτών δεν είναι  πιθανή,  λόγω των πολύπλοκων αμοιβαίων σχέσεων που αυτό προϋποθέτει  και  των
επακόλουθων κινήτρων για την υιοθέτηση αποκλινουσών συμπεριφορών. Η κατάσταση αυτή θα ήταν ασταθής
και δυσβάστακτη μακροχρόνια». Βλ. ενδεικτικά απόφαση M.1016, Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, σκ.
103  όπου  περαιτέρω  αναφέρεται:  «Ωστόσο,  η  Επιτροπή  δεν  έχει  πειστικές  ενδείξεις  ότι  υπάρχει  πράγματι
παρόμοια δεσπόζουσα θέση σήμερα στην αγορά των "έξι  μεγάλων".  Κατά την έρευνά της,  η Επιτροπή δεν
συγκέντρωσε στοιχεία που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι  οι  μεγάλες  επιχειρήσεις  πελάτες  των "έξι  μεγάλων"
πιστεύουν  ότι  υπάρχει  σήμερα  συλλογική  δεσπόζουσα  θέση.  Από  γενική  άποψη,  η  ύπαρξη  συλλογικής
δεσπόζουσας  θέσης  τριών  ή  τεσσάρων  προμηθευτών  δεν  είναι  πιθανή,  λόγω  των  πολύπλοκων  αμοιβαίων
σχέσεων  που  αυτό  προϋποθέτει  και  των  επακόλουθων  κινήτρων  για  την  υιοθέτηση  αποκλινουσών
συμπεριφορών. Η κατάσταση αυτή θα ήταν ασταθής και δυσβάστακτη μακροχρόνια».  
328Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 114
329Κατάσταση  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσεως  παρακωλύουσα  σε  σημαντικό  βαθμό  τον  αποτελεσματικό
ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς ή σε σημαντικό τμήμα αυτής μπορεί, επομένως, να προκύψει κατόπιν
μιας συγκεντρώσεως όταν, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της οικείας αγοράς και της μεταβολής
που  θα  επιφέρει  στα  χαρακτηριστικά  της  η  πραγματοποίηση  της  συγκεντρώσεως,  η  τελευταία  θα  έχει  ως
αποτέλεσμα ότι κάθε μέλος του οικείου ολιγοπωλίου, συνειδητοποιώντας τα κοινά συμφέροντα, θα θεωρούσε
δυνατό, οικονομικά ορθολογικό και, επομένως, προτιμητέο να υιοθετεί διαρκώς την ίδια γραμμή δράσεως στην
αγορά  με  σκοπό  να  πωλεί  σε  τιμές  υψηλότερες  από  τις  ανταγωνιστικές,  χωρίς  να  χρειάζεται  να  συνάψει
συμφωνία ή να ακολουθήσει εναρμονισμένη πρακτική, κατά την έννοια του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και χωρίς οι
σημερινοί ή οι μελλοντικοί ανταγωνιστές ή ακόμη οι πελάτες και οι καταναλωτές να μπορούν να αντιδράσουν
αποτελεσματικά. Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 114 με περαιτέρω παραπομπή σε: ανωτ. απόφαση ΔΕΕ
C-413/06, Sony/BMG κατά Ε. Επ. (Impala), σκ. 122.  
330Σύμφωνα με την ΕΑ «Η πειθαρχία επιβάλλει να υπάρχει μία μορφή αξιόπιστου αποτρεπτικού μηχανισμού
δυνάμενου να τεθεί σε λειτουργία αν εντοπισθεί παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Άλλωστε οι αντιδράσεις των
επιχειρήσεων που δεν μετέχουν στον συντονισμό, όπως είναι οι σημερινοί ή μελλοντικοί ανταγωνιστές καθώς
και οι αντιδράσεις των πελατών, δεν θα έπρεπε να μπορούν να ανατρέψουν τα αποτελέσματα που αναμένονται
από τον συντονισμό». Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 115 με περαιτέρω παραπομπή σε: ΔΕΕ C-413/06,
Sony/BMG κατά Ε. Επ. (Impala), σκ. 123.  
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Η  ανωτέρω  διαπιστωθείσα  αστάθεια,  συνθήκη  αποτρεπτική  του  συντονισμού  των

ολιγοπωλητών, ενισχυόταν περαιτέρω, κατά την ΕΑ, και  α) από την μη ύπαρξη κόστους

μεταστροφής στην αγορά των καταθέσεων όψεως και το μετριασμένο κόστος μεταστροφής

στην αγορά καταθέσεων προθεσμίας, β) από την ακολοθούμενη πρακτική διαμόρφωσης της

τιμολόγησης ως ένα βαθμό σε εξατομικευμένη βάση, γ) από την αντισταθμιστική ισχύ την

οποία χαίρουν ιδίως οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στραφεί λόγω της οικονομικής

κρίσης σε παρόχους εκτός της ελληνικής επικράτειας και εν γένει έχουν τη δυνατότητα, αλλά

και το έμπειρο προσωπικό, για τη διαπραγμάτευση των όρων συναλλαγής και την αναζήτηση

νέων προμηθευτών και προϊόντων εκτός της ελληνικής επικράτειας331. 

Ακόμη και η ύπαρξη διαφάνειας στις εν λόγω επηρεαζόμενες αγορές δεν κρίθηκε από

την  ΕΑ  ως  στοιχείο  αρκούντως  ικανό  να  αναιρέσει  την  συνδρομή  του  παράγοντα  της

αστάθειας  καθώς  «η  επικρατούσα  διαφάνεια  κρίθηκε  αρχικά  ως  αναγκαία  λόγω  του

εποπτικού  μηχανισμού  που  διέπει  τη  ρύθμιση  της  παροχής  των  εν  λόγω  τραπεζικών

υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν δύναται να αποτελέσει επαρκή ένδειξη για τη διαπίστωση

ύπαρξης ενδεχόμενης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Άλλωστε, σύμφωνα με όσα επιτάσσει

η  ενωσιακή  νομολογία,  η  εκτίμηση του  βαθμού διαφάνειας  σε  μία  αγορά δεν  πρέπει  να

γίνεται αυτοτελώς και αφηρημένως, αλλά υπό το πρίσμα του μηχανισμού ενός υποθετικού

σιωπηρού συντονισμού, του οποίου όμως την ύπαρξη δεν προέκυπτε από τα στοιχεία που είχε

στη διάθεση της η ΓΔΑ»332.  

Επιπροσθέτως,  όπως  παρατηρεί  η  ΕΑ,  «τον  συντονισμό  στην  εν  λόγω  αγορά

καταθετικών προϊόντων δυσχέραινε σημαντικά μια σειρά παραγόντων όπως α) η τρέχουσα

δυσμενής  οικονομική  συγκυρία,  β)  η  ρευστότητα  του  οικονομικού  περιβάλλοντος,  γ)  η

αστάθεια  της  ζήτησης  των  καταθετικών  προϊόντων,  δ)  η  συνεχιζόμενη  μείωση  των

καταθέσεων, ακόμα και το πρώτο τρίμηνο του 2012, καθώς και δ) οι διαρκείς αυξομειώσεις

του  μέσου  επιτοκίου  καταθέσεων  για  την  περίοδο  από  το  2008  και  εφεξής,  λόγω  των

διακυμάνσεων του κόστους χρηματοδότησης των εγχώριων τραπεζών»333.

331Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 115
332Ήτοι κάθε μέλος του οικείου ολιγοπωλίου, συνειδητοποιώντας τα κοινά συμφέροντα, θα θεωρούσε δυνατό,
οικονομικά ορθολογικό και, επομένως, προτιμητέο να υιοθετεί διαρκώς την ίδια γραμμή δράσεως στην αγορά
με σκοπό να πωλεί σε τιμές υψηλότερες από τις ανταγωνιστικές, χωρίς να χρειάζεται να συνάψει συμφωνία ή να
ακολουθήσει εναρμονισμένη πρακτική, κατά την έννοια του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και χωρίς οι σημερινοί ή οι
μελλοντικοί ανταγωνιστές ή ακόμη οι πελάτες και οι καταναλωτές να μπορούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά.
Βλ.ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 115 με παραπομπή σε: απόφαση της Ε.Επ. Μ.5907, Votorantim/Fischer/JV,
σκ. 206 -210, όπου γίνεται μνεία στην απόφαση ΔΕΕ, C-413/06, Sony/BMG κατά Ε. Επ. (υπόθεση Impala), σκ.
121-125.  
333Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 115
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Μολονότι η ΕΑ ανέμενε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των

ελληνικών τραπεζών θα λειτουργήσει ως ένα βαθμό εξισορροπιστικά και θα συμβάλλει στη

σταδιακή εξομάλυνση των ανωτέρω συνθηκών, ωστόσο μέσα από τον συνυπολογισμό της

θέσης του κάθε εγχώριου πιστωτικού ιδρύματος στις αγορές χρηματοδότησης επιχειρήσεων

και της ανάγκης εξορθολογισμού του σχετικού χαρτοφυλακίου από έκαστο πιστωτικό ίδρυμα,

που επιτάσσει τη διαμόρφωση διαφοροποιούμενων πολιτικών και στρατηγικής διαχείρισης

των σχετικών κινδύνων,  εκτίμησε ότι  η διαρκής προσπάθεια των εγχώριων τραπεζών για

προσέλκυση καταθέσεων θα εμποδίσει το μεταξύ τους συντονισμό.

Συνεχίζοντας  την  συνδυαστική  στάθμιση  των  κατά  τον  χρόνο  γνωστοποίησης

συντρεχουσών  παραγόντων  αγοράς  η  ΕΑ  αναφέρθηκε  στο  γεγονός  ότι  α)  το  σχετικά

υψηλότερο μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας στην αγορά χορηγήσεων επιχειρήσεων και

στην υπο-αγορά χορηγήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και β) η μη έντονη συμμετρία των

μεριδίων των ανταγωνιστών στην υπο-αγορά χορηγήσεων μεγάλων επιχειρήσεων ήταν ικανά

να  διαμορφώσουν  αποκλίνοντα  κίνητρα  μεταξύ  των  ανταγωνιστών  και  στις  αγορές

καταθέσεων  επιχειρήσεων.  Σύμφωνα  με  την  ΕΑ  «η  νέα  οντότητα  θα  προκρίνει  είτε  να

στραφεί  στη διαμόρφωση πολιτικών  προσέλκυσης καταθέσεων στο σύνολο των ανωτέρω

αγορών ώστε να εξισορροπήσει το διευρυμένο δανειακό της χαρτοφυλάκιο και να δύναται να

συνεχίσει  να  χρηματοδοτεί  τους  πελάτες  της,  είτε  να  μειώσει  την  αξία  του  εν  λόγω

χαρτοφυλακίου  αποδεσμεύοντας  σταδιακά  πελάτες,  οι  οποίοι  εκ  του  λόγου  τούτου  θα

στραφούν  για  το  σύνολο  των  αναγκών  τους  σε  τραπεζικά  προϊόντα  και  υπηρεσίες,

περιλαμβανομένων των καταθετικών προϊόντων,  σε άλλους παρόχους,  ώστε να επιτύχουν

κατά τη διαπραγμάτευση με αυτούς τους βέλτιστους δυνατούς όρους. Συνεπώς, και υπό τα

δύο  ανωτέρω  σενάρια,  πιθανολογείται  ότι  δυσχεραίνεται  ο  συντονισμός  μεταξύ  των

ανταγωνιστών και διαμορφώνονται αποκλίνοντα κίνητρα κατά τη διαχείριση και διαμόρφωση

των πολιτικών τους στις αγορές καταθετικών προϊόντων επιχειρηματικής»334. 

Περαιτέρω,  η  ΕΑ  απέρριψε  το  ενδεχόμενο  δημιουργίας  συντονισμένων

αποτελεσμάτων  μεταξύ  των  δύο  πρώτων  ανταγωνιστών  στην  αγορά  καταθέσεων

επιχειρηματικής τραπεζικής και στην υπο-αγορά καταθέσεων όψεως επιχειρηματικής, καθώς

οι  δύο  πρώτες  επιχειρήσεις  (Όμιλος  Alpha  και  νέα  οντότητα)  θα  κατέχουν  μετά  την

συγκέντρωση α) στην ευρύτερη αγορά των καταθετικών προϊόντων επιχειρηματικής μερίδιο

ύψους 40-50% περίπου και β) στην υπο-αγορά των καταθέσεων όψεως περίπου 40-50%. Το

συνδυαστικό μερίδιο των δύο πρώτων σε κάθε υπό εξέταση αγορά δεν θα επαρκούσε  για να

334Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 116
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προσδώσει στις εν λόγω αγορές χαρακτηριστικά δυοπωλίου335, λαμβανομένου υπόψη α) του

γεγονότος  ότι  τουλάχιστον  ο  επόμενος  ανταγωνιστής  έχει  σημαντική  ισχύ  από  πλευράς

μεριδίων και φάσματος δικτύου, ενώ υφίσταται και τουλάχιστον άλλος ένας παρεμφερούς

δυναμικής  ανταγωνιστής  αλλά  ικανός  αριθμός  μικρότερων  επιχειρήσεων  και  β)  του

εναπομείναντος ανταγωνιστικού περιθωρίου που ανέρχεται σε 40-50%. 

Εν  κατακλείδι,  η  ΕΑ  με  βάση  τις  προαναφερόμενες  συνθήκες  ανταγωνισμού,

διεπίστωσε  ότι  «δεν  μπορεί  να  εξαχθεί  με  ασφάλεια  το  συμπέρασμα  ότι  η  προκείμενη

συγκέντρωση  εξαλείφει  μια  πηγή  σημαντικής  ανταγωνιστικής  πίεσης  στην  ολιγοπωλιακά

διαρθρωμένη  αγορά  παροχής  των  εν  λόγω  τραπεζικών  υπηρεσιών,  αφού  δεν  μπορεί  να

θεμελιωθεί  επί  τη  βάσει  οικονομικής  ανάλυσης  ότι  οι  μεταβιβαζόμενες  επιχειρήσεις

συνιστούσαν  το  στενότερο  ανταγωνιστή  της  αποκτώσας  σε  εκάστη  εκ  των  ως  άνω

αγορών»336.  Ακόμη,  επισήμανε  ότι  «δεν  υπάρχουν  ενδείξεις  ότι  οι  μεταβιβαζόμενες

επιχειρήσεις συνέβαλλαν καθοριστικά στην αποτροπή συντονισμού μεταξύ των μεγαλύτερων

τραπεζών σε εκάστη εκ των ως άνω αγορών, ώστε να θεωρείται πιθανό ότι με την υπό κρίση

συγκέντρωση  και  την  αποχώρηση  τους  από  τις  εξεταζόμενες  αγορές  θα  ενισχύονταν  το

ενδεχόμενο συντονισμού μεταξύ των εναπομεινάντων ανταγωνιστών»337. 

Συνεπώς, με βάση την συνδυαστική στάθμιση των ανωτέρω παραγόντων αγοράς η ΕΑ

κατέληξε  ότι  η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναμένονταν να οδηγήσει  στη δημιουργία ή

ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης σε καμία εκ των (υπο-) αγορών αυτών και στον

αισθητό επηρεασμό του ανταγωνισμού σε αυτές338. 

335Βλ. ενδεικτικά τη σχετική νομολογία που παρατίθεται σε Levy Ν., European Merger Control Law,  London
2008, Κεφ.5 παρ. 5.13[8][β], από όπου προκύπτει ότι συνολικά μερίδια αγοράς δύο εταιριών που κυμαίνονται
στο  60%  δεν  μπορεί  να  συνιστούν  από  μόνα  τους  αποφασιστική  ένδειξη  για  την  ύπαρξη  συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης των εν λόγω επιχειρήσεων  
336Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 116 με παραπομπή σε: Ε.Επ. M.3287, AGCO/Valtra, σκ. 27-44  
337Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ.116 με περαιτέρω παραπομπή σε: Ε.Επ. M.4844 Fortis/ABN AMRO
Assets, σκ. 162.  
338Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 117
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δ. Επιπτώσεις στις αγορές προϊόντων χορηγήσεων επιχειρηματικής τραπεζικής

αα. Ενδείξεις δημιουργίας συντονισμένων αποτελεσμάτων

Η  εξέταση  των  πιθανών  επιπτώσεων  της  υπό  κρίση  συγκέντρωσης  στις  αγορές

καταθέσεων  και  χορηγήσεων  λιανικής  ολοκληρώθηκε  με  τον  έλεγχο  από  την  ΕΑ  των

πιθανών επιπτώσεων στην ευρύτερη αγορά της χρηματοδότησης επιχειρήσεων και στις υπο-

αγορές της χρηματοδότησης μικρών-μεσαίων και χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων.

Όπως και στις προηγούμενες αγορές η ΕΑ επεσήμανε και στην προκείμενη περίπτωση το

υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης της αγοράς που θα μπορούσε να διευκολύνει τη δημιουργία

συντονισμένων αποτελεσμάτων σε αυτή. Αναλυτικότερα, κατά την εκτίμηση της ΕΑ οι τρεις

εκάστοτε  μεγαλύτερες  τράπεζες  θα  κατείχαν  αθροιστικά,  μετά  την  υπό  εξέταση

συγκέντρωση,  μερίδια  ανερχόμενα  σε  60-70%  περίπου  στην  ευρύτερη  αγορά  της

χρηματοδότησης  επιχειρήσεων,  60-70%  περίπου  στην  υπο-αγορά  της  χρηματοδότησης

μικρών-μεσαίων επιχειρήσεων και  60-70% περίπου στην υπο-αγορά της  χρηματοδότησης

μεγάλων επιχειρήσεων339. 

ββ. Αποτίμηση της βασιμότητάς τους

Παρά τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης η ΕΑ εκτίμησε ότι στο σύνολο των ως άνω

αγορών τα ως άνω διαπιστούμενα υψηλά ποσοστά, που υπερβαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις

το  60%, θα κατέχουν τρεις  εκάστοτε  επιχειρήσεις,  γεγονός  το  οποίο καθιστά  τον πιθανό

συντονισμό  καταρχήν  σχετικά  ασταθή340,  λόγω  τόσο  της  ύπαρξης  τουλάχιστον  ενός

ανταγωνιστή με δυναμική παρουσία (Eurobank ή Εθνική ανάλογα με την αγορά) όσο και του

σημαντικού υπό τις παρούσες συνθήκες εναπομείναντος ανταγωνιστικού περιθωρίου. 

339Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 118
340Όπως επισημαίνει η ΕΑ, σύμφωνα  με την ευρωπαϊκή νομολογία η ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
τριών  ή  τεσσάρων  προμηθευτών  δεν  είναι  πιθανή,  λόγω  των  πολύπλοκων  αμοιβαίων  σχέσεων  που  αυτό
προϋποθέτει και των επακόλουθων κινήτρων για την υιοθέτηση αποκλινουσών συμπεριφορών. Η κατάσταση
αυτή  θα  ήταν  ασταθής  και  δυσβάστακτη  μακροχρόνια.  Βλ.  Βλ.  ΕΑ  απόφαση  574/VIΙ/2013,  σελ.  119  με
παραπομπή σε: απόφαση M.1016 Price Waterhouse/Coopers & Lybrand,  σκ. 103 όπου σχετικά αναφέρεται:
«Από  γενική  άποψη,  η  ύπαρξη  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  τριών  ή  τεσσάρων προμηθευτών δεν  είναι
πιθανή, λόγω των πολύπλοκων αμοιβαίων σχέσεων που αυτό προϋποθέτει και των επακόλουθων κινήτρων για
την  υιοθέτηση  αποκλινουσών  συμπεριφορών.  Η  κατάσταση  αυτή  θα  ήταν  ασταθής  και  δυσβάστακτη
μακροχρόνια».  Περαιτέρω,  σύμφωνα  με  αποφάσεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  παρότι  η  πιθανότητα
δημιουργίας οριζοντίων συντονισμένων αποτελεσμάτων μεταξύ τριών ηγετικών εταιριών που θα κατείχαν, μετά
την  πράξη της  συγκέντρωσης,  μερίδια  αγοράς  μεταξύ  70% έως  και  άνω του  80% εξετάστηκε  σε  αρκετές
περιπτώσεις,  η  πιθανότητα  αυτή  αποκλείστηκε  στις  περισσότερες  εξ  αυτών,  επειδή  οι  συνθήκες  που
επικρατούσαν  στις  επηρεαζόμενες  αγορές  δεν  θεωρήθηκε  ότι  ευνοούσαν  τη  δημιουργία  συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης. Βλ. ενδεικτικά νομολογία που παρατίθεται σε Levy Ν., European Merger Control Law,
London 2008, Κεφ.5, παρ. 5.13[8][β]  

127

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:20:40 EEST - 44.213.66.193



Παράλληλα,  η  ΕΑ  απέρριψε  την  βασιμότητα  του  σεναρίου  δημιουργίας  ενός

δυοπωλίου  με  την  αιτιολογία  ότι  οι  δύο  πρώτες  επιχειρήσεις  αναμένεται  να  κατέχουν

αθροιστικά, μετά την υπό κρίση συγκέντρωση, μερίδια ανερχόμενα σε: α) χρηματοδότηση

επιχειρήσεων περίπου 45-55%, β) χρηματοδότηση μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων 45-55% και

γ) χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων περίπου 40-50%. Το συνδυαστικό αυτό μερίδιο

των δύο πρώτων επιχειρήσεων σε κάθε υπό εξέταση αγορά δεν επαρκούσε κατά την ΕΑ για

να προσδώσει στην εν λόγω αγορά χαρακτηριστικά δυοπωλίου, λαμβανομένου υπόψη του

γεγονότος ότι οι επόμενοι δύο ανταγωνιστές έχουν σημαντική ισχύ από πλευράς μεριδίων και

φάσματος δικτύου, ενώ εναπομένει και υψηλό ανταγωνιστικό περιθώριο ύψους περίπου 45-

55%341. 

Περαιτέρω, αναφορικά με τα μερίδια των εκάστοτε τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεων

η  ΓΔΑ  επεσήμανε  ότι  «αυτά  εμφανίζουν  ιδιαίτερη  ασυμμετρία,  στην  ευρύτερη  αγορά

χρηματοδότησης  επιχειρήσεων  και  στην  υπο-αγορά  της  χρηματοδότησης  μικρο-μεσαίων

επιχειρήσεων, όπου η απόσταση του πρώτου από τον δεύτερο ανταγωνιστή υπερβαίνει τις 5-

15 ποσοστιαίες μονάδες στην ευρύτερη αγορά και τις 15-25 ποσοστιαίες μονάδες στην υπο-

αγορά  των  μικρομεσαίων.  Αντιθέτως,  στην  υπο-αγορά  της  χρηματοδότησης  μεγάλων

επιχειρήσεων,  τα  μερίδια  αγοράς  των  τριών πρώτων ανταγωνιστών  κρίθηκαν  ως  σχετικά

συμμετρικά, με την απόσταση του τρίτου ανταγωνιστή από τον πρώτο να ανέρχεται σε 5-10

ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, το μερίδιο του τέταρτου ανταγωνιστή από τον πρώτο αγγίζει

τις 5-15 ποσοστιαίες μονάδες περίπου και ως εκ τούτου δεν διαπιστώνεται σχετική συμμετρία

και πιθανότητα συντονισμού μεταξύ των τεσσάρων πρώτων επιχειρήσεων»342. 

Επιπροσθέτως, η ΕΑ διαπίστωσε την συνδρομή υψηλού κόστους μεταστροφής των

πελατών,  ενώ  η  υφιστάμενη  οικονομική  κατάσταση,  που  είχε  οδηγήσει  σε  μείωση  της

προσφοράς, σε συνδυασμό με τον ασθενή δυνητικό ανταγωνισμό επέτεινε τα αποτελέσματα

της διαπιστούμενης σχετικής συμμετρίας. Ωστόσο, η ΕΑ εκτίμησε ότι « α) η αντισταθμιστική

ισχύς που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των τραπεζών, καθώς έχουν τις γνώσεις

αλλά και  τα μέσα να  αναζητήσουν χρηματοδότηση σε προμηθευτές  εκτός  της  ελληνικής

αγοράς, β) η δυνατότητά τους ως εκ τούτου να χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικά όπλα

το μέγεθος του όγκου των εργασιών που επιτυγχάνεται μέσω αυτών και το αντίστοιχο ύψος

του  κέρδους  που  οι  πελάτες  αυτοί  συνεπάγονται  για  την  τράπεζα,  γ)  ο  ως  ένα  βαθμό

εξατομικευμένος τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι όροι παροχής χρηματοδότησης, που

341Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 119
342Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 119
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επιβεβαιώνει  εν  μέρει  την  ανωτέρω  δυνατότητα,  και  δ)  η  μετριασμένη,  σε  σχέση με  τις

αγορές που εξετάσθηκαν σε προηγούμενα υπο-κεφάλαια του παρόντος, διαφάνεια ως προς

τους  όρους  τιμολόγησης (χρεώσεις,  επιτόκια)  τείνουν υπέρ της  μη διαπίστωσης κινήτρου

συντονισμού μεταξύ των τριών μεγάλων επιχειρήσεων»343. 

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία που βρίσκονταν στη διάθεση της ΓΔΑ, δεν υφίσταντο

κατά  τον  χρόνο  γνωστοποίησης  ιδιαίτεροι  διαρθρωτικοί  δεσμοί  μεταξύ  των

δραστηριοποιούμενων στις εν λόγω σχετικές αγορές επιχειρήσεων, ικανοί να οδηγήσουν στη

δημιουργία  ενός  μηχανισμού  συντονισμού344 και  επιβολής  κυρώσεων  σε  περίπτωση

αποκλίσεων  από  τους  όρους  συντονισμού345.  Περαιτέρω,  η  ΕΑ  επισήμανε  ότι  «παρά  το

σημαντικό βαθμό ομοιογένειας  μεταξύ τουλάχιστον των σημαντικότερων προσφερόμενων

προϊόντων, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη συμμετρία στη διάρθρωση του συνολικού κόστους

των  ανταγωνιζόμενων  επιχειρήσεων,  καθώς  ο  δείκτης  λειτουργικών  εξόδων  προς  τα

λειτουργικά  έσοδα  των  συμμετεχουσών  και  των  πλησιέστερων  ανταγωνιστών  τους

παρουσίαζαν,  όπως προαναφέρθηκε,  σημαντικές  αποκλίσεις,  γεγονός  που εκτιμήθηκε από

την ΕΑ ότι περιορίζει τη βιωσιμότητα ενδεχόμενου συντονισμού μεταξύ των τραπεζών και

υποδηλώνει την διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινήτρων τους»346. 

Τέλος,  εκ  των  διαθεσίμων  στοιχείων  της  ΓΔΑ  και  των  προαναφερομένων

ανταγωνιστικών συνθηκών, η ΕΑ δεν μπόρεσε να εξάγει με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι η

προκείμενη  συγκέντρωση  εξαλείφει  μια  πηγή  σημαντικής  ανταγωνιστικής  πίεσης  στην

ολιγοπωλιακά διαρθρωμένη αγοράς παροχής των εν λόγω τραπεζικών υπηρεσιών, καθώς δεν

ήταν  δυνατό  να  θεμελιωθεί  επί  τη  βάσει  οικονομικής  ανάλυσης  ότι  οι  μεταβιβαζόμενες

επιχειρήσεις συνιστούσαν το στενότερο ανταγωνιστή της αποκτώσας σε εκάστη εκ των ως

343Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 120
344Κατάσταση  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσεως  παρακωλύουσα  σε  σημαντικό  βαθμό  τον  αποτελεσματικό
ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς ή σε σημαντικό τμήμα αυτής μπορεί, επομένως, να προκύψει κατόπιν
μιας συγκεντρώσεως όταν, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της οικείας αγοράς και της μεταβολής
που  θα  επιφέρει  στα  χαρακτηριστικά  της  η  πραγματοποίηση  της  συγκεντρώσεως,  η  τελευταία  θα  έχει  ως
αποτέλεσμα ότι κάθε μέλος του οικείου ολιγοπωλίου, συνειδητοποιώντας τα κοινά συμφέροντα, θα θεωρούσε
δυνατό, οικονομικά ορθολογικό και, επομένως, προτιμητέο να υιοθετεί διαρκώς την ίδια γραμμή δράσεως στην
αγορά  με  σκοπό  να  πωλεί  σε  τιμές  υψηλότερες  από  τις  ανταγωνιστικές,  χωρίς  να  χρειάζεται  να  συνάψει
συμφωνία ή να ακολουθήσει εναρμονισμένη πρακτική, κατά την έννοια του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και χωρίς οι
σημερινοί ή οι μελλοντικοί ανταγωνιστές ή ακόμη οι πελάτες και οι καταναλωτές να μπορούν να αντιδράσουν
αποτελεσματικά. Βλ. ανωτ. απόφαση ΔΕΕ C-413/06, Sony/BMG κατά Ε. Επ. (Impala), σκ. 122  
345Η πειθαρχία επιβάλλει να υπάρχει μία μορφή αξιόπιστου αποτρεπτικού μηχανισμού δυνάμενου να τεθεί σε
λειτουργία  αν εντοπισθεί  παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.  Άλλωστε  οι  αντιδράσεις  των επιχειρήσεων που δεν
μετέχουν στον συντονισμό, όπως είναι οι σημερινοί ή μελλοντικοί ανταγωνιστές καθώς και οι αντιδράσεις των
πελατών, δεν θα έπρεπε να μπορούν να ανατρέψουν τα αποτελέσματα που αναμένονται από τον συντονισμό, βλ.
απόφαση ΔΕΕ C-413/06, Sony/BMG κατά Ε. Επ. (Impala), σκ. 123  
346Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 120
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άνω  αγορών347.  Επιπλέον,  δεν  υφίσταντο  κατά  την  ΕΑ  ενδείξεις  ότι  οι  μεταβιβαζόμενες

επιχειρήσεις  διαδραμάτισαν  σημαντικό  ρόλο  στην  αποτροπή  συντονισμού  μεταξύ  των

μεγαλύτερων τραπεζών σε κάθε μία εκ των ως άνω αγορών, ώστε να καθίσταται πιθανό ότι

με την υπό κρίση συγκέντρωση και την αποχώρηση τους από τις εξεταζόμενες αγορές θα

αυξάνονταν οι πιθανότητες συντονισμού μεταξύ των εναπομεινάντων ανταγωνιστών348. 

Συμπερασματικά,  η  ΕΑ  μετά  από  την  συνδυαστική  εκτίμηση  των  ανωτέρω

παραγόντων κατέληξε ότι υπό το πρίσμα των συνθηκών της παρούσας συγκέντρωσης, δεν

προέκυψαν ικανές ενδείξεις  ότι αυτή θα μετέβαλλε ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού

στις ως άνω αγορές με τη δημιουργία ή ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. 

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Η πρακτική  της  ΕΑ κατά  τον  έλεγχο  ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων  δύναται  να

διαιρεθεί σε δύο περιόδους. Κριτήριο της διάκρισης αυτής αποτελεί ο βαθμός αφομοίωσης

από την Επιτροπή των κριτηρίων ελέγχου που θέσπισε η ενωσιακή νομολογία και νομοθεσία

και  ειδικότερα  ο  βαθμός  εφαρμογής  τους  κατά  τον  έλεγχο  των  συντονισμένων

αποτελεσμάτων συγκεντρώσεων σε ολιγοπωλιακά διαρθρωμένες αγορές. 

Η πρώτη περίοδος αφορά το χρονικό διάστημα 1996-2010 κατά το οποίο η ΕΑ κατά

πάγια  πρακτική  της  απέφευγε  την  συστηματική  οικονομική  ανάλυση  γνωστοποιηθεισών

ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  καταφεύγοντας,  ως  επί  το  πλείστον,  σε  μια  μηχανιστική

εφαρμογή  του  κριτηρίου  των  μεριδίων  αγοράς  των  συμμετεχουσών  επιχειρήσεων.

Εστιάζοντας μονομερώς η ΕΑ στο κριτήριο αυτό προκειμένου να εκτιμήσει το ενδεχόμενο

δημιουργίας ή ενίσχυσης από την υπό κρίση συγκέντρωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης

παρέλειπε να προβεί σε μια συστηματική οικονομική ανάλυση των συγκεντρώσεων και στη

μεταβολή  που  θα  μπορούσαν  αυτές  να  επιφέρουν  στις  συνθήκες  ανταγωνισμού  που

επικρατούσαν στην εκάστοτε επηρεαζόμενη αγορά. 

Η ανωτέρω περιγραφείσα πλημμελής εκ μέρους της ΕΑ εφαρμογή των κριτηρίων, τα

οποία η οικονομική  θεωρία  προκρίνει  ως  αναγκαία κατά τον έλεγχο μιας  ολιγοπωλιακής

συγκέντρωσης, είχε ως αποτέλεσμα την επίδειξη από την ΕΑ μειωμένης αυτοσυγκράτησης349

347Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 121 με παραπομπή σε: Ε.Επ. M.3287, Agco/Valtra, σκ. 27-44.  
348Βλ. ΕΑ απόφαση 574/VIΙ/2013, σελ. 121 με παραπομπή σε: Ε.Επ. M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, σκ.
162  
349Πρβλ. Τζουγανάτος Δ., ό.π., σελ. 220
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κατά  την  αδειόδοτηση  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων,  μια  πρακτική  η  οποία,  όπως

αποδείχθηκε π.χ. στην περίπτωση της συγκέντρωσης «AEGEAN» και «CRONUS» ανέπτυξε

δυσμενή  γα  τον  ανταγωνισμό  αποτελέσματα  καθώς  οδήγησε  στην  έγκριση  μιας

συγκέντρωσης που αποδεδειγμένα διευκόλυνε τον συντονισμό των μελών του ολιγοπωλίου

μέσα από την σύναψη περιοριστικών του ελεύθερου ανταγωνισμού συμπράξεων. 

Αφορμή  για  την  μεταβολή  της  ανωτέρω  πρακτικής  της  ΕΑ  κατά  τον  έλεγχο

στοιχειοθέτησης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης αποτέλεσε η συστηματική ενασχόληση της

με τον έλεγχο πολλών περιπτώσεων συγκεντρώσεων στην τραπεζική αγορά. Όπως δύναται να

συναχθεί  από  μια  επισκόπηση  των  σχετικών  αποφάσεων  της  ΕΑ  -προκριθείσας  της  ΕΑ

Απόφασης 566/VII/2013-, η ρυθμιστική του Ανταγωνισμού Αρχή υιοθέτησε κατά τον έλεγχο

των  τραπεζικών  συγκεντρώσεων  μια  συστηματική  οικονομική  ανάλυση  των  πιθανών

επιπτώσεων  τους  για  τον  ανταγωνισμό  κατά  το  πρότυπο  της  κοινοτικής  νομοθεσίας  και

νομολογίας. 

Συγκεκριμένα, η ΕΑ άρχισε σταδιακά να εστιάζει κατά τον έλεγχο ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων  στη  διαπίστωση  της  μεταβολής  που  αυτή  αναμένεται  να  επιφέρει  στις

συνθήκες ανταγωνισμού στην εκάστοτε επηρεαζόμενη αγορά. Εκκινώντας από την εκτίμηση

των υφιστάμενων κατά τον χρόνο γνωστοποίησης ανταγωνιστικών συνθηκών η Επιτροπή,

πλέον,  εντοπίζει  αρχικά  τις  υπάρχουσες  ενδείξεις  περί  συμβολής  της  γνωστοποιηθείσας

συγκέντρωσης  στην  δημιουργία  ή  ενίσχυση  συλλογικής  δεσπόζουσας  θέσης  και  κατόπιν

αξιολογεί  τη  βασιμότητα  αυτών  προκειμένου  να  διαπιστώσει  εάν  πράγματι  δύναται  να

συμβάλλουν  στην  μεταβολή  των  υφιστάμενων  ανταγωνιστικών  συνθηκών  στην

επηρεαζόμενη αγορά. Η εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μέσα από την στάθμιση και

συνδυαστική  εκτίμηση  διαφόρων  παραγόντων  της  αγοράς  όπως  η  ωριμότητα  της

επηρεαζόμενης  αγοράς,  τα  μερίδια  αγοράς  των  συμμετεχουσών  επιχειρήσεων,  οι

διαρθρωτικοί  δεσμοί  των  τραπεζών,  τα  εμπόδια  εισόδου,  ο  δυνητικός  Ανταγωνισμός,  οι

συνθήκες της ζήτησης, η τιμολόγηση, η διαφάνεια, η αντισταθμιστική ισχύς των αγοραστών,

το κόστος μεταστροφής και οι άμεσοι ανταγωνιστές.

Η υιοθέτηση από την ΕΑ της  ανωτέρω περιγραφείσας  συστηματικής  οικονομικής

ανάλυσης κατά τον έλεγχο τραπεζικών συγκεντρώσεων είχε ως αποτέλεσμα την μετάβαση

της  Επιτροπής  κατά  τον  έλεγχο  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  σε  μια  πιο  ουσιαστική

οικονομική  ανάλυση,  η  οποία  υπαγορεύει  πλέον  στην  ρυθμιστική  αρχή  την  επίδειξη
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μεγαλύτερης  αυτοσυγκράτησης  κατά  την  λήψη  αποφάσεων  σχετικά  με  το  συμβατό  μιας

γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης με τον ανταγωνισμό.
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Επίλογος

Η περίπτωση του συστηματικού ελέγχου των τραπεζικών συγκεντρώσεων από την ΕΑ

κατά  την  τελευταία  πενταετία  αποτέλεσε  την  αφορμή  προκειμένου  η  ρυθμιστική  του

ανταγωνισμού Αρχή α) να διαπλάσει  υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου (κανονισμός

139/2004  και  κατευθυντήριες  αρχές)  το  θεματικό  περιεχόμενο  (επιμέρους  κριτήρια)  της

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, β) να αναπτύξει την συστηματική εφαρμογής της κατά τον

έλεγχο  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων  και  γ)  μέσα  από  την  συστηματική  οικονομική

ανάλυση  ολιγοπωλιακών  συγκεντρώσεων,  που  υπαγορεύει  το  κριτήριο  της  συλλογικής

δεσπόζουσας θέσης, να επιτύχει  την ισόρροπη ευόδωση τόσο της οικονομικής ελευθερίας

των τραπεζών όσο και της ελευθερίας του ανταγωνισμού.  

Συγκεκριμένα,  κατά  τον   έλεγχο   για  την  διαπίστωση  της  συμβολής  μιας

ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης στην δημιουργία ή ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης

που μπορεί ή ενδέχεται να ευνοήσει τον συντονισμό των ολιγοπωλητών και την ανάπτυξη

αντι-ανταγωνιστικών  αποτελεσμάτων  η  ΕΑ εστιάζει  την  προσοχή  της  στην συμβολή  της

γνωστοποιηθείσας  συγκέντρωσης  στην  μεταβολή  των  ανταγωνιστικών  συνθηκών  στην

επηρεαζόμενη  αγορά.  Για  την  συναγωγή  του  εν  λόγω  συμπεράσματος  η  ΕΑ

αποστασιοποιείται πλέον από την πρότερη πρακτική της, που συνίστατο στην μηχανιστική

εξέταση της διάρθρωσης μιας ολιγοπωλιακής αγοράς, και πλέον προσπαθεί μέσα από την

συνδυαστική στάθμιση χαρακτηριστικών παραγόντων της αγοράς να εκτιμήσει την συμβολή

της υπό κρίση συγκέντρωσης στην μεταβολή των υφιστάμενων ανταγωνιστικών συνθηκών

στην εκάστοτε επηρεαζόμενη από την συγκέντρωση αγορά. 

Η επιλογή των προαναφερθέντων παραγόντων αγοράς αντιστοιχεί στις προϋποθέσεις,

τις  οποίες  η  οικονομική  ανάλυση  και  ειδικότερα  η  θεωρία  των  παιγνίων  προβλέπει  ως

αναγκαίες  για  τον  συντονισμό  της  συμπεριφοράς  των  παικτών,  όπως  η  ωριμότητα  της

επηρεαζόμενης  αγοράς,  τα  μερίδια  αγοράς  των  συμμετεχουσών  επιχειρήσεων,  οι

διαρθρωτικοί  δεσμοί  των  τραπεζών,  τα  εμπόδια  εισόδου,  ο  δυνητικός  Ανταγωνισμός,  οι

συνθήκες της ζήτησης, η τιμολόγηση, η διαφάνεια, η αντισταθμιστική ισχύς των αγοραστών,

το κόστος μεταστροφής και οι άμεσοι ανταγωνιστές. Η συστηματική εφαρμογή τους κατά τον

έλεγχο ολιγοπωλιακών συγκεντρώσεων συνίσταται α) στον αρχικό εντοπισμό από την ΕΑ

εκείνων  των  ενδείξεων  (παραγόντων  αγοράς)  που  ευνοούν  τον  συντονισμό  των
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ολιγοπωλητών και β) στην ακόλουθη εξέταση της βασιμότητας τους μέσα από την στάθμιση

τους με τους υπόλοιπους παραγόντες της αγοράς. 

Η υιοθέτηση από την ΕΑ της ανωτέρω πρακτικής σηματοδότησε την μετάβαση της σε

μια  πιο  συστηματική  και  ουσιαστική  οικονομική  ανάλυση  των  ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων, η οποία υπαγορεύει πλέον στην επιτροπή κατά τον έλεγχο ολιγοπωλιακών

συγκεντρώσεων την επίδειξη της προσήκουσας αυτοσυγκράτησης. Η αυτοσυγκράτηση αυτή

προκρίνει κατά την αξιολόγηση μιας υπό κρίση συγκέντρωσης την οικονομική ανάλυση της

μεταβολής που πρόκειται να επιφέρει στην ανταγωνιστικές συνθήκες σε μια αγορά και κατ

αυτόν τρόπο αποκλείει αυθαίρετες (υπό την έννοια ότι δεν ερείδονταν επί μιας ουσιαστικής

οικονομικής  ανάλυσης)  παρεμβατικές  πρακτικές  του  παρελθόντος,  όπως  η  απόρριψη

συγκεντρώσεων  με  προσφυγή  μόνο  στην  μηχανιστική  εκτίμηση  της  ολιγοπωλιακής

διάρθρωσης της επηρεαζόμενης αγοράς αλλά και η έγκριση μιας συγκέντρωσης αποκλειστικά

και  μόνο  χάρη  της  ανάγκης  πραγματοποίησης  της  για  την  οικονομική  εξυγίανση  των

συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα στον χώρο των τραπεζικών συγκεντρώσεων η εν λόγω αυτοσυγκράτηση

απεδείχθη  πολύπλευρα  σημαντική  καθώς  επέτρεψε  την  ισόρροπη  ευόδωση  τόσο  της

οικονομικής  ελευθερίας  των  τραπεζικών  ιδρυμάτων  όσο  και  της  ελευθερίας  του

ανταγωνισμού, όπως ακριβώς επιτάσσει η συνταγματική αρχή της πρακτικής αρμονίας στην

περίπτωση  της  στάθμισης  δύο  ατομικών  δικαιωμάτων,  τα  οποία  δεν  τελούν  υπό  την

επιφύλαξη του νομοθέτη, όπως εν προκειμένω οι δύο ειδικότερες εκφάνσεις της οικονομικής

ελευθερίας (αρ. 5 παρ. 1 Σ). 

Συγκεκριμένα, η συστηματική οικονομική ανάλυση επέτρεψε στην ΕΑ την στάθμιση

της  οικονομικής  ελευθερίας  των τραπεζών και  του ελεύθερου  ανταγωνισμού με  κριτήρια

αντικειμενικά (συλλογική δεσπόζουσα θέση), τα οποία ερείδονται στην οικονομική θεωρία

και ανάλυση. Χάριν στην πρακτική αυτή επετεύχθη η αποτελεσματικότερη προστασία και

των δύο ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς η ρυθμιστική Αρχή επέτρεψε την πραγματοποίηση

μιας  σειράς  τραπεζικών  συγκεντρώσεων,  οι  οποίες  ήταν  αναγκαίες  α)  για  την  αποφυγή

συστημικού κινδύνου, β) για την διασφάλιση της τραπεζικής σταθερότητας και γ) για την

προστασία της εθνικής οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα διασφάλισε ότι η πραγματοποίηση τους

δεν θα έθετε σε κίνδυνο τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην επηρεαζόμενη τραπεζική αγορά

μέσα από την δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που θα διευκόλυνε τον συντονισμό

των μελών της.  
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