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«Εισαγωγή στην πολιτική ανταγωνισµού»

Ι. Οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισµού



Σηµασία: θεµελιώδης για την υλοποίηση της εσωτερική αγοράς



Περιεχόµενο: αφορούν δράσεις και συµπεριφορές που περιορίζουν τον
ανταγωνισµό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο.



Ratio: προώθηση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας µε τη δηµιουργία
ευνοϊκού κλίµατος όσον αφορά την καινοτοµία και την τεχνολογική πρόοδο προς
όφελος του καταναλωτή.



Πεδίο εφαρµογής: εφαρµόζονται σε συµφωνίες ή συµπεριφορές, οι δράστες των
οποίων είναι εγκατεστηµένοι τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
µέτρο που οι συµφωνίες αυτές ή οι συµπεριφορές περιορίζουν τον ανταγωνισµό
εντός της κοινότητας και επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο.



Απαγορεύουν:

1. Συµφωνίες και εναρµονισµένες πρακτικές που έχουν ως αντικείµενο την
παρεµπόδιση

του

ανταγωνισµού

στην

αγορά

(σχετική

απαγόρευση).

Παραδείγµατα:
•

Καθορισµός τιµών

•

Όροι πώλησης

•

Κατανοµή αγορών

•

Κατανοµή εδαφικών περιφερειών

•

Συµφωνίες αυτοπεριορισµού

2. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, δηλ. την καταχρηστική εκµετάλλευση εκ
µέρους µίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων της οικονοµικής τους ισχύος έναντι
λιγότερο ισχυρών επιχειρήσεων (απόλυτη απαγόρευση)
Παραδείγµατα:
•

Εξάρτηση της σύναψης συµβάσεων από την αποδοχή πρόσθετων παροχών
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•

Εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδυνάµων παροχών

3. Κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται επιλεκτικά και νοθεύουν τον ανταγωνισµό
παρέχοντας οικονοµικό πλεονέκτηµα στο δικαιούχο (σχετική απαγόρευση).
Παραδείγµατα:
•

Άµεση επιδότηση

•

∆ιαγραφή χρεών

•

Κάλυψη κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών

•

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

ΙΙ. Εφαρµογή κανόνων ανταγωνισµού στην Ελλάδα


Ν. 703/77, όπως ισχύει



Επιτροπή Ανταγωνισµού: ανεξάρτητη αρχή



Προσοχή:

∆ιάκριση

µεταξύ

ελεύθερου

ανταγωνισµού

και

αθέµιτου

ανταγωνισµού

ΙII. Τελικές Παρατηρήσεις

→ Η αυστηρή εφαρµογή του δικαίου ανταγωνισµού σηµατοδοτεί τον θεµελιώδη
ρόλο της πολιτικής ανταγωνισµού στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την
πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

→ Ωστόσο, η προτεραιότητα, ενίοτε, των κοινοτικών στόχων έναντι των
κανόνων του δικαίου του ανταγωνισµού υποδηλώνει ότι η αρχή της ανοικτής αγοράς
µε ελεύθερο ανταγωνισµό (“οικονοµικό πρότυπο της Κοινότητας”) δεν είναι
αναπόδραστη, αλλά συχνά υπόκειται σε περιορισµούς, επιβαλλόµενους από
οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες. Οι περιορισµοί αυτοί σχετικοποιούν το αµιγώς
φιλελεύθερο οικονοµικό πρότυπο προς περισσότερο µικτές και µάλιστα παρεµβατικές
µορφές.
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