ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

∆ιατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση
των απαραιτήτων προϋποθέσεων
για την απόκτηση του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης

Αθήνα
[Ιανουάριος, 2014]

1

Εγκρίνουμε τη διατριβή του Λουκάκη Ιωάννη

Κατσουλάκος Ιωάννης

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ζαχαριάς Ελευθέριος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

Λουρή Ελένη

[ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
…../…../…..
2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη …………………………………………………………………..………… 5

Εισαγωγή……………………………………………………………………………...7

Κεφάλαιο 1 ……………………………………………………………..……………. 9
1.1 Πολιτική ανταγωνισµού ……………………………………………….………… 9
1.2 Το δίκαιο ανταγωνισµού στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α ….……………………… 9
1.3 Κυριαρχία (dominance)………………………………………………………….11
1.4 Ορισµός της σχετικής αγοράς ...…………………………………………………11
1.5 Αξιολόγηση της µονοπωλιακής δύναµης (Cellophane Fallacy) …………...…... 12
1.6 Αξιολόγηση κυριαρχίας έµµεση προσέγγιση …………………………………... 13
1.7 Κατάχρηση µονοπωλιακής δύναµης …………………………………………… 17

Κεφάλαιο 2 ….……………………………………………………………………… 19
2.1 Επιθετική τιµολόγηση (predation) ……………………………………………... 20
2.2 ∆ιακριτική τιµολόγηση (price discrimination) …………………………………. 21
2.3 Margin squeeze ………………………………………………………................ 23
2.4 Άρνηση πώλησης (refusal to deal) ……………………………………………... 24
2.5 Εκπτώσεις (Conditional rebates) ……………………………………………….. 25
2.6 Tying and bundling……………………………………………………………... 26
2.7 Συµβάσεις αποκλειστικότητας (exclusive dealing) …………………………….. 27

Κεφάλαιο3 ………………………………………………………………………….. 29
3.1 Το παράδοξο του Selten (chain store paradox) ………………………………… 30
3.1.1 Το υπόδειγµα του Selten για Ν=2 ……………………………………………. 32
3.1.2 Το υπόδειγµα του Selten για Ν=∞ …………………………………………… 33
3.2 Μοντέλα επιθετικής τιµολόγησης ……………………………………………… 34
3

3.2.1 Reputation model …………………………………………………………….. 35
3.2.2 Signaling model ……………………………………………………………… 39
3.2.3 Άλλα µοντέλα signaling ……………………………………………………… 44
3.2.4 Deep pocket theory (Long – purse – hypothesis) ……………………………. 45

Κεφάλαιο 4 …………………………………………………………………………. 52
4.1 Αναγνώριση επιθετικής τιµολόγησης ………………………………………….. 52
4.1.1 No rule προσέγγιση …………………………………………………………... 53
4.1.2 Κανόνας των Areeda και Turner ……………………………………………... 54
4.1.3 Κανόνας του Posner ………………………………………………………….. 55
4.1.4 Κανόνας του Williamson …………………………………………………….. 56
4.1.5 Κανόνας του Baumol ………………………………………………………… 57
4.1.6 Κανόνας των Craswell και Fratrik …………………………………………… 58
4.1.7 Κανόνας των Scherer και Phlips …………………………………………...… 59
4.1.8 Κανόνας των Joskow και Klevorick …………………………………………. 61
4.2 Άλλοι παράγοντες για την αξιολόγηση της επιθετικής τιµολόγησης …………. .63
4.2.1 ∆ύναµη αγοράς (market power) ……………………………………………… 63
4.2.2 Πρόθεση (intent) ……………………………………………………………... 64
4.2.3 Μη αναγκαιότητα απόδειξης της ζηµιάς των καταναλωτών
(No need to prove ex - post damage to customers)…………………...………. 64
4.2.4 Συναντώντας τις τιµές των ανταγωνιστών (Meeting rival’s prices) …………. 64
Κεφάλαιο 5 …………………………………………………………………………. 66
5.1 Υπόθεση AKZO ………………………………………………………………... 68
5.2 Υπόθεση France Telecom (Telecom Sector) …………………………………... 70
5.3 Υπόθεση Post Danmark ………………………………………………………....72
5.4 Υπόθεση Matsushita vs Zenith ……………………………………………...….73

Επίλογος ……………………………………………………………………………. 77
Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………79

4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά εξετάζεται το τι ακριβώς είναι η πολιτική
ανταγωνισµού, καθώς και ποια η χρησιµότητα της. Επίσης γίνεται αναφορά στο
δίκαιο ανταγωνισµού τόσο στην Ευρώπη αλλά και σε αυτό των Η.Π.Α. Έπειτα
εξετάζεται ο ορισµός της κυριαρχίας, όπως και τα στάδια που χρειάζονται για να
προσδιοριστεί κατά πόσον µια επιχείρηση ακολουθεί καταχρηστικές πρακτικές. Στη
συνεχεία γίνεται ορισµός της σχετικής αγοράς, τόσο της προϊντικής όσο και της
γεωγραφικής, καθώς και εκτεταµένη αναφορά στο πρόβληµα που δηµιουργείται κατά
την αξιολόγηση της µονοπωλιακής δύναµης, γνωστό και ως Cellophane Fallacy.
Το δεύτερο κεφάλαιο ουσιαστικά περιγράφει όλες τις πρακτικές εκείνες που
µπορεί να εφαρµόσει µια επιχείρηση προκειµένου να διώξει τους αντιπάλους της από
τον κλάδο. Η ανάλυση ξεκινάει µε την πρακτική της διακριτικής τιµολόγησης (price
discrimination), µε περιληπτική αναφορά και στους τρεις βαθµούς. Έπειτα γίνεται
αναφορά στην πρακτική margin squeeze, όπως και στην άρνηση πώλησης (refusal to
deal). Στην συνέχεια, παρουσιάζεται το πως οι εκπτώσεις (conditional rebates) που
γίνονται από επιχειρήσεις, µπορούν να λειτουργήσουν σαν καταχρηστική πρακτική
όπως και αυτή της σύνδεσης προϊόντων (tying and bundling). Ακόµα εξετάζεται η
πρακτική των συµβάσεων αποκλειστικότητας που εφαρµόζονται για τον αποκλεισµό
ανταγωνιστών. Τέλος δίνεται ο ορισµός της επιθετικής τιµολόγησης, που είναι και η
πρακτική στην οποία επικεντρώνεται η παρούσα διπλωµατική εργασία.
Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στα µοντέλα της επιθετικής τιµολόγησης.
Αρχικά παρουσιάζεται το παράδοξο του Selten, αποδεικνύοντας πως όταν το παίγνιο
παίζεται µια φορά (one shot game) η επιθετική τιµολόγηση δεν είναι ορθολογική (µε
την υπόθεση πάντα πως υπάρχει τέλεια πληροφόρηση). Ενώ στην περίπτωση που το
παίγνιο είναι απείρως επαναλαµβανόµενο, τότε η επιθετική τιµολόγηση µπορεί να
είναι ορθολογική. Στη συνέχεια αναφέρονται τα µοντέλα της επιθετικής τιµολόγησης
που έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την µοντέρνα θεωρία της επιθετικής τιµολόγησης
όπως είναι το reputation model, το signaling model και τέλος το deep pocket model.
Αυτά τα µοντέλα για να εφαρµοστούν, απαιτούν την ύπαρξη ασύµµετρης
πληροφόρησης, δηλαδή ο επιτιθέµενος να έχει κάποια γνώση την οποία δεν έχει ο
ανταγωνιστής του. Εκτός της ασύµµετρης πληροφόρησης γίνεται και η υπόθεση πως
ο επιτιθέµενος έχει κάποιο πλεονέκτηµα, είτε οικονοµικό είτε κόστους, συγκριτικά µε
το θύµα.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται η
επιθετική τιµολόγηση καθώς και τα διάφορα τεστ για την απόδειξη της ή όχι, τα
οποία έχουν προταθεί από διάφορους οικονοµολόγους. Αρχικά, γίνεται αναφορά στον
πιο ευρέως διαδεδοµένο κανόνα που προτάθηκε από τους Areeda and Turner ο οποίος
χρησιµοποιήθηκε και στην υπόθεση της Akzo. Έπειτα παρουσιάζονται οι κανόνες
που προτάθηκαν από τους Posner και Williamson και στην συνέχεια, περιγράφεται ο
κανόνας του Baumol που προτάθηκε το 1979. Τέλος γίνεται αναφορά στον κανόνα
που προτάθηκε από τους Craswell and Fratrik, σε αυτόν που πρότειναν οι Scherer and
Phlips όπως και την προσέγγιση που ενσωµατώνει διάφορους κανόνες των Joskow
5

and klevorick. Κλείνοντας το τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και σε κάποιους
άλλους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψην, προκειµένου να γίνει
αξιολόγηση της επιθετικής τιµολόγησης.
Τέλος, στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας
παρουσιάζονται κάποιες χαρακτηριστικές υποθέσεις που έχει παρατηρηθεί η
εφαρµογή της επιθετικής τιµολόγησης τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. Όπως
παρατηρείται από τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τα αρµόδια δικαστήρια, σε
κάποιες από τις υποθέσεις οι κατηγορούµενες επιχειρήσεις αθωώθηκαν ενώ σε άλλες
κατηγορήθηκαν. Πιο συγκεκριµένα η ανάλυση ξεκινάει µε την υπόθεση της Akzo,
που ήταν σπουδαίας σηµασίας, καθώς για πρώτη φορά παρατηρήθηκε η πρακτική της
επιθετικής τιµολόγησης. Έπειτα αναφέρεται η υπόθεση της Post Danmark όπως και
αυτής της France Telecom. Εκτός από τις ευρωπαϊκές, αξίζει να συζητηθεί και µια
υπόθεση που απασχόλησε τα αµερικανικά δικαστήρια, αυτής της Matsushita vs
Zenith.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιθετική τιµολόγηση είναι µια πρακτική που έχει απασχολήσει τα τελευταία
χρόνια τις αρχές ανταγωνισµού και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
διαφορετικές απόψεις µεταξύ των οικονοµολόγων. Από τη µια µεριά πολλοί από
αυτούς υποστηρίζουν πως η επιθετική τιµολόγηση µπορεί να θεωρηθεί ως
καταχρηστική πρακτική από τις επιχειρήσεις αλλά από την άλλη υπάρχει και η
αντίθετη άποψη η οποία υποστηρίζει πως οι µειώσεις που προκαλεί στις τιµές
αποτελούν την εγγύηση για την ύπαρξη του ανταγωνισµού, καθώς ωφελούν πολλές
φορές τους καταναλωτές.
Η παραδοσιακή θεωρία της επιθετικής τιµολόγησης εµπεριέχει δυο στάδια
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της επίθεσης και το
δεύτερο στάδιο είναι αυτό που ακολουθεί µετά την επίθεση. Κατά το πρώτο στάδιο ο
επιτιθέµενος βάζει τιµές κάτω από ένα συγκεκριµένο µέτρο κόστους, µε µοναδικό
σκοπό να διώξει κάποιους ανταγωνιστές ή δυνητικούς ανταγωνιστές από τον κλάδο.
Στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή το στάδιο µετά την επίθεση, η επιτιθέµενη επιχείρηση
µετά την έξοδο των αντιπάλων της από τον κλάδο αυξάνει την τιµή σε πολύ υψηλά
επίπεδα, µε σκοπό να ανακτήσει τις ζηµιές που προκλήθηκαν κατά το πρώτο στάδιο.
Η άποψη που επικρατεί από τους περισσότερους οικονοµολόγους είναι ότι η
επιθετική τιµολόγηση, σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεωρία, είναι δύσκολο να
πραγµατοποιηθεί και για αυτό µπορεί να χαρακτηριστεί ως µη ορθολογική. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι επιχειρήσεις θα πραγµατοποιήσουν είσοδο ξανά σε αυτό
τον κλάδο, εάν δεν υπάρχουν εµπόδια εισόδου. Έτσι οι υψηλές τιµές που επιθυµεί να
πετύχει η επιχείρηση στο δεύτερο στάδιο προκειµένου να αντισταθµίσει τις απώλειες
του πρώτου σταδίου θα είναι αδύνατον να επιτευχθούν. Για το λόγο αυτό, για να
χαρακτηριστεί επιτυχηµένη η επιθετική τιµολόγηση, όταν ο επιτιθέµενος βάζει πολύ
υψηλές τιµές, θα πρέπει να υπάρχουν εµπόδια εισόδου στον κλάδο, τα οποία θα
αποτρέπουν την είσοδο των αντιπάλων σ’ αυτόν.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχτεί θεωρίες και µοντέλα της επιθετικής
τιµολόγησης τα οποία εναντιώνονται στην παραδοσιακή θεωρία της επιθετικής
συµπεριφοράς, που αναφέρεται στη µη ορθολογική εφαρµογή αυτής της πρακτικής.
Πλέον επικρατεί η άποψη πως η επιθετική τιµολόγηση, σύµφωνα µε τη µοντέρνα
θεωρία, µπορεί να είναι µια ορθολογική στρατηγική την οποία µπορεί να εφαρµόσει
µια επιχείρηση. Αυτά τα µοντέλα, τα οποία θα αναλυθούν λεπτοµερώς στο τρίτο
κεφάλαιο, απαιτούν συνθήκες ασύµµετρης πληροφόρησης. Με πιο απλά λόγια, ο
επιτιθέµενος απαιτείται να έχει κάποιες πληροφορίες τις οποίες το θύµα δεν γνωρίζει
µε σκοπό να το διώξει από την αγορά ή ακόµα και να εµποδίσει την επέκτασή του σε
άλλες αγορές. Ωστόσο, παρά τις πολλές υποθέσεις επιθετικής τιµολόγησης που έχουν
εµφανιστεί κατά καιρούς, τα δικαστήρια δεν έχουν καταφέρει να ενσωµατώσουν τη
µοντέρνα θεωρία στις δικαστικές αποφάσεις.
Εξαιτίας λοιπόν της δυσκολίας που υπάρχει για την αναγνώριση της επιθετικής
τιµολόγησης, έχουν προταθεί συγκεκριµένες οδηγίες που θα πρέπει να
7

ακολουθούνται από αρµόδια όργανα. Παράλληλα πραγµατοποιούνται συνεχώς
έρευνες από τις αντιµονοπωλιακές υπηρεσίες, προκειµένου να εξαλειφθούν τα
φαινόµενα της επιθετικής συµπεριφοράς. Ωστόσο παρά τις συνεχόµενες έρευνες που
γίνονται οι πρακτικές που δε βοηθούν τον ανταγωνισµό δεν έχουν περιοριστεί.
Επίσης, η συνεχής ανάπτυξη της οικονοµικής θεωρίας, έχει βοηθήσει στη
διαµόρφωση κανόνων που είναι σχεδιασµένοι για την αξιολόγηση της επιθετικής
τιµολόγησης, οι οποίοι θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο τέταρτο κεφάλαιο της
εργασίας.
Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι ο προσδιορισµός της επιθετικής
συµπεριφοράς, την οποία εφαρµόζει µια επιχείρηση, που έχει ως στόχο να αποκλείσει
τους αντιπάλους της. Πιο συγκεκριµένα, ο αποκλεισµός αυτός ωφελεί την επιχείρηση
καθώς όχι µόνο της επιτρέπει να προστατευθεί, αλλά ταυτόχρονα της επιτρέπει να
επεκτείνει τη δύναµη της στην αγορά. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε, όταν ο
επιτιθέµενος θέτει βραχυχρόνια χαµηλές τιµές, είτε, όταν συµπεριφέρεται µε τρόπο
που δυσχεραίνει τη θέση των αντιπάλων του, αυξάνοντάς τους τα κόστη. Πέραν του
προσδιορισµού της επιθετικής τιµολόγησης, στα επόµενα κεφάλαια θα εξεταστούν
επίσης και τα µοντέλα της καθώς και τα µέτρα κόστους που είναι απαραίτητα
προκειµένου να γίνει αναγνώριση της εφαρµογής της επιθετικής τιµολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Πολιτική ανταγωνισµού

Η πολιτική ανταγωνισµού υπάρχει για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισµός µέσα σε
µια αγορά καθώς σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους, ο ανταγωνισµός δηµιουργεί
αποτελεσµατικά χαµηλές τιµές όπως και πολλές φορές βοηθάει στην εξέλιξη των
καινοτοµιών στον κλάδο. Σύµφωνα µε τον Massimo Motta (2004), η πολιτική
ανταγωνισµού είναι το σύνολο των πολιτικών και των νόµων, τα οποία εξασφαλίζουν
ότι ο ανταγωνισµός σε µια αγορά δεν περιορίζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
αποδεικνύεται επιζήµιος για την κοινωνία.
Πιο συγκεκριµένα, η πολιτική ανταγωνισµού µπορούµε να πούµε ότι έχει ως
στόχο τον περιορισµό των επιχειρήσεων που προσπαθούν να εκµεταλλευτούν ή να
καταχραστούν τη δεσπόζουσα θέση τους σε ένα κλάδο, καθώς µειώνουν την
κοινωνική ευηµερία. Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε ότι ο βασικός στόχος της
πολιτικής ανταγωνισµού είναι η εξέταση των καταχρηστικών πρακτικών που
εφαρµόζονται από τις κυρίαρχες επιχειρήσεις. Οι πρακτικές αυτές µπορεί να
αυξήσουν τις τιµές µακροχρόνια όπως και να µειώσουν την ποιότητα διάφορων
προϊόντων, δύο γεγονότα τα οποία θα οδηγήσουν τους καταναλωτές σε χειρότερη
θέση.

1.2 Το δίκαιο ανταγωνισµού στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α

Σύµφωνα µε το άρθρο 82 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιαδήποτε κατάχρηση από
µια ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν κυρίαρχη θέση εντός ενός κλάδου ή σε
ένα ουσιαστικό µέρος του, θα πρέπει να απαγορεύεται καθώς µπορεί να επηρεάσει τις
συναλλαγές µεταξύ των µελών της κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το
άρθρο 82:
“Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common
market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the
common market insofar as it may affect trade between Member States.
Such abuse may, in particular, consist in:
(a) Directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair
trading conditions;
(b) Limiting production, markets or technical development to the prejudice of
consumers;
9

(c) Applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading
parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
(d) Making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of
supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage,
have no connection with the subject of such contracts”.1
Αντιθέτως, στις Η.Π.Α υπάρχει ο νόµος του Sherman Act(1890).
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου:
“Κάθε συµφωνία συνεργασίας µε την µορφή µονοπωλιακής ένωσης εταιρειών
(trust) ή αλλιώς, η συνοµωσία, για περιορισµό του εµπορίου ανάµεσα στις διάφορες
Πολιτείες, ή µε άλλα έθνη, θεωρείται παράνοµη.”3
Πιο συγκεκριµένα βάση του άρθρου 1:
“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in
restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is
declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any
combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a
felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding
$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment
not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the
court.”2
Το άρθρο 2 του Sherman Act τονίζει πως:
“ Όποιο άτοµο µονοπωλήσει ή προσπαθήσει να µονοπωλήσει, ή να συνεργαστεί
µε κάποιο άλλο άτοµο ή άτοµα για να µονοπωλήσει οποιοδήποτε µέρος του εµπορίου
ανάµεσα στις διάφορες Πολιτείες, ή µε άλλα έθνη, θα θεωρηθεί ένοχος”3
Πιο συγκεκριµένα, αναφέρει ότι:
“ Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or
conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or
commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of
a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding
$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, $350,000, or by imprisonment
not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the
court.”2

1

. http://ec.europa.eu/competition/legislation/treaties/ec/art82_en.html

2

. http://usgovinfo.about.com/blsherman.htm

3

. Βέττας Ν. και Κατσουλάκος Ι. (2004), Πολιτική Ανταγωνισµού και Ρυθµιστική Πολιτική.
Τυπωθήτω.
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1.3 Κυριαρχία (dominance)

Η αξιολόγηση της κυριαρχίας είναι το πρώτο βήµα πριν εξετάσουµε µια δυνητικά
καταχρηστική πρακτική. Από νοµικής πλευράς, η κυριαρχία σύµφωνα µε το
Ευρωπαϊκό δίκαιο υπάρχει όταν µια επιχείρηση έχει θέση οικονοµικής δύναµης,
καθιστώντας την ικανή να συµπεριφέρεται σε ένα αξιόλογο βαθµό ανεξάρτητα από
τους ανταγωνιστές, πελάτες και καταναλωτές. Από οικονοµικής πλευράς όµως µια
επιχείρηση έχει κυρίαρχη θέση όταν έχει την ικανότητα να βάλει τις τιµές πάνω από
το οριακό κόστος. Σύµφωνα µε το άρθρο 82, µια επιχείρηση έχει κυρίαρχη θέση σε
ένα κλάδο όταν κατέχει µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 50% , κάτι το οποίο ισχύει
και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις συνεργάζονται και έχουν µερίδιο µεγαλύτερο
του 50% (καθώς το άρθρο 82 κάνει αναφορά σε κατάχρηση από µια ή περισσότερες
επιχειρήσεις).4
Για να εξακριβωθεί κατά πόσο µια επιχείρηση ακολουθεί καταχρηστικές
πρακτικές ή πραγµατοποιεί ενέργειες που µειώνουν τον ανταγωνισµό πρέπει να
ακολουθηθεί µια συγκεκριµένη µεθοδολογία που αποτελείται από τρία στάδια:5
1. Το πρώτο στάδιο είναι ο προσδιορισµός της αγοράς που θα λειτουργήσει σαν
µέτρο, προκειµένου να αξιολογήσουµε την κυριαρχία. Σύµφωνα µε τις αρχές
ανταγωνισµού, για να αξιολογήσουµε την κυριαρχία θα πρέπει να
αναγνωρίσουµε τη σχετική αγορά.
2. Στο επόµενο στάδιο, αφού έχουµε προσδιορίσει τη σχετική αγορά, ξεκινάµε
τον υπολογισµό των µεριδίων της, καθώς και τον βαθµό συγκέντρωσης του
κλάδου που είναι απαραίτητα προκειµένου να αξιολογήσουµε την κυριαρχία.
3. Στο τρίτο στάδιο πρέπει να εξετάσουµε κατά πόσο η πρακτική αυτή που
εφαρµόζεται από την επιχείρηση µειώνει τον ανταγωνισµό και συνεπώς την
κοινωνική ευηµερία των καταναλωτών. Στην περίπτωση που αυτή η πρακτική
είναι καταχρηστική τότε απαγορεύεται και δεν επιτρέπεται η εφαρµογή της.

1.4 Ορισµός της σχετικής αγοράς

Σύµφωνα µε την µοντέρνα θεωρία σε περιπτώσεις που µπορούµε να
αξιολογήσουµε τη µονοπωλιακή δύναµη ο προσδιορισµός της σχετικής αγοράς δεν
χρειάζεται. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ακλουθούµε δυο στάδια
αξιολόγησης. Το πρώτο στάδιο είναι ο ορισµός της σχετικής αγοράς (τόσο της
αγοράς προϊόντος όσο και της γεωγραφικής) και το δεύτερο στάδιο είναι η

4, 5
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αξιολόγηση της µονοπωλιακής δύναµης.
Σύµφωνα µε την πολιτική ανταγωνισµού, η σχετική αγορά εµπεριέχει τον
προσδιορισµό των ανταγωνιστικών προϊόντων και τη γεωγραφική περιοχή µέσα στην
οποία παρατηρείται ανταγωνισµός µεταξύ προϊόντων. Η σχετική αγορά προϊόντων
αναφέρεται στα προϊόντα αυτής της αγοράς όπως και σε αυτά που είναι
υποκατάστατά τους από πλευράς ζήτησης και προσφοράς, η διαθεσιµότητα των
οποίων εµποδίζει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την τιµή. Η γεωγραφική αγορά
εξετάζει κατά πόσο η αύξηση της τιµής ενός προϊόντος σε µια περιοχή θα επηρεάσει
την τιµή του προϊόντος σε µια άλλη, κάτι το οποίο εξαρτάται από τη δυνατότητα
µετακίνησης των καταναλωτών από περιοχή σε περιοχή, όπως και τον τρόπο µε τον
οποίο οι επιχειρήσεις µπορούν να αντιδράσουν γρήγορα σε µια τυχόν αύξηση της
τιµής.

1.5 Αξιολόγηση της µονοπωλιακής δύναµης (Cellophane Fallacy)

Όσον αφορά την αξιολόγηση της µονοπωλιακής δύναµης, δηµιουργείται ένα
πρόβληµα κατά την εφαρµογή του τεστ του υποθετικού µονοπωλητή (SSNIP) για τον
προσδιορισµό της σχετικής αγοράς. Αυτό το πρόβληµα αναφέρεται στη βιβλιογραφία
ως cellophane Fallacy. Το λάθος µπορεί να δηµιουργηθεί, εάν η τιµή του προϊόντος
για το οποίο πραγµατοποιούµε το τεστ του υποθετικού µονοπωλητή είναι αρκετά
υψηλή, δηλαδή να είναι αρκετά µεγαλύτερη από την ανταγωνιστική τιµή. Σε αυτή την
περίπτωση η ελαστικότητα ζήτησης για αυτό το προϊόν µπορεί να είναι αρκετά
υψηλή, καθώς εξαιτίας της υψηλής τιµής του προϊόντος, οι καταναλωτές
χρησιµοποιούν άλλα προϊόντα, τα οποία είναι πολύ καλά υποκατάστατα.
Αυτό δε θα συνέβαινε, βέβαια, στην περίπτωση όπου η τιµή ήταν χαµηλότερη,
δηλαδή να πλησίαζε το ανταγωνιστικό επίπεδο. Τότε το SSNIP τεστ µπορεί να δείξει
µια σηµαντική µείωση στις πωλήσεις µετά από µια αύξηση των τιµών από το αρχικό
της επίπεδο κάτι το οποίο θα µπορούσε να είναι µικρότερο, εάν η τιµή βρισκόταν πιο
κοντά στα ανταγωνιστικά επίπεδα. Το αποτέλεσµα αυτού του τεστ, εξαιτίας του
cellophane fallacy, όταν εξετάζεται η ύπαρξη κυριαρχίας µπορεί να οδηγήσει σε
λανθασµένα συµπεράσµατα. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι το τεστ του υποθετικού
µονοπωλητή δεν είναι χρήσιµο σε περιπτώσεις που εξετάζεται η κυριαρχία απλώς θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κάποιοι παράγοντες όπως:6
1) Ο ορισµός είναι ακόµα συνεπής µε τις αρχές υποκατάστασης της προσφοράς
και της ζήτησης και µπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο σαφή ορισµό της αγοράς.
Επίσης προϊόντα τα οποία δεν είναι µέσα στα πλαίσια της σχετικής αγοράς, δεν
ανήκουν στην αγορά προκειµένου να προσδιοριστεί η αγορά.
2) Η αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών των προϊόντων όπως και οι
µεγάλες διαφορές στις τιµές γίνονται µε σωστό τρόπο.
3) Εµπειρικές µελέτες όπως και σηµαντικές πληροφορίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν στο SSNIP τεστ. Για παράδειγµα, έστω ότι υπάρχει κάποια
12

πληροφόρηση ότι µια επιχείρηση αντιδρά στη µεταβολή των τιµών ή ακόµα
και στην εισαγωγή νέων προϊόντων από τους ανταγωνιστές της. Αυτό σηµαίνει
ότι τα προϊόντα που παράγουν οι ανταγωνιστές της, είναι πιθανόν πολύ καλά
υποκατάστατα αυτών που παράγει η επιχείρηση.
4) Εµπειρικά δεδοµένα που οδηγούν στην ανάλυση της σχέσης µεταξύ της τιµής
και του βαθµού συγκέντρωσης, µπορούν να µας βοηθήσουν να αποφύγουµε
τυχόν προβλήµατα που δηµιουργούντα από την ύπαρξη του cellophane fallacy.
5) Ακόµα, το τεστ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µείωση και όχι για αύξηση στην
τιµή. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζουµε το βαθµό στον οποίο οι πωλήσεις του
υποθετικού µονοπωλητή θα αυξηθούν, εάν πέσει η τιµή 5% µε 10%. Εάν η
τιµή είναι πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο, η µείωση της θα οδηγήσει σε
µια µικρή αύξηση των πωλήσεων. Έτσι λοιπόν µπορούµε να καταλάβουµε ότι
εάν υπάρχουν εµπειρικές µελέτες που δείχνουν ότι µια µείωση της τιµής θα
οδηγήσει σε µια σηµαντική αύξηση στις πωλήσεις αυτό κατά πάσα πιθανότητα
θα σηµαίνει ότι η αγορά είναι πιθανόν µεγάλη και ότι υπάρχει πολύ σκληρός
ανταγωνισµός από τα υποκατάστατα προϊόντα.
6) Ο ορισµός της αγοράς µπορεί να βασιστεί και σε άλλα τεστ τα λεγόµενα price
comovement.

1.6 Αξιολόγηση κυριαρχίας έµµεση προσέγγιση

Κεντρικός ρόλος των µεριδίων της αγοράς
Όπως βλέπουµε και στο βιβλίο του Motta (2004), η διαδικασία που ακολουθούν οι
αρχές ανταγωνισµού είναι αρχικά ο προσδιορισµός της σχετικής αγοράς και η
αξιολόγηση της µονοπωλιακής της δύναµης. Στη συνέχεια η ανάλυση γίνεται γύρω
από το µερίδιο της αγοράς που έχει κάθε επιχείρηση. Εφόσον η είσοδος στον κλάδο
είναι αρκετά εύκολη, ή εάν υπάρχει ένας δυνητικός αγοραστής, τότε το υψηλό
µερίδιο µιας επιχείρησης δεν είναι επαρκές στοιχείο για να αποδείξει την κυρίαρχη
θέση της στην αγορά.

Ποια είναι τα επίπεδα για τα µερίδια της αγοράς
Πολλές φορές τα µερίδια αγοράς µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
καταλάβουµε αν µια επιχείρηση είναι κυρίαρχη ή όχι. Για παράδειγµα αν µια
επιχείρηση έχει µερίδιο αγοράς κάτω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο, τότε µπορούµε

6
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να υποθέσουµε ότι η επιχείρηση δεν έχει αρκετά υψηλό µερίδιο στον κλάδο για να
θεωρηθεί κυρίαρχη και η υπόθεση δεν εξετάζεται από τις αρχές ανταγωνισµού. Εάν
όµως το µερίδιο αγοράς είναι πάνω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο, τότε υποθέτουµε
ότι η επιχείρηση είναι κυρίαρχη και θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν κάνει κατάχρηση
της θέσης της. Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό δικαστήριο, σε περίπτωση που το µερίδιο
αγοράς είναι κάτω από 40% είναι απίθανο µια επιχείρηση να θεωρηθεί κυρίαρχη. Σε
περίπτωση που το µερίδιο αγοράς είναι πάνω από 50% τότε η κυριαρχία είναι
πιθανή.7

Μετρώντας τα µερίδια αγοράς

Αφού έχει οριστεί λοιπόν η αγορά, στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογιστούν τα
µερίδια αγοράς όλων των επιχειρήσεων µέσα στον κλάδο, κάτι το οποίο θα δώσει µια
πρώτη εικόνα της αγοράς. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα µερίδια αγοράς µπορεί να είναι
διαθέσιµα τόσο σε αριθµούς µονάδων (units) όσο και αξίας. Ωστόσο κάποιες φορές,
ειδικότερα σε κλάδους όπου η παραγωγή είναι περιορισµένη τα υπάρχοντα
αποθέµατα µπορεί να είναι καλύτερα µέτρα σε σχέση µε τα µερίδια αγοράς. Για
παράδειγµα, είναι ανώφελο να πούµε ότι µια επιχείρηση κατέχει ένα υψηλό µερίδιο,
αν γνωρίζουµε ότι τα αποθέµατα της θα έχουν εξαντληθεί µέσα σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Αυτό θα οδηγήσει το µελλοντικό µερίδιο της επιχείρησης στο µηδέν και
πλέον δεν θα µπορεί να βάζει ανταγωνιστικούς περιορισµούς στους αντιπάλους της.
Ο βαθµός της πλεονάζουσας παραγωγικότητας που έχουν οι αντίπαλες
επιχειρήσεις µπορεί να δώσει επίσης πολύ σηµαντικές πληροφορίες. Εάν δηλαδή η
υπάρχουσα παραγωγικότητα είναι αρκετή για να ικανοποιήσει τη ζήτησή τους, η
προσφορά τους θα είναι πολύ χαµηλή. Εάν όµως έχουν πλεονάζουσα παραγωγική
δυναµικότητα τότε η δύναµη αγοράς της υπό εξέταση επιχείρησης µειώνεται. Για
αυτούς τους λόγους η εξέταση των µεριδίων της παραγωγικότητας είναι πολύ
σηµαντική.
Ωστόσο σε µερικές αγορές οι παραγγελίες είναι πολύ µεγάλες και κάποιες φορές
σπάνιες, διότι πραγµατοποιούνται από µικρό αριθµό αγοραστών. Σε αυτές τις αγορές
λοιπόν τα µερίδια αγοράς θα πρέπει να υπολογίζονται για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα, τα οποία τοποθετούνται µεταξύ 3-5 χρόνων. Επίσης ένα εξίσου
σηµαντικό στοιχείο που µπορεί να δώσει ένα σηµαντικό αποτέλεσµα για την
κατάσταση του κλάδου είναι η επιµονή. Έτσι για παράδειγµα αν µια επιχείρηση έχει
πάνω από 50% µερίδιο αγοράς για περισσότερο από 10 χρόνια αυτό σηµαίνει ότι σε
αυτό τον κλάδο αυτή η επιχείρηση είναι κυρίαρχη. Αντίθετα σε περίπτωση που τα
µερίδια αγοράς είναι κατανεµηµένα σε περισσότερες επιχειρήσεις, τότε µπορούµε να
καταλάβουµε ότι ο κλάδος είναι περισσότερο ανταγωνιστικός.8

14

Ευκολία στην είσοδο

Εάν µια επιχείρηση αυξάνει τις τιµές της τότε οι ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές του
κλάδου µπορεί να αντιδράσουν αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους, κάτι που θα
περιορίσει την επιχείρηση να αυξήσει τη µονοπωλιακή της δύναµη στην αγορά.
Εκτός αυτού, η ευκολία εισόδου στον κλάδο θα προσελκύσει όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά, εφόσον η επιχείρηση που πραγµατοποίησε
την αύξηση τιµών των προϊόντων της οδηγήθηκε σε υψηλά κέρδη.
Ωστόσο πολλές φορές πρέπει να λάβουµε υπόψη τα υψηλά µη ανακτήσιµα κόστη,
τα οποία θα κάνουν λιγότερο πιθανή την είσοδο δυνητικών ανταγωνιστών στον
κλάδο. Για αυτό το λόγο, όταν πραγµατοποιείται η ανάλυση της µονοπωλιακής
δύναµης σ’ ένα κλάδο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η ύπαρξη του κόστους των
συναλλαγών, των εσωτερικοτήτων του δικτύου καθώς και τα µη ανακτήσιµα κόστη,
µπορεί να αποτελούν ένα σηµαντικό εµπόδιο για την είσοδο νέας επιχείρησης στον
κλάδο.
Τέλος θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ιστορία του κλάδου και πιο
συγκεκριµένα στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνταν
στην αγορά, όταν µια νέα επιχείρηση προσπαθούσε να εισελθει σ’ αυτήν. Έστω για
παράδειγµα ότι υπάρχει µια επιχείρηση στον κλάδο η οποία εφαρµόζει επιθετική
τιµολόγηση κάθε φορά που κάποια άλλη επιχείρηση προσπαθεί να εισέλθει σ’ αυτόν.
Αυτό θα οδηγήσει τους δυνητικούς ανταγωνιστές να το σκεφτούν πολύ καλά πριν
εισέλθουν στον κλάδο καθώς η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση έχει κτίσει τη φήµη ότι
επιτίθεται. Έτσι οι χαµηλές τιµές που θα βάλει η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση στους
δυνητικούς ανταγωνιστές κατά την είσοδό τους µπορεί να τους αποθαρρύνουν από το
να εισέλθουν στον συγκεκριµένο κλάδο.9

∆ύναµη των αγοραστών

Η ικανότητα που έχει µια επιχείρηση να αυξήσει τις τιµές της µέσα στον κλάδο
εξαρτάται και από τη δύναµη των αγοραστών. Στην περίπτωση που σε ένα κλάδο
υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός αγοραστών είναι πολύ πιο πιθανόν µια
επιχείρηση να αποκτήσει µονοπωλιακή δύναµη, σε αντίθεση µε ένα κλάδο στον οποίο
υπάρχει µικρός αριθµός αγοραστών, καθώς αυτοί θα µπορούν να συνεννοηθούν
µεταξύ τους.
Επίσης στην περίπτωση που ένας αγοραστής έχει πολύ µεγάλη δύναµη στην αγορά
µπορεί να ορίσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των πωλητών. Αυτό το πετυχαίνει
απειλώντας κάποιον από τους δύο ότι θα αλλάξει τις παραγγελίες που κάνει σε αυτόν
και θα πάει σε κάποιον άλλον. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας των προβληµάτων συντονισµού
που παρατηρούνται µεταξύ των επιχειρήσεων στον κλάδο και στην περίπτωση που οι
αγοραστές του κλάδου είναι συγκεντρωµένοι, η είσοδος στον κλάδο από δυνητικές
επιχειρήσεις µπορεί να γίνει πιο εύκολα.
15

Ας υποθέσουµε για παράδειγµα ότι υπάρχει µια επιχείρηση στον κλάδο που έχει
µονοπώλιο και υπάρχουν και οι δυνητικοί ανταγωνιστές, οι οποίοι προκειµένου να
εισέλθουν στον κλάδο θα πρέπει να κάνουν µια επένδυση. Εάν οι αγοραστές δεν είναι
συγκεντρωµένοι, τότε οι παραγγελίες που θα έχει κάθε επιχείρηση δεν θα είναι ικανές
να καλύψουν το κόστος επένδυσης που έκανε κάθε επιχείρηση για να εισέλθει στον
κλάδο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα καµία από τις καινούριες επιχειρήσεις να µην
πραγµατοποιήσει είσοδο και έτσι η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση θα συνεχίζει να
απολαµβάνει τη µονοπωλιακή της δύναµη.
Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπήρχε συντονισµός µεταξύ των αγοραστών, οι ίδιοι θα
επιβαρυνθούν µε υψηλοτέρα ποσά καθώς ο µοναδικός πωλητής είναι η µονοπωλιακή
επιχείρηση σε αντίθεση µε το αν είχαν εισέλθει νέοι πωλητές στον κλάδο.10

∆ύναµη αγοράς, µερίδια αγοράς και βαθµός συγκέντρωσης

Έστω ότι υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις µέσα σε ένα κλάδο που ανταγωνίζονται
σε ποσότητες και παράγουν οµοιογενές προϊόν σε τιµή P και έχουν οριακό κόστος Ci.
Τα κέρδη της επιχείρησης i θα είναι:

Πi = P(Q)qi - ciqi
όπου το συνολικό προϊόν του κλάδου θα είναι: Q=qi +Σqj µε qi να είναι το προϊόν της
επιχείρησης i και qj να είναι το προϊόν της επιχείρησης j. Από την µεγιστοποίηση των
κερδών παίρνοντας συνθήκες πρώτης τάξης έχουµε:
dΠi / dqi = 0

P(Q) +dP / dqi * qi – ci= 0

P*(Q) – Ci = - dP / dQ * dQ / dqi * qi
όπου P* είναι η τιµή ισορροπίας του κλάδου. Επίσης διαιρώντας και τα δυο µέρη της
ισότητας µε P* έχουµε:
(P*- Ci) / P* = - (dP *dQ / dQ* P**dqi) *qi
πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας µε το Q και γνωρίζοντας ότι dQ/dqi=1 προκύπτει:
(P*- Ci) / P*= - (dP*Q*dQ) / (dQ*P**dqi*Q)
(P*- Ci) / P*= - dP / dQ * Q / P *qi / Q
ξέροντας ότι η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση µε ε= -(dQ/Q) / (dP/P) η ισότητα
µπορεί να ξαναγραφεί σαν Li=mi/ε (1) όπου L είναι ο δείκτης Lerner της
επιχείρησης i και mi είναι το µερίδιο αγοράς της επιχείρησης i. Στην χαρακτηριστική
περίπτωση µονοπωλίου η σχέση είναι Li = 1/ε. βασιζόµενοι σε αυτό τον δείκτη
µπορούµε να βρούµε και ένα δείκτη µονοπωλιακής δύναµης για ολόκληρη την αγορά.
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Εάν L=ΣimiLi τότε τη σχέση (1) µπορούµε να την πολλαπλασιάσουµε µε mi και
γίνεται:
Limi = mi2 / ε

L= Σmi2 / ε

ΣLimi = Σmi2 / ε

όπου Σmi2 είναι ο γνωστός δείκτης Herfindahl. Έτσι µπορούµε να καταλήξουµε στο
συµπέρασµα ότι υπάρχει µια άµεση σχέση µεταξύ του βαθµού συγκέντρωσης του
κλάδου και της µονοπωλιακής δύναµης.11

1.7 Κατάχρηση µονοπωλιακής δύναµης

Όπως είπαµε και στην αρχή του κεφαλαίου στην οικονοµική θεωρία οι
επιχειρήσεις που κατέχουν πολύ υψηλό µερίδιο αγοράς ονοµάζονται κυρίαρχες.
Σύµφωνα µε το άρθρο 82 “µια επιχείρηση ονοµάζεται κυρίαρχη όταν της επιτραπεί
να περιορίσει τον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά παρέχοντας της τη δυνατότητα να
συµπεριφέρεται σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους
πελάτες και εν τέλει τους καταναλωτές.” Ωστόσο πολλές φορές επιχειρήσεις µε
κυρίαρχη θέση στην αγορά εφαρµόζουν στρατηγικές αποκλεισµού προσπαθώντας να
εξαλείψουν δυνητικούς ανταγωνιστές. Επίσης σύµφωνα µε τις αρχές ανταγωνισµού
προκειµένου µια στρατηγική να χαρακτηριστεί επιζήµια θα πρέπει να αξιολογήσουµε
τις συνέπειες που θα έχει αυτή η πρακτική στην ευηµερία των καταναλωτών όπως το
πλεόνασµα των καταναλωτών καθώς γνωρίζουµε ότι, όταν οι τιµές αυξάνονται, το
CS µειώνεται.
Από την άλλη πιστεύεται ότι η συνολική ευηµερία δεν θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη, κάτι το οποίο βρίσκει αντίθετους πολλούς οικονοµολόγους που θεωρούν ότι
η κοινωνική ευηµερία θα πρέπει να αξιολογείται. Σύµφωνα µε τις αρχές
ανταγωνισµού, έµφαση δε θα πρέπει να δίνεται στους ανταγωνιστές αλλά στην έννοια
του ανταγωνισµού. Έτσι λοιπόν σε περίπτωση που µια επιχείρηση εφαρµόσει µια
καταχρηστική πρακτική θα πρέπει να εξετάσουµε τις συνέπειες που έχει στον
ανταγωνισµό. Πιο συγκεκριµένα, στα αποτελέσµατα που έχει πάνω στην τιµή όπως
και σε άλλους καθοριστικούς παράγοντες της ευηµερίας του καταναλωτή όπως η
ποιότητα των προϊόντων. Αυτό σηµαίνει ότι η προστασία ανταγωνισµού δε θα πρέπει
να σχετίζεται µε τη διατήρηση της δοµής της αγοράς διότι για παράδειγµα µια
ενέργεια µπορεί να οδηγήσει ένα ανταγωνιστή εκτός κλάδου, αλλά παράλληλα να
προκαλέσει µια µείωση στην τιµή κάτι το οποίο θα ευνοήσει τους καταναλωτές.
Όταν λέµε στρατηγικές αποκλεισµού εννοούµε στρατηγικές που βελτιώνουν την
ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης που τις αναλαµβάνει, (λεπτοµερής επεξήγηση
τους θα γίνει στο επόµενο κεφάλαιο) αλλά προκαλούν ζηµιά (competitive harm)
καθώς αποκλείουν ανταγωνιστές από τον κλάδο.

7-11

Motta M. (2004), Competition Policy:Theory and Practice, Cambridge University Press
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι που µπορεί να δηµιουργηθεί “competitive harm”. Αρχικά
µπορεί να εµφανιστεί σε µια αγορά όπου µια επιχείρηση έχει σηµαντική παρουσία και
σκοπός της είναι ο αποκλεισµός κάποιου ανταγωνιστή ή να µειωθεί η ένταση του
ανταγωνισµού. Επίσης µπορεί να εµφανιστεί σε µια κάθετη αγορά όπου µια
επιχείρηση κατέχει µια πολύ σηµαντική διευκόλυνση, η οποία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τον αποκλεισµό κάποιου αντιπάλου της. Τέλος µπορεί να
εµφανιστεί σε µια γειτονική αγορά, εάν η µονοπωλιακή δύναµη χρησιµοποιηθεί
κατάλληλα για τον αποκλεισµό κάποιου ανταγωνιστή από αυτή.12

12
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Στην εποχή µας οι επιχειρήσεις έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ έχοντας ως µοναδικό
σκοπό το προσωπικό τους συµφέρον που έχει άµεση σχέση µε τη µεγιστοποίηση των
κερδών τους. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις προκειµένου να επιτύχουν το σκοπό τους
αδιαφορούν για το όφελος των καταναλωτών. Έτσι χρησιµοποιούν διάφορες
στρατηγικές που µειώνουν την ευηµερία των καταναλωτών ταυτόχρονα µε τη µείωση
του ανταγωνισµού στον κλάδο.
Σε πολλές περιπτώσεις όταν οι στρατηγικές αυτές πραγµατοποιούνται από
κυρίαρχες επιχειρήσεις υπάρχει παραβίαση του άρθρου 82 και οι αρχές
ανταγωνισµού θα πρέπει να επιληφθούν.
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται µερικές από τις στρατηγικές αυτές που έχουν ως
µοναδικό στόχο, όταν ασκούνται από κυρίαρχες επιχειρήσεις, να αποκλείσουν
δυνητικούς ανταγωνιστές από τον κλάδο ή ακόµα και να οδηγήσουν σε έξοδο ήδη
υπάρχοντες αντιπάλους.
Ωστόσο η αναγνώριση τέτοιου είδους στρατηγικών είναι δύσκολη καθώς πολλές
φορές αποτελούνται από ενέργειες που αρχικά ωφελούν τους καταναλωτές. Για
παράδειγµα έστω ότι µια κυρίαρχη επιχείρηση σε ένα κλάδο µειώνει αρχικά τις τιµές.
Αυτός είναι λόγος ώστε οι αρχές ανταγωνισµού να υποψιαστούν αυτή την επιχείρηση
για καταχρηστική εκµετάλλευση της κυρίαρχης θέσης της.

∆ιάκριση στρατηγικών:

1. Strategic pricing: τέτοια στρατηγική µπορεί να είναι η επιθετική τιµολόγηση
µε την οποία θα επικεντρωθούµε στη παρούσα διπλωµατική εργασία και θα
αναλύσουµε στη συνέχεια.
2. Price discrimination: τέτοιες είναι το margin squeeze και conditional rebates
για τις οποίες θα αναφερθούµε περιληπτικά σε αυτό το κεφάλαιο.
3. Non- Price practices: όπως είναι η άρνηση πώλησης (refusal to deal), tying
and bundling και συµβάσεις αποκλειστικότητας (exclusive dealing) στις
οποίες θα αναφερθούµε περιληπτικά.13

13
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
2.1 Επιθετική τιµολόγηση(Predation)14

Όπως έχουµε αναφέρει και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η επιθετική τιµολόγηση ή
επιθετική συµπεριφορά, είναι µια πρακτική που, όταν ασκείται από µια κυρίαρχη
επιχείρηση, προκαλεί την έξοδο των ανταγωνιστών ή τον αποκλεισµό των δυνητικών
ανταγωνιστών από τον κλάδο. Έτσι λοιπόν, όταν µια επιχείρηση έχει επιθετική
συµπεριφορά, σκοπίµως υπόκειται σε βραχυπρόθεσµες ζηµιές σε µια αγορά έτσι
ώστε να προκαλέσει την έξοδο των αντιπάλων της ή να αποτρέψει τους δυνητικούς
ανταγωνιστές από την είσοδό τους σε αυτή την αγορά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα η
κυρίαρχη επιχείρηση µετά την έξοδο των ανταγωνιστών από την αγορά να αυξήσει
αρκετά την τιµή και να πραγµατοποιήσει υψηλότερα κέρδη µελλοντικά.
Τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η επιθετική τιµολόγηση στους καταναλωτές
είναι βραχυπρόθεσµα θετικά και µακροπρόθεσµα αρνητικά. Αν η στρατηγική είναι
επιτυχηµένη τότε οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τις χαµηλότερες τιµές
βραχυπρόθεσµα αλλά όχι και µακροπρόθεσµα. Έτσι µετά την έξοδο των
ανταγωνιστών από τον κλάδο η κυρίαρχη επιχείρηση θα αυξήσει αρκετά τις τιµές
ώστε να αντισταθµίσει τις ζηµιές που είχε από την αρχική µείωση της τιµής.
Μπορούµε λοιπόν να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι η πρακτική της επιθετικής
τιµολόγησης µπορεί να παραβιάζει το άρθρο 82. Τα παραπάνω αναπαριστώνται
διαγραµµατικά στο σχήµα 2.1 :

PIExit

PI

PIPred

texit

σχήµα 2.1
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Έστω ότι έχουµε µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση I στον κλάδο, και η Ε ο
ανταγωνιστής της Ι, µε PI να είναι η τιµή της επιχείρησης I στον κλάδο, PIPred να είναι
η τιµή που βάζει η επιχείρηση I κατά την διάρκεια της επιθετικής τιµολόγησης, και
PIExit να είναι η τιµή που βάζει η επιχείρηση I µετά την έξοδο του ανταγωνιστή της
από τον κλάδο.
Όπως φαίνεται και από το σχήµα 2.1 σε περίπτωση που η επιχείρηση I
εφαρµόσει επιθετική τιµολόγηση αρχικά, θα βάλει µια τιµή πολύ χαµηλότερη από την
αρχική τιµή που είχε, τέτοια ώστε PIPred < PI έτσι ώστε σκοπίµως να
πραγµατοποιήσει ζηµιές. Επειδή οι τιµές που βάζει η I θα είναι πολύ χαµηλές, η
επιχείρηση E δεν θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στον κλάδο και θα εξέλθει την
χρονική στιγµή texit όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.1.
Επίσης σε περίπτωση που υπάρχουν υψηλά εµπόδια εισόδου στον κλάδο δεν θα
µπορέσουν να εισέλθουν µέσα σε αυτόν δυνητικοί ανταγωνιστές. Με την
πραγµατοποίηση της εξόδου της E και εξαιτίας των εµπόδιων εισόδου που υπάρχουν
στον κλάδο η επιχείρηση I θα αυξήσει αρκετά τις τιµές έτσι ώστε PIExit > PI . Αυτό η
επιχείρηση I θα το κάνει προκειµένου να αντισταθµίσει τις απώλειες, δηλαδή τις
ζηµιές που είχε από την αρχική µείωση της τιµής, την αρχική περίοδο και να
πραγµατοποιήσει κέρδη.
Μπορούµε λοιπόν να καταλάβουµε ότι µετά την έξοδο του ανταγωνιστή από τον
κλάδο θα υπάρξει µείωση του ανταγωνισµού κάτι το οποίο θα έχει αρνητική συνέπεια
στους καταναλωτές εξαιτίας των αυξηµένων τιµών µακροχρόνια.

2.2 ∆ιακριτική τιµολόγηση( price discrimination)15

Η διακριτική τιµολόγηση ορίζεται όταν µια επιχείρηση πουλάει κάτω από τις ίδιες
συνθήκες κόστους το ίδιο προϊόν, σε διαφορετικές τιµές και σε διαφορετικούς
καταναλωτές. Για να µπορεί µια επιχείρηση να πραγµατοποιήσει διακριτική
τιµολόγηση θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κατηγοριοποιήσει τους διάφορους
τύπους καταναλωτών και να τους τιµολογεί διαφορετικά. Επίσης για να είναι
επιτυχηµένη η διακριτική τιµολόγηση, θα πρέπει να είναι δύσκολο για τους
καταναλωτές να προβούν σε µεταπώληση του προϊόντος µεταξύ τους, εξαιτίας του
υψηλού κόστους µετακίνησης (high transportation cost), των ρυθµιστικών
περιορισµών και λόγω της διαφοροποίησης των προϊόντων.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχουν ευκαιρίες αρµπιτράζ. Το
βασικότερο κίνητρο για µια επιχείρηση για να πραγµατοποιήσει διακριτική
τιµολόγηση είναι το ότι µπορεί να αυξήσει τα κέρδη της προσεγγίζοντας ουσιαστικά
ένα µεγαλύτερο µέρος των καταναλωτών. Η διακριτική τιµολόγηση µπορεί να
διαχωριστεί σε 3 διαφορετικούς τύπους: του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου
βαθµού.
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∆ιακριτική τιµολόγηση πρώτου βαθµού
∆ιακριτική τιµολόγηση πρώτου βαθµού έχουµε όταν οι πελάτες πληρώνουν για
κάθε µονάδα προϊόντος διαφορετική τιµή που είναι ίση µε το µέγιστο που είναι
πρόθυµοι να πληρώσουν για αυτή τη µονάδα. Έτσι µε διαφορετικούς πελάτες που
αγοράζουν ή δεν αγοράζουν µια µονάδα κάθε πελάτης πληρώνει την τιµή επιφύλαξής
του. Η διακριτική τιµολόγηση πρώτου βαθµού παρατηρείται κυρίως σε πωλήσεις
µέσω internet, όπως και σε πωλήσεις παραγωγών σε τοπικούς διανοµείς.
Γενικά µια επιχείρηση µπορεί να χρεώνει διαφορετικές τιµές σε διαφορετικούς
πελάτες, επειδή µπορεί να υπάρχουν διαφορετικά κόστη συναλλαγών. Όταν όµως µια
επιχείρηση πραγµατοποιεί διακριτική τιµολόγηση µε σκοπό τον αποκλεισµό
δυνητικών (ή όχι) ανταγωνιστών από την αγορά ή χρεώνει πολύ υψηλές τιµές
εκµεταλλευόµενη την µονοπωλιακή της δύναµη τότε µπορεί να υπάρξει παραβίαση
του άρθρου 82.
Κάτι παρόµοιο συνέβη και στην περίπτωση της UBC όπου η διακριτική
τιµολόγηση που πραγµατοποιούσε βρέθηκε ότι ήταν καταχρηστική και συνεπώς
παραβίαζε το άρθρο 82.

∆ιακριτική τιµολόγηση δευτέρου βαθµού

Η διακριτική τιµολόγηση δευτέρου βαθµού παρατηρείται όταν η επιχείρηση δεν
µπορεί να παρατηρήσει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πελατών της. Σε αυτή
την περίπτωση η επιχείρηση προσφέρει ένα “µενού” µε διαφορετικά πακέτα τιµών
και άλλων όρων που σχετίζονται συνήθως µε την ποιότητα του προϊόντος ή της
υπηρεσίας που προσφέρεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο κάθε πελάτης να
ταξινοµείται µόνος του χωρίς να χρειάζεται η επιχείρηση να αναγνωρίσει την
κατηγορία στην οποία ανήκει. Παραδείγµατα διακριτικής τιµολόγησης δευτέρου
βαθµού είναι οι διαφορετικές τιµές στα εισιτήρια των αεροπλάνων που απευθύνονται
για διαφορετικούς τύπους θέσεων ανάλογα µε την τιµή( business vs economy).

∆ιακριτική τιµολόγηση τρίτου βαθµού

Η διακριτική τιµολόγηση τρίτου βαθµού είναι η πώληση σε διαφορετικές οµάδες
καταναλωτών, µε διαφορετικά παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά σε διαφορετικές τιµές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα διακριτικής τιµολόγησης τρίτου βαθµού είναι τα
φτηνότερα εισιτήρια για µαθητές και για φοιτητές στα µέσα µαζικής µεταφοράς όπως
και η ψηλότερη τιµή που έχουν τα βιβλία µε σκληρό εξώφυλλο σε σχέση µε τα βιβλία
µε µαλακό εξώφυλλο.

14, 15
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2.3 Margin Squeeze16

Άλλη µια πρακτική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον αποκλεισµό από τον
κλάδο, αντιπάλων ή δυνητικών ανταγωνιστών, είναι το margin squeeze. Σε αυτή την
περίπτωση στην κυρίαρχη επιχείρηση που είναι κάθετα ολοκληρωµένη ανήκει µια
πολύ σηµαντική εισροή (essential facility), την οποία χρησιµοποιεί προκειµένου να
αποκλείσει ανταγωνιστές από την κάτω αγορά. Με τον όρο essential facility
εννοούµε µια πολύ σηµαντική, απαραίτητη εισροή, µε δυσκολία αντιγραφής από τους
αντιπάλους, που είναι αναγκαία για κάθε επιχείρηση για να λειτουργήσει σε αυτή την
αγορά.
Για να προκύψει το margin squeeze χρειάζονται 3 στοιχεία. Πρώτον η πάνω
επιχείρηση (upstream firm) θα πρέπει να παράγει µια πολύ σηµαντική εισροή χωρίς
υποκατάστατα. ∆εύτερον η ίδια επιχείρηση θα πρέπει να πουλά την απαραίτητη
εισροή σε µια ή περισσότερες επιχειρήσεις στην κάτω αγορά. Τέλος, θα πρέπει να
χρησιµοποιεί η ίδια την δική της εισροή και να ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις στην
κάτω αγορά.
Η βασική ιδέα είναι πως όταν µια επιχείρηση που είναι κάθετα ολοκληρωµένη και
ταυτόχρονα λειτουργεί και ως προµηθευτής των άλλων επιχειρήσεων, έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει µια σηµαντική εισροή, τότε µπορεί να πραγµατοποιήσει
margin squeeze. Έτσι η επιχείρηση µπορεί να πουλάει τη βασική εισροή στους
ανταγωνιστές της στην κάτω αγορά σε πολύ υψηλή τιµή ή ακόµα και να µην
επιτρέπει σε αυτούς την πρόσβαση στην εισροή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τον
αποκλεισµό πιθανών αποτελεσµατικών ανταγωνιστών. Μια τυπική µορφή αγοράς
δίνεται στο παρακάτω σχήµα (2.2):
σχήµα 2.2

Μ
α1

D1
Μ

P0

P1

Τελική αγορά 0

τελική αγορά 1
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Η Μ είναι η επιχείρηση που κατέχει την αναγκαία εισροή και µπορεί να προσφέρει
τις υπηρεσίες της σε µια αγορά που λειτούργει ως µονοπώλιο. Επίσης µπορεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε άλλες αγορές όπου ανταγωνίζονται µαζί µε άλλες
επιχειρήσεις. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα (2.2) η επιχείρηση Μ
ανταγωνίζεται µε την επιχείρηση D1 µε το α1 να αποτελεί την τιµή πρόσβασης και να
ισούται µε:

α1=οριακο κόστος πρόσβασης + τροποποιηµένος όρος RAMSEY
Σύµφωνα µε τον κανόνα του Baumol- Willig η κάτω αγορά θα πρέπει να είναι
διεκδικήσιµη (contestable) δηλαδή να υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου χωρίς
σηµαντικό µη ανακτήσιµο κόστος. Επίσης υποθέτουµε ότι δεν υπάρχει
διαφοροποίηση προϊόντος έτσι ώστε η τιµή στην τελική αγορά να είναι κοινή. Τότε η
τιµή πρόσβασης θα πρέπει να είναι ίση µε α= P – C1 δηλαδή το ποσοστό κέρδους θα
πρέπει να είναι ( P – α) ίσο µε το κόστος της δηλαδή P-α= CM.
Στην περίπτωση όπου P- α < CM τότε η πρακτική του margin squeeze θεωρείται
καταχρηστική παραβιάζοντας ουσιαστικά το άρθρο 82 ενώ σε αντίθετη περίπτωση
όπου P-α > CM τότε η πρακτική δεν θεωρείται καταχρηστική. Το πρόβληµα µε το
τεστ αυτό είναι ότι δίνει κίνητρο στην επιχείρηση Μ να διανείµει ένα σηµαντικό
µέρους του κόστους CM στο πάνω της αγοράς όπου λειτούργει και έτσι να
εξασφαλίσει ότι P-α > CM.

2.4 Refusal to deal (άρνηση πώλησης)17

Όπως προαναφέρθηκε οι επιχειρήσεις που είναι κάθετα ολοκληρωµένες και έχουν
µονοπωλιακή δύναµη στην αγορά έχουν διάφορα κίνητρα για να αποκλείσουν
ανταγωνιστές από τον κλάδο προκειµένου να διατηρήσουν τη µονοπωλιακή τους
δύναµη. Αρχικά έχουν κίνητρο να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές τους στο κάτω
στάδιο της παραγωγής (downstream market) και πιο συγκεκριµένα από την αγορά της
εισροής που παράγουν στο πάνω στάδιο. ∆εύτερον προσπαθούν να αποκλείσουν τους
ανταγωνιστές τους στο πάνω µέρος της παραγωγής (upstream market), και ειδικότερα
από την προµήθεια των εισροών που παράγουν ανταγωνιστές τους (από το κάτω
τµήµα τους) σε αυτό το στάδιο.
Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι η άρνηση πώλησης (refusal to deal), δηλαδή η
άρνηση της κυρίαρχης επιχείρησης στην πάνω αγορά να πουλήσει την απαραίτητη
εισροή που έχει. Σύµφωνα µε το άρθρο 82 κάτι τέτοιο καθίσταται παράνοµο και θα
πρέπει να επέµβουν οι αρχές ανταγωνισµού εκτός βέβαια και αν αυτή η συµπεριφορά

16, 17

Βέττας Ν. και Κατσουλάκος Ι. (2004), Πολιτική Ανταγωνισµού και Ρυθµιστική Πολιτική,
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µπορεί να δικαιολογηθεί, όπως για παράδειγµα να υπάρξει άρνηση πώλησης της
εισροής λόγω έλλειψης αξιοπιστίας της κάτω επιχείρησης.
Γενικά, όταν µια ηγέτιδα επιχείρηση έχει υπό την κατοχή της µια πολύ σηµαντική
εισροή και αρνείται να την πουλήσει σε ανταγωνιστές της, τότε µπορεί να
δηµιουργηθεί κάθετος περιορισµός. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον
αποκλεισµό κάποιων ανταγωνιστών από τις πάνω αλλά και από τις κάτω αγορές.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα άρνησης πώλησης αποτελεί η υπόθεση Raleigh
η οποία είναι εταιρεία παραγωγής ποδηλάτων. Πιο συγκεκριµένα η Raleigh αρνήθηκε
να προµηθεύσει ποδήλατα σε κάποια καταστήµατα καθώς πίστευε ότι έπρεπε να
προστατευτούν τα παραδοσιακά καταστήµατα διανοµής των προϊόντων της. Οι αρχές
ανταγωνισµού ύστερα από µελέτη των στοιχείων κατέληξαν ότι η απόφαση της
Raleigh µείωνε τον ανταγωνισµό µε αποτέλεσµα η συµπεριφορά της να
χαρακτηριστεί αντί-ανταγωνιστική.

2.5 Εκπτώσεις (Conditional rebates)

Conditional rebates έχουµε όταν µια επιχείρηση δίνει στον πελάτη της κάποια
έκπτωση εάν οι αγορές του µέσα σε µια συγκεκριµένη περίοδο έχουν περάσει κάποιο
όριο. Όπως και οι προηγούµενες πρακτικές έτσι και αυτή, αν πραγµατοποιηθεί από
κυρίαρχες επιχειρήσεις, µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό ανταγωνιστών από την
αγορά. Αφενός µεν οι εκπτώσεις που γίνονται από τις επιχειρήσεις συχνά
ενθαρρύνονται καθώς είναι ένα µέσο όπου οι τιµές ανταγωνίζονται και επωφελούνται
οι καταναλωτές από τις µειωµένες τιµές. Αφετέρου, ορισµένοι τύποι εκπτώσεων
µπορεί να προκαλέσουν ανταγωνιστικό κακό (competitive harm) όταν
χρησιµοποιούνται για τον αποκλεισµό των ανταγωνιστών.

Τύποι εκπτώσεων18

∆ύο είναι οι τύποι εκπτώσεων που συναντώνται στην αγορά, οι Retroactive Rebates
και Incremental Rebates:
1. Retroactive Rebates: Αναφέρεται στην έκπτωση που γίνεται από την επιχείρηση
και αφορά όλες τις αγορές του πελάτη.

2. Incremental Rebates: Παρατηρείται όταν η έκπτωση αναφέρεται μόνο στις
επιπλέον μονάδες προϊόντος πάνω από το όριο που έχει αγοράσει.

Σε γενικές γραµµές τέτοιες εκπτώσεις µπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισµό
ανταγωνιστών ή να κάνουν πιο δύσκολη την είσοδο τους στην αγορά ειδικότερα όταν
εφαρµόζονται από επιχειρήσεις που έχουν δεσπόζουσα θέση στον κλάδο και κάνουν
25

κατάχρησή της. Για να αξιολογήσουµε τις επιπτώσεις των εκπτώσεων στον
ανταγωνισµό θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσουµε τη µονοπωλιακή δύναµη της
επιχείρησης που εφαρµόζει τις εκπτώσεις.
Έπειτα εξετάζουµε αν οι ανταγωνιστές έχουν εναλλακτικούς τρόπους στην αγορά
για να επιβιώσουν και υπολογίζουµε το κοµµάτι της ζήτησης όπου οι καταναλωτές θα
καλύψουν σίγουρα µε προϊόντα της επιχείρησης όπως και το κοµµάτι της ζήτησης
όπου οι καταναλωτές µπορούν να το καλύψουν µε υποκατάστατα προϊόντα άλλων
ανταγωνιστών. Τέλος ελέγχουµε την περίπτωση έσοδα< A.A.C contestable. Αν
ισχύει, τότε η επιχείρηση που εφαρµόζει τη συγκεκριµένη πρακτική κάνει κατάχρηση
της δεσπόζουσας θέσης της και θα πρέπει να εξεταστεί από τις αρχές ανταγωνισµού.

2.6 Tying and Bundling19

Αγαθά τα οποία θεωρούνται συνδεδεμένα (tied) είναι εκείνα τα οποία προσφέρονται
υπό την προϋπόθεση ότι μαζί τους, θα αγοραστεί και ένα συμπληρωματικό αγαθό, ενώ ως
ομαδοποιημένα (bundled) θεωρούνται διαφορετικά μεταξύ τους αγαθά, τα οποία
πωλούνται μαζί σε σταθερές αναλογίες όπως για παράδειγμα τα αμάξια με τα λάστιχα.

Πολλά προϊόντα είναι συνδεδεµένα έτσι ώστε η επιχείρηση να µπορεί να
εκµεταλλευτεί τις οικονοµίες κλίµακας ή φάσµατος των προϊόντων όπως και τα
κόστη µεταφοράς. Τέλος η σύνδεση προϊόντων µπορεί να βοηθήσει στην επίλυση
προβληµάτων ασύµµετρης πληροφόρησης όπως και να εγγυηθεί υψηλότερη ποιότητα
στο προϊόν εξασφαλίζοντας ουσιαστικά ότι το προϊόν λειτουργεί σωστά.
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι το tying and bundling δεν υπονοµεύει τον
ανταγωνισµό όταν ασκείται από επιχειρήσεις χωρίς µονοπωλιακή δύναµη. Αντίθετα,
ωφελεί τους καταναλωτές καθώς µπορεί να τους προσφέρει δυο ή και περισσότερα
προϊόντα σε χαµηλότερη τιµή από αυτήν που θα πωλούνταν ξεχωριστά. Όταν όµως
µια επιχείρηση συνδέει τα προϊόντα της σε µια αγορά που είναι κυρίαρχη τότε µπορεί
να υπάρχει παραβίαση του άρθρου 82 περί αντί- ανταγωνιστικής συµπεριφοράς. Αυτό
θα οδηγούσε στον αποκλεισµό άλλων ανταγωνιστών από τον κλάδο.
Για παράδειγµα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, αν µια κυρίαρχη επιχείρηση
συνδέσει τα προϊόντα της είναι πολύ πιθανό να αποκλείσει άλλους προµηθευτές
ακόµα και αν προσέφερε τα προϊόντα της ξεχωριστά. Τέλος ένα άλλο µειονέκτηµα
που έχει το bundling στον ανταγωνισµό είναι ότι δηµιουργεί εµπόδια εισόδου για νέες
επιχειρήσεις που επιθυµούν να εισέλθουν στην αγορά ενός από τα προϊόντα που είναι
συνδεδεµένα. Αυτό παρατηρείται σε µεγαλύτερο βαθµό όταν τα προϊόντα είναι
συµπληρωµατικά.

18
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Παραδείγµατα περιπτώσεων όπου η σύνδεση προϊόντων οδήγησε σε µείωση του
ανταγωνισµού έχουµε από το 1936 όταν το δικαστήριο καταδίκασε την πρακτική της
IBM να µην επιτρέπει κάρτες άλλων προµηθευτών στα µηχανήµατα της,
απορρίπτοντας την άποψη που υποστήριζε η ίδια η επιχείρηση, ότι δηλαδή
διαφορετικές κάρτες θα δηµιουργούσαν σηµαντικά προβλήµατα στα µηχανήµατα.
Επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της International Salt το
1947 όπου ανάγκαζε τους αγοραστές την να προµηθεύονται αλάτι από την ίδια. Και
σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο επέβαλε πρόστιµο στην International Salt
απορρίπτοντας την άποψη της ότι χαµηλότερης ποιότητας αλάτι θα δηµιουργούσε
σηµαντική ζηµία στα µηχανήµατα.

2.7 Συµβάσεις αποκλειστικότητας (exclusive dealing)20

Οι συµβάσεις αποκλειστικότητας είναι συµβόλαια τα οποία αναφέρονται τόσο
στον αγοραστή όσο και στον προµηθευτή. Ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι ο αγοραστής
πρέπει να αγοράσει όλα όσα είναι απαραίτητα για αυτόν από ένα κυρίαρχο πωλητή ή
ο ίδιος ο προµηθευτής να πουλήσει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του σε µια
κυρίαρχη επιχείρηση.
Γενικά όταν µιλάµε για συµβάσεις αποκλειστικότητας θα πρέπει να καταλάβουµε
ότι τέτοιου είδους συµβόλαια µεταξύ προµηθευτή και πελάτη είναι συνήθως νόµιµα.
Οι περισσότερες συµβάσεις αποκλειστικότητας είναι ωφέλιµες καθώς µειώνουν τα
κόστη αποτελεσµατικότητας, ελαχιστοποιούν το “free riding” και εξασφαλίζουν µια
αξιόπιστη πηγή προσφοράς τόσο για τους πελάτες όσο και για τους προµηθευτές.
Αντιθέτως, εάν τέτοια συµβόλαια συντάσσονται από επιχειρήσεις που είναι
κυρίαρχες στην αγορά µπορεί να βλάψουν τον ανταγωνισµό. Για παράδειγµα οι
συµβάσεις αποκλειστικότητας µπορεί να χρησιµοποιηθούν έτσι ώστε να µην µπορεί
να γίνει πρόσβαση του ανταγωνιστή σε διανοµείς που είναι απαραίτητοι για να
πραγµατοποιήσει πωλήσεις και έτσι ο ίδιος να µπορέσει να γίνει βιώσιµος. Άλλη µια
επικίνδυνη κατάσταση µπορεί να συµβεί, όταν µια κυρίαρχη επιχείρηση που είναι
αγοραστής, προσπαθεί σκοπίµως µε συµβάσεις αποκλειστικότητας να δέσει όλες τις
άλλες πηγές προµήθειας, ωθώντας τους ανταγωνιστές της στην έξοδο από την αγορά.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι οι συµβάσεις αποκλειστικότητας
µπορούν να συνταχτούν από κυρίαρχες επιχειρήσεις προκειµένου να εµποδίσουν
άλλους ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά και να πραγµατοποιήσουν κέρδη.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούµε ότι οι συµβάσεις αποκλειστικότητας
µειώνουν τον ανταγωνισµό στην αγορά παραβιάζοντας το άρθρο 82, προκαλώντας
ζηµία στους καταναλωτές εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισµού που υπάρχει στον
κλάδο, καθώς χρησιµοποιούνται καθαρά ως στρατηγικές αποκλεισµού ανταγωνιστών.
Όπως φαίνεται στο σχήµα 2.3 παρακάτω, έστω ότι υπάρχει η επιχείρηση Ι που
βρίσκεται µόνη της στην αγορά και προµηθεύει το µοναδικό αγοραστή Β του κλάδου
και έστω ότι υπάρχει ο δυνητικός ανταγωνιστής Ε που προσπαθεί να εισέλθει στην
αγορά. Η επιχείρηση I που είναι η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση στην αγορά έχει δέσει
τον αγοραστή Β µε συµβάσεις αποκλειστικότητας. Συνεπώς ο Β δεσµεύεται µέσω
συµβολαίου να αγοράζει µόνο από την Ι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η επιχείρηση Ε που είναι ο δυνητικός ανταγωνιστής να
έχει ουσιαστικά αποκλειστεί εξαιτίας του συµβολαίου που έχουν συνάψει η Ι µε τον
Β. Έτσι η Ε, που είναι ο δυνητικός προµηθευτής, δε θα εισέλθει στην αγορά και έτσι
η Ι θα συνεχίσει να αποτελεί το µοναδικό προµηθευτή της αγοράς. Οπότε µπορούµε
να συνειδητοποιήσουµε ότι οι συµβάσεις αποκλειστικότητας µπορεί να
χρησιµοποιηθούν για τον αποκλεισµό δυνητικών ανταγωνιστών.
σχήµα 2.3

I
ιιis
E

B
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Όπως έχει διαπιστωθεί οι χαµηλές τιµές σχετίζονται συνήθως µε την αύξηση της
ευηµερίας των καταναλωτών. Πολλές φορές όµως οι αρχές ανταγωνισµού θα πρέπει
να είναι υποψιασµένες µε καταστάσεις όπου οι επιχειρήσεις βάζουν πολύ χαµηλές
τιµές. Υπάρχουν αρκετές κυρίαρχες επιχειρήσεις που πράττουν ανάλογα µε ένα και
µοναδικό σκοπό, να αναγκάσουν τους ανταγωνιστές τους να εξέλθουν από την αγορά
ή ακόµα και να εµποδίσουν τους δυνητικούς ανταγωνιστές να εισέλθουν µέσα στον
κλάδο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι
χαµηλές τιµές θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ευηµερίας των καταναλωτών αλλά
µόνο βραχυχρόνια καθώς µόλις η ανταγωνιστική επιχείρηση εξέλθει από την αγορά ο
επιτιθέµενος θα αυξήσει την τιµή. Έτσι η πρακτική της επιθετικής τιµολόγησης θα
έχει ως αποτέλεσµα να χειροτερέψει την ευηµερία των καταναλωτών µακροχρόνια
καθώς θα εξαλειφτεί κάθε είδος ανταγωνισµού στον κλάδο. (ανατρέξτε στο σχήµα
2.1)
Η επιθετική τιµολόγηση προκύπτει, όταν µια επιχείρηση βάζει τιµές σ’ ένα
επίπεδο όπου υπονοεί ότι θυσιάζει κέρδη βραχυχρόνια µε µοναδικό σκοπό να
εξαλείψει τον ανταγωνισµό και να αποκτήσει περισσότερα κέρδη µακροχρόνια. Για
να πραγµατοποιηθεί η επιθετική τιµολόγηση όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2, η
επιχείρηση που την εφαρµόζει πρέπει αρχικά να έχει βραχυπρόθεσµες ζηµιές και
επίσης να έχει αρκετή δύναµη στην αγορά έτσι ώστε να αυξήσει τις τιµές µόλις οι
ανταγωνιστές της εξέλθουν από τον κλάδο.
Στο άρθρο του ο Mc Gee, υποστηρίζει ότι η επιθετική τιµολόγηση είναι µια
πρακτική η οποία δεν ευσταθεί και το δικαιολογεί ως εξής:21
1. Αρχικά η επιχείρηση µε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς θα υποστεί
µεγαλύτερες ζηµιές σε σχέση µε την επιχείρηση που έχει µικρότερο µερίδιο.
2. ∆εύτερον σύµφωνα µε τον Mc Gee τα ενεργητικά στοιχεία µιας µικρής
επιχείρησης δεν εξαφανίζονται και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα µόλις υπάρξει
αύξηση των τιµών από την επιχείρηση που εφαρµόζει την επιθετική
τιµολόγηση, η µικρή επιχείρηση να µπορέσει να εισέλθει ξανά στον κλάδο.
3. Τρίτον η θεωρία της επιθετικής τιµολόγησης προϋποθέτει “βαθύ πορτοφόλι”
(deep pocket) για τον επιτιθέµενο σε αντίθεση µε το θύµα.
4.

21
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3.1 Το παράδοξο του Selten(chain store paradox)22

Το 1978 ο Selten θεώρησε ότι υπάρχει µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι που έχει
µια αλυσίδα καταστηµάτων και δραστηριοποιείται σε Ν αγορές. Σε κάθε αγορά η ήδη
υπάρχουσα επιχείρηση αντιµετωπίζει ένα τοπικό ανταγωνιστή υποθέτοντας για
παράδειγµα ότι η επιχείρηση 1 µπορεί να εισέλθει στην αγορά 1 την περίοδο 1, η
επιχείρηση 2 µπορεί να εισέλθει στην αγορά 2 την περίοδο 2 και ως εξής. Σύµφωνα
µε τη θεωρία παιγνίων, το παίγνιο µεταξύ της επιχείρησης που εφαρµόζει την
επιθετική τιµολόγηση και του δυνητικού ανταγωνιστή παρουσιάζεται στο ακόλουθο
σχήµα (3.1):

Ε

Not entry

Entry

( 0, ΠΜ)

I

Fight

Accommodate

ΠΕP

ΠΕΑ

ΠIP

ΠΙΑ

σχήµα 3.1

Για να εξετάσουµε, αν η επιθετική τιµολόγηση είναι ορθολογική στρατηγική, θα
πρέπει να πάρουµε διάφορες περιπτώσεις.
Αρχικά ας υποθέσουµε ότι Ν= 1 δηλαδή το παίγνιο είναι µια και έξω (one shot
game) και ότι υπάρχει τέλεια πληροφόρηση. Όπως φαίνεται από το διάγραµµα η
επιχείρηση Ε πρέπει να πάρει την απόφαση για το αν ή όχι εισελθει (entry or not
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entry) στην αγορά, έπειτα η Ι θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα πολεµήσει (fight) την
είσοδο της Ε εφαρµόζοντας επιθετική τιµολόγηση ή να συµβιβαστεί (accommodate)
και να µην κάνει τίποτα.
Εάν ο δυνητικός ανταγωνιστής, δηλαδή η επιχείρηση Ε, όπως φαίνεται στο πρώτο
σκέλος του σχήµατος 3.1, δεν εισέλθει στην αγορά τότε οι αποδόσεις (pay-offs) που
θα πάρουν η Ι και η Ε θα είναι ΠΜ και 0 αντίστοιχα. Όπου ΠΜ συµβολίζονται τα
µονοπωλιακά κέρδη που θα πραγµατοποιήσει η επιχείρηση Ι στην αγορά, χωρίς την
είσοδο του δυνητικού ανταγωνιστή Ε, και το 0 είναι τα µηδενικά κέρδη που θα
πραγµατοποιήσει ο δυνητικός ανταγωνιστής Ε καθώς δε θα εισέλθει στον κλάδο.
Αν όµως υπάρχει είσοδος της Ε στην αγορά, όπως φαίνεται στο δεύτερο σκέλος
του σχήµατος 3.1, η επιχείρηση Ι θα έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή της Ι θα
είναι να πολεµήσει (fight) και η δεύτερη επιλογή είναι να συµβιβαστεί
(accommodate). Εάν η Ι µετά την είσοδο της Ε επιλέξει να κάνει accommodate τότε η
Ι θα πραγµατοποιήσει κέρδη ΠΙΑ ενώ η επιχείρηση Ε θα πραγµατοποιήσει κέρδη ΠΕΑ.
Σε αντίθετη περίπτωση εάν η Ι επιλέξει να πολεµήσει (fight) θα πραγµατοποιήσει
ενώ η επιχείρηση Ε θα κάνει κέρδη ΠΕP. Εδώ είναι σηµαντικό να υποθέσουµε πως
η επιλογή που έχει η Ι να πολεµήσει (fight) θα είναι ζηµιογόνα και για τους δύο
παίχτες (επιχείρηση Ι και επιχείρηση Ε) και για αυτό θα ισχύει:

ΠΙP

ΠΙΑ > ΠΙP και ΠΕΑ>0>ΠΕP
Επίσης υποθέτουµε ότι η επιχείρηση Ι θα πραγµατοποιήσει υψηλότερα κέρδη
όταν θα είναι µονοπώλιο παρά όταν είναι δυοπώλιο µε πιο απλά λόγια η Ι θα κάνει
πιο ψηλά κέρδη εάν δεν πραγµατοποιήσει είσοδο η Ε, συνεπώς παρατηρούµε ότι
ισχύει πως:
ΠΙΜ> ΠΙΑ
Σε αυτή την περίπτωση, επειδή το παίγνιο παίζεται µια µόνο φορά (one shot
game) είναι ξεκάθαρο ότι η απειλή της Ι, δηλαδή ότι θα πολεµήσει (fight) σε
περίπτωση που εισέλθει η Ε, δεν είναι αξιόπιστη. Αυτό συµβαίνει καθώς τα κέρδη
που θα αποκοµίσει από την επίθεση θα είναι µικρότερα από αυτά που θα πάρει σε
περίπτωση που συµβιβαστεί, καθώς έχουµε υποθέσει ότι ΠΙP<ΠΙΑ.
Λύνοντας το παίγνιο µε τη µέθοδο της προς τα πίσω επαγωγής (backward
induction), παρατηρούµε ότι η επιχείρηση Ι µεταξύ της επιλογής που έχει να
πραγµατοποιήσει επίθεση (fight) ή να συµβιβαστεί (accommodate) θα επιλέξει να
συµβιβαστεί, επειδή τα pay- offs που θα πάρει θα είναι περισσότερα καθώς ισχύει ότι
ΠΙΑ>ΠΙP.
Συνεχίζοντας την επίλυση του παιγνίου παρατηρούµε ότι η επιχείρηση Ε έχει δύο
επιλογές οι οποίες είναι είτε να πραγµατοποιήσει είσοδο στην αγορά είτε να
παραµείνει εκτός αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση η Ε θα επιλέξει να
πραγµατοποιήσει είσοδο (δηλαδή να εισελθει στην αγορά) καθώς τα pay- offs που θα
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πάρει θα είναι µεγαλύτερα από την περίπτωση που δεν εισέλθει στο κλάδο διότι θα
πραγµατοποιήσει µηδενικά κέρδη δηλαδή ισχύει ΠΕΑ > 0.
Έτσι λοιπόν καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι στην τέλεια ισορροπία η Ε θα
εισέλθει στον κλάδο και η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι θα επιλέξει τη στρατηγική
accommodate καθώς η επιθετική τιµολόγηση δε συνιστά ορθολογική επιλογή
στρατηγικής.

3.1.1 Το υπόδειγµα του Selten για Ν=2 (Έστω Ν=2)23

Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση Ι θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει επίθεση
(fight) στον πρώτο δυνητικό ανταγωνιστή Ε σκεφτόµενη ότι στην δεύτερη αγορά δε
θα υπάρξει είσοδος και εποµένως θα µπορέσει να πραγµατοποιήσει µονοπωλιακά
κέρδη σε αυτή. ∆ηλαδή σύµφωνα µε το παραπάνω επιχείρηµα αν ΠΙP+δΠΙΜ > ΠΙΑ+
δΠΙΑ όπου το δ είναι ο προεξοφλητικός παράγοντας και ισούται µε δ=1/(1+r). Τότε η
επιχείρηση Ι θα πραγµατοποιήσει επίθεση (fight) στον πρώτο Ε που θα συναντήσει.
Σύµφωνα όµως µε τα προηγούµενα το συγκεκριµένο επιχείρηµα θα είναι άτοπο
και όπως προαναφέρθηκε η επιθετική τιµολόγηση δε θα είναι ορθολογική. Αυτό θα
συµβεί διότι στη δεύτερη αγορά η Ε γνωρίζει ότι η Ι θα πρέπει να επιλέξει µεταξύ δυο
στρατηγικών όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 3.2 παρακάτω:

Ι

fight

accommodate

( ΠΙP, ΠΕP)

( ΠΙΑ, ΠΕΑ)

σχήµα 3.2

Εποµένως η επιχείρηση Ι µεταξύ αυτών των δυο στρατηγικών ενώ µπορεί να
επιλέξει είτε να κάνει επίθεση (fight) είτε να συµβιβαστεί (accommodate) θα επιλέγει
πάντα να κάνει accommodate καθώς τα κέρδη της από αυτή της την επιλογή θα είναι
πάντα µεγαλύτερα από εκείνα που θα πραγµατοποιούσε αν έκανε επίθεση(predation).
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Με δεδοµένο αυτό και ακολουθώντας όπως προηγουµένως τη µέθοδο της προς τα
πίσω επαγωγής µπορούµε να καταλάβουµε ότι η επιχείρηση Ι θα κάνει accommodate
και στην πρώτη αγορά. Άρα δοθέντος αυτού, δε θα εφαρµοστεί επιθετική τιµολόγηση
(predation) αποδεικνύοντας όπως προηγουµένως (δηλαδή για Ν=1) ότι η επιθετική
τιµολόγηση δε θεωρείται ορθολογική επιλογή.
Έστω ότι γενικά η επιχείρηση Ι µε την επιχείρηση Ε ανταγωνίζονται για Ν-1
περιόδους. Οµοίως όπως προηγουµένως οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι ανεξάρτητα
από το τι θα συµβεί σε κάθε περίοδο και ανεξάρτητα µε τις κινήσεις τους στην
παρούσα φάση, την επόµενη περίοδο θα πραγµατοποιηθεί είσοδος.
Έτσι η επιχείρηση Ε θα εισέλθει στην αγορά γνωρίζοντας όπως προηγουµένως ότι
για Ν=1 και Ν=2 , καθώς και ότι η Ι δε θα έχει κανένα λόγο να κάνει επίθεση.
Παρατηρούµε λοιπόν ότι σε αντίθεση µε όσα περιµέναµε η Ι δε θα µπορεί να δώσει
µια αξιόπιστη απειλή στην Ε προκειµένου να την αποθαρρύνει και να την κάνει να
µην εισέλθει στον κλάδο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα η επιθετική τιµολόγηση να
µην πραγµατοποιηθεί.

3.1.2 Το υπόδειγµα του Selten για Ν= ∞ ( Έστω ότι Ν=∞)24

Όταν ο αριθµός των περιόδων τείνει στο άπειρο, δηλαδή όταν Ν=∞, οι ακόλουθες
στρατηγικές είναι τέλειες (κατά Nash) και δεν πραγµατοποιείται είσοδος
καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι η επιθετική τιµολόγηση αποτελεί ορθολογική
στρατηγική.

Στρατηγική της Ι:

Η επιχείρηση Ι θα πραγµατοποιήσει επίθεση (fight) αν υπάρξει είσοδος (εφόσον
δεν έχει υπάρξει µέχρι τότε) και δεν έχει κάνει συµβιβασµό (accommodate) σε καµιά
άλλη περίοδο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα λειτουργήσει κάνοντας accommodate.
Έτσι λοιπόν µπορούµε να καταλήξουµε ότι σε περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω
η Ι θα κάνει επίθεση (fight) την πρώτη περίοδο.

Στρατηγική της Ε:

Αν η είσοδος που θα πραγµατοποιήσει η επιχείρηση Ε γίνει κάποια στιγµή
accommodated από την Ι τότε κάθε Ε που την ακολουθεί θα εισέρχεται στην αγορά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν δεν είχε υπάρξει είσοδος ή η είσοδος που έκανε
η Ε οδήγησε σε επιθετική συµπεριφορά, τότε όλες οι Ε θα παραµείνουν εκτός
κλάδου.
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Σύµφωνα µε τις δυο προηγούµενες στρατηγικές η πρώτη Ε θα επιλέξει να µην
εισέλθει στην αγορά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα όλες οι Ε να επιλέξουν να
παραµείνουν εκτός αγοράς. Αν η επιχείρηση Ι πραγµατοποιήσει επίθεση (fight) στην
πρώτη Ε τότε θα πραγµατοποιήσει κέρδος ΠΙP στην πρώτη αγορά. Στη συνέχεια του
παιγνίου όλες οι Ε θα επιλέξουν να µείνουν εκτός κλάδου, επειδή είναι προφανές ότι
η απειλή για επιθετική συµπεριφορά είναι αξιόπιστη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα η
επιχείρηση Ι να πραγµατοποιήσει κέρδη ΠΙΜ(δ/(1-δ)) όπου δ είναι ο προεξοφλητικός
παράγοντας.
Αντιθέτως, εάν η επιχείρηση Ι επιλέξει να µην πραγµατοποιήσει επίθεση αλλά να
κάνει accommodate στην πρώτη αγορά τότε όλες οι Ε θα εισέλθουν σε εκείνο τον
κλάδο µε αποτέλεσµα η Ι να κάνει πάντα accommodate. Έτσι το κέρδος της Ι θα είναι
ΠΙΑ/(1-δ). Εποµένως αν ισχύει:

ΠΙP+ ΠΙΜ[δ/(1-δ)] ≥ ΠΙΑ/(1-δ)

τότε και µόνο τότε η επιχείρηση Ι θα επιλέξει να κάνει επίθεση στην πρώτη αγορά.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µην αφήσει τις Ε να εισέλθουν στην αγορά
εφαρµόζοντας ορθολογική επιθετική τιµολόγηση (predation).
Έτσι λοιπόν ένα γενικό συµπέρασµα στο οποίο µπορούµε να καταλήξουµε είναι ότι
όταν το παίγνιο παίζεται για πεπερασµένο αριθµό φορών η επιθετική τιµολόγηση δεν
είναι ορθολογική, σε αντίθεση µε το όταν το παίγνιο παίζεται µε άπειρο αριθµό
επαναλήψεων όπου η επιθετική συµπεριφορά είναι ορθολογική µόνο αν ΠΙP+
ΠΙΜ[δ/(1-δ)] ≥ ΠΙΑ/(1-δ).

3.2

ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιθετική τιµολόγηση µπορεί να εξηγηθεί µόνο όταν υποθέτουµε ότι υπάρχει
ατελής πληροφόρηση (imperfect information), η οποία είναι µια κατάσταση κάτω από
την οποία οι παίχτες έχουν αβεβαιότητα. Όταν υπάρχει λοιπόν αβεβαιότητα ο
επιτιθέµενος θα προσπαθήσει να επωφεληθεί από αυτήν, προσπαθώντας να πείσει τον
ανταγωνιστή ότι σε περίπτωση που εισέλθει στον κλάδο δε θα πραγµατοποιήσει
υψηλά κέρδη και δε θα µπορέσει να επιβιώσει. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα ότι ο
ανταγωνιστής θα εξέλθει, αλλά και οι δανειστές δε θα θελήσουν να του δανείσουν
περισσότερους πόρους.

22- 24
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Μπορούµε λοιπόν να καταλάβουµε ότι όλη αυτή η χειραγώγηση δε θα µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί εάν δεν υπήρχε αβεβαιότητα. Έτσι λοιπόν µπορούµε να
ταξινοµήσουµε τα µοντέλα της επιθετικής τιµολόγησης κάτω υπό ατελή
πληροφόρηση σε 3 διαφορετικούς τύπους: reputation model, signaling model,
financial constraints (long purse hypothesis) model.25

3.2.1 REPUTATION MODEL26

Σύµφωνα µε αυτή τη στρατηγική ο επιτιθέµενος κτίζει τη φήµη του δείχνοντας
στους δυνητικούς ανταγωνιστές ότι είναι “σκληρός” ανταγωνιστής και πως εκείνοι θα
υποστούν ζηµιές, εάν τολµήσουν να εισέλθουν στην ίδια αγορά µε εκείνον. Για να
αποκτήσει κάποια επιχείρηση τη φήµη ότι είναι σκληρή απαιτείται όχι µόνο πάρα
πολύ µεγάλη προσπάθεια αλλά και πολύς χρόνος. Τα αποτελέσµατα όµως που θα έχει
στον ανταγωνισµό θα είναι αρνητικά καθώς στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί
σωστά, ο επιτιθέµενος θα κυριαρχήσει στον κλάδο και θα εξαλειφτεί ο ανταγωνισµός.
Αυτό θα συµβεί διότι όλοι οι δυνητικοί ανταγωνιστές θα φοβούνται να εισέλθουν
στη σχετική αγορά στην οποία βρίσκεται ο επιτιθέµενος διότι στην περίπτωση που
εισέλθουν θα πραγµατοποιήσουν ζηµιές. Ένας πόλεµος τιµών στην παρούσα φάση,
µπορεί να δηµιουργήσει τη φήµη ότι ο επιτιθέµενος είναι αρκετά σκληρός έτσι ώστε
να αποτρέψει την είσοδο πιθανών ανταγωνιστών µετέπειτα.
Ας υποθέσουµε για παράδειγµα ότι υπάρχει µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι, η
οποία είναι µονοπωλητής και δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές, έχει την ίδια
τεχνολογία και παράγει τα ίδια προϊόντα σε όλες τις αγορές. Σε κάθε µια από τις
αγορές αντιµετωπίζει ένα δυνητικό ανταγωνιστή, ο οποίος µπορεί να εισέλθει
οποιαδήποτε στιγµή. Όπως προηγουµένως στην πρώτη αγορά ο δυνητικός
ανταγωνιστής αποφασίζει, αν θα εισέλθει ή όχι στον κλάδο. Σε περίπτωση που
πραγµατοποιηθεί είσοδος από την Ε η επιχείρηση Ι αποφασίζει αν θα
πραγµατοποιήσει επίθεση (fight) ή αν θα συµβιβαστεί (accommodate). Επίσης το
παίγνιο επαναλαµβάνεται για όλες τις αγορές.
Έστω ότι η επιχείρηση Ι είναι αδύναµη (weak) που σηµαίνει ότι έχει υψηλά κόστη
όπως ο ανταγωνιστής. Εάν το παίγνιο πραγµατοποιηθεί µια φορά τότε η επιχείρηση Ι
δε θα εµποδίσει την είσοδο γιατί αυτό θα ήταν µη κερδοφόρο καθώς µειώνοντας την
τιµή η Ι θα οδηγούσε σε ζηµιές τόσο εκείνη όσο και τον δυνητικό ανταγωνιστή της Ε.
Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει και από το υπόδειγµα του Selten που αναφέρθηκε
παραπάνω όπου µετά την είσοδο του δυνητικού ανταγωνιστή η επιχείρηση Ι κάνει
πάντα accommodate, το οποίο όπως αποδείξαµε ισχύει για πεπερασµένο αριθµό
επαναλήψεων όσο υπάρχει βεβαιότητα και όσο η Ι είναι αδύναµη.

25
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Με άλλα λόγια πολεµώντας η Ι τον πρώτο ανταγωνιστή που θα προσπαθήσει να
εισέλθει στην αγορά δε θα εµποδίσει τους άλλους ανταγωνιστές να
πραγµατοποιήσουν είσοδο τις επόµενες περιόδους. Έτσι, επειδή υπάρχει βεβαιότητα,
η Ι δεν έχει κίνητρο να κάνει επίθεση καθώς δε θα αποτρέψει την είσοδο
ανταγωνιστών. Ο κύριος λόγος που συµβαίνει κάτι τέτοιο είναι, επειδή όπως
αναφέρθηκε, οι δυνητικοί ανταγωνιστές γνωρίζουν µε βεβαιότητα το τι θα συµβεί.
Από την άλλη µεριά όµως άµα εισάγουµε το στοιχείο της αβεβαιότητας κάτι το οποίο
απέδειξαν ο Kreps και Wilson (1982) θα πραγµατοποιηθεί επιθετική τιµολόγηση.
Σε γενικές γραµµές στο Reputation model µια δυνατή ήδη υπάρχουσα επιχείρηση
θα πολεµάει πάντα την είσοδο δυνητικών ανταγωνιστών. Ωστόσο όπως παρατηρούµε
αρκετές φορές µια αδύναµη Ι µπορεί να εκµεταλλευτεί την αβεβαιότητα που
επικρατεί και να πολεµήσει την είσοδο µε µοναδικό σκοπό να κάνει τους
ανταγωνιστές της να πιστέψουν ότι είναι δυνατή και µπορεί να τους αποκλείσει.
Επιπροσθέτως οι Kreps και Wilson απέδειξαν ότι µια αδύναµη Ι θα µπορούσε να
πολεµήσει την είσοδο των ανταγωνιστών στην αρχή του παιγνίου έτσι ώστε να κτίσει
τη φήµη ότι είναι δυνατή και να αποθαρρύνει άλλες πιθανές εισόδους από δυνητικούς
ανταγωνιστές.
Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι έχουµε µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι στον κλάδο
που δραστηριοποιείται για δυο χρονικές περιόδους δηλαδή Τ=2 όπως έχουµε και στο
υπόδειγµα του Selten. Η διαφορά όµως σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι δυνητικοί
ανταγωνιστές δεν γνωρίζουν µε βεβαιότητα τα pay – off που θα έχει η επιχείρηση Ι
κάθε περίοδο.
Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι υπάρχει µια µικρή πιθανότητα x η επιχείρηση Ι να
είναι σκληρή (tough), Pr(t)=x δηλαδή να είναι χαµηλού κόστους µε κέρδη ΠΙP > ΠΙΑ
,και άλλη µια πιθανότητα 1-x να είναι αδύναµη (weak) Pr(w)=1-x δηλαδή υψηλού
κόστους µε κέρδη ΠΙP< ΠΙΑ. Αυτό σηµαίνει ότι ο δυνητικός ανταγωνιστής υπάρχει
πιθανότητα να αντιµετωπίσει µια σκληρή επιχείρηση Ι που προτιµάει την επίθεση
διότι ΠΙP > ΠΙΑ ή µπορεί να αντιµετωπίσει µια αδύναµη Ι που προτιµάει να κάνει
accommodate.
Σε αυτή την περίπτωση όπως είναι γνωστό από τη θεωρία των παιγνίων θα πρέπει
να ψάξουµε τις τέλειες Bayesian ισορροπίες. Έτσι, αφού έχουν δοθεί οι στρατηγικές
των παικτών και τα πιστεύω των δυνητικών ανταγωνιστών, ο κάθε παίκτης διαλέγει
την καλύτερη δυνατή στρατηγική, αφού λάβει υπόψη του τη στρατηγική του
αντιπάλου αλλά και τα πιστεύω του δυνητικού ανταγωνιστή. Η επίλυση αυτού του
παιγνίου µας δίνει τρεις διαφορετικές ισορροπίες εκ των οποίων δύο ,οι separating
equilibrium και pooling equilibrium είναι καθαρές, και µία είναι λύση σε µεικτές
στρατηγικές (semi – separating equilibrium).
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Motta M. (2004), Competition Policy:Theory and Practice, Cambridge University Press,

Edlin, Aaron S. (2010). Predatory Pricing. Law and Economics Workshop. UC Berkeley: Berkeley
Program in Law and Economics.

36

Separating equilibrium:27

Σε αυτή την ισορροπία µια σκληρή επιχείρηση Ι πολεµάει την είσοδο ενός
δυνητικού ανταγωνιστή, ενώ µια αδύναµη Ι κάνει accommodate. Ο δυνητικός
ανταγωνιστής θα έχει πλήρη πληροφόρηση αφού παρατηρήσει τη συµπεριφορά της Ι
την πρώτη περίοδο. Έτσι θα έχουµε Pr(w/a)=1, Pr(t/f)=1 , όπου w και t είναι weak και
tough αντίστοιχα (αδύναµη και σκληρή), και όπου a και f είναι accommodate και
fight αντίστοιχα.
Ο συµβολισµός Pr(w/a) είναι η πιθανότητα όπου η επιχείρηση Ι θα είναι αδύναµη
δεδοµένου ότι έχει παρατηρηθεί accommodation την πρώτη περίοδο και οµοίως το
Pr(t/f) είναι η πιθανότητα όπου η Ι είναι σκληρή δεδοµένου ότι έχει κάνει επίθεση την
πρώτη περίοδο. Μπορούµε να καταλάβουµε λοιπόν ότι ο δυνητικός ανταγωνιστής θα
εισέλθει µόνο, εάν παρατηρήσει ότι µετά την είσοδο δεν έγινε επίθεση.
Μια απαραίτητη υπόθεση που πρέπει να γίνει σε µια τέτοια ισορροπία για να
ισχύει είναι ότι η αδύναµη Ι θα προτιµήσει να κάνει accommodate από το να µιµηθεί
την σκληρή Ι, η οποία επιτίθεται και αποτρέπει την είσοδο:
ΠΙΑ + δΠΙΑ ≥ ΠΙP + δΠΜ

Pooling equilibrium:28

Σε αυτή την ισορροπία τόσο η σκληρή όσο και η αδύναµη ήδη υπάρχουσα
επιχείρηση Ι πολεµάνε την είσοδο που πραγµατοποιείται από τον ανταγωνιστή. Έτσι
λοιπόν ο δυνητικός ανταγωνιστής το συνειδητοποιεί και δεν αλλάζει τις προτιµήσεις
του ακόµα και αν παρατηρήσει επιθετική συµπεριφορά. Για να παρατηρηθεί µια
τέτοια ισορροπία θα πρέπει να ισχύει ότι:
xΠΕP + (1- x) ΠΕΑ ≤ 0
Σε περίπτωση που παραβιαστεί αυτή η συνθήκη δ θα υπάρξει η παραπάνω
ισορροπία. Εάν για παράδειγµα ίσχυε ότι xΠΕP + (1- x) ΠΕΑ > 0 , ο επόµενος
ανταγωνιστής θα πραγµατοποιούσε είσοδο αφού παρατήρησε επίθεση την πρώτη
περίοδο. Αλλά αυτό δε θα ήταν το βέλτιστο για µια αδύναµη Ι, να πολεµήσει την
πρώτη περίοδο, καθώς η θυσία των κερδών της που θα πραγµατοποιούσε δε θα είχε
κανένα νόηµα µετά την είσοδο του ανταγωνιστή την επόµενη περίοδο.

Semi – separating equilibrium29

Σύµφωνα µε τους Ordover και Salone ας υποθέσουµε ότι ισχύει:
ΠΙΑ + δΠΙΑ < ΠΙP+ ∆πΙΜ (1)
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xΠΕP + (1-x)ΠΕΑ >0

(2)

σε αυτή την περίπτωση η περιγραφή της ισορροπίας θα είναι η ακόλουθη:

1. Ο πρώτος δυνητικός ανταγωνιστής Ε εισέρχεται στον κλάδο. Αυτό θα συµβεί εάν
περιµένει ότι τα pay –off που θα αποκοµίσει θα είναι υψηλότερα από αυτά που θα
έπαιρνε εάν έµενε έξω. ∆ηλαδή:
xΠΕP + (1-x)[ Pr(f/w) ΠΕP + (1- Pr(f/w)) ΠΕΑ]>0
xΠΕP + (1-x) ΠΕΑ - xΠΕP (ΠΕP/ ΠΕΑ -1) > 0
το οποίο εάν ισχύει η µεικτή στρατηγική υπάρχει.

2α. Ο δεύτερος δυνητικός ανταγωνιστής Ε εισέρχεται εάν και µόνο δεν έχει γίνει
επίθεση στον πρώτο Ε. Είναι φανερό πως αν κατά την είσοδο δεν γίνεται επίθεση η
ήδη υπάρχουσα επιχείρηση θα είναι αδύναµη.

2β. Ο δεύτερος δυνητικός ανταγωνιστής εισέρχεται µε πιθανότητα 1- (ΠΙΑ- ΠΙP)/
δ(ΠΜ - ΠΙΑ) εάν στον πρώτο Ε έγινε επίθεση. Εδώ ο δεύτερος Ε κάνει randomize
µεταξύ εισόδου και µη εισόδου αν έγινε επίθεση στον πρώτο Ε.

3. Η σκληρή Ι κάνει επίθεση σε κάθε περίοδο. Μια σκληρή Ι είναι εξ ορισµού κάποια
επιχείρηση όπου τα pay – off τα οποία έχει όταν πραγµατοποιεί επίθεση είναι
µεγαλύτερα από αυτά που παίρνει όταν δεν κάνει επίθεση.

4. Η αδύναµη Ι πραγµατοποιεί επίθεση στην πρώτη περίοδο µε πιθανότητα – XΠΕP/
[(1-x) ΠΕΑ]. Ουσιαστικά εδώ η αδύναµη επιχείρηση Ι κάνει randomize µεταξύ της
επίθεσης( fight) και του accommodate για τον πρώτο δυνητικό ανταγωνιστή.

5. Η αδύναµη επιχείρηση Ι δεν κάνει επίθεση στην δεύτερη περίοδο αν υπάρξει
είσοδος. Στην περίπτωση που υπάρξει είσοδος από την Ε στην δεύτερη αγορά η
αδύναµη (weak) I θα την κάνει πάντα accommodate.

27-29
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Στη γενική περίπτωση όπου Τ > 2 είναι πολύ πιο περίπλοκο από ότι όταν είναι δύο
περίοδοι. Γενικά όµως όταν το Τ είναι µεγάλο στις αρχικές περιόδους του παιγνίου
ακόµα και µια αδύναµη Ι κάνει πόλεµο τιµών µε σκοπό να αποκλείσει τους
δυνητικούς ανταγωνιστές.
Για να είναι αυτή η στρατηγική (reputation model) επιτυχηµένη, ο επιτιθέµενος θα
πρέπει να αποκλείει σε όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές ανταγωνιστές και να
µπορεί να παρατηρηθεί. Για αυτό το λόγο αυτή η στρατηγική χρησιµοποιείται από
διεθνείς επιχειρήσεις που επιθυµούν να δώσουν µια επιτυχηµένη απειλή και να
εµποδίσουν µελλοντική είσοδο στις αγορές που λειτουργούν από τους ανταγωνιστές
τους.
Βέβαια το κλειδί όπως είπαµε είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί καθώς ο
δυνητικός ανταγωνιστής θα δει τη χαµηλή τιµή που έχει βάλει σε ένα κλάδο η ήδη
υπάρχουσα επιχείρηση Ι και θα πιστέψει ότι αυτή είναι και η αντιπροσωπευτική τιµή
που επικρατεί και στις υπόλοιπες αγορές. Οπότε δε θα υπάρξει είσοδος καθώς η ήδη
υπάρχουσα επιχείρηση θα έχει κτίσει τη φήµη της.

3.2.2 SIGNALING MODEL30

Αυτά τα υποδείγµατα βασίζονται όπως και το προηγούµενο µοντέλο στην υπόθεση
που γίνεται για την ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης. Σε αυτή την περίπτωση ο
επιτιθέµενος µπορεί να χρησιµοποιήσει τη χαµηλή τιµή που βάζει σαν σήµα (signal)
απέναντι στον δυνητικό ανταγωνιστή. Έτσι ουσιαστικά ο ανταγωνιστής θα πιστέψει
ότι εξαιτίας των συνθηκών κόστους ή ζήτησης η καλύτερη επιλογή που έχει να κάνει
είναι να φύγει ή να µην πραγµατοποιήσει είσοδο στη αγορά αντί της εναλλακτικής
επιλογής που θα είχε, δηλαδή να παραµείνει ή να πραγµατοποιήσει είσοδο στον
κλάδο.
Σε αυτό το υπόδειγµα όπως και στο προηγούµενο ο δυνητικός ανταγωνιστής λόγω
της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά δε γνωρίζει εάν η ήδη υπάρχουσα
επιχείρηση Ι είναι χαµηλού κόστους (low cost) ή υψηλού κόστους (high cost). Έτσι
λοιπόν για αυτό το λόγο θα προσπαθήσει να επωφεληθεί εξαιτίας της έλλειψης
πληροφόρησης µε µοναδικό σκοπό να αποκλείσει τους δυνητικούς ανταγωνιστές.
Η λογική αυτού του µοντέλου είναι απλή. Εδώ ο επιτιθέµενος έχει κίνητρο να
πείσει κάθε ανταγωνιστή ότι το κόστος του είναι χαµηλό και αυτός είναι και ο λόγος
που βάζει χαµηλές τιµές. Σε αυτή τη περίπτωση ο ανταγωνιστής µπορεί να κρίνει από
το σήµα που έχει δοθεί από την Ι για να αφήσει την αγορά και αυτό θα έχει ως
αποτέλεσµα ο επιτιθέµενος να αποκτήσει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς.
Σε περίπτωση που ο ανταγωνιστής παραµείνει και δεν πραγµατοποιήσει έξοδο δεν
θα είναι ικανός να πραγµατοποιήσει κέρδη έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του.
Αυτή η λογική µπορεί να αλλάξει τις στρατηγικές των επιχειρήσεων που προσπαθούν
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να εισέλθουν στην αγορά και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ο επιτιθέµενος δίνει
ψευδές σήµα.
Άλλο ένα παράδειγµα είναι όταν η τιµή µειώνεται κάτι το οποίο είναι πιο
αποτελεσµατικό καθώς αποφασίζεται να αυξηθεί το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση ο
επιτιθέµενος παράγει µεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος από την κανονική και εξαιτίας
της αυξηµένης προσφοράς που υπάρχει οι τιµές πέφτουν γεγονός το οποίο οδηγεί
στην έξοδο των ανταγωνιστών. Και οι δυο στρατηγικές είναι υποκατάστατες και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν υπάρχει ως στόχος η εξάλειψη των ανταγωνιστών
ή όταν προσπαθεί κάποιος να εµποδίσει µια µελλοντική είσοδο ανταγωνιστών σε
αυτή τη σχετική αγορά.
Οποιαδήποτε πάντως και από τις δυο στρατηγικές διαλέξει κάποιος το
αποτέλεσµα είναι το ίδιο καθώς µειώνεται ο ανταγωνισµός όπως και η ευηµερία των
καταναλωτών. Γι’ αυτό το λόγο όλες αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να
απαγορεύονται είτε όταν ο επιτιθέµενος είναι πιο αποτελεσµατικός είτε όταν δεν
είναι, διότι τέτοιοι χειρισµοί µπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα
για τους καταναλωτές οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται.

Πρώτο signaling model 31

Το πρώτο µοντέλο signaling δόθηκε από τους Miligrom και Roberts το 1982. Πριν
η επιχείρηση Ε που είναι ο δυνητικός ανταγωνιστής πάρει την απόφαση για το αν ή
όχι εισέλθει στη αγορά, ο δυνητικός ανταγωνιστής παρατηρεί τις τιµές που βάζει η
ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι που είναι µονοπωλητής. Εάν είναι βέβαιη ότι η Ι είναι
υψηλού κόστους τότε η είσοδος που θα πραγµατοποιηθεί θα είναι επιτυχηµένη.
∆ιαφορετικά στην περίπτωση που η Ε θεωρεί ότι η Ι είναι χαµηλού κόστους η
είσοδος δε θα πετύχει και πιθανότερο είναι να οδηγηθεί σε ζηµιές.
Έστω λοιπόν ότι υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος έχει µια ήδη υπάρχουσα
επιχείρηση Ι και ένα δυνητικό ανταγωνιστή την επιχείρηση Ε µε τη ζήτηση να δίνεται
από τη συνάρτηση P = 1 – Q και το προϊόν να είναι οµοιογενές. Ο δυνητικός
ανταγωνιστής έχει οριακό κόστος c και αν πραγµατοποιήσει είσοδο στον κλάδο θα
έχει µη ανακτήσιµο κόστος ίσο µε F. Η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι έχει οριακό
κόστος CL=0 εάν είναι χαµηλού κόστους ή Ch εάν είναι υψηλού κόστους µε Ch=c
<1/2 και φυσικά είναι αυτονόητο ότι CL < Ch. Το κόστος της ήδη υπάρχουσας
επιχείρησης Ι είναι ιδιωτική πληροφόρηση δηλαδή µόνο αυτή γνωρίζει ακριβώς το
κόστος που αντιµετωπίζει ενώ ο δυνητικός ανταγωνιστής Ε δεν µπορεί να το
πληροφορηθεί. Αντίθετα η Ε πιστεύει ότι η επιχείρηση Ι είναι χαµηλού κόστους µε
πιθανότητα p < 1 και υψηλού κόστους µε πιθανότητα 1- p. Υποθέτουµε επίσης ότι σε
περίπτωση που η Ε εισέλθει στην αγορά θα µάθει το πραγµατικό κόστος της Ι.

30, 31
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Την πρώτη περίοδο η επιχείρηση Ι διαλέγει το προϊόν της. Σηµειώνουµε εδώ ότι η
Ι είναι µονοπώλιο καθώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος στην αγορά. Την επόµενη
περίοδο η Ε αποφασίζει εάν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά. Εάν πραγµατοποιήσει
είσοδο θα έχει κόστος F ενώ διαφορετικά θα πάρει µηδενικά pay – offs. Έπειτα µετά
την απόφαση της Ε επιλέγουν τα προϊόντα.
Εάν η Ε δεν εισέλθει στην αγορά οι βέλτιστες ποσότητες για την Ι είναι δυο:

αν είναι υψηλού κόστους:

MR = MC

1 – 2Q = C

όπου το c είναι το κόστος της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης Ι. Άρα λύνοντας την
παραπάνω ισότητα προκύπτει:

QIhΜ = (1 – c) / 2

αν είναι χαµηλού κόστους:

QILΜ = 1/2
Στην περίπτωση που ο δυνητικός ανταγωνιστής Ε εισέλθει στην αγορά θα υπάρξει
δυοπώλιο µεταξύ των επιχειρήσεων και θα ανταγωνίζονται ala Cournot µε:
qIhc = qEhc = (1 – c) / 3
όπου εκφράζει ότι η ποσότητα της επιχείρησης Ι µε υψηλό κόστος στον ανταγωνισµό
Cournot είναι ίδια µε την ποσότητα της Ε. Όταν όµως αντιµετωπίζει χαµηλό κόστος
τότε η ποσότητα για την επιχείρηση Ι είναι:

qILc = (1 + c) / 3
ενώ η ποσότητα για την επιχείρηση Ε είναι:
qELc = (1 – 2c) / 3
Γενικά υποθέτουµε ότι στην ισορροπία ala Cournot µε τέλεια πληροφόρηση η Ε δε
θα έχει κανένα κίνητρο να εισέλθει εάν η Ι είναι χαµηλού κόστους καθώς σε αυτή
την περίπτωση ισχύει ότι ΠΕLc – F < 0. Στην αντίθετη περίπτωση που η Ι είναι
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υψηλού κόστους η Ε θα έχει κάθε κίνητρο να εισέλθει καθώς τα κέρδη που θα
πραγµατοποιήσει θα είναι θετικά δηλαδή ΠΕhc – F > 0.

Πιθανές ισορροπίες σύµφωνα µε τους Miligrom και Roberts

1. Separating equilibrium

Σε αυτή την περίπτωση η χαµηλού κόστους επιχείρηση Ι επιλέγει αρκετά
µεγάλη ποσότητα προϊόντος και ο δυνητικός ανταγωνιστής Ε πληροφορείται τον τύπο
της Ι παρατηρώντας το προϊόν που επέλεξε την πρώτη περίοδο. Οµοίως το ίδιο
συµβαίνει και στην περίπτωση κατά την οποία η Ι είναι υψηλού κόστους. Και στις
δυο περιπτώσεις η Ε πληροφορείται και αναγνωρίζει τον τύπο της Ι από αυτά που
έκανε την προηγούµενη περίοδο και συµπεριφέρεται ανάλογα. Έτσι η Ε εισέρχεται
στην αγορά µόνο εάν αντιµετωπίζει την Ι που είναι υψηλού κόστους.
Για να υπάρχει αυτή η ισορροπία καµία από τις δυο επιχειρήσεις δεν πρέπει να
έχει κίνητρο να αποκλίνει. Από την πλευρά της η Ε δεν µπορεί να ακολουθήσει άλλη
στρατηγική γιατί σε περίπτωση που εισέλθει στην αγορά και η Ι είναι χαµηλού
κόστους θα πραγµατοποιήσει ζηµιές διαφορετικά εάν δεν εισέλθει και η Ι είναι
υψηλού κόστους δε θα πραγµατοποιήσει τα θετικά κέρδη τα οποία µπορούσε να
κάνει.
Από την άλλη πλευρά η Ι µε υψηλό κόστος δεν έχει κανένα κίνητρο να αποκλίνει.
Εάν ακολουθήσει τη στρατηγική της και δεν αποκλίνει η Ι την πρώτη περίοδο θα
πραγµατοποιήσει µονοπωλιακά κέρδη, τη δεύτερη περίοδο όµως θα εισέλθει η Ε και
θα πραγµατοποιήσει συνολικά κέρδη:32
ΠIhM + ΠIhd όπου d συµβολίζει το δυοπώλιο.
Εναλλακτικά αποκλίνοντας θα µπορούσε να παράγει qIL µιµούµενη την Ι που έχει
χαµηλό κόστος οδηγώντας ουσιαστικά σε αποκλεισµό την Ε, πραγµατοποιώντας
συνολικά κέρδη:
ΠΙhM (qIL)+ ΠIhM
Όσον αφορά την Ι µε χαµηλό κόστος, παίζοντας τη στρατηγική που θα οδηγούσε
στην ισορροπία θα έπαιρνε λιγότερα κέρδη απ’ όσα εάν παρήγαγε το µονοπωλιακό
προϊόν την πρώτη περίοδο, καθώς θα απέκλειε την είσοδο της Ε πραγµατοποιώντας
συνολικά κέρδη και στις δυο περιόδους:
ΠΙLM(qIL) + ΠILM
Αυτή η στρατηγική εµπεριέχει θυσία των κερδών κατά την πρώτη περίοδο. Η
εναλλακτική στρατηγική που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί είναι η εξής: Η
επιχείρηση Ι µε χαµηλό κόστος να παρήγαγε το µονοπωλιακό προϊόν την πρώτη
περίοδο, αλλά αυτό δε θα εµπόδιζε την Ε να εισέλθει στην αγορά, δίνοντας έτσι
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δυοπωλιακά κέρδη τη δεύτερη περίοδο και στις δύο. Έτσι η Ι θα πραγµατοποιούσε
συνολικά κέρδη:
ΠILM + ΠΙLd
Σε αυτή την ισορροπία υπάρχει επίθεση κατά την οποία η χαµηλού κόστους Ι δρα
στρατηγικά και θυσιάζει τωρινά κέρδη προκειµένου να αποκλείσει τους ανταγωνιστές
της και να κερδίσει περισσότερα µελλοντικά. Στην ισορροπία αυτή, η χαµηλού
κόστους Ι βάζει µια πολύ χαµηλότερη τιµή από αυτή που θα µπορούσε να βάλει
δίνοντας σήµα για την αποτελεσµατικότητά της. Ως εκ τούτου οι καταναλωτές
επωφελούνται περισσότερο την πρώτη περίοδο εξαιτίας των χαµηλών τιµών γεγονός
το οποίο οδηγεί στη βελτίωση της κοινωνικής ευηµερίας όπως και στην ενίσχυση της
κοινωνικής αποτελεσµατικότητας.

2.Pooling equilibrium

Σε αυτή την ισορροπία σε αντίθεση µε την προηγούµενη δεν υπάρχει τιµή στην
οποία η Ι που είναι χαµηλού κόστους να µπορεί να πουλήσει κερδοφόρα και να
διακριθεί από την υψηλού κόστους. Γι’ αυτό το λόγο η Ι θα βάλει τη µονοπωλιακή
τιµή και η υψηλού κόστους επιχείρηση θα τη µιµηθεί, προκειµένου να αποκλείσει την
είσοδο των δυνητικών ανταγωνιστών. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή η Ε δεν µπορεί
να αναγνωρίσει τον τύπο της Ι θα αποφασίσει µε βάση τις αρχικές της πεποιθήσεις,
δηλαδή θα αποφασίσει ότι η Ι είναι χαµηλού κόστους µε πιθανότητα p και υψηλού
κόστους µε πιθανότητα 1 – p.
Για να υπάρξει αυτή η ισορροπία θα πρέπει τα αναµενόµενα pay – offs να είναι
αρνητικά δηλαδή:33
p ( Π2Ld – F ) + (1 – p) ( Π2hd – F) < 0

Αντιλαµβανόµαστε δηλαδή ότι η πιθανότητα η Ε να συναντήσει τη χαµηλού κόστους
Ι θα πρέπει να είναι υψηλή, διαφορετικά ο δυνητικός ανταγωνιστής θα εισέρχεται
πάντα. Έτσι λοιπόν όσον αφορά τους περιορισµούς για την Ι η υψηλού κόστους Ι θα
πρέπει να προτιµάει να µιµηθεί τη χαµηλού κόστους Ι και να αποτρέψει την είσοδο
αντί να µειώσει το προϊόν της και να προσελκύσει την είσοδο. ∆ηλαδή θα πρέπει να
ισχύει:

ΠIhM + ΠIhd ≤ ΠIhM ( qILM) + ΠIhM
Για τη χαµηλού κόστους Ι είναι φανερό ότι προτιµάει να έρχεται σε ισορροπία
επιλέγοντας εκείνο το προϊόν (equilibrium output), το οποίο εµποδίζει την είσοδο
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διαλέγοντας τα µονοπωλιακά κέρδη. Εάν επέλεγε οποιοδήποτε άλλο προϊόν θα
µείωνε τα κέρδη την πρώτη περίοδο και πιθανόν να οδηγούσε σε αύξηση του
ανταγωνισµού. Καταλήγοντας λοιπόν παρατηρούµε ότι σ’ αυτή την περίπτωση
ισορροπίας η επίθεση γίνεται από την πλευρά της αναποτελεσµατικής Ι, όπου βάζει
µια τιµή χαµηλότερη από αυτή που θα µπορούσε να βάλει την πρώτη περίοδο αλλά
την επόµενη περίοδο δρα σαν µονοπωλητής. Ουσιαστικά δηλαδή αποκρύπτει κέρδη
που θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει τώρα µε µοναδικό σκοπό να αυξήσει τα
µελλοντικά.

3.2.3 Άλλα µοντέλα Signaling

Τέλος υπάρχουν και άλλα µοντέλα signaling όπου σε αυτά η ήδη υπάρχουσα
επιχείρηση πιθανόν να θέλει να ενεργήσει στρατηγικά έτσι ώστε να κάνει το δυνητικό
ανταγωνιστή ή τους ανταγωνιστές που υπάρχουν ήδη στην αγορά να πιστέψουν ότι η
κερδοφορία τους θα είναι χαµηλή σε περίπτωση που εισέλθουν ή µείνουν µέσα σε
αυτήν. Ένα τέτοιο παράδειγµα αναλύει ο Scharfstein όπου παρουσιάζει το δυνητικό
ανταγωνιστή να έχει ένα καινούριο προϊόν χωρίς να γνωρίζει µε βεβαιότητα τη
ζήτηση για αυτό, οπότε και δεν µπορεί να σχηµατίσει άποψη. Εξαιτίας της
αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά αρχικά βάζει το προϊόν σε µια δοκιµαστική
αγορά προκειµένου να δει πως θα πάει σ’ αυτήν. Τότε λοιπόν σύµφωνα µε τον
Scharfstein έρχεται η Ι που κάνει ό,τι είναι δυνατόν, εφαρµόζοντας όλες τις επιθετικές
της στρατηγικές, προκειµένου να κάνει την Ε να πιστέψει ότι η ζήτηση του προϊόντος
είναι πολύ χαµηλή µε αποτέλεσµα να την οδηγήσει εκτός αγοράς ή αλλιώς να της
περιορίσει τη δραστηριότητα.34
Άλλο ένα µοντέλο που αναφέρθηκε από τους Fudenberg και Tirole (1986) είναι
όταν η Ι δεν αφήνει το δυνητικό ανταγωνιστή να βελτιώσει την πληροφόρησή του. Σ’
αυτή την περίπτωση ο δυνητικός ανταγωνιστής γνωρίζει ότι η ζήτηση προϊόντος είναι
χαµηλή στη δοκιµαστική αγορά εξαιτίας των χαµηλών τιµών που βάζει η Ι. Το
πρόβληµα είναι ότι δεν µπορεί να γνωρίζει, εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης, τη
ζήτηση που θα επικρατούσε, εάν η αγορά βρισκόταν κάτω από ανταγωνιστικές
συνθήκες. Έτσι λοιπόν εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης θα αποφασίσει να
εξέλθει από τον κλάδο.
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3.2.4 DEEP POCKET THEORY (Long – purse - hypothesis) 35

Μια αδυναµία της συγκεκριµένης θεωρίας όταν αναφέρεται σε τέλειες
χρηµαταγορές, είναι ότι δεν εξηγεί γιατί ο δυνητικός ανταγωνιστής έχει περιορισµένη
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, καθώς, όταν οι χρηµαταγορές είναι τέλειες, ένα
κερδοφόρο project θα χρηµατοδοτείται πάντα.
Για αυτό το λόγο η σύγχρονη θεωρία έχει επικεντρωθεί κυρίως στις ατελείς αγορές,
προσπαθώντας να δώσει απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα, επειδή δεν υπάρχει
τέλεια πληροφόρηση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο δυνητικός ανταγωνιστής Ε
εξαιτίας της ασύµµετρης πληροφόρησης αλλά και των ατελών χρηµαταγορών µπορεί
να αντιµετωπίσει περισσότερες δυσκολίες περιορισµού σε σχέση µε την ήδη
υπάρχουσα επιχείρηση Ι και να πραγµατοποιήσει ζηµιές.
Όπως προαναφέρθηκε αυτό που ουσιαστικά έχει σηµασία εδώ είναι η ατελής
πληροφόρηση που υπάρχει από την πλευρά των δανειστών που µπορεί να είναι οι
τράπεζες ή άλλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί. Επειδή οι δανειστές δε βρίσκονται
οι ίδιοι µέσα στην επιχείρηση πολλές φορές δεν έχουν ακριβή πρόσβαση σε στοιχεία
που τους ενδιαφέρουν και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύναψη
δανείου. Αυτή είναι η σχέση που χαρακτηρίζει δανειστές και δανειζόµενους. Ο
δανειστής δηλαδή δεν µπορεί να γνωρίζει µε βεβαιότητα ότι τα χρήµατα τα οποία
δανείζει χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και όχι για το προσωπικό όφελος του
επιχειρηµατία.

Deep pocket µοντέλο µε τέλεια πληροφόρηση36

Το πιο απλό µοντέλο deep pocket προϋποθέτει σύµφωνα µε τον Benoit (1984)
τέλεια πληροφόρηση και έστω ότι διαρκεί Τ+ Κ περιόδους µε Κ > 1. Την πρώτη
περίοδο η Ε αποφασίζει αν θα εισέλθει ή όχι στην αγορά και η Ι αποφασίζει αν θα
κάνει πόλεµο ή όχι. Σε όλες τις άλλες περιόδους η Ε αποφασίζει αν θα παραµείνει ή
θα εξέλθει από την αγορά και η Ι αν θα κάνει επίθεση ή όχι. Σε περίπτωση που γίνει
πόλεµος από την Ι και οι δυο επιχειρήσεις θα πραγµατοποιήσουν αρνητικά κέρδη ενώ
εάν δεν γίνει θα πραγµατοποιηθούν θετικά.
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Το προαναφερθέν παίγνιο φαίνεται στο σχήµα 3.3 παρακάτω:

Ε

είσοδος

µη είσοδος

(ΠΜ+ δΠΜ , 0)

Ι
fight

accommodate

E

E

out

παραµένει

δεν παραµένει

( ΠP + δΠΜ , ΠP < 0)

I
fight

( ΠΑ + δΠΜ , ΠΑ)
accommodate

(ΠΑ + δΠP, ΠΑ + δΠP)

(ΠΑ + δΠΑ , ΠΑ + δΠΑ)

σχήµα 3.3
Η λύση του συγκεκριµένου παιγνίου δίνεται µε την µέθοδο της προς τα πίσω
επαγωγής (backward induction ) όπου ξεκινάµε την ανάλυση από τη δεύτερη περίοδο.
Εάν η Ε έχει εισέλθει στην αγορά και έχει πολεµηθεί, τότε τη δεύτερη περίοδο θα
πρέπει να µείνει έξω. Εάν η είσοδος της Ε δεν συνοδευτεί µε πόλεµο, τότε θα
αποφασίσει να παραµείνει. Αυτό συµβαίνει επειδή η Ε προσδοκά ότι, εάν παραµείνει
η Ι, θα προτιµήσει να κάνει accommodate και να πάρει ΠΑ και όχι να κάνει πόλεµο
( fight) και να πάρει ΠP καθώς ΠΑ > ΠP. Συνεπώς τη δεύτερη περίοδο προτιµάει να
µείνει και να πάρει ΠΑ από το να πραγµατοποιήσει έξοδο και να πάρει µηδενικά
κέρδη.
Συνεχίζοντας, εάν έχει εισέλθει η Ε την πρώτη περίοδο, η Ι γνωρίζει ότι µε πόλεµο
θα προκαλέσει την έξοδο της πραγµατοποιώντας µονοπωλιακά κέρδη, ενώ άµα
συµβιβαστεί ( accommodate) δε θα έχει αυτά τα κέρδη. Έτσι µπορούµε να
καταλάβουµε ότι η παραπάνω στρατηγική θα προτιµηθεί, αν και µόνο αν ισχύει:
46

ΠP + δΠΜ > ΠΑ (1+δ )
Έτσι λοιπόν η Ε γνωρίζει ότι όσο ισχύει ΠP + δΠΜ > ΠΑ (1+δ ) η είσοδος της θα
ακολουθείται από πόλεµο κάτι το οποίο θα την οδηγήσει στην απώλεια όλων της των
assets. Για αυτό λοιπόν θα προτιµήσει να παραµείνει έξω. Σε κάθε διαφορετική
περίπτωση η Ε θα εισέρχεται στην αγορά καθώς πιστεύει ότι η απειλή της επίθεσης
δε θα είναι αξιόπιστη. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο µπορούµε να
καταλάβουµε ότι η επιχείρηση µε τη µεγαλύτερη οικονοµική άνεση µπορεί να
αναγκάσει τις άλλες επιχειρήσεις να παραµείνουν εκτός του κλάδου.

Deep pocket µοντέλο µε ατελή πληροφόρηση (imperfect financial market) 37

Ας υποθέσουµε τώρα ότι υπάρχει ατελής πληροφόρηση και ότι ο ανταγωνισµός
γίνεται µεταξύ δυο επιχειρήσεων, της ήδη υπάρχουσας Ι και του ανταγωνιστή Ε.
Επίσης υποθέτουµε ότι η Ι είναι µια µεγάλη επιχείρηση που έχει αρκετές ροές από το
παρελθόν και ότι η επιχείρηση Ε δεν έχει αρκετούς πόρους και χρειάζεται να
δανειστεί προκειµένου να ανταγωνιστεί την Ι. Σ’ αυτή την περίπτωση, επειδή οι
αγορές είναι ατελείς, τα assets που έχει µια επιχείρηση έχουν µεγάλη σηµασία για το
πόσο και αν θα σου δανείσει ένας δανειστής πχ µια τράπεζα. ∆ρώντας επιθετικά
λοιπόν, η επιχείρηση Ι µειώνει την αξία των assets της επιχείρησης που προσπαθεί να
εισέλθει στην αγορά (έστω Ε) και αυτό ουσιαστικά οδηγεί την Ε στο να µην µπορεί
να δανειστεί και συνεπώς µένει εκτός αγοράς.
Έστω λοιπόν ότι υπάρχει µια επιχείρηση που έχει χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα.
Η επιχείρηση προκειµένου να εισέλθει σ’ ένα κλάδο ή για να συνεχίσει να παραµείνει
σ’ αυτόν θα πρέπει να πραγµατοποιήσει µια επένδυση µε σταθερό κόστος F.
Υποθέτουµε ότι τα συνολικά assets της επιχείρησης είναι Α. Έτσι λοιπόν
προκειµένου να χρηµατοδοτήσει την επένδυσή της θα πρέπει να δανειστεί από την
τράπεζα:
D=F–A>0
Στην περίπτωση βέβαια που το σταθερό κόστος F είναι µεγαλύτερο από τα συνολικά
της assets Α τότε η τράπεζα δεν της δίνει δάνειο και η επένδυση δεν
πραγµατοποιείται. Στην αντίθετη περίπτωση που καταφέρει να πάρει το δάνειο και να
πραγµατοποιήσει την επένδυση εισέρχεται στον κλάδο και θα µπορέσει να
ανταγωνιστεί την ήδη υπάρχουσα επιχείρηση.
Στην περίπτωση που η Ε χρηµατοδοτηθεί από την τράπεζα ουσιαστικά
αναλαµβάνει ένα project µε τον επιχειρηµατία και έχει δυο επιλογές. Η πρώτη
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επιλογή είναι να δουλέψει σκληρά δηλαδή να καταβάλει υψηλή προσπάθεια για την
ολοκλήρωση του project και η δεύτερη είναι να καταβάλει χαµηλή προσπάθεια. Εάν
δουλέψει σκληρά το project που έχει αναλάβει θα επιτύχει µε πιθανότητα p και θα
πάρει έσοδα R ενώ υπάρχει και η πιθανότητα αποτυχίας που θα είναι 1 – p δίνοντας
του µηδενικά έσοδα. Εάν ο επιχειρηµατίας καταβάλει χαµηλή προσπάθεια το project
θα αποτύχει µε βεβαιότητα αλλά θα αποκοµίσει ένα προσωπικό όφελος Β.
Ουσιαστικά το προσωπικό όφελος είναι να µη δουλεύει και να κάνει άλλα πράγµατα
τα οποία τον ευχαριστούν.
Τα παραπάνω απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

high effort

επιτυχία

p

αποτυχία

1–p

low effort

R

B
0

B

Επειδή όµως η προσπάθεια που θα καταβάλει ο επιχειρηµατίας δεν είναι
παρατηρήσιµη, αυτό δηµιουργεί ασύµµετρη πληροφόρηση µεταξύ των δανειστών και
του επιχειρηµατία. Ουσιαστικά δηλαδή έχουµε το πρόβληµα του Moral Hazard. Έστω
λοιπόν ότι δεν υπάρχει ασύµµετρη πληροφόρηση και ο επιχειρηµατίας µπορεί να
χρηµατοδοτήσει το project µόνος του.
Σε περίπτωση που καταβάλει υψηλή προσπάθεια θα αποκοµίσει ένα αναµενόµενο
όφελος που θα είναι ίσο µε pR και το κόστος της επένδυσης που θα πραγµατοποιηθεί
θα είναι ίσο µε F. Εποµένως όσο pR>F η τράπεζα θα δανείσει και η επένδυση θα
πραγµατοποιηθεί. Βέβαια η τράπεζα θα πρέπει να είναι σίγουρη ότι ο επιχειρηµατίας
θα ασκήσει υψηλή προσπάθεια, γιατί διαφορετικά θα ζηµιωθεί.
Ας υποθέσουµε συνεχίζοντας ότι S είναι το κοµµάτι των εσόδων που κρατάει η
επιχείρηση και ότι R – S το ποσό που επιστρέφει στην τράπεζα στην περίπτωση που
έχει πάρει δάνειο D από την τράπεζα. Η αναµενόµενη χρησιµότητα του επιχειρηµατία
όταν ασκεί υψηλή προσπάθεια είναι U = pS ενώ όταν ασκεί χαµηλή προσπάθεια είναι
U = B. Άρα για να καταβάλει ο επιχειρηµατίας υψηλή προσπάθεια θα πρέπει να
ισχύει ο περιορισµός:
pS > B
∆ηλαδή ο επιχειρηµατίας θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον S = B / p προκειµένου να
έχει κίνητρο να ασκήσει υψηλή προσπάθεια.
48

Η τράπεζα λοιπόν θα χρηµατοδοτήσει το project µόνο εάν η αναµενόµενη αξία της
είναι υψηλότερη του κόστους της υπό τον περιορισµό βέβαια ότι ισχύει pS > B
p(R–S)≥F–A

(1)

Τροποποιώντας την παραπάνω ανισότητα (1) µπορούµε να καταλήξουµε:
p ( R – B/p ) ≥ F – A (2)
Η ανισότητα (2) µας δείχνει ότι όσο µεγαλύτερα είναι τα assets (A) µιας επιχείρησης
τόσο πιθανότερο είναι να χρηµατοδοτηθεί και το project. Αναπροσαρµόζοντας την
ανισότητα (2) προκύπτει:
A ≥ B – ( pR – F ) = Abar
Η ανισότητα αυτή µας δείχνει ότι ένα project µε θετική καθαρή παρούσα αξία δε θα
χρηµατοδοτηθεί, εάν τα assets της επιχείρησης δεν είναι πάνω από ένα ορισµένο όριο
Αbar. Στο σηµείο αυτό γίνεται η επιθετική τιµολόγηση από την ήδη υπάρχουσα
επιχείρηση Ι µε σκοπό να µειώσει τα assets του ανταγωνιστή της κάτω από το
συγκεκριµένο όριο Αbar και έτσι να είναι ιδιαίτερα δύσκολος ο δανεισµός γι’ αυτόν.

Μοντέλο deep pocket της επιθετικής τιµολόγησης38

Ας υποθέσουµε τώρα ότι σε µια ανταγωνιστική αγορά έχουµε δυο επιχειρήσεις
την ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι που έχει αρκετά υψηλά assets και τον δυνητικό
ανταγωνιστή Ε που έχει χαµηλά assets ή αλλιώς τον επιτιθέµενο και το θύµα.
Υποθέτουµε επίσης ότι και οι δυο επιχειρήσεις δε διαφέρουν ως προς την τεχνολογία
και το προϊόν. Έστω ότι και οι δυο επιχειρήσεις έχουν µια επένδυση µε σταθερό
κόστος F την πρώτη περίοδο αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να την πληρώνουν για να
συνεχίσουν να παράγουν και την δεύτερη περίοδο όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα (3.4):

1
predate or
accommodate

first period
pay off

2

3

pay for out

effort
second period
decision
pay off

σχήµα 3.4
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time

Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα εµποδίσει ή
όχι την είσοδο, δηλαδή αν θα κάνει επίθεση (predate) ή συµβιβασµό (accommodate)
όπως φαίνεται στο σχήµα 3.4. Αν κάνει predate και οι δυο επιχειρήσεις θα
πραγµατοποιήσουν κέρδη ΠP, ενώ αν συµβιβαστεί θα αποκοµίσουν ΠΑ. Στο δεύτερο
στάδιο η κάθε επιχείρηση πληρώνει F αλλιώς βγαίνει εκτός κλάδου. Σε περίπτωση
που κάποια επιχείρηση δεν έχει τα απαραίτητα assets παίρνει δάνειο από την τράπεζα
προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η επένδυσή της. Στο τρίτο στάδιο κάθε
επιχειρηµατίας πρέπει να πάρει µια απόφαση (effort decision) για το αν ασκήσει
υψηλή ή χαµηλή προσπάθεια.
Σε περίπτωση που και οι δυο επενδύσουν δεδοµένου ότι θα καταβάλουν υψηλή
προσπάθεια θα κάνουν κέρδη ΠΑ µε πιθανότητα p ενώ µε πιθανότητα 1 – p δε θα
πάρουν τίποτα. Στην περίπτωση που µόνο µια από τις δυο επιχειρήσεις επενδύσει θα
πραγµατοποιήσει µονοπωλιακά κέρδη ΠΜ µε πιθανότητα p τα οποία υποθέτουµε ότι
είναι µεγαλύτερα από τα κέρδη που θα πραγµατοποιήσουν και οι δυο µαζί σε
περίπτωση που επενδύσουν. Υποθέτοντας λοιπόν ότι pΠΑ > F η επένδυση θα γίνεται
πάντα και η τράπεζα θα δανείζει, αν υπάρχει τέλεια πληροφόρηση.
Στην αρχή της δεύτερης περιόδου έστω ότι η επιχείρηση Ι έχει assets ΑΙ > F έτσι
ώστε να µπορεί χρηµατοδοτήσει την επένδυση ενώ η επιχείρηση Ε την πρώτη
περίοδο έχει µηδενικά ΑΕ = 0. Τη δεύτερη περίοδο όµως τα assets εξαρτώνται από τα
κέρδη που έχει πραγµατοποιήσει την προηγούµενη περίοδο έτσι ώστε:

ΠΑ
AE
ΠP

Το κόστος της τράπεζας δηλαδή το δάνειο που θα δώσει θα είναι είτε F – ΠΑ, εάν
τα κέρδη της Ε από την προηγούµενη περίοδο είναι ΠΑ είτε F – ΠP, εάν τα κέρδη της
την προηγούµενη περίοδο είναι ΠP. Άρα λοιπόν το αναµενόµενο όφελος για την
τράπεζα δίνεται από τη ακόλουθη ανισότητα:
F – ΠΑ ≤ p ( ΠΑ – B / p ) ≤ F – ΠP
Από την παραπάνω σχέση παρατηρούµε ότι αν F – ΠΑ ≤ p ( ΠΑ – B / p ) τότε η
τράπεζα θα δανείσει ενώ αν p ( ΠΑ – B / p ) ≤ F – ΠP τότε η τράπεζα δε θα δανείσει
και έτσι δε θα πραγµατοποιηθεί η επένδυση.
Το γενικό συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι µόνο, εάν η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση Ι
δεν επιτεθεί, τότε η τράπεζα θα δανείσει στην Ε. Οπότε σε περίπτωση που
παρατηρηθεί πόλεµος αυτό θα αναγκάσει την Ε να αποχωρήσει από τον κλάδο.
Ωστόσο µερικές φορές µπορεί να αποφευχθεί η επιθετική τιµολόγηση, εάν η τράπεζα
µε την επιχείρηση Ε έχουν υπογράψει µακροχρόνιο συµβόλαιο το οποίο δεσµεύει την
τράπεζα να χρηµατοδοτήσει την Ε είτε παρατηρηθεί επίθεση είτε όχι. Βέβαια θα
πρέπει να είναι φανερό έτσι ώστε η Ι να το καταλάβει και θα πρέπει επίσης η τράπεζα
50

να µην µπορεί να αποσύρει τη δέσµευση που έχει δώσει στην Ε. Σε περίπτωση που
ισχύουν και τα δυο η επίθεση δε θα πραγµατοποιηθεί καθώς η Ι θα γνωρίζει ότι
οτιδήποτε και να κάνει την πρώτη περίοδο η τράπεζα τελικά θα χρηµατοδοτήσει την
επιχείρηση Ε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1 Αναγνώριση επιθετικής τιµολόγησης

Όπως δείξαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχουν πολλοί τρόποι που
µπορούµε να εξηγήσουµε γιατί µια επιχείρηση κάνει επιθετική τιµολόγηση, όπως για
παράδειγµα φαίνεται στα µοντέλα “ signaling”, “creation of reputation” και “deep
pocket” . Ωστόσο, παρά τις διαφορετικές εξηγήσεις που µπορούµε να δώσουµε, είναι
αρκετά δύσκολο να αναγνωρίσουµε κατά πόσο οι µειώσεις στις τιµές προέρχονται
από την πρακτική της επιθετικής τιµολόγησης. Υπάρχουν βέβαια πολλές περιπτώσεις
όπου οι επιχειρήσεις που κατηγορούνται για επιθετική τιµολόγηση µπορούν να
χρησιµοποιήσουν κάποια επιχειρήµατα, προκειµένου να δικαιολογήσουν τις χαµηλές
τιµές που έχουν βάλει. Μερικά από αυτά τα επιχειρήµατα είναι τα εξής:39

1. Παράβλεψη του υψηλού κόστους µετακίνησης,
2. Πλήρης εκµετάλλευση της καµπύλης εκµάθησης,
3. Εκµετάλλευση των εσωτερικοτήτων δικτύου,
4. Εισαγωγή προσφορών στα προϊόντα τους,
5. Ύπαρξη διαφόρων συµπληρωµατικών αγαθών,
6. Απευθύνονται σε προϊόντα µε άµεση ηµεροµηνία λήξης,
7. Πραγµατοποίηση εισόδου σε µια τέτοια αγορά όπου αδυνατούν να
συνεχίσουν / ανταγωνιστούν και πρέπει να αποχωρήσουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων περιπτώσεων βλέπουµε στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών, στον οποίο µπήκαν πολλές επιχειρήσεις και παρά τις χαµηλές τιµές
που έβαλαν, δεν κατάφεραν όλες να συνεχίσουν. Έτσι, σε περίπτωση που µια τέτοια
επιχείρηση κατηγορηθεί, µπορεί να αµυνθεί στο δικαστήριο, αναφερόµενη σε κάποια
από τα παραπάνω επιχειρήµατα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως “objective
justifications”. Συνεπώς, θα πρέπει να γνωρίζουµε τα κόστη και να χρησιµοποιούµε
κριτήρια βάσει των οποίων θα καταλήξουµε σε συµπεράσµατα.
Παρόλα αυτά όµως, ακόµα και µε τα τεστ αυτά, δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε
ασφαλή συµπεράσµατα, διότι οι χαµηλές τιµές της επίθεσης µπορεί να υπάρχουν εξ
αιτίας του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων χωρίς να έχουν σκοπό να
οδηγήσουν τους ανταγωνιστές εκτός κλάδου. Αυτό χαρακτηριστικά συνέβη στην
Αγγλία τη δεκαετία του ’90, όπου έκλεισαν 5000 βενζινάδικα µε τη συνεχή µείωση
τιµών. Έπειτα, µετά από έρευνα, αποδείχθηκε ότι αυτό δεν ήταν αποτέλεσµα της
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επιθετικής συµπεριφοράς, αλλά αίτιο του ανταγωνισµού µεταξύ µεγάλων Super
Market και εταιριών πετρελαίου.40
Πολλοί οικονοµολόγοι διαφωνούν για την ορθολογικότητα και συνεπώς τη
συχνότητα που παρατηρείται η επιθετική τιµολόγηση όπως επίσης και για τον
καλύτερο κανόνα προκειµένου να την ελέγξουν. Κάποιοι από αυτούς θεωρούν πως,
επειδή η επιθετική τιµολόγηση εφαρµόζεται σπάνια, δε χρειάζονται τα τεστ. Από την
άλλη µεριά βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι η επιθετική τιµολόγηση
είναι πολύ πιθανόν να συµβεί και είναι πρόθυµοι να δηµιουργήσουν περισσότερα
τεστ για να µπορέσουν να την αναγνωρίσουν. Οι κανόνες της επιθετικής τιµολόγησης
αναφέρονται στη συνέχεια.

4.1.1 No rule προσέγγιση41

Σύµφωνα µε τους Borch, Mc Gee και Easterbook, η επιθετική τιµολόγηση
εφαρµόζεται τόσο σπάνια που δε θα πρέπει να αποτελεί λόγο ανησυχίας για τις αρχές
ανταγωνισµού. Εάν λοιπόν η επίθεση είναι σπάνια, πρακτικά αυτό σηµαίνει πως
κανένας κανόνας από εκείνους που έχουν προταθεί δεν µπορεί να δώσει σωστά
συµπεράσµατα. Ένα σηµαντικό σηµείο αυτής της άποψης είναι ότι καθώς η επιθετική
τιµολόγηση είναι απίθανο να πετύχει, είναι αποτρεπτική και η παρέµβαση της
κυβέρνησης δε χρειάζεται. Η αποτρεπτικότητα προκύπτει, εάν εσφαλµένα µια
επιχείρηση προσπαθήσει να επιτεθεί. Το γεγονός αυτό θα της δηµιουργήσει ζηµιές
αλλά δε θα της δώσει καθόλου µεγαλύτερη δύναµη στην αγορά.
Έτσι λοιπόν, µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, η επίθεση σταµατάει και ο
επιτιθέµενος έχοντας τιµωρήσει αρκετά τον εαυτό του απέχει από άλλες τέτοιες
προσπάθειες. Με την σειρά τους λοιπόν οι άλλες επιχειρήσεις βλέποντας αυτά τα
αποτελέσµατα δε θα προσπαθήσουν να εφαρµόσουν την ίδια πρακτική.
Άλλο ένα επιχείρηµα που έχει προταθεί για την “no rule” προσέγγιση που
υποστηρίζεται από τους προαναφερθέντες, δε βασίζεται στη σχετική συχνότητα της
εφαρµογής της επιθετικής τιµολόγησης, αλλά στην ανικανότητα των δικαστηρίων ή
των αρχών ανταγωνισµού να διακρίνουν την επιθετική τιµολόγηση από τις
ανταγωνιστικές τιµές. Εάν αυτού του είδους η τιµολόγηση είναι αδύνατον να
αναγνωριστεί, τότε όποιες ενέργειες αποφασιστούν εναντίον αυτής της πρακτικής
είναι πολύ πιθανόν να υποσκάψουν την αποτελεσµατικότητα και να οδηγήσουν σε
ανεπιθύµητα αποτελέσµατα.

40

Βέττας Ν. και Κατσουλάκος Ι. (2004), Πολιτική Ανταγωνισµού και Ρυθµιστική Πολιτική

41

Oecd, Predatory Pricing http://www.oecd.org/competition/abuse/2375661.pdf ,

Βέττας Ν. και Κατσουλάκος Ι. (2004), Πολιτική Ανταγωνισµού και Ρυθµιστική Πολιτική. Τυπωθήτω.

53

4.1.2 Κανόνας των Arreeda και Turner 42

Το πιο γνωστό από τα τεστ για τον έλεγχο της επιθετικής τιµολόγησης προτάθηκε
από τους Areeda και Turner το 1975 στις ΗΠΑ., το οποίο µέσα σε µια τριετία (1978)
τροποποιήθηκε. Αρχικά, επικεντρώθηκαν στο βραχυχρόνιο οριακό κόστος (short-run
marginal cost) για να προσδιορίσουν την τιµή που θα πρέπει να θεωρηθεί ως
επιθετική. Έπειτα, αντί για το βραχυχρόνιο οριακό κόστος, υιοθέτησαν το µέσο
µεταβλητό κόστος ως το πιο πρακτικό µέσο για την ενίσχυση του σκοπού τους. Τα
µεταβλητά κόστη είναι αυτά τα οποία µπορούν να παρουσιάσουν µεταβολές σε
κάποιες χρονικές περιόδους, όπως για παράδειγµα κατά τη διάρκεια µιας επιθετικής
συµπεριφοράς (όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο πιο πολύ µεταβάλλονται τα
κόστη). Οι Areeda και Hovencamp βρήκαν ότι η σχετική περίοδος, όταν απουσιάζουν
ιδιαίτερες καταστάσεις, είναι το µεσοδιάστηµα και θα εµπεριέχει µεταξύ των άλλων
γενικά έξοδα.
Οι Areeda και Turner αναφέρουν ως προϋπόθεση ότι µια επιχείρηση πρέπει να έχει
µονοπωλιακή δύναµη στην αγορά, διαφορετικά δε θα µπορέσει να αποκοµίσει
µελλοντικά κέρδη. Επίσης θα ορίσουν ως µόνιµες τιµές (per se legal) όλες εκείνες οι
οποίες µεγιστοποιούν τα κέρδη. Όσον αφορά τις τιµές που βρίσκονται πάνω από το
µέσο συνολικό κόστος (ATC) θα πρέπει να θεωρούνται νόµιµες ακόµα και αν δεν
µεγιστοποιούν τα κέρδη βραχυπρόθεσµα.
Έτσι λοιπόν δε θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία για την οριακή τιµολόγηση.
Υποστηρίζουν οι παραπάνω µε επιχειρήµατα ότι τέτοια τιµολόγηση έχει ως
αποτέλεσµα χαµηλότερες τιµές και υψηλότερο προϊόν σε σχέση µε τις τιµές που
µεγιστοποιούν το κέρδος. Αυτό βοηθάει έτσι ώστε όλο και λιγότεροι
αποτελεσµατικοί δυνητικοί ανταγωνιστές να µένουν εκτός αγοράς. Οι ίδιοι επίσης
όρισαν ως επιθετικές τιµές εκείνες οι οποίες βρίσκονται κάτω από το οριακό κόστος,
ενώ τις τιµές εκείνες που βρίσκονται πάνω από το οριακό κόστος ,αλλά κάτω από το
µέσο κόστος, τις όρισαν ως νόµιµες.
Η επόµενη ενέργεια τους ήταν να αλλάξουν τους κανόνες, υιοθετώντας το µέσο
µεταβλητό κόστος και αναφέροντας πως οι τιµές που βρίσκονται επί του µεταβλητού
κόστους ή πάνω από αυτό θα πρέπει να θεωρούνται νόµιµες (per se legal), ενώ
εκείνες που βρίσκονται κάτω, δε θα πρέπει να θεωρούνται νόµιµες (per se illegal).
Έπειτα τροποποίησαν ξανά τους κανόνες λέγοντας ότι οι τιµές πάνω από το µέσο
µεταβλητό κόστος πιθανόν να είναι νόµιµες.
Ο λόγος που έκανε ουσιαστικά την ονοµασία τους να αλλάξει από νόµιµη σε
πιθανόν νόµιµη (legal- presumed legal) είναι πως αρχικά τα τεστ ορίζονται από το
µέσο µεταβλητό κόστος. Έτσι, µια επιχείρηση η οποία κατηγορείται ότι εφαρµόζει
επιθετική συµπεριφορά µπορεί να υποστηρίξει ότι οι αλλαγές στο κόστος ή οι
αλλαγές στις συνθήκες ζήτησης ώθησαν την τιµή να πέσει κάτω από το µέσο
µεταβλητό κόστος.
Άλλο ένα επιχείρηµα που θα µπορούσε να προκύψει για να υποστηρίξει ότι η τιµή
µπορεί να θεωρηθεί πιθανόν νόµιµη είναι, όταν βρίσκεται επί του µέσου µεταβλητού
κόστους ή πάνω από αυτό, αλλά είναι σηµαντικά πιο χαµηλή από το οριακό κόστος.
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Άλλα επιχειρήµατα που µπορεί να χρησιµοποιήσει µια επιχείρηση είναι ότι
προσπαθεί να δηµιουργήσει ανταγωνισµό µε τη µείωση της τιµής ή ακόµα ότι δίνει
προσφορές σε κάποια προϊόντα. Για να µπορέσει βέβαια µια επιχείρηση να
χρησιµοποιήσει αυτή την αµυντική γραµµή, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει
ότι δε βρίσκεται σε κυρίαρχη θέση στην αγορά στην οποία κατηγορείται.

4.1.3 Κανόνας του Posner 43

Ο Posner έχει προτείνει ότι το µακροπρόθεσµο οριακό κόστος είναι καλύτερο τεστ
απ’ όσο είναι το βραχυπρόθεσµο για τον έλεγχο της επιθετικής τιµολόγησης. Αυτό
συµβαίνει, επειδή ο επιτιθέµενος τιµολογώντας στο βραχυχρόνιο µέσο κόστος µπορεί
να εξαλείψει έναν ίσο ή ακόµα και πιο αποτελεσµατικό ανταγωνιστή. Με τον όρο
αποτελεσµατικό εννοούµε τον ανταγωνιστή που έχει χαµηλότερο µακροχρόνιο
οριακό κόστος. Ο Posner προτείνει ότι το τεστ θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε
περιπτώσεις όπου ο κλάδος θα έχει χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να µπορεί να
υπάρξει επιθετική τιµολόγηση. Έτσι λοιπόν αρχικά θα πρέπει ο ενάγων να αποδείξει
ότι η αγορά έχει προδιάθεση στο να πραγµατοποιηθεί αποτελεσµατική επιθετική
τιµολόγηση.
Στα χαρακτηριστικά αυτά συµπεριλαµβάνεται ότι ο επιτιθέµενος λειτουργεί σε
πολλές αγορές, το θύµα λειτουργεί σε λιγότερες από τον επιτιθέµενο, οι αγορές είναι
συγκεντρωµένες, η είσοδος είναι αργή, υπάρχουν πολλοί αγοραστές και το προϊόν
είναι οµοιογενές. Επίσης στοιχείο κατηγορίας µπορεί να είναι ότι ο επιτιθέµενος έχει
σκοπό να αποκλείσει ανταγωνιστές από τον κλάδο. Αυτό όµως δεν µπορεί εύκολα να
αποδειχθεί. Όταν ο επιτιθέµενος έχει τέτοιο σκοπό, όπως αναφέρει και ο Posner,
µπορεί να δηµιουργήσει δυο άνισους κανόνες.
Οι σκεπτόµενοι επιτιθέµενοι, δε θα αφήσουν πίσω τους κανένα ίχνος αλλά οι µη
σκεπτόµενοι καθώς και οι επιτιθέµενες επιχειρήσεις (ή οι ζηλόφθονοι υπάλληλοί
τους) αναµένεται να αφήσουν πίσω τους στοιχεία. Ο ίδιος επίσης αναφέρει ότι µια
επιχείρηση θα µπορούσε να αµυνθεί σε µικρές αλλαγές της ζήτησης ή της
προσφοράς. Συνεπώς σε πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα λόγω αλλαγής της
ζήτησης, η κατηγορούµενη επιχείρηση θα µπορούσε να βάλει µια τιµή ίση µε το
βραχυχρόνιο οριακό κόστος και η έξοδος της από την αγορά θα ήταν κοινωνικά
επιθυµητή.
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4.1.4 Κανόνας του Williamson44

Ο Williamson πρότεινε ένα σύνθετο σετ κανόνων οι οποίοι αναφέρονται στην
αύξηση της παραγωγής. Πιστεύει ότι οι κανόνες που προτείνουν οι Areeda και Turner
δε λαµβάνουν υπόψη τους ότι οι επιχειρήσεις µπορεί να υιοθετήσουν νέα συµφέροντα
ή ακόµα να πραγµατοποιήσουν καινούριες επενδύσεις. Συνεπώς η κυρίαρχη
επιχείρηση θα µπορούσε να επενδύει µε πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα
έτσι ώστε να παράγει υψηλή ποσότητα προϊόντος σε περίπτωση που υπάρξει νέα
είσοδος χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες του οριακού κόστους ή του µέσου
µεταβλητού κόστους. Μέχρι να υπάρξει είσοδος από κάποια άλλη ανταγωνιστική
επιχείρηση, η κυρίαρχη θα περιορίσει το προϊόν και θα αυξήσει τις τιµές έτσι ώστε να
µεγιστοποιήσει τα κέρδη της.
Σύµφωνα µε τον Williamson, όλα αυτά θα µπορέσουν να αποφευχθούν σύµφωνα
µε ένα κανόνα ο οποίος θα απαγορεύει στην κυρίαρχη επιχείρηση µιας αγοράς να
επεκτείνει την παραγωγή της µετά την είσοδο νέων επιχειρήσεων για µια περίοδο από
12-18 µήνες. Αυτό το χρονικό διάστηµα προτείνεται ότι είναι αρκετό προκειµένου
µια νέα επιχείρηση σ’ ένα κλάδο να κερδίσει εµπειρία και πελάτες. Ο ίδιος επίσης
θεωρεί ότι µετά την έναρξη παραγωγής της νέας επιχείρησης στον κλάδο η τιµή δε θα
πρέπει να πέσει κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος. Σε περίπτωση που συµβεί κάτι
τέτοιο, η κυρίαρχη επιχείρηση θα πρέπει να µειώσει την παραγωγή της έτσι ώστε να
διατηρηθεί και η τιµή σε υψηλότερα επίπεδα.
Για να στηρίξει τον κανόνα τον οποίο πρότεινε, ο Williamson πρέπει να τον
δικαιολογήσει. Αναφέρει λοιπόν ότι η αποτελεσµατικότητα είναι µεγαλύτερη πριν και
µετά την είσοδο της επιχείρησης και ότι ο κανόνας είναι πιο απλός στη λειτουργία
του. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα, ο κανόνας του Williamson σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να παρακινήσει την κυρίαρχη επιχείρηση να αυξήσει την παραγωγή και να
χαµηλώσει την τιµή που υπήρχε κατά την περίοδο πριν την είσοδό της στην αγορά.
Μετά την είσοδο, παρατηρείται η ίδια παραγωγή προϊόντος αλλά σε χαµηλότερο
µέσο κόστος, κάτι το οποίο κάνει τον Williamson να πιστεύει ότι ο συγκεκριµένος
κανόνας είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρµοστεί σε σχέση µε προηγούµενους κανόνες.
Επιπροσθέτως, σε αντίθεση µε άλλους βασικούς κανόνες, ο ίδιος ορίζει µια σειρά από
κανόνες τιµολόγησης. Ο πιο βασικός από αυτούς είναι ότι οι τιµές θα πρέπει να
καλύπτουν το µακροπρόθεσµο µέσο κόστος. Σε περίπτωση που οι τιµές δεν
καλύπτουν τα µακροχρόνια κόστη αυτό µπορεί να οδηγήσει ένα αποτελεσµατικό
ανταγωνιστή εκτός κλάδου.
Ο κανόνας του Williamson δέχτηκε έντονη κριτική από τους Mc Gee, Areeda και
Turner. Σύµφωνα µε τον πρώτο, ο κανόνας που παρουσιάζει ο Williamson είναι
εντελώς εσφαλµένος. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον Mc Gee, το παραπάνω
σενάριο δε θα συµβεί καθώς µε την είσοδο νέας επιχείρησης, η κυρίαρχη θα έχει
όφελος εφόσον συνεργαστεί µ’ αυτήν και για αυτό δε χρειάζεται να πολεµήσει τη
νεοεισαχθείσα επιχείρηση. Επίσης επισηµαίνει ότι υπάρχουν κόστη που συγκρατούν
την πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα πριν την είσοδο και θα συνεχίσουν επ’
αόριστον.
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Από την πλευρά τους οι Areeda και Turner έχουν µια διαφορετική προσέγγιση επί
του θέµατος σε σχέση µε τον Mc Gee. Θεωρούν ότι τα κέρδη από τη µεγιστοποίηση
των κερδών στο παρόν θα είναι πιο δελεαστικά από τη µεγιστοποίηση των κερδών
που θα αποκοµίσει ο επιτιθέµενος από την έξοδο ανταγωνιστών από τον κλάδο.
Για αυτούς, η οριακή τιµολόγηση θα ήταν λογική µόνο όπου η κυρίαρχη
επιχείρηση έχει πλεονέκτηµα µακροχρόνιου κόστους ή πλεονέκτηµα παραγωγής.
Επίσης, διαφωνούν µε τη θεωρία του Williamson αµφιβάλλοντας για την πρόβλεψη
που µπορεί να γίνει στη µελλοντική ζήτηση, η οποία θα προσδιορίζει ουσιαστικά και
το µελλοντικό προϊόν της κυρίαρχης επιχείρησης.

4.1.5 Κανόνας του Baumol 45

Άλλο ένα τεστ για τον έλεγχο της επιθετικής τιµολόγησης προτάθηκε από τον
Baumol (1979), το όποιο όπως και του Williamson δε βασίζεται σε συγκρίσεις των
τιµών µε το κόστος. Σε αντίθεση µε τον κανόνα του Williamson, ο οποίος
επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγής προϊόντος µετά την είσοδο του
ανταγωνιστή, ο Baumol προτείνει να γίνεται έλεγχος σε µια τυχόν αύξηση της τιµής
από την ήδη υπάρχουσα επιχείρηση µετά από µια επιτυχηµένη επίθεση, δηλαδή µετά
που ένας δυνητικός ανταγωνιστής έχει οδηγηθεί εκτός κλάδου.
Σύµφωνα µε τον κανόνα του Baumol, οποιαδήποτε µείωση τιµής παρατηρείται
κατά την είσοδο του ανταγωνιστή θα πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει για ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα µετά την έξοδο του από την αγορά. Ο Baumol προτείνει ότι ένα
διάστηµα πέντε χρόνων , είναι ένα σωστό χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η τιµή θα
πρέπει να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Έτσι λοιπόν ο κανόνας αυτός θα εµποδίζει την
ήδη υπάρχουσα επιχείρηση να αποκτήσει όλα τα µονοπωλιακά κέρδη και συνεπώς θα
περιορίσει τα κίνητρά της να ζηµιωθεί αρχικά η ίδια έτσι ώστε να επωφεληθεί
µελλοντικά.
Ο κανόνας δηλαδή δεν απαγορεύει τη µείωση τιµής κατά την είσοδο ενός
δυνητικού ανταγωνιστή απλώς τον αναγκάζει να επιλέξει µια τιµή την οποία θα έχει
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Άλλο ένα πλεονέκτηµα αυτού του κανόνα είναι
πως οποιαδήποτε επιχείρηση, που εισέρχεται στον κλάδο και είναι εξίσου
αποτελεσµατική µε την ήδη υπάρχουσα, παρά την όποια µείωση στην τιµή, θα
µπορέσει να επανακάµψει πλήρως.
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Ο κανόνας του Baumol θα επιτρέπει στην επιχείρηση που κατηγορείται για
επιθετική τιµολόγηση να αυξήσει τις τιµές µετά την έξοδο µόνο στην περίπτωση που
αυτή η αύξηση θα µπορεί να δικαιολογηθεί, όπως για παράδειγµα να υπάρχει µια
αλλαγή στα κόστη της επιχείρησης ή της ζήτησης. Οι Areeda και Turner έχουν
κριτικάρει την άποψη του Baumol, καθώς θεωρούν ότι οι αρχές ανταγωνισµού δε θα
έχουν την ικανότητα να ελέγχουν συνεχώς ότι αυτή η µείωση της τιµής θα παραµένει
για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την έξοδο της ανταγωνιστικής επιχείρησης.
Επίσης θεωρούν πως ο επιτιθέµενος θα µπορέσει να επιτύχει αύξηση στις τιµές µετά
την έξοδο σταδιακά. Αυτό σηµαίνει ότι θα µπορέσει να ισχυριστεί, όπως προείπαµε,
αλλαγές στο κόστος ή τη ζήτηση, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αναιρεθεί.
Ακόµα θα µπορούν να ισχυριστούν αλλαγές στην ποιότητα των προϊόντων, κάτι το
οποίο θα επαναφέρει µεταβολές στις τιµές και θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί από τις
αρµόδιες αρχές. Τέλος, ένα τελευταίο πρόβληµα που µπορεί να προκύψει είναι ότι
εφόσον υπάρχει δυσκολία στην αύξηση των τιµών, οι αθώες επιχειρήσεις µπορεί να
οδηγηθούν στη µείωσή τους, εξαιτίας του φόβου να χάσουν την ικανότητα να τις
αυξήσουν αργότερα.

4.1.6 Κανόνας των Craswell και Fratrik 46

Αρκετοί συγγραφείς έχουν ισχυριστεί ότι είναι πολύ δύσκολο οι παραπάνω
κανόνες να είναι ίδιοι για κάθε κλάδο και γι αυτό θα πρέπει να διαφέρουν από κλάδο
σε κλάδο και να τροποποιηθούν. Οι Craswell και Fratrik έχουν επικεντρωθεί στον
κλάδο των supermarket, στον οποίο έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα επιθετικής
συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους, οι ισχυρισµοί για την εφαρµογή
επιθετικής τιµολόγησης σε αυτόν τον κλάδο δε θα πρέπει να ανησυχεί τις αρχές
ανταγωνισµού εξαιτίας της προσφοράς και της ζήτησης που επικρατούν στο
συγκεκριµένο κλάδο.
Επισηµαίνουν ότι εκτός από τη γρήγορη αύξηση των αγορών, η υπάρχουσα
παραγωγικότητα φαίνεται αρκετή. Επειδή η αποτελεσµατική είσοδος υπονοεί ένα
µεγάλο αριθµό καταστηµάτων, η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο θα
δηµιουργήσει πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα και οι ήδη υπάρχουσες
επιχειρήσεις θα µειώσουν τις τιµές τους ακόµα και κάτω από το µέσο ανακτήσιµο
κόστος.
Παράλληλα, υπάρχουν µερικά χαρακτηριστικά σε αυτόν τον κλάδο που κάνουν
την επιθετική τιµολόγηση µη επιθυµητή. Τέτοια είναι ότι τα αρχικά κόστη είναι πολύ
χαµηλά, όπως και τα µη ανακτήσιµα κόστη, σε σχέση µε άλλους κλάδους και ότι ο
τρόπος που σκέφτονται οι καταναλωτές δε δηµιουργεί κανένα πρόβληµα.
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Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει από τον
επιτιθέµενο για αύξηση των τιµών αφού αρχικά έχει προκαλέσει την έξοδο
ανταγωνιστών είναι πολύ πιθανόν να ωθήσει νέους δυνητικούς ανταγωνιστές να
εισέλθουν στον κλάδο. Έτσι λοιπόν, επειδή τα εµπόδια εισόδου είναι µικρά, είναι
λογικό ότι η επιθετική τιµολόγηση πιθανόν να µην είναι επιτυχής.
Η δυσκολία που προκύπτει σ’ έναν τέτοιο κλάδο για να εφαρµοστούν οι κανόνες
κόστους που έχουν προταθεί από τους υπόλοιπους έχει σχέση µε τον προσδιορισµό
της τιµής εάν είναι ή όχι επιθετική. Έτσι λοιπόν, για παράδειγµα, ένας πωλητής θα
µπορούσε να µην εφαρµόζει επιθετική τιµολόγηση ακόµα και αν η τιµή ήταν κάτω
από το µέσο µεταβλητό κόστος, καθώς τα έσοδα τα οποία θα είχε µπορεί να ήταν
αποτέλεσµα πώλησης άλλων πραγµάτων (spillover revenue).
Επίσης πωλήσεις που γίνονται κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος µπορεί να
ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες σε σχέση µε τα κόστη που µπορεί να προκύψουν από
το κλείσιµο της επιχείρησης και την επαναλειτουργία της µελλοντικά. Ωστόσο,
πολλές φορές τέτοιες στρατηγικές µπορεί να είναι κερδοσκοπικές. Συνεπώς,
µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουµε πότε οι
µειώσεις των τιµών είναι επιθετικές ή πότε δεν είναι.
Τέλος, οι Craswell και Fratrik θεωρούν πως η εφαρµογή επιθετικής τιµολόγησης
δεν µπορεί να είναι ποτέ ορθολογική στρατηγική. Ωστόσο αναγνωρίζουν ότι η
ασύµµετρη πληροφόρηση που υπάρχει, µπορεί να την κάνει εφικτή και έτσι η
επίτευξη των µονοπωλιακών κερδών να µην είναι απαραίτητο στοιχείο. Έτσι,
µπορούµε να καταλάβουµε ότι σε τέτοιου είδους κλάδους όπου υπάρχουν χαµηλά
εµπόδια εισόδου, όπως και τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουµένως, η
διάκριση της ανταγωνιστικής από την επιθετική τιµή είναι πολύ δύσκολο να συµβεί.

4.1.7 Κανόνας των Scherer και Phlips 47

Σε αντίθεση µε τους κανόνες στους οποίους αναφέρθηκαν οι Areeda και Turner, οι
Scherer (1976) και Phlips (1987) υποστήριξαν ότι θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη
µας αρκετούς παράγοντες και να γίνεται συστηµατική έρευνα πριν καταλήξουµε στο
συµπέρασµα ότι µια επιχείρηση υπόκειται σε επιθετική συµπεριφορά. Έτσι λοιπόν θα
πρέπει να µελετάµε το σκοπό του επιτιθέµενου όπως και τις συνέπειες της πρακτικής
του. Ο στόχος του Scherer είναι η µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα, ένας στόχος
που είναι δύσκολο να επιτευχθεί µε ένα απλό βραχυχρόνιο τεστ κόστους.
Ο Scherer δίνει παραδείγµατα όπου οι κανόνες των Areeda και Turner δεν θα
µεγιστοποιήσουν την ευηµερία. Έστω λοιπόν ότι ο επιτιθέµενος επεκτείνει την
παραγωγή του όταν απειλείται µε είσοδο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα να µην
υπάρχει αρκετή ζήτηση για να πραγµατοποιηθεί είσοδος. Υποτίθεται λοιπόν ότι η
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είσοδος έχει εµποδιστεί και οι τιµές κάτω του οριακού κόστους δεν παραβιάζουν τους
κανόνες κόστους. Επίσης προβλέπει ότι η κυρίαρχη επιχείρηση θα οδηγηθεί σε µια
παθητική συµπεριφορά και µια χρόνια παραγωγική δυναµικότητα. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσµα η κυρίαρχη επιχείρηση να µειώσει την παραγωγή κατά την εµφάνιση
ενός δυνητικού ανταγωνιστή και να κρατήσει τις τιµές πάνω από το AC.
Σύµφωνα µε τον Scherer η µακροχρόνια ευηµερία µπορεί να µεγιστοποιηθεί µε
την τιµή της κυρίαρχης επιχείρησης να είναι είτε πάνω, είτε κάτω από το οριακό
κόστος. Για να προσδιορίσει την τιµή που µεγιστοποιεί την ευηµερία θα πρέπει να
κοιτάξει τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου, την ελάχιστη αποτελεσµατική
κλίµακα, τις επιδράσεις που έχει ο µονοπωλητής στην οριακή επιχείρηση κτλ. Αυτά
θα πρέπει να εξεταστούν συµπεριλαµβανοµένου και του σκοπού της επιτιθέµενης
επιχείρησης όπως και των συνεπειών από την πρακτική που ακολουθεί. Παρόλα αυτά
οι κανόνες που προτείνει ο Scherer γρήγορα θεωρήθηκαν ως ανεφάρµοστοι .
Στη συνέχεια, ο Phlips, σε ένα πρόσφατο άρθρο του το οποίο εκδόθηκε από την
EC Commission απέρριψε τις προτάσεις των Mc Gee και Easterbrook θεωρώντας πως
οι ελλιπείς πληροφορίες κάνουν την επιθετική τιµολόγηση πολύ πιθανή. Επίσης
απέρριψε τις προτάσεις των Baumol και του Williamson, θεωρώντας πως
διευκολύνουν την συµπαιγνία µεταξύ των επιχειρήσεων. Τέλος απέρριψε και τον
κανόνα των Areeda και Turner καθώς υποστήριξε ότι το µέσο µεταβλητό κόστος
είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί πρακτικά.
Έχοντας λοιπόν απορρίψει όλους τους υπόλοιπους κανόνες, ο Phlips πρότεινε µια
άλλη προσέγγιση (Rule of reason) , σε θέµατα αναγνώρισης της επιθετικής
συµπεριφοράς. Ο στόχος του θα ήταν να καταφέρει να προσδιορίσει εάν η
συµπεριφορά του επιτιθέµενου έχει αλλάξει. Ο Phlips ορίζει την ανταγωνιστική τιµή
σαν µη συνεργασιακή ολιγοπωλιακή τιµή (ισορροπία Nash). Θεωρεί ότι οι
ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις στην αγορά γνωρίζουν αυτές τις τιµές ακόµα και πριν
από την είσοδό τους και συνεπώς είναι εφικτή η ισορροπία κατά Nash.
Σύµφωνα µε τον κανόνα του Phlips, στο τεστ του το θύµα θα έπρεπε να δείξει ότι
το µερίδιο του στην αγορά και οι τιµές ισορροπίας, µετά την είσοδο, είναι τέτοιες έτσι
ώστε η είσοδος που πραγµατοποίησε να είναι θετική (positive entry value). Επίσης θα
έπρεπε να δείξει ότι η αξία γίνεται αρνητική στην τιµή του επιτιθέµενου. Η
κατηγορούµενη για επιθετική τιµολόγηση επιχείρηση από την άλλη πλευρά θα
µπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της δείχνοντας ότι η τιµή της που
παρατηρήθηκε µετά την είσοδο της ανταγωνιστικής επιχείρησης στην αγορά είναι η
µη- συνεργασιακή τιµή ισορροπίας.
Βέβαια η καλύτερη αµυντική στρατηγική που θα µπορούσε να εφαρµοστεί για να
της αφαιρεθούν οι κατηγορίες θα ήταν να δείξει ότι η τιµή της µετά την είσοδο του
ανταγωνιστή δεν υπονοεί άµεσα διαφυγόντα κέρδη τα οποία αντισταθµίζονται από
υψηλότερα κέρδη σε αυτήν ή σε άλλες αγορές, όσον αφορά το παρόν και το µέλλον.
Τέλος ο κατηγορούµενος µπορεί να δείξει ότι το θύµα ή άλλοι παραγωγοί του ίδιου
αγαθού εισήλθαν επιτυχηµένα σε άλλες αγορές και τα κέρδη τους µειώθηκαν στη
συγκεκριµένη αγορά.
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Ο Phlips δεν είναι ο µόνος που πιστεύει πως για να εξετάσουµε την ύπαρξη
επιθετικής τιµολόγησης πρέπει να βασιστούµε σε ένα κανόνα, λεγόµενο rule of
reason. Επίσης, ο Schwartz σε ένα άρθρο του συµφωνεί ότι οι κανόνες µε βάση τα
κόστη δεν µπορούν να εφαρµοστούν όταν στον κλάδο υπάρχει µια επιχείρηση που
παράγει πολλά προϊόντα.
Στην προσέγγισή του ενσωµατώνει τιµές, παραγωγικότητα, επενδύσεις, έρευνα και
ανάπτυξη, καινοτοµία προϊόντων, καθώς και διαφήµιση και marketing. Οµοίως και ο
Stelzer πρότεινε ότι η τιµολόγηση των επιχειρήσεων όπως και άλλες πρακτικές που
εφαρµόζονται θα πρέπει να εξετάζονται µε βάση το σκοπό, τη δύναµη της αγοράς
όπως και ολόκληρη τη συµπεριφορά.

4.1.8 Κανόνας των Joskow και Klevorick

Άλλη µια προσέγγιση που ενσωµατώνει διάφορους κανόνες που περιγράφηκαν
παραπάνω είναι αυτή των Joskow και Klevorick (1979) γνωστή ως προσέγγιση δύο
επιπέδων (two tier rules). Σε αυτή την προσέγγιση επικεντρωνόµαστε περισσότερο
στις αγορές όπου η επιθετική τιµολόγηση µπορεί να θεωρηθεί περισσότερο πιθανή,
κάτι το οποίο γίνεται στο πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει ένα rule of
reason τύπου Scherer όπου ενσωµατώνει διάφορους κανόνες, στους οποίους
αναφέρεται η σχέση τιµής και κόστους.
Η αρχική ανάλυση που πρότειναν οι Joskow και Klevorick αποτελείται από 3
στοιχεία: 48
1. Τη βραχυχρόνια µονοπωλιακή δύναµη
2. Τις συνθήκες εισόδου στην αγορά
3. Τους δυναµικούς παράγοντες των ανταγωνιστών και των δυνητικών
ανταγωνιστών.
Η βραχυχρόνια µονοπωλιακή δύναµη θα πρέπει να µετράται από το µερίδιο
αγοράς του επιτιθέµενου όπως και την ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος του. Οι
συνθήκες εισόδου της αγοράς συνδέονται µε τη µετατροπή του δυνητικού
ανταγωνισµού σε πραγµατικό ανταγωνισµό.
Επίσης παράγοντες που σχετίζονται µε τις συνθήκες εισόδου είναι: οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις, οι καµπύλες εκµάθησης (learning curves), η ακολουθία εισόδου, η φήµη
και τέλος η ποιότητα της πληροφόρησης που έχει σχέση µε τους κινδύνους εισόδου.
Το τελευταίο στοιχείο είναι αυτό που σχετίζεται µε τους δυναµικούς παράγοντες της
αγοράς όπως είναι: ο ρυθµός ανάπτυξης των πωλήσεων, η καινοτοµία, η τεχνολογική
πρόοδος, καθώς και η αλλαγή των τιµών που σχετίζεται µε αλλαγές στη ζήτηση και
το κόστος.
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Εάν η ανάλυση των παραγόντων του πρώτου σταδίου αποδείξει ότι η πιθανότητα
να εµφανιστεί επιθετική τιµολόγηση είναι µικρή, τότε σύµφωνα µε τους Joskow και
Klevorick θα επιτρέπεται µείωση τιµών και δε θα χρειάζεται να εφαρµοστεί κανένας
κανόνας. Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν κάποιοι συγγραφείς, όπως ο Posner, που
υποστήριξαν ότι προκειµένου να εφαρµοστεί ο κανόνας τους, οι κατάλληλες
συνθήκες τις αγοράς ήταν προαπαιτούµενες.
Επίσης οι Areeda και Hovencamp υποστήριξαν ότι η ανάλυση του πρώτου
σταδίου των Joskow και Klevorick θα είναι χρήσιµη µόνο σε περιπτώσεις που η
απουσία των προϋποθέσεων για την εφαρµογή της επιθετικής τιµολόγησης είναι
απούσα και αναρωτιούνται τι θα γίνει σε περιπτώσεις στις οποίες οι καταστάσεις για
την ύπαρξη ή όχι επιθετικής συµπεριφοράς είναι πιο περίπλοκες.
Παρόλα αυτά, το 1986 έδωσαν έµφαση σε κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις που
πρέπει να υπάρχουν πριν η τιµή γίνει επιθετική, συµπεριλαµβάνοντας µέσα σε αυτές
ένα µεγάλο µερίδιο αγοράς το οποίο θα πρέπει να έχει ο κατηγορούµενος (προτάθηκε
ένα ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 60%), την ύπαρξη εµποδίων εισόδου και ότι το
θύµα θα πρέπει να υπολείπεται αντί να είναι ουσιαστικός ανταγωνιστής.
Το δεύτερο στάδιο στην προσέγγιση των προαναφερθέντων θα συµπεριλαµβάνει
µια rule of reason προσέγγιση τύπου Scherer που όπως είπαµε εµπεριέχει κάποιους
κανόνες κόστους. Οι τιµές κάτω του µέσου µεταβλητού κόστους θα είναι πιθανόν να
είναι επιθετικές εκτός και αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που οδηγούν σε αυξήσεις
κόστους. Οι τιµές µεταξύ του µέσου µεταβλητού κόστους και του µέσου κόστους θα
θεωρούνται πιθανόν επιθετικές. Η επιχείρηση δηλαδή που κατηγορείται για επιθετική
συµπεριφορά θα µπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της εάν µπορέσει να αποδείξει ότι
ο κλάδος είναι φθηνός ή εάν αποδείξει ότι η είσοδος των επιχειρήσεων στον κλάδο
ώθησαν τις τιµές να πέσουν.
Τέλος οι τιµές πάνω από το συνολικό κόστος θα πρέπει να χαρακτηρίζονται
νόµιµες εκτός εάν µια µείωση των τιµών που έχουν παρατηρηθεί κατά την είσοδο
αλλάξει εντός δυο χρόνων, δηλαδή να παρατηρηθεί αύξηση χωρίς να έχει µεταβληθεί
το κόστος ή η ζήτηση.
Ένα πρόβληµα όµως που προκύπτει χρησιµοποιώντας το ATC όπως πρότειναν οι
Joskow και Klevorick για τον έλεγχο της επιθετικής τιµολόγησης είναι ότι η
επιχείρηση θα πρέπει να καλύψει όλα τα σταθερά µη ανακτήσιµα κόστη. Ας
υποθέσουµε για παράδειγµα ότι µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση επιτυγχάνει τα
µονοπωλιακά κέρδη. Σύντοµα όµως µετά την είσοδο µιας νέας επιχείρησης στην
αγορά η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση οδηγείται στη µείωση της τιµής της εξαιτίας του
ανταγωνισµού σε ένα σηµείο όπου δεν µπορεί να ανακτήσει πίσω τις αρχικές
επενδύσεις που έκανε. Σε αυτήν την περίπτωση µια τιµή κάτω του µέσου συνολικού
κόστους σύµφωνα µε τον κανόνα των Joskow και Klevorick θα δείξει ότι υπάρχει
επιθετική τιµολόγηση, κάτι το οποίο δεν θα ίσχυε.
Προκειµένου λοιπόν να αποφευχθεί αυτή η σύγχυση δηµιουργήθηκε από τον
Bolton ένα νέο µέτρο κόστους, το AIC (average incremental cost) που είναι το ανά
µονάδα κόστος για την παραγωγή µιας επιπρόσθετης µονάδας προϊόντος. Το AIC
διαφέρει από το AVC καθώς δεν µετριέται για όλη την παραγωγή της επιχείρησης
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αλλά µετράει το προϊόν που χρησιµοποιήθηκε πριν την επιθετική τιµολόγηση και
ταυτόχρονα είναι και πιο ακριβές µέτρο. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά όταν η τιµή είναι
κάτω από το AIC θα είναι πιθανόν παράνοµη και θα πρέπει να εξετάσουµε για την
ύπαρξη επιθετικής συµπεριφοράς ενώ εάν η τιµή είναι πάνω από το ATC θα είναι
πάντα νόµιµη.

4.2 Άλλοι παράγοντες για την αξιολόγηση της επιθετικής τιµολόγησης

4.2.1 ∆ύναµη αγοράς (market power) 49
Παρά το ότι υπάρχουν τόσες προτάσεις για τον έλεγχο της επιθετικής
τιµολόγησης, βλέπουµε ότι πολλοί από τους οικονοµολόγους έρχονται σε διαµάχη για
το ποιος είναι ο σωστός κανόνας προκειµένου να γίνει έλεγχος της επιθετικής
συµπεριφοράς. Σε αυτό που συµφωνούν όλοι οι παραπάνω κανόνες είναι ότι ο
επιτιθέµενος θα πρέπει να έχει σηµαντικό µερίδιο αγοράς πριν την εφαρµογή της
επιθετικής τιµολόγησης.
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους Areeda και Turner ο επιτιθέµενος θα πρέπει να
είναι ικανός να ξανακερδίσει τις ζηµιές τις οποίες δηµιούργησε εξαιτίας των υψηλών
εµποδίων εισόδου και να έχει µονοπωλιακή δύναµη. Ο Posner αποδεικνύει την
δύναµη αγοράς της κυρίαρχης επιχείρησης, όταν γίνει κατηγορία εις βάρος της και ο
Williamson θεωρεί δεδοµένο ότι ο επιτιθέµενος έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά.
Η προσέγγιση των δυο σταδίων ξεκινά και τελειώνει µε το ερώτηµα για το αν
υπάρχει δύναµη αγοράς από τον επιτιθέµενο, κάτι το οποίο συµβαίνει και στον
κανόνα των Craswell και Fratrick, µόνο που εκεί αναφέρεται σε ολόκληρο τον κλάδο.
Έτσι µπορούµε να καταλάβουµε, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες, ότι η δύναµη στην
αγορά παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτό τον έλεγχο θα πρέπει
να εξετάζουµε την υπάρχουσα δύναµη αγοράς του κατηγορούµενου για επιθετική
συµπεριφορά και να δούµε εάν έχει την ικανότητα να αναπληρώσει τις ζηµιές που
δηµιουργήθηκαν αρχικά.
Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το να αξιολογήσουµε εάν η επιχείρηση έχει
καταφέρει ήδη να αναπληρώσει τις ζηµιές της, καθώς η επιχείρηση δε θα µπορεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό της. Έτσι λοιπόν, εάν η δύναµη αγοράς αλλά και εάν η τιµή
είναι πάνω από κάποιο µέτρο κόστους, η κατηγορούµενη επιχείρηση δε θα µπορεί να
υποστηρίξει ότι η επιθετική τιµολόγηση δεν ήταν αποτελεσµατική και ότι δεν
αποκλείστηκαν ανταγωνιστές.
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4.2.2 Πρόθεση (intent)

50

Η πρόθεση που έχει κάποια επιχείρηση είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς
παράγοντες για την αξιολόγηση της επιθετικής τιµολόγησης. Έτσι λοιπόν, σε πολλές
περιπτώσεις που εµφανίζεται επιθετική τιµολόγηση, υπάρχουν στοιχεία από
εσωτερική πληροφόρηση ότι ο manager της επιχείρησης έχει σκληρή συµπεριφορά
απέναντι στους δυνητικούς ανταγωνιστές ή τους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές.
∆ηλαδή, ο manager θα προσπαθήσει σκόπιµα να αποκλείσει τους ήδη υπάρχοντες ή
τους δυνητικούς ανταγωνιστές από τον κλάδο.
Σύµφωνα µε τον Motta(2004), εσωτερικά έγγραφα στα οποία ένας ή περισσότεροι
managers µιλάνε µε σκληρή γλώσσα εναντίον των ανταγωνιστών λέγοντας ότι
θέλουν να τους εξαλείψουν δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Από την άλλη
πλευρά θα πρέπει να είµαστε περισσότερο υποψιασµένοι µε τους managers οι όποιοι
θέλουν να είναι κοντά στους ανταγωνιστές τους και τους καλοπιάνουν.
Έτσι λοιπόν µπορούµε να συνειδητοποιήσουµε ότι είναι πολύ δύσκολο να
απορρίψουµε το στοιχείο ότι υπάρχει ένα προσχεδιασµένο πλάνο µε σκοπό να
αποκλειστεί ένας αδύναµος αντίπαλος. Εάν καταφέρουµε να αποκαλύψουµε όλα
αυτά τα στοιχεία, τότε η επιτιθέµενη επιχείρηση θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.

4.2.3 Μη αναγκαιότητα απόδειξης της ζηµιάς των καταναλωτών (No need to
prove ex - post damage to customers)

Στόχος των αρχών ανταγωνισµού είναι η προστασία του ανταγωνισµού. Για αυτό
το λόγο δεν αποτελεί προϋπόθεση σε έναν έλεγχο για επιθετική τιµολόγηση η ζηµιά
που µπορεί να υποστούν οι καταναλωτές. Για παράδειγµα, πολλές φορές σε µοντέλα
επιθετικής τιµολόγησης το πλεόνασµα του καταναλωτή δεν χειροτερεύει όµως
µειώνεται ο ανταγωνισµός. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση οι αρχές ανταγωνισµού
θεωρούν πως η µείωση του ανταγωνισµού που προκύπτει από την έξοδο των
αντιπάλων είναι πολύ πιο σηµαντική από τις χαµηλές τιµές που υπάρχουν στον
κλάδο.
Για αυτό το λόγο δε θα πρέπει να γίνεται δεκτή η άποψη των επιχειρήσεων που
επιτίθενται και υποστηρίζουν ότι δε βλάπτουν τους καταναλωτές αλλά αντίθετα τους
ωφελούν. Αντίθετα, η κατηγορούµενη επιχείρηση θα µπορεί να αµυνθεί
αποτελεσµατικά σε περίπτωση που τιµολογεί κάτω του κόστους για λόγους που έχουν
παρουσιαστεί στην αρχή του κεφαλαίου.51
4.2.4 Συναντώντας τις τιµές των ανταγωνιστών (Meeting rival’s prices) 52

Εξαιτίας της ύπαρξης ανταγωνισµού, η είσοδος ενός νέου ανταγωνιστή στον
κλάδο θα οδηγήσει σε µια µείωση της τιµής της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. Αυτή η
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συµπεριφορά είναι αποδεκτή καθώς η µείωση στην τιµή προήλθε µετά την είσοδο της
νέας επιχείρησης.
Σε περίπτωση που υπήρχε ένας νόµος που απαγόρευε στην ήδη υπάρχουσα
επιχείρηση να µειώσει την τιµή της µετά την είσοδο του ανταγωνιστή της, τότε η
αγορά θα προσέλκυε αναποτελεσµατικές επιχειρήσεις. Από την άλλη µεριά όµως, δεν
θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό, η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση να έχει τις ίδιες τιµές µε
τη νέα επιχείρηση στην περίπτωση που η τιµή είναι χαµηλότερη του µέσου
µεταβλητού της κόστους.
Είναι λογικό οι νέες επιχειρήσεις στην αρχή που εισέρχονται στον κλάδο να
βάζουν τιµές χαµηλότερες του κόστους καθώς θα προσπαθούν να κερδίσουν νέους
πελάτες από την ήδη υπάρχουσα επιχείρηση, να ξεπεράσουν κάποιο ανταγωνιστικό
µειονέκτηµα που µπορεί να έχουν κλπ. Έτσι είναι απόλυτα δικαιολογηµένο για αυτές
να έχουν αρχικά κάποιες ζηµιές σε αντίθεση µε τις ήδη υπάρχουσες στον κλάδο που
έχουν κυρίαρχη θέση.
Γενικά λοιπόν στην περίπτωση που οι υπάρχουσες επιχειρήσεις, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν τους νέους ανταγωνιστές, ακολουθούν την τιµολόγησή τους και
βάζουν τιµές χαµηλότερες του µέσου µεταβλητού κόστους θεωρείται παράνοµο, ενώ
εάν τιµολογηθούν πάνω από το µέσο συνολικό κόστος θεωρείται νόµιµο.
Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν πολλά
επιχειρήµατα όπως των Bork, Mc Gee και Easterbrook που εναντιώνονται σε όλους
τους παρακάτω ελέγχους, τα οποία είναι βάσιµα σε περίπτωση που κάποιος
υιοθετήσει τις υποθέσεις τους. Υπάρχει επίσης το επιχείρηµα ότι οποιοσδήποτε
κανόνας και να εφαρµόζεται για την αναγνώριση της επιθετικής τιµολόγησης, όσο
προσεγµένος και να είναι, µπορεί πολύ πιθανόν να κάνει περισσότερο κακό παρά
καλό.
Είναι δεδοµένο πως όποιο κανόνα και αν εφαρµόζουµε, µερικές φορές εσφαλµένα
θα καταδικάσουµε κάποιες επιχειρήσεις, ενώ άλλες εύλογα θα τις αποκλείσουµε
οδηγώντας έτσι σε ένα αρνητικό αποτέλεσµα την αγορά, το οποίο θα υπερτερεί από
το πλεονέκτηµα που θα έδινε η επιθετική τιµολόγηση. Στην περίπτωση όµως που θα
αποδεχτούµε κάποιο κανόνα για να ελέγξουµε την επιθετική τιµολόγηση, µια
ανάλυση της δοµής της αγοράς και της δύναµης που έχει η υπάρχουσα επιχείρηση
µέσα σε αυτήν είναι απαραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσουµε την έρευνα για την
ύπαρξη ή όχι επιθετικής συµπεριφοράς. Αύτη η ανάλυση θα µας οδηγήσει να
απορρίψουµε πολλές περιπτώσεις όπου η επιθετική τιµολόγηση δε θα συµβεί. Για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις όπου η επιθετική συµπεριφορά µπορεί να εµφανιστεί, θα
πρέπει να λάβουµε υπόψη µας τα κόστη όπως και άλλους παράγοντες που έχουν
σχέση µε τη στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Όπως έχουµε συνειδητοποιήσει, προκειµένου να αποδειχτεί η ύπαρξη της
επιθετικής τιµολόγησης, χρειάζεται µια πολύ προσεκτική προσέγγιση. Τα ευρωπαϊκά
δικαστήρια αρχικά ήρθαν σε επαφή µε την πρακτική της επιθετικής τιµολόγησης
εξαιτίας της υπόθεσης της Akzo. Έτσι το ECJ ( European court of justice )
δηµιούργησε ένα two – tier τεστ για την αξιολόγηση της επιθετικής τιµολόγησης.53

• Τιµές κάτω του µέσου µεταβλητού κόστους από µια κυρίαρχη επιχείρηση θα
πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές.

• Τιµές κάτω από το µέσο συνολικό κόστος αλλά πάνω από το µέσο µεταβλητό
θα αναφέρονται ως καταχρηστικές, εάν αποτελούν µέρος ενός σχεδίου από την
κυρίαρχη επιχείρηση µε σκοπό να εξαλείψει τους ανταγωνιστές.
Όταν οι τιµές είναι κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος τότε σύµφωνα µε το
ευρωπαϊκό δικαστήριο µια κυρίαρχη επιχείρηση έχει ως στόχο να αποκλείσει τους
ανταγωνιστές από τον κλάδο και να ενισχύσει την κυριαρχία της, η οποία θα της
επιτρέψει να αυξήσει τη δύναµή της στην αγορά. Ενώ σύµφωνα µε το δεύτερο τεστ
κόστους, οι τιµές που είναι πάνω από το µέσο µεταβλητό αλλά κάτω από το µέσο
συνολικό κόστος, θα πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές µόνο, εάν υπάρχει σκοπός
για τον αποκλεισµό των ανταγωνιστών κάτι το οποίο φυσικά να µπορεί να αποδειχτεί.
Το δεύτερο στοιχείο, η απόδειξη ύπαρξης σχεδίου για τον αποκλεισµό του
ανταγωνιστή είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί καθώς οποιαδήποτε επιχείρηση
λειτουργεί µέσα σε ανταγωνιστικές συνθήκες είναι προδιατεθειµένη εκ του φυσικού
της να προσπαθήσει να καταστρέψει τον ανταγωνιστή της. Σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α
η επιτροπή και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια αρνούνται να ζητήσουν την πιθανότητα
ανάκτησης, ως στοιχείο για την ύπαρξη επιθετικής τιµολόγησης. Αντίθετα η ύπαρξη
και µόνο της ικανότητας να ανακτήσεις τις ζηµιές µπορεί να θεωρηθεί ως στοιχείο
όταν εξετάζουµε αν µια επιχείρηση ασκεί επιθετική συµπεριφορά.54
Επίσης η επιθετική τιµολόγηση µπορεί να πάρει τη µορφή διάκρισης τιµών. Για
παράδειγµα, όταν ο επιτιθέµενος θέτει κάτω του κόστους τιµές σε ένα πελάτη του
ανταγωνιστή του, ενώ βάζει υψηλότερες τιµές στους υπάρχοντες πελάτες του. Η
διάκριση τιµών ( selective price - cutting ) µπορεί να είναι περισσότερο δελεαστική
για κυρίαρχες επιχειρήσεις και να ξεκινήσουν την επιθετική τιµολόγηση στοχεύοντας
συγκεκριµένους πελάτες, χρηµατοδοτώντας τις πρακτικές που εφαρµόζουν από την
αγορά όπου οι τιµές που προσφέρονται είναι υψηλότερες.55
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Ωστόσο η προσέγγιση που έχουν οι ευρωπαϊκοί νόµοι για την ύπαρξη επιθετικής
τιµολόγησης δηµιουργούν κάποιες ασυνέπειες. Μια από αυτές είναι η δυσκολία για
την απόδειξη της σκοπιµότητας που χρειάζεται προκειµένου η επιθετική τιµολόγηση
να χαρακτηριστεί καταχρηστική. Για να αποδειχτεί η σκοπιµότητα χρειάζονται
ακράδαντα ενοχοποιητικά στοιχεία που είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν.
Αυτές οι δυσκολίες ώθησαν την επιτροπή να προτείνει µια πιο εύκολη προσέγγιση
για την αξιολόγηση της επιθετικής τιµολόγησης προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν
προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν µε την απόδειξη της σκοπιµότητας. Σε
αυτή την περίπτωση η επιτροπή πρότεινε ένα κανόνα όπου αντί να προσδιορίζουµε,
εάν ένας αποτελεσµατικός ανταγωνιστής είναι πιθανόν να αποκλειστεί από µια
κυρίαρχη επιχείρηση, θα συγκρίνει τις τιµές του κόστους και τις τιµές των πωλήσεων.
Έτσι, εάν ο αποτελεσµατικός ανταγωνιστής µπορεί να ανταγωνιστεί
αποτελεσµατικά µε την κυρίαρχη επιχείρηση που ασκεί την επιθετική τιµολόγηση, η
επιτροπή θα αναφέρει ότι η επιθετική συµπεριφορά δεν µπορεί να δηµιουργήσει
αρνητική επίδραση στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό και συνεπώς στους
καταναλωτές.
Για την ύπαρξη της επιθετικής τιµολόγησης, η επιτροπή αρχικά αποδεικνύει την
θυσία (sacrifice) δηλαδή την ύπαρξη ζηµιών βραχυχρόνια και έπειτα κατά πόσο
µπορεί να υπάρξει αποκλεισµός σε ήδη υπάρχοντες ή δυνητικούς ανταγωνιστές του
κλάδου. Για την απόδειξη της θυσίας η Επιτροπή έχει προτείνει να γίνεται µια
ανάλυση κόστους και πιο συγκεκριµένα του AAC δηλαδή του κόστους όπου µια
επιχείρηση θα µπορούσε να αποφύγει εάν σταµατούσε µια συγκεκριµένη
δραστηριότητα.
Αυτό θα µπορέσει να δώσει µια ξεκάθαρη εικόνα στην επιτροπή για τον αν η
επιχείρηση υπόκειται σκοπίµως σε βραχυχρόνιες ζηµιές. Για να αποδειχτεί ότι η
επιχείρηση έχει αντί – ανταγωνιστική συµπεριφορά, δηλαδή να αποκλείσει
ανταγωνιστές, η επιτροπή θα εφαρµόσει το τεστ “as efficient competitor”. Αυτό
βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε εξίσου αποτελεσµατικός ανταγωνιστής µπορεί να
ανταγωνιστεί αποτελεσµατικά τις τιµές που βάζει µια κυρίαρχη επιχείρηση.
Συνοψίζοντας, για να δούµε αν µια επιχείρηση κάνει επιθετική τιµολόγηση ή όχι
σύµφωνα µε το Guidance Paper θα πρέπει αρχικά να εξετάσουµε τη δοµή της αγοράς.
Έτσι λοιπόν ελέγχουµε αν η επιχείρηση έχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο όπως και
τι µερίδιο έχει στη συγκεκριµένη αγορά. Εάν για παράδειγµα το µερίδιο της είναι
κάτω από 40% τότε η επιχείρηση δεν έχει κυρίαρχη θέση. Επίσης εκτός από το
µερίδιο εξετάζουµε αν υπάρχουν υψηλά ή χαµηλά εµπόδια εισόδου όπως και αν
υπάρχει δύναµη από την πλευρά των αγοραστών.
Στη συνέχεια ελέγχουµε αν η επιχείρηση µε την κυρίαρχη θέση έχει κάποια αντί –
ανταγωνιστική συµπεριφορά που πλήττει τον καταναλωτή δηλαδή κατά πόσο
εκµεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της. Τέλος σύµφωνα µε το Guidance Paper
κάνουµε ένα τεστ κόστους συγκρίνοντας την τιµή µε κάποιο µέτρο κόστους.
Καταλληλότερο µέτρο κόστους για αυτή την περίπτωση είναι το AAC. Στην
περίπτωση που η τιµή είναι µικρότερη από το AAC δηλαδή p < AAC η επιχείρηση
πραγµατοποιεί επιθετική τιµολόγηση και τιµωρείται από τις αρµόδιες αρχές εκτός
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βέβαια και αν µπορεί να δικαιολογήσει την επιθετική της συµπεριφορά. Παρακάτω
θα αναφέρουµε διάφορες σηµαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν τόσο τα
ευρωπαϊκά δικαστήρια όπως και µια υπόθεση που απασχόλησε το αµερικανικό
δικαστήριο.56

5.1 Υπόθεση AKZO
Το 1985 το ευρωπαϊκό δικαστήριο επέβαλε πρόστιµο στη Akzo για παραβίαση του
άρθρου 86 το οποίο αναφέρεται στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Η Akzo
κατηγορήθηκε ότι κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της από το ευρωπαϊκό
δικαστήριο στην αγορά οργανικού υπεροξειδίου βάζοντας τιµές κάτω του κόστους µε
µοναδικό σκοπό να διώξει από τον κλάδο την ECS, ένα µικρό παραγωγό οργανικού
υπεροξειδίου στο Ηνωµένο βασίλειο.
Το 1979 η ECS ξεκίνησε να παράγει το υπεροξείδιο για τον κλάδο των πλαστικών
και να το πουλάει στο Ηνωµένο βασίλειο. Το 1979 ένα φορτίο έφτασε στη Γερµανία
που ήταν ο σηµαντικότερος πελάτης της Akzo. Οι τιµές αυτές του φορτίου ήταν 15%
µε 20% χαµηλότερες σε σχέση µε αυτές που έβαζε η Akzo. Συνεπώς η ECS αρχικά
εισήλθε στην αγορά του Ηνωµένου βασιλείου και έπειτα και στη γερµανική, τις
οποίες η Akzo µοιραζόταν µαζί µε µικρούς προµηθευτές.
Η πρώτη αντίδραση της Akzo σε αυτή την είσοδο της ECS ήταν µια σειρά
απειλών. Από νοµικής πλευράς αυτές οι απειλές είναι πολύ σηµαντικές, αλλά από την
πλευρά των οικονοµολόγων το ενδιαφέρον στοιχείο είναι κατά πόσο αυτές οι απειλές
µπορεί να είναι αξιόπιστες. Το γεγονός ότι η επίθεση θα γινόταν στην αγορά του
Ηνωµένου βασιλείου όπου ήταν η κύρια αγορά για την ECS, αντί να γίνει στον κλάδο
των πλαστικών, σήµαινε µεγαλύτερη ζηµιά για την ECS και χαµηλότερα κόστη για
την Akzo. Από τη θεωρία παιγνίων γνωρίζουµε ότι σε επαναλαµβανόµενα παίγνια
όπως αυτό η απειλή δεν είναι αξιόπιστη όταν υπάρχει τέλεια και πλήρης
πληροφόρηση. Από την άλλη πλευρά η Akzo ήταν τέλεια ενηµερωµένη για τις
κινήσεις του αντιπάλου της. Επιπροσθέτως, επειδή υπήρχε µια µακροχρόνια
συνεργασία µεταξύ των δυο επιχειρήσεων στην αγορά του Ηνωµένου βασιλείου η
πιθανότητα η Akzo να επιτεθεί ήταν πολύ χαµηλή.
Η Akzo συµφώνησε να πληρώσει τις νοµικές δαπάνες για την ECS και ανέλαβε να
µην µειώσει τις κανονικές τιµές πώλησης του υπεροξειδίου στο Ηνωµένο βασίλειο.
Παράλληλα συµφώνησε κάνοντας µια δέσµευση να αφαιρέσει την επιθετική
τιµολόγηση σαν στρατηγική επιλογή της δείχνοντας έτσι πρόθυµη να συνεργαστεί.
Το 1982 η ECS παραπονέθηκε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και υποστήριξε ότι η Akzo
προσπαθούσε να την αποκλείσει από την αγορά µε µείωση των τιµών, η οποία είχε
παρατηρηθεί από τα τέλη του 1980.
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Εκείνη την περίοδο το µερίδιο αγοράς της Akzo στο Ηνωµένο βασίλειο ήταν πάνω
από 50% µε την ECS να µην προµηθεύει κάποιους βασικούς πελάτες της που είχαν
πολύ υψηλά µερίδια. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι τιµές της ECS να ήταν 10%
χαµηλότερες από αυτές της Akzo κάτι που τη βοηθούσε έτσι ώστε να διατηρεί το
υψηλό της µερίδιο.
Όταν η Akzo αύξησε τις τιµές της στους πελάτες της στο Ηνωµένο βασίλειο στις
αρχές του 1980, η ECS δεν αντέδρασε όπως είχε κάνει σε προηγούµενες δεκαετίες
στην αύξηση της τιµής. Αντίθετα κράτησε τις προηγούµενες τιµές έτσι ώστε να
µεγαλώσει το κενό µεταξύ της ECS και της Akzo. Εξαιτίας όλων αυτών δυο
σηµαντικοί πελάτες ζητούσαν µια προσφορά από την ECS για να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους. Σχεδόν ταυτόχρονα και άλλοι πελάτες έκαναν τις ίδιες κινήσεις
ζητώντας προσφορές από την ECS. Ωστόσο στα τέλη του 1980 η Akzo έκανε την
αντεπίθεση της προσεγγίζοντας τους βασικούς πελάτες της ECS.57

Κρίση ∆ικαστηρίου

Στη συγκεκριµένη υπόθεση το δικαστήριο συµπέρανε ότι η Akzo παραβίαζε το
άρθρο 86. Το δικαστήριο στη συγκεκριµένη περίπτωση θεώρησε απόδειξη
παρανοµίας ότι οι τιµές δεν ήταν µόνο κάτω του µέσου συνολικού κόστους αλλά και
κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος. Το ECJ το δικαιολόγησε λέγοντας πως καθώς η
Akzo ήταν κυρίαρχη επιχείρηση, και ο µόνος λόγος για να βάλει τόσο χαµηλές τιµές
ήταν για να εξαλείψει τον ανταγωνιστή από τον κλάδο και να κερδίσει περισσότερη
δύναµη στην αγορά.
Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή την ύπαρξη σχεδίου µε σκοπό τον
αποκλεισµό του αντιπάλου, το ECJ υποστήριξε ότι στην περίπτωση της Akzo δεν
υπήρχε λόγος για µείωση των τιµών για τόσο µεγάλη χρονική περίοδο καθώς δεν
υπήρχε καµία µείωση από τους ανταγωνιστές της.
Επίσης το ECJ αναφέρθηκε και στις απειλές που πραγµατοποιούσε η Akzo στον
ανταγωνιστή της την ECS έχοντας σαν αποδεικτικά στοιχεία συναντήσεις που
γίνονταν µεταξύ των διευθυντών. Όσον αφορά την ικανότητα της Akzo να ανακτήσει
τις ζηµιές να κάνει δηλαδή recoup, το ECJ θεώρησε ότι µια κυρίαρχη επιχείρηση σαν
την Akzo δεν έχει κανένα λόγο να βάλει τιµές χαµηλότερες του µέσου µεταβλητού
κόστους εκτός και αν µοναδικός σκοπός της ήταν ο αποκλεισµός των ανταγωνιστών
της από τον κλάδο. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα η Akzo µελλοντικά να αυξήσει τις
τιµές της έχοντας πλεονέκτηµα από την µονοπωλιακή της θέση.
Τέλος η Akzo κατηγορήθηκε από ECJ και την επιτροπή για επιλεκτικότητα τιµών.
Αποδείχτηκε λοιπόν ότι η Akzo έκανε προσφορές στους πελάτες του ανταγωνιστή
της σε τιµές χαµηλότερες του µέσου συνολικού κόστους ενώ συνέχισε να προσφέρει
στους δικούς της πελάτες σε τιµές πάνω από το µέσο συνολικό κόστος. Έτσι το
ευρωπαϊκό δικαστήριο και η επιτροπή την κατηγόρησαν ότι είχε σκοπίµως αντί –
ανταγωνιστική συµπεριφορά καθώς επιδοτούσε τις ζηµιές που είχε στους πελάτες της
ECJ από τα κέρδη που είχε από τους υπάρχοντες πελάτες της.58
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∆ιαφορετική προσέγγιση

Από την άλλη µεριά βέβαια υπάρχουν αρκετές ανησυχίες από πολλούς
οικονοµολόγους για το αν η απόφαση του δικαστηρίου ήταν η σωστή. Πολλοί
υποστηρίζουν λοιπόν ότι καθώς το 1979 η ECS δεν ακλούθησε την αύξηση των
τιµών της Akzo, τα κέρδη της θα ήταν αρκετά µεγάλα. Επίσης από το πλεονέκτηµα
κόστους που είχε, η ζηµιά για την ECS µπορεί να µην ήταν και τόσο µεγάλη. Ακόµα
µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι το 1983 η ECS αντιστεκόταν στην µείωση των
τιµών, διατηρώντας τουλάχιστον το 70% των πωλήσεων που πραγµατοποιούσε το
1980.
Τέλος για να υπάρξει επιθετική τιµολόγηση θα πρέπει να δείξουµε ότι η αξία της
ECS στην αγορά πλαστικών έγινε αρνητική και ότι η Akzo ήταν ικανή να ανακτήσει
τις ζηµιές που έγιναν στην αγορά του Ηνωµένου βασιλείου. Κανένα όµως στοιχείο
για τέτοιου είδους αποτελέσµατα δεν ήταν διαθέσιµο και έτσι η ECS όχι µόνο
συνέχισε τις πωλήσεις της στην αγορά πλαστικών αλλά το 1981 αγόρασε και ένα
µικρό µερίδιο από µια γερµανική εταιρία που θα τη βοηθούσε για να
πραγµατοποιήσει τις πωλήσεις της εκεί.59

5.2 Υπόθεση France Telecom (Telecom Sector)
Στις 16 Ιουλίου του 2003 η επιτροπή βρήκε ότι η Wanadoo είχε παραβιάσει το
άρθρο 82 θέτοντας επιθετικές τιµές στις υπηρεσίες της για ADSL. Σύµφωνα µε το
ευρωπαϊκό δικαστήριο θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν δυο τεστ για τον έλεγχο
της ύπαρξης της επιθετικής συµπεριφοράς. Οι τιµές που είναι κάτω του µέσου
µεταβλητού κόστους θα πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, ενώ οι τιµές που είναι
κάτω του µέσου συνολικού κόστους αλλά πάνω από το µέσο µεταβλητό θα πρέπει να
θεωρούνται καταχρηστικές στην περίπτωση που είναι µέρος ενός σχεδίου
προκειµένου να εξαλείψουν τους ανταγωνιστές.60
Η επιτροπή βρήκε ότι από τα τέλη του 1999 έως τον Οκτώβριο του 2002 η
Wanadoo χρέωνε τις υπηρεσίες της για ADSL σε τιµές χαµηλότερες του κόστους. Οι
τιµές που χρέωνε η Wanadoo ήταν πολύ κάτω του µεταβλητού κόστους µέχρι το 2001
και την υπόλοιπη περίοδο ήταν ίσες µε το µεταβλητό κόστος αλλά αρκετά
χαµηλότερες από το µέσο συνολικό κόστος. Σαν αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής
η Wanadoo θυσίαζε κέρδη πραγµατοποιώντας ουσιαστικές ζηµιές προσδοκώντας να
αποκτήσει σηµαντικά κέρδη µελλοντικά από την αύξηση των τιµών. Ενώ λοιπόν η
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Wanadoo πραγµατοποιούσε ζηµιές , η France Telecom, η οποία κρατούσε το 100%
της αγοράς για υπηρεσίες ADSL περίµενε σηµαντικά κέρδη στο µέλλον.
Η France Telecom προκειµένου να αντιπαρατεθεί στην απόφαση της επιτροπής
στράφηκε προς το CFI. Η France Telecom κινήθηκε σε δυο επιχειρήµατα για να
υποστηρίξει τον εαυτό της. Το πρώτο επιχείρηµα συσχετιζόταν µε την εφαρµογή της
επιτροπής στο ποσοστό του κόστους ανάκτησης, στα σταθερά κόστη και το άλλο
επιχείρηµα σχετίζονταν µε το τεστ της επιθετικής τιµολόγησης. Όσον αφορά τα
κόστη ανάκτησης χρειάζονταν πολύπλοκες διαδικασίες για να υπολογιστούν. Το CFI
δεν µπορούσε να επιβεβαιώσει, εάν η επιτροπή είχε τηρήσει τους κανόνες για τον
υπολογισµό τους και έτσι τελικά απέρριψε τις κατηγορίες για την France Telecom
υποστηρίζοντας πως η µέθοδος που ακλουθούσε η επιτροπή ήταν στατική.61
Όσον αφορά το τεστ για την ύπαρξη της επιθετικής τιµολόγησης το CFI δέχτηκε
το τεστ που εφαρµόστηκε από την επιτροπή για την απόφαση εναντίον της Wanadoo.
Για παράδειγµα δηλαδή ότι οι τιµές που βρίσκονται κάτω από το µέσο µεταβλητό
κόστος θα πρέπει να είναι καταχρηστικές, ενώ οι τιµές κάτω από το µέσο συνολικό
κόστος θα πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, εάν αποτελούν µέρος της επιθετικής
στρατηγικής. Επίσης βρέθηκε ότι η επιτροπή προσκόµισε στοιχεία σχετικά µε την
ύπαρξη σχεδίου για την εφαρµογή της επιθετικής τιµολόγησης.62
Έτσι το CFI απέρριψε τον αρχικό ισχυρισµό που προσκόµισε η France Telecom
σαν υπεράσπιση της, θεωρώντας πως δηµιουργούσε προβλήµατα στον ανταγωνισµό
ακλουθώντας ουσιαστικά την απόφαση που είχε ληφθεί και από την επιτροπή.
Υποστήριξε δηλαδή ότι η κυρίαρχη επιχείρηση δε θα µπορούσε να βασιστεί στο
δικαίωµα να ευθυγραµµίσει τις τιµές της επειδή οι τιµές της ήταν κάτω του
κόστους.63
Στη συνέχεια η France telecom αντιπαρατέθηκε και στην κρίση του CFI
πηγαίνοντας για έφεση στο ECJ. Τα κύρια στοιχεία όπου αναπτύχτηκαν από τη
France Telecom στην έφεση που έκανε ήταν τα εξής:64

1. Το δικαίωµα της επιχείρησης να ευθυγραµµίσει τις τιµές µε αυτές των
ανταγωνιστών της.
2. Την ύπαρξη σχεδίου για την εφαρµογή της επιθετικής τιµολόγησης.
3. Η ανάγκη για απόδειξη προκειµένου να αντισταθµιστούν οι ζηµιές.

Το ECJ αποδέχτηκε ότι η France Telecom δεν µπορεί να βασιστεί στο επιχείρηµα να
ευθυγραµµίσει τις τιµές της µε αυτές των αντιπάλων προκειµένου να δικαιολογήσει
τη συµπεριφορά της για κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης. Επίσης το ECJ απέρριψε
τις κατηγορίες για προσχεδιασµένη στρατηγική από την France Telecom. Όσον
αφορά την ανάκτηση των απωλειών σύµφωνα µε τον αµερικανικό νόµο αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να αποδειχτεί η ύπαρξη επιθετικής
τιµολόγησης. Όµως το ECJ υιοθέτησε µια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέµα
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πραγµατοποιώντας τα τεστ που εφαρµόστηκαν στην υπόθεση Akzo καθώς και σε
εκείνη της Tetra Pack.
Σύµφωνα µε αυτά η πιθανότητα αναπλήρωσης των ζηµιών από την κυρίαρχη
επιχείρηση, η οποία βάζει τιµές κάτω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο κόστους , δεν
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλήξουµε στο συµπέρασµα για την
ύπαρξη επιθετικής τιµολόγησης. Αυτό όµως δεν αποκλείει την επιτροπή από το να
συµπεράνει ότι η πιθανότητα ανάκτησης των ζηµιών µπορεί να είναι σχετική για την
αξιολόγηση καταχρηστικής συµπεριφοράς. Το ECJ αποδέχτηκε την κρίση της
επιτροπής και του CFI ότι δηλαδή η καταχρηστική συµπεριφορά της Wanadoo
περιόριζε την είσοδο στην αγορά σε ανταγωνιστικούς προµηθευτές για internet και
συνεπώς έβλαπτε τους καταναλωτές.65

5.3 Υπόθεση Post Danmark

Η Post Danmark και η Forburger – Kontakt ήταν δυο µεγάλες επιχειρήσεις που
ειδικεύονταν στον κλάδο των επιστολών χωρίς διεύθυνση παραλήπτη. Η Post
Danmark ήταν προµηθευτής της Universal postal, όπου είχε µονοπώλιο στην
παράδοση επιστολών µε παραλήπτη. Κατά τα τέλη του 2003 η Post Danmark
αποφάσισε να επεκτείνει την αυτοκρατορία της και για αυτό σύναψε συµβόλαιο µε
τρία supermarket που ήταν κύριοι πελάτες της Forburger – Kontakt.
Η προσφορά της Post Danmark σε ένα από αυτά τα supermarket ήταν χαµηλότερη
από αυτή της Forburger – Kontakt έτσι ώστε να η Post Danmark να µην καλύπτει το
µέσο συνολικό κόστος αλλά να καλύπτει το µέσο κόστος. Βλέποντας η Forburger –
Kontakt να χάνει πελάτες στράφηκε στις αρχές ανταγωνισµού κατηγορώντας την Post
Danmark για επιθετική τιµολόγηση. Έτσι οι αρχές ανταγωνισµού θεώρησαν ότι η
Post Danmark εξαιτίας της κυρίαρχης θέσης της εφάρµοζε σκοπίµως τη στρατηγική
για να προσφέρει χαµηλότερες τιµές στους πελάτες της Forburger – Kontakt.
Μετά από ένα µεγάλο αριθµό εφέσεων η υπόθεση πήγε στο ανώτατο δικαστήριο
της ∆ανίας, το οποίο ανέστειλε τη διαδικασία υποβάλλοντας δυο κρίσιµα ερωτήµατα
στο ECJ:

1. Kατά πόσο η διάκριση των τιµών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρακτική
αποκλεισµού
2. Kατά πόσο η τιµή που είναι χαµηλότερη από το µέσο συνολικό κόστος αλλά
υψηλότερη από το µέσο µεταβλητό µπορεί να είναι καταχρηστική
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Το ECJ υποστήριξε ότι πρακτικές τιµολόγησης που έχουν ως σκοπό να
αποκλείσουν αποτελεσµατικούς ανταγωνιστές από τον κλάδο απαγορεύονται. Επίσης
για τις τιµές ανέτρεξε στην υπόθεση και στον κανόνα της Akzo όπου τιµές κάτω από
το µέσο µεταβλητό κόστος θεωρούνται καταχρηστικές, ενώ οι τιµές ανάµεσα στο
µέσο συνολικό και στο µέσο µεταβλητό κόστος θεωρούνται καταχρηστικές εάν
συνιστούν µέρος ενός σχεδίου µε σκοπό να εξαλείψουν τους ανταγωνιστές.
∆εδοµένων όλων αυτών το δικαστήριο της ∆ανίας αποφάνθηκε ότι η Post
Danmark δε θα µπορούσε να οδηγήσει την Forburger – Kontakt εκτός αγοράς καθώς
δεν υπήρχαν στοιχεία που αποδείκνυαν σκοπιµότητα. Έτσι στράφηκε στα κόστη
χρησιµοποιώντας ως µέτρο κόστους το incremental cost. Το ECJ απέδειξε ότι η
Forburger – Kontakt είχε καταφέρει αποτελεσµατικά να ανταγωνίζεται σε αυτή την
αγορά παρά το ότι είχε χάσει τρεις σηµαντικούς πελάτες. Παράλληλα το ECJ έδωσε
το δικαίωµα στην Post Danmark να υπερασπιστεί τη θέση της για την επιθετική της
συµπεριφορά.
Η υπόθεση της Post Danmark ανέπτυξε τη νοµοθεσία µε τρεις διαφορετικούς
τρόπους. Αρχικά απέδειξε ότι η διάκριση τιµών από µία κυρίαρχη επιχείρηση µπορεί
να µην είναι παράνοµη χωρίς µια λεπτοµερή ανάλυση του κόστους της εταιρείας.
Έπειτα τόνισε πως το δικαστήριο θα πρέπει αναγκαστικά να παρουσιάζει την ύπαρξη
σκοπιµότητας από την κυρίαρχη επιχείρηση που είναι απαραίτητη για να αποκλείσει
άλλους αποτελεσµατικούς αντίπαλους από τον κλάδο. Τέλος εξαιτίας της υπόθεσης
της Post Danmark το ECJ έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε µια κυρίαρχη
επιχείρηση να υπερασπιστεί την επιθετική της συµπεριφορά, παρουσιάζοντας βέβαια
τα κατάλληλα επιχειρήµατα. Οπότε µπορούµε να καταλάβουµε ότι η συγκεκριµένη
υπόθεση έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη εξέλιξη του νόµου για την αξιολόγηση της
επιθετικής τιµολόγησης.66

5.4 Υπόθεση Matsushita vs Zenith
Το Μάρτιο του 1986 το ανώτατο δικαστήριο των H.Π.Α έβγαλε απόφαση για µια
υπόθεση που κατηγορούσε επιχειρήσεις για επιθετική τιµολόγηση, διάκριση τιµών
και προσπάθεια να αποκτήσουν µονοπωλιακή δύναµη στον κλάδο των αµερικανικών
προϊόντων και πιο συγκεκριµένα στον κλάδο των τηλεοράσεων. Το 1974 η Zenith και
η NUE έκαναν µήνυση στη Matsushita και σε είκοσι ένα ακόµα ιαπωνικές
επιχειρήσεις.
Ο ισχυρισµός τους ήταν ότι οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις που κατασκεύαζαν ή
πουλούσαν ηλεκτρικά προϊόντα σε καταναλωτές είχαν συνωµοτήσει παράνοµα µε
σκοπό να οδηγήσουν τις αµερικανικές εκτός αγοράς. Η Zenith και η NUE
υποστήριζαν ότι οι Ιαπωνικές επιχειρήσεις είχαν στόχο να διατηρήσουν υψηλές τις
66
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τιµές στην ιαπωνική αγορά τηλεοράσεων, όπου είχαν µονοπώλιο και ταυτόχρονα να
διατηρήσουν χαµηλές τιµές στις τηλεοράσεις που εξήγαγαν και πουλούσαν στην
Αµερική.
Η NUE επίσης υποστήριξε ότι δεν θα µπορούσε πλέον να κατασκευάζει
τηλεοράσεις και επισήµανε ότι αναγκάστηκε από τις ιαπωνικές επιχειρήσεις να
εξέλθει από τον κλάδο των τηλεοράσεων. Από την άλλη πλευρά η Zenith που
κατασκεύαζε και αυτή τηλεοράσεις υποστήριξε ότι είχε λειτουργικές ζηµιές εξαιτίας
παράνοµων δραστηριοτήτων από τις ιαπωνικές επιχειρήσεις.
Τα συγκεκριµένα αδικήµατα παραβίαζαν τους νόµους για αντί – ανταγωνιστική
συµπεριφορά αλλά η κύρια κατηγορία ήταν ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις µε τη
συνοµωσία που είχαν κάνει µεταξύ τους παραβίαζαν τα άρθρα 1 και 2 του Sherman
Act. Επίσης η Zenith και η NUE τις κατηγόρησαν ότι προσπαθούσαν να αποκτήσουν
µονοπωλιακή δύναµη. Άλλη µια κατηγορία που τους απαγγέλθηκε ήταν αυτή για
παραβίαση του νόµου Robinson Patman Act, πιο συγκεκριµένα για διάκριση τιµών
µεταξύ των αµερικανικών αγοραστών. Τέλος τις κατηγόρησαν ότι παραβίαζαν τον
νόµο Revenue Act λέγοντας ότι πουλούσαν τα προϊόντα τους στην αµερικανική
αγορά σε τιµές χαµηλότερες από αυτές της ιαπωνικής.
Οι κατηγορίες των Zenith και NUE ήταν σηµαντικές καθώς πίστευαν ότι οι
ιαπωνικές επιχειρήσεις συµµετείχαν σε µια συνοµωσία για πάνω από είκοσι χρόνια µε
σκοπό να διώξουν όλους τους κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών από τον κλάδο.
Αυτό συνοδευόταν από το επιχείρηµα πως πουλούσαν σε υψηλές τιµές στην ιαπωνική
αγορά, κάτι το οποίο λειτουργούσε ως επιδότηση προκειµένου να έχουν χαµηλές
τιµές στην αµερικανική αγορά. Το περιφερειακό δικαστήριο δε βρήκε κανένα
στοιχείο σύνδεσης µεταξύ της συµπεριφορά των ιαπωνικών επιχειρήσεων στην
ιαπωνική αγορά και στις εξαγωγές που έκαναν.
Έπειτα από προσφυγή, το δικαστήριο των Η.Π.Α αναίρεσε την αρχική απόφαση
του περιφερειακού δικαστηρίου καθώς παρατήρησε ορισµένες ανησυχητικές
ενέργειες, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις συµπεριφέρονταν
µέσα στον αµερικανικό κλάδο τηλεοράσεων εντελώς ορθολογικά σαν να ήταν
ανεξάρτητες µεταξύ τους. Εξαιτίας της αλλαγής της απόφασης η Matsushita
προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο. Το δικαστήριο βρήκε σηµαντικά εµπόδια
εισόδου στην ιαπωνική αγορά εξαιτίας των οποίων µπορούσαν να διατηρήσουν τα
µονοπωλιακά τους κέρδη. Παράλληλα βρεθήκαν και εµπόδια στη δοµή που
προέκυπταν όπως ήταν οργανωµένες οι επιχειρήσεις τα λεγόµενα Keiretsus.
Επίσης κατηγόρησαν τις ιαπωνικές επιχειρήσεις ότι εξαιτίας των υψηλών τιµών
στην ιαπωνική αγορά η φυσική πορεία κάθε ιαπωνικής επιχείρησης µε υπερβάλλουσα
παραγωγική δυναµικότητα θα ήταν να ψάξει για εξωτερικές αγορές που θα
µπορούσαν να απορροφήσουν αυτή την παραγωγή. Οι υψηλές τιµές στην ιαπωνική
αγορά ήταν για να υποστηρίξουν τις πωλήσεις σε χαµηλές τιµές που γίνονταν στην
αµερικανική αγορά. Παράλληλα επισήµαναν πως οι τιµές που βάζουν οι ιαπωνικές
επιχειρήσεις στην αγορά της Ιαπωνίας ήταν 50% υψηλότερες σε σχέση µε αυτές τις
τιµές που έβαζε το καρτέλ στα ίδια προϊόντα στην αµερικανική αγορά.
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Οι ιαπωνικές επιχειρήσεις αύξησαν σταδιακά το µερίδιο τους στην αγορά των
ασπρόµαυρων τηλεοράσεων από 21% το 1969 σε 49,2% το 1977. Το ίδιο
παρατηρήθηκε και στο µερίδιο αγοράς των έγχρωµων τηλεοράσεων. Η Zenith και
NUE ισχυριστήκαν ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις πουλούσαν τα προϊόντα τους στην
Αµερική σε τιµή χαµηλότερη του κόστους. Αυτή η τιµή που έβαζαν, θεώρησαν ότι
είναι αντί – ανταγωνιστική κάνοντας πολλές επιχειρήσεις όπως και τη NUE ανίκανες
να ανταγωνιστούν σε τόσο χαµηλές τιµές.
Επίσης αυτή η τιµή ήταν ουσιαστικά που οδήγησε στην εξάλειψη της NUE και
άλλων αµερικανικών κατασκευαστών όπως και στη µείωση των κερδών των
υπόλοιπων κατασκευαστών που παρέµειναν στον κλάδο συµπεριλαµβανοµένης και
της Zenith. Με τη χαµηλή τιµή που επικρατούσε στον κλάδο των τηλεοράσεων και
γενικά των ηλεκτρικών προϊόντων στην αµερικανική αγορά µοναδικός στόχος των
ιαπωνικών επιχειρήσεων ήταν να πραγµατοποιήσουν την εξαγορά του
καταστρέφοντας ουσιαστικά τον αµερικανικό κλάδο προϊόντων. Σύµφωνα µε τις
Zenith και NUE η εγχώρια αγορά των ιαπωνικών επιχειρήσεων ήταν ο χρηµατοδότης
για την επιθετική τιµολόγηση που πραγµατοποιούσαν στην αµερικανική αγορά.
Από την άλλη µεριά οι ιαπωνικές επιχειρήσεις υποστήριζαν ότι οι κατηγορίες που
τους προσάπτονταν ήταν αβάσιµες. Ισχυρίζονταν πως δεν υπήρχαν ουσιαστικά
στοιχεία για να υποστηριχτούν οι κατηγορίες των Zenith και NUE περί συνοµωσίας
στην τιµή. Βασιζόµενες λοιπόν στο γεγονός ότι το δικαστήριο δεν είχε βρει κανένα
στοιχείο υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες δεν µπορούν να σταθούν. ∆ηλαδή δεν υπήρχε
κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις είχαν κίνητρο να βάλουν
µια ενιαία χαµηλή τιµή στην αµερικανική αγορά. Οι Zenith και η NUE υποστήριζαν
πως το µοναδικό τους κίνητρο ήταν να πουλάνε σε οποιαδήποτε χαµηλή τιµή που
ήταν απαραίτητη για να γίνει η πώληση.
Από την άλλη οι ιαπωνικές επιχειρήσεις υποστήριζαν κάτι στο οποίο συµφώνησε
και το δικαστήριο ότι αυτό ήταν ακριβώς το αποτέλεσµα που θα περίµενε κανείς από
τον ανταγωνισµό. Επίσης οι ιαπωνικές επιχειρήσεις ισχυριστήκαν πως η χαµηλή τιµή
για την οποία κατηγορούνταν ήταν προϊόν συµπεριφοράς πριν τον ανταγωνισµό, το
οποίο οι αρχές ανταγωνισµού το είχαν σχεδιάσει προκειµένου να ενθαρρύνουν τον
ανταγωνισµό αντί να τον καταδικάζουν.
Μετά από όλα αυτά οι ιαπωνικές επιχειρήσεις αναφέρθηκαν στο ότι ο στόχος της
αρχής ανταγωνισµού είναι να πραγµατοποιούνται πωλήσεις σε χαµηλότερες τιµές µε
τα επιχειρήµατά τους να βασίζονται στους Mc Gee , Easterbrook και Bork. Τέλος
κατέληξαν πως οι ισχυρισµοί περί συνοµωσίας για να πουλάνε σε χαµηλότερες τιµές
χρειάζονται επανεξέταση από το δικαστήριο.
Το ανώτατο δικαστήριο βρήκε ότι η Zenith και η NUE βασίζονταν σε µια ειδική
µελέτη, η οποία έδειχνε ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις πουλούσαν τα προϊόντα τους
στην αµερικάνικη αγορά µε σηµαντικές ζηµιές. Παρ’ όλα αυτά η µελέτη δε
βασίστηκε σε πραγµατικά κόστη αλλά σε µαθηµατικές αναπροσαρµογές τους. Έτσι
το δικαστήριο βρήκε αυτά τα κόστη αβάσιµα και ασυνεπή. Επίσης βρήκε πως η
ολιγοπωλιακή επιθετική τιµή στην ιαπωνική αγορά είχε πολύ µικρή σχέση µε την
κατηγορούµενη επιθετική τιµή που υπήρχε στις αµερικανικές αγορές.
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Παράλληλα επισήµανε πως οι Zenith και NUE ουσιαστικά παραπονούνταν
επειδή είχαν υποστεί ζηµιά από τις χαµηλές τιµές των ξένων κατασκευαστών που
εισχώρησαν στην αµερικανική αγορά. Σύµφωνα όµως µε το ανώτατο δικαστήριο
αυτή ακριβώς είναι η πρακτική που πρέπει να ακολουθήσει ένας δυνητικός
ανταγωνιστής που θέλει να εισέλθει σε µια νέα αγορά. Έτσι το ανώτατο δικαστήριο
αποφάσισε πως εάν η επιθετική τιµολόγηση εφαρµοζόταν για πάνω από είκοσι
χρόνια, η πιθανότητα των ιαπωνικών επιχειρήσεων να αναπληρώσουν τις ζηµιές τους
θα ήταν πολύ µικρή. Επίσης δεν παρέβλεψε το γεγονός ότι κάθε ιαπωνική επιχείρηση
έβαζε ακόµα χαµηλότερες τιµές σε σχέση µε τη συµφωνία που είχε γίνει.
Τέλος το ανώτατο δικαστήριο παρατήρησε ότι η RCA και η Zenith οι οποίες ήταν
δυο αµερικανικές εταιρείες, συνέχιζαν να απολαµβάνουν υψηλά µερίδια αγοράς στον
κλάδο των έγχρωµων τηλεοράσεων. Ακόµα δεν µπόρεσε να βρει κανένα στοιχείο για
να προτείνει οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των κερδών των ιαπωνικών επιχειρήσεων
στην Ιαπωνία και το σύνολο που θα µπορούσαν να κερδίσουν από τη συνωµοσία για
να µονοπωλήσουν την αµερικανική αγορά. Συµφωνώντας µε τις ιαπωνικές
επιχειρήσεις το ανώτατο δικαστήριο κατάφερε να ανατρέψει την προηγούµενη
απόφαση καταλήγοντας στο συµπέρασµα πως δεν υπάρχει επιθετική τιµολόγηση που
να προσπαθεί σκοπίµως να καταστρέψει τον κλάδο των έγχρωµων τηλεοράσεων στην
Αµερική ούτε σε προηγούµενη περίοδο αλλά ούτε και στο παρόν.
Η υπόθεση της Matsushita είναι σηµαντική επειδή για πρώτη φορά το ανώτατο
δικαστήριο των Η.Π.Α αποδέχτηκε τα νέα στοιχεία που υιοθετήθηκαν από
δικηγόρους και οικονοµολόγους για τη θεωρία της επιθετικής τιµολόγησης, που
κάνουν ξεκάθαρο ότι η επιθετική συµπεριφορά είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Τέλος
µπορούµε να πούµε ότι στη συγκεκριµένη υπόθεση, η απόφαση πάρθηκε σωστά.
Παρότι υπήρχαν αντί – ανταγωνιστικές ζηµιές, τις οποίες δηµιούργησαν οι
επιτιθέµενοι δηλαδή το καρτέλ των ιαπωνικών επιχειρήσεων, το ανώτατο δικαστήριο
υποστήριξε ότι έγιναν µε σκοπό να επωφεληθούν οι καταναλωτές στον αµερικανικό
κλάδο των τηλεοράσεων. Συνεπώς οποιαδήποτε νοµική κίνηση εναντίον των
ιαπωνικών επιχειρήσεων δεν θα ήταν ορθολογική καθώς σύµφωνα µε τους κανόνες
των Areeda – Turner και άλλων αποδείχτηκε πως δεν υπήρχε επιθετική τιµολόγηση.67
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η επιθετική τιµολόγηση αναφέρεται στη βραχυπρόθεσµη µείωση των τιµών µε
σκοπό ο επιτιθέµενος να αποκλείσει τους αντιπάλους του για να κερδίσει ή να
προστατεύσει τη δύναµή του στην αγορά. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις που γίνονται
θύµατα επιθετικής συµπεριφοράς απευθύνονται στις αρχές ανταγωνισµού, έτσι ώστε
να τις βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν αυτή την πρακτική. Ωστόσο, εξαιτίας της
ύπαρξης κυρίαρχων επιχειρήσεων µέσα στους κλάδους υπάρχουν ανησυχίες ότι η
πρακτική της επιθετικής τιµολόγησης θα γίνεται όλο και πιο συχνή µελλοντικά.
Παρ’ όλα αυτά, η επιθετική τιµολόγηση είναι πολύ σύνθετη για να εφαρµοστεί.
Ουσιαστικά απαιτεί ο επιτιθέµενος να υποστεί σηµαντικές ζηµιές µε την ελπίδα να
µπορέσουν να ανακτηθούν µελλοντικά µέσω της δύναµης της αγοράς την οποία θα
έχει κερδίσει. Οπότε, µπορούµε να καταλάβουµε ότι οι συνθήκες της αγοράς παίζουν
ένα πολύ σηµαντικό ρόλο για το αν η επιθετική τιµολόγηση µπορεί να είναι εφικτή
στρατηγική. Έτσι, για να πραγµατοποιηθεί, ο επιτιθέµενος θα πρέπει να έχει ένα
ουσιαστικό µερίδιο αγοράς όπως και οι συνθήκες εισόδου µέσα σε αυτήν θα πρέπει
να είναι τέτοιες έτσι ώστε να µπορέσει να ανακτήσει τις ζηµιές που έκανε την πρώτη
περίοδο.
Εξαιτίας της ατελούς πληροφόρησης που επικρατεί στον κλάδο έχουν αναπτυχθεί
διάφορα µοντέλα για την επιθετική τιµολόγηση. Έτσι λοιπόν, ο επιτιθέµενος θα
προσπαθήσει να επωφεληθεί από την αβεβαιότητα που επικρατεί στον κλάδο και να
αποκλείσει τους ανταγωνιστές του, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι σε περίπτωση
που εισέλθουν θα έχουν ζηµιές.
Σύµφωνα µε το reputation model η ήδη υπάρχουσα επιχείρηση προσπαθεί να
χτίσει τη φήµη ότι είναι επιθετική, έτσι ώστε να κάνει τους ανταγωνιστές της να
φοβηθούν και να µην εισέλθουν στον κλάδο. Στο signaling model ο επιτιθέµενος
χρησιµοποίει τη χαµηλή τιµή που βάζει, σαν σήµα (signal) προκειµένου να δείξει
στους αντιπάλους του ότι είναι χαµηλού κόστους και να τους αποκλείσει. Τέλος, η
θεωρία του deep pocket, αναφέρεται στην περιορισµένη πρόσβαση χρηµατοδότησης
που µπορεί να έχει ένας ανταγωνιστής σε σχέση µε την ήδη υπάρχουσα επιχείρηση.
Γενικά υπάρχει µεγάλη αντιπαράθεση για τη συχνότητα µε την οποία προκύπτει η
επιθετική τιµολόγηση και συνεπώς, µε τον καταλληλότερο κανόνα που θα
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της µε τον πιο διαδεδοµένο να είναι αυτός του Areeda
και Turner. Εκτός από τους κανόνες για την αναγνώρισή της, υπάρχουν και άλλοι
µηχανισµοί που µπορούν να βοηθήσουν τις αρχές ανταγωνισµού για τον εντοπισµό
της. Ένας από αυτούς είναι η προσέγγιση two tier όπου κατά το πρώτο στάδιο οι
αρχές ανταγωνισµού θα πρέπει να προσδιορίσουν και να ορίσουν την αγορά, δηλαδή
την προϊοντική και τη γεωγραφική όπως και τα εµπόδια εισόδου σε αυτήν.
Εάν αποδειχθεί ότι ο επιτιθέµενος, εξαιτίας της δοµής της αγοράς και των
εµποδίων εισόδου δεν µπορεί να κερδίσει µεγαλύτερη δύναµη σε αυτήν, τότε οι
κατηγορίες θα πρέπει να αποσυρθούν καθώς δεν µπορεί να βλάψει τον ανταγωνισµό.
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Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσουµε στο δεύτερο στάδιο και να
συγκρίνουµε τις τιµές της επιχείρησης µε τα κόστη:

1. Όταν οι τιµές είναι πάνω από το µέσο συνολικό κόστος (ATC) δεν θα
πρέπει να µας ανησυχούν για την ύπαρξη επιθετικής τιµολόγησης.
2. Όταν οι τιµές βρίσκονται µεταξύ του µέσου µεταβλητού (AVC) και του
µέσου συνολικού (ATC) κόστους θα θεωρούνται καταχρηστικές µόνο
εάν αποτελούν µέρος ενός σχεδίου για την εξάλειψη των ανταγωνιστών.
3. Όταν οι τιµές βρίσκονται κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος από µια
κυρίαρχη επιχείρηση θα πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές.

Όπως βλέπουµε όµως και από τις παραπάνω υποθέσεις οι κινήσεις των
επιχειρήσεων ως προς το θέµα της τιµολόγησης µπορεί να λειτουργήσουν
παραπλανητικά. Στην περίπτωση της Akzo παρά το ότι κρίθηκε ένοχη από το
δικαστήριο καθώς παραβίαζε το άρθρο περί αντί – ανταγωνιστικής συµπεριφοράς
υπήρχαν πολλές ενστάσεις για την συγκεκριµένη υπόθεση καθώς πολλοί πίστευαν
πως η ECS θα µπορούσε να ανταγωνιστεί αποτελεσµατικά στον κλάδο. Επίσης στην
υπόθεση της Matsushita είδαµε διαφορετικές προσεγγίσεις από τα δικαστήρια καθώς
ενώ στην αρχή κρίθηκε ένοχη η τελική απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο των
Η.Π.Α ήταν υπέρ της Matsushita καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι δεν εφάρµοζε
επιθετική τιµολόγηση. Από την άλλη µεριά στις περιπτώσεις τις Post Danmark και
της France Telecom οι αποφάσεις των δικαστηρίων ήταν πιο ξεκάθαρες.
Κλείνοντας, λαµβάνοντας υπ’ όψη µας τις υποθέσεις για την αξιολόγηση της
επιθετικής τιµολόγησης που συζητήθηκαν στο πέµπτο κεφάλαιο συνειδητοποιούµε
ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποιες από αυτές. Έτσι λοιπόν θα
πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτική αξιολόγηση για την εφαρµογή της επιθετικής
τιµολόγησης και επίσης θα πρέπει τα δικαστήρια να ερευνούν εις βάθος τις υποθέσεις
συγκεντρώνοντας όσο περισσότερα στοιχεία µπορούν πριν ενοχοποιήσουν κάποια
επιχείρηση ότι εφαρµόζει αυτή τη στρατηγική.
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