ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
&

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΣΠΟΖΟΝΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
• Κύριο χαρακτηριστικό κάθε δεσπόζοντος
οργανισμού, είναι η δυνατότητα
οικονομικής συμπεριφοράς σε σημαντικό
βαθμό ανεξάρτητα από τους
ανταγωνιστές του, τους πελάτες του και
τελικά τους καταναλωτές.
• Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης
βρίσκεται στο δίκαιο του ανταγωνισμού

όχι ως καθαυτό πρόβλημα αλλά ως
πρόβλημα κατάχρησης.

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ
Θεμέλιο της ψηφιακής
οικονομίας
• Καλύτερη πρόσβαση σε επιχειρήσεις,
ταχύτεροι και φθηνότεροι τρόποι του
επιχειρείν, υπέρβαση της απόστασης,
προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση των
θέσεων εργασίας.
• Επιπλέον ανάγκη για καθολικότητα όπως
πρόσφατα ανέδειξε η Επίτροπος Viviane
Reding το σχετικό προβληματισμό,
αναδεικνύοντας την ανάγκη μεγάλων
επενδύσεων και ισχυρών οργανισμών για
την πρόοδο της ευρυζωνικότητας.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
Ε.Ε.
• Αυτή η μορφή ρύθμισης της οικονομικής
συμπεριφοράς πρέπει να συμβάλλει στην
επίτευξη της αρμονικής, ισορροπημένης
και αειφόρου ανάπτυξης, χωρίς εξάρσεις
υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.
• Στόχος πρέπει να είναι η άνοδος του
επιπέδου ζωής μέσα από την ποιότητα
των υπηρεσιών τη σύγκλιση των
συμπεριφορών και την οικονομική συνοχή
μεταξύ των κρατών.

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ &
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
• Δίκαιο του ανταγωνισμού και ευρυζωνικότητα
σκοπεύουν σε απτά αποτελέσματα μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα με σύγκλιση
τεχνολογιών και τομέων, χωρίς στρέβλωση του
ανταγωνισμού και με συνεχή απόδοση
αποτελεσματικότητας και καινοτομίας.
• Η οικονομική αποτελεσματικότητα μιας
δεσπόζουσας επιχείρησης είναι ζητούμενο της
ελεύθερης οικονομίας και όχι πρόβλημα αυτής.
• Σημασία λοιπόν έχει μια αξιόπιστη και συνεκτική
με τις άλλες βιομηχανικές πολιτικές , αποτίμηση
της σημαντικής προσβολής του ανταγωνισμού
αφού αυτό το αποτέλεσμα είναι εκείνο που στο
τέλος αξιολογείται και όχι η ίδια η συμπεριφορά
per se του κυρίαρχου παίκτη.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Ο κυρίαρχος παίκτης καλείται να παράγει μέσα
σ’ ένα πλαίσιο που προβλέπει: ανταγωνισμό,
ρυθμιστική πολιτική, (εν είδει βιομηχανικής
πολιτικής) και κρατική παρέμβαση με τη μορφή
κρατικής επιδότησης για την κάλυψη σκοπού
δημοσίου συμφέροντος.
•Τα διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόμενα
συμφέροντα που υπάρχουν στις πολιτικές αυτές
δημιουργούν ανασφάλεια δικαίου ιδιαίτερα όταν ο
δεσπόζων αντιμετωπίζεται με βάσει
΄΄τυποποιημένες΄΄ συμπεριφορές και όχι βάσει
επιστημονικά αποδεδειγμένων αποτελεσμάτων.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
• Ανάγκη στόχου και καθορισμού στάνταρ για την
ευρυζωνικότητα ώστε ο δεσπόζων να γνωρίζει
που θα κινηθεί . Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για
τη χώρα;
• Τι θα προσφέρει η ευρυζωνικότητα στην
περιφέρεια και τι στα αστικά κέντρα;
• Υπάρχει ένα στόχος για την άνοδο του βιοτικού
επιπέδου του καταναλωτή ή περισσότεροι;
• Η προστασία του καταναλωτή ως στόχος πρέπει
να υπερτερεί της προστασίας της δομής της
αγοράς και της προστασίας συγκεκριμένων
ανταγωνιστών.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
• Αν δεν υπάρχει ΄΄καθοδηγητική
δραστηριότητα΄΄ τότε οι δυνάμεις της
αγοράς από μόνες τους θα καθορίσουν το
τοπίο μεταξύ τους και με βάση τους
κανόνες του ανταγωνισμού με τελικό
κριτή τον καταναλωτή ο οποίος στο τέλος
απολαμβάνει τα αγαθά.
• Εδώ ο ανταγωνισμός παρέχει εξουσίες
κρίσης και απαγόρευσης ορισμένων
εξελίξεων και όχι ενεργού παρέμβασης
και διαμόρφωσης δομής της αγοράς και
κερδοφοριών των παικτών.

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
• Η παρούσα συγκυρία στην Ελλάδα δεν λύνει
κανένα από τα ανωτέρω ερωτήματα.
• Η κοινοτική διάσταση του πράγματος
αποδεικνύει ότι οι εθνικές πολιτικές
αναπτύσσουν την ευρυζωνικότητα με βάση
κάποιο σχέδιο στο οποίο η έννοια δεσπόζων δεν
αντιμετωπίσθηκε δεισιδαιμονικά.
•

Ο ΟΤΕ είναι μια εταιρία που λειτουργεί σε πεδίο
ελευθέρου ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν
της την ανάγκη απόδοσης υπεραξίας στους
μετόχους της που την εμπιστεύονται. Οι
οποιεσδήποτε αποφάσεις της για ανάπτυξη σε
νέες αγορές εξετάζουν το βαθμό υγιούς
κερδοφορίας και όχι μια θολή και αόριστη
αναφορά σε κάποια δημόσια υποχρέωση
ανάπτυξης δικτύου.

