COVID-19: Οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού παίρνουν θέση στην εφαρμογή των
κανόνων ανταγωνισμού. Η πρωτοβουλία της ΕΑ γίνεται "viral".
Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την επιβολή των μέτρων περιορισμού στην Ευρώπη, η ελληνική
Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) ήταν από τις πρώτες εθνικές αρχές που ανακοίνωσε ότι σκοπεύει
να κρατήσει μία πιο επιεική στάση απέναντι σε ορισμένες κάθετες συμφωνίες (vertical
agreements), αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό στην αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων που
προκλήθηκαν στην αγορά από την ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας. Αυτή η ενέργεια της ΕΑ
φαίνεται ότι ενέπνευσε παρόμοιες πρωτοβουλίες από τους ομολόγους της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ΕΔΑ). Την περασμένη εβδομάδα, μέσω κοινής δήλωσης, τα μέλη του ΕΔΑ
συμφώνησαν στην ανάγκη μιας πιο επιεικούς και ευέλικτης εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού προκειμένου να βοηθήσουν τις αγορές να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να
ξεπεράσουν αυτήν την κρίση. Η κοινή δήλωση προβλέπει ρητά ότι [οι εθνικές αρχές
ανταγωνισμού] «δεν θα επέμβουν εναντίον αναγκαίων και προσωρινών μέτρων που θα τεθούν σε
εφαρμογή με σκοπό την αποφυγή ελλείψεων στις προμήθειες».
Η πανδημία του COVID-19 οδήγησε σε μία άνευ προηγουμένου ζήτηση για βασικά ιατρικά
εφόδια και άλλα είδη υγειονομικής περίθαλψης. Οι εταιρείες βρέθηκαν σε μεγάλη δυσχέρεια
προσπαθώντας να ανταποκριθούν στην υψηλή ζήτηση των καταναλωτών. Η ελληνική αρχή
ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου και προκειμένου να αποφευχθεί η
έλλειψη εφοδιασμού, «δεν θα λάβει δράση εναντίον πρακτικών επιβολής μέγιστων τιμών
μεταπώλησης των προϊόντων ή συνιστώμενων τιμών σε συμβάσεις προμήθειας και συμφωνίες
διανομής», τηρουμένων ορισμένων προϋποθέσεων.
Η κοινή δήλωση του ΕΔΑ κινήθηκε στο ίδιο πνεύμα με αυτό της ΕΑ. Ειδικότερα, αναγνωρίστηκε
η δυνατότητα στους κατασκευαστές να ορίσουν ανώτατες τιμές για τα προϊόντα τους,
προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες αυξήσεις των τιμών σε επίπεδο διανομής,
δεδομένων των εξαιρετικών περιστάσεων που απαιτούν την αδιάλειπτη παροχή και διανομή
βασικών αγαθών.
Ωστόσο, υπενθυμίζεται στους δραστηριοποιούμενους στην αγορά, ότι οι ανωτέρω ανακοινώσεις
δεν παρέχουν σε καμία περίπτωση μία εν λευκώ άρση των υποχρεώσεων τήρησης των κανόνων
ανταγωνισμού αναφορικά με τους κάθετους περιορισμούς «ιδιαίτερης σοβαρότητας» (hard-core
vertical restraints), όπως οι συμφωνίες καθορίζουσες την τιμή μεταπώλησης (resale price
maintenance) ή οποιαδήποτε άλλη αντιανταγωνιστική συμφωνία. Η ΕΑ τόνισε ότι, δεδομένων
των συνθηκών, θα παρακολουθεί στενά την αγορά για να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες δεν
εκμεταλλεύονται την παρούσα κατάσταση. Για ακόμα μία φορά, το ΕΔΑ ακολουθεί την
κατεύθυνση της ανακοίνωσης της ΕΑ, σημειώνοντας ότι ο έλεγχος της συμπεριφοράς των
συντελεστών της αγοράς θα παραμείνει αμετάβλητος και θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό
αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς στους κρίσιμους για την εποχή τομείς.
Πράγματι, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, η ΕΑ ξεκίνησε μια έρευνα στις αγορές
προϊόντων υγειονομικού υλικού και συγκεκριμένα σε χειρουργικές μάσκες και γάντια μιας

χρήσης, καθώς και άλλων προϊόντων όπως τα αντισηπτικά μαντηλάκια και τα αντισηπτικά
διαλύματα. Η ΕΑ διαβίβασε αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τους φορείς που
δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού, ήτοι κατασκευαστές,
χονδρέμπορους και διανομείς. Η έρευνα ήρθε ως αποτέλεσμα πολυάριθμων καταγγελιών των
καταναλωτών και δημοσιευμάτων στα μέσα ενημέρωσης αναφορικά με σημαντικές αυξήσεις στις
τιμές και ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων. Οι ερωτήσεις αφορούν τις τιμές (αγοράς και
περαιτέρω πώλησης), το περιθώριο κέρδους και την αιτιολογία πίσω από κάθε σημαντική
αύξηση. Η έρευνα εκτείνεται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020.
Κατά συνέπεια, οι εταιρείες πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές όταν αποφασίζουν να
βασιστούν στην πιο επιεική προσέγγιση που ανακοινώνουν οι αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ,
καθώς πρόκειται για ένα έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης της κρίσης και όχι μια ανοικτή
πρόσκληση παράκαμψης των κανόνων ανταγωνισμού. Η έναρξη της έρευνας της ΕΑ και η κοινή
δήλωση του ΕΔΑ είναι λίαν πιθανό να οδηγήσουν κι άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ή ακόμα
και την Ευρωπαϊκής Επιτροπή, στο να ξεκινήσουν τη διεξαγωγή ερευνών σε τομείς που
σχετίζονται με την ευρύτερη βιομηχανία ιατρικής και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και με
άλλους κλάδους που εμφανίζουν ενδεχομένως αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και περιορισμούς
παραγωγής ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19.
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