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Πρόλογος στην ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού για το 2018 

της κ. Margrethe Vestager, Επιτρόπου αρμόδιας για τον ανταγωνισμό 

Το 2018 η Επιτροπή ανέλαβε σημαντική δράση όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής 

ανταγωνισμού και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ: εξέδωσε 395 αποφάσεις σε υποθέσεις 

συγκεντρώσεων, 284 αποφάσεις σε υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων και πάνω από 20 αποφάσεις 

σε υποθέσεις συμπράξεων και περιοριστικών συμφωνιών και δεσποζουσών θέσεων, γεγονός που 

αντιπροσωπεύει αύξηση 40 % από το 2017. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή συνέχισε τον εξορθολογισμό 

των διαδικασιών σε υποθέσεις ανταγωνισμού για την ενίσχυση της έγκαιρης θέσπισης και της 

αποτελεσματικότητας των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Η επιβολή των κανόνων περί 

ανταγωνισμού, που κατοχυρώθηκαν στη Συνθήκη πριν από 60 και πλέον χρόνια, εξακολουθεί να 

καταδεικνύει την αξία της λεπτής ισορροπίας που κατόρθωσαν να επιτύχουν οι ιδρυτές της Ένωσής 

μας. Η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ αποτέλεσε βασικό εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση 

των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών προκλήσεων. Και μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε το 

γιατί: βασιζόμενη σταθερά στους κανόνες, στα γεγονότα, στα αποδεικτικά στοιχεία και στην 

οικονομική αξιολόγηση, η εν λόγω πολιτική παρέχει προβλεψιμότητα δικαίου σε ό, τι αφορά το 

κράτος δικαίου, και δημιουργεί αξία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Παράλληλα, έχει 

αποδειχθεί σταθερή βάση για τη συνεχή αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων. 

Τα τελευταία χρόνια, οι αγορές έχουν γνωρίσει ανατροπές, ενώ η ψηφιοποίηση της οικονομίας 

αλλάζει συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφέρονται οι καταναλωτές. Στην πραγματικότητα σήμερα υπάρχουν μόνο δύο είδη 

βιομηχανίας: η βιομηχανία που έχει μετασχηματιστεί λόγω της ψηφιοποίησης και η βιομηχανία η 

οποία επί του παρόντος τελεί υπό μετασχηματισμό. Μολονότι η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην 

καινοτομία, στην αύξηση της συνδεσιμότητας και στην εμφάνιση νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 

διαπιστώνεται αντίστοιχα αυξανόμενος προβληματισμός στην κοινή γνώμη σχετικά με τον 

κοινωνικό της αντίκτυπο και, από πλευράς ανταγωνισμού, σχετικά με τη συγκέντρωση της ισχύος 

σε λίγες πολύ μεγάλες ψηφιακές επιχειρήσεις. Παράλληλα, προκειμένου η δράση μας να 

παραμείνει ουσιαστική, πρέπει να επανεξετάζουμε συνεχώς την υπάρχουσα κατάσταση. 

Για τον λόγο αυτό, προβληματιστήκαμε πολύ σχετικά με τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης επί του 

ανταγωνισμού. Οι τρεις έρευνές μας σχετικά με τη συμπεριφορά της Google μάς έχουν επιτρέψει 

να κατανοήσουμε πώς οι ισχυρές επιχειρήσεις μπορούν να βλάψουν τον ανταγωνισμό στη 

σημερινή ψηφιακή εποχή. Πριν από δύο χρόνια, ολοκληρώσαμε την έρευνά μας σχετικά με τις 

αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη την Ευρώπη, με βάση στοιχεία από περίπου 2000 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στην εν λόγω έρευνα δόθηκε συνέχεια στο πλαίσιο ορισμένων 

υποθέσεων. 

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, συγκεντρώσαμε πάνω από 500 άτομα στο πλαίσιο διάσκεψης 

στις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μεταβάλλει τις 

αγορές μας. Κατά την προετοιμασία της διάσκεψης, συγκεντρώσαμε περισσότερες από 100 

γραπτές εισηγήσεις εκ μέρους όλων των πλευρών. Πριν από λίγους μήνες λάβαμε την έκθεση, την 

οποία εκπόνησαν για μάς τρεις ειδικοί σύμβουλοι, σχετικά με τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης 

στους καταναλωτές στην Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσαρμοστεί η πολιτική 

ανταγωνισμού.  

Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα της έκθεσης είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα της ισχύος των ψηφιακών πλατφορμών στην αγορά. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να 

διατηρηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των μικρότερων παραγόντων της αγοράς και των πλατφορμών 

με δεσπόζουσα θέση, να μειωθεί η ισχύς των πλατφορμών με δεσπόζουσα θέση και να 



2 
 

διασφαλιστεί η δίκαιη και διαφανής μεταχείριση των εταιρικών πελατών τους, να 

παρακολουθούνται στενά οι στρατηγικές που υπονομεύουν τη διαλειτουργικότητα και, κυρίως, να 

θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες τελούν υπό τον 

προσήκοντα δημοκρατικό έλεγχο. Όσον αφορά την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού, η 

σημαντικότερη πρόκληση είναι η δυνατότητα ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

απειλών για τον ανταγωνισμό σε εύθετο χρόνο και η συνεκτίμηση των νέων στρατηγικών που 

μπορούν να βλάψουν τον ανταγωνισμό.  

Όσον αφορά το μέλλον, η Επιτροπή πρότεινε πέρυσι 37 προγράμματα δαπανών για το επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Εάν εγκριθούν από τους συννομοθέτες, τα 

προγράμματα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στην άμεση στήριξη της πολιτικής ανταγωνισμού με 

ενδεικτικό προϋπολογισμό ύψους 140 εκατ. EUR για την επόμενη επταετία. Βασική προτεραιότητα 

του σκέλους του προγράμματος για την ενιαία αγορά που αφορά τον ανταγωνισμό είναι να 

βοηθήσει την Επιτροπή να ενισχύσει τα εργαλεία και την εμπειρογνωσία της στον τομέα της 

τεχνολογίας πληροφοριών για να συνεχίσει την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων 

ανταγωνισμού σε μια οικονομία που βασίζεται όλο και περισσότερο στα δεδομένα. Ειδικότερα, 

αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τις παραβάσεις σε έναν κόσμο που 

λειτουργεί με αλγορίθμους, καθώς και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε φακέλους και δεδομένα 

των οποίων ο όγκος και η πολυπλοκότητα αυξάνονται διαρκώς. Η συνάφεια, η ποιότητα και η 

ταχύτητα των δράσεών μας στον τομέα του ανταγωνισμού παραμένουν ουσιαστικής σημασίας. Οι 

έρευνες πρέπει να είναι γρήγορες, αλλά παράλληλα διεξοδικές και ακριβείς, οι δε εταιρείες 

διαθέτουν δικαίωμα ακρόασης. Η Επιτροπή χρειάζεται όλο και περισσότερο εξειδικευμένα και 

κατάλληλα εργαλεία ΤΠ για να κατευθύνει τις έρευνές της και να τις ολοκληρώνει σε σύντομο 

χρονικό διάστημα.  

Προκειμένου, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, να καταστούν οι 

δαπάνες όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές, σκοπός μας είναι η στοχευμένη τροποποίηση των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τον αρμονικό συνδυασμό της 

εθνικής χρηματοδότησης –για παράδειγμα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 

των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο– και των κονδυλίων της ΕΕ που 

τελούν υπό κεντρική διαχείριση, χωρίς όμως παραγκωνισμό των ιδιωτικών επενδύσεων ούτε 

αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, για να παραμείνουν οι δράσεις μας επί της ουσίας απαιτείται συστηματική 

αυτοαξιολόγηση. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, πέρυσι ξεκινήσαμε την αξιολόγηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που 

θεσπίστηκαν ιδίως στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Αυτός 

ο «έλεγχος καταλληλότητας» έχει στόχο να επαληθεύσει κατά πόσο οι κανόνες έχουν αποφέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, θα αποτελέσει δε τη βάση για τη μελλοντική λήψη αποφάσεων από 

την Επιτροπή σχετικά με νέα παράταση ή ενδεχόμενη επικαιροποίηση των κανόνων. 

Επιπλέον, η οδηγία ΕΔΑ + που εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο θα εξασφαλίσει ότι όλες οι 

εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση και θα είναι κατάλληλα 

εξοπλισμένες για την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

εθνικές αρχές εκδίδουν σήμερα το 85 % περίπου του συνόλου των αποφάσεων για την εφαρμογή 

των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ· η ενίσχυσή τους θα συμβάλει στην ταχύτερη, περισσότερο 

ομοιόμορφη και πιο αποτελεσματική επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Εν τέλει, πιστεύω ότι οι δράσεις μας το 2018 και τα προηγούμενα έτη έχουν δείξει ότι η πολιτική 

ανταγωνισμού συμβάλλει στη διασφάλιση της δικαιοσύνης στις αγορές, και ταυτόχρονα στην 
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επίτευξη δίκαιων αποτελεσμάτων για τους πολίτες της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τον επί ίσοις όροις 

ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, γεγονός που συνεπώς ωφελεί τους 

καταναλωτές. Λαμβάνουμε διαρκώς μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση του θεμιτού 

ανταγωνισμού σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως η ψηφιακή οικονομία, η αγορά ενέργειας, ο 

τομέας των μεταφορών και οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας για να 

διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη δεν θα χορηγούν αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα σε 

επιλεγμένες εταιρείες, επιτρέποντάς τους να αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους 

αναλογεί. Παράλληλα, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις 

εξακολούθησαν να παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίζουν Σημαντικά Έργα Κοινού 

Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, όπως το ολοκληρωμένο έργο που κοινοποίησαν από κοινού η Γαλλία, 

η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της 

μικροηλεκτρονικής, μία από τις έξι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής που θεωρούμε ζωτικής 

σημασίας για τη μελλοντική βιομηχανική ανάπτυξη. Τέλος, συνεχίσαμε να δραστηριοποιούμαστε 

στην παγκόσμια σκηνή για την προώθηση γνήσιου πνεύματος ανταγωνισμού, τόσο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση όσο και παγκοσμίως.  

Το 2019 είναι έτος σημαντικών αλλαγών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ετοιμάζεται να 

καλωσορίσει μια νέα ομάδα ηγετών για τον επόμενο θεσμικό της κύκλο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος 

της πολιτικής μας για τον ανταγωνισμό παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας 

δίκαιης, βιώσιμης και ανταγωνιστικής Ευρώπης. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι και θα παραμείνει 

βασικό εργαλείο προκειμένου να εξακολουθήσει να δίνεται ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και να 

δημιουργηθούν οι συνθήκες για την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, 

για τις επενδύσεις στις τεχνολογίες του μέλλοντος και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθιστώντας τις ικανές να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Επειδή μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται αποτελεσματικό ανταγωνισμό για να 

παραμείνει καινοτόμος, δυναμική και αποδοτική. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή 

κατά την οποία οι επιλογές μας θα καθορίσουν σε τι κόσμο θα ζήσουμε τις επόμενες δεκαετίες, και 

πρέπει να εξακολουθήσουμε να προστατεύουμε τις αξίες που είναι σημαντικές για τους 

Ευρωπαίους.  


