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1. Εισαγωγή
Οι Σ&Ε αποτελούν τα τελευταία χρόνια το δηµοφιλέστερο τρόπο ανάπτυξης
των επιχειρήσεων, βελτίωσης της αποτελεσµατικότητάς τους και ισχυροποίησης της
θέσης τους στοδιεθνές ανταγωνιστικόοικονοµικό περιβάλλον.
Με την ένταξη της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ. και µεταγενέστερα στην Ο.Ν.Ε., η
πολιτική των Σ&Ε αποτέλεσε για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις «οικονοµική
αναγκαιότητα», προκειµένου να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στις διεθνείς απαιτήσεις
και να αντιµετωπίσουν αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι οποίες εξελίσσονταν
µε ραγδαίους ρυθµούς. Μικρές επιχειρήσεις έπρεπε να µετατραπούν σε µικροµεσαίες
και µελλοντικά µεγάλες, ενώ οι Έλληνες επιχειρηµατίες όφειλαν να αναθεωρήσουν
τις απόψεις τους για το µοντέλο διοίκησης των επιχειρήσεών τους, έτσι ώστε να
ενταχθούν µε ίσους όρους στο σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον.
Για να αποτελέσουν όµως οι Σ&Ε µοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων θα
πρέπει να πραγµατοποιούνται µε σύνεση και να βασίζονται σε καθαρά οικονοµικά
κριτήρια ενίσχυσης της αποδοτικότητας, των µεριδίων αγοράς και κατ’ επέκταση της
ανταγωνιστικής δύναµης των επιχειρήσεων στον εκάστοτε κλάδο δραστηριοποίησής
τους.
∆ιαφορετικά, εάν η πραγµατοποίηση Σ&Ε έχει ως στόχο την άµεση
ρευστοποίηση βραχυχρόνιων ωφελειών και όχι τόσο την υλοποίηση µακροχρόνιων
επενδυτικών

σχεδίων,

όπως

συνέβη

στην

πλειοψηφία

των

Σ&Ε

που

πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, µπορεί να συντελέσει σε αποτυχίες και στην
πρόκληση σηµαντικών χρηµατιστηριακών κρίσεων.
Η παρούσα εργασία σαν σκοπό έχει να παρουσιάσει το φαινόµενοαυτό των
Σ&Ε και να διερευνήσει τις όποιες επιδράσεις του στην κερδοφορία των
επιχειρήσεων και την ευηµερία των καταναλωτών. Παράλληλα, γίνεται εκτενής
αναφορά στην Πολιτική Ανταγωνισµού, που χρησιµοποιείται για το µετριασµό των
όποιων αρνητικών επιδράσεων των Σ&Ε, ενώ µελετάται και η περίπτωση
συγχώνευσης της Aegeanµε την Ολυµπιακή, που πρόσφατα επετράπη από τις
αρµόδιες αρχές.
Συγκεκριµένα, σε πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται τα βασικά κίνητρα των
Σ&Ε, τα οποία αποτελούν και τον κύριο άξονα για την υλοποίηση στρατηγικών Σ&Ε.
Εν συνεχεία, γίνεται µια επισκόπηση των κυριότερων ολιγοπωλιακών υποδειγµάτων
για Σ&Ε, ξεκινώντας από το υπόδειγµα των Salantetal (1983), προκειµένου να δοθεί
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έµφαση στις βασικές προβλέψεις της σύγχρονης θεωρίας ολιγοπωλίων αναφορικά µε
τις επιδράσεις των Σ&Ε σε κέρδη, τιµές και κοινωνική ευηµερία. Περαιτέρω, γίνεται
συνοπτική αναφορά στις αρχές που διέπουν την πολιτική και το ∆ίκαιο
Ανταγωνισµού για Σ&Ε που επικρατεί στις Η.Π.Α., στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Ελλάδα.
Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη µεθοδολογία αξιολόγησης των
επιπτώσεων των Σ&Ε, που ακολουθείται από τις αρµόδιες αρχές Πολιτικής
Ανταγωνισµού. Επισηµαίνουµε ότι η διαδικασία που περιγράφουµε περιλαµβάνει
όλους

τους

σχετικούς παράγοντες,

που

χρησιµοποιούνται

στη

διαδικασία

αξιολόγησης συγχωνεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι παρουσιάζουν
εξαιρετική οµοιότητα µε τους αντίστοιχους των Η.Π.Α..Προκειµένου µάλιστα να
γίνει πλήρως κατανοητή η εν λόγω διαδικασία εξετάζεται διεξοδικά η συγχώνευση
µεταξύτων αεροπορικών εταιρειών Aegeanκαι Olympic και επιχειρείται η εξαγωγή
χρήσιµων συµπερασµάτων σχετικά µε την ορθότητα ή µη της εν λόγω απόφασης. Για
το λόγο αυτό εξάλλου παρατίθενται και άλλες σχετικές αποφάσεις των αρχών
Πολιτικής Ανταγωνισµού και γίνεται σχετική σύγκριση.
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2. Βασικά Οικονοµικά των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών

2.1. Βασικές έννοιες, ορισµοί και είδη Συγχωνεύσεων και Εξαγορών
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν τη µέθοδο
της εξωτερικής µεγέθυνσης, προκειµένου να αναπτυχθούν ταχύτερα και µε λιγότερο
δαπανηρό τρόπο. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την επέκταση του µεγέθους µιας
επιχείρησης µέσω συγχώνευσης (merger), εξαγοράς (acquisition ή takeover) ή
δηµιουργίας κοινής επιχείρησης (jointventure). Με τον όρο συγχώνευση νοείται η
µεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας µίας ή περισσότερων επιχειρήσεων σε µία
άλλη έναντι ανταλλάγµατος. Οι εταιρείες που µεταβιβάζουν την περιουσία τους
λύονται και οι µέτοχοί τους συµµετέχουν πλέον στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας
εταιρείας. Με τον όρο εξαγορά νοείται η απόκτηση από µια εταιρεία, έναντι
χρηµατικού ποσού, µέρους ή του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου άλλης
εταιρείας1. Τέλος, οι κοινές επιχειρήσεις αφορούν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες
εταιρείες που ενώ µεν συνεργάζονται σε µία ιδιαίτερη δραστηριότητα εξακολουθούν
να λειτουργούν χωριστά σε όλες τις άλλες δραστηριότητές τους.
Η εξωτερική µεγέθυνση µπορεί να πάρει οριζόντια ή καθετοποιηµένη µορφή
ή ακόµη να αφορά σε επέκταση σε προϊόντα, τα οποία δε σχετίζονται καθόλου
µεταξύ τους. Ειδικότερα, η οριζόντια ενοποίηση ή οριζόντια συγχώνευση
περιλαµβάνει επιχειρήσεις, που ανταγωνίζονται στον ίδιο κλάδο και στο ίδιο στάδιο
της παραγωγικής διαδικασίας. Η πλειοψηφία των συγχωνεύσεων είναι αυτού του
είδους. Αυτού του τύπου οι συγχωνεύσεις δύναται να οδηγήσουν σε µείωση του
ανταγωνισµού και της κοινωνικής ευηµερίας, καθώς θεωρούνται ως ένας από τους
πιο βασικούς παράγοντες αύξησης της µονοπωλιακής δύναµης στην αγορά. Γι’ αυτό
το λόγο άλλωστε χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και συχνά γίνονται αντικείµενο
επισταµένου ελέγχου από τις αρχές ανταγωνισµού. Η κάθετη ολοκλήρωση ή κάθετη
συγχώνευση περιλαµβάνει επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας, π.χ. παραγωγοί πρώτης ύλης – τελικού προϊόντος –
διανοµείς.

Αυτές

οι

επιχειρήσεις

δεν

ανταγωνίζονται

µεταξύ

τους

αλλά

χαρακτηρίζονται από µια κάθετη σχέση. Μια κάθετη συγχώνευση µπορεί να
πραγµατοποιηθεί είτε προς τα εµπρός (forward) είτε προς τα πίσω (backward). Σε

1

Βλ. Αθανάσογλου-Μπρισίµης, Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην
αποτελεσµατικότητα των τραπεζών στην Ελλάδα, Οικονοµικό ∆ελτίο ΤτΕ(2004), Τεύχος 22, σελ. 7.
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αυτού του τύπου Σ&Ε, η ζηµία για τον καταναλωτή είναι δύσκολο να αξιολογηθεί,
καθώς µία κάθετη συγχώνευση δεν οδηγεί απαραίτητα σε µείωση του αριθµού των
προµηθευτών ή διαθεσιµότητα υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η κάθετη
συγχώνευση µπορεί να αυξήσει την αγοραία ισχύ σε διάφορα στάδια της αλυσίδας
παραγωγής, αν και αυτό µπορεί να προκύψει κι από άλλες ενέργειες, όπως ο
αποκλεισµός, και όχι κατ’ ανάγκη από την ίδια τη συγχώνευση. Τέτοιες ενέργειες
είναι γνωστές ως κάθετοι περιορισµοί2. Τέλος, οι διακλαδικές συγχωνεύσεις
(conglomeratemergers) αναφέρονται σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα τα
οποία δε συσχετίζονται µεταξύ τους ούτε καθέτως, ούτε οριζοντίως. Οι τύποι αυτοί
Σ&Ε σπάνια δηµιουργούν προβλήµατα στον ανταγωνισµό. Ωστόσο, σε κάποιες
περιπτώσεις, µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα µέσω επιδράσεων «δύναµης
χαρτοφυλακίου»(portfoliopower)3.
Οι Σ&Ε µπορούν επιπλέον να διακριθούν σε φιλικές(friendly) και
εχθρικές(hostile) ανάλογα µε τη στάση της διοικήσεως της εξαγοραζόµενης
εταιρείας4. Πιο συγκεκριµένα, µια επιθετική εξαγορά µπορεί να πραγµατοποιηθεί
χωρίς τη συµφωνία του διοικητικού συµβουλίου της εξαγοραζόµενης επιχείρησης.
Στον αντίποδα βρίσκονται οι φιλικές εξαγορές. Πρόκειται για διαπραγµατεύσιµες
συµφωνίες µεταξύ προσφερόντων (buyers) και προσφεροµένων (sellers).
Καταλήγοντας, αξίζει να αναφέρουµε τις εξαγορές διοικητικών στελεχών
(ManagementBuyouts, MBO) και τις εξαγορές δια δανεισµού (LeveragedBuyouts,
LBO) που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι πρώτες αφορούν την απόκτηση
ελέγχου της εταιρείας από διοικητικά στελέχη ή/και άλλης οµάδας επενδυτών και τη
µετατροπή της σε µια εισηγµένη στο χρηµατιστήριο εταιρεία, ενώ οι δεύτερες
ακολουθούν την ίδια διαδικασία ως ανωτέρω µε τη χρήση όµως δανεισµού. Αυτή
είναι άλλωστε και η αιτία που η µορφή αυτή εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς
συχνά η εξαγορά γίνεται από διευθυντικά στελέχη που δε διαθέτουν τα απαιτούµενα
κεφάλαια και γι’ αυτό δανείζονται από τράπεζες. Επίσης, εξαγορές αυτού του είδους
µπορεί να πραγµατοποιηθούν σε πολύ υψηλές τιµές µε αποτέλεσµα να οδηγηθούν σε
αποτυχία. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι αποφάσεις εξαγορών πρέπει να βασίζονται
σε καθαρά οικονοµικά κριτήρια αύξησης της αποδοτικότητας, γιατί όπως έχει
2

Βλ. Lipczynski-Wilson-Goddard, (Επιµέλεια Βεντούρα – Νεοκοσµίδη Ζ., Πέκα – Οικονόµου Β.,
Μετάφραση Κ. Κοτταρίδη), Βιοµηχανική Οργάνωση, Ανταγωνισµός, Στρατηγική, Πολιτική, 2012,
σελ. 521.
3
Βλ. Βέττας-Κατσουλάκος, Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική: Τα Οικονοµικά των
Παρεµβάσεων σε Μονοπώλια και Ολιγοπώλια, 2004, σελ. 486 µε τις εκεί παραποµπές.
4
Βλ. Κυριαζής, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, 2007, σελ. 17.
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αποδειχθεί, η λεγόµενη «µανία συγχωνεύσεων» (mergeromania) οδήγησε σε
αποτυχίες, οι οποίες και συνέβαλαν στη δηµιουργία κρίσεων στις χρηµατιστηριακές
αγορές5.

2.2. Κίνητρα επιχειρήσεων για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Στο παρόν τµήµα της µελέτης θα αναφερθούµε στους βασικούς λόγους που
µία επιχείρηση αποφασίζει να συγχωνευτεί µε µία άλλη, δηλ. στα κίνητρα των
συγχωνεύσεων6. Είναι γεγονός πως η σύγχρονη βιβλιογραφία αναγνωρίζει πλήθος
παραγόντων για τους οποίους συµβαίνει αυτό. Στην ανάλυσή µας θα προσπαθήσουµε
να αποδώσουµε συνοπτικά τα κίνητρα αυτά οµαδοποιώντας τα σε ορισµένες
κατηγορίες:

1. Το κίνητρο για άµεση µεγέθυνση της επιχείρησης (GrowthMotive)
Μια επιχείρηση που επιθυµεί να αναπτυχθεί γρήγορα στην αγορά που ήδη
δραστηριοποιείται ή σε µια νέα γεωγραφική αγορά, έχει στη διάθεσή της, µεταξύ
άλλων, δύο επιλογές: είτε να ακολουθήσει τη στρατηγική της εσωτερικής µεγέθυνσης
(internalgrowth) είτε να συγχωνευθεί µε µία άλλη επιχείρηση, ακολουθώντας τη
στρατηγική της εξωτερικής µεγέθυνσης (externalgrowth). Η τελευταία παρουσιάζει
σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι της εναλλακτικής της, αφού επιτρέπει ταχύτερη
ανάπτυξη. Π.χ. η χρήση µιας καινοτοµίας, είτε ως τελικό προϊόν είτε στην
παραγωγική διαδικασία, είναι πιο εύκολο να πραγµατοποιηθεί αν µια επιχείρηση
εξαγοράσει µια άλλη, η οποία έχει ήδη αναπτύξει την καινοτοµία, παρά να αναπτύξει
την καινοτοµία από µόνη της. Αυτό γιατί, ο χρόνος που θα χρειαστεί η επιχείρηση
προκειµένου να αναπτύξει την καινοτοµία µόνη της µπορεί να λειτουργήσει θετικά
για τους ανταγωνιστές της, ώστε να αναπτύξουν και εκείνοι την καινοτοµία
εµποδίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την επιχείρηση να αυξήσει το µέγεθός της στην
αγορά. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στην περίπτωση που µια επιχείρηση θέλει να
επεκταθεί σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές. Είναι προφανές πως κάτι τέτοιο µια

5

Βλ. Ουσταπασίδης-Κατσουλάκος, Εφαρµοσµένη Βιοµηχανική Οικονοµική και Πολιτική, 1999,
σελ.228-229.
6
Βασικές πηγές αυτής της ενότητας είναι: Trautwein(1990), MergerMotivesandMergerPrescriptions,
UniversityofBochum, StrategicManagementJournal, 11(2), σελ. 283-295, Κυριαζής, Συγχωνεύσεις και
Εξαγορές, ό.π., σελ. 29-37, Φώτης(2013), Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισµού:
Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης, Πολιτική και ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, Έλεγχος Συκεντρώσεων, σελ.
296-302, Ουσταπασίδης-Κατσουλάκος, Εφαρµοσµένη Βιοµηχανική Οικονοµική και Πολιτική, ό.π.,
σελ. 233-245, Cooke(1986), MergersandAcquisitions, σελ. 26-36.
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επιχείρηση µπορεί να το επιτύχει ευκολότερα εξαγοράζοντας µια επιχείρηση, που ήδη
λειτουργεί σε µια άλλη γεωγραφική αγορά, απ’ ότι µε το σχεδιασµό εγκατάστασης
και λειτουργίας µιας παραγωγικής µονάδας από την ίδια την επιχείρηση στη
γεωγραφική αγορά που επιθυµεί να εισέλθει.

2. Το κίνητρο για αύξηση της µονοπωλιακής δύναµης
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα, που παρουσιάζει η στρατηγική των Σ&Ε, είναι
ότι επιτυγχάνουν την αποχώρηση µιας ανταγωνίστριας επιχείρησης από την αγορά.
Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση της αγοράς7 αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα
ενδυναµώνεται η µονοπωλιακή δύναµη της νέας επιχείρησης, δηλ. η ικανότητά της
να πουλάει το προϊόν σε τιµή υψηλότερη από την ανταγωνιστική τιµή (οριακό
κόστος) κατά κερδοφόρο τρόπο8. Αυτό συµβαίνει είτε επειδή η εξαγοραζόµενη
επιχείρηση αποτελούσε σηµαντικό περιοριστικό παράγοντα στη δυνατότητα αυτή,
είτε επειδή µετά τη συγχώνευση ενισχύεται η πιθανότητα συµπαιγνίας µεταξύ των
επιχειρήσεων.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισηµάνουµε, πως µία αύξηση της
συγκέντρωσης από µόνη της, δε συνεπάγεται απαραίτητα και αύξηση της
κερδοφορίας. Κάτι τέτοιο εξαρτάται από την αδυναµία των άλλων επιχειρήσεων του
ολιγοπωλίου να συντονιστούν, καθώς και από τα εµπόδια εισόδου που επικρατούν
στην εν λόγω αγορά. Η αύξηση της συγκέντρωσης απλά κάνει πιο εύκολη τη
συνεργασία µειώνοντας τον αριθµό των επιχειρήσεων, που είναι πλέον διαθέσιµες για
συµφωνίες συνεργασίας και καθιστά έναν µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων ικανό να
καθορίσει την πολιτική τιµών. Από την άλλη µεριά όµως, η αύξηση της
συγκέντρωσης,

λόγω

συγχωνεύσεων,

µπορεί

να

επιφέρει

και

σηµαντικά

µειονεκτήµατα, όπως το να οδηγήσει σε µία περίοδο ολιγοπωλιακού πολέµου. Η
ύπαρξη αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας µπορεί να περιορίσει τις αρνητικές επιδράσεις
τέτοιων καταστάσεων.

7

Επικρατεί η άποψη γενικότερα ότι οι αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλότερο βαθµό
συγκέντρωσης χαρακτηρίζονται επίσης από µικρότερο ανταγωνισµό. Η συγκέντρωση αγοράς
καθορίζεται από (i) τον αριθµό των επιχειρήσεων στην αγορά, και (ii) το µέγεθος των επιχειρήσεων
στην αγορά. Κυριότεροι δείκτες µέτρησης του βαθµού συγκέντρωσης θεωρούνται (i) ο λόγος
συγκέντρωσης (concentrationratio - CRm) και (ii) ο δείκτης Herfindahl (H).
8
Η µονοπωλιακή δύναµη (Μ∆) ή ∆ύναµη αγοράς µετράται από το δείκτη Lerner(L) ο οποίος εκφράζει
το mark-up της επιχείρησης (δηλ. τη διαφορά µεταξύ τιµής της επιχείρησης και οριακού κόστους) ως
προς την τιµή της, (L =

P - MC
P

).
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3. Το κίνητρο µείωσης των εξόδων προώθησης
Μία οριζόντια συγχώνευση µπορεί να περιορίσει τα ανταγωνιστικά έξοδα της
διαφήµισης και προώθησης, ακόµη κι αν η αύξηση των µεριδίων αγοράς δεν επιτύχει
αύξηση των κερδών.

4. Το κίνητρο αύξησης της αποδοτικότητας µέσω του συνεργισµού ή η
επίδραση της αρχής του “ 2 + 2 = 5 ”
Μία συγχώνευση µπορεί να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία
της συγχωνευµένης επιχείρησης, δηλ. στη µείωση του κόστους της. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι µε τους οποίους µπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, ωστόσο η συνέργεια
ξεχωρίζει ως ίσως η πιο λογική κινητήρια δύναµη µιας Σ&Ε. Ως συνέργεια εννοούµε
την υψηλότερη απόδοση, που έχουν δύο συντελεστές µαζί, απ’ ότι το άθροισµα των
αποδόσεων των συντελεστών στην περίπτωση που δε λειτουργούν ενιαία. Οι
συνέργειες µπορούν να επιτευχθούν σε διάφορα επίπεδα, όπως το λειτουργικό
(operationalsynergies),

το

διοικητικό

(managerialsynergies)

και

το

χρηµατοοικονοµικό (financialsynergies).
Η λειτουργική συνέργεια αναφέρεται στη µείωση του κόστους παραγωγής που
προκαλείται από τη συγχώνευση. Η µείωση του κόστους παραγωγής είναι
αποτέλεσµα της εµφάνισης οικονοµιών κλίµακας (economiesofscale), δηλ. της
µείωσης του ανά µονάδα κόστους παραγωγής, η οποία προκαλείται µε την αύξηση
του µεγέθους/κλίµακας της επιχείρησης. Μία συγχώνευση µπορεί να οδηγήσει τη
συγχωνευµένη επιχείρηση σε καλύτερο επίπεδο παραγωγής, όπου το ανά µονάδα
κόστος παραγωγής ελαχιστοποιείται. Επιπλέον, µια συγχώνευση µπορεί να οδηγήσει
στην

εκµετάλλευση

οικονοµιών

φάσµατος

(economiesofscope).

Οικονοµίες

φάσµατος εµφανίζονται, όταν το κόστος παραγωγής δύο προϊόντων µαζί είναι
χαµηλότερο από το κόστος της παραγωγής τους ξεχωριστά. Τέλος, οι οικονοµίες
µάθησης (economiesoflearning/experiencecurve), µπορούν µε τη σειρά τους να
προσφέρουν µειώσεις κόστους, που πηγάζουν από συσσωρευµένη γνώση και
εµπειρία.
Οι διοικητικές συνέργειες µπορούν να προκύψουν από το µοίρασµα των
ικανοτήτων των διοικητικών οµάδων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, ή από την
αντικατάσταση µιας αναποτελεσµατικής οµάδας management της εξαγοραζόµενης
εταιρείας από µία ικανότερη, αυτή του αγοραστή.
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Η χρηµατοοικονοµική συνέργεια αναφέρεται στην πιθανότητα να µειωθεί το
κόστος κεφαλαίου για τη συγχωνευµένη επιχείρηση. Χρηµατοοικονοµικές συνέργειες
µπορούν να προκύψουν από:
i.

Την αυξηµένη δανειακή ικανότητα (increaseddebtcapacity) που προκύπτει
από την πιθανή διαφορά του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης µεταξύ των
συγχωνευόµενων εταιρειών, ή από τη µειωµένη συσχέτιση των ταµειακών
ροών των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων στην περίπτωση των ασυσχέτιστων
συγχωνεύσεων. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται co-insuranceeffect, λόγω του
ότι οι ροές της µιας επιχείρησης «ασφαλίζουν» κατά κάποιο τρόπο τις ροές
της άλλης, µειώνοντας τον κίνδυνο χρεοκοπίας της ενιαίας εταιρείας.

ii.

Τη διαφορά µεταξύ πλεοναζόντων ταµειακών ροών (excesscashflows) στην
επιχείρηση του bidder και επενδυτικών ευκαιριών της επιχείρησης του target.

iii.

Φορολογικές εξοικονοµήσεις (taxsavings) που µπορούν να προέλθουν είτε
από φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση είτε από τη µεταφορά
ζηµιών από τη µία επιχείρηση στην άλλη για τη µείωση του πραγµατικού
φορολογικού συντελεστή.

5. Το κίνητρο αύξησης της διαπραγµατευτικής δύναµης
Η οριζόντια συγχώνευση αυξάνει τη διαπραγµατευτική δύναµη της νέας
επιχείρησης, η οποία µπορεί να είναι σε θέση να απαιτεί χαµηλότερες τιµές από τους
προµηθευτές της. Αυτός ήταν άλλωστε και ο βασικός λόγος πραγµατοποίησης της
συγχώνευσης µεταξύ των επιχειρήσεων PhillipMorris και Kraft – παραγωγών
µεγάλου αριθµού προϊόντων – τροφίµων, που πωλούν σε µεγάλες αλυσίδες
supermarket9.

6. Οι επιδιώξεις των managers
Οι Winter (1964), Marris (1964), Galbraith (1967) και Baumol (1967)
υποστήριξαν ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων επιδιώκουν συχνά στόχους αύξησης
µεγέθους αντί για αύξηση των κερδών. Αργότερα, οι JensenandMeckling (1976)
επέκτειναν τα ανωτέρω, διατυπώνοντας τη λεγόµενη θεωρία της αντιπροσώπευσης
(agencytheory). Οι managers των επιχειρήσεων µπορεί να επιθυµούν να ακολουθηθεί
στρατηγική συγχωνεύσεων, µε στόχο την ικανοποίηση των προσωπικών τους

9

Βλ.Cabral, Introduction to Industrial Organization, MIT Press (2000), σελ. 278.
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φιλοδοξιών (status, bonus, υψηλοί µισθοί) και όχι τη µεγιστοποίηση του κέρδους σε
βάρος πάντα των µετόχων. Τέτοιου είδους προβλήµατα ανακύπτουν συνήθως σε
επιχειρήσεις, όπου τα στελέχη δεν κατέχουν ιδιοκτησία του µετοχικού κεφαλαίου της
επιχείρησης. Η βασική δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι µέτοχοι είναι η αναγνώριση
αυτής της κατάστασης, η οποία απαιτεί σηµαντικά κόστη ελέγχου (monitoringcosts).
Στο πλαίσιο αυτό µπορούµε να αναφερθούµε και στην υπόθεση αλαζονείας ή
ύβρεως (HubrisHypothesis), που αναπτύχθηκε από τον Roll (1986). Σύµφωνα µε τη
θεωρία αυτή, ο βασικότερος λόγος για την πραγµατοποίηση µιας Σ&Ε είναι η
επιπλέον χρηµατική αµοιβή που καταβάλει η εξαγοράζουσα στην εξαγοραζόµενη
επιχείρηση, στην προσπάθειά της να πραγµατοποιήσει τη συγχώνευση. Οι διάφοροι
managers τείνουν να κάνουν λάθη στις εκτιµήσεις τους, πληρώνοντας υπερβολικό
τίµηµα για τις εξαγορές επιχειρήσεων, γεγονός που οφείλεται στην υπερβολική
αισιοδοξία και εµπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Επιπλέον, οι λανθασµένες αυτές
εκτιµήσεις µπορεί να σχετίζονται και µε άλλους παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι
και το πρόβληµα αντιπροσώπευσης.
Τα ανωτέρω κίνητρα αναφέρονται κυρίως σε οριζόντιες συγχωνεύσεις και
εξαγορές. Ακολούθως, θα αναφερθούµε και στους λόγους πραγµατοποίησης κάθετων
και διαγώνιων συγχωνεύσεων.
Σε ότι αφορά τις κάθετες συγχωνεύσεις, έχει παρατηρηθεί ότι µια πάνω και
µία κάτω επιχείρηση, µπορεί να έχουν κίνητρα να συγχωνευτούν καθέτως
προκειµένου να βελτιωθεί ο συντονισµός µεταξύ τους, να µειωθεί το κόστος
συναλλαγής τους, να αυξηθεί η συµβατότητα των προϊόντων τους κ.τ.λ.. Το κίνητρο
της κάθετης ενοποίησης (verticalintegrationmotive) µπορεί να οδηγήσει µεταξύ
άλλων σε:
Μείωση της διαπραγµατευτικής δύναµης των προµηθευτών
Αύξηση

της

διαπραγµατευτικής

δύναµης

της

κάθετα

ενοποιηµένης

επιχείρησης
∆ιαρκή πρόσβαση σε ενδιάµεσα αγαθά
Πιθανό πλεονέκτηµα κόστους έναντι των ανταγωνιστών
Αντιµετώπιση της αβεβαιότητας του οικονοµικού περιβάλλοντος
Μία κάθετη συγχώνευση µεταξύ επιχειρήσεων µπορεί να καταλήξει σε
αύξηση του καταναλωτικού και παραγωγικού πλεονάσµατος, από τη στιγµή που τα
διπλά περιθώρια κέρδους ή διπλή αριστοποίηση ή διπλή τιµολόγηση του τελικού
προϊόντος παύουν να ισχύουν µε την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης
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(DisappearanceofDoubleMarginalization). Από την άλλη όµως, µπορεί να προκαλέσει
και τον αποκλεισµό προµηθευτών ή επιχειρήσεων τελικού προϊόντος, ενισχύοντας
έτσι

τη

µονοπωλιακή

δύναµη

της

κάθετα

συγχωνευµένης

επιχείρησης

(MarketForeclosure).
Οι αιτίες για τις διακλαδικές συγχωνεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ιδιαίτερη
σηµασία για τη δοµή της αγοράς, συνοψίζονται ακολούθως:

1. Η κατανοµή της αβεβαιότητας
Είναι γεγονός πως όλες οι αγορές διακρίνονται από θετικές ή αρνητικές
µεταβολές, τις οποίες καµία επιχείρηση ή οµάδα επιχειρήσεων δεν είναι ικανή να
ελέγξει πλήρως. Είναι προφανές λοιπόν, πως τα κέρδη και οι πωλήσεις µιας
επιχείρησης συνδέονται άµεσα µε τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά. Αν λοιπόν επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αγορές µε κυκλικές διακυµάνσεις,
επεκτείνονται σε άσχετες µεταξύ τους αγορές µπορεί να επιτύχουν να
σταθεροποιήσουν τα έσοδά τους, γιατί είναι απίθανο όλες οι αγορές να
χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από αρνητικές συνθήκες. Εάν η επιχείρηση µπορεί να
επιτύχει σταθεροποίηση του εισοδήµατός της, τότε µπορεί να µειώσει το κόστος και
να βελτιώσει τα αποτελέσµατά της.

2. Το κόστος συναλλαγής
Ο Teece (1980) εφαρµόζει τη θεωρία συναλλαγών της επιχείρησης στην
περίπτωση της διακλαδικής επέκτασης (diversification). Υποστηρίζει ότι η επέκταση
σε ασυσχέτιστες περιοχές µπορεί να δηµιουργήσει ένα µηχανισµό, που να
εκµεταλλεύεται οικονοµίες κάθετης ολοκλήρωσης. Συγκεκριµένα, τονίζει ότι η κοινή
χρήση της τεχνογνωσίας, δηλ. της γνώσης που περιλαµβάνει και πρακτική εφαρµογή
(learning-by-doing), και των φυσικών περιουσιακών στοιχείων ενισχύουν την τάση
για επέκταση. Η εκµετάλλευση συναλλαγών, που περιλαµβάνουν τεχνογνωσία,
µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του κόστους της επιχείρησης. Γενικά, είναι
αποτελεσµατικό για µια επιχείρηση να µειώνει το κόστος της µε το να επεκτείνει τις
δραστηριότητές της σε κλάδους όπου το δυναµικό της µπορεί να αξιοποιηθεί.

3. Η αγορά του management
Έχει υποστηριχθεί κατά καιρούς, ότι µια διακλαδική εξαγορά µπορεί να
πραγµατοποιηθεί για διοικητικούς λόγους, δηλ. προκειµένου να αντικατασταθούν
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διευθυντικά στελέχη, τα οποία αποτυγχάνουν να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη των
επιχειρήσεων. Τέτοιου είδους εξαγορές πραγµατοποιούνται συνήθως όταν η αγορά
υποτιµά την αξία µιας επιχείρησης µέσω έµπειρων επενδυτών. Ωστόσο σε αυτό το
σηµείο αξίζει να επισηµάνουµε, ότι η ασύµµετρη πληροφόρηση και η επιδίωξη
ευκαιριακών κερδών εµποδίζει την ικανότητα της κεφαλαιαγοράς να εκτιµήσει
αντικειµενικά τα εκάστοτε διευθυντικά στελέχη. Κρίνεται λοιπόν σκόπιµο, η ίδια η
διεύθυνση της επιχείρησης µέσω εσωτερικών ελέγχων που θα πραγµατοποιεί, να
αναγνωρίζει πότε ένα τµήµα διοικείται ορθολογικά και πότε όχι. Με τον τρόπο αυτό,
η επιχείρηση θα λειτουργεί σαν µια µικρή κεφαλαιαγορά, η οποία λόγω καλύτερης
πρόσβασης στην πληροφόρηση, θα είναι ικανότερη να ορθολογικοποιήσει την
αποδοτικότητά της, συγκριτικά µε την εξωτερική κεφαλαιαγορά.

4. ∆ηµιουργία “αυτοκρατοριών”
Σύµφωνα µε τον Muller(1969), διακλαδικές συγχωνεύσεις µεγάλου µεγέθους
πραγµατοποιούνται λόγω της επιθυµίας των managers για µεγέθυνση. Οι µεγάλες
επιχειρήσεις είναι αυτές που διαθέτουν τους περισσότερους πόρους για εξαγορές, ενώ
απειλούνται λιγότερο από τη δυνατότητα εξαγοράς. Όσο µεγαλύτερη είναι η
επιχείρηση – στόχος εξαγοράς, τόσο περισσότεροι πόροι απαιτούνται για την
πραγµατοποίηση της εξαγοράς και τόσο µεγαλύτερο είναι το κόστος συναλλαγής.
Γίνεται ως εκ τούτου κατανοητό ότι µεγάλες επιχειρήσεις, που επιθυµούν να
µεγεθυνθούν, πρέπει να εφαρµόσουν τη στρατηγική της διακλαδικής συγχώνευσης
δεδοµένης της αντίστασης µεγάλων επιχειρήσεων στις προσπάθειες εξαγοράς τους
και του ότι η αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία αποτρέπει οριζόντιες ή κάθετες επεκτάσεις
µεγάλων επιχειρήσεων.
Κλείνοντας την ενότητα των κινήτρων, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούµε στη
θεωρία του Gort (1969)10. Η θεωρία του Gort απαντά σε ερωτήµατα σχετικά µε το αν
τα κίνητρα των συγχωνεύσεων, όπως η επίτευξη µονοπωλιακής ισχύος ή οικονοµιών
κλίµακας, είναι σε θέση να εξηγήσουν µε ακρίβεια τις διακυµάνσεις, που
πραγµατοποιούνται στο επίπεδο/βαθµό των συγχωνεύσεων. Ειδικότερα, ο Gort
ανέπτυξε τη θεωρία της «διατάραξης» των αγορών για να εξηγήσει τα κύµατα των
συγχωνεύσεων (disturbancetheoryofmergerwaves). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, τα
κύµατα των συγχωνεύσεων συµβαίνουν, όταν υπάρχει µια αύξηση στη γενική
10

Βλ. Gort, An Economic Disturbance Theory of Mergers, the Quarterly Journal of Economics, 83(4),
1969, σελ. 624-642, Κυριαζής, ΣυγχωνεύσειςκαιΕξαγορές, ό.π., σελ. 21.
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οικονοµική δραστηριότητα, που προκαλεί µια ανισορροπία (disequilibrium) στις
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και αρκετοί επενδυτές αποκτούν πολύ πιο θετικές
προσδοκίες σχετικά µε τη µελλοντική ζήτηση από άλλους, αποτιµώντας υψηλότερα
κάποιες επιχειρήσεις, που γίνονται έτσι, στόχος εξαγοράς. Όταν κάποιες επιχειρήσεις
αγοράζουν κάποιες άλλες, στη συνέχεια και άλλοι ανταγωνιστές ακολουθούν,
φοβούµενοι µη βρεθούν ουραγοί των εξελίξεων. Έτσι, αποκτάται η δυναµική της
αύξησης της δραστηριότητας των Σ&Ε. Βάσει της θεωρίας του Gort εξηγείται και η
συσχέτιση, που παρατηρείται µεταξύ των κυµάτων των Σ&Ε και της ανόδου του
ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και των κεφαλαιαγορών στις Η.Π.Α., το Ηνωµένο
Βασίλειο και λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν και η θεωρία του Gort δεν έχει αποδειχθεί, τα εµπειρικά στοιχεία συχνά
την επιβεβαιώνουν στην πράξη11. ∆ηλαδή, σε περιόδους όπου οι τιµές των µετοχών
αυξάνονται ραγδαία, η δραστηριοποίηση σε συγχωνεύσεις και εξαγορές αυξάνεται.
Κάτι τέτοιο είναι συνεπές µε τη θεωρία. Ωστόσο, όταν οι τιµές των µετοχών πέφτουν
ραγδαία, κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε το ρυθµό πραγµατοποίησης των
συγχωνεύσεων.
Καταλήγοντας, στην ενότητα αυτή εντοπίσαµε πλήθος θεωριών και κινήτρων,
που εξηγούν τους λόγους για τους οποίους λαµβάνει χώρα µια συγχώνευση.
Μπορούµε να κατανοήσουµε λοιπόν µέσω της παρουσίασης αυτής, γιατί οι Σ&Ε
αποτελούν µία από τις βασικές στρατηγικές ισχυροποίησης µιας επιχείρησης,
βελτίωσης της αποδοτικότητάς της και ανάπτυξης των τεχνολογικών δυνατοτήτων
της, προκειµένου να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει τον ισχυρό ανταγωνισµό, που
προέρχεται από το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.
Στη συνέχεια, θα αναλύσουµε τις αντικρουόµενες τάσεις, που µπορεί να
δηµιουργήσει µια συγχώνευση, αναδεικνύοντας µέσω υποδειγµάτων, τις επιπτώσεις
που αυτές έχουν στο κέρδος των επιχειρήσεων και την ευηµερία των καταναλωτών.

Williamsontradeoff
Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις µπορούν να οδηγήσουν είτε σε ενδυνάµωση της
µονοπωλιακής δύναµης των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος, οπότε και σε
αύξηση των τιµών, είτε σε αποτελεσµατικότερη λειτουργία και µείωση του κόστους

11

Cooke, Mergers and acquisitions, ό.π., σελ. 35.
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παραγωγής των επιχειρήσεων12. Όπως είναι προφανές πρόκειται για δύο
αντικρουόµενες τάσεις. Οι δύο αυτές δυνάµεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση αφού η
µεν πρώτη τείνει να οδηγεί σε µείωση της ευηµερίας των καταναλωτών ενώ η
δεύτερη, στο βαθµό στον οποίο εµφανίζονται τα οφέλη αυτά, µπορεί να προκαλέσει
µείωση των τιµών και εν τέλει αύξηση της ευηµερίας των καταναλωτών. Πολλοί
οικονοµολόγοι προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτηµα, ποια είναι η τάση που
υπερισχύει στην πράξη και πώς θα πρέπει να αντιµετωπίζουν οι αρχές ανταγωνισµού
το φαινόµενο των συγχωνεύσεων. Μεταξύ αυτών ο καθηγητής Williamson ανέπτυξε
ένα µοντέλο το οποίο ονόµασε “naïvetradeoffmodel”13, προκειµένου να αναδείξει τις
αντικρουόµενες αυτές επιδράσεις που µπορεί να δηµιουργήσει µια Σ&Ε. Σύµφωνα µε
το µοντέλο αυτό, ένα µικρό µόνο κέρδος σε αποτελεσµατικότητα αρκεί για να
αντισταθµίσει ένα σχετικά µεγάλο κέρδος σε δύναµη αγοράς. Τέτοιου είδους
συγχωνεύσεις είναι γενικά ωφέλιµες για τις επιχειρήσεις. Το µοντέλο αυτό µπορεί να
παρασταθεί γραφικά ακολούθως στο διάγραµµα 1.

∆ιάγραµµα1TheWilliamsonTradeoff

Συγκεκριµένα, η οριζόντια ευθεία AC1 αναπαριστά το επίπεδο του µέσου κόστους για
δύο (ή περισσότερες επιχειρήσεις) πριν τη συγχώνευση ενώ η ευθεία AC2 απεικονίζει
τα µέσα κόστη µετά τη συγχώνευση. Για λόγους ευκολίας στην ανάλυση, υποθέτουµε
ότι τα µέσα και οριακά κόστη είναι σταθερά. Η τιµή πριν τη συγχώνευση δίνεται από
τον όρο P1 και είναι ίση µε k(AC1), όπου το k αποτελεί ένα δείκτη της δύναµης
12

Βλ. Κατσουλάκος, Στρατηγική Επιχειρήσεων και Πολιτική Ανταγωνισµού, 2013, Σηµειώσεις ΟΠΑ,
ΤµήµαΟικονοµικήςΕπιστήµης.
13
Βλ. Williamson, Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs, the American Economic
Review, 58(1), 1968, σελ. 21-23.
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αγοράς πριν τη συγχώνευση και είναι µεγαλύτερος ή ίσος της µονάδας. Μετά τη
συγχώνευση η τιµή είναι ίση µε P2 για την οποία ισχύει P2 >P1. Η τιµή P1 αντιστοιχεί
σε ποσότητα παραγωγής Q1 ενώ αντίστοιχα η τιµή P2 αντιστοιχεί σε Q2. Καθώς οι
εξοικονοµήσεις κόστους (costsavings), Α2 που απολαµβάνουν οι παραγωγοί
υπερβαίνουν

τις

απώλειες(deadweightloss)

λόγω

µονοπωλιακής

δύναµης

η

συγχώνευση είναι κερδοφόρα.
Σε αλγεβρικούς όρους, ο Williamson κατέληξε στον ακόλουθο κανόνα,
συµφωνα µε τον οποίο, το καθαρό οικονοµικό αποτέλεσµα θα είναι θετικό εάν ισχύει
η ακόλουθη ανισότητα:
(

)

(

-

)

η>0

όπου P1=k(AC1) και η = ελαστικότητα της ζήτησης.
Εάν η διαφορά στην ανωτέρω σχέση είναι ίση µε 0, η συγχώνευση θεωρείται
ουδέτερη ενώ αν είναι µικρότερη του µηδενός, η συγχώνευση συνεπάγεται ζηµίες.
Στον ακόλουθο πίνακα 1 παριστάνονται οι απαιτούµενες εξοικονοµήσεις
κόστους προκειµένου να αντισταθµίζονται οι αρνητικές επιδράσεις (δηλ. αυξήσεις)
των τιµών, για διάφορες τιµές της ελαστικότητας ζήτησης και µε την υπόθεση ότι
k=1. Π.χ., αν οι τιµές επρόκειτο να αυξηθούν κατά 20%, τότε µε ελαστικότητα
ζήτησης ίση µε 2, µια µείωση του κόστους ίση µε 4% θα ήταν αρκετή να
αντισταθµίσει την αύξηση της τιµής.
(

)

- x 0.202x 2 = 0
(

)

= 0.04

Πίνακας 1Απαιτούµενες εξοικονοµήσεις κόστους (σε ποσοστά) έτσι ώστε να αντισταθµίζονται οι
επιδράσεις των τιµών από τις συγχωνεύσεις: υποθετική περίπτωση

Πηγή: Williamson, 1968

Στον πίνακα αυτό ο Williamson το 1976, έκανε κάποιες αλλαγές προκειµένου να
απεικονίζεται και η δύναµη αγοράς πριν τη συγχώνευση.
19

Η θεωρία του Williamson δέχτηκε ορισµένες κριτικές14. Μεταξύ άλλων ο Wenders
(1967), ισχυρίστηκε ότι το άνω όριο της ελαστικότητας ζήτησης ήταν χαµηλό και
θεωρούσε καταλληλότερο αυτό να ισούται µε 3 αντί του 2. Ο Posner (1975) από την
άλλη ισχυρίστηκε ότι το µοντέλο, που πρότεινε ο Williamson, δεν είναι πλήρες,
καθώς τα αναµενόµενα από τη συγχώνευση κέρδη, θα συνδυαστούν µε τα κόστη πριν
και µετά τη συγχώνευση. Επιπλέον το µοντέλο δε λαµβάνει επαρκώς υπόψη του τη
δύναµη αγοράς πριν τη συγχώνευση, ούτε και την κατανοµή των κερδών και
απωλειών.

14

Cooke, Mergers and Acquisitions, ό.π., σελ. 35.
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3. Βασικές προβλέψεις οικονοµικών υποδειγµάτων

3.1. Το Παράδοξο των Συγχωνεύσεων
Η ανάλυσή µας ξεκινάει µε την παρουσίαση του βασικού υποδείγµατος για
οριζόντιες Σ&Ε, το οποίο αναπτύχθηκε από τους Salant, Switzer και Reynolds το
1983. Το υπόδειγµα αυτό είναι γνωστό και ως Παράδοξο των Συγχωνεύσεων
(MergerParadox) αφού σε γενικές γραµµές αποδεικνύει, πως οι επιχειρήσεις µπορεί
να µην έχουν κίνητρο να συγχωνευθούν.
Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος αυτού είναι οι ακόλουθες15:
Σταθερό, συµµετρικό και ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις οριακό κόστος πριν
και µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης
Οµοιογενές προϊόν
Απουσία επιδράσεων αποτελεσµατικότητας από Σ&Ε
Αρχικά, υποθέτουµε ότι στην αγορά πριν τη συγχώνευση υπάρχουν 2 όµοιες
επιχειρήσεις, η 1 και 2, οι οποίες επιλέγουν ταυτόχρονα την ποσότητα παραγωγής
που µεγιστοποιεί τα κέρδη τους. H ζήτηση δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
P(Q) = a – Q, όπουQ =

+

Έστω επίσης ότι το οριακό κόστος παραγωγής είναι σταθερό και ίσο µε c, ενώ το
σταθερό κόστος ισούται µε 0, δηλ. F=0.Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις
µεγιστοποιούν τα κέρδη τους σύµφωνα µε τις ακόλουθες σχέσεις:
= ( –

–

= ( –

)

–

–

) –

(1)

(2)

από τις οποίες και προκύπτουν οι συναρτήσεις βέλτιστης αντίδρασης
και

=

=

( )

( ), για τις επιχειρήσεις 1 και 2 αντίστοιχα. Εν συνεχεία, λύνοντας το

σύστηµα των δύο συναρτήσεων βέλτιστης αντίδρασης ως προς

και

βρίσκουµε

τις ποσότητες στην συµµετρική Nash ισορροπία:
q* =

∗

=

∗

=

(3)

Εάν γενικεύσουµε το ανωτέρω παράδειγµα για n επιχειρήσεις τότε στην ισορροπία το
κέρδος ανά επιχείρηση θα είναι ίσο µε:
! (4)
2

Π(n) =
15

Βλ. Salant-Switzer-Reynolds, Losses from Horizontal Merger: The Effects of an Exogenous Change
in Industry Structure on Cournot-Nash Equilibrium, the Quarterly Journal of Economics, 98(2), 1983,
σελ. 190 επ..
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Ας υποθέσουµε τώρα ότι m+1, (m≥1) επιχειρήσεις συγχωνεύονται, οπότε ο αριθµός
των επιχειρήσεων θα γίνει n – (m+1) +1 = n-m και το κέρδος ανά επιχείρηση θα
δίνεται από την εξής σχέση:
! (5)
2

ΠC=

"

Συγκρίνοντας τα κέρδη που αναλογούν σε κάθε επιχείρηση πριν και µετά τη
συγχώνευση, δηλ. τα Π(n) και ΠCβλέπουµε ότι η συγχώνευση είναι επιθυµητή από
τους “outsiders” – τις επιχειρήσεις δηλ. που δε συµµετέχουν εξ’ ορισµού στη
συγχώνευση. ∆ηµιουργείται µε άλλα λόγια µια θετική εξωτερικότητα για τις
επιχειρήσεις, που δε µετέχουν στη συγχώνευση.Επίσης, το άθροισµα των κερδών των
συγχωνευµένων επιχειρήσεων πριν τη συγχώνευση, δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
ΠNC = (

(

+ 1) $(

) 2

% (6)

)

Ως εκ τούτου, µία συγχώνευση θεωρείται κερδοφόρα µε βάση τις σχέσεις (5) και (6)
αν ισχύει η παρακάτω σχέση (7):
G(n,m) = ΠC - ΠNC> 0 (7),
δηλ. αν το συνολικό κέρδος της συγχωνευµένης επιχείρησης είναι µεγαλύτερο από το
άθροισµα των κερδών των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων πριν τη συγχώνευση.
Από την παραπάνω ανάλυση θα µπορούσαµε να εξάγουµε ορισµένα βασικά
και χρήσιµα συµπεράσµατα:
Όταν η συγχώνευση οδηγεί σε µονοπώλιο, τότε είναι πάντα κερδοφόρα. Τα
συνολικά κέρδη της συγχωνευµένης επιχείρησης είναι µεγαλύτερα από το
άθροισµα των κερδών των επιχειρήσεων στην Cournot – Nash ισορροπία[αν n
– m=1 → m = n-1, τότε από (7), G(n,n-1)>0].
Για m=0, G(n,m)=0. Από την (7)

&'((,))
&"

< 0 που σηµαίνει ότι οι συγχωνεύσεις

µε µικρό αριθµό συγχωνευµένων επιχειρήσεων σε σχέση µε το n, δε συµφέρει
να πραγµατοποιηθούν.
Σε ότι αφορά λοιπόν την επίδραση της συγχώνευσης στο κέρδος, αυτό που
συµβαίνει είναι ότι, µετά τη συγχώνευση, οι δύο επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να
µειώσουν τη συνολική τους παραγωγή έτσι ώστε να επέλθει αύξηση της τιµής στην
αγορά. Όµως οι άλλες επιχειρήσεις θα αυξήσουν τη συνολική παραγωγή τους καθώς
το περιθώριο κέρδους τους (p – MC) έχει αυξηθεί, και αυτό θα συγκρατήσει την
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αύξηση της τιµής16. Έχουµε δει άλλωστε ότι στο υπόδειγµα Cournot οι ποσότητες
είναι “στρατηγικά υποκατάστατα”, (δηλ. όταν µια επιχείρηση µειώσει την ποσότητά
της η άλλη θα έχει κίνητρο να την αυξήσει). Το τελικό αποτέλεσµα από τις δύο
αντίθετες επιδράσεις λοιπόν είναι αύξηση της τιµής αλλά όχι αρκετά µεγάλη (λόγω
της αρνητικής επίδρασης των άλλων επιχειρήσεων) ώστε να αντισταθµίσει τη µείωση
της ποσότητας. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις προτιµούν να µη συγχωνευτούν.
Γενικά, οι Salant, Switzer&Reynolds έχουν δείξει ότι όταν υπάρχουν n
επιχειρήσεις στην αγορά, υπάρχουν κίνητρα για συγχώνευση µόνο αν η συγχώνευση
περιλαµβάνει ≥ 80% του αριθµού των επιχειρήσεων που είναι στην αγορά. ∆ηλ. αν
n=10, για να υπάρχουν κίνητρα για συγχώνευση θα πρέπει να συγχωνευτούν µεταξύ
τους τουλάχιστον 8 επιχειρήσεις. Αν συγχωνεύονταν µόνο 7, δε θα είχαν κίνητρο να
συγχωνευτούν.

3.2. Λύσεις στο Παράδοξο
Είναι προφανές ότι το ανωτέρω υπόδειγµα βασίζεται σε αυστηρές µεν, µη
ρεαλιστικές δε υποθέσεις. ∆ε λαµβάνει δηλ. υπόψη ορισµένες αρκετά σηµαντικές
παραµέτρους της πραγµατικότητας. Οι πιο βασικές από αυτές συνοψίζονται στα
εξής17:
οι επιχειρήσεις συχνά παρουσιάζουν διαφορετικό κόστος ενώ οι συγχωνεύσεις
και εξαγορές µπορούν να οδηγήσουν σε συνέργειες και κατ’ επέκταση σε
αύξηση της αποτελεσµατικότητας των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, και
οι επιχειρήσεις παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα
Οι PerryandPorter18, λαµβάνουν υπόψη τους τον πρώτο παράγοντα στην
προσπάθειά τους να αποτυπώσουν µια πιο ολοκληρωµένη ανάλυση της επίδρασης
µιας συγχώνευσης στην κερδοφορία της συγχωνευµένης επιχείρησης. Θεωρούν
δηλαδή, πως αντίθετα µε το υπόδειγµα των Salantetal (1983), µπορεί να υπάρξει
κίνητρο για συγχώνευση ακόµα και αν τα προϊόντα είναι οµοιογενή.
Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγµατος είναι οι παρακάτω:

16

Βέττας-Κατσουλάκος, Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική: Τα Οικονοµικά των
Παρεµβάσεων σε Μονοπώλια και Ολιγοπώλια, ό.π., σελ.492-493.
17
Βέττας-Κατσουλάκος, ό.π., σελ.493.
18
Βλ. Perry-Porter, Oligopoly and the Incentive for Horizontal Merger, the American Economic
Review, 75(1), 1985, σελ. 220-224.
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Η δοµή του κόστους είναι παράγοντας κλειδί για το υπόδειγµα. Το οριακό
κόστος παραµένει σταθερό πριν και µετά την πραγµατοποίηση της
συγχώνευσης.
Στον κλάδο υπάρχει ένας βασικός συντελεστής της παραγωγικής διαδικασίας,
το κεφάλαιο (capital), του οποίου η συνολική προσφορά είναι δεδοµένη και
σταθερή.
Στον κλάδο υφίστανται δύο οµάδες επιχειρήσεων: οι επιχειρήσεις που
συµπεριφέρονται ολιγοπωλιακά και η καθεµιά κατέχει ένα ποσοστό s του
σταθερού κεφαλαίου και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σ’ ένα
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η καθεµιά κατέχει 1-ns από το συνολικό
κεφάλαιο του κλάδου, όπου n ο αριθµός των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων
στον κλάδο. Εποµένως, οι επιχειρήσεις διαφέρουν µεταξύ τους ως προς το
ποσοστό κεφαλαίου που κατέχουν.
Το συνολικό κόστος κάθε επιχείρησης {C(q,s)} είναι συνάρτηση του σταθερού
συντελεστή, s, και του επιπέδου παραγωγής, q. Η παραγωγή κάθε επιχείρησης
εξαρτάται από το συνδυασµό του συντελεστή s, αλλά και από το συντελεστή
µεταβλητού κόστους z, έτσι ώστε να ισχύει {q=F(z,s)}. Υποθέτουµε ότι η συνάρτηση
παραγωγής είναι γραµµικά οµοιογενής ως προς τα z και s, οπότε και η παραγωγική
διαδικασία χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις κλίµακας. Αυτό συνεπάγεται ότι
και η συνάρτηση κόστους είναι γραµµικά οµοιογενής ως προςτα q και s. Η
αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης θα δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
P(Z) = a – bZ

(1)

,όπου Z η συνολική παραγωγή του κλάδου.
Αυτό που θέλουµε να δείξουµε είναι αν υπάρχει κίνητρο από πλευράς
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων να συγχωνευτούν και η συγχωνευµένη επιχείρηση να
λειτουργεί ως µια νέα ολιγοπωλιακή επιχείρηση του κλάδου. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να είναι εφικτή στην αγορά προϊόντος µια τέτοια συγχώνευση είναι
το ποσοστό κεφαλαίου που κατέχουν οι επιχειρήσεις να είναι αρκετά υψηλό, ώστε να
µπορεί η νέα ολιγοπωλιακή επιχείρηση να ανταγωνιστεί τις ήδη υπάρχουσες
ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου πρέπει να ισχύει:
s ≤ 1 – sn

(2)

Έστω ότι Χ είναι η συνολική παραγωγή των επιχειρήσεων που λειτουργούν
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον ενώ ο όρος V αναπαριστά το σύνολο της παραγωγής
των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων. Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επιλέγουν την
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ποσότητα παραγωγής στο σηµείο όπου η τιµή του προϊόντος ισούται µε το οριακό
κόστος:
P(X + V) = c(V, 1 – sn)

(3)

Άρα, η ποσότητα που παράγουν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις είναι
συνάρτηση της ποσότητας των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων. Εν συνεχεία, ορίζοντας
ένα

υποθετικό

µέτρο

της

µεταβολής

της

παραγόµενης

ποσότητας

(conjecturalvariation), δ, µπορούµε να προσδιορίσουµεπώς συµπεριφέρονται οι
ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, ως προς την επιλογή της παραγόµενης ποσότητας, που
µεγιστοποιεί τα κέρδη τους. Αν δ=-1 τότε οι επιχειρήσεις συµπεριφέρονται
ανταγωνιστικά. Ως εκ τούτου υποθέτουµε δ>-1. Εάν δ=0, οι επιχειρήσεις ακολουθούν
Cournot συµπεριφορά. Τέλος, αν δ=n-1 υιοθετούν συµπαιγνιακή συµπεριφορά, ώστε
να µεγιστοποιήσουν τα από κοινού/συνολικά κέρδη τους.
Οι n ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους επιλέγοντας
την παραγόµενη ποσότητα έτσι ώστε το οριακό κόστος να εξισώνεται µε το οριακό
έσοδο.
Μία συγχώνευση µεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων θα είναι κερδοφόρα
στις εξής περιπτώσεις:
i. Αν n=0 και δ=0 τότε ισχύει ότι πf(n)<πο(n+1) → πf(0)<πο(1), όπου πf(n) το
κέρδος της ανταγωνιστικής επιχείρησης πριν τη συγχώνευση και πο(n+1) το
κέρδος της ολιγοπωλιακής επιχείρησης που προήλθε από τη συγχώνευση δύο
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.Στην περίπτωση αυτή, η ολιγοπωλιακή
επιχείρηση που προέρχεται από τη συγχώνευση δύο ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων είναι κερδοφόρα, εφόσον συµπεριφέρεται ως Cournot
ανταγωνιστής.
ii. Αν n=1, µία δεύτερη συγχώνευση συνεπάγεται µία αλλαγή του δ, το οποίο
αρχικά ήταν 0, σ’ ένα διάστηµα το οποίο λαµβάνει τιµές από (-1,1). Σ’ αυτήν
την περίπτωση, ισχύει Πο(2)>Πf(1). Αν το δ τείνει στο -1, η συγχώνευση είναι
µη κερδοφόρα. Συνεπώς, όσο πιο ανταγωνιστική συµπεριφορά υιοθετούν οι
συγχωνευµένες

επιχειρήσεις

τόσο

λιγότερο

κερδοφόρα

θα

είναι

η

συγχώνευση.
Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι όσο ο αριθµός των ολιγοπωλιακών
συγχωνευµένων επιχειρήσεων αυξάνει µεταξύ των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων,
τόσο κάθε επιπλέον συγχώνευση είναι περισσότερο κερδοφόρα απ’ ότι αν ο αριθµός
των συγχωνευµένων επιχειρήσεων είναι µικρός. Μία συγχώνευση προκαλεί µείωση
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της συνολικής παραγωγής της αγοράς και αύξηση της τιµής του προϊόντος. Η
συγχώνευση είναι κερδοφόρα για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις από τη στιγµή που η
αύξηση της τιµής αντισταθµίζει τη µείωση της συνολικής παραγόµενης ποσότητάς
τους και η συγχωνευµένη επιχείρηση αυξάνει το µέγεθός της σε σχέση µε τις
επιχειρήσεις της αγοράς που δε συγχωνεύονται.
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε το υπόδειγµα των McAfee και
Williams19, οι οποίοι χρησιµοποίησαν ως θεµέλιο το µοντέλο των Perry και Porter
στην προσπάθειά τους να αναλύσουν την επίδραση µιας συγχώνευσης στην
κοινωνική ευηµερία. Ειδικότερα, το µοντέλο που ανέπτυξαν εστιάζει στο πότε
συγχωνεύσεις µεταξύ µη συµµετρικών επιχειρήσεων επιδρούν θετικά στην κοινωνική
ευηµερία. Η ασυµµετρία των επιχειρήσεων αφορά το ποσοστό κεφαλαίου που η
καθεµιά κατέχει. Σχετικά µε τις υποθέσεις του υποδείγµατος, σηµειώνουµε πως οι
επιχειρήσεις ανταγωνίζονται alaCournot, η ζήτηση είναι γραµµική ενώ ως Q =∑+,

i

ορίζεται η συνολική παραγόµενη ποσότητα στην αγορά προϊόντος. Η συνάρτηση
κερδών της i επιχείρησης δίνεται από τη σχέση (1) ακολούθως:
πi = p(Q)qi – qi2/2ki (1)
,όπου qi2/2ki το συνολικό κόστος της επιχείρησης i, kiη επένδυση της επιχείρησης i σε
κεφάλαιο και p(Q) = a – bQ η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης. Ορίζοντας ως
-+ =

. /

. /

και Β =∑+, -+ , η ποσότητα παραγωγής της i επιχείρησης, η συνολική

παραγωγή της αγοράς και η τιµή του προϊόντος δίνονται από τις σχέσεις (2), (3) και
(4):
qi= .
Q=.
p=

0/
2

1
2

2

! (2)

! (3)
(4)

Εάν si είναι το µερίδιο αγοράς της i επιχείρησης τότε ισχύει η σχέση (5):
si ≡ qi/Q = βi/Β (5)
4 &5

Με δεδοµένο ότι Ε = -5 &4 (6) είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή,
στην ισορροπία ισχύει Β = 1/Ε (7). Τέλος, η συνολική κοινωνική ευηµερία (δηλ. το
πλεόνασµα των καταναλωτών συν τα κέρδη των επιχειρήσεων) είναι ίση µε

19

Βλ. McAfee-Williams, Horizontal Mergers and Antitrust Policy, Journal of Industrial Economics,
40(2), 1992, σελ. 181-187.
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W =

.

6

2

2

+

2

2

! ℎ8 =

.

9

+

(

:

9)

! (8), όπου h = ∑+, <+ είναι ο

δείκτης Herfindahl.
Αν θεωρήσουµε τώρα ότι από το σύνολο των n επιχειρήσεων στην αγορά
συγχωνεύονται οι 2, θα ισχύουν τα παρακάτω αποτελέσµατα.
Βm = B + βm – β1 – β2<Β (9)
max {s1,s2} < sm< s1 + s2 (10)
max {q1,q2} <qm<q1 + q2 (11)
,όπου ο δείκτης m δηλώνει τη συγχωνευµένη επιχείρηση.Από τις σχέσεις (3) και (9),
µπορούµε να εξάγουµε το συµπέρασµα ότι η συνολική παραγωγή στην αγορά και το
πλεόνασµα του καταναλωτή µειώνονται µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.
Επίσης, από τη σχέση 2 προκύπτει (όπου Β = Βm και 3≤ i ≤ n) ότι οι µη εµπλεκόµενες
στη συγχώνευση επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγή τους, ως αντίδραση στη
µείωση της παραγωγής της συγχωνευµένης επιχείρησης. Επιπλέον, η συγχωνευµένη
επιχείρηση παράγει περισσότερο απ’ ότι παρήγαγε κάθε εµπλεκόµενη επιχείρηση
πριν τη συγχώνευση. Το µερίδιο αγοράς της συγχωνευµένης επιχείρησης είναι
µεγαλύτερο από το µερίδιο αγοράς της κάθε εµπλεκόµενης επιχείρησης ξεχωριστά
στη συγχώνευση, αλλά µικρότερο από το συνολικό µερίδιο αγοράς των
εµπλεκόµενων επιχειρήσεων πριν από τη συγχώνευση (σχέση 10).
Εν συνεχεία, αποδεικνύεται πως η συγχώνευση µεταξύ των επιχειρήσεων 1
και 2 αυξάνει την κοινωνική ευηµερία. Έστω ότι πριν τη συγχώνευση ισχύουν οι
σχέσεις (12), (13) και (14), όπου s το άθροισµα των µεριδίων αγοράς, s1 και s2 τα
µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων που συγχωνεύονταικαι hc ο δείκτης συγκέντρωσης
Herfindahl των επιχειρήσεων που δε µετέχουν στη συγχώνευση.
s = s1 + s2, s ∊ [0,1] (12)

z = s1s2/s2, z ∊ [0,1/4] (13)

hc = ∑+, <+ /(1 − <)2, hc ∊ [0,1] (14)

Επιπλέον υποθέτουμε ότι μια τουλάχιστον από τις μη εμπλεκόμενες επιχειρήσεις

στην αγορά προϊόντος έχει μερίδιο αγοράς si ≥ (1 – s)hc. Τότε, η συγχώνευση των
επιχειρήσεων 1 και 2 αυξάνει την κοινωνική ευηµερία αν η ελαστικότητα της
ζήτησης ικανοποιεί τη σχέση Ε≥2/3 και το άθροισµα των εµπλεκοµένων
επιχειρήσεων πριν τη συγχώνευση ικανοποιεί την παρακάτω σχέση:
s ≤ (1 – s) hc (15)

27

ήισοδύναµα20την s ≤ hc (1 – s)2 +s2 (16). Η δεξιά πλευρά της σχέσης (16) αποτελεί
τον δείκτη Herfindahl µετά τη συγχώνευση, που χρησιµοποιεί το DepartmentofJustice
(DOJ - USA) προκειµένου να ελέγχει αν µια συγχώνευση αυξάνει το βαθµό
συγκέντρωσης στην αγορά. Από την ίδια σχέση συµπεραίνουµε ότι η συγχώνευση
επιδρά θετικά στην κοινωνική ευηµερία, όταν το s των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων
πριν τη συγχώνευση δε ξεπερνά το δείκτη Herfindahl µετά τη συγχώνευση. Αξίζει να
αναφέρουµε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης παίζει σηµαντικό ρόλο για την
απόρριψη ή µη µιας συγχώνευσης. Το ακόλουθο διάγραµµα 2 απεικονίζει τις
συνέπειες µιας συγχώνευσης µεταξύ 2 επιχειρήσεων καθώς τα µερίδιά τους
µεταβάλλονται για Ε=2 και hc =1, όταν πριν τη συγχώνευση υπάρχουν 3 επιχειρήσεις
στην αγορά.

∆ιάγραµµα 2Κερδοφορία επιχειρήσεων και επίδραση κοινωνικής ευηµερίας ως αποτέλεσµα µιας
συγχώνευσης

Από το διάγραµµα αυτό προκύπτει ότι ενδέχεται να επιτραπούν κερδοφόρες
συγχωνεύσεις, που όµως µειώνουν την κοινωνική ευηµερία (περιοχή /////), αλλά και
να απαγορευτούν αντίστοιχες που ενισχύουν την κοινωνική ευηµερία (περιοχή \\\\\).
Στο ίδιο πλαίσιο µε αυτό των Perry και Porter, οι FarrellandShapiro21
αναπτύσσουν ένα υπόδειγµα προσπαθώντας να εξηγήσουν πότε µια συγχώνευση, που
θεωρείται κερδοφόρα, επιδρά θετικά στην κοινωνική ευηµερία. Συγκεκριµένα, στην
ανάλυσή τους υποθέτουν πως οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται alaCournot ενώ τα
προϊόντα είναι οµοιογενή. Επιπλέον, p(X) είναι η ζήτηση, όπου p είναι η τιµή και Χ η
συνολική παραγόµενη ποσότητα του κλάδου. Ισχύει p΄(X)<0 και η ελαστικότητα της
20

Η σχέση (16) προκύπτει αν πολλαπλασιάσουµε την αριστερή και δεξιά πλευρά της ανισότητας (15)
µε τον όρο (1-s).
21
Βλ. Farrell-Shapiro, Horizontal Mergers: An Equilibrium Analysis, the American Economic Review,
80(1), 1990, σελ. 110-120.
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ζήτησης προσδιορίζεται από τον όρο ε(Χ) = - p(X)/Xp΄(X). Ως ci ≡ ci(xi) και

+
d

≡ d+ (xi) ορίζεται το συνολικό και οριακό κόστος της επιχείρησης i αντίστοιχα. Οι
επιχειρήσεις λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα αποτελεσµατικότητας. Βάσει
αυτών η συνθήκη 1ης τάξης µεγιστοποίησης των κερδών της επιχείρησης i είναι:
∂πi
∂xi

= p(X) + xip΄(X) -

+
d (xi)

= 0, i = 1,……, n (1)

Οι συναρτήσεις αντίδρασης των επιχειρήσεων είναι επικλινείς προς τα κάτω. Με
άλλα λόγια ισχύει ότι:
p΄(X) + xip΄΄(Χ) < 0, i = 1,….., n (2)
Επίσης υποθέτουµε ότι ισχύει η σχέση (3) µε την προϋπόθεση ότι

+
dd ≥

0 το οποίο

αποτελεί τη δεύτερη παράγωγο της συνάρτησης συνολικού κόστους ως προς xi.
+
dd (xi)

> p΄(Χ), i = 1,….., n (3)

Με βάση τα ανωτέρω, οι FarrellandShapiro δείχνουν ότι στην τυπική περίπτωση όπου
2 επιχειρήσεις συγχωνεύονται, η τιµή θα µειωθεί αν και µόνο αν p -

d ),

όπου p είναι η τιµή του προϊόντος πριν τη συγχώνευση, d ,

κόστη των επιχειρήσεων 1 και 2 που συγχωνεύονται και

e
d

e
d >

(p -

d είναι

d)

+ (p

τα οριακά

το οριακό κόστος της

συγχωνευµένης επιχείρησης. Ισοδύναµα, η τιµή θα µειωθεί αν και µόνο αν ισχύει
e
d- d

>p -

d

(4)

Η τελευταία σχέση δηλώνει ότι η συγχωνευµένη επιχείρηση πρέπει να µειώσει
αρκετά το οριακό κόστος παραγωγής προκειµένου η τιµή του προϊόντος που θα θέσει
να είναι χαµηλή. Επιπλέον, η ανάλυση των FarrellandShapiro αποδεικνύει ότι όταν
µια συγχώνευση δε δηµιουργεί καθόλου συνέργειες, προκαλεί αύξηση της τιµής.
Αντίθετα, αν οι συνέργειες είναι πολύ σηµαντικές – εκµετάλλευση σηµαντικών
οικονοµιών κλίµακας και µάθησης – η συγχώνευση µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση
της συνολικής παραγωγής των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, µείωση της τιµής
του προϊόντος και αύξηση της ευηµερίας των καταναλωτών.
Τι αντίκτυπο έχει όµως µια κερδοφόρα συγχώνευση στην κοινωνική
ευηµερία; Καταρχάς, η κοινωνική ευηµερία εκφράζει το κέρδος των επιχειρήσεων
και το πλεόνασµα των καταναλωτών. Η µεταβολή της κοινωνικής ευηµερίας δίνεται
από την εξής σχέση:
dW = pdXΙ – dcI + ∑+∊g[ f −

+
d ] h +,

(5)

όπου cI είναι το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων που εµπλέκονται στη
συγχώνευση και Ο είναι το σύνολο των επιχειρήσεων που δε µετέχουν στη
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συγχώνευση. Κάνοντας κατάλληλους µετασχηµατισµούς και θέτοντας dxi = -λidX και
p-

+
d=

-

+ p΄(X)

η (5) µπορεί να γραφεί ως εξής:

dW = (pdXΙ + XΙdp - dcΙ) - Χip΄(X)dX + ∑+∊g f΄(j) k+ + dX (6)

Στη σχέση (6) οι τρείς πρώτοι όροι εκφράζουν τη µεταβολή των κερδών για τις
συγχωνευµένες επιχειρήσεις, dπI. Βάσει αυτού η (6) γίνεται:
dW - dπI = - Χip΄(X)dX + ∑+∊g f΄(j) k+ + dX (7)
ή
dW - dπI = (∑+∊g k+

+-

XI)p΄(X)dX (8)

Από τη στιγµή όπου µετά τη συγχώνευση ισχύει dX< 0, για να ισχύει dW - dπI> 0, θα
πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη XI− ∑+∊g k+ + < 0 (9), από την οποία όµως
συνεπάγεται ∑+∊g k+ <+ ><l (10).

Ως εκ τούτου, το βασικό συµπέρασµα, το οποίο απορρέει από την εν λόγω
ανάλυση, είναι ότι µία συγχώνευση επιδρά θετικά στην κοινωνική ευηµερία, εάν τα
µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται είναι µικρότερα των µεριδίων
αγοράς των επιχειρήσεων που δεν εµπλέκονται στη συγχώνευση. Ο λόγος που
συµβαίνει αυτό είναι ότι πρώτον η αύξηση της τιµής είναι µικρότερη, όταν οι
επιχειρήσεις έχουν µικρό µερίδιο, οπότε και η αλλαγή στο δείκτη συγκέντρωσης της
αγοράς και στο δείκτη Lerner θα είναι µικρή και δεύτερον, τα οφέλη σε
αποτελεσµατικότητα θα είναι µεγαλύτερα.
Οι

DeneckereandDavidson(1985),

LevyandReitzes(1992)

και

WerdenandFroeb(1994) δείχνουν µε τη σειρά τους ότι, όταν οι επιχειρήσεις παράγουν
διαφοροποιηµένα προϊόντα, δηλαδή έχουµε ανταγωνισµό Bertrand, τα κίνητρα για
συγχωνεύσεις είναι µεγαλύτερα.
Συγκεκριµένα, οι DeneckereandDavidson22 υποστηρίζουν µέσω της ανάλυσής
τους ότι συγχωνεύσεις οποιουδήποτε µεγέθους είναι ευεργετικές, ενώ επιπλέον
αποδεικνύουν πως συγχωνεύσεις µεγάλου µεγέθους αποφέρουν υψηλότερα κέρδη σε
σχέση µε τις µικρότερες. Κάτι τέτοιο έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τα υποδείγµατα
στα οποία οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται alaCournot και τα οποία εµφανίζουν τις
Σ&Ε ως επιζήµιες. Η αιτιολόγηση αυτού έγκειται στο γεγονός ότι οι συναρτήσεις
αντίδρασης, που δείχνουν τις άριστες επιλογές µιας επιχείρησης για κάθε δεδοµένη
επιλογή των άλλων επιχειρήσεων, έχουν αρνητική κλίση µε Cournot ανταγωνισµό και

22

Βλ. Deneckere-Davidson, Incentives to Form Coalitions with Bertrand Competition, the RAND
Journal of Economics, 16(4), 1985, σελ. 474-480.
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θετική κλίση µε Bertrand ανταγωνισµό23. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι σε ένα
υπόδειγµα µε Bertrand ανταγωνισµό και διαφοροποιηµένα προϊόντα, µια αύξηση της
τιµής των προϊόντων της συγχωνευµένης επιχείρησης θα οδηγήσει σε αύξηση της
τιµής των προϊόντων και όλων των άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην
αγορά.
Για

να

κατανοήσουµε

όµως

καλύτερα

τις

προτάσεις

των

DeneckereandDavidson θα περιγράψουµε συνοπτικά το ολιγοπωλιακό υπόδειγµα µε
διαφοροποιηµένα προϊόντα που προτείνουν. Ειδικότερα, σχετικά µε τις υποθέσεις του
υποδείγµατος, θεωρούν ότι από τη στιγµή που οι καταναλωτές έχουν συµµετρικές
προτιµήσεις, δηλ. δεν προτιµούν κάποιο συγκεκριµένο τύπο προϊόντος, αλλά
ποικιλίες προϊόντων, υπάρχει κάποιος αντιπροσωπευτικός καταναλωτής ο οποίος και
αντιπροσωπεύει τους υπόλοιπους στην αγορά και την ισορροπία, αγοράζοντας
θετικές ποσότητες όλων των παραγόµενων προϊόντων. Επιπλέον γίνεται η υπόθεση
ότι οι επιχειρήσεις στην αγορά κατέχουν µία πατέντα, µια αποκλειστική τεχνολογία
δηλ. για την παραγωγή των αγαθών τους, και λειτουργούν σε συνθήκες σταθερού και
ίδιου κόστους. Κάθε παραγωγός αντιµετωπίζει σταθερό και ίδιο οριακό και µέσο
κόστος c ενώ η ζήτηση είναι συµµετρική και δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
Qi(pi,….,pn) = V – f+ –γ f+ − m ∑m
n, fn !, i=1,…,N (1)
,όπου pi, pj είναι η τιµή της ποικιλίας i και j αντίστοιχα , qi είναι η ποσότητα που
ζητείται για την ποικιλία i, N είναι µία µεταβλητή που δηλώνει τον αριθµό των
ποικιλιών (επιχειρήσεων) που υπάρχουν στην αγορά και γ≥0 αποτελεί µια παράµετρο
που δείχνει το βαθµό υποκατάστασης µεταξύ των ποικιλιών. ‘Όταν το γ τείνει στο 0,
οι ποικιλίες θεωρούνται τελείως ασυσχέτιστες ενώ όταν το γ τείνει στο άπειρο οι
ποικιλίες θεωρούνται τέλεια υποκατάστατα προϊόντα. Τα κέρδη του i παραγωγού
εκφράζονται από την ακόλουθη σχέση:
πi(pi,…..pN) = (f+ − ) + (f+ , … . . fm )(2)
Εν συνεχεία θεωρούµε ότι Μ επιχειρήσεις αποφασίζουν να συγχωνευτούν ενώ
Ν επιχειρήσεις εξακολουθούν να συµπεριφέρονται ανεξάρτητα. Ισχύει Μ<Ν. Το
ακόλουθο διάγραµµα 3 δείχνει πώς αλλάζει η ισορροπία στον κλάδο όπου κάθε
επιχείρηση χρεώνει την ίδια τιµή po η οποία ισούται µε fq =

23

r

st
s

(3).

Εναλλακτικά λέµε ότι οι ποσότητες είναι “στρατηγικά υποκατάστατα” ενώ οι τιµές “στρατηγικά
συµπληρωµατικά”.
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∆ιάγραµµα 3Η αρχική αύξηση της τιµής από τα µέρη της συγχώνευσης ως αποτέλεσµα της
συγχώνευσης

Η καµπύλη dd΄ δηλώνει τη ζήτηση για την ποικιλία i όταν όλες οι επιχειρήσεις
επιλέγουν την τιµή ισορροπίας po. HDD΄ είναι η καµπύλη ζήτησης του Chamberlain
και δείχνει τη ζήτηση για την ποικιλία i όταν όλοι οι ανταγωνιστές χρεώνουν την ίδια
τιµή. Η dMdM΄ είναι η καµπύλη ζήτησης για την ποικιλία i όπου οι Μ-1
επιχειρήσεις(δηλ.αυτές που συγχωνεύονται) ακολουθούν την αλλαγή της τιµής. Η
καµπύλη αυτή βρίσκεται ανάµεσα στην dd΄ και την DD΄ και γίνεται πιο απότοµη όσο
το Μ αυξάνεται. Έτσι εξηγείται γιατί ο συνδυασµός (po,qo) δεν αποτελεί πλέον
ισορροπία Nash. Όταν κάθε επιχείρηση που δε µετέχει στη συγχώνευση χρεώνει τιµή
po, η συγχωνευµένη επιχείρηση έχει αρνητικό οριακό έσοδο για qo, γεγονός που της
δίνει το κίνητρο να αυξήσει την τιµή και να µειώσει την ποσότητα, δηλ. να οδηγηθεί
στο συνδυασµό (p1, q1) όπου p1 είναι η κάλλιστη απόκριση της συγχωνευµένης
επιχείρησης στο po που χρεώνουν οι ανταγωνιστές και δίνεται από την ακόλουθη
σχέση:
f =

r

vtwt
v
vtw
vt
u
!
u
v
v

u

(4)

!

Στην κατάσταση πριν τη συγχώνευση, όταν µια επιχείρηση αύξανε την τιµή,
δεν ενδιαφερόταν για τη θετική εξωτερικότητα που θα προκαλούσε στους
ανταγωνιστές. Με τη συγχώνευση όµως, αυτή η εξωτερικότητα εσωτερικοποιείται
και όλα τα µέρη της συγχώνευσης θέτουν υψηλότερη τιµή. Στην πραγµατικότητα, η
ίδια λογική ισχύει για οποιαδήποτε τιµή θέτουν οι επιχειρήσεις που δε συµµετέχουν
στη συγχώνευση. Η συνάρτηση αντίδρασης της συγχωνευµένης επιχείρησης
βρίσκεται πάνω από τη συνάρτηση αντίδρασης, που είχε κάθε µια επιχείρηση
32

ξεχωριστά πριν γίνει η συγχώνευση. Οι συναρτήσεις αντίδρασης των επιχειρήσεων
που λειτουργούν ανεξάρτητα από την άλλη παραµένουν αµετάβλητες. Υποθέτοντας
ότι οι επιχειρήσεις που µετέχουν στη συγχώνευση χρεώνουν ίδια τιµή (p1 = p2 =
………= pM = p) και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα ορίζουν τις ίδιες
τιµές (pM=1 = ….pN = r) τότε τα αποτελέσµατα της συγχώνευσης µπορούν να
συνοψιστούν στο ∆ιάγραµµα 4. Η RN-Mδείχνει την από κοινού αντίδραση όλων των
ανεξάρτητων επιχειρήσεων στην επιλογή της τιµής p από τις εµπλεκόµενες
επιχειρήσεις πριν τη συγχώνευση και δίνεται από την εξής σχέση:
m

e (f)

w
v
vywt
u
v

r

=

u x

(5)

Η κλίση της είναι µικρότερη της µονάδας. Η καµπύλη RM(r) περιγράφει την από
κοινού αντίδραση των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων πριν τη συγχώνευση στην τιµή r
που επιλέγουν οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και ισούται µε

e (z) =

r

u

v tw
{
v
vtwt
v

u

(6)

Μετά τη συγχώνευση, η συγχωνευµένη επιχείρηση αυξάνει την τιµή του
προϊόντος. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσµα να µετατοπιστεί η συνάρτηση
αντίδρασης των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων προς τα δεξιά στην
e
e (z)

=

r

|

vtw
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v
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(7).

∆ιάγραµµα 4Η δυναµική διαδικασία προσαρµογής και η τελική ισορροπία στον κλάδο όταν ένα
υποσύνολο επιχειρήσεων συγχωνεύται

Αυτό οδηγεί σε νέες τιµές ισορροπίας τόσο για τις επιχειρήσεις που µετέχουν στη
συγχώνευση όσο και για τις ανεξάρτητες.
p* =
r* =
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Το p* υπερβαίνει το r* γιατί η RN-M(r) έχει κλίση µικρότερη της µονάδας. ∆ύο είναι
τα συµπεράσµατα που απορρέουν από αυτή την ανάλυση. Αρχικά, µια συγχώνευση
οποιουδήποτε µεγέθους 2 ≤ Μ ≤ Ν είναι κερδοφόρα για καθένα από τα µέρη της. Οι
επιχειρήσεις που λειτουργούν ανεξάρτητα µπορούν να κάνουν freeride24 και να
αποκτήσουν µεγαλύτερα κέρδη από τις συγχωνευµένες. Επιπλέον, η κερδοφορία της
συγχωνευµένης επιχείρησης θα αυξάνεται, όσο θα µεγαλώνει το ποσοστό των
εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, που παίρνουν µέρος στη συγχώνευση. Παρόλο όµως
που η συγχώνευση θεωρείται κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν
διαφοροποιηµένα προϊόντα, από τη στιγµή που η τιµή του προϊόντος αυξάνεται, οι
καταναλωτές ζηµιώνονται. Τέτοιου είδους συγχωνεύσεις χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής, από τις εκάστοτε επιτροπές ανταγωνισµού, που ελέγχουν τις επιδράσεις
των συγχωνεύσεων στην κοινωνική ευηµερία. Ωστόσο θα πρέπει σε συτό το σηµείο
να υπογραµµίσουµε, πως και στην περίπτωση µε διαφοροποιηµένα προϊόντα, η
αύξηση στις τιµές µετά από µια συγχώνευση µετριάζεται, αν η συγχώνευση οδηγεί σε
συνέργειες που µειώνουν το κόστος, περιορίζοντας έτσι τις αρνητικές επιδράσεις
στην ευηµερία των καταναλωτών. Με διαφοροποιηµένα προϊόντα, η αρνητική
επίδραση από µια αύξηση των τιµών µπορεί επίσης να αµβλυνθεί, αν η συγχώνευση
οδηγεί σε αύξηση της συνολικής παραγωγής προϊόντων υψηλότερης ποιότητας.
Την ίδια λογική ακολουθούν στην ανάλυσή τους και οι LevyandReitzes25.
Συγκεκριµένα, παρουσιάζουν τα αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσµατα που µπορεί να
ενέχει µια συγχώνευση υποθέτοντας ανταγωνισµό σε τιµές και διαφοροποιηµένα
προϊόντα. Θεωρούν ένα χωροθετικό υπόδειγµα, παρόµοιο µε αυτό της κυκλικής
πόλης του Salop26, όπου οι καταναλωτές είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι γύρω από
την περιφέρεια ενός κύκλου µε µοναδιαία περίµετρο. Η ζήτηση είναι ανελαστική ενώ
κάθε καταναλωτής αγοράζει µία µονάδα από το προϊόν. Οι επιχειρήσεις είναι
τοποθετηµένες σε διάφορα σηµεία πάνω στον κύκλο, σε ίσες αποστάσεις µεταξύ
τους. Οι καταναλωτές θα αγοράσουν το προϊόν από την επιχείρηση που θα
συνεπάγεται το µικρότερο γι’ αυτούς συνολικό κόστος. Το συνολικό κόστος για έναν
καταναλωτή w προκύπτει από τη σχέση pi + t[xi(w)]2, όπου pi είναι η τιµή του
προϊόντος, t είναι το ανά µονάδα κόστος µεταφοράς και xi(w) η απόσταση µεταξύ της
24

Ο όρος ουσιαστικά αναφέρεται σε όσους επωφελούνται από πόρους, αγαθά και υπηρεσίες χωρίς να
πληρώνουν για το κόστος παροχής τους.
25
Βλ. Levy-Reitzes, Anticompetitive Effects of Mergers in Markets with Localized Competition,
Journal of Law, Economics & Organization, 8(2), 1992, σελ. 429-433.
26
Βλ. γιαλεπτοµέρειες Salop, Monopolistic Competition with Outside Goods, the Bell Journal of
Economics, 10(1), 1979, σελ. 141-156.
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επιχείρησης και του καταναλωτή. Έστω οι έξι επιχειρήσεις που περιγράφονται στο
ακόλουθο διάγραµµα 5. Εάν υποθέσουµε ότι pi = p* για όλες τις επιχειρήσεις, τότε
κάθε καταναλωτής αγοράζει το προϊόν από την επιχείρηση εκείνη που βρίσκεται
πλησιέστερα. Έστω ένα σηµείο w*, το οποίο βρίσκεται στο µέσο µεταξύ των
επιχειρήσεων Β και C. Μειώνοντας ελάχιστα την τιµή της κάτω από p*, η επιχείρηση
C µπορεί να προσελκύσει πελάτες οι οποίοι αρχικά αγόραζαν από την επιχείρηση Β.
Αναλογικά, η επιχείρηση C επίσης προσελκύει κάποιους πελάτες από την επιχείρηση
D κ.ο.κ.. Ενώ λοιπόν ο ανταγωνισµός τοποθετείται µεταξύ των επιχειρήσεων που
βρίσκονται στα σηµεία B και D, παρατηρούµε πώς η επιχείρηση C επηρεάζεται
άµεσα και από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως την A (ή την E). Αυτό συµβαίνει
γιατί η τιµή που προσφέρει η Α(ή η E) επηρεάζει την τιµή που θέτει αντίστοιχα η Β(ή
η D). Αυτή η φύση του ανταγωνισµού είναι άλλωστε που προκαλεί αντιανταγωνιστικά κίνητρα για Σ&Ε.

∆ιάγραµµα 5Χωροθετικό υπόδειγµα

Όταν στον κύκλο είναι τοποθετηµένες Ν επιχειρήσεις, καθεµιά βρίσκεται σε
απόσταση 1/Ν από τη γειτονική της επιχείρηση. Υποθέτοντας οριακό κόστος c και
σταθερό κόστος f, τα κέρδη της επιχείρησης i, πi δίνονται από την ακόλουθη σχέση:
πi = (pi – c) (xi+ + xi-) – f (1)
,όπου xi+xi- δηλώνουν το µήκος του τµήµατος της αγοράς σε µία δεξιόστροφη
κατεύθυνση(δηλ. όπως κινούνται οι δείκτες του ρολογιού). Με κατάλληλους
µετασχηµατισµούς προκύπτει ότι:
xi+ = (pi+1 – pi + t/N2)/(2t/N)
xi- = (pi-1 – pi + t/N2)/(2t/N)
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Αντικαθιστώντας στη σχέση (1) και λύνοντας ως προς την τιµή, λαµβάνουµε τη
σχέση:
1

1

pi= (pi+1 + pi-1) + Z (2)
4
2

2

,όπου Z≡ c + (t/N ). Με δεδοµένο ότι κάθε επιχείρηση αντιµετωπίζει το ίδιο κόστος,
οι συνθήκες πρώτης τάξης θα είναι συµµετρικές. Οπότε στην ισορροπία πριν τη
συγχώνευση θα ισχύει p* = Z (3) και π* = t/N3 – f (4).
Υποθέτουµε τώρα ότι 2 επιχειρήσεις συγχωνεύονται. Στην ανάλυση για
λόγους ευκολίας θα περιοριστούµε στις 6 επιχειρήσεις που απεικονίζει και το
διάγραµµα, ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να γενικευτούν στην περίπτωση,
που υπάρχουν Ν επιχειρήσεις στην αγορά. Υποθέτουµε επιπλέον πως από την εν
λόγω συγχώνευση δεν απορρέουν κέρδη αποτελεσµατικότητας (efficiencygains), ενώ
το οριακό κόστος παραµένει c και το σταθερό ισούται µε 2f. Σε µία Bertrand – Nash
ισορροπία, κάθε ανεξάρτητη επιχείρηση παίρνει σα δεδοµένη την τιµή που θέτουν οι
ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Έστω ότι συγχωνεύονται οι γειτονικές επιχειρήσεις Α
και Β. Το πρόβληµα µεγιστοποίησης για τη συγχωνευµένη επιχείρηση έχει ως εξής:
maxπΜ = πΑ + πΒ = (pA – c) [pB + pF – 2pA + 2(t/N))/2t] +
+ (pB – c) [(pA + pC – 2pB + 2(t/N)) /2t] – 2f (5)
Οι συνθήκες πρώτης τάξης ως προς pA, pB που ισχύουν µετά τη συγχώνευση δίνονται
από τις σχέσεις:
∂πΜ/∂pΑ = [2pB + pF – 4pA + 2t/N + c]/2t = 0 (6)
∂πΜ/∂pB = [2pA + pC – 4pB + 2t/N + c]/2t = 0 (7)

Από τις ανωτέρω ισότητες είναι φανερό, ότι η συγχωνευµένη επιχείρηση θέτει την
ίδια τιµή στα Α και Β όταν pF = pC. Οπότε µπορούµε να πούµε ότι µια συµµετρική
ισορροπία υφίσταται εάν pF = pC όταν pA = pB. Σε µία συµµετρική ισορροπία, οι
επιχειρήσεις που ισαπέχουν από τη συγχώνευση θέτουν ίδιες τιµές. Αν
αντικαταστήσουµε τις σχέσεις αυτές των τιµών στις εκάστοτε συναρτήσεις
αντίδρασης των επιχειρήσεων προκύπτει ότι pB>pC>pD>p* = Z.
Συνεπώς, το συµπέρασµα που απορρέει από αυτήν την ανάλυση είναι ότι µετά
τη συγχώνευση όλες οι επιχειρήσεις επωφελούνται. Οι επιχειρήσεις, που µετέχουν
στη συγχώνευση, πραγµατοποιούν µεγαλύτερες αυξήσεις τιµών µε αποτέλεσµα να
παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα κέρδη, ενώ οι τιµές µειώνονται περισσότερο, όσο
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µακρύτερα βρίσκονται οι επιχειρήσεις από τη συγχωνευµένη. Τα αποτελέσµατα αυτά
ισχύουν στην περίπτωση όπου συγχωνεύονται δύο γειτονικές επιχειρήσεις27. Ως εκ
τούτου, είναι προφανές πώς όταν παρατηρούνται φαινόµενα συγχωνεύσεων σε
αγορές παρόµοιες µε τις περιπτώσεις που αναφέραµε, οι αρνητικές επιδράσεις και οι
ζηµίες που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω αύξησης της τιµής του προϊόντος, είναι
σηµαντικές.
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και το υπόδειγµα των Werden και Froeb28, το
οποίο αναπτύχθηκε το 1994. Συγκεκριµένα οι Werden και Froeb, όπως και πλήθος
άλλων οικονοµολόγων, προσπάθησαν να δείξουν την απαραίτητη µείωση του
κόστους παραγωγής έτσι ώστε, µια συγχώνευση µεταξύ επιχειρήσεων µε
διαφοροποιηµένα προϊόντα, να αυξάνει την κοινωνική ευηµερία. Ως εκ τούτου,
χρησιµοποιώντας το µοντέλο logit προκειµένου να προσδιορίσουν τη συνάρτηση
ζήτησης και κάνοντας διάφορες σηµαντικές υποθέσεις σχετικά µε την αγορά στην
οποία λαµβάνει χώρα η συγχώνευση, υπολογίζουν την ελάχιστη µείωση του κόστους
παραγωγής της συγχωνευµένης επιχείρησης έτσι ώστε η τελευταία να επιδρά θετικά
στην κοινωνική ευηµερία.

27

Οι LevyandReitzes αποδεικνύουν πως µια συγχώνευση µεταξύ µη γειτονικών επιχειρήσεων δεν
επηρεάζει τις τιµές και τα κέρδη σε µια Bertrand – Nash ισορροπία. ∆είχνουν επιπλέον, πως στην
περίπτωση διακριτικής τιµολόγησης, µόνο οι γειτονικές επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να
συγχωνευτούν.Αυτό το αποτέλεσµα ισχύει και για διακριτική τιµολόγηση σε χωροθετικά υποδείγµατα
ηγέτη – ακόλουθου και άλλης στρατηγικής αλληλεπίδρασης. ∆εν υπάρχουν οφέλη από free – rider.
Συγχωνεύσεις µεταξύ µη – γειτονικών επιχειρήσεων δεν αναµένεται να δηµιουργήσουν αντι ανταγωνιστικά αποτελέσµατα εκτός εάν διευκολύνουν συνεργασιακή συµπεριφορά.
28
Βλ. Werden- Froeb, The Effects of Mergers in Differentiated Products Industries: Logit Demand and
Merger Policy, Journal of Law, Economics & Organization,10(2), 1994, σελ. 409-416.
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4. Μεθοδολογία αξιολόγησης των επιδράσεων των Συγχωνεύσεων
και Εξαγορών

4.1. Βασικές αρχές δικαίου του ανταγωνισµού για Συγχωνεύσεις και
Εξαγορές29
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε συνοπτικά τις βασικές αρχές του
δικαίου του ανταγωνισµού για τις Σ&Ε, εστιάζοντας την προσοχή µας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και την Ελλάδα.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο έλεγχος των Σ&Ε ενσωµατώθηκε σχετικά
αργά στη νοµοθεσία πολιτικής ανταγωνισµού, αφού µόνο το 1989 υιοθετήθηκε η
απαραίτητη ρύθµιση, βάσει του Κανονισµού 4064/8930. Η Ευρωπαϊκή αυτή Ρύθµιση
για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων έδινε έµφαση στην έννοια της «κυρίαρχης ή
δεσπόζουσας επιχείρησης, ή επιχείρησης µε κυρίαρχη/δεσπόζουσα θέση στην αγορά»
(dominantmarketposition), αγνοώντας την έννοια των µονοµερών επιδράσεων και
των επιδράσεων συντονισµού. Με τη χρήση του test της κυρίαρχης επιχείρησης, η
ύπαρξη κυρίαρχης ή δεσπόζουσας θέσης ήταν απαραίτητη αλλά όχι και επαρκής
συνθήκη προκειµένου να απαγορευτεί µια συγχώνευση.31 ∆ηλ. ο «ουσιώδης έλεγχος»
(substantivetest) στην περίπτωση συγχωνεύσεων ήταν ο εξής: «Μια συγχώνευση η
οποία δηµιουργεί, ή ενδυναµώνει µια κυρίαρχη θέση, µε αποτέλεσµα να εµποδίσει
(µειώσει) τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων στην
Ευρωπαϊκή αγορά, ή σε ένα σηµαντικό τµήµα αυτής, θα θεωρείται µη συµβατή µε
την κοινή αγορά». Περαιτέρω, η Επιτροπή δεν είχε λάβει ποτέ υπόψη της επιδράσεις
στην αποτελεσµατικότητα προκειµένου να επιτρέψει µια συγχωνεύση που
διαφορετικά θα απαγόρευε. Όλα αυτά όµως άλλαξαν µε τον Κανονισµό 139/200432, ο
οποίος κατήργησε από 1ης Μαΐου 2004 τον προϊσχύοντα Κανονισµό 4064/89, για τον
έλεγχο των συγχωνεύσεων. Συγκεκριµένα, µε τον Κανονισµό 139/2004 ο βασικός
29

Σε νοµικά κείµενα χρησιµοποιείται ο όρος «συγκεντρώσεις». Ωστόσο, εµείς θα χρησιµοποιούµε σε
όλη την έκταση της εργασίας τους όρους «συγχώνευση» ή «εξαγορά» που χρησιµοποιούν οι
οικονοµολόγοι προκειµένου να µη δηµιουργηθεί σύγχυση.
30
Βλ. CouncilRegulation (EC) 4064/89, OJ 1989 L395/1, 30.12.1989, διαθέσιµος στο http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:395:0001:0012:EL:PDF, όπως
τροποποιήθηκε µε τον CouncilRegulation, (EC) 1310/97, OJ 1997 L180/1, 9.7.1997, διαθέσιµος στο
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R1310:19980301:EL:PDF.
31
Βλ. Roller-De La Mano, The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control, 2006,
σελ. 3.
32
Βλ. Council Regulation (EC) 139/2004, OJ 2004 L24/1, 29.1.2004, διαθέσιµοςστοhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0001:0001:EL:PDF.
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έλεγχος για Σ&Ε επεκτείνεται πέρα από τον έλεγχο της δεσπόζουσας θέσης της
συγχωνευµένης επιχείρησης σε πρακτικές που µειώνουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό.
Για το λόγο αυτό άλλωστε υπάρχει πλέον ρητή αναφορά στη χρήση του test
Σηµαντικής Μείωσης του Ανταγωνισµού (SignificantLesseningofCompetitionSLCtest), το οποίο µε κάποιες διαφορές χρησιµοποιείται και στον έλεγχο Σ&Ε στις
Η.Π.Α.. Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου Κανονισµού αναγνωρίζεται σαφώς η έννοια
των µονοµερών επιδράσεων της συγχώνευσης στις τιµές. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό
139/2004 άρθρ. 2 παρ. 3, το αποφασιστικό κριτήριο για την κήρυξη του µη συµβατού
της συγχώνευσης µε τους κανόνες της κοινής αγοράς είναι η «σηµαντική
παρακώλυση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού», η οποία προκύπτει ως
αποτέλεσµα ιδίως της δηµιουργίας, ή της ενίσχυσης µιας δεσπόζουσας θέσης στην
κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής. Ωστόσο, η δηµιουργία ή ενίσχυση της
δεσπόζουσας θέσης αποτελεί την κυριότερη αλλά όχι και µοναδική µορφή
περιορισµού του ανταγωνισµού. Ο Κανονισµός δηλ. εστιάζει και στις περιπτώσεις
συγχωνεύσεων που χωρίς να οδηγούν σε δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης,
ενδέχεται να παρακωλύσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην κοινή
αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής.
Για την εκτίµηση της σηµαντικής παρακώλυσης του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού από µια συγχώνευση, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας
θέσης, είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη και να συνεκτιµώνται, σύµφωνα µε το
άρθρ. 2 παρ 1 του Κανονισµού 139/2004, τα ακόλουθα στοιχεία:
− η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, καθώς και ο πραγµατικός ή
δυνητικός ανταγωνισµός που υφίσταται στις αγορές αυτές και ιδίως στην
αγορά που αφορά η υπό εξέταση συγχώνευση,
− η ύπαρξη τυχόν νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου στη σχετική
αγορά,
− η θέση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στη σχετική αγορά καθώς και η
χρηµατοοικονοµική τους ισχύς,
− οι εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής, που έχουν οι προµηθευτές και οι
αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, που εντάσσονται στη σχετική
αγορά,
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− η δυνατότητα πρόσβασης των προµηθευτών και των αγοραστών στις αγορές
διάθεσης των αγαθών και/ή υπηρεσιών και στις πηγές εφοδιασµού αντίστοιχα
και
− η συµβολή της συγχώνευσης στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονοµικής
προόδου, εφόσον η εξέλιξη αυτή είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών
και δεν αποτελεί εµπόδιο για τον ανταγωνισµό.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρ. 2 του Κανονισµού 139/2004 αναγνωρίζεται
ρητά για πρώτη φορά η δυνατότητα χρήσης των δυνητικών επιδράσεων στην
αποτελεσµατικότητα ως στοιχείο «άµυνας» στην εξέταση των συνεπειών µιας
συγχώνευσης. Με άλλα λόγια, µια συγχώνευση µπορεί να κηρυχθεί συµβατή µε την
κοινή αγορά εάν η Επιτροπή κρίνει πως η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι
προς όφελος των καταναλωτών, (δηλ. αντισταθµίζει τις επιπτώσεις στον ανταγωνισµό
και ιδίως τη δυνητική ζηµιά των καταναλωτών που θα µπορούσε διαφορετικά να
έχει), προκύπτει από τη συγκεκριµένη συγχώνευση και είναι επαληθεύσιµη. Οι
προϋποθέσεις αυτές ισχύουν σωρευτικά.
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό, ο έλεγχος των συγχωνεύσεων αποτελεί
µια διαδικασία µε συγκεκριµένη διάρκεια και χρονικά περιθώρια33. Ειδικότερα, βάσει
του άρθρ. 6 παρ.1 αυτού, ο έλεγχος των συγχωνεύσεων οφείλει να διενεργείται σε 2
Φάσεις (PhaseI – PhaseII). Η πρώτη Φάση της διαδικασίας ελέγχου ξεκινά µε την
κοινοποίηση της επικείµενης συγχώνευσης στην Επιτροπή. Κατά τη Φάση αυτή, η
Επιτροπή ελέγχει, εάν η κοινοποίηση της συγχώνευσης περιέχει πλήρεις πληροφορίες
σχετικά µε τη συγχώνευση και εάν η τελευταία υπάγεται ή όχι στο πεδίο εφαρµογής
του Κανονισµού. Εφόσον καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η κοινοποιηθείσα
συγχώνευση δεν εµπίπτει στο σχετικό πεδίο εφαρµογής εκδίδει σχετική απόφαση
σύµφωνα µε το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο α΄ του Κανονισµού, οπότε και ολοκληρώνεται
η διαδικασία ελέγχου. Σύµφωνα πάλι µε το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο β΄ του
Κανονισµού, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η κοινοποιηθείσα συγχώνευση, αν και
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού, δε δηµιουργεί αµφιβολίες σχετικά µε
την εγκυρότητά της, εκδίδει σχετική απόφαση κηρύσσοντάς την συµβατή µε την
κοινή αγορά και τους κανόνες του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Υπάρχει
επιπλέον και το ενδεχόµενο η Επιτροπή κατά την πρώτη Φάση ελέγχου της
συγχώνευσης να κρίνει ότι αυτή εγείρει σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε τη
33

Βλ. γιαλεπτοµέρειες Parisi, A Simple Guide to the EC Merger Regulation, 2010, σελ. 6-10.
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νοµιµότητά της, οπότε και αποφασίζει, βάσει του άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του
Κανονισµού να προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της εν λόγω συγχώνευσης,
δηλ. να προχωρήσει στη 2η Φάση ελέγχου. Για το σκοπό αυτό απευθύνει εγγράφως
στα κοινοποιούντα µέρη, αλλά και στα λοιπά εµπλεκόµενα µέρη, τις αιτιάσεις της και
τάσσει προθεσµία εντός της οποίας µπορούν να γνωστοποιήσουν εγγράφως τις
απόψεις τους επί των αιτιάσεων αυτών. Η ανάλυση αυτή ολοκληρώνεται µε τη λήψη
µιας εκ των ακόλουθων αποφάσεων που αναφέρονται στο αρθρ. 8 παρ. 1 έως 3 του
Κανονισµού 139/2004, ήτοι: η συγχώνευση µπορεί να αποτραπεί, να επιτραπεί ή να
γίνει δεκτή υπό όρους (remedies).34 Οι αποφάσεις αυτές σχετικά µε τις
κοινοποιούµενες συγχωνεύσεις θα πρέπει να λαµβάνονται, σύµφωνα µε το άρθρ. 10
παρ. 3 του Κανονισµού εντός 90 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της κίνησης
της διαδικασίας. Η προθεσµία αυτή δύναται να αυξηθεί σε 105 εργάσιµες ηµέρες στις
περιπτώσεις που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις προτείνουν την ανάληψη
δεσµεύσεων σύµφωνα µε το άρθρ. 8 παρ. 2 του Κανονισµού προκειµένου να
καταστεί η εν λόγω συγχώνευση συµβατή µε την κοινή αγορά, εκτός εάν οι εν λόγω
δεσµεύσεις έχουν προταθεί σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 55 ηµερών από την
κίνηση της διαδικασίας. Οι προθεσµίες, που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο,
παρατείνονται επίσης, εάν υποβάλλουν σχετική αίτηση τα κοινοποιούντα µέρη εντός
15 εργάσιµων ηµερών το αργότερο από την κίνηση της διαδικασίας, βάσει του άρθρ.
6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Κανονισµού. Παροµοίως, οποιαδήποτε στιγµή µετά την
κίνηση της διαδικασίας, οι προθεσµίες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο µπορούν να
παρατείνονται από την Επιτροπή µε την συµφωνία των κοινοποιούντων µερών. Η
συνολική διάρκεια των παρατάσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιµες
ηµέρες. Σύµφωνα µε το άρθρ. 10 παρ. 4 του Κανονισµού οι προθεσµίες των παρ. 1
και 3 του άρθρ. 10 αναστέλλονται κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις που η Επιτροπή,
λόγω περιστάσεων για τις οποίες ευθύνεται µια από τις συµµετέχουσες στη
συγχώνευση επιχειρήσεις, υποχρεούται να ζητήσει πληροφορίες µε έκδοση απόφασης
κατ’ εφαρµογή του άρθρ. 11 ήνα διατάξει τη διενέργεια ελέγχου µε απόφαση κατ’
εφαρµογή του άρθρ. 13.

34

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αρχές ανταγωνισµού επιτρέπουν οι επιχειρήσειςνα συγχωνευτούνυπό
όρους – χρησιµοποιούν δηλ. διορθωτικά µέτρα (mergerremedies) προκειµένου να διορθώσουν ίσως
κάποια πιθανά προβλήµατα που µπορεί να δηµιουργεί µια συγχώνευση σε ορισµένες αγορές. Τα µέτρα
αυτά µπορεί να είναι είτε δοµικά(structural), όπως ο διαχωρισµός κάποιων κοµµατιών της επιχείρησης
και η πώλησή τους σε τρίτες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, είτε συµπεριφοράς(behavioralremedies)
όπως είναι τα firewalls που χρησιµοποιούνται σε κάθετες συγχωνεύσεις.
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Στις Η.Π.Α. ο έλεγχος συγχωνεύσεων ξεκίνησε µε το ClaytonAct (1914) –
συγκεκριµένα άρθρο 7 – το οποίο αναµορφώθηκε και ισχυροποιήθηκε από το CellerKefauverAct (1950). Σύµφωνα µε το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο απαγορεύονται
συγχωνεύσεις οι οποίες µειώνουν τον ανταγωνισµό ή τείνουν να δηµιουργήσουν
µονοπώλιο35. Επιπλέον, απαγορεύονται συγχωνεύσεις που υπάγονται στο εδάφιο 1
του ShermanActή στο εδάφιο 5 του FederalTradeCommissionAct. Το εδάφιο 1 του
ShermanAct απαγορεύει συµφωνίες που περιορίζουν τις συναλλαγές σε µια αγορά,
ενώ το εδάφιο 5 του FederalTradeCommissionAct κάνει λόγο για απαγόρευση
συγχωνεύσεων, όταν αυτές συνιστούν ένα είδος αθέµιτου ανταγωνισµού36.
Η Οδηγία του 1997 για Σ&Ε ενσωµατώνει τη σηµασία των δυνητικών
ωφελειών, που επιδρούν θετικά στην αποτελεσµατικότητα της συγχωνευµένης
επιχείρησης και συµπεριλαµβάνει στην αξιολόγηση των συγχωνεύσεων τις
περιπτώσεις

εκείνες

όπου

υφίσταται

έντονη

καινοτοµική

δραστηριότητα

(innovationmarkets).
Η Πολιτική Ανταγωνισµού για συγχωνεύσεις χωρίζεται σε δύο βασικά µέρη.
Στο πρώτο µέρος ορίζονται τα βασικά στάδια γνωστοποίησης µιας συγχώνευσης, που
είναι

υποχρεωµένες

οι

εµπλεκόµενες

στη

συγχώνευση

επιχειρήσεις

να

ακολουθήσουν, στην Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου (FederalTradeCommission
– FTC) και στο Τµήµα ∆ικαιοσύνης (DepartmentofJustice – DOJ). Το δεύτερο µέρος
απαρτίζεται από τις διαδικασίες που ακολουθεί η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου
ή το Τµήµα ∆ικαιοσύνης έτσι ώστε να αξιολογήσει αν µια συγχώνευση έχει
αρνητικές επιδράσεις στον ανταγωνισµό. Ειδικότερα, στο αρχικό στάδιο, οι
εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στη συγχώνευση γνωστοποιούν τη συναλλαγή στη
FTCκαι στο DOJ. Στο δεύτερο στάδιο, µία από τις δύο αυτές αρχές, αναλαµβάνει να
εξετάσει τη γνωστοποιηθείσα συγχώνευση. Για το σκοπό αυτό συλλέγονται από
διάφορες πηγές πληροφορίες, αναφορικά µε τις συµµετέχουσες στη συγχώνευση
επιχειρήσεις, αλλά και µε τους άµεσους ανταγωνιστές της. Στη συνέχεια, η αρχή
εξέτασης της γνωστοποιηθείσας συγχώνευσης µπορεί είτε να λήξει πρόωρα την
εξέταση αυτής, είτε να αφήσει να ολοκληρωθεί η περίοδος εξέτασης της
συγχώνευσης χωρίς να εκδώσει κάποια απόφαση. Η περίοδος εξέτασης µιας
συγχώνευσης µπορεί να επιµηκυνθεί στην περίπτωση που οι αρµόδιες αρχές
35

Βλ. Willig, Merger Analysis, Industrial Organization Theory, and Merger Guidelines, Department of
Justice, 1991, σελ. 282.
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Βλ. DOJ & FTC, Horizontal Merger Guidelines, 1992, σελ. 1 µετιςεκείπαραποµπές.
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αποφασίσουν να συλλέξουν επιπλέον στοιχεία για τη βαθύτερη εξέτασή της. Σε
αυτήν την περίπτωση, η περίοδος εξέτασης της συγχώνευσης επιµηκύνεται κατά 30
ηµέρες και ξεκινά από την ηµεροµηνία της πλήρους κατάθεσης των αιτηθέντων
στοιχείων από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η περίοδος εξέτασης της
συγχώνευσης επιµηκύνεται κατόπιν συµφωνίας της αρχής, των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων και της κυβέρνησης. Στο τελικό στάδιο, κρίνεται αν θα γίνει αποδεκτή
η συγχώνευση µε ή χωρίς δεσµεύσεις ή αν θα απαγορευτεί.
Ο ν. 703/197737 περί «ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας
του ελεύθερου ανταγωνισµού» αποτέλεσε αρχικά τη νοµοθετική βάση για τον έλεγχο
των Σ&Ε στην Ελλάδα. Τον προϊσχύοντα αυτό νόµο αντικατέστησε ο ν. 3959/201138
περί «προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού». Στο ισχύον αυτό νοµοθετικό
πλαίσιο τα άρθρ. 5 έως 10 οριοθετούν το δίκαιο ανταγωνισµού για συγχωνεύσεις
στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, τα άρθρ. 5 και 6 αναφέρονται στην έννοια της
συγχώνευσης, στο αντικείµενο του ελέγχου, στα δικαιώµατα ελέγχου και στις έννοιες
της προσήκουσας και εµπρόθεσµης γνωστοποίησης. Το άρθρ. 7 αναφέρεται στον
έλεγχο των συγχωνεύσεων, το άρθρ. 8 στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου
συγχωνεύσεων και στις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού, το άρθρ. 9 στις
προϋποθέσεις αναστολής µιας συγχώνευσης, στις δηµόσιες προσφορές και
χρηµατιστηριακές συναλλαγές και στην άδεια παρέκκλισης από τις προϋποθέσεις
αναστολής, ενώ τέλος το άρθρ. 10 αναφέρεται στον τρόπο υπολογισµού του κύκλου
εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στη συγχώνευση.

4.2. Οικονοµική προσέγγιση ελέγχου Συγχωνεύσεων και Εξαγορών
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα βασικά στάδια της ουσιαστικής
αξιολόγησης των αντι-ανταγωνιστικών συνεπειών των συγχωνεύσεων µε κοινοτική
διάσταση, τα οποία θα εξετάσουµε εδώ. Θα περιγράψουµε δηλ. τη διαδικασία που
ακολουθείται για την εκτίµηση των επιδράσεων των συγχωνεύσεων στον
ανταγωνισµό και τη µακροχρόνια κοινωνική ευηµερία.
Το κύριο χαρακτηριστικό του ελέγχου συγχωνεύσεων, σε αντίθεση µε τις
άλλες µορφές πολιτικής ανταγωνισµού, είναι ότι αποσκοπεί στη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της αγοράς έµµεσα, ελέγχοντας δηλ. τη διάρθρωση της αγοράς,
και όχι άµεσα. Κατά συνέπεια, η πολιτική αντιµετώπισης των Σ&Ε έχει κυρίως
37
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προληπτικό (preventive) χαρακτήρα και όχι διορθωτικό (remedial), µιας και
επικεντρώνεται

στην

απαγόρευση

συγχωνεύσεων

που

θα

µπορούσαν

να

δηµιουργήσουν δοµές στην αγορά κάτω από τις οποίες θα είναι δύσκολο να
λειτουργήσει αποτελεσµαικά ο ανταγωνισµός39.
Όπως αναφέραµε και ανωτέρω, µε τον πρόσφατο Κανονισµό 139/2004,
παρατηρείται µια σύγκλιση στην προσέγγιση που ακολουθείται στην Ε.Ε. και στις
Η.Π.Α. σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης των συγχωνεύσεων. Για το λόγο αυτό
στη συνέχεια, θα αναφερθούµε στους παράγοντες που χρησιµοποιούνται στη
διαδικασία αξιολόγησης των Σ&Ε στην Ε.Ε., δεδοµένου ότι είναι παρόµοιοι µε
αυτούς των Η.Π.Α., και θα επισηµάνουµε τυχόν διαφορές που υπάρχουν.
Ουσιαστικά, τα βασικά στάδια για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων και κυρίως των
αντι-ανταγωνιστικών επιδράσεων, που αυτές δύνανται να εγείρουν, είναι τα
ακόλουθα40:
− Οριοθέτηση σχετικής και γεωγραφικής αγοράς προϊόντος
− Εκτίµηση µεριδίων αγοράς και βαθµού συγκέντρωσης
− Ανάλυση επιδράσεων στη Μονοπωλιακή ∆ύναµη (Μ∆) – µονοµερείς
αυξήσεις στις τιµές και διευκόλυνση συνεργασιακής συµπεριφοράς
− Εκτίµηση δύναµης αγοραστών
− Εκτίµηση εµποδίων εισόδου
− Ανάλυση δυνητικών ωφελειών στη (στατική) αποτελεσµατικότητα
− Ανάλυση πιθανότητας αποτυχίας µιας από τις επιχειρήσεις
Στη

συνέχεια

επικεντρωνόµαστε

και

αναλύουµε

καθένα

από

τα

προαναφερθέντα στάδια, προκειµένου να κατανοήσουµε πλήρως το ρόλο, που
διαδραµατίζουν κατά την αξιολόγηση των Σ&Ε.
4.2.1. Οριοθέτησησχετικήςκαιγεωγραφικήςαγοράς
Σε επίπεδο Ε.Ε., οι αρµόδιες αρχές πριν προχωρήσουν στον ορισµό της
σχετικής και γεωγραφικής αγοράς προϊόντος, αξιολογούν αν η επικείµενη συναλλαγή
έχει Κοινοτική ∆ιάσταση (CommunityDimension). Σύµφωνα µε το άρθρ. 1 παρ. 2
του Κανονισµού 139/2004 µια συγχώνευση έχει κοινοτική διάσταση όταν α) ο
συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν παγκοσµίως όλες οι συµµετέχουσες
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Παρεµβάσεων σε Μονοπώλια και Ολιγοπώλια, ό.π., σελ. 485.
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επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δις € και β) δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, κάθε µία ξεχωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό
κύκλο εργασιών άνω των 250 εκ. €, εκτός εάν κάθε µία από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις πραγµατοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου
εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος – µέλος. Σύµφωνα µε το άρθρ. 1 παρ. 3 του
ως άνω Κανονισµού «µια συγχώνευση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που
προβλέπονται στην παρ. 2 έχει κοινοτική διάσταση, εφόσον α) ο συνολικός κύκλος
εργασιών που πραγµατοποιούν παγκοσµίως όλες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
υπερβαίνει τα 2,5 δις €, β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν όλες οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε καθένα από τρία τουλάχιστον κράτη-µέλη υπερβαίνει
τα 100 εκ. €, γ) σε καθένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη-µέλη που λαµβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β), δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κάθε µία ξεχωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των
25 εκ. € και δ) δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις
πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών
άνω των 100 εκ.€, εκτός εάν κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις
πραγµατοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της
σε ένα και το αυτό κράτος - µέλος.
Έχοντας λοιπόν προσδιορίσει εάν η εν λόγω συγχώνευση διαθέτει Κοινοτική
∆ιάσταση, η Επιτροπή προχωρά στον καθορισµό της σχετικής και γεωγραφικής
αγοράς προϊόντος. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Μια
σχετική αγορά προϊόντος περιλαµβάνει όλα εκείνα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
είναι δυνατόν να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αµοιβαία από τον καταναλωτή,
λόγω

των

χαρακτηριστικών,

των

τιµών

και

της

χρήσης

για

την

οποία

προορίζονται».Αντίστοιχα, «Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή
όπου οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις συµµετέχουν στην προµήθεια προϊόντων ή
υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και η οποία
µπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι
όροι του ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά41».
Η ανάλυση σε αυτό το στάδιο βασίζεται τόσο σε ποιοτικά όσο και σε
ποσοτικά στοιχεία. Τα ποιοτικά στοιχεία προέρχονται κυρίως από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις, από έρευνες αγοράς, από στοιχεία που συλλέγει η Επιτροπή
41

Βλ. OJ 1997 C372/5, διαθέσιµη στο http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1997:372:0005:0013:EL:PDF.
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ανταγωνισµού, από παράγοντες της αγοράς, από ανταγωνιστές, από καταθέσεις
προσώπων που εµπλέκονται ή µη στη συγχώνευση ή άλλα θεσµικά όργανα της
αγοράς. Από την άλλη, τα ποσοτικά στοιχεία χρησιµεύουν, µεταξύ άλλων, στη χρήση
του SSNIP (SmallbutSignificantNon-transitoryIncreaseinPrice) test, το οποίο
αποτελεί και την πιο διαδεδοµένη µέθοδο προσδιορισµού της σχετικής και
γεωγραφικής αγοράς προϊόντων. Το test του υποθετικού µονοπωλίου όπως αλλιώς
λέγεται έχει ως εξής42: υποθέτουµε ότι υπάρχει ένας µονοπωλητής του προϊόντος, που
εµπλέκεται στην υπό εξέταση πρακτική και ρωτάµε, αν ο µονοπωλητής αυτός θα
µπορούσε να αυξήσει την τιµή του προϊόντος κατά 5 – 10% πάνω από την τιµή
“αναφοράς” επικερδώς και µη-µεταβατικά43. Αν η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα
είναι

θετική,

το

προϊόν

δεν

αντιµετωπίζει

σηµαντικούς

ανταγωνιστικούς

περιορισµούς από άλλα προϊόντα, δηλ. δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα, που είναι τόσο
στενά υποκατάστατά του, έτσι ώστε ο υποθετικός µονοπωλητής να έχει µεγάλη
απώλεια της ζήτησής του. Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να θεωρηθεί
ότι αποτελεί ξεχωριστή αγορά.
Αν αντίθετα, η απάντηση στο ανωτέρω ερώτηµα είναι αρνητική, το προϊόν δε
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ξεχωριστή αγορά αφού υπάρχουν άλλα προϊόντα
που του ασκούν ανταγωνιστικούς περιορισµούς. Σε αυτή την περίπτωση, το test θα
πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει δηλ. να προστεθούν και άλλα προϊόντα στο αρχικό
προϊόν και να τεθεί το ίδιο ερώτηµα µέχρι να βρεθεί µια ξεχωριστή αγορά. Ένα
βασικό κενό στη διατύπωση του test αυτού είναι ότι δεν έχει ορισθεί η τιµή
“αναφοράς” πάνω από την οποία υπολογίζεται η αύξηση κατά 5 – 10%. Ο λόγος είναι
ότι η τιµή “αναφοράς” θα πρέπει να διαφέρει ανάλογα µε το είδος της υπό εξέταση
πρακτικής στην οποία χρησιµοποιείται το test. Πιο συγκεκριµένα, στις υποθέσεις
συγχωνεύσεων το ζητούµενο είναι κατά πόσο η συγχώνευση θα οδηγήσει σε αύξηση
τιµής σε σχέση µε το υφιστάµενο επίπεδο. Άρα, στην περίπτωση των συγχωνεύσεων
η τιµή “αναφοράς” ισούται µε την τρέχουσα τιµή. Στις υποθέσεις όµως κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης το ζητούµενο είναι κατά πόσο η επιχείρηση έχει δύναµη στην
αγορά στον παρόντα χρόνο. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν η τιµή “αναφοράς” ισούται
µε την ανταγωνιστική τιµή.
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DOJ & FTC, Horizontal Merger Guidelines, ό.π., σελ. 6-10, Willig, Merger Analysis, Industrial
Organization Theory, and Merger Guidelines, ό.π., σελ. 283-284.
43
Μη-προσωρινά, δηλ. διατηρώντας την αύξηση της τιµής για τουλάχιστον 1-2 χρόνια.
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Για την πρακτική εφαρµογή του test χρησιµοποιούνται διάφορα εργαλεία
(κυρίως οικονοµετρικά υποδείγµατα) και στοιχεία από τις αρχές ανταγωνισµού. Τα
κυριότερα από αυτά είναι στοιχεία για την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή,
τη σταυροειδή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή, τις διαφορές τιµών, τα
χαρακτηριστικά της χρήσης των προϊόντων και τις προτιµήσεις των καταναλωτών
καθώς και test συσχετισµών τιµών (pricecorrelations). Στην πρακτική εφαρµογή του
testτου υποθετικού µονοπωλίου για τον ορισµό της γεωγραφικής αγοράς, από τις
αρχές ανταγωνισµού, χρησιµοποιούνται πέρα από τα στοιχεία για τις ελαστικότητες
και τα pricecorrelationtests, πληροφορίες σχετικά µε τις εισαγωγές και τα µεταφορικά
κόστη.
∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι κύριος σκοπός του καθορισµού της αγοράς είναι να
καταγραφούν οι άµεσες ανταγωνιστικές πιέσεις που αντιµετωπίζει η επιχείρηση που
προκύπτει από τη συγχώνευση. Από τα όσα αναφέραµε παραπάνω γίνεται φανερό ότι
ο ορισµός της σχετικής αγοράς δε συνιστά µια µηχανική διαδικασία, µέσω της οποίας
οδηγούµαστε πάντοτε σε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Αντίθετα, η σχετική αγορά
θα πρέπει κάθε φορά να ορίζεται κατάλληλα και µε ιδιαίτερη προσοχή, προκειµένου
να κρίνουµε σωστά την εκάστοτε υπό εξέταση υπόθεση44.
4.2.2. Ανάλυσηµεριδίωναγοράςκαιβαθµούσυγκέντρωσης
Έχοντας προσδιορίσει τη σχετική και γεωγραφική αγορά προϊόντος, η
Επιτροπή προχωρά στην ανάλυση των µεριδίων αγοράς και του βαθµού
συγκέντρωσης, προκειµένου να αξιολογήσει αν η συγχώνευση βοηθάει τη νέα
συγχωνευµένη επιχείρηση να ενδυναµώσει την (κυρίαρχη) θέση της ή µέσω της
συγχώνευσης να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στη σχετική αγορά προϊόντος στην οποία
δραστηριοποιείται. Τα µερίδια αγοράς και ο βαθµός συγκέντρωσης αποτελούν τις
πρώτες χρήσιµες ενδείξεις για τη διάρθρωση της αγοράς και τη σπουδαιότητα των
συµµετεχουσών στη συγχώνευση επιχειρήσεων αλλά και των ανταγωνιστών τους.
Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, τα πολύ µεγάλα µερίδια αγοράς – πάνω από
50% - µπορεί να µαρτυρούν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Ακόµη κι
αν τα µερίδια αγοράς είναι κάτω του 50% δεν αποκλείεται η συγχώνευση να έχει
σηµαντικές

επιπτώσεις

στον

αποτελεσµατικό

ανταγωνισµό,

ενόψει

άλλων

παραγόντων, όπως είναι η ισχύς και ο αριθµός των ανταγωνιστών, η ύπαρξη
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περιορισµών παραγωγικής ικανότητας ή ο βαθµός στον οποίο τα προϊόντα των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων είναι στενά υποκατάστατα. Έτσι, η Επιτροπή σε
πολλές περιπτώσεις έχει κρίνει ότι συγχωνεύσεις που καταλήγουν στη δηµιουργία
επιχειρήσεων µε µερίδιο αγοράς µεταξύ 40 και 50% και σε ορισµένες περιπτώσεις
και κάτω του 40%, µπορεί να οδηγούν στη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας
θέσης. Συγχωνεύσεις στις οποίες το µερίδιο αγοράς των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων
δεν υπερβαίνει το 25% δύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά.
Για πρώτη φορά µε τον Κανονισµό 139/2004 γίνεται έλεγχος του βαθµού
συγκέντρωσης µέσω της χρήσης του δείκτη Herfindahl (H)45. Οδείκτης αυτός, πριν
την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, υπολογίζεται ως το άθροισµα των
τετραγώνων των µεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων στην αγορά. ∆ηλ. µε
µαθηµατικούς όρους υπολογίζεται από τον εξής τύπο: • = ∑+, <+ . Μετά την
πραγµατοποίηση µιας συγχώνευσης µεταξύ δύο επιχειρήσεων στην ίδια σχετική
αγορά προϊόντος, ο δείκτης Hυπολογίζεται από την εξής σχέση: • = ∑+, <+ − < −
< + (< + < )2 =∑+, <+ + 2< <
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Εποµένως, η µεταβολή ή «δέλτα» του δείκτη

Hείναι ίση µε 2< < . Ακολούθως, αναφέρουµε πως αξιολογεί η Επιτροπή τις
εκάστοτε συγχωνεύσεις έχοντας ως κριτήριο τις διάφορες τιµές που λαµβάνει ο
δείκτης αυτός.
Συγκεκριµένα:
Αν ο δείκτης HHI µετά τη συγχώνευση δε ξεπερνά τις 1000 µονάδες, η
Επιτροπή δεν προχωρά σε εκτενή ανάλυση των επιδράσεων της συγχώνευσης,
αφού δεν είναι πιθανό να εντοπίσει οριζόντια προβλήµατα ανταγωνισµού.
Αν ο δείκτης HHI µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης κυµαίνεται
µεταξύ των 1000 και 2000 µονάδων και η µεταβολή του είναι µικρότερη των
250 µονάδων ή ο δείκτης HHIείναι µεγαλύτερος των 2000 µονάδων και η
µεταβολή του µικρότερη των 150 µονάδων, τότε και σε αυτή την περίπτωση η
Επιτροπή Ανταγωνισµού αναγνωρίζει ότι η συγχώνευση δε µειώνει
σηµαντικά τον Ανταγωνισµό και έτσι θεωρείται συµβατή µε την κοινή αγορά.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου ο δείκτης HHI και η µεταβολή του ξεπερνούν τα
ανωτέρω «κατώφλια» και σε συνδυασµό µε την εξέταση επιπλέον παραγόντων, η
45

Συχνά, ο δείκτης αυτός αναφέρεται και ως Herfindahl - Hirshmanindex(HHI).
Φώτης, Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισµού: Θεωρία Βιοµηχανικής Οργάνωσης,
Πολιτική και ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, Έλεγχος Συγκεντρώσεων, ό.π.,σελ.465.
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Επιτροπή Ανταγωνισµού προχωρά σε εις βάθος ανάλυση της κοινοποιηθείσας
συγχώνευσης, προκειµένου να εξακριβώσει αν εγκυµονεί ή όχι αντι-ανταγωνιστικές
επιδράσεις.
Στις Η.Π.Α., οι τιµές αυτές διαφέρουν λίγο. Ειδικότερα, αν ο δείκτης
κυµαίνεται κάτω των 1000 µονάδων, τότε ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς
θεωρείται αρκετά χαµηλός και η πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων δε θεωρείται ότι
εγείρει σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στον ανταγωνισµό. Όταν στην αγορά
υπάρχει µέτριος βαθµός συγκέντρωσης, δηλ. όταν ο δείκτης κυµαίνεται µεταξύ 1000
και 1800 µονάδων και η συγχώνευση προκαλεί αύξηση του δείκτη έως και 100
µονάδες, η συγχώνευση θεωρείται ότι πιθανόν δεν προκαλεί µείωση του
ανταγωνισµού στη σχετική αγορά προϊόντος. Αν όµως η µεταβολή του δείκτη ΗΗΙ
είναι µεγαλύτερη των 100 µονάδων, τότε η πιθανότητα η συγχώνευση να έχει
αρνητικές επιδράσεις στον ανταγωνισµό αυξάνεται. Αν τέλος, υφίσταται υψηλός
βαθµός συγκέντρωσης στην εν λόγω αγορά, δηλ. αν ο δείκτης παίρνει τιµές άνω των
1800 µονάδων και η µεταβολή του λόγω της συγχώνευσης είναι µικρότερη των 50
µονάδων, τότε θεωρείται πως η συγχώνευση δε µειώνει τον ανταγωνισµό. Αν όµως η
µεταβολή του δείκτη παίρνει τιµές µεταξύ των 50 και 100 µονάδων, τότε η
συγχώνευση θεωρείται πιθανό να ενδυναµώνει τη δύναµη των συγχωνευµένων
επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος. Στην περίπτωση, που τα επίπεδα της
µεταβολής είναι υψηλότερα των 100 µονάδων, αυξάνεται σηµαντικά η πιθανότητα η
συγχώνευση να ενδυναµώνει ή να βοηθάει προς αυτήν τη κατεύθυνση τη
συγχωνευµένη επιχείρηση στη σχετική αγορά.
Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η χρήση του δείκτη Η προσφέρει µόνο
ενδείξεις και όχι τελικά συµπεράσµατα για τις αρνητικές επιδράσεις που πιθανόν να
έχει µια συγχώνευση στον ανταγωνισµό. Τα τελικά συµπεράσµατα αποσαφηνίζονται
από τη στιγµή που γίνεται η αξιολόγηση και λοιπών παραγόντων, που θα αναφέρουµε
στη συνέχεια της ενότητας. Αν ο βαθµός συγκέντρωσης της σχετικής αγοράς
προϊόντος είναι χαµηλός (δηλ. µικρότερος των 1000 µονάδων), δεν απαιτείται η
εύρεση της µεταβολής του δείκτη Η, από τη στιγµή που σε τέτοιες αγορές προϊόντος
η πραγµατοποίηση συγχωνεύσεων δε θεωρείται ότι επιδρά αρνητικά στον
ανταγωνισµό µέσω της αύξησης της δύναµης της συγχωνευµένης επιχείρησης.
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4.2.3. Ανάλυση επιδράσεων στη

Μονοπωλιακή ∆ύναµη (Μ∆) –

µονοµερείς αυξήσεις στις τιµές και διευκόλυνση συνεργασιακής
συµπεριφοράς47
Στο στάδιο αυτό αναλύονται οι αρνητικές επιδράσεις της κοινοποιηθείσας
συγχώνευσης µέσω των µονοµερών επιδράσεων (unilateraleffects) στην τιµή των
προϊόντων και των επιδράσεων συντονισµού (coordinatedeffects).
Συχνά, σε ορισµένες αγορές, λόγω της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης τους, οι
επιχειρήσεις µπορεί να θεωρούν εφικτό, οικονοµικά ορθολογικό και συνεπώς
προτιµότερο να υιοθετήσουν σε µόνιµη βάση µια συγκεκριµένη τακτική µε στόχο την
πραγµατοποίηση πωλήσεων σε αυξηµένες τιµές. Συγχωνεύσεις σε αγορές που
εµφανίζουν υψηλό βαθµό συγκέντρωσης µπορεί να εµποδίσουν σηµαντικά τον
αποτελεσµατικό
δεσπόζουσας

ανταγωνισµό,

θέσης,

επειδή

µε

τη

δηµιουργία

αυξάνουν

την

ή

ενίσχυση

πιθανότητα

συλλογικής

συντονισµού

της

συµπεριφοράς των επιχειρήσεων ή καθιστούν ευκολότερο το συντονισµό, και µε τον
τρόπο αυτό την αύξηση των τιµών ή τον περιορισµό της παραγωγικής ικανότητας ή
τη γεωγραφική κατανοµή των αγορών. Συντονισµός είναι πιθανότερο να προκύψει σε
αγορές, στις οποίες είναι σχετικά απλό για τα µέρη να καταλήξουν σε συννενόηση,
όσον αφορά τους όρους του συντονισµού. Σε γενικές γραµµές, όσο λιγότερο
περίπλοκο και περισσότερο σταθερό και διαφανές είναι το οικονοµικό περιβάλλον
εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η συγχώνευση, τόσο πιο εύκολο είναι για τις
επιχειρήσεις να καταλήξουν σε µια κοινή συµφωνία για τους όρους του συντονισµού.
Ο συντονισµός θα πρέπει να αποδεικνύεται βιώσιµος, πράγµα που σηµαίνει ότι οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν σε επαρκή βαθµό την τήρηση
των όρων του συντονισµού, να υπάρχουν επαρκείς αποτρεπτικοί µηχανισµοί σε
περίπτωση παρέκκλισης και οι πραγµατικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές τους να µην
είναι ικανοί να θέσουν σε κίνδυνο τα προσδοκώµενα από το συντονισµό
αποτελέσµατα. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας συντονισµένων επιπτώσεων
µιας

συγχώνευσης,

λαµβάνονται

υπόψη

µεταξύ

άλλων

τα

διαρθρωτικά

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης αγοράς στην οποία λαµβάνει χώρα η
συγχώνευση, καθώς επίσης και η προηγούµενη συµπεριφορά των επιχειρήσεων που

47

Βλ. Katz-Shapiro, AntitrustinSoftwareMarkets, 1999, σελ. 46, Kuhn, ClosingPandora’sBox? –
JointDominanceafterthe “Airtours” Judgment, 2002, σελ. 3-8, Καρύδης, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο
Επιχειρήσεων και Ανταγωνισµού-Θεµελιώδεις Ελευθερίες, Ανταγωνισµός-Κρατικές Ενισχύσεις, 2004,
σελ. 279-280.
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συµµετέχουν στη συγχώνευση και άλλων που δρούν στην αγορά αυτή ή σε παρόµοιες
– συγγενείς αγορές.
Αρχικά, αναλύουµε τις επιπτώσεις µιας συγχώνευσης στις τιµές,υποθέτοντας
ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες παραµένουν σταθεροί και ότι οι επιχειρήσεις παράγουν
οµοιογενή προϊόντα, ενώ στη συνέχεια αναλύουµε τις όποιες µονοµερείς επιδράσεις
µπορούν να προκύψουν στην τιµή διαφοροποιηµένων προϊόντων.

4.2.3.1.

Μονοµερείς επιδράσεις µιας οριζόντιας συγχώνευσης στην

τιµή οµοιογενούς προϊόντος
Όταν οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται παράγουν οµοιογενή προϊόντα,
έχουν κίνητρο µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, να µειώσουν την
παραγωγή τους. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται αύξηση της τιµής στην αγορά, η οποία
όµως µετριάζεται από το γεγονός ότι οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις αυξάνουν την
παραγωγή τους.
Γενικά, µια συγχώνευση ενδυναµώνει τη Μονοπωλιακή ∆ύναµη (Μ∆) των
συγχωνευµένων επιχειρήσεων. Η ένταση της επίδρασης αυτής εξαρτάται από το
βαθµό συγκέντρωσης στην αγορά. Όσο µεγαλύτερη είναι η αλλαγή στο βαθµό
συγκέντρωσης, τόσο µεγαλύτερη θεωρείται και η αύξηση της τιµής µε δεδοµένο το
οριακό κόστος. Επιπλέον, η αλλαγή στο βαθµό συγκέντρωσης της αγοράς, εξαρτάται
από τα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων που εµπλέκονται στη συγχώνευση. Όσο
µεγαλύτερα είναι τα µερίδια αγοράς των εν λόγω επιχειρήσεων, τόσο µεγαλύτερη θα
είναι η αλλαγή στο βαθµό συγκέντρωσης της αγοράς.
Ωστόσο, η επίδραση των µεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων, που
συγχωνεύονται, στην αύξηση της τιµής του προϊόντος µετριάζεται στην περίπτωση
όπου ο βαθµός συγκέντρωσης στη σχετική αγορά, στην οποία πραγµατοποιείται η
συγχώνευση, είναι αρκετά χαµηλός. Με άλλα λόγια, η συγχώνευση θεωρείται ότι δε
θα προκαλέσει σηµαντική αύξηση του µεριδίου των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων
µετά την ολοκλήρωσή της και άρα σηµαντική αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης της
αγοράς. Ως εκ τούτου, η πραγµατοποίηση µιας τέτοιας συγχώνευσης δεν εγείρει
σοβαρές ανησυχίες στις αρχές της Πολιτικής Ανταγωνισµού (ΠΑ).
Θα ήταν χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ορισµένα προβλήµατα, που
δηµιουργούνται µε την εν λόγω προσέγγιση, σε ότι αφορά την περίπτωση των
οµοιογενών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση των µεριδίων αγοράς και του
βαθµού συγκέντρωσης ως βασικά κίνητρα αξιολόγησης της συγχώνευσης, δε
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λαµβάνουν υπόψη τους ένα ακόµα βασικό κίνητρο τέτοιου είδους συγχωνεύσεων,
αυτό της αποτελεσµατικότητας. Μια συγχώνευση µπορεί να προκαλέσει µείωση του
ανά µονάδα κόστους παραγωγής και έτσι µη αύξηση της τιµής του προϊόντος.
Όµως,

όταν

οι

επιχειρήσεις,

που

δε

µετέχουν

στη

συγχώνευση,

αντιµετωπίζουν περιορισµούς στο παραγωγικό δυναµικό τους, µια µείωση της
παραγωγής εκ µέρους των συγχωνευµένων επιχειρήσεων µπορεί να θεωρηθεί
κερδοφόρα. Οι περιορισµοί στο παραγωγικό δυναµικό επιδρούν αρνητικά στην
προσπάθεια αύξησης της παραγωγής τους, µε αποτέλεσµα η συγχωνευµένη
επιχείρηση να διατηρεί την πελατεία της. Επιπλέον, όταν οι επιχειρήσεις, που δε
µετέχουν στη συγχώνευση, αντιµετωπίζουν παραγωγικούς περιορισµούς, είναι πιθανό
οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται στη συγχώνευση να έχουν κέρδη από µια µονοµερή
αύξηση των τιµών, δεδοµένου ότι οι πελάτες τους δε θα είναι σε θέση να βρουν
εναλλακτικές πηγές προσφοράς.
Εποµένως, η χρήση της προσέγγισης αυτής βάσει των µεριδίων αγοράς και
του βαθµού συγκέντρωσης χρειάζεται προσοχή προκειµένου να µην οδηγηθούµε σε
λάθη και ανακρίβειες.

4.2.3.2.

Μονοµερείς επιδράσεις µιας οριζόντιας συγχώνευσης στην

τιµή διαφοροποιηµένου προϊόντος
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις, που εµπλέκονται στη συγχώνευση,
παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα και ανταγωνίζονται σε τιµές (Bertrand
ανταγωνισµός), έχουν κίνητρο να αυξήσουν την τιµή τους, γεγονός το οποίο
ενισχύεται από το ότι και οι υπόλοιπες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις θα
ακολουθήσουν ανάλογη στρατηγική (δηλ. αύξηση της τιµής). Όπως και στην
περίπτωση µε οµοιογενή προϊόντα, έτσι και εδώ, όταν τα προϊόντα είναι
διαφοροποιηµένα ή υπάρχουν περιορισµοί στο παραγωγικό δυναµικό των
επιχειρήσεων, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της συγχώνευσης µε τη χρήση
µεριδίων αγοράς και βαθµού συγκέντρωσης µπορεί να είναι εξίσου παραπλανητικά.
Για το λόγο αυτό, χρήσιµο είναι να ληφθούν υπόψη και ορισµένοι άλλοι παράγοντες
στην εν λόγω ανάλυση.
Ο σηµαντικότερος ίσως παράγοντας είναι ο βαθµός υποκατάστασης. Η
αύξηση των τιµών των προϊόντων της συγχωνευµένης επιχείρησης εξαρτάται από
τους ανταγωνιστικούς περιορισµούς τους οποίους είναι σε θέση να επιβάλλουν οι
επιχειρήσεις που δε µετέχουν στην εν λόγω συγχώνευση. Κάτι τέτοιο βέβαια,
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εξαρτάται από το πόσο καλά υποκατάστατα είναι τα προϊόντα των ανταγωνιστών µε
εκείναι των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν. Με άλλα λόγια, όταν τα προϊόντα
στην αγορά είναι υποκατάστατα, οι επιχειρήσεις που δε µετέχουν στη συγχώνευση
λέµε ότι επιβάλλουν σηµαντικούς ανταγωνιστικούς περιορισµούς στη συγχωνευµένη.
Σχετικά µε το βαθµό υποκατάστασης µεταξύ προϊόντων, είναι σηµαντικό ότι οι
καταναλωτές αξιολογούν τα προϊόντα της συγχωνευµένης επιχείρησης ως πρώτο και
ως δεύτερο στην προτίµησή τους. Προκύπτει, ότι η ανάλυση βάσει µεριδίων αγοράς
των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται µπορεί, να υποτιµήσει ή να υπερτιµήσει το
ανταγωνιστικό αποτέλεσµα, ανάλογα µε το αν τα προϊόντα τους είναι περισσότερο ή
λιγότερο όµοια ως προς τις ιδιότητές τους, συγκριτικά µε άλλα προϊόντα της σχετικής
αγοράς.
Γενικά το πρόβληµα αξιολόγησης των µονοµερών επιδράσεων µιας
συγχώνευσης εστιάζεται κυρίως στην περίπτωση των διαφοροποιηµένων προϊόντων.
Η µονοµερής επίδραση µιας συγχώνευσης στην τιµή µόνο του ενός ή και των δύο
προϊόντων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων εξαρτάται από το βαθµό ανταγωνισµού
µεταξύ των προϊόντων της συγχωνευµένης επιχείρησης και των προϊόντων των µη
συµµετεχουσών στη συγχώνευση επιχειρήσεων. Εάν ο ανταγωνισµός είναι αρκετά
έντονος, τότε η προσέγγιση µε τη χρήση µεριδίων αγοράς µπορεί να οδηγήσει σε µη
αληθή συµπεράσµατα.

4.2.3.2.1.

Ο λόγος εκτροπής πωλήσεων (DiversionRatiο)

Οι Housman, Leonard και Zona48 πρότειναν µια εναλλακτική µέθοδο
προκειµένου να υπολογιστεί ο βαθµός ανταγωνισµού στη σχετική αγορά προϊόντος.
Ειδικότερα, στη µελέτη τους ισχυρίζονται ότι οι συµβατικές µέθοδοι που
χρησιµοποιούν είτε το δείκτη Herfindahl – Hirschman (H) είτε το λόγο συγκέντρωσης
(ConcentrationRatio – CRm), µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικά λάθη στην
εκτίµηση

των

ανταγωνιστικών

περιορισµών,

που

υπάρχουν

µεταξύ

διαφοροποιηµένων προϊόντων.
Η εναλλακτική αυτή προσέγγισή τους εστιάζει στο βαθµό υποκατάστασης
µεταξύ διαφοροποιηµένων προϊόντων. Χρησιµοποιούν συγκεκριµένα, σταυροειδείς

48

Βλ. Hausman-Leonard-Zona, A proposed method for analyzing competition among differentiated
products, Antitrust Law Journal, 60, 1992, σελ.893-894.
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ελαστικότητες49- που σχετίζονται άµεσα µε diversionratios - προκειµένου να
φτιάξουν ένα δείκτη συγκέντρωσης, για την ανάλυση διαφοροποιηµένων προϊόντων,
αντίστοιχο µε αυτόν, που χρησιµοποιείται στην ανάλυση ολιγοπωλίου µε οµοιογενή
προϊόντα.
Ο Shapiro50 (1995), παρουσίασε τέσσερα σηµαντικά βήµατα, τα οποία θα
πρέπει να ακολουθούµε, προκειµένου να εκτιµήσουµε τη µονοµερή επίδραση της
αύξησης της τιµής ενός διαφοροποιηµένου προϊόντος. Αρχικά, υποθέτουµε ότι η
επιχείρηση 1 µε ποικιλία Α και η επιχείρηση 2 µε ποικιλία Β συγχωνεύονται και η
συχωνευµένη επιχείρηση έχει πρόθεση να αυξήσει την τιµή της ποικιλίας Α. Τα
τέσσερα στάδια τα οποία οφείλουµε να ακολουθούµε είναι τα εξής:
Στο πρώτο στάδιο, θα πρέπει να υπολογιστεί ο συντελεστής εκτροπής των
πωλήσεων (diversionratio) τον οποίο συµβολίζουµε ως D, µε την προϋπόθεση
βέβαια, ότι έχουµε στη διάθεσή µας τα απαραίτητα στοιχεία για τον
υπολογισµό του. Ο λόγος εκτροπής εκτιµά το ποσοστό µέιωσης της ποικιλίας
Α ως αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής της, που καρπώνεται η ποικιλία Β, η
τιµή της οποίας παραµένει σταθερή (ή διαφορετικά µετρά τη µετακύλιση
πελατείας από το ένα προϊόν στο άλλο, λόγω αύξησης της τιµής που
υφίσταται ένα από αυτά).

Έτσι αν διαθέτουµε στοιχεία σχετικά µε την

ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή για κάθε ποικιλία και τη σταυροειδή
ελαστικότητα ως προς την τιµή µεταξύ των δύο ποικιλιών, ο συντελεστής
εκτροπής δίνεται από την ακόλουθη σχέση51:
D=

ηcross
η

(1)

όπου:
ηcross : η σταυροειδής ελαστικότητα ως προς την τιµή µεταξύ δύο ποικιλιών
η: η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή της ποικιλίας Α
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Η σταυροειδής ελαστικότητα µετρά τη µεταβολή της ζήτησης ενός αγαθού ως αποτέλεσµα της
µεταβολής της τιµής ενός σχετιζόµενου αγαθού. Μετράται σύµφωνα µε την ακόλουθη
ƒ„…„…†‡ˆίˆ ‰Š†ˆ0„‹ή †Œ• ŽŒ†„ύ‰Š•Œ• ‘„…ό†Œ†ˆ• †„’ ˆuˆ“„ύ ”
σχέση:
. Όταν τα προϊόντα είναι υποκατάστατα
ƒ„…„…†‡ˆίˆ ‰Š†ˆ0„‹ή †Œ• †‡‰ή• †„’ ˆuˆ“„ύ •

(π.χ. διάφοροι τύποι κρέατος: χοιρινό-βοδινό-κοτόπουλο) η σταυροειδής ελαστικότητα είναι θετική.
Αντίθετα για συµπληρωµατικά αγαθά (π.χ. ζάχαρη-καφές), η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης είναι
αρνητική.
50
Βλ. Shapiro, Mergers with Differentiated Products, U.S. Department of Justice, 1995, σελ.7-20,
Ivaldi-Verboven, Quantifying the effects from horizontal mergers in European Competition Policy,
2005, σελ. 673-674.
51
Βλ. OFT Research Paper, 19, 1999, κεφ.4, κυρίωςσελ. 41-42, όπωςκαι OFT Research Paper, 17,
1999, κεφ.14, σελ. 93-94.

54

Στην περίπτωση που δε διαθέτουµε τα στοιχεία αυτά, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε τα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων για τον υπολογισµό του
DiversionRatio. Π.χ. εάν το µερίδιο αγοράςτης ποικιλίας Α είναι 25% και της Β είναι
15%, το DiversionRatio µεταξύ των δύο ποικιλιών µπορεί να εκτιµηθεί ως εξής:
D = ∑n

sn

i=1 si - sA

=

——

–

–

= 0,20ή 20% (2)

όπου:
∑ni=1 si : το άθροισµα των µεριδίων αγοράς όλων των ποικιλιών των επιχειρήσεων στην
αγορά.
Η σχέση (2) δείχνει ότι το ποσοστό µείωσης των πωλήσεων της ποικιλίας Α που
«καρπώνεται» η ποικιλία Β ανέρχεται σε 20%.
Στο δεύτερο στάδιο, υπολογίζουµε την αύξηση της τιµής της ποικιλίας Α µετά
την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, υποθέτοντας αρχικά τη µορφή της
συνάρτησης ζήτησης52 αλλά και το βαθµό συµµετρίας µεταξύ των επιχειρήσεων πριν
τη συγχώνευση. Αν υποθέσουµε ότι η συνάρτηση ζήτησης παρουσιάζει σταθερή
ελαστικότητα και ότι οι επιχειρήσεις είναι συµµετρικές, η αύξηση της τιµής της
ποικιλίας Α δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
x∗

x

x

=

"™
"

™

(3)

όπου:
p* : η τιµή πριν τη συγχώνευση
p : η τιµή µετά τη συγχώνευση
m : το περιθώριο κέρδους πριν τη συγχώνευση. Ισχύει ότι

=

x

x

, όπου c είναι το

ανά µονάδα κόστος παραγωγής της ποικιλίας Α πριν τη συγχώνευση
D :ο συντελεστής εκτροπής (DiversionRatio)
Έστω π.χ. ότι p = 100$, c = 60$ οπότε m =

——

——

š—

= 0.4 και D = 0.2. Τότε βάσει της

σχέσης (3) και κάνοντας απλούς υπολογισµούς προκύπτει ότι η συγχωνευµένη
επιχείρηση αυξάνει την τιµή της ποικιλίας Α µετά τη συγχώνευση κατά 20% ή
διαφορετικά ότι µια 20% αύξηση της τιµής θα µεγιστοποιήσει τα κέρδη της
συγχωνευµένης επιχείρησης.
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Συνήθως, οι περισσότεροι οικονοµολόγοι υποθέτουν ότι η συνάρτηση ζήτησης παρουσιάζει σταθερή
ελαστικότητα.
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Στην περίπτωση τώρα που η ελαστικότητα ζήτησης της ποικιλίας Α αυξάνεται
όσο αυξάνεται η τιµή της (γραµµική συνάρτηση ζήτησης), τότε η σχέση (3) γίνεται53:
x∗

x

x

=

(

"™

™)

Έχοντας υπολογίσει την αύξηση της τιµής µετά την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης, προσπαθούµε στο τρίτο και τέταρτο στάδιο να εκτιµήσουµε τους
παράγοντες, που λαµβάνουν χώρα µετά τη συγχώνευση και είναι πιθανό να
µετριάσουν την όποια αύξηση της τιµής του προϊόντος. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να
σχετίζονται µε τη δυνατότητα εισόδου νέων επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχουν εµπόδια εισόδου στην αγορά, η εύκολη είσοδος νέων
επιχειρήσεων θα αποτρέψει την ενδυνάµωση της µονοπωλιακής δύναµης εκ µέρους
της συγχωνευµένης επιχείρησης. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως
στην εκτίµηση των εµποδίων εισόδου, που αποτρέπουν την εγκατάσταση νέων
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά και οδηγούν σε αύξηση τιµών. Τα εµπόδια εισόδου
µπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες54:
Απόλυτα πλεονεκτήµατα, τα αποία έχουν να κάνουν µε το αν µια επιχείρηση
έχει πρόσβαση σε σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία ή πόρους. Τέτοιου είδους
πόροι είτε δεν είναι προσιτοί σε ένα δυνητικό ανταγωνιστή είτε είναι προσιτοί
µόνο σε σηµαντικά υψηλότερο κόστος. Τα πλεονεκτήµατα αυτά µπορεί να
επηρεάζουν είτε το σχετικό κόστος είτε τη ζήτηση.
Στρατηγικά πλεονεκτήµατα, τα οποία µια επιχείρηση αποκτά όταν είναι η
πρώτη που εισέρχεται στην αγορά. Μια επιχείρηση µπορεί να έχει ένα
στρατηγικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της, όταν οι τελευταίοι
αντιµετωπίζουν ένα αρκετά υψηλό αναπόκτητο κόστος, στο οποίο δεν
µπορούν να ανταπεξέλθουν.
Απαγορευτική συµπεριφορά ή συµπεριφορά αποκλεισµού. Τα εµπόδια
εισόδου

µπορούν

επίσης

να

δηµιουργηθούν

µέσω

απαγορευτικής

συµπεριφοράς από την πλευρά της υπάρχουσας επιχείρησης (π.χ. στον κλάδο
των τηλεπικοινωνιών, όταν µια επιχείρηση κατέχει ένα κυρίαρχο δίκτυο και
κάποια ανταγωνίστρια επιχείρηση ένα µικρό δίκτυο. Η κυρίαρχη επιχείρηση
µπορεί να εκµεταλλευτεί τέτοιου είδους ασυµµετρίες µε σκοπό να αποκλείσει
ανταγωνιστές από την αγορά ή να τους επιβάλλει δυσµενείς όρους).
53

OFT Research Paper, 17,ό.π., κεφ. 14, σελ.95, παρ.8.
Για λεπτομέριες Βέττας-Κατσουλάκος, Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική: Τα
Οικονοµικά των Παρεµβάσεων σε Μονοπώλια και Ολιγοπώλια, ό.π., σελ. 336-339.

54

56

Σηµειώνουµε ότι οι συµπεριφορές αποκλεισµού βασίζονται κυρίως στην
ύπαρξη κάποιου απόλυτου ή στρατηγικού πλεονεκτήµατος.
Συνοψίζοντας λοιπόν, παρατηρούµε ότι τα δύο πρώτα στάδια αξιολόγησης
των µονοµερών επιδράσεων, από µόνα τους, δεν καθορίζουν το τελικό συµπέρασµα
για τις επιδράσεις της συγχώνευσης στην τιµή του προϊόντος. Απαραίτητη κρίνεται
λοιπόν και η εξέταση των όποιων παραγόντων λαµβάνουν χώρα µετά την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης και δύνανται να επηρεάζουν την αύξηση της τιµής του
προϊόντος.
4.2.3.2.2.

Η µεθοδολογία της αυξητικής πίεσης των τιµών

(UpwardPricingPressure – UPP)
Οι Farrell&Shapiro ανέπτυξαν τη µεθοδολογία της αυξητικής πίεσης των
τιµών (UpwardPricePressure – UPP), προκειµένου να αναλύσουν τις µονοµερείς
επιδράσεις µιας οριζόντιας συγχώνευσης µεταξύ επιχειρήσεων, που πωλούν
διαφοροποιηµένα προϊόντα. Η εν λόγω µεθοδολογία δε λαµβάνει υπόψη της τις
επιδράσεις εισόδου νέων επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος. Σύµφωνα µε
τους Farrell&Shapiro, µια συγχώνευση προκαλεί αυξητική πίεση της τιµής για το
προϊόν 1 εάν ικανοποιείται η ακόλουθη σχέση55:
œ2–Cž2) >E1Cž1 (1)
UPP1: D12(P
όπου:
UPP1: η αυξητική πίεση της τιµής για το προϊόν 1
D12: ο λόγος εκτροπής πωλήσεων του προϊόντος 1 στο 2
œ2–Cž2: το περιθώριο κέρδους (σε χρηµατικούς όρους ανά µονάδα προϊόντος) του
P
προϊόντος 2
E1Cž1: οι αποτελεσµατικότητες που απορρέουν από τη συγχώνευση
Αν υποθέσουµε πλήρως συµµετρικές επιχειρήσεις, ήτοι οι δύο επιχειρήσεις
έχουν ίδιες τιµές και οριακά κόστη για τα προϊόντα 1 και 2, και συνεπώς ίδια
περιθώρια κέρδους, αποτελεσµατικότητες και λόγους εκτροπής πωλήσεων, η σχέση
(1) γίνεται56:
D

M

>E (2)

1-D1-M
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Βλ. Farrell-Shapiro, Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market
Definition, The B.E. Journal of Theoretical Economics, Policies and Perspectives, 10(1), 2010b, σελ.
11-12.
56
Farrell-Shapiro, ό.π., σελ. 13.
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Για να ισχύει η µεθοδολογία του UPP θα πρέπει να εφαρµοστεί το τεστ και
για τα δύο προϊόντα:
œ2–Cž2) - E1Cž1> 0 (3)
D12(P
και
œ1–Cž1) - E2Cž2> 0 (4)
D21(P
Αν ισχύουν οι τελευταίες δύο σχέσεις τότε οι αρχές ανταγωνισµού θα πρέπει
να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση της εν λόγω συγχώνευσης. Επιπλέον, οι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η µεθοδολογία UPP µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένες
εκτιµήσεις σχετικά µε τις συγχωνεύσεις, όπου ενώ η εν λόγω µεθοδολογία καταλήγει
ότι δεν ισχύουν οι σχέσεις (3) και (4), στην πραγµατικότητα η συγχωνευµένη
επιχείρηση έχει κίνηρο να αυξήσει την τιµή του προϊόντος (FalseNegatives).
Τέλος, ο Schmalensee57 σχολίασε τη µελέτη των Farrell&Shapiro και πρότεινε
µια παραλλαγή της σχέσης που εισήγαγαν οι τελευταίοι, προκειµένου να εξετάσει αν
µια συγχώνευση προκαλεί αυξητική πίεση της τιµής για κάποιο προϊόν. Συγκεκριµένα
δείχνει ότι το UPP που απορρέει από µια συγχώνευση για το προϊόν 1 είναι :
UPP1* = UPP1 + E2D12C2
Αντιστοίχως προσδιορίζεται και το UPP2*. Εάν ισχύει UPP1* > 0, η γνωστοποιηθείσα
συγχώνευση θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω από τις αρµόδιες αρχές
ανταγωνισµού.

4.2.3.2.3.

Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής πίεσης των τιµών

(GrossUpwardPricingPressureIndex – GUPPI)
Ο

όρος

της

ακαθάριστης

αυξητικής

πίεσης

των

τιµών

(GUPPI)

χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τους Salop&Moresi58 και δείχνει το κίνητρο της
επιχείρησης Α να αυξήσει την τιµή του προϊόντος 1 ως αποτέλεσµα του βαθµού
υποκατάστασης µε το προϊόν 2. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής:
G1 = DR12*M2 (1)
όπου:
DR12: ο λόγος εκτροπής πωλήσεων του προϊόντος 1 στο 2
M2: το περιθώριο κέρδους του προϊόντος 2
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Βλ. Schmalensee, Should New Merger Guidelines Give UPP Market Definition?,The Antitrust
Chronicle, 2009, σελ.1-7.
58
Βλ. Salop-Moresi, Updating the Merger Guidelines: Comments, 2009, σελ. 18-21.
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Αντίστοιχα προσδιορίζεται ο δείκτης και για το προϊόν 2. Όσο µεγαλύτερος είναι ο
λόγος εκτροπής πωλήσεων ή/και το περιθώριο κέρδους του προϊόντος της άλλης
συµµετέχουσας επιχείρησης στη συγχώνευση, τόσο µεγαλύτερος είναι και ο δείκτης
της ακαθάριστης αυξητικής πίεσης των τιµών. Ο ανωτέρω δείκτης µπορεί επίσης να
εκφραστεί και σε µορφή ποσοστού.
OWillig εκφράζει την ανωτέρω σχέση (1) ως εξής59:
GUPPI1 =

{4 £

£

4£

}¥

(2)

Σύµφωνα µε τον Willig, το κίνητρο της επιχείρησης Α να αυξήσει την τιµή του
προϊόντος 1 ως αποτέλεσµα του βαθµού υποκατάστασης µε το προϊόν 2 υφίσταται
εάν GUPPI1>
GUPPI2 >

£

4£

£

4£

(3). Αντίστοιχα το εν λόγω κίνητρο για το προϊόν 2 ισχύει εάν

(4).

Τέλος, ο Willig δείχνει ότι σε περίπτωση που η πραγµατοποίηση της
συγχώνευσης αυξάνει την ποιότητα του προϊόντος της συγχωνευµένης επιχείρησης,
τότε οι αποτελεσµατικότητες που απορρέουν από τη συγχώνευση είναι VCE1 = (c1 –
c1,m+ υ1)q1,m, όπου υ1 δηλώνει την ανά µονάδα αξία της αυξηµένης ποιότητας του
προϊόντος 1 της συγχωνευµένης επιχείρησης. Η εν λόγω επιχείρηση σε αυτήν την
περίπτωση θα έχει κίνητρο να αυξήσει την τιµή του προϊόντος 1 εάν ισχύει η σχέση
(5)60:
GUPPI1>

£

’

4£

(5)

Αντίστοιχα διαµορφώνεται η σχέση για το προϊόν 2.

4.2.3.2.4.

Ο δείκτης της ακαθάριστης αυξητικής δύναµης της

επιχείρησης

στην

αγορά

(GrossUpwardMarketPowerPressureIndex – GUMPPI)
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε το αν µια συγχωνευµένη επιχείρηση
έχει κίνητρο να αυξήσει τη δύναµη αγοράς που κατέχει για κάποιο από τα προϊόντα
που παράγει. Ο Willig61 προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το ερώτηµα
ακολουθώντας µια µεθοδολογία στην οποία υπέθεσε µια παράµετρο s της οποίας η
τιµή αυξάνεται όταν αυξάνεται η τιµή του προϊόντος και µειώνεται η παραγόµενη
59

Βλ. Willig, Unilateral Competitive Effects of Mergers: Upward Pricing Pressure, Product Quality,
and Other Extensions, 2011, Review of Industrial Organization, 39, σελ. 25-26.
60
ό.π., σελ. 27-31.
61
ό.π., σελ. 33-35.
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ποσότητά του. Πριν την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, η επίδραση της
παραµέτρου αυτής στα κέρδη της i εµπλεκόµενης ανεξάρτητης επιχείρησης είναι
µηδενική.
Ειδικότερα, σε αγορές που επικρατεί ανταγωνισµός Bertrand (δηλ.
ανταγωνισµός σε τιµές) µε διαφοροποιηµένα προϊόντα, πριν την πραγµατοποίηση της
¦ƒ /

συγχώνευσης ισχύει

¦§

= 0, όπου i = 1,2. Μετά την πραγµατοποίηση της

συγχώνευσης, η νέα επιχείρηση έχει κίνητρο να «εξασκήσει» τη δύναµή της στην
¦ƒ ¨

αγορά σε σχέση µε το προϊόν 1 εάν
ª«
ª¬
ª4£
ª¬

>

’

£

¦§

> 0, το οποίο ισχύει αν και µόνο αν

(1). H αριστερή πλευρά της ανισότητας δηλώνει το δείκτη της

4£

ακαθάριστης αυξητικής δύναµης της επιχείρησης στην αγορά, δηλ.GUMPPI=

ª«
ª¬
ª4£
ª¬

.

Η σχέση (1) δείχνει ότι αν ο GUMPPI είναι µεγαλύτερος των αποτελεσµατικοτήτων
που απορρέουν από τη συγχώνευση και της ανά µονάδα αύξησης της ποιότητας του
προϊόντος 1 της συγχωνευµένης επιχείρησης, τότε η τελευταία έχει κίνητρο να
αυξήσει την τιµή του προϊόντος 1.
Στην περίπτωση αγορών που χαρακτηρίζονται από Cournot ανταγωνισµό
(δηλ. ανταγωνισµό σε ποσότητες) οµοιογενούς προϊόντος, ο δείκτης της ακαθάριστης
αυξητικής δύναµηςστην περίπτωση µιας συγχώνευσης µε δύο επιχειρήσεις, ήτοι 1 και
2 ισούται µε

¦®

που δεν ισχύει

¦5

!

¦®

¦§

Š

!, ή GUMPPI=

4

4

, όπου P η αγοραία τιµή, στην περίπτωση

= 0. Σε αυτήν την περίπτωση ο GUMPPI ισούται µε το δείκτη

µονοπωλιακής δύναµης της δεύτερης εµπλεκόµενης επιχείρησης62.
Όµως, όπως ο ίδιος ο Willig αναφέρει, σε Cournot αγορές οµοιογενούς
προϊόντος, η µείωση της παραγόµενης ποσότητας της συγχωνευµένης επιχείρησης
αντισταθµίζεται από την αντίδραση των άλλων επιχειρήσεων της αγοράς. Γι’ αυτό, ο
εν λόγω GUMPPI είναι περισσότερο ένας δείκτης που δείχνει αν µετά τη συγχώνευση
προκαλείται σηµαντική µείωση της παραγόµενης ποσότητας του οµοιογενούς
προϊόντος, παρά ένας δείκτης που δείχνει το κίνητρο της συγχωνευµένης επιχείρησης
να αυξήσει τη δύναµη αγοράς.
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Βλ. Φώτης, Βιοµηχανική Οργάνωση και Πολιτική Ανταγωνισµού: Θεωρία Βιοµηχανικής
Οργάνωσης, Πολιτική και ∆ίκαιο Ανταγωνισµού, Έλεγχος Συκεντρώσεων, ό.π., σελ. 483.
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4.2.3.3.

Επιδράσεις µιας οριζόντιας συγχώνευσης στο συντονισµό

των ενεργειών των επιχειρήσεων
Μια συγχώνευση µπορεί να επηρεάσει την πιθανότητα για συµπαιγνία (είτε
ρητή ή σιωπηρή63) µεταξύ των επιχειρήσεων σε µια αγορά. Γενικά, η αξιολόγηση της
δυνητικής επίδρασης µιας συγχώνευσης στη δυνατότητα διατήρησης συµπαιγνιακής
συµπεριφοράς, δηλαδή συντονισµού των ενεργειών µεταξύ των επιχειρήσεων στη
σχετική αγορά προϊόντος, είναι πολύ πιο δύσκολο να εκτιµηθεί, απ’ ότι η περίπτωση
των µονοµερών επιδράσεων µιας συγχώνευσης στην τιµή του προϊόντος που
εξετάσαµε ανωτέρω. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν είναι δυνατόν βάσει θεωρητικής
ανάλυσης και ιστορικών στοιχείων του παρελθόντος να εκτιµήσουµε την πιθανότητα
µια συµπαιγνία να λάβει χώρα στο µέλλον, ιδιαίτερα αν στο µεταξύ υπάρξει µια
συγχώνευση. Παρ’ όλα αυτά οι αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού µπορούν να θέσουν το
εξής ερώτηµα: θα καταστήσει η συγχώνευση πιο πιθανή τη συµπαιγνία, δηλ. θα είναι
η συµπαιγνία πιο εύκολα διατηρήσιµη µετά τη συγχώνευση;
Μια συγχώνευση συχνά επηρεάζει πολλούς από τους παράγοντες, που είναι
σχετικοί µε το πόσο διατηρήσιµη είναι η συµπαιγνία και συχνά τους επηρεάζει µε
τέτοιο τρόπο που αντισταθµίζει ο ένας τον άλλο. Ακολούθως, θα εξετάσουµε καθένα
από τους παράγοντες αυτούς επισηµαίνοντας πότε ενισχύουν τη συµπαιγνία, πότε τη
δυσχεραίνουν και πότε η επίδραση τους είναι αµφιλεγόµενη, λαµβάνοντας υπόψη και
την επιρροή που µπορεί να ασκήσει µια συγχώνευση σε αυτούς. Μπορούµε να
κατηγοριοποιήσουµε τους παράγοντες αυτούς ως εξής64:

Αναγκαία στοιχεία
Τα στοιχεία αυτά έχουν καθοριστική επίδραση στην ικανότητα των επιχειρήσεων
να διατηρήσουν τη συµπαιγνία και περιλαµβάνουν:
Εµπόδια εισόδου (EntryBarriers): Η συµπαιγνία είναι δύσκολο να
διατηρηθεί όταν τα εµπόδια εισόδου είναι χαµηλά, καθώς οποιαδήποτε

63

Η ρητή συµπαιγνία (explicitcollusion) είναι το αποτέλεσµα ρητών αλλά µυστικών (όχι δηµόσιων)
συµφωνιών µεταξύ των επιχειρήσεων. Προκύπτουν έπειτα από κοινού εξέταση και αντιµετώπιση της
τιµολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων σε συναντήσεις – επαφές που γίνονται µε αυτό το σκοπό. Η
σιωπηρή συµπαιγνία (tacitcollusion) προκύπτει ως αποτέλεσµα όχι ρητών συµφωνιών µεταξύ των
επιχειρήσεων αλλά ανεξάρτητης επιλογής στρατηγικών (χωρίς επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών
κ.τ.λ.) στις οποίες οι επιχειρήσεις καταλήγουν για ιστορικούς λόγους ή γιατί οι στρατηγικές αυτές
αποτελούν φυσικά εστιακά σηµεία (focalpoints – δηλ. όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι φυσικά σηµεία
ισορροπίας).
64
Βλ. Ivaldi et al, The economics of Tacit Collusion, Final Report for DG Competition, European
Commission, 2003, σελ.63-57.
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προσπάθεια διατήρησης των τιµών πάνω από το ανταγωνιστικό επίπεδο εκ
µέρους των υπαρχουσών επιχειρήσεων, θα προκαλεί την είσοδο νέων
επιχειρήσεων και τη συνεπαγόµενη µείωση της τιµής. Η επίτευξη µιας
συγχώνευσης µεταξύ επιχειρήσεων που τείνει να αυξάνει ή να ενισχύει τα
εµπόδια εισόδου (π.χ. όταν δύο επιχειρήσεις µε ανταγωνιστικές τεχνολογίες
συγχωνεύονται), θα τείνει να διευκολύνει τη συµπαιγνία.
Συχνότητα

αλληλεπίδρασης

(FrequencyofInteraction):

Η

συχνή

αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων διευκολύνει τη συµπαιγνία, καθώς οι
επιχειρήσεις είναι σε θέση να αντιδράσουν έγκαιρα σε πιθανές παρεκκλίσεις
και να τιµωρήσουν πιο γρήγορα τον παρεκκλίνοντα. Ο παράγοντας αυτός δε
φαίνεται να επηρεάζεται από µια συγχώνευση, ωστόσο είναι ιδιαίτερα
χρήσιµος στο να εκτιµήσουµε πότε µια συµπαιγνία εγείρει έντονη ανησυχία.
Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα και σε ότι αφορά τη συχνότητα προσαρµογής
των τιµών.
Καινοτοµία (Innovation): Η συµπαιγνία είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί σε
αγορές µε υψηλή καινοτοµικότητα. Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι και όταν
µια συγχώνευση επαυξάνει το δυναµικό της νέας επιχείρησης σε έρευνα και
ανάπτυξη, µια συµπαιγνία θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί.
Σηµαντικοί παράγοντες
Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για συµπαιγνία
και περιλαµβάνουν:
Αριθµόςσυµµετεχόντων (NumberofCompetitors): Όσο µεγαλύτερος είναι ο
αριθµός των επιχειρήσεων στην αγορά (δηλ. όσο µικρότερη είναι η
συγκέντρωση της αγοράς), τόσο πιο δύσκολη είναι η ύπαρξη συµπαιγνίας.
Μια

συγχώνευση

από

την

πλευρά

της

µειώνει

τον

αριθµό

των

συµµετεχόντων/ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας έτσι τη
διατηρησιµότητα της συµπαιγνίας.
Συµµετρία (Symmetry): Η ύπαρξη συµπαιγνίας είναι πιο πιθανή όταν οι
επιχειρήσεις είναι συµµετρικές µεταξύ τους (π.χ. έχουν παρόµοια δοµή
κόστους,

παρόµοια

ποικιλία

προϊόντων,

παρόµοιες

παραγωγικές

δυνατότητες). Ο παράγοντας αυτός επηρεάζεται από µια συγχώνευση.
Ειδικότερα,

οι

συγχωνεύσεις

που

τείνουν

να

επαναφέρουν

ή

να

αποκαταστήσουν τη συµµετρία διευκολύνουν τη συµπαιγνία. Αντίθετα,
συγχωνεύσεις που δηµιουργούν ή ενισχύουν ακόµα περισσότερο τις όποιες
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ήδη υπάρχουσες ασυµµετρίες µεταξύ των επιχειρήσεων είναι πολύ πιθανό να
αποτρέπουν την ύπαρξη συµπαιγνίας.
Maverickεπιχειρήσεις:Maverick επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί µια
επιχείρηση η οποία εµφανίζει ουσιαστικές διαφορές µε τις ανταγωνίστριές της
(π.χ. έχει σηµαντικά διαφορετικό παραγωγικό δυναµικό). Η ύπαρξη µιας
τέτοιας επιχείρησης στον κλάδο δυσχεραίνει τη συµπαιγνία, γιατί είτε δε θα
θέλει να εµπλακεί σε συµπαιγνιακή συµπεριφορά είτε θα θέλει να εµπλακεί
αλλά µε όρους, που δεν είναι αποδεκτοί από τις άλλες επιχειρήσεις.
Συγχωνεύσεις που τείνουν να αποµακρύνουν µια maverick επιχείρηση από
την αγορά, µπορούν να διευκολύνουν τη συµπαιγνία.
∆οµικοί δεσµοί µεταξύ επιχειρήσεων (Structurallinks):Τέτοιοι δεσµοί
όπως π.χ. οι δεσµοί µέσω συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων
επιχειρήσεων στον κλάδο (cross – ownership) µειώνουν το κίνητρο
παρέκκλισης. Επιπλέον, άλλες µορφές δεσµών, όπως οι ερευνητικές
συνεργασίες διευκολύνουν τηνεπιβολή τιµωρίας αν υπάρξει παρέκκλιση. Ως
εκ τούτου, όπου υφίστανται τέτοιου είδους δεσµοί ή όπου αυτοί ενισχύονται
(π.χ. µέσω µιας συγχώνευσης), οι ευκαιρίες για συµπαιγνία είναι
περισσότερες.
∆ιάφορες συµφωνίες συνεργασίας: Η ύπαρξη τέτοιου είδους συµφωνιών
διευκολύνει τη συµπαιγνία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε ορισµένους
κλάδους, όπως αυτός των τηλεπικοινωνιών, όπου οι ανταγωνιστές πρέπει να
έχουν συµφωνίες διασύνδεσης για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τέτοιες
συµφωνίες, πέρα του ότι διευκολύνουν την επιβολή τιµωρίας, έχουν και
άµεση επίδραση στην τιµολογιακή στρατηγική των επιχειρήσεων, στοιχείο
που επιτρέπει στις επιχειρήσεις τη διατήρηση συµπαιγνίας µεταξύ τους.
Άλλοι σχετικοί παράγοντες
Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τη διατηρησιµότητα της συµπαιγνίας µε
αµφιλεγόµενο τρόπο, δηλ. µπορεί είτε να τη διευκολύνουν είτε όχι. Οι παράγοντες
αυτοί µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµοι, όταν όλοι οι προηγούµενοι, που
αναφέραµε, δεν επαρκούν για να προσδιορίσουµε κατά πόσο υπάρχει σίγουρα
υψηλή πιθανότητα συµπαιγνίας και περιλαµβάνουν:
∆ιαφάνεια της αγοράς (Μarket Τransparency):Από τη µια πλευρά, η
συµπαιγνία είναι ευκολότερη όταν οι επιχειρήσεις µπορούν να παρατηρήσουν
τις τιµές και τις πωλήσεις των άλλων επιχειρήσεων. Από την άλλη όµως, η
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δηµοσίευση των τιµών διαφόρων παραγωγών, µε την πρωτοβουλία κάποιας
εποπτικής αρχής, µπορεί να αυξήσει τα κίνητρα παρέκκλισης της κάθε
επιχείρησης. Το ποιος παράγοντας αναµένεται να υπερισχύσει, εξαρτάται από
την υπό εξέταση αγορά. Η διαφάνεια της αγοράς, πέρα του ότι συµβάλλει στο
να καθορίσουµε πότε είναι πιθανότερη µια συµπαιγνία, φαίνεται να
επηρεάζεται άµεσα και από µια συγχώνευση. Π.χ. µια κάθετη συγχώνευση
µεταξύ ενός κατασκευαστή και ενός διανοµέα µπορεί να επιτρέψει στον
κατασκευαστή να έχει καλύτερη πρόσβαση στις στρατηγικές marketing των
αντιπάλων του.
∆ιαφοροποίηση προϊόντων (ProductDifferentiation): Αρχικά θα πρέπει να
διακρίνουµε ανάµεσα στην οριζόντια και κάθετη διαφοροποίηση των
προϊόντων. Οριζόντια διαφοροποίηση έχουµε όταν τα προϊόντα διαφέρουν ως
προς κάποιο χαρακτηριστικό τους (π.χ. χρώµα) για το οποίο όλοι οι
καταναλωτές δεν έχουν τις ίδιες προτιµήσεις. Κάθετη διαφοροποίηση έχουµε
όταν τα προϊόντα διαφέρουν σε κάποιο χαρακτηριστικό τους, όπως η
ποιότητα, για το οποίο όλοι οι καταναλωτές έχουν τις ίδιες προτιµήσεις.
Η επίδραση της οριζόντιας διαφοροποίησης στη συµπαιγνία δεν είναι
ξεκάθαρη. Πιο συγκεκριµένα, ας υποθέσουµε ότι τα προϊόντα των
επιχειρήσεων είναι διαφοροποιηµένα οριζοντίως. Σε αυτήν την περίπτωση,
υπάρχει τµηµατοποίηση των καταναλωτών (segmentation). Με άλλα λόγια,
κάθε επιχείρηση έχει τους δικούς της καταναλωτές που προτιµούν το προϊόν
της. Αυτή η τµηµατοποίηση επηρεάζει τη συµπαιγνία µε δύο τρόπους: (i)
καθιστά πιο δύσκολη την προσέλκυση νέων πελατών σε περίπτωση µείωσης
της τιµής από µια επιχείρηση, δηλ. σε περίπτωση παρέκκλισης. Άρα, µειώνει
τα κίνητρα για παρέκκλιση και κατά συνέπεια αυξάνει την πιθανότητα
συµπαιγνίας, (ii) περιορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να τιµωρήσουν
σε περίπτωση παρέκκλισης. Άρα, µειώνει την πιθανότητα συµπαιγνίας.
Η επίδραση της κάθετης διαφοροποίησης είναι λιγότερο αµφιλεγόµενη. Η
κάθετη διαφοροποίηση επηρεάζει αρνητικά τη συµπαιγνία γιατί η επιχείρηση
που έχει το καλύτερο προϊόν και άρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι
των υπολοίπων, έχει περισσότερα κίνητρα για παρέκκλιση. Ο παράγοντας
αυτός, ο οποίος επηρεάζεται σίγουρα από µια συγχώνευση, χρησιµεύει στο να
εκτιµήσουµε την πιθανότητα ύπαρξης συµπαιγνίας.
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Χαρακτηριστικά της ζήτησης: Η συµπαιγνία είναι πιο εύκολα διατηρήσιµη
στην περίπτωση που αναµένουµε αύξηση της ζήτησης, καθώς τα µελλοντικά
κέρδη είναι σηµαντικά µεγαλύτερα από τα κέρδη σήµερα. Όπως είναι
προφανές, µια επιχείρηση δεν έχει κίνητρο να παρεκκλίνει και να χάσει
µελλοντικά κέρδη.
Η ελαστικότητα της ζήτησης δεν επηρεάζει τη διατηρησιµότητα της
συµπαιγνίας, αλλά την καθιστά περισσότερο ελκυστική όταν είναι χαµηλή.
Τέλος, σε ότι αφορά τη δύναµη των αγοραστών, όσο πιο υψηλή είναι αυτή
τόσο πιο δύσκολη είναι η ύπαρξη συµπαιγνίας. Ένας δυνατός αγοραστής
µπορεί να προκαλέσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων, είτε
απειλώντας ότι θα µετακινήσει τις αγορές του σε άλλη επιχείρηση είτε
απειλώντας ότι θα αρχίσει να παράγει ο ίδιος το προϊόν. Επίσης,
συγκεντρώνοντας τις παραγγελίες του ένας δυνατός αγοραστής µπορεί να
«σπάσει» τη συµπαιγνία. Πιο συγκεκριµένα, αντί να κάνει µικρές και
σταθερές παραγγελίες µπορεί να κάνει µια µεγάλη οµαδική παραγγελία,
δίνοντας έτσι κίνητρα στις επιχειρήσεις να παρεκκλίνουν από τη συµπαιγνία.
Παρόλο που τα στοιχεία, που αφορούν τα χαρακτηριστικά της ζήτησης, είναι
χρήσιµα στο να εκτιµήσουµε τη σοβαρότητα µιας συµπαιγνίας, δε φαίνεται να
επηρεάζονται άµεσα από µια συγχώνευση.
Κοινή συµµετοχή σε πολλές αγορές (Multi – marketContact, MMC): Η
κοινή συµµετοχή των επιχειρήσεων σε πάνω από µια αγορές διευκολύνει τη
συµπαιγνία. Αυτό γιατί αυξάνει τη συχνότητα αλληλεπίδρασης και άρα τον
εντοπισµό παρέκκλισης και την τιµωρία. Από την άλλη όµως οι επιχειρήσεις
µπορεί να παρεκκλίνουν σε περισσότερες από µια αγορές. Οπότε θα λέγαµε
ότι ο παράγοντας αυτός εµφανίζει αµφιλεγόµενη επίδραση. Τέλος, µια
συγχώνευση µπορεί να αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των αγορών, στις
οποίες οι ίδιες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται. Σε αυτήν την περίπτωση,
ενισχύεται η πιθανότητα ύπαρξης και διατήρησης της συµπαιγνίας.
Επιδράσεις «δικτύων» ή clubs: Οι επιδράσεις αυτές γενικά κάνουν τη
συµπαιγνία λιγότερο πιθανή. Αυτό γιατί δηµιουργούν µια τάση για µια
επιχείρηση να κυριαρχήσει στην αγορά, γεγονός που µειώνει την πιθανότητα
συµπαιγνίας. Επιπλέον, δηµιουργείται «προσκόλληση στο προϊόν» σε
πελάτες, που ενισχύουν ακόµη περισσότερο τη θέση του «ηγέτη» στην αγορά.
Μέσω µιας µείωσης της τιµής, µια επιχείρηση µπορεί να ενισχύσει τη θέση
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της στην αγορά και να οδηγηθεί σε µια διαρκή κυριαρχία της αγοράς. Ως εκ
τούτου, οι επιδράσεις δικτύου αυξάνουν το κίνητρο παρέκκλισης και επιπλέον
τα lock–ins µειώνουν την πιθανότητα τιµωρίας.
Από την ανωτέρω δοµική ανάλυση γίνεται κατανοητή η συµβολή αυτών των
παραγόντων, τόσο στη διατήρηση της συµπαιγνίας, όσο και στην αξιολόγηση της
επίδρασης της συγχώνευσης.
Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους αυτούς τους
παράγοντες, όταν προσπαθούν να εκτιµήσουν τις επιδράσεις µιας συγχώνευσης στις
τιµές, µέσω διευκόλυνσης συνεργασιακής συµπεριφοράς. Π.χ. µια συγχώνευση
µειώνει τον αριθµό τωνσυµµετεχόντων, γεγονός που τείνει να διευκολύνει τη
διατηρησιµότητα της συµπαιγνίας, αλλά συχνά µπορεί να αυξήσει την ασυµµετρία
µεταξύ των επιχειρήσεων που παραµένουν στην αγορά, γεγονός που τείνει να έχει το
αντίθετο αποτέλεσµα. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, έχουν προταθεί κατά καιρούς
διάφορα τεστ, τα οποία θα µπορούσαν να εφαρµοστούν για να καθοριστεί η
πιθανότητα µια συγχώνευση να επηρεάσει σηµαντικά τη συµπαιγνιακή συµπεριφορά.

4.2.4. Ανάλυση δυνητικού ανταγωνισµού και εµποδίων εισόδου
Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει δύο ακόµα αρκετά σηµαντικούς
παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται στην αντι-ανταγωνιστική ισχύ των πελατών ή
προµηθευτών αλλά και στα εµπόδια εισόδου.
Ειδικότερα, η αντι-ανταγωνιστική πίεση που ενδέχεται να υφίσταται µια
επιχείρηση δεν προέρχεται µόνο από ανταγωνιστές αλλά µπορεί να ασκείται και από
τους

ίδιους

τους

πελάτες.

Είναι

δυνατόν,

ακόµα

και

επιχειρήσεις

που

χαρακτηρίζονται από υψηλά µερίδια αγοράς, να µην είναι σε θέση να παρακωλήσουν
σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, όταν οι πελάτες τους διαθέτουν
αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ. Ως αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς πρέπει να
νοείται η διαπραγµατευτική ισχύς, που έχει ο αγοραστής έναντι του πωλητή στις
εµπορικές διαπραγµατεύσεις λόγω του µεγέθους του, της εµπορικής του σηµασίας για
τον πωλητή και της ικανότητάς του να στραφεί σε εναλλακτικούς προµηθευτές.
Τέτοιου είδους λοιπόν αντισταθµιστική ισχύ, συνήθως έχουν οι µεγάλοι και
πολυσύνθετοι πελάτες, όπως π.χ. τα πολυκαταστήµατα ή οι ισχυροί προµηθευτές. Θα
πρέπει να υπογραµµίσουµε στο σηµείο αυτό ότι η ισχύς πελατών ή προµηθευτών
λαµβάνεται υπόψη, εφόσον υπάρχει και παραµένει αποτελεσµατική και µετά τη
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συγχώνευση, δεδοµένου ότι µόνο τότε µπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθµισµα των
αντι-ανταγωνιστικών επιπτώσεων της συγχώνευσης.
Η Επιτροπή λαµβάνει επίσης υπόψη της και τα υφιστάµενα εµπόδια εισόδου
(νοµικά και πραγµατικά) δυνητικών ανταγωνιστών στη σχετική αγορά, δεδοµένου
ότι, όταν η είσοδος στην αγορά έιναι αρκετά εύκολη, η συγχώνευση δεν είναι πιθανό
να δηµιουργήσει σηµαντικούς κινδύνους για τον ανταγωνισµό. Ενδεικτικά, µπορούµε
να αναφέρουµε ότι οι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν στην αξιολόγηση της
ευκολίας εισόδου θα πρέπει να σχετίζονται µε τα απόλυτα πλεονεκτήµατα κόστους ή
ζήτησης, το µη - ανακτήσιµο κόστος εισόδου και τις οικονοµίες κλίµακας. Για να
θεωρηθεί ότι ασκεί επαρκή ανταγωνιστική πίεση στις συµµετέχουσες στη
συγχώνευση επιχειρήσεις, η είσοδος στην αγορά πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι
πιθανή, έγκαιρη και σε τέτοια κλίµακα, ώστε να αποτρέψει ή να µαταιώσει τις τυχόν
αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις της συγχώνευσης. Πιθανή θεωρείται η είσοδος στην
αγορά όταν είναι αρκετά επικερδής, πράγµα που µπορεί να επαληθεύεται, ενόψει του
κόστους εισόδου, του κορεσµένου ή µη χαρακτήρα της αγοράς και των προοπτικών
εξέλιξής της. Η πιθανολογούµενη είσοδος νέων ανταγωνιστών στη σχετική αγορά θα
πρέπει να είναι ταχεία και βιώσιµη καθώς επίσης και υπολογίσιµη σε εύρος και
µέγεθος, ούτως ώστε να δύναται να αποτρέψει ή να εξουδετερώσει τις
ανταγωνιστικές επιπτώσεις της συγχώνευσης.
4.2.5. Ανάλυση δυνητικών ωφελειών στην αποτελεσµατικότητα
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επικεντρώνεται στην εξέταση του
κατά πόσο µια επικείµενη συγχώνευση είναι σε θέση να επιφέρει βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας, αντισταθµίζοντας την πιθανή ζηµία των καταναλωτών και
αυξάνοντας την ευηµερία τους. Πριν τον Κανονισµό 139/2004, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν εξέταζε τις επιδράσεις στην αποτελεσµατικότητα ούτε και ως «άµυνα»
σε περιπτώσεις που είχε αποδειχθεί ότι η συγχώνευση επρόκειτο να οδηγήσει σε
σηµαντική αύξηση της δύναµης στην αγορά. Ωστόσο, µε την πρόσφατη τροποποίηση
της νοµοθεσίας περί συγχωνεύσεων, υιοθετήθηκε η ίδια προσέγγιση που
ακολουθείται και στις Η.Π.Α., ότι δηλ. η συγχώνευση µπορεί να επιτραπεί ακόµη κι
αν οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της δύναµης των επιχειρήσεων στην αγορά, εφόσον
οι αναµενόµενες επιδράσεις αποτελεσµατικότητας είναι αρκετά σηµαντικές, ώστε να
αναµένεται ότι θα επωφεληθούν οι καταναλωτές. Όπως προβλέπεται στην
αιτιολογική σκέψη του Κανονισµού, τα µέτρα αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων
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υπό µορφή συγχωνεύσεων µπορεί να ευθυγραµµίζονται µε την απαίτηση για ύπαρξη
δυναµικού ανταγωνισµού και να είναι ικανά να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα
ενός κλάδου. Συνεπώς η προκαλούµενη από τη συγχώνευση βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας είναι δυνατόν να εξουδετερώνει τις δυσµενείς για τον
ανταγωνισµό συνέπειες της συγχώνευσης και κυρίως τη δυνητική ζηµιά για τους
καταναλωτές.Η διαπίστωση αυτή είναι άλλωστε που υποχρεώνει τις αρµόδιες αρχές,
κατά την αξιολόγηση µιας συγχώνευσης, να λαµβάνουν υπόψη τους παράγοντες, που
αναφέρονται στο άρθρ. 2 παρ. 1 του Κανονισµού, µεταξύ των οποίων
περιλαµβάνονται η εξέλιξη της τεχνικής και οικονοµικής προόδου, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή είναι επαληθεύσιµη, αποβαίνει προς όφελος του καταναλωτή
και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας δεν µπορεί να επιτευχθεί στον ίδιο βαθµό µε λιγότερο
επιζήµιους για τον ανταγωνισµό εναλλακτικούς τρόπους.
Τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ε.Ε., οι αρχές απαιτούν από τις επιχειρήσεις
να αποδείξουν ότι η προτεινόµενη συγχώνευση είναι ο µοναδικός τρόπος για να
επιτευχθεί η αποτελεσµατικότητα, γεγονός το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, αφού
σχεδόν πάντα υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση – όπως είναι η εσωτερική
ανάπτυξη65.
Τέλος, είναι σηµαντικό να εκτιµάται από τις αρµόδιες αρχές η επιρροή της
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας στους καταναλωτές, µέσω της χρήσης
κατάλληλων χρονοδιαγραµµάτων ανάλυσης της επικείµενης συγχώνευσης αλλά και
πληροφοριών που προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως πελάτες,
προµηθευτές, ανταγωνιστές, κ.τ.λ.66.
4.2.6. Ανάλυση

πιθανότητας

ύπαρξης

µιας

«προβληµατικής

επιχείρησης»
Ένας ακόµα παράγοντας που αναλύεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού
είναι το επιχείρηµα εκ µέρους των συγχωνευµένων επιχειρήσεων περί ύπαρξης
«προβληµατικής επιχείρησης». Πιο αναλυτικά, επηρεασµένη από την, αµερικανικής
προέλευσης, θεωρία «failingfirmdefence», η Επιτροπή, έχει κρίνει ως αναγκαία για
την απαγόρευση της συγχώνευσης την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της
πράξης της συγχώνευσης και του προκαλούµενου σηµαντικού περιορισµού του
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Βέττας-Κατσουλάκος, Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική Πολιτική: Τα Οικονοµικά των
Παρεµβάσεων σε Μονοπώλια και Ολιγοπώλια, ό.π., σελ. 514
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Ό.π., σελ. 515.
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ανταγωνισµού, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στη σχετική
αγορά. Κατά την Επιτροπή θεωρείται ότι δεν υπάρχει αυτός ο αιτιώδης σύνδεσµος
όταν συντρέχουν σωρευτικά οι τρείς ακόλουθες προϋποθέσεις: πρώτον, η φερόµενη
ως «προβληµατική επιχείρηση» θα αναγκασθεί να αποχωρήσει στο εγγύς µέλλον από
την αγορά λόγω των οικονοµικών δυσχερειών που αντιµετωπίζει, αν δεν την
εξαγοράσει κάποια άλλη επιχείρηση. ∆εύτερον, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική
δυνατότητα εξαγοράς, λιγότερο επιβλαβής για τον ανταγωνισµό, εκτός από την
κοινοποιηθείσα συγχώνευση. Τρίτον, αν δεν πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση, η
«προβληµατική επιχείρηση» θα παύσει αναπόφευκτα να ασκεί τις δραστηριότητές
της στην αγορά. Εάν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε η πράξη της
συγχώνευσης είναι ουδέτερη σε σχέση µε την επιδείνωση της διάρθρωσης του
ανταγωνισµού στην αγορά και συνεπώς δεν υφίσταται αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ
της πράξης της συγχώνευσης και του προκαλούµενου σηµαντικού περιορισµού του
ανταγωνισµού, αφού η επιδείνωση της διάρθρωσης του ανταγωνισµού, που αποτελεί
επακόλουθο της πράξεως συγχώνευσης, θα επερχόταν ούτως ή άλλως, δηλ. ακόµα κι
αν δε λάµβανε χώρα η συγχώνευση.
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5. Συγχώνευση Aegean – Olympic
5.1. Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 2011
Στις 26 Ιανουαρίου 2011 η Επιτροπή, στα πλαίσια του Κανονισµού 139/2004
του Συµβουλίου και ειδικότερα του άρθρ. 8 παρ. 3 αυτού, εξέδωσε απόφαση για τον
έλεγχο της συγχωνεύσης µεταξύ Aegean–Olympic67.

5.1.1. Υποβολή αιτήµατος
Στις 24 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση, σχετικά µε την
προτιθέµενη συγχώνευση της Aegeanµε την Olympic, από τις οµάδες εταιρειών
Βασιλάκη («Vassilakis»), Λασκαρίδη («Laskaridis») και Marfin, σύµφωνα µε το
άρθρ. 4 του Κανονισµού 139/2004 του Συµβουλίου. Η συγχώνευση θα
πραγµατοποιείτο µε την απόκτηση κοινού ελέγχου, µε αγορά µετοχών της νέας
συγχωνευθείσας επιχείρησης, από τις παραπάνω εταιρείες,που θα περιελάµβανε τις
επιχειρηµατικές δραστηριότητες των ανεξάρτητων ελληνικών εταιρειών:
1. Aegean Airlines S.A. (“Aegean”) και
2. Olympic Air SA , Olympic Handling SA καιOlympic Engineering SA
(συλλογικά“Olympic”).

5.1.2. Τα ενδιαφερόµενα µέρη
Ο όµιλος Βασιλάκη («Vassilakis») περιλαµβάνει εταιρείες µε επενδύσεις στις
αεροµεταφορές (Aegean), στις υπηρεσίες εδάφους (GoldairHandling), στην ενοικίαση
και χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων καθώς και στην εισαγωγή και διανοµή
αυτοκινήτων.
Η MarfinInvestmentGroup (MIG) είναι ένας όµιλος εταιρειών µε επενδύσεις
στις αεροµεταφορές (OlympicAir), στις υπηρεσίες εδάφους (OlympicHandling), στις
υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και τεχνικού ελέγχου (OlympicEngineering), στην
εστίαση κατά την πτήση (OlympicCatering), στην ναυτιλία (όµιλος Attica), στην
υγειονοµική περίθαλψη, στις τηλεπικοινωνίες, στον τουρισµό και την αναψυχή και
στους τοµείς τροφίµων και ποτών.
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Βλ. Case No COMP/M.5830-Olympic/Aegean Airlines, Regulation (EC) No 139/2004 Merger
Procedure, Article 8(3), 26/01/2011,
διαθέσιµηστοhttp://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5830_20110126_20610_25091
08_EN.pdf.
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Ο όµιλος Λασκαρίδη («Laskaridis») περιλαµβάνει εταιρείες µε επενδύσεις
στις αεροµεταφορές (Aegean), στην ναυτιλία και στα ναυπηγεία, στις υπηρεσίες
εδάφους, στον τουρισµό και στην αγοραπωλησία ακινήτων (realestate).
Η Aegeanείναι µια ανεξάρτητη αεροπορική ελληνική εταιρεία, εισηγµένη στο
χρηµατιστήριο, µε κύριους µετόχους την Vassilakis µε 36,3% και Laskaridis µε 19%
που πραγµατοποιεί µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων µε προγραµµατισµένες
και ενοικιαζόµενες (charter) πτήσεις. Από το 1999 προσφέρει προγραµµατισµένες
πτήσεις στο εσωτερικό της Ελλάδος καθώς και σε διεθνείς διαδροµές µικρών
αποστάσεων. Έχει βάση το διεθνή αερολιµένα Αθηνών (AthensInternationalAirport AIA) και εξυπηρετεί πρισσότερες από 45 διαδροµές µικρών αποστάσεων
(συµπεριλαµβανοµένων

κάποιων

υποχρεωτικών

δηµόσιων

διαδροµών

(PublicServiceObligation - P.S.O.) σε άγονες γραµµές). Είναι µέλος της
StarAllianceαπό 30 Ιουνίου 2010.
Η Olympicελέγχεται αποκλειστικά από τη Marfinκαι αποτελείται από τρείς
εταιρείες:
1. την

OlympicAir,που

είναι

εταιρεία

αεροµεταφορών

επιβατών

και

εµπορευµάτων. Άρχισε να λειτουργεί την 1η Οκτωβρίου 2009 µετά την
ιδιωτικοποίηση της πρώην OlympicAirlines. Έχει βάση το διεθνή αερολιµένα
Αθηνών και εξυπηρετεί περίπου 40 διαδροµές µικρών αποστάσεων
(συµπεριλαµβανοµένων και µερικών υποχρεωτικών δηµόσιων διαδροµών
(P.S.O.) σε άγονες γραµµές).∆ε συµµετέχει σε καµία αλυσίδα εταιρειών.
2. την OlympicHandling που προσφέρει υπηρεσίες εδάφους σε 39 ελληνικά
αεροδρόµια

εξυπηρετώντας

τόσο

την

OlympicAir

όσο

και

τρίτες

αερογραµµές.
3. την OlympicEngineeringπου βρίσκεται στο στάδιο εκκίνησης και θα
προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευών και τεχνικού ελέγχου σε
αεροσκάφη.
Σύµφωνα µε τη συµφωνία των εταιρειών που θα συµµετέχουν στη
συγχωνευµένη εταιρεία, που υπεγράφη στις 22 Φεβρουαρίου 2010, οι εταιρείες
Marfin και Vassilakis θα κατέχουν ο καθένας µερίδιο 20 – 30% ενώ η εταιρεία
Laskaridis 10-20%. Οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία, ενώ
προβλέπεται και το δικαίωµα άσκησης βέτο, προκειµένου να διασφαλιστεί ο από
κοινού έλεγχος για στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις.
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5.1.3. ∆ιαδικασία αξιολόγησης της συγχώνευσης
Η συµφωνία αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου της νέας συγχωνευθείσας
επιχείρησης από τις ανωτέρω µνηµονευθείσες εταιρείες και κατά συνέπεια εµπίπτει
στο άρθρ. 3 παρ. 1 στοιχείο β΄του Κανονισµού περί συγχωνεύσεων. Η συµφωνία έχει
ενωσιακή διάσταση σύµφωνα µε το άρθρ. 1 παρ. 3 του Κανονισµού, αφού α)ο
συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν παγκοσµίως αθροιστικά όλες οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις ξεπερνά τα 2,5 δις. €, β) ο συνολικός κύκλος εργασιών
που πραγµατοποιούν αθροιστικά όλες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ξεπερνούν τα
100 εκ. € σε τρεις χώρες – µέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος, Γερµανία), γ)ο συνολικός
κύκλος εργασιών καθεµιάς από τις εταιρείες Aegeanκαι Marfinξεπερνά τα 25 εκ. € σε
καθεµία από τις τρεις χώρες – µέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρος, Γερµανία) και δ) οι
εταιρείες Marfin, Laskaridis, Aegeanκαι Olympic έχουν καθεµία ξεχωριστό κύκλο
εργασιών στην Ε.Ε. µεγαλύτερο από 100 εκ. € και δεν πραγµατοποιούν περισσότερο
από τα 2/3 του κύκλου εργασιών τους σε ένα κράτος – µέλος.
Μετά το πρώτο στάδιο της έρευνας αγοράς η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η κοινοποιηθείσα συγχώνευση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του
Κανονισµού 139/2004 του Συµβουλίου και προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη
συµβατότητά της µε την εσωτερική αγορά και τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). Έτσι αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης
σύµφωνα µε το άρθρ. 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Κανονισµού, στις 30 Ιουλίου 2010.
Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας αγοράς, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την ύπαρξη
προβληµάτων ανταγωνισµού σε ορισµένες αγορές και προχώρησε στην έκδοση
κοινοποίησης των αιτιάσεων («ΚΑ») στις 20 Οκτωβρίου 2010. Τα ενδιαφερόµενα
µέρη, σύµφωνα µε το άρθρ. 18 για τις συγχωνεύσεις, είχαν τη δυνατότητα να
γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους στην κοινοποίηση των αιτιάσεων γραπτά, ή
προφορικά κατά τη διάρκεια ακρόασης, που έλαβε χώρα στις 11 Νοεµβρίου 2010.
Στις 18 Νοεµβρίου 2010 εστάλη από την Επιτροπή στα ενδιαφερόµενα µέρη
συµπληρωµατική κοινοποίηση αιτιάσεων («ΣΚΕ») και στις 6 ∆εκεµβρίου 2010
επιστολή µε τα πραγµατικά περιστατικά.
Στις 12 Νοεµβρίου 2010 τα ενδιαφερόµενα µέρη υπέβαλαν δεσµεύσεις
σύµφωνα µε το άρθρ. 8 παρ. 2 του Κανονισµού περί συγχωνεύσεων. Οι δεσµεύσεις
τροποποιήθηκαν τρεις φορές και η τελευταία περιείχε την τελική δέσµη δεσµεύσεων
στις 6 ∆εκεµβρίου 2010. Η Επιτροπή ζήτησε τις απόψεις των φορέων της αγοράς
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σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των προτεινόµενων δεσµεύσεων µε τη
διενέργεια δύο δοκιµών (test) αγοράς.
Στις 26 Ιανουαρίου 2011 η Επιτροπή εξέδωσε, σύµφωνα µε το άρθρ. 8 παρ. 3
του Κανονισµού, απόφαση µε την οποία η συγχώνευση κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε
την εσωτερική αγορά και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ.
Η Επιτροπή συνέχισε την έρευνα αγοράς και κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013
και εξέδωσε νέα απόφαση µε την οποία ενέκρινε τελικά τη συγχώνευση της
Aegeanµε τηνOlympic.

5.1.3.1.

Ορισµός σχετικών αγορών

Η Επιτροπή µε παλαιότερες αποφάσεις της έχει προσδιορίσει τη σχετική
αγορά, για προγραµµατισµένες υπηρεσίες αεροµεταφορών, στη βάση του σηµείου
αναχώρησης και σηµείου προορισµού (Α&Π) για κάθε ζεύγος πόλεων. Αυτός ο
ορισµός της σχετικής αγοράς αντανακλά τη ζήτηση εκεί που οι επιβάτες διερευνούν
εναλλακτικούς τρόπους να ταξιδέψουν από τη µια πόλη στην άλλη. Έτσι κάθε
συνδυασµός σηµείου αναχώρησης και σηµείου προορισµού θεωρείται ως ξεχωριστή
αγορά µε τα δικά της χαρακτηριστικά όσον αφορά την κατάταξη των επιβατών και τα
χαρακτηριστικά του προσφερόµενου προϊόντος.
Η Επιτροπή µε παλαιότερες αποφάσεις της θεωρεί ότι οι ενοικιαζόµενες
(charter) πτήσεις δεν υποκαθιστούν τις προγραµµατισµένες. Αυτό διότι οι
ενοικιαζόµενες

πτήσεις

διενεργούνται

από

τουριστικά

πρακτορεία,

που

συµπεριλαµβάνουν τις δαπάνες αυτών των πτήσεων στο συνολικό πακέτο διακοπών.
Μια αύξηση των εισιτηρίων των προγραµµατισµένων πτήσεων κατά 5 – 10% είναι
απίθανο να οδηγήσει το επιβατικό κοινό σε αγορά πακέτων διακοπών. Οι
ενοικιαζόµενες πτήσεις δεν είναι ανταγωνιστικές των προγραµµατισµένων.
Η Επιτροπή παραδοσιακά πραγµατοποιεί διάκριση µεταξύ δύο κατηγοριών
επιβατών, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετική ευαισθησία ως προς την τιµή του
εισιτηρίου. Οι ευαίσθητοι στο χρόνο επιβάτες (αδιάφοροι ως προς την τιµή) συνήθως
ταξιδεύουν για επιχειρηµατικούς σκοπούς και ζητούν σηµαντική ευελιξία για τα
εισιτηριά τους (όπως ακύρωση χωρίς επιβάρυνση, αλλαγή της ώρας αναχώρης κ.ο.κ.)
και είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιµές για αυτήν την ευελιξία. Οι
µη ευαίσθητοι στο χρόνο επιβάτες (ευαίσθητοι ως προς την τιµή) συνήθως
ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής ή για να επισκεφτούν φίλους και συγγενείς.
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Συνήθως πραγµατοποιούν κράτηση πολύ νωρίτερα και δεν απαιτούν ευελιξία
σταεισιτήριά τους.
Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι οι ευαίσθητοι και οι µη ευαίσθητοιστο χρόνο
επιβάτες αποτελούν δύο διακριτές οµάδες επιβατών. Ωστόσο η Επιτροπή αποφάσισε,
για τους σκοπούς της εν λόγω απόφασης, να µην καθορίσει εάν αυτές οι δύο οµάδες
επιβατών ανήκουν σε δύο ξεχωριστές αγορές ή σε µια ενιαία αγορά, που θα
περιλαµβάνει όλους τους επιβάτες, επειδή η αξιολόγηση όσον αφορά τον
ανταγωνισµό παραµένει αµετάβλητη ανεξάρτητα από τον ακριβή ορισµό της αγοράς.
Κατά τον ορισµό των σχετικών αγορών, Α&Π για τις υπηρεσίες
αεροµεταφορών, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της και άλλες εναλλακτικές λύσεις
µεταφοράς, στο βαθµό που αυτές µπορούν να αντικαταστήσουν τις αεροµεταφορές
στα επηρεαζόµενα δροµολόγια.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο κύριος εναλλακτικός τρόπος είναι η µεταφορά
µε οχηµαταγωγά προς τα νησιά και στην περίπτωση Αθηνών – Θεσσαλονίκης µε
τρένο. Τα ενδιαφερόµενα µέρη υποστήριξαν ότι ο ανταγωνισµός µε οχηµαταγωγά
είναι σηµαντικός στα δροµολόγια Αθήνα – Ηράκλειο, Αθήνα – Χανιά, Αθήνα –
Ρόδος, Αθήνα – Μύκονος, Αθήνα – Σαντορίνη, Αθήνα – Μυτιλήνη, Αθήνα – Χίος,
Αθήνα – Κως, Αθήνα – Σάµος και θα πρέπει να συµπεριληφθούν στην ίδια σχετική
αγορά µε τις αεροµεταφορές. Οι σιδηροδροµικές υπηρεσίες θα µπορούσαν να
συµπεριληφθούν στην ίδια σχετική αγορά για το δροµολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.
Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι η µεταφορά µε οχηµαταγωγά υποκαθιστά
ελάχιστα τις αεροµεταφορές, αφού οι υπηρεσίες οχηµαταγωγών προσφέρουν
σηµαντικά διαφορετικό προϊόν από εκείνο των αεροπορικών υπηρεσιών, σχετικά µε
τους σηµαντικούς παράγοντες του ανταγωνισµού,όπως οι τιµές, οι στρατηγικές
τιµών, ο χρόνος ταξιδίου, η συχνότητα διαδροµών, η ποιότητα, η άνεση και η
αξιοπιστία των προσφερόµενων υπηρεσιών. Μόνο στη διαδροµή Αθήνα – Μύκονος
οι δύο υπηρεσίες (αεροµεταφορές και οχηµαταγωγά) αποτελούν µέρος της αγοράς
του ιδίου προϊόντος όσον αφορά τους ευαίσθητους, µη ευαίσθητους στο χρόνο
επιβάτες και όλους τους επιβάτες.
Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ
σιδηροδροµικών και αεροπορικών υπηρεσιών, όσον αφορά σηµαντικές παραµέτρους
του ανταγωνισµού όπως ο χρόνος ταξιδίου, η συχνότητα των δροµολογίων, η
ποιότητα και η άνεση των υπηρεσιών.Έτσι οι σιδηροδροµικές µεταφορές δεν
θεωρούνται ανταγωνιστικές των αεροµεραφορών. Οι σιδηροδροµικές υπηρεσίες για
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το δροµολόγιο Αθήνα – Θεσαλλονίκη δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στην ίδια
σχετική αγορά µε τις υπηρεσίες αεροµεταφορών για καµία κατηγορία επιβατών.
Το ερώτηµα, κατά πόσο οι αεροπορικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες
οχηµαταγωγών ανήκουν στην ίδια αγορά για µη ευαίσθητους στο χρόνο επιβάτες,
αφέθηκε ανοικτό για το σκοπό της παρούσας απόφασης, εκτός από τα δροµολόγια
Αθήνα – Μύκονος και Αθήνα – Ρόδος, αφού η αξιολόγηση του ανταγωνισµού θα
παραµείνει ίδια ανεξάρτητα του κατά πόσο οι υπηρεσίες οχηµαταγωγών
συµπεριλαµβάνονται ή όχι στη σχετική αγορά. Για το δροµολόγιο Αθήνα – Ρόδος οι
αεροπορικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες οχηµαταγωγών δεν αποτελούν µέρος της
ίδιας αγοράς προϊόντων, όσον αφορά τις αγορές, για µη ευαίσθητους στο χρόνο
επιβάτες και για όλους τους επιβάτες.
Η OlympicAirκαι η Aegeanεκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια σε
κάποιες υποχρεωτικές δηµόσιες διαδροµές (PublicServiceObligation - P.S.O.), επειδή
σε αυτές τις διαδροµές δεν υπάρχουν άλλα µέσα µεταφοράς αλλά και αρκετοί
επιβάτες

για

να

κινήσουν

το

ενδιαφέρον

των

ιδιωτικών

εταιρειών.

Η

ανταγωνιστικότητα για τις διαδροµές αυτές περιορίζεται στο στάδιο του διαγωνισµού,
που διενεργείται από την ελληνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Μετά την
ανάθεση της διαδροµής σε κάποια εταιρεία και για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση
καµία άλλη αεροπορική εταιρεία δε µπορεί να κάνει χρηση αυτής της διαδροµής.
Επειδή σε αυτή την αγοράδεν παρεµποδίζεται ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός,
ανεξάρτητα από τον ακριβή ορισµό της αγοράς, η Επιτροπή άφησε ανοικτό τον
ακριβή ορισµό της αγοράς προϊόντος και της γεωγραφικής αγοράς.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους σε ευρωπαϊκά αεροδρόµια ισχύει η
Οδηγία του Συµβουλίου 96/67/E.C..Σύµφωνα µε την Οδηγία όλα τα αεροδρόµια µε
ετήσια κυκλοφορία µεγαλύτερη από 2 εκ. επιβάτες ή 50.000 τόνους φορτίο πρέπει να
απελευθερωθούν. Πέντε ελληνικά αεροδρόµια, Αθηνών, Κερκύρας, Ηρακλείου,
Ρόδου και Θεσσαλονίκης εµπίπτουν στα κριτήρια της Οδηγίας. Αποτέλεσµα της
απελευθέρωσης των υπηρεσιών εδάφους είναι οι εταιρείες GoldairHandling,
SwissportInternational, SwissportHellasSudκαι OlympicHandlingνα προσφέρουν
υπηρεσίες εδάφους σε αυτά τα αεροδρόµια. Η ελληνική πολιτεία απελευθέρωσε και
τα υπόλοιπα 34 αεροδρόµια το Μαΐο του 2010. Έτσι, η SwissportHellasSud απέκτησε
άδειες λειτουργίας σε 18 αεροδρόµια, η GoldairHandling σε

6 και η

OlympicHandling σε όλα. Οι παραπάνω εταιρείες έχουν τη νοµική δυνατότητα να
ζητήσουν άδειες για όλα τα αεροδρόµια. Η σχετική αγορά για τις υπηρεσίες εδάφους
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περιλαµβάνει όλες τις υπηρεσίες (οδήγηση αεροπλάνων, φόρτωση και εκφόρτωση
αποσκευών και φορτίων, cateringκ.ο.κ.), για τους επιβάτες και τα αεροσκάφη. Η
Επιτροπή άφησε ανοικτό τον ακριβή ορισµό της γεωγραφικής αγοράς για τις
υπηρεσίες εδάφους, για το σκοπό της παρούσας απόφασης, αφού η συγχώνευση είναι
απίθανο να παρεµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό.
Η συµφωνία της συγχώνευσης οδήγησε σε άλλες επηρεαζόµενες αγορές, όπως
οι αγορές υπηρεσιών συντήρησης, επισκευών και τεχνικού ελέγχου (MRO), εστίασης
κατά την πτήση και πώλησης αεροπορικών θέσεων σε διοργανωτές ταξιδίων. Ο
ακριβής ορισµός της αγοράς για όλες αυτές αφέθηκε ανοικτός, για το σκοπό της
παρούσας απόφασης, αφού η συγχώνευση δεν είναι πιθανό να παρεµποδίσει
σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό σε οποιαδήποτε από αυτές τις αγορές,
ανεξάρτητα από τον ακριβή ορισµό της αγοράς.

5.1.3.2.

Ανάλυση δυνητικού ανταγωνισµού και εµποδίων εισόδου

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συγχώνευσης στον ανταγωνισµό η
Επιτροπή συγκρίνει την κατάσταση µετά από τη συγχώνευση µε εκείνη που θα ίσχυε
χωρίς αυτήν68. Σε µερικές περιπτώσεις, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της και
µελλοντικές αλλαγές στην αγορά, που µπορεί αιτιολογηµένα να προβλεφθούν, όπως η
πιθανή είσοδος ή έξοδος από την αγορά επιχειρήσεων εάν η συγχώνευση δεν
πραγµατοποιηθεί. Τα ενδιαφερόµενα µέρη ισχυρίστηκαν ότι η ελληνική αγορά είναι
πολύ µικρή για να επιτρέψει σε δύο αεροµεταφορείς, που προσφέρουν πλήρεις
υπηρεσίες, όπως η Aegeanκαι η OlympicAir να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και
βιώσιµα και κατά συνέπεια όλα τα δροµολόγια µπορούν να είναι κερδοφόρα εάν τα
λειτουργεί µόνο ένας αεροµεταφορέας. ∆ηλ. τα ενδιαφερόµενα µέρη υποστήριξαν ότι
είναι απίθανο χωρίς τη συγχώνευση η Aegeanκαι η OlympicAirνα συνεχίσουν να
ανταγωνίζονται µεταξύ τους σε µια σειρά εσωτερικών και διεθνών δροµολογίων.
Από την έρευνα της αγοράς δεν προέκυψε ότι η ελληνική αγορά δεν µπορεί να
στηρίξει τη λειτουργία πέραν του ενός αεροµεταφορέα, ενδεχοµένως µε διαφορετικά
επιχειρηµατικά µοντέλα. Η ανάλυση της κατάστασης του ανταγωνισµού που
ενδέχεται να υπάρξει χωρίς τη συγχώνευση αποκαλύπτει ότι η OlympicAirκαι η
Aegeanθα είναι σε θέση να λειτουργήσουν και οι δύο στην ελληνική αγορά,
ενδεχοµένως σε µια αναδιαρθρωµένη ή περιορισµένη µορφή.
68

Καρύδης, Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισµού-Θεµελιώδεις Ελευθερίες,
Ανταγωνισµός-Κρατικές Ενισχύσεις, ό.π., σελ. 274.
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Η Aegeanκαι η OlympicAirθα συνεχίσουν ενδεχοµένως να ανταγωνίζονται σε
δέκα ελληνικές εσωτερικές διαδροµές και συγκεκριµένα στις Αθήνα – Χανιά, Αθήνα
– Ηράκλειο, Αθήνα – Ρόδος, Αθήνα – Μύκονος, Αθήνα – Σαντορίνη, Αθήνα –
Μυτιλήνη, Αθήνα – Χίος, Αθήνα – Κως, Αθήνα – Σάµος και Αθήνα – Θεσσαλονίκη
στο προσεχές µέλλον χωρίς τη συγχώνευση. Γι’ αυτό η Επιτροπή αξιολόγησε τα
αποτελέσµατα της κατάργησης του ανταγωνισµού σε αυτά τα εσωτερικά δροµολόγια.
Η

προτεινόµενη

συγχώνευση

δε

θα

παρεµποδίσει

σηµαντικά

τον

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό σε καµία από τις διεθνείς διαδροµές, επειδή σε αυτές
λειτουργούν και ξένες αεροπορικές εταιρείες.
Η συγχώνευση θα οδηγήσει σε πολύ µεγάλα µερίδια αγοράς σε µια σειρά
ελληνικών εσωτερικών διαδροµών. Την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2010 η
OlympicAirκαι η Aegean µοιράζονταν το 90 – 100% των επιβατών στις διαδροµές
εσωτερικού και το 30 – 40% των επιβατών των διεθνών διαδροµών, που
διακινούνταν µέσω του AthensInternationalAirport (AIA). Υπηρετούν ένα µεγάλο
αριθµό διαδροµών (16 ελληνικές και 20 διεθνείς η Aegean και 29 ελληνικές και 15
διεθνείς η OlympicAir). Και οι δύο ανταγωνίζονται σε 17 διαδροµές (11 ελληνικές
και 6 διεθνείς). Είναι πολύ στενοί ανταγωνιστές αφού έχουν την ίδια συχνότητα
πτήσεων, το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών, τους ίδιους τύπους αεροσκαφών κ.ο.κ..
Επιπλέον, είναι οι µόνες που έχουν βάση στο AthensInternationalAirport, σήµατα
αναγνωρισµένα από τους Έλληνες επιβάτες και ακολουθούν όµοιες στρατηγικές
τιµών.
Βάσει του ορισµού της αγοράς, που αποκλείει τα οχηµαταγωγά και τις
σιδηροδροµικές υπηρεσίες από τα δροµολόγια, που είναι διαθέσιµες αυτές οι
µεταφορές, η συγχώνευση θα οδηγούσε σε πολύ υψηλά µερίδια αγοράς που φθάνουν
το 100% σε κάποιες περιπτώσεις. Εάν οι σχετικές αγορές περιελάµβαναν και άλλους
τρόπους µεταφοράς (οχηµαταγωγά ή σιδηροδροµικές υπηρεσίες) τα συνδυασµένα
µερίδια αγοράς τηςOlympicAirκαι της Aegean θα ήταν σηµαντικά χαµηλότερα.
Ωστόσο, δεδοµένης της περιορισµένης ανταγωνιστικής πίεσης, που ασκούν οι άλλοι
τρόποι µεταφοράς στις αεροπορικές υπηρεσίες, λόγω των πολύ διαφορετικών
χαρακτηριστικών του προϊόντος που προσφέρουν, αυτά τα µερίδια αγοράς θα
υπερεκτιµούσαν τη σηµασία των άλλων τρόπων µεταφοράς και θα υποτιµούσαν σε
µεγάλο βαθµό τον πραγµατικό ανταγωνισµό που θα ασκούσαν µεταξύ τους η
OlympicAirκαι η Aegean.
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ΗMarfin, µέσω της θυγατρικής της Attica ελέγχει εξ’ ολοκλήρου τις εταιρείες
οχηµαταγωγών BlueStarFerriesκαιSuperfastFerries. Συνεπώς, η ανταγωνιστική πίεση
των δύο εταιρειών οχηµαταγωγών στη συγχωνευθείσα επιχείρηση θα είναι
περιορισµένη αφού αυτές ελέγχονται από τη Marfin.
Μετά την ανάλυση των εσωτερικών εγγράφων της OlympicAirκαι της Aegean
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι για την έξοδο από τα δροµολόγια Αθήνα – Κεφαλονιά,
Αθήνα – Λήµνος, Αθήνα – Σόφια, Αθήνα – Βουκουρέστι, Αθήνα – Ιωάννινα, Αθήνα
– Καβάλα, Αθήνα – Τίρανα, Αθήνα – Βιέννη, Αθήνα – Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη –
Χανιά, Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη, Θεσσαλονίκη – Ρόδος
και Αθήνα – Μιλάνο της OlympicAirή της Aegean η απόφαση είχε ληφθεί πριν από
την έναρξη των συζητήσεων για τη συγχώνευση. Εποµένως, η απόσυρση των
εταιρειών από τα ανωτέρω δροµολόγια δεν είναι σχετική µε τη συγχώνευση.
Η Επιτροπή δεν ανέλυσε αυτά τα δροµολόγια, εκτός από το δροµολόγιο
Αθήνα – Κέρκυρα, για το οποίο η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι η συγχώνευση θα
καταργούσε το δυνητικό ανταγωνισµό µεταξύ OlympicAirκαι Aegean.
Η συγχώνευση θα οδηγούσε σε σηµαντική παρακώλυση του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού, λόγω της κατάργησης του πραγµατικού ανταγωνισµού, σε 9
εσωτερικά δροµολόγια: Αθήνα – Χανιά, Αθήνα – Ηράκλειο, Αθήνα – Ρόδος, Αθήνα
– Σαντορίνη, Αθήνα – Μυτιλήνη, Αθήνα – Χίος, Αθήνα – Κως, Αθήνα – Σάµος και
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ανεξάρτητα από το κατά πόσο ορίζονται διαφορετικές αγορές
για ευαίσθητους ως προς το χρόνο επιβάτες, µη ευαίσθητους ως προς το χρόνο
επιβάτες ή για όλους τους επιβάτες.
Όσον αφορά τους ευαίσθητους στο χρόνο επιβάτες για τους οποίους τα
οχηµαταγωγά δεν αποτελούν εναλλακτική λύση, η συγχώνευση θα οδηγούσε σε ένα
µονοπώλιο,αφού η AthensAirways σταµάτησε να λειτουργεί το Σεπτέµβριο του
2010και θα καταργούσε τον ανταγωνισµό µεταξύ 2 ιδιαίτερα στενών ανταγωνιστών
σε όλα αυτά τα δροµολόγια εκτός από το δροµολόγιο Αθήνα – Ηράκλειο, όπου η
SkyExpressπαρέχει µια υπηρεσία µικρής κλίµακας (µια ηµερήσια πτήση, ενώ η
Aegeanκαι η OlympicAir παρέχουν από κοινού 10 πτήσεις ηµερησίως).
Σχετικά µε τους µη ευαίσθητους στο χρόνο επιβάτες, η απόφαση διακρίνει
µεταξύ των δροµολογίων, όπου οι συνδυασµένες υπηρεσίες µεταφοράς δεν
αποτελούν µέρος της ίδιας αγοράς µε τις αεροµεταφορές (Αθήνα – Θεσσαλονίκη,
Αθήνα – Ρόδος) και όλων των άλλων σχετικών δροµολογίων, όπου η συµπερίληψη
των υπηρεσιών οχηµαταγωγών στην ίδια αγορά παρέµεινε ανοικτή. Για τα
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δροµολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη και Αθήνα – Ρόδος η συγχώνευση θα οδηγούσε
σε συνδυασµένα µερίδια αγοράς 90% ή περισσότερο και θα καταργούσε τον
ανταγωνισµό µεταξύ 2 ιδιαίτερα στενών ανταγωνιστών.
Για τα δροµολόγια Αθήνα – Χανιά, Αθήνα – Ηράκλειο, Αθήνα – Σαντορίνη,
Αθήνα – Μυτιλήνη, Αθήνα – Χίος, Αθήνα – Κως και Αθήνα – Σάµος ισχύει ο ίδιος
συλλογισµός, µε εκείνον της περίπτωσης των δροµολογίων Αθήνα – Θεσσαλονίκη
και Αθήνα – Ρόδος εάν τα οχηµαταγωγά δε θεωρούνταν µέρος της ίδιας αγοράς. Εάν
τα οχηµαταγωγά θεωρούνταν µέρος της ίδιας αγοράς, τα µερίδια αγοράς των υπό
συγχώνευση εταιρειών θα κυµαίνονταν µεταξύ 30-70% τη χειµερινή περίοδο του
2009 – 2010 και 10 – 60% σε τµήµα της θερινής περιόδου 2010 (Απρίλιος - Ιούλιος
2010). Ο ανταγωνισµός από τα οχηµαταγωγά είναι περιορισµένος, αφού οι υπηρεσίες
οχηµαταγωγών εµφανίζουν σηµαντικό βαθµό διαφοροποίησης σε σύγκριση µε τις
αεροπορικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, δεν είναι πιθανό τα οχηµαταγωγά να
χειραγωγήσουν τη συµπεριφορά της συγχωνευθείσας επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά
τον καθορισµό των τιµών των εισιτηρίων.
Όσον αφορά την ενδεχόµενη αγορά, που περιλαµβάνει όλους τους επιβάτες,
ισχύει ανάλογα ότι και για την αγορά για τους µη ευαίσθητους ως προς το χρόνο
επιβάτες, αφού στην αγορά αυτή θα συµπεριλαµβάνονται και οι ευαίσθητοι στο
χρόνο επιβάτες.
Η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι η συγχώνευση θα οδηγούσε στην κατάργηση
του δυνητικού ανταγωνισµού µεταξύ της Aegeanκαι της OlympicAirστο δροµολόγιο
Αθήνα – Κέρκυρα, αφού οι δύο αυτές εταιρείες είναι δυνητικοί ανταγωνιστές σε αυτό
το δροµολόγιο, λόγω κυρίως της βάσης τους στο AthensInternationalAirport και λόγω
του γεγονότος ότι το δροµολόγιο αυτό ιστορικά παρουσίασε ικανή ζήτηση για να
στηρίξει τη λειτουργία δύο αεροµεταφορέων.
Συµπερασµατικά, σχετικά µε την αξιολόγηση ανά δροµολόγιο, η Επιτροπή
συνάγει, ότι η συγχώνευση θα παρεµπόδιζε σηµαντικά τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής κατά την έννοια
του άρθρ. 2 παρ.3 του Κανονισµού περί συγχωνεύσεων, ως αποτέλεσµα της
δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης στις ενδεχόµενες αγορές για ευαίσθητους στο χρόνο
επιβάτες στα δροµολόγια Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Αθήνα – Ηράκλειο, Αθήνα –
Χανιά, Αθήνα – Ρόδος, Αθήνα – Σαντορίνη, Αθήνα – Μυτιλήνη, Αθήνα – Χίος,
Αθήνα – Κως και Αθήνα – Σάµος και στα δροµολόγια Αθήνα – Ρόδος και Αθήνα –
Θεσσαλονίκη στις ενδεχόµενες αγορές για τους µη ευαίσθητους ως προς το χρόνο
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επιβάτες και όλους τους επιβάτες. Για τις αγορές όπου οι υπηρεσίες οχηµαταγωγών
µπορεί να αποτελούν µέρος της σχετικής αγοράς και συγκεκριµένα τις ενδεχόµενες
αγορές για µη ευαίσθητους ως προς το χρόνο επιβάτες και όλους τους επιβάτες στα
δροµολόγια Αθήνα – Ηράκλειο, Αθήνα – Χανιά, Αθήνα – Σαντορίνη,Αθήνα –
Μυτιλήνη, Αθήνα – Χίος, Αθήνα – Κως και Αθήνα – Σάµος δεν είναι αναγκαίο να
εξαχθεί οριστικό συµπέρασµα, όσον αφορά τη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης, αφού
και χωρίς αυτήν, η συγχώνευση θα παρεµπόδιζε σηµαντικά τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά ως αποτέλεσµα της κατάργησης της ιδιαίτερα
στενής ανταγωνιστικής σχέσης µεταξύ τηςAegeanκαι της OlympicAir.Επιπλέον, η
συγχώνευση θα περιόριζε σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην
εσωτερική αγορά, µε την αποτροπή της πιθανότητας εισόδου ενός νέου αξιόπιστου
αεροµεταφορέα στο δροµολόγιο Αθήνα – Κέρκυρα. Αντίθετα, δε διαπιστώθηκαν
προβλήµατα σχετικά µε τον ανταγωνισµό σε άλλα εσωτερικά και διεθνή δροµολόγια,
στα οποία σήµερα ανταγωνίζονται η Aegeanκαι η OlympicAir,διότι σε αυτά τα
δροµολόγια η συγχωνευθείσα επιχείρηση θα εξακολουθεί να αντιµετωπίζει επαρκή
ανταγωνισµό.
Η είσοδος νέων αεροµεταφορέων στα εσωτερικά δροµολόγια δεν είναι
πιθανή, έγκαιρη ή επαρκής για να αποκαταστήσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις, που η
Aegeanκαι η OlympicAirθα συνέχιζαν να ασκούν µεταξύ τους, χωρίς τη συγχώνευση.
Η έρευνα της αγοράς έδειξε, ότι υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια, στην είσοδο ή και
στην επέκταση σε όλα τα ελληνικά εσωτερικά δροµολόγια, τα οποία από κοινού
καθιστούν απίθανο για οποιοδήποτε ξένο ή εγχώριο ανταγωνιστή να εισέλθει στην
αγορά και να ασκήσει αξιόπιστη ανταγωνιστική πίεση στη συγχωνευθείσα
επιχείρηση. Για να αντιµετωπίσει ένας νεοεισερχόµενος ανταγωνιστικά τη
συγχωνευθείσα εταιρεία, στα ελληνικά εσωτερικά δροµολόγια, θα έπρεπε να έχει µια
βάση στο AthensInternationalAirportκαι να αναπτύξει ένα σήµα ελκυστικό,
αντίστοιχο µε εκείνο της Aegeanκαι της OlympicAir. Επιπλεόν, θα πρέπει να
αντιµετωπίσει υψηλές µη ανακτήσιµες δαπάνες, να έχει πρόσβαση στις πτήσεις
ανταποκρίσεων εσωτερικού και εξωτερικού και να δηµιουργήσει ένα δίκτυο διανοµής
στην Ελλάδα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι καµία νέα είσοδος στην ελληνική
εσωτερική αγορά δε θα ήταν πιθανή, έγκαιρη και επαρκής για να ανταγωνιστεί τη
συγχωνευθείσα επιχείρηση.
Όσον αφορά τις υποχρεωτικές δηµόσιες διαδροµές (P.S.O.),η απόφαση
συνάγει ότι είναι απίθανο η συγχώνευση να οδηγήσει σε σηµαντικό περιορισµό του
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αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι η συγχωνευθείσα επιχείρηση θα
συνεχίζει να αντιµετωπίζει τον ανταγωνισµό άλλων εταιρειών αυτής της αγοράς και
συγκεκριµένα

της

SkyExpressκαι

της

Astra.ΟιαεροπορικέςεταιρείεςDanishAirTransportκαιRomania’sCarpatairεξέφρασανε
νδιαφέρον να υποβάλλουν προσφορά για ελληνικά δροµολόγια P.S.O. στον επόµενο
διαγωνισµό. Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε, ότι γι’ αυτήν την κατηγορία
δροµολογίων οι παραπάνω αεροπορικές εταιρείες µπορούν να αρχίσουν τις
δραστηριότητές τους, αντίθετα µε ότι συµβαίνει για τις πτήσεις στις υπόλοιπες
διαδροµές της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή ανέλυσε την

καθετοποιηµένη σχέση µεταξύ της αγοράς υπηρεσιών εδάφους και της αγοράς
αεροπορικών µεταφορών, την πιθανότητα συνεργασίας µετά τη συγχώνευση, µεταξύ
της OlympicHandlingκαι της Goldair καθώςκαι τη δυνατότητα ανταγωνισµού τους
από τις ανεξάρτητες εταιρείες SwissportInternationalκαι SwissportHellasSud. Η
έρευνα της αγοράς απέδειξε ότι και αν ακόµη η συγχωνευθείσα επιχείρηση
προσπαθούσε να επηρεάσει τη συµπεριφορά της Goldair στην αγορά, η Swissportθα
ήταν σε θέση να αντισταθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια συντονισµού. Ως εκ τούτου,
η Επιτροπή κατέληξε, ότι η συγχώνευση είναι απίθανο να οδηγήσει σε συντονισµένα
αποτελέσµατα, αφού η δοµή της αγοράς µετά τη συγχώνευση, δε θα αυξήσει τα
κίνητρα για τους συµµετέχοντες στην αγορά να προβούν σε αθέµιτες συµφωνίες
σύµπραξης. Κατά συνέπεια, η συγχώνευση δεν είναι πιθανό να περιορίσει σηµαντικά
τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην αγορά για την παροχή υπηρεσιών εδάφους
στην Ελλάδα. Βάσει του αποτελέσµατος της έρευνας αγοράς η συγχώνευση είναι
απίθανο να περιορίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην αγορά
υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου και εστίασης κατά την πτήση, που συνδέονται κάθετα
µε τις αεροµεταφορές, καθώς και στην αγορά πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων σε
ταξιδιωτικούς πράκτορες, όπου η Ολυµπιακή συµµετέχει σε περιορισµένο βαθµό.

5.1.3.3.

Βελτίωση αποτελεσµατικότητας

Στις κατευθυντήριες γραµµές για τις οριζόντιες συγχωνεύσεις ορίζεται, ότι τα
ενδιαφερόµενα

µέρη

αποτελεσµατικότητας,

οφείλουν
που

να

αποδείξουν,

προβάλουν,

εξισσοροπεί

ότι
τα

η

βελτίωση

της

αντι-ανταγωνιστικά

αποτελέσµατα µιας συγχώνευσης. Τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν να αποδείξουν
ότι πληρούνται οι ακόλουθες τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις:
1. η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας θα αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές
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2. η βελτίωση προκύπτει από τη συγχώνευση
3. είναι επαληθεύσιµη
Τα ενδιαφερόµενα µέρη δήλωσαν ότι θα έχουν µειωµένο κόστος, το οποίο θα
προέλθει από καλύτερες τιµές των προµηθειών της συγχωνευµένης εταιρείας, επειδή
θα γίνονται µεγαλύτερες παραγγελίες, σε καύσιµα, σε συµφωνίες συντήρησης των
αεροσκαφών, σε ενοικιάσεις αεροσκαφών, σε αµοιβές από πιστωτικές κάρτες, σε
υπηρεσίες εδάφους και προµήθειες φαγητού και σε συστήµατα επικοινωνίας.
Ωστόσο, δεν παρείχαν τις απαραίτητες έγγραφες αποδείξεις που θα επιβεβαίωναν ότι
οι προµηθευτές θα τους παρείχαν µειωµένες τιµές.
Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι οι
αποδείξεις είναι ανεπαρκείς για να συµπεράνει ότι οι ισχυριζόµενες βελτιώσεις στην
αποτελεσµατικότητα, που θα προέλθουν από τη συγχώνευση, θα αντισταθµίσουν τις
αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και την πιθανή βλάβη των καταναλωτών.

5.1.3.4.
Η

Επιτροπή

Ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης των µερών
ανέλυσε

τη

συνολική

οικονοµική

κατάσταση

των

ενδιαφεροµένων µερών. Όσον αφορά την Aegean, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα, ότι οι προοπτικές της είναι θετικές ανεξάρτητα από τη συγχώνευση. Για
την OlympicAirδιαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε ζηµίες, αφού, ως νεοσύστατη
επιχείρηση, ασκούσε επιθετική στρατηγική τιµών, που είχε αντίκτυπο στα έσοδά της.
Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι εφαρµόζονται µέτρα αναδιάρθρωσης και η
αποδοτικότητά της βελτιώνεται σταθερά. Με την εφαρµογή περαιτέρω µέτρων
αναδιάρθρωσης τα οικονοµικά αποτελέσµατα της OlympicAirθα βελτιώνονταν στο
προσεχές µέλλον. Επιπλέον, η OlympicAir ανήκει στη Marfin και συνεπώς η
οικονοµική κατάστασή της θα έπρεπε να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης
οικονοµικής κατάστασης της µητρικής της εταιρείας. Στο τέλος του πρώτου
εξαµήνου του 2010 η Marfinείχε 570εκ. € ρευστό. Μερικές από τις εταιρείες που
συµµετέχει η Marfinπαρουσίασαν προσωρινές αλλά σηµαντικές ζηµιές, όπως η
Atticaτο 2009. Καµία όµως από τις εταιρείες, που συµµετέχει, δεν οδηγήθηκε σε
χρεοκοπία. Με δεδοµένη τη ρευστότητα της Marfin και τη συµµετοχή της σε
εταιρείες αµυντικού προτύπου, τροφίµων και γαλακτοκοµικών (Vivartia) και σε
νοσοκοµεία, θεωρείται απίθανο ότι θα αφήσει την OlympicAir να πτωχεύσει. Σε
περίπτωση πτώχευσης της OlympicAirτο σήµα και τα δίπλευρα δικαιώµατα θα
επέστρεφαν στην ελληνική πολιτεία. Έτσι, η Marfin θα έχανε την αξία ενός άθικτου
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κεφαλαίου. Επιπλέον, η OlympicAir λειτουργεί σε 13 P.S.O.διαδροµές και θα έπρεπε
να πληρώσει αποζηµιώσεις στην ελληνική πολιτεία για τις υποχρεώσεις της
OlympicAir, που είχε αποδεχθεί για να λειτουργεί αυτές τις διαδροµές µέχρι το τέλος
του συµβολαίου. Περαιτέρω, η πτώχευση της OlympicAir θα έβλαπτε τη φήµη της
Marfinκαι την ικανότητά της να βρίσκει κεφάλαια στην αγορά µε χαµηλά επιτόκια.
Αν και τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν το ζήτησαν, η Επιτροπή αποφάσισε να
αναλύσει την κατάσταση της OlympicAir,όσον αφορά τα τρία κριτήρια που ορίζονται
στην παρ. 90 των κατευθυντήριων γραµµών για τις οριζόντιες συγχωνεύσεις. Από την
έρευνα της αγοράς προέκυψε ότι:
1. η OlympicAir δεν είναι πιθανό να αναγκαστεί να αποχωρήσει από την αγορά
στο εγγύς µέλλον
2. δεν είναι πιθανό να υπάρξει άλλη εναλλακτική δυνατότητα, λιγότερο
επιβλαβής για τον ανταγωνισµό, εκτός από την προτεινόµενη συγχώνευση
και
3. χωρίς τη συγχώνευση τα στοιχεία ενεργητικού της OlympicAir δε θα
εξήρχοντο υποχρεωτικά από την αγορά.Το σήµα Olympic αποτελεί ένα πολύ
ελκυστικό στοιχείο ενεργητικού µε πολλές πιθανότητες να εξεύρει ένα
δυνητικό αγοραστή, ο οποίος θα το χρησιµοποιούσε για να πραγµατοποιεί
πτήσεις στην ελληνική αγορά. Η OlympicAir έχει αεροσκάφη ShortTakeOffandLanding (STOL) κατάλληλα για τα µικρά αεροδρόµια των ελληνικών
νησιών. Σε περίπτωση χρεοκοπίας της OlympicAir άλλες εταιρείες θα τα
αγόραζαν.
Έπειτα από τα παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι τα
ενδιαφερόµενα µέρη απέτυχαν να αποδείξουν ότι η ανταγωνιστική δοµή που θα
ακολουθήσει τη συγχώνευση δεν προκαλείται ευθέως από αυτήν. Τα τρία test,που
καθορίζονταιγια τις οριζόντιες συγχωνεύσεις δεν επαληθεύονται, καθώς δεν
αποδείχθηκε ότι χωρίς τη συγχώνευση η OlympicAir θα εξέλθει της αγοράς στο
προσεχές µέλλον, δεν υπάρχει λιγότερο ανταγωνιστική λύση της συγχώνευσης και ότι
χωρίς τη συγχώνευση τα κεφάλαια της OlympicAir αναπόφευκτα θα εξέλθουν της
αγοράς.
Πράγµατι, οι αποδείξεις που συνελέγησαν από την Επιτροπή, κατά την έρευνα
σε βάθος της αγοράς, δείχνουν ότι τα κριτήρια για πιθανότητα ύπαρξης µιας
αποτυχηµένης

επιχείρησης

(failingfirmdefence)

δεν

έχουν

εφαρµογή

στη

συγκεκριµένη περίπτωση και ότι η συγχώνευση πιθανόν να ασκήσει ανταγωνισµό σε
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σηµαντική έκταση πέρα από την έκταση του ανταγωνισµού που θα ασκούσε η έξοδος
της OlympicAirαπό την αγορά.

5.1.3.5.

∆εσµεύσεις

Για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ανταγωνισµού που εντόπισε η
Επιτροπή, τα ενδιαφερόµενα µέρη υπέβαλαν δεσµεύσεις, σύµφωνα µε το άρθρ. 8
παρ. 2 του Κανονισµού, στις 12 Νοεµβρίου 2010 και συµπληρωµατικές δεσµεύσεις
στις 18 Νοεµβρίου 2010 καθώς και νέες δεσµεύσεις στις 29 Νοεµβρίου 2010 που
τροποποιήθηκαν µερικώς στις 6 ∆εκεµβρίου 2010. Όλες οι εκδοχές των δεσµεύσεων
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, συνίστανται κυρίως στην προσφορά αποδέσµευσης
µιας σειράς χρονοθυρίδων (slots) σε διάφορα ελληνικά αεροδρόµια, που συνδέουν τα
δροµολόγια για τα οποία εντοπίστηκαν προβλήµατα ανταγωνισµού. Οι δεσµεύσεις
για τις χρονοθυρίδες προέβλεπαν τη χορήγηση κεκτηµένων δικαιωµάτων επί των
χρονοθυρίδων, που θα εκχωρούνταν στο νεοεισερχόµενο. Οι εκχωρηθείσες
χρονοθυρίδες θα έχουν απόκλιση 0 – 15 λεπτών από τα ωράρια που θα ζητήσει ο
νεοεισερχόµενος. Τα διορθωτικά µέτρα, όσον αφορά τις χρονοθυρίδες, συνοδεύτηκαν
από

ορισµένες

δευτερεύουσες

δεσµεύσεις,

όπως

την

προσφορά

στους

νεοεισερχόµενους, (α) να συνάψουν µια σύµβαση συνεργασίας διασύνδεσης
αερογραµµών µε τη συγχωνευθείσα επιχείρηση στα προβληµατικά δροµολόγια και
(β) την ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες εδάφους και συντήρησης, επισκευών και
τεχνικού ελέγχου, που θα χορηγούνται από τη συγχωνευθείσα επιχείρηση στο διεθνές
αεροδρόµιο Αθηνών και σε αεροδρόµιο οποιουδήποτε προορισµού για τα 9
προαναφερθέντα δροµολόγια. Οι

δεσµεύσεις θα ισχύουν µέχρις ότου οι

νεοεισερχόµενες εταιρείες αποκτήσουν ένα µερίδιο αγοράς, που θα µετρηθεί µε το
συνολικό αριθµό των από πόλη σε πόλη επιβατών για 2 συνεχείς ΙΑΤΑ
(InternationalAirTransportAssociation) περιόδους.
Η Επιτροπή διενήργησε δύο testαγοράς για να συλλέξει τις απόψεις των
συµµετεχόντων στη σχετική αγορά, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των
προτεινόµενων διορθωτικών µέτρων. Από την έρευνα της αγοράς προέκυψε, ότι οι
βασικοί φραγµοί εισόδου δεν είναι ούτε η διαθεσιµότητα των χρονοθυρίδων ούτε
άλλα χαρακτηριστικά, που αποτελούν αντικείµενο δευτερευουσών δεσµεύσεων. Τα
περισσότερα αεροδρόµια και οι σχετικές αερολιµενικές αρχές διαθέτουν δωρεάν
επαρκή αριθµό χρονοθυρίδων. Επίσης από την έρευνα της αγοράς προέκυψε ότι ούτε
οι διεθνείς αεροµεταφορές ούτε οι ελληνικές εσωτερικές εταιρείες αεροµεταφορών
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διαθέτουν αξιόπιστο σχέδιο εισόδου στην αγορά. Κατά συνέπεια, µετά τη
συγχώνευση δε θα υπάρξει έγκαιρη, πιθανή και επαρκής είσοδος που να επηρεάσει
την τιµολογιακή συµπεριφορά της συγχωνευθείσας επιχείρησης.
Έπειτα από τα παραπάνω η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
κοινοποιηθείσα συγχώνευση, µε την οποία ο όµιλος Vassilakis, ο όµιλος Marfinκαι ο
όµιλος Laskaridisαποκτούν, κατά την έννοια του άρθρ. 3 παρ. 1 στοιχείο β΄ του
Κανονισµού

περί

συγχωνεύσεων,

κοινό

έλεγχο

της

νέας

συγχωνευθείσας

επιχείρησης, που θα συµπεριλαµβάνει την AegeanAirlinesSA, την OlympicAirSA,
την OlympicHandlingSA και την OlympicEngineering, κυρήσσεται ασυµβίβαστη µε
την κοινή αγορά και τη συµφωνία για τον ΕΟΧ.

5.2. Απόφαση έγκρισης της συγχώνευσης από την Επιτροπή
Μετά την αρνητική απόφαση της Επιτροπής για τη συγχώνευση της Aegean
και της Olympic, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνα της αγοράς, για την εν λόγω
υπόθεση, και κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013. Από τη διεξοδική έρευνα της αγοράς
προέκυψε, ότι αν η OlympicAir, δεν εξαγοραζόταν από την Aegean, θα αναγκαζόταν
στο άµεσο µέλλον να παύσει να λειτουργεί, λόγω οικονοµικών δυσχερειών. Η
Aegean θα καθίστατο η µοναδική εταιρεία πτήσεων εσωτερικού και θα αποκτούσε τα
µερίδια αγοράς της OlympicAir. Ανεξάρτητα από τη συγχώνευση η OlympicAir
σύντοµα θα έπαυε να υπάρχει ως ανταγωνίστρια της Aegean. Κατά συνέπεια, η
συγχώνευση δε στρεβλώνει τον ανταγωνισµό, ο οποίος ούτως ή άλλως δε θα υπήρχε.
Έτσι, η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισµού της Ε.Ε. για τις συγχωνεύσεις, την
προτεινόµενη εξαγορά της Olympic από την AegeanAirlines69.
Ο αρµόδιος για την Πολιτική Ανταγωνισµού και αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Χουακίν Αλµούνια δήλωσε σχετικά: «Είναι σαφές ότι, εξαιτίας της συνεχιζόµενης
ελληνικής οικονοµικής κρίσης και δεδοµένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονοµικής
κατάστασης, που αντιµετωπίζει η OlympicAir θα ήταν αναγκασµένη, σε κάθε
περίπτωση, να εγκαταλείψει την αγορά σύντοµα. Ως εκ τούτου, εγκρίναµε τη
συγχώνευση, δεδοµένου ότι δεν έχει καµία πρόσθετη αρνητική επίπτωση στον
ανταγωνισµό».

69

Βλ. ∆ελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συγκεντρώσεις: η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της
ελληνικής αεροπορικής εταιρείας OlympicAir από την AegeanAirlines,09/10/2013,διαθέσιµο στο
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-927_el.htm.
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Η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις της προτεινόµενης εξαγοράς στον
ανταγωνισµό των εννέα προβληµατικών διαδροµών εσωτερικού. Λόγω της
συνεχιζόµενης ελληνικής κρίσης στην Ελλάδα, η ζήτηση επιβατικών πτήσεων
εσωτερικού, µε αναχώρηση από την Αθήνα, µειώθηκε κατά 26%: από 6,1 εκ.
επιβάτες το 2009 σε 4,5 εκ. το 2012. Η µείωση αυτή συνεχίστηκε και το πρώτο
εξάµηνο του 2013 (6,3% µείωση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος).
Επιπλέον, ο αριθµός των διαδροµών, που λειτουργούσαν ανταγωνιστικά η
Aegean και η OlympicAir, µειώθηκε σηµαντικά. Όταν η Επιτροπή τον Ιανουάριο του
2011 απαγόρευσε τη συγχώνευση της Aegean και της Olympic, οι εταιρείες αυτές
εκτελούσαν ανταγωνιστικά δροµολόγια σε 17 διαδροµές εκ των οποίων οι 9
δηµιουργούσαν προβλήµατα ανταγωνισµού. Σήµερα, η Aegean και η OlympicAir
εκτελούν ανταγωνιστικά δροµολόγια σε επτά διαδροµές εκ των οποίων οι παρακάτω
πέντε εξυπηρετούνται µόνο από αυτές: Αθήνα – Χανιά, Αθήνα – Μυτιλήνη, Αθήνα –
Σαντορίνη, Αθήνα – Κέρκυρα ( η Aegean εκτελεί δροµολόγια µόνο το καλοκαίρι) και
Αθήνα – Κως ( η Aegean εκτελεί δροµολόγια µόνο το καλοκαίρι).
Η έρευνα της αγοράς έδειξε, ότι δεν είναι πιθανή η είσοδος άλλων
αεροπορικών εταιρειών, στο άµεσο µέλλον, σε καµία από αυτές τις διαδροµές. Οι
δυνητικοί ανταγωνιστές παραµένουν εκτός της ελληνικής αγοράς για διαφόρους
λόγους, όπως α) η συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση στην Ελλάδα µε συνέπεια τη
µείωση της ζήτησης από το επιβατικό κοινό, β) βρίσκουν πιο κερδοφόρες ευκαιρίες
αλλού ή γ) θεωρούν το κόστος εισόδου και παραµονής τους στα ελληνικά
αεροδρόµια υψηλό. Η διεξοδική έρευνα της Επιτροπής έδειξε επίσης ότι η
OlympicAir είναι προβληµατική επιχείρηση, αφού από την έναρξη της λειτουργίας
της το 2009, δεν υπήρξε ποτέ κερδοφόρα και σύντοµα θα έπαυε να λειτουργεί. Για να
λειτουργεί από το 2009 έως το 2013 ελάµβανε σηµαντική χρηµατοδοτική στήριξη
από το µοναδικό της µέτοχο, την MIG (MarfinInvestmentGroup). Η διεξοδική
ανάλυση των επιχειρηµατικών προοπτικών της OlympicAir επιβεβαίωσε, ότι η
εταιρεία είναι εξαιρετικά απίθανονα καταστεί κερδοφόρα, στο άµεσο µέλλον, µε
οποιοδήποτε επιχειρηµατικό σχέδιο. Η MIG είχε αποφασίσει να διακόψει τη στήριξη
που παρείχε στην OlympicAir, αν αυτή δεν επωλείτο στην Aegean. Αυτό θα είχε ως
αποτέλεσµα την οριστική παύση της OlympicAir στο άµεσο µέλλον. Επιπλέον, η
έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε, ότι δεν υπάρχει άλλος αξιόπιστος αγοραστής, που να
ενδιαφέρεται να αποκτήσει την OlympicAir, εκτός από την Aegean, ενώ δεν έχει
εκδηλωθεί και κανένα αξιόπιστο ενδιαφέρον για την απόκτηση των περιουσιακών
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στοιχείων της OlympicAir συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού της σήµατος.
Συνεπώς, το πιθανότερο σενάριο είναι, ότι η µη πραγµατοποίηση της σχεδιαζόµενης
συγχώνευσης, θα είχε ως συνέπεια να τεθούν τα περιουσικά στοιχεία της OlympicAir
εκτός αγοράς.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι οι τυχόν αρνητικές συνέπειες για
τον ανταγωνισµό, από την αποµάκρυνση της OlympicAir ως ανεξάρτητου
ανταγωνιστή, δεν οφείλονται στη συγχώνευση. Γι’ αυτό η συγχώνευση είναι συµβατή
µε την εσωτερική αγορά και πρέπει να εγκριθεί. Ο πρόεδρος της Aegean κ.
Βασιλάκης, δήλωσε ότι οι οικονοµίες κλίµακας θα επιτρέψουν στη συγχωνευθείσα
επιχείρηση να προσφέρει χαµηλότερες τιµές εισιτηρίων στο εσωτερικό δίκτυο και
ιδιαίτερα στα µικρά νησιά,καθώς και µεγαλύτερη ανάπτυξη του δικτύου των διεθνών
διαδροµών. Ωστόσο η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές, αρµόδιες για τον
έλεγχο του ανταγωνισµού, να παρακολουθούν τη συµπεριφορά της Aegean λόγω της
ισχυρής θέσης, που θα κατέχει στην αγορά, µετά τη συγχώνευση.

5.3. Συγχωνεύσεις «εξυγίανσης»
Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούµε µε ορισµένες άλλες υποθέσεις
συγχωνεύσεων, οι οποίες επετράπησαν από την Επιτροπή στη βάση του
επιχειρήµατος της «προβληµατικής επιχείρησης» ή αλλιώς του «failingfirmdefence».
Αξίζει να αναφέρουµε ότι η Επιτροπή εξαιρετικά σπάνια χρησιµοποιεί το ανωτέρω
κριτήριο προκειµένου να επιτρέψει µια επικείµενη συγχώνευση.

1. Υπόθεση Kali – Salz/ MdK/ Treuhand
Η πρώτη υπόθεση στην οποία εφαρµόστηκε το κριτήριο της «προβληµατικής
επιχείρησης» είναι αυτή της Kali – Salz (Κ+S) και MitteldeutscheKaliAG (MdK) σε
µια κοινή επιχείρηση µεταξύ των K+S και της Treuhandansalt (Treuhand)70.
ΗK+Sείναι θυγατρική εταιρεία του οµίλου χηµικών προϊόντων BASFκαι
ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την παραγωγή ανθρακικού καλίου, βιοµηχανικών
προϊόντων µε βάση το ανθρακικό κάλιο και το ορυκτό αλάτι και την παροχή
υπηρεσιών διάθεσης λυµάτων. Η MdK συγκεντρώνει τις δραστηριότητες µε κάλιο
και ορυκτό αλάτι της πρώην Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας (Λ∆Γ). Μοναδικός
70

Βλ. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Υπόθεση IV/M.308 - Kali –
Salz/MdK/Treuhand, Αριθ. L.186/38, 21/07/1994, διαθέσιµη στο http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1994:186:0038:0056:EL:PDF.
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της µέτοχος είναι η Treuhand, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, που σκοπό έχει
την ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων, που ανήκαν στο κράτος της πρώην Λ∆Γ κατά
τρόπο που θα τις καταστήσει ανταγωνιστικές και την επακόλουθη ιδιωτικοποίησή
τους.
Η εν λόγω υπόθεση κοινοποιήθηκε στις 14.07.1992, οπότε και η Επιτροπή
έκρινε ότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 4064/89 περί
συγχωνεύσεων και ότι προκαλεί µάλιστα σοβαρές αµφιβολίες σχετικά µε το αν
συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριµένα στις
16.08.1993, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει έρευνα σε βάθος σύµφωνα µε το άρθρ.
6 παρ. 1 στοιχείο γ΄του Κανονισµού για τις συγχωνεύσεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι η
συγχώνευση θα έχει συνέπειες κυρίως στον κλάδο των προϊόντων ανθρακικού καλίου
που χρησιµοποιούνται στη γεωργία και εντόπισε δύο αγορές για τα προϊόντα αυτά
στην Κοινότητα.
Ειδικότερα, η κοινοποιηθείσα συγχώνευση αφορούσε τους ακόλουθους τοµείς
προϊόντων:
− προϊόντα ανθρακικού καλίου για τη γεωργία
− προϊόντα ανθρακικού καλίου για βιοµηχανικές εφαρµογές
− προϊόντα µαγνησίου
− αλάτι
Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εν λόγω συγχώνευση δε θα
δηµιουργούσε ούτε θα ενίσχυε δεπόζουσα θέση παρακωλύοντας τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, σε ότι αφορά τους
κλάδους της βιοµηχανικής ποτάσας και του αλατιού. Για το λόγο αυτό περιόρισε την
ανάλυσή της µόνο στους κλάδους των υπολοίπων προαναφερθέντων προϊόντων.
Σε ότι αφορά τη σχετική αγορά προϊόντος, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι υπάρχει αγορά αναφοράς για ανθρακικό κάλιο, που καλύπτει τις
πωλήσεις ανθρακικού καλίου στη γεωργία και στους παραγωγούς σύνθετων
λιπασµάτων. Για τα προϊόντα µαγνησίου από την άλλη, η Επιτροπή έκρινε ότι σα
σύνολο ανήκουν σε διαφορετική αγορά απ’ ότι τα προϊόντα ανθρακικού καλίου.
Η Επιτροπή προχώρησε στη διάκριση της γεωγραφικής αγοράς προϊόντος,
εντοπίζοντας δύο αγορές αναφοράς, εντός και εκτός της Γερµανίας. Ακολούθως,
αναλύουµε τις δύο αυτές διακριτές αγορές, υπογραµµίζοντας και τις συνέπειες της
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επικείµενης συγχώνευσης κυρίως στον κλάδο των προϊόντων από ανθρακικό κάλιο
που χρησιµοποιούνται στη γεωργία.
1. Γερµανική αγορά :
Η Επιτροπή από την έρευνα της αγοράς κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
Γερµανία συνιστά χωριστή γεωγραφική αγορά αναφοράς για προϊόντα ανθρακικού
καλίου χρησιµοποιούµενα στη γεωργία. Οι εισαγωγές ανθρακικού καλίου στη
γερµανική αγορά ούτε κατά το παρελθόν ούτε σήµερα είναι σηµαντικές. Η
κατάσταση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει σε άλλα κράτη – µέλη. Ο
κύριος λόγος που συµβαίνει αυτό είναι ότι από παράδοση στη Γερµανία υπάρχει
ζήτηση για προϊόντα ανθρακικού καλίου που περιέχουν µαγνήσιο, τα οποία
παράγονται µόνο στη Γερµανία. Εξάλλου, η µακρά εδραιωµένη σχέση µεταξύ
γερµανών προµηθευτών αφενός και γερµανών εµπόρων και πελατών αφετέρου,
λειτουργεί ως εµπόδιο στην είσοδο. Τέλος, µε παραγωγή η οποία υπερβαίνει κατά
πολύ τις εγχώριες ανάγκες, η γερµανική αγορά θεωρείται σε µεγάλο βαθµό µη
προσπελάσιµη για τους αλλοδαπούς παραγωγούς. Η συγχώνευση ενισχύει τη
δεσπόζουσα θέση της K+S στη γερµανική αγορά ανθρακικού καλίου στη γεωργία.
Στην αγορά αυτή η K+Sκατέχει µερίδιο 79% και η MdK 19%. Εποµένως, η
επιχείρηση που θα προκύψει µετά τη συγχώνευση θα έχει µερίδιο αγοράς 98%.
Σχετικά µε τις συνέπειες της συγχώνευσης για τη γερµανική αγορά
ανθρακικού καλίου για τη γεωργία, η απόφαση καταλήγει ότι η ενίσχυση της
δεσπόζουσας θέσης της K+Sστην αγορά αυτή θα επερχόταν ακόµη και χωρίς τη
συγχώνευση. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η MdK θα απεσύρετο
από την αγορά στο άµεσο µέλλον, αν δεν την εξαγόραζε άλλη επιχείρηση, οπότε το
µερίδιο αγοράς της MdK θα µετέβαινε στην K+S. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέτασε και
απέκλεισε το ενδεχόµενο κάποιας εναλλακτικής εξαγοράς. Καµία από τις
επιχειρήσεις µε τις οποίες επικοινώνησε η Επιτροπή δεν εξέφρασε ενδιαφέρον
εξαγοράς όλης ή σηµαντικού µέρους της MdK, παρότι γνώριζαν την οικονοµική
βοήθεια, που επρόκειτο να χορηγήσει στη σχεδιαζόµενη κοινή επιχείρηση η
Treuhand. Εποµένως, η συγχώνευση δεν επρόκειτο να προκαλέσει ενίσχυση της
δεσπόζουσας θέσης της K+S στη γερµανική αγορά.

2. Η Κοινότητα εκτός Γερµανίας
Η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται από σηµαντικές εµπορικές ροές µεταξύ των
επιµέρους κρατών – µελών. Αυτές οι διασυνοριακές συναλλαγές προϊόντων
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ανθρακικού καλίου είναι, σύµφωνα µε την Επιτροπή, το αποτέλεσµα ουσιωδώς
οµοιογενών συνθηκών ανταγωνισµού στην Κοινότητα.
Η συγχώνευση θα οδηγήσει επίσης στη δηµιουργία δεσπόζοντος δυοπωλίου
των K+S/MdK και της γαλλικής επιχείρησης EMC/SCPA στην αγορά της ΕΚ
αποκλειόµενης της Γερµανίας. Υπάρχουν δεσµοί µεταξύ των K+Sκαι SCPA που
εµποδίζουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα, και οι 2 επιχειρήσεις,
έχουν κοινή επιχείρηση στον Καναδά, την Potacan, της οποίας η θυγατρική
(PMC),ιδιοκτήτης του ορυχείου παρήγαγε 800 χιλιάδες τόνους K2Oτο 1992,
ποσότητα που αντιπροσωπεύει µεγάλο µέρος της συνολικής παραγωγής της SCPA.
Επίσης, η K+Sκαι SCPA συνεργάζονται στο τραστ εξαγωγών KaliExportGmbHστη
Βιέννη, ενώ λόγω της εδραιωµένης σχέσης τους, η K+Sδεν έχει σηµαντικές
δραστηριότητες ως ανεξάρτητος ανταγωνιστής στη γαλλική αγορά. Προκειµένου τα
µέρη να εξαλείψουν τις αρνητικές αυτές συνέπειες της συγχώνευσης στην Κοινοτική
αγορά εκτός Γερµανίας και να αποκόψουν τους δεσµούς µεταξύ K+SκαιEMC/SCPA
προέβησαν στις ακόλουθες δεσµεύσεις:
− Η συνεργασία µε την SCPA ως συνεταίρου πωλήσεων στη γαλλική αγορά
παίρνει τέλος
− Η K+S και η κοινή επιχείρηση θα αποσυρθούν από την KaliExportGmbH
− Η K+S και η κοινή επιχείρηση θα εγκαθιδρύσουν στην ΕΚ και ιδιαίτερα στη
Γαλλία δικό τους δίκτυο διανοµής µέσω του οποίου θα διανέµουν τα προϊόντα
τους σύµφωνα µε τις συνήθεις εµπορικές πρακτικές.
− Η K+S δήλωσε ότι θα µεταβάλει τη δοµή της Potacan κατά τέτοιο τρόπο που
θα εγγυάται ότι κάθε εταίρος θα µπορεί να εµπορεύεται ανεξάρτητα την
ποσότητα ανθρακικού καλίου που αποκτά από την Potacan στην αγορά της
ΕΚ.
Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, η κοινοποιηθείσα συγχώνευση
επρόκειτο να οδηγήσει σε πραγµατικό µονοπώλιο στην αγορά, οπότε και θα έπρεπε
να καταστεί ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρ. 2 παρ.
2 του Κανονισµού περί συγχωνεύσεων, µια συγχώνευση η οποία θα έπρεπε κανονικά
να θεωρηθεί ότι συνεπάγεται τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της
εξαγοράζουσας επιχείρησης, µπορεί να µην εκληφθεί ως αιτία αυτής της θέσης στην
αγορά, εάν είναι βέβαιο ότι συντρέχουν τα ακόλουθα:
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− Η εξαγοραζόµενη εταιρεία θα αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την αγορά στο
εγγύς µέλλον εάν δεν την αγόραζε άλλη εταιρεία
− Η θέση στην αγορά της εξαγορασθείσας επιχείρησης θα απέβαινε προς
όφελος της εξαγοράζουσας σε περίπτωση που η πρώτη αποσύρονταν από την
αγορά
− ∆εν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση ως προς τη δυνατότητα εξαγοράς που να
είναι λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό
Εν προκειµένω, αυτό ισχυρίστηκαν και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Ότι δηλαδή,
χωρίς τη συγχώνευση, η MdK θα ετίθετο σύντοµα εκτός αγοράς και ότι τα µερίδια
αγοράς που θα ελευθερώνονταν θα κατέληγαν κατά βάση στην K+S. Με τον τρόπο
αυτό, θα πληρούνταν και τα κριτήρια της αρχής της προστασίας της «προβληµατικής
επιχείρησης».
Πράγµατι, η Επιτροπή εξέτασε τα όσα ισχυρίζονταν τα ενδιαφερόµενα µέρη
και κατέληξε στο συµπέρασµα µη ύπαρξης σχέσης αιτίου – αιτιατού, δηλ. στο ότι η
δεσπόζουσα θέση στην αγορά θα δηµιουργείτο ή θα ενισχύονταν µε την
αποµάκρυνση της «προβληµατικής επιχείρησης», ακόµα και αν απαγορευόταν η εν
λόγω συγχώνευση.
Ειδικότερα, µε τη βοήθεια οικονοµικών και λογιστικών στοιχείων, η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι πληρείται η πρώτη προϋπόθεση στο βάσιµο του επιχειρήµατος
σχετικά µε την έλλειψη αιτιώδους συνάφειας. Αυτό οφείλεται στην εξαιρετικά
δυσχερή οικονοµική κατάσταση της MdK και στις ζηµιές της που ήταν αδύνατο να
καλυφθούν. ∆εδοµένης αυτής της κατάστασης, η MdK θα αποσύρονταν από
τηναγορά σε περίπτωση µη εξαγοράς της από κάποια άλλη ιδιωτική επιχείρηση.
Ακόµα και στην περίπτωση που αυτό δε συνέβαινε αµέσως, για διάφορους
κοινωνικούς, περιφερειακούς και γενικά πολιτικούς λόγους, το κλείσιµο της MdKθα
ήταν αρκετά βέβαιο στο εγγύς µέλλον.
Επιπλέον, βάσει των στοιχείων της Επιτροπής, το µερίδιο της MdK στη
γερµανική αγορά ανθρακικού καλίου θα κατέληγε στην K+S εάν η πρώτη
αποσυρόταν από την αγορά. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την ειδικευµένη αγορά
προϊόντων µαγνησίου στην οποία δραστηριοποιούνται βασικά µόνο η K+S και η
MdK.
Όσον αφορά τη θέση της MdKστην Κοινοτική αγορά εκτός Γερµανίας δεν
είναι αρκετά σαφές κατά πόσο οι συνθήκες ανταγωνισµού µε την αποχώρηση της
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MdK από την αγορά θα παρέµεναν οι ίδιες µε εκείνες που θα προέκυπταν αν η
συγχώνευση πραγµατοποιούνταν.
Τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι λόγω της οµοιότητας των προϊόντων της MdK και
της K+S και των εµπορικών τους σχέσεων µε ένα γερµανό προµηθευτή, οι πρώην
πελάτες της MdK θα πραγµατοποιούσαν τις αγορές τους από την K+S. Το επιχείρηµα
αυτό όµως δε λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος των εξαγωγών
καλίου τηςMdK προς την Κοινότητα εκτός Γερµανίας αφορά κάλιο 60 και όχι ειδικά
προϊόντα που περιέχουν µαγνήσιο τα οποία προσφέρονται αποκλειστικά από
γερµανούς παραγωγούς.
Βάσει αυτών, η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
σχετικά µε την ένσταση περί ελλείψεως αιτιώδους συνάφειας, όσον αφορά την
επιδείνωση της δοµής του ανταγωνισµού στην αγορά της Κοινότητας εκτός
Γερµανίας.
Σχετικά µε την τρίτη προϋπόθεση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είναι αρκετά
βέβαιο ότι το ενδεχόµενο της αγοράς ολόκληρης ή σηµαντικού τµήµατος της
MdKαπό άλλες εταιρείες, πέραν της K+S µπορεί να αποκλεισθεί. Υπάρχουν αρκετές
αποδείξεις

σχετικά

µε

τη

διαπίστωση

αυτή.

Συγκεκριµένα,

η

GoldmanSachsInternationalLimited επικοινώνησε µε πολλές εταιρείες παγκοσµίως
τις

οποίες

και

κάλεσε

να

υποβάλουν

προσφορές.

Ωστόσο,

εντατικές

διαπραγµατεύσεις ακολούθησαν µόνο µε τρεις ενδιαφερόµενους: την K+S,
τηνPotashCorporationofSaskatchewan (PCS) και την EMC, εκ των οποίων, µε τους
δύο τελευταίους παρέµειναν στην προκαταρκτική φάση.
Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η GoldmanSachsκατέβαλε τεράστια προσπάθεια,
για να κινήσει το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών, για την αγορά
της MdK. Ακόµα και στις εταιρείες, που είχαν σαφείς δισταγµούς να εκφράσουν
ενδιαφέρον, έγιναν επανειληµµένες κρούσεις. Πέρα από το υπόµνηµα προσφοράς που
εστάλη σε όλες τις εταιρείες, προσφέρθηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά µε την
MdK. Ωστόσο, η GoldmanSachs δεν επέτυχε οριστική προσφορά από καµία εταιρεία
πλήν της K+S. Κατά τον έλεγχο της συγχώνευσης, η Επιτροπή επικοινώνησε κυρίως
µε τις εταιρείες PCS καιEMC καθώς και µε άλλες εταιρείες µε τις οποίες είχε έλθει σε
επαφή η GoldmanSachs. Όλες όµως οι επιχειρήσειςέδωσαν σαφή αρνητκή απάντηση
στο ερώτηµα κατά πόσο θα ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν ολόκληρη ή σηµαντικό
τµήµα της MdK. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή κατέληξε ότι υπάρχουν αρκετά
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αποκλείεται η αγορά ολόκληρης ή σηµαντικού
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τµήµατος της MdK από άλλη επιχείρηση εκτός της K+S. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει
άλλος εναλλακτικός αγοραστής µε βιώσιµα επιχειρηµατικά σχέδια. Στο σηµείο αυτό
αξίζει να επισηµάνουµε ότι η προσφορά του οµίλου Peine να αγοράσει το ορυχείο
Bischofferodeδεν µπορεί να θεωρηθεί ως εναλλακτική λύση αγοραστή, αφού δεν
πρόκειται για αγορά ενός σηµαντικού µέρους της MdK. Εν όψει των δεσµεύσεων τις
οποίες ανέλαβαν τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε την KaliExportGmbH και το
δίκτυο της Kali στη Γαλλία που αποβλέπουν στην εξάλειψη των αρνητικών
συνεπειώντης συγχώνευσης στην αγορά ανθρακικού καλίου της ΕΚ εκτός Γερµανίας
και λαµβανοµένου υπόψη τόσο το ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί, ότι η συγχώνευση
ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση της K+S στη γερµανική αγορά ανθρακικού καλίου για
γεωργικές χρήσεις αλλά και το ότι είναι πιθανό να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις για
τις περιοχές της Ανατολικής Γερµανίας από το κλείσιµο τηςMdK, η Επιτροπή
κηρύσσει τη σχεδιαζόµενησυγχώνευση µεταξύ των εταιρειών K+S, MdKκαι
Treuhand συµβατή µε την κοινή αγορά, εφόσον τηρηθούν οι όροι και υποχρεώσεις,
δυνάµει του άρθρ. 8 παρ. 2 του Κανονισµού περί συγχωνεύσεων.

2. Υπόθεση BASF/ Eurodiol/ Pantochim
Η δεύτερη υπόθεση η οποία επετράπη στο πλαίσιο του επιχειρήµατος της
«προβληµατικής επιχείρησης» αφορά την εξαγορά των βελγικών εταιρειών
Eurodiolκαι Pantochim από τη γερµανική εταιρεία BASF71. Η πράξη αυτή εµπίπτει
στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρ. 3 παρ. 1, στοιχείο β΄του Κανονισµού περί
συγχωνεύσεων. Αφού η Επιτροπή εξέτασε την κοινοποιηθείσα συγχώνευση, στις 12
Φεβρουαρίου 2001 κατέληξε ότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού περί
συγχωνεύσεων.
Σε πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις ανέλαβαν ορισµένες
δεσµεύσεις προκειµένου να αρθούν οι όποιες ανησυχίες προκαλούσε η εν λόγω
συγχώνευση. Ωστόσο κάτι τέτοιο δε συνέβη, οπότε η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρ.
6 παρ. 1, αποφάσισε να κινήσει περαιτέρω έρευνα σε βάθος.
Αναφορικά µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, αξίζει να επισηµάνουµε ότι η BASF
αποτελεί γερµανική εταιρεία µε δραστηριότητα στον κλάδο παραγωγής και διανοµής
χηµικών ουσιών, προϊόντων διατροφής και υγείας, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Από την άλλη, οι βελγικές εταιρείες Eurodiolκαι Pantochimείναι θυγατρικές του
71

Βλ. Υπόθεση COMP/M.2314-BASF/Eurodiol/Pantochim, διαθέσιµη στο
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m2314_20010711_590_el.pdf.
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οµίλου SISASµε έδρα την Ιταλία και το Λουξεµβούργο. Η Pantochim αλλά και η
Eurodiol ασχολούνται µε την παραγωγή χηµικών ουσιών, µε την πρώτη να
δρστηριοποιείται στην παραγωγή κυρίως φθαλικού ανυδρίτη (PA) και εστέρων του
φθαλικού οξέος και τη δεύτερη, µε την παραγωγή βουτανοδιόλης-1,4 (BDO) και
χηµικών

ενώσεων

της

οµάδας

BDO,γ-βουτυρολακτόνης

(GBL),

Ν-

µεθυλοπυρρολιδόνης (NMP) και τετραϋδροφουρανίου (THF).
Αρχικά, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η κοινοποιηθείσα εξαγορά έχει ή όχι
Κοινοτική διάσταση. Μετά από έρευνα που πραγµατοποίησε σχετικά µε τους
κύκλους εργασιών των συµµετεχουσών εταιρειών, κατέληξε ότι η κοινοποιηθείσα
πράξη έχει όντως Κοινοτική διάσταση κατά την έννοια του άρθρ. 1 παρ. 3 του
σχετικού Κανονισµού περί συγχωνεύσεων.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην εκτίµηση του δυνητικού
ανταγωνισµού και των εµποδίων εισόδου, αφού πρώτα όρισε τις σχετικές και
γεωγραφικές αγορές προϊόντων.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο φθαλικός ανυδρίτης (PA)
αποτελεί ξεχωριστή αγορά προϊόντος, ενώ άφησε ανοικτό το ζήτηµα του κατά πόσο
οι κανονικοί εστέρεςκαι οι εστέρες µικρής αλυσίδας συνιστούν δύο χωριστές αγορές
προϊόντος ή µια ενιαία αγορά, εφόσον σε καµία από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν
εγείρονται ανησυχίες σε θέµατα ανταγωνισµού. Τέλος, µε σχετική έρευνα που
διεξήγαγε τόσο για την πρώτη ύλη BDO που χρησιµοποιείται σε χηµικές ενώσεις όσο
και για τα προϊόντα της οµάδας της BDO (GBL, NMPκαιTHF), κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι συνιστούν χωριστές και διακριτές αγορές προϊόντος.
Αναφορικά µε τις σχετικές γεωγραφικές αγορές, τόσο τα κοινοποιούντα µέρη
όσο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι στην περίπτωση του PA και των εστέρων
φθαλικού οξέος, η σχετική γεωγραφική αγορά είναι τουλάχιστον της κλίµακας του
ΕΟΧ και δεν απαιτείται περαιτέρω οριοθέτηση, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να
εµποδιστεί σοβαρά ο ανταγωνσιµός στον ΕΟΧ ή σε σηµαντικό τµήµα του. Ανάλογα
είναι τα συµπεράσµατα και για τη σχετική γεωγραφική αγορά των προϊόντων BDO,
GBL, NMPκαιTHF.
Προκειµένου η Επιτροπή να εκτιµήσει το δυνητικό ανταγωνισµό και να
καταλήξει στο αν επρόκειτο να δηµιουργηθούν προβλήµατα ανταγωνισµού στην
εκάστοτε αγορά προϊόντος, πραγµατοποίησε έρευνα για καθεµιά αγορά προϊόντος
χωριστά, υπολογίζοντας τα µερίδια αγοράς όλων των µερών µετά τη συγχώνευση.
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Η έρευνα αγοράς έδειξε ότι στην αγορά του PA, των κανονικών εστέρων του
φθαλικού οξέος, των εστέρων µικρής αλυσίδας του φθαλικού οξέος και της BDO, η
κοινοποιηθείσα

συγχώνευση

δεν

επρόκειτο

να

δηµιουργήσει

προβλήµατα

ανταγωνισµού.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα δεν ήταν αντίστοιχα για την αγορά της GBL,
NMPκαι THF. Με άλλα λόγια, σε αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή έκρινε ότι η
προταθείσα πράξη ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δεσπόζουσας
θέσης των µερών σε καθεµιά από τις προαναφερθείσες αγορές στον ΕΟΧ,
δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο σοβαρά προβλήµατα στον ανταγωνισµό.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην παρούσα υπόθεση εφαρµόστηκε η
έννοια της συγχώνευσης «εξυγίανσης» αφού πληρούνταν τα απαραίτητα κριτήρια.
Αρχικά, η BASF κατέθεσε αρκετά στοιχεία, τα οποία αποδείκνυαν, πως τόσο
η Eurodiol όσοκαι η Pantochim επρόκειτο να τεθούν αναγκαστικά εκτός αγοράς, εάν
δεν εξαγοράζονταν από άλλη εταιρεία. Με απόφαση βελγικού δικαστηρίου, οι εν
λόγω εταιρείες ετίθεντο σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού. Περαιτέρω, η
προσωρινή αναστολή των χρεών την οποία διέταξε το Εµποροδικείο έληγε στις 16
Ιουνίου 2001. Υπήρχε λοιπόν σαφής κίνδυνος πτώχευσης των εταιρειών, εάν δεν
ευρίσκετο κάποιος αγοραστής πριν την εκπνοή της προθεσµίας της 16ης Ιουνίου 2001.
Όλα τα ανωτέρω, πιστοποιήθηκαν στην Επιτροπή από το TribunaldeCommerce
τουCharleroi, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού.
Συνάγεται, ως εκ τούτου, το συµπέρασµα ότι οι εταιρείες αυτές θα αναγκάζονταν να
αποσυρθούν από την αγορά στο εγγύς µέλλον, εάν δεν τις εξαγόραζε άλλη εταιρεία.
Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε κάποιος άλλος εναλλακτικός
αγοραστής της Eurodiolκαι Pantochim, πέραν της εταιρείας BASF. Πράγµατι, ενώ οι
δικαστικοί διαχειριστές ήρθαν σε επαφή µε πολλές ανταγωνίστριες εταιρείες, καµία
δεν ήταν σε θέση, πλην της BASF, να προτείνει κάποια βιώσιµη προσφορά για τις
Eurodiolκαι Pantochim. Προκειµένου όµως να εξαλειφθεί οποιαδήποτε αµφιβολία
σχετικά µε την ύπαρξη ή µη εναλλακτικού αγοραστή, η Επιτροπή αποφάσισε να
διεξάγει περαιτέρω έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η έρευνα αυτή οδήγησε στην
εταιρεία SasolChemicalIndustries της Νότιας Αφρικής, η οποία ανήκει στον όµιλο
«Sasol» και η οποία αρχικά εκδήλωσε ενδιαφέρον για την αγορά των 2 εταιρειών.
Ωστόσο, αφού εξέτασε διεξοδικά την υπόθεση, η Sasol αποφάσισε να αποσύρει την
πρότασή της, δεδοµένου ότι η απαιτούµενη χρηµατική επένδυση υπερέβαινε τα όρια
της στρατηγικής διεθνούς εξάπλωσης της εταιρείας.
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Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο τα προς εξαγορά στοιχεία ενεργητικού
θα ετίθεντο αναπόφευκτα εκτός αγοράς, εάν δεν πραγµατοποιούνταν η συγχώνευση.
Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι η Επιτροπή ακολούθησε στη
συγκεκριµένη υπόθεση µια διαφορετική προσέγγιση από αυτή στην αντίστοιχη
υπόθεση της Kaliκαι Salz. Ειδικότερα, στην υπόθεση της Kaliκαι Salz,
δραστηριοποιούνταν µόνο 2 εταιρείες στην εν λόγω αγορά, υφίστατο δηλ. µια
κατάσταση δυοπωλείου, όπου ήταν σαφές ότι η εξαγοράζουσα εταιρεία θα
απορροφούσε το µερίδιο της εξαγορασθείσας, ανεξάρτητα από το αν ελάµβανε χώρα
ή όχι η συγχώνευση.
Στην παρούσα όµως υπόθεση, δε θα δηµιουργούνταν παρόµοια κατάσταση
µονοπωλίου µετά την έξοδο της Eurodiol από την αγορά, αλλά ούτε και η BASFθα
µπορούσε να απορροφήσει όλο το µερίδιο αγοράς της Eurodiol. Εντούτοις, η
Επιτροπή αναγνώρισε ότι τα στοχεία ενεργητικού της «προβληµατικής εταιρείας» θα
ετίθεντο οριστικά εκτός αγοράς. Αυτό προέκυψε από τη διενέργεια έρευνας κατά την
οποία διαπιστώθηκε, ότι κανένας επενδυτής δε θα αναλάµβανε να επαναλειτουργήσει
µια πτωχευµένη επιχείρηση και ούτε ήταν πιθανή η αγορά µεµονωµένων στοιχείων
του ενεργητικού. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία ενεργητικού της Eurodiolκαι
Pantochim, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας παραγωγής των προϊόνων GBL,
NMPκαι THF της οµάδας της BDO, θα ετίθεντο αναγκαστικά εκτός αγοράς.
∆εδοµένου αυτού, η Επιτροπή υπογράµµισε τη σηµαντική µείωση της
παραγωγικής ικανότητας, για σηµαντικό χρονικό διάστηµα, που επρόκειτο να επέλθει
ως αποτέλεσµα της εξόδου από την αγορά των στοιχείων ενεργητικού των
Eurodiolκαι Pantochim. Ως εκ τούτου, οι όροι της αγοράς επρόκειτο να επηρεαστούν
αρνητικά. ∆ηλ. επρόκειτο να υπάρξουν προβλήµατα εφοδιασµού αλλά και αυξήσεις
των τιµών, στοιχεία που θα έπλητταν αναπόφευκτα τους πελάτες. Αντίθετα, από τα
οικονοµικά δεδοµένα, δε φαίνεται πιθανό η BASF να επιβάλει σηµαντικές αυξήσεις
τιµών µετά τη συγχώνευση. Γι’ αυτό άλλωστε η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα, ότι η υποβάθµιση του ανταγωνισµού λόγω της συγχώνευσης ήταν
λιγότερο σηµαντική απ’ ότι θα ήταν αν αυτή δεν πραγµατοποιούνταν.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά την
εν λόγω εξαγορά, σύµφωνα µε το άρθρ. 2 παρ. 2, το άρθρ. 8 παρ. 2 του Κανονισµού
περί συγχωνεύσεων και του άρθρ. 51 της Συµφωνίας ΕΟΧ.

3. Υπόθεση Nynas/ Shell/ Harburg Refinery
96

Μια πρόσφατη απόφαση µε την οποία η Επιτροπή ενέκρινε τη συγχώνευση
εταιρειών στη βάση του επιχειρήµατος της «προβληµατικής επιχείρησης» είναι η
εξαγορά της HarburgRefineryαπό την Nynas72. Στις 19 Φεβρουαρίου 2013, η
Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση της προτεινόµενης συγχώνευσης βάσει του άρθρ. 4 του
Κανονισµού 139/2004 του Συµβουλίου µε την οποία η επιχείρηση Nynas (Σουηδία)
που ελέγχεται από κοινού από τις PetroleosdeVenezuelaSA καιNesteOilOyj αποκτά
κατά την έννοια του άρθρ. 3 παρ. 1 στοιχείο β΄του Κανονισµού περί συγχωνεύσεων
αποκλειστικό έλεγχο ορισµένων στοιχείων ενεργητικού της HarburgRefinery
(Γερµανία) η οποία ανήκει στη ShellDeutschlandOilGmbH, µε τη σύναψη
εικοσαπενταετούς σύµβασης µίσθωσης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η Nynas
παράγει και πουλά έλαια βάσης, έλαια κατεργασίας, έλαια για µετασχηµατιστές και
ασφάλτου. Η HarburgRefinery παράγει καύσιµα, έλαια βάσης, έλαια κατεργασίας και
έλαια για µετασχηµατιστές. Στις 26 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία αξιολόγησης για την εν λόγω υπόθεση, επειδή διαπίστωσε ότι η
κοινοποιηθείσα συγχώνευση δηµιουργεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το κατά πόσο
είναι συµβατή µε την εσωτερική αγορά. Η αξιολόγηση έγινε σύµφωνα µε το άρθρ. 6
παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Κανονισµού για τις συγχωνεύσεις.
Η Nynas είναι ο κύριος ανταγωνιστής τηςHarburgRefinery στον ΕΟΧ. Η
κοινοποιηθείσα συµφωνία οδηγεί σε πολύ ισχυρή θέση στην αγορά.Η Nynas
αντιµετωπίζει ουσιαστικό ανταγωνισµό µόνο από την Ergon, µια εταιρεία που έχει
έδρα τις Η.Π.Α. και η οποία εισήλθε στην αγορά του ΕΟΧ σαν εισαγωγέας το 2008.
Σύµφωνα µε την Επιτροπή η ShellDeutschlandOilGmbH ανακοίνωσε ότι δεν µπορεί
να συνεχίσει να λειτουργεί τη HarburgRefinery µε το υφιστάµενο µοντέλο
λειτουργίας της, διότι ήταν ασύµφορο οικονοµικά. Η Nynas θα τη λειτουργήσει µε
διαφορετικό επιχειρηµατικό µοντέλο που θα την κάνει κερδοφόρα. Επίσης, η
Επιτροπή βεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόµενοι αγοραστές για τα
περιουσιακά στοιχεία της HarburgRefinery. Έτσι, συµπεραίνει ότι η HarburgRefinery
ήταν πιθανό να σταµατήσει να λειτουργεί αν δεν πωλούνταν στην Nynas. Το κλείσιµο
της εταιρείας θα οδηγούσε σε µειωµένη προσφορά προϊόντων που παράγει και
µάλιστα σε επίπεδα χαµηλότερα από τη ζήτηση στον ΕΟΧ. Θα αυξάνονταν οι τιµές
των προϊόντων αυτών λόγω εισαγωγών. Η Επιτροπή είχε επίσης αποδείξεις ότι η
72

Βλ. European Commission Press Release, Mergers: Commission approves acquisition of Shell’s
Harburg refinery assets by Nynas AB of Sweden, 02/09/2013,
διαθέσιµοστοhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-804_en.htm.
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Nynas θα επιτύγχανε µείωση του κόστους παραγωγής, που πιθανόν θα οδηγούσε σε
µείωση των τιµών.Το πρώτο κριτήριο για το «failingfirmdefence» πληρείται µε το
πιθανό κλείσιµο της εταιρείας και την έξοδο από την αγορά. Το δεύτερο, µε τη µη
ύπαρξη άλλου ενδιαφερόµενου αγοραστή. Επίσης, µε την έξοδο από την αγορά της
εταιρείας η προσφορά των παραγόµενων από αυτή προϊόντων στον ΕΟΧ θα ήταν
µικρότερη της ζήτησης και η εισαγωγή αυτών από άλλες χώρες εκτός ΕΚ θα
οδηγούσε σε αύξηση των τιµών. Έτσι, η κατάσταση του ανταγωνισµού χωρίς τη
συγχώνευση θα ήταν χειρότερη από αυτή που θα δηµιουργείτο µε τη συγχώνευση.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρµόδιος για θέµατα ανταγωνισµού
Χουακίν Αλµούνια είπε: «Εάν αυτή η εξαγορά δεν πραγµατοποιείτο το εργοστάσιο
της HarburgRefinery θα µπορούσε να κλείσει και να µειωθεί δραµατικά η
παραγωγική ικανότητα στην Ευρώπη για έναν αριθµό προϊόντων. Εµείς εγκρίναµε
αυτήν την εξαγορά διότι είναι ο µόνος τρόπος να αποφύγουµε την αύξηση των τιµών
για τους καταναλωτές».

5.4. Σχόλια επί των αποφάσεων της Επιτροπής
Στην παρούσα ενότητα, θα επιχειρήσουµε να σχολιάσουµε τις ανωτέρω
αποφάσεις της Επιτροπής, συγκρίνοντας τη στρατηγική, που ακολούθησε σε καθεµία
από αυτές. Είναι γεγονός πως δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές αναφορικά µε
το πλαίσιο που ακολουθήθηκε για τη λήψη αποφάσεων εκ µέρους της Επιτροπής.
Ειδικότερα, τόσο στην περίπτωση της Kali–Salz όσο και σε αυτήν της
Aegean–Olympic, η πραγµατοποίηση της συγχώνευσης συνεπάγεται δηµιουργία
πραγµατικού µονοπωλίου σε κάποιες χώρες της Ε.Ε.. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώνουµε
πως η Επιτροπή τελικά επέτρεψε την πραγµατοποίησή τους παρόλο που υπήρξαν
αρκετές αµφιβολίες σχετικά µε το κατά πόσο θα ωφελούσε τον ανταγωνισµό και κατ’
επέκταση τους καταναλωτές.
Σε ότι αφορά την υπόθεση της Aegean–Olympic, δεδοµένου ότι τα πλήρη
στοιχεία της έρευνας των ετών 2011, 2012 και 2013 δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόµη,
αλλά µόνο περίληψη αυτών, δεν είµαστε σε θέση να διατυπώσουµε µε ακρίβεια, εάν
η Επιτροπή έκρινε µε επιείκεια ή όχι την εν λόγω συγχώνευση στη δεύτερη απόφασή
της. ∆εν µπορούµε µε άλλα λόγια να αποφανθούµε κατά πόσο οι ισχυρισµοί περί
ανεκτικότητας και επιείκειας της Επιτροπής έχουν βάση εδώ. ∆εν µπορούµε όµως να
παραβλέψουµε το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσµενή οικονοµική
κατάσταση, λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, στοιχείο που µπορεί να
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λειτούργησε θετικά στη λήψη της εν λόγω απόφασης. ∆εν είναι µυστικό άλλωστε ότι
η Επιτροπή κατά καιρούς έχει κατηγορηθεί λόγω της επιείκιας που επιδεικνύει σε
αρκετές υποθέσεις και που κυρίως πηγάζει από πολιτικές πιέσεις που δέχεται
προκειµένου να εξυπηρετήσει συγκεκριµένα συµφέροντα και ιδεολογίες73.
Στην περίπτωση της Kali – Salz, η Επιτροπή θα µπορούσε να δώσει
µεγαλύτερη βαρύτητα στο κατά πόσο η κατάσταση του ανταγωνισµού, σε περίπτωση
αποχώρησης της MdKαπό την αγορά θα ήταν ίδια µε εκείνη που θα προέκυπτε µε τη
συγχώνευση, αφού η MdK εξάγει µεγάλες ποσότητες καλίου 60 προς την Κοινότητα
πέραν των ειδικών προϊόντων, που περιέχουν µαγνήσιο, τα οποία προσφέρονται
αποκλειστικά από γερµανούς παραγωγούς. Έδωσε όµως, ιδιαίτερη βαρύτητα στις
διαρθρωτικές αδυναµίες των περιοχών της Ανατολικής Γερµανίας και των συνεπειών
από το κλείσιµο της MdK για τις περιοχές αυτές, που δε συνάδει µε το θεµελιώδη
στόχο της ενίσχυσης της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας.
Για την περίπτωση της BASF –Eurodiol - Pantochim, η οποία εµφανίζει
ορισµένες διαφορές µε τις προαναφερθείσες συγχωνεύσεις, δεδοµένου ότι η
πραγµατοποίησή τους δε συνεπαγόταν και τη δηµιουργία µονοπωλίου, αυτό που θα
µπορούσαµε να σχολιάσουµε αφορά την εφαρµογή του κριτηρίου ότι δεν υφίσταται
άλλη λιγότερο επιζήµια για τον ανταγωνισµό εναλλακτική λύση ως προς τη
δυνατότητα εξαγοράς. Είναι δύσκολο δηλ. να αποφανθούµε κατά πόσο πληρούνταν
το κριτήριο αυτό, από τη στιγµή που στην αγορά υπήρχαν και άλλοι παίκτες, που
επηρεάζονταν από τη συγχώνευση, όπως π.χ. η LyondellChemicalκαι η ISP.
Για την υπόθεση της Nynas – Shell - HarburgRefinery, παρόλο που τα
στοιχεία δεν επαρκούν για την εξαγωγή συµπερασµάτων, µιας και πρόκειται για µια
σχετικά πρόσφατη υπόθεση, αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και εγείρει ορισµένες
ανησυχίες σχετικά µε την εγκυρότητα της απόφασης είναι κατά πόσο ελέγχθηκε κατά
την έρευνα της αγοράς πιθανό ενδιαφέρον άλλης εταιρείας να εξαγοράσει
τηνHarburgRefinery όπως π.χ. της Ergonπου δραστηριοποιείται στην αγορά του ΕΟΧ
ως εισαγωγέας.
Καταληκτικά, δεν µπορούµε να αµφισβητήσουµε το γεγονός ότι η Επιτροπή
στην πλειοψηφία αν όχι σε όλες τις υποθέσεις διεξάγει εµπεριστατωµένη και επαρκή
έρευνα προκειµένου να οδηγηθεί στη λήψη σωστών συµπερασµάτων. Ίσως, ωστόσο,
σε ορισµένες περιπτώσεις να απαιτούνταν µεγαλύτερη αυστηρότητα εκ µέρους της.
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, καλό θα ήταν οι αποφάσεις να λαµβάνονται µε γνώµονα
την προστασία του ανταγωνισµού και των καταναλωτών και όχι να υποκινούνται από
άλλου είδους παραµέτρους και συµφέροντα.

6. Συµπεράσµατα
Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην ανάλυση των επιδράσεων µιας
συγχώνευσης στην κερδοφορία της συγχωνευµένης επιχείρησης αλλά και την
ωφέλεια των καταναλωτών. Πέραν τούτου, επιχείρησε να διερευνήσει τη διαδικασία
αξιολόγησης που χρησιµοποιείται από τις αρµόδιες αρχές Πολιτικής Ανταγωνισµού
για την εκτίµηση των εν λόγω επιδράσεων. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, µελετήθηκε
η πρόσφατη συγχώνευση της Aegeanµε την OlympicAir. Αφενός µεν, για να
ελέγξουµε, σε πιο πρακτικό επίπεδο, τα θεωρητικά στάδια αξιολόγησης µιας
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συγχώνευσης, που προβλέπονται από το δίκαιο ανταγωνισµού, και αφετέρου για να
διαπιστώσουµε και να αξιολογήσουµε κατά πόσο τα στάδια αυτά εφαρµόστηκαν στην
εν λόγω υπόθεση. Να ελέγξουµε µε λίγα λόγια κατά πόσο η απόφαση της Επιτροπής
ήταν σωστή ή λανθασµένη.
Στο πρώτο µέρος της εργασίας, αναφερθήκαµε στους βασικούς λόγους
πραγµατοποίησης µιας συγχώνευσης. ∆ιακρίναµε µάλιστα µεταξύ οριζόντιων,
κάθετων και διακλαδικών συγχωνεύσεων προκειµένου η ανάλυση να είναι
περισσότερο σαφής και διακριτή. Μεταξύ του πλήθους των κινήτρων, ξεχωρίσαµε
ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται µε την αύξηση της µονοπωλιακής δύναµης ή άµεσης
µεγέθυνσης της επιχείρησης και αυτά που αφορούν στη µείωση του κόστους των
επιχειρήσεων ή αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Εν

συνεχεία,

στη

δεύτερη

ενότητα

ασχοληθήκαµε

µε

τη

θεωρία

ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού η οποία έχει εφαρµοστεί εκτενώς και στην ανάλυση
των επιπτώσεων των Σ&Ε στο κέρδος των επιχειρήσεων και την ευηµερία των
καταναλωτών. Ξεκινώντας από το βασικό υπόδειγµα των οριζόντιων συγχωνεύσεων,
αυτό των Salant, Switzerκαι Reynolds (1983), γνωστό και ως Παράδοξο των
Συγχωνεύσεων, καταλήξαµε ότι θα υπάρχουν κίνητρα για συγχώνευση µόνο όταν ο
αριθµός των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται είναι πολύ µεγάλος (≥ 80%).
∆εδοµένου ότι οι υποθέσεις του βασικού αυτού υποδείγµατος δεν είναι ρεαλιστικές,
προχωρήσαµε και στην παρουσίαση άλλων υποδειγµάτων, που αναπτύχθηκαν
µεταγενέστερα και αποτελούν λύσεις στο παράδοξο των συγχωνεύσεων, αφού
λαµβάνουν υπόψη τους, παραµέτρους της πραγµατικότητας, όπως το να έχουν οι
επιχειρήσεις διαφορετικό κόστος ή να παράγουν διαφοροποιηµένα προϊόντα.
Συγκεκριµένα, η µελέτη των υποδειγµάτων που αναπτύχθηκαν από τους
PerryandPorter (1985) και FarellandShapiro (1990), οι οποίοι εστίασαν στον πρώτο
παράγοντα,απέδειξε ότι οι Σ&Ε θα αυξήσουν το συνολικό κέρδος των επιχειρήσεων
ενώ αν οι συνέργειες είναι αρκετά σηµαντικές ενδέχεται να υπάρξει και αύξηση της
ευηµερίας των καταναλωτών, λόγω της ανακατανοµής της παραγωγής σε πιο
αποτελεσµατικές επιχειρήσεις. Γενικά, συµπεράναµε ότι όσο µικρότερο είναι το
µερίδιο των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, τόσο περισσότερο πιθανό είναι η
επίπτωση

της

συγχώνευσης

στην

κοινωνική

ΑπόταυποδείγµατατωνDeneckereandDavidson

ευηµερία

(1985),

να

είναι

θετική.

LevyandReitzes

(1992)

καιWerdenandFroeb (1994) απορρέει το συµπέρασµα ότι τα κίνητρα για
συγχωνεύσεις είναι µεγαλύτερα όταν οι επιχειρήσεις παράγουν διαφοροποιηµένα
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προϊόντα µε ανταγωνισµό σε τιµές. Βασική αιτία αυτού αποτελεί το γεγονός ότι οι
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται έχουν κίνητρο να αυξήσουν την τιµή τους, αλλά
τώρα αυτό ενισχύεται και από το ότι και οι άλλες επιχειρήσεις έχουν κίνητρο να
κάνουν το ίδιο.
Στην τέταρτη ενότητα, εστιάσαµε την προσοχή µας στη µεθοδολογία
αξιολόγησης των επιπτώσεων των Σ&Ε που ακολουθείται από τις αρµόδιες αρχές
Πολιτικής Ανταγωνισµού. Συµπεράναµε, τόσο από τις βασικές αρχές του δικαίου
ανταγωνισµού όσο και από µια περισσότερο οικονοµική προσέγγιση, ότι τα βασικά
στάδια αξιολόγησης συνοψίζονται στην οριοθέτηση της σχετικής και γεωγραφικής
αγοράς, την ανάλυση των µεριδίων αγοράς και του βαθµού συγκέντρωσης, την
εκτίµηση των µονοµερών επιδράσεων και των επιδράσεων συντονισµού, την
ανάλυση του δυνητικού ανταγωνισµού και των εµποδίων εισόδου, την εκτίµηση των
ωφελειών στην αποτελεσµατικότητα και τέλος την πιθανότητα ύπαρξης µιας
«προβληµατικής επιχείρησης».
Στην τελευταία ενότητα, πραγµατοποιήσαµε µια πρακτική εφαρµογή του
θεωρητικού πλαισίου που ακολουθούν οι αρµόδιες αρχές κατά τη µελέτη Σ&Ε.
Ειδικότερα, µελετήσαµε την πρόσφατη συγχώνευση της Aegeanµε την OlympicAir,
δίνοντας έµφαση στο ιστορικό της απόφασης και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε
προκειµένου τελικά να γίνει δεκτή. Μάλιστα, προκειµένου να βοηθηθούµε στην
ανάλυσή µας µελετήσαµε και άλλες υποθέσεις, όπως αυτές των Kali – Salz/ MdK/
Treuhand, BASF/ Eurodiol/ Pantochim και Nynas/ Shell/ HarburgRefinery, τις οποίες
η Επιτροπή χειρίστηκε µε παρόµοιο τρόπο. Βάσει αυτών, καταλήξαµε ότι στην
υπόθεση της Aegeanµε την OlympicAir υπήρξε µια κάποια αντίφαση της Επιτροπής
στις δύο αποφάσεις που εξέδωσε. Ενώ η Επιτροπή στην πρώτη της απόφαση
θεωρούσε ότι η OlympicAir µε ένα διαφορετικό σχέδιο εργασιών, όπως η
µεταπήδησή της σ’ ένα µοντέλο χαµηλού κόστους θα την καθιστούσε κερδοφόρα, µε
τη δεύτερη απόφασή της θεωρούσε εξαιρετικά απίθανο να συµβεί κάτι τέτοιο µε
οποιοδήποτε επιχειρηµατικό σχέδιο. Επιπλέον, ενώ η Επιτροπή αρχικά θεωρούσε ότι
υπήρχαν εταιρείες που ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν την OlympicAir (όπως η
CryslerAviation καιAthensAirways), κατόπιν υποστήριζε ότι δεν υπάρχει κάποιος
άλλος αξιόπιστος αγοραστής, πέραν της Aegean.Όσον αφορά το τρίτο κριτήριο, η
Επιτροπή στην πρώτη της απόφαση θεωρούσε, ότι χωρίς τη συγχώνευση, τα στοιχεία
ενεργητικού της OlympicAir δε θα εξήρχοντο από την αγορά. Με τη δεύτρη απόφασή
της όµως, καταλήγει, ότι η έρευνα της αγοράς έδειξε ότι δεν έχει εκδηλωθεί κανένα
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αξιόπιστο ενδιαφέρον για την απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού της OlympicAir
συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού σήµατος. Ως εκ τούτου, παρατηρείται ένα
διαφορετικό σκεπτικό στη δεύτερη απόφαση της Επιτροπής, σύµφωνα µε το οποίο
επετράπη τελικά η εν λόγω συγχώνευση, στο βάσιµο του επιχειρήµατος της
«προβληµατικής επιχείρησης». Όλα αυτά χρήζουν κάποιου σχολιασµού, παρόλο που
δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τα πλήρη στοιχεία της έρευνας. Είναι προφανές
ότι εγείρονται ορισµένες αµφιβολίες σχετικά µε την αντιφατική αυτή προσέγγιση της
Επιτροπής η οποία είναι γεγονός ότι δεν εµφανίζεται µόνο στην υπόθεση της
Aegeanµε την OlympicAir αλλά σε κάποιο βαθµό και στις άλλες υποθέσεις που
µελετήσαµε.
Τελειώνοντας, η µελέτη µας αυτή αποδεικνύει την ιδιαίτερη προσοχή που θα
πρέπει να δίνεται εκ µέρους των αρµόδιων αρχών σχετικά µε το πότε θα πρέπει να
επιτρέπεται µια συγχώνευση ή εξαγορά και πότε όχι, προκειµένου από τη µία να
περιορίζονται οι αρνητικές επιδράσεις και ζηµίες για τους καταναλωτές και από την
άλλη να προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων στην αγορά.
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