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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο να προσεγγίσει τόσο θεωρητικά όσο 

και πρακτικά το ολοένα αυξανόµενο φαινόµενο της ανταγωνιστικής συνεργασίας 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις καθώς και τον ρόλο και τη θέση της επιτροπής 

ανταγωνισµού δηλαδή κατά πόσο προστατεύει το καταναλωτικό κοινό από την 

ύπαρξη πιθανών µονοπωλίων Η εργασία αυτή αποτελείται από έξι κεφάλαια, το κάθε 

ένα από τα οποία συµβάλει καθοριστικά στην καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου 

αυτού. 

 Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις µορφές αγοράς και πιο συγκεκριµένα 

στον πλήρη ανταγωνισµό, τον µονοπωλιακό ανταγωνισµό, το ολιγοπώλιο, το 

µονοπώλιο και το καρτέλ, καθώς και στον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρονται οι 

οικονοµικές µονάδες µέσα σε αυτές. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά γίνεται ανάλυση του όρου συνεργασία και για 

ποιο λόγο την επιλέγουν οι επιχειρήσεις ενώ στην συνέχεια παρατίθενται διάφορες 

µορφές που µπορεί να πάρει αυτού του είδους η συνεργασία όπως οι στρατηγικές 

συµµαχίες και οι εξαγορές-συγχωνεύσεις. 

 Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει την ανεξάρτητη αρχή της ελληνικής 

επιτροπής ανταγωνισµού. Γίνεται λόγος για τον ρόλο που διαδραµατίζει στις 

περιπτώσεις συνεργασιών καθώς και για τις αρµοδιότητες της. Επίσης, θα δοθούν και 

δυο παραδείγµατα προσπάθειας συνεργασιών στα πλαίσια της ελληνικής 

πραγµατικότητας και το αποτέλεσµα το οποίο είχαν όπως επίσης και η στάση της 

επιτροπής ανταγωνισµού στις περιπτώσεις αυτές. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισµού η 

οποία είναι ουσιαστικά αυτή που δίνει τις κατευθύνσεις και στα υπόλοιπα κράτη-

µέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Επιπλέον, θα δοθούν και δυο περιπτώσεις 

συνεργασιών από την ευρωπαϊκή  πραγµατικότητα και τον τρόπο µε τον οποίο τα 

αντιµετώπισε η ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισµού. 

 Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην επίδραση των στρατηγικών συµµαχιών, 

των εξαγορών και των συγχωνεύσεων στην χρηµατοοικονοµική επίδοση των 
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συµµετεχόντων επιχειρήσεων. Γίνεται µια βιβλιογραφική επισκόπηση στο εν λόγω 

θέµα και κατόπιν παρουσιάζονται τα βασικότερα συµπεράσµατα. 

 Τέλος, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα και 

οι προσωπικές αντιλήψεις σχετικά µε  την τάση των συνεργασιών στις µέρες µας. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο, παρατίθενται και κάποιες σκέψεις για περαιτέρω 

διερεύνηση του θέµατος. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το θέµα µε το οποίο αποφάσισα να ασχοληθώ στη διπλωµατική µου εργασία αφορά 

τον ανταγωνισµό, τις στρατηγικές συµµαχίες και τις συγχωνεύσεις - εξαγορές που 

παρατηρούνται στον κόσµο τον επιχειρήσεων, καθώς και τον ρόλο της επιτροπής 

ανταγωνισµού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κατά 

πόσο προστατεύει τους καταναλωτές από την πιθανή ύπαρξη µονοπωλίων. 

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταγωνίζονται; Μήπως θα πρέπει να 

συνεργάζονται µεταξύ τους; Να υπάρχει δηλαδή ανταγωνιστική συνεργασία από την 

οποία µπορεί να προκύπτουν οφέλη σε όλους. Σήµερα µε την παγκοσµία οικονοµική 

κρίση που επικρατεί η θεωρία αυτή κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Η  General 

Motors, η Toyota και άλλοι µεγάλοι οικονοµικοί κολοσσοί ακολουθούν αυτήν την 

πορεία δηλαδή τη συνεργασία µε άλλες εταιρίες προκειµένου να είναι πιο 

ανταγωνιστικές και να διεισδύσουν πιο εύκολα σε νέες αγορές. Επικρατεί δηλαδή η 

τάση οι επιχειρήσεις να προτιµούν συνήθως την συνεργασία αντί του ανταγωνισµού, 

προσδοκώντας διαχρονικά περισσότερα οφέλη. Οι µορφές συνεργασίας διαφέρουν 

ανάλογα µε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αγορά, το αντικείµενο 

δραστηριότητας τους και τα συµφέροντα που διακυβεύονται. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ένωσης και κατ’ επέκταση και στην Ελλάδα 

έχουν θεσπιστεί γενικοί κανόνες που αναφέρονται σε ορισµένους τύπους συνεργασίας 

και παράλληλα έχουν ως σκοπό να προστατεύουν το καταναλωτικό κοινό. Τα 

κοινοτικά όργανα και ιδιαίτερα η Επιτροπή µε  τις ειδικές αρµοδιότητες της στον 

τοµέα του ανταγωνισµού, αποφαίνεται ειδικότερα για τις µορφές συνεργασίας που 

θεωρεί παραδεκτές.  
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ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ - ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ - ΚΑΡΤΕΛ 

 

 

1.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στις διάφορες µορφές αγοράς (τέλειο 

ανταγωνισµό, ολιγοπώλιο, µονοπώλιο, καρτέλ) ώστε να γίνει αντιληπτό πότε 

ωφελείται ο καταναλωτής και πότε οι επιχειρήσεις από τις διάφορες µορφές 

συνεργασίας. Επίσης η παρουσίαση των µορφών αγοράς θα βοηθήσει να 

κατανοήσουµε καλύτερα για πιο λόγο συνεργάζονται οι εταιρίες και για πιο λόγο η 

επιτροπή ανταγωνισµού αντιτίθεται σε κάποιες µορφές συµπράξεων ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις.  

 

 

1.2 Τέλειος Ανταγωνισµός 

 

Τέλειο ανταγωνισµό έχουµε (el.wikipedia.org/wiki) όταν στην αγορά υπάρχουν 

πολλοί πωλητές (πολυπώλιο) και δεν υπάρχουν περιορισµοί, οικονοµικοί ή νοµικοί, 

στην είσοδο και έξοδο από την αγορά για οποιονδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί 

ως πωλητής. Κανείς από τους πωλητές δεν έχει επίδραση στις τιµές, επειδή υπάρχουν 

πολλοί πωλητές και ο καταναλωτής έχει αναρίθµητες εναλλακτικές επιλογές. Οι 

καταναλωτές δεν παρατηρούν κάποια σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των 

προϊόντων, άρα µία αύξηση των τιµών από έναν πωλητή θα ζηµιώσει µόνο τον ίδιο, 

αφού θα οδηγήσει τους καταναλωτές στους άλλους πωλητές.  
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 Στην πράξη το µοντέλο αυτό δεν υπάρχει, αφού πάντα υπάρχουν ατέλειες 

στην αγορά. Ο ανταγωνισµός ωθεί τις επιχειρήσεις να προσπαθήσουν να κερδίσουν 

περισσότερους πελάτες από τους ανταγωνιστές τους προκειµένου να επιβιώσουν, να 

αναπτυχθούν και να επιτύχουν µεγαλύτερο κέρδος. Για να προσελκύσουν τους 

πελάτες αναγκάζονται να αυξήσουν την παραγωγή τους, να µειώσουν τις τιµές και να 

βελτιώσουν τα προϊόντα τους. Αποτέλεσµα είναι η ευηµερία του καταναλωτή 

(consumer welfare), ο οποίος αντίστοιχα ωφελείται αφού πληρώνει λιγότερο για τα 

ίδια προϊόντα, έχει περισσότερες επιλογές και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του µε νέα προϊόντα.  

 Έτσι ο ανταγωνισµός ρίχνει τις τιµές, αυξάνει την ποιότητα και ευνοεί την 

καινοτοµία. Λόγω του ανταγωνισµού οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να 

εκµεταλλευτούν τον καταναλωτή χρεώνοντάς του υπερβολικές τιµές και επιφέροντας 

έτσι µια µετακίνηση του πλούτου από τους πολλούς (καταναλωτές) στους λίγους 

(µονοπώλια). Μια άποψη υποστηρίζει ότι έτσι αποφεύγεται και η δηµιουργία 

υπερβολικά µεγάλων επιχειρήσεων και τραστ, τα οποία θα επηρέαζαν µε αθέµιτα 

µέσα την πολιτική και τη δηµοκρατία.  

 

Υπάρχει τέλειος ή πλήρης ανταγωνισµός σε ένα κλάδο της οικονοµίας, όταν ισχύουν 

οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

  

• Μεγάλος αριθµός πωλητών ή επιχειρήσεων.  

Όταν ο αριθµός των επιχειρήσεων σε ένα κλάδο θεωρείται αρκετά µεγάλος, 

ώστε καµία επιχείρηση από µόνη της, να µπορεί να επηρεάζει τις τιµές που 

πληρώνει για τους παραγωγικούς συντελεστές, ή τις τιµές που εισπράττει για 

τα προϊόντα, αυξάνοντας ή µειώνοντας την προσφερόµενη ποσότητα, τότε 

επικρατούν στον κλάδο, συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. 

  

• Εύκολη είσοδος και έξοδος από τον κλάδο.  

Ανταγωνισµός δεν σηµαίνει µόνο µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων. Είναι και η 

ευχέρεια εισόδου των νέων επιχειρήσεων και εξόδου των αποτυχηµένων. Το 

χαρακτηριστικό αυτό δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, να διεισδύσουν σε 
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κερδοφόρους οικονοµικούς κλάδους και να αποσυρθούν από τους 

ζηµιογόνους.  

 

• Τα προϊόντα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων δεν είναι διαφοροποιηµένα.  

∆ιαφοροποιηµένο προϊόν είναι αυτό που εύκολα αναγνωρίζεται από τον 

καταναλωτή. Αν µπορεί ο παραγωγός να διαφοροποιεί το προϊόν του, έχει 

µεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει πιστή πελατεία αλλά και να καθορίσει 

δικές του τιµές, που µπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες των 

ανταγωνιστών του. Στην ανταγωνιστική αγορά όµως, το ένα προϊόν µοιάζει 

ακριβώς µε το άλλο. Η έλλειψη διαφοροποίησης καθιστά άχρηστη, για τον 

επιχειρηµατία την δαπάνη για διαφήµιση, µια και τα οφέλη της θα 

διασκορπιστούν σε ολόκληρο το κλάδο. Έχει όµως και µια άλλη συνέπεια, 

µεγάλης σηµασίας ανταγωνισµός των επιχειρήσεων για την προσέλκυση των 

πελατών, διεξάγεται αποκλειστικά και µόνο µε την τιµή. Τέτοιου είδους 

αγορές είναι περιορισµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες θεωρείται ότι 

λειτουργούν κάτω από συνθήκες που προσεγγίζουν τις συνθήκες του τέλειου 

ανταγωνισµού. Πχ προϊόντα όπως το στάρι, το καλαµπόκι, παράγονται από 

ένα πολύ µεγάλο αριθµό παραγωγών σε ποσότητες, που είναι πολύ µικρές σε 

σχέση µε τη συνολική προσφορά. Οι τιµές αυτών των προϊόντων 

διαµορφώνονται από τη συνολική ζήτηση και τη συνολική προσφορά και ο 

παραγωγός δεν έχει άλλη επιλογή παρά να τις αποδεχθεί. Αν ο αγρότης 

προσπαθήσει να διαθέσει το καλαµπόκι ή το στάρι σε τιµή µεγαλύτερη από 

εκείνη που διαµορφώθηκε στην αγορά, δεν θα µπορέσει να βρει αγοραστές, 

γιατί θα υπάρχει στην αγορά το ίδιο ακριβώς προϊόν σε χαµηλότερη τιµή. 

 

 

1.3 Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός 

 

Η δοµή αγοράς που παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά µονοπωλίου και ορισµένα 

χαρακτηριστικά ανταγωνισµού ονοµάζεται µονοπωλιακός ανταγωνισµός. Τα 

χαρακτηριστικά του είναι: 
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• Υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται για την ίδια 

οµάδα πελατών. 

 

• ∆ιαφοροποίηση προϊόντος: κάθε επιχείρηση παράγει ένα προϊόν που είναι 

(λίγο ή πολύ) διαφορετικό από των άλλων επιχειρήσεων, άρα διαθέτει 

(περιορισµένη) µονοπωλιακή δύναµη. Έτσι η τιµή δεν θεωρείται ως δεδοµένη 

από την επιχείρηση και η ατοµική καµπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση. 

Όµως λόγω της ύπαρξης στενών υποκατάστατων του προϊόντος η ζήτηση 

χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα. 

 

• Ελευθερία εισόδου και εξόδου στον κλάδο: έτσι ο αριθµός των επιχειρήσεων 

µεταβάλλεται µέχρι να µηδενιστούν τα υπερκανονικά κέρδη (επισηµαίνεται 

ότι η έννοια του κλάδου στον Μ.Α. δεν είναι πολύ σαφής, µε αποτέλεσµα να 

µην είναι δυνατό να κατασκευαστούν καµπύλες αγοραίας προσφοράς και 

ζήτησης). 

 

Αύξηση της ζήτησης του προϊόντος µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση της 

διαφήµισης που είναι αρκετά έντονη στον µονοπωλιακό ανταγωνισµό. Παραδείγµατα 

µονοπωλιακού ανταγωνισµού είναι τα καταστήµατα ενδυµάτων, τα πρατήρια 

βενζίνης, τα κουρεία, τα κοµµωτήρια, τα φροντιστήρια, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. 

 

 

1.4 Ολιγοπώλιο 

 

Ένας κλάδος θεωρείται ότι είναι ολιγοπωλιακός όταν σχετικά µικρός αριθµός 

επιχειρήσεων ελέγχει το µεγαλύτερο µέρος της προσφοράς του προϊόντος του. 

Βασικό χαρακτηριστικό του ολιγοπωλιακού κλάδου είναι η αλληλεξάρτηση των 

αποφάσεων των επιχειρήσεων του. Όσο λιγότερες είναι οι επιχειρήσεις στον κλάδο, 

τόσο µεγαλύτερη είναι η µεταξύ τους αλληλεξάρτηση. Αυτή γίνεται ιδιαίτερα έντονη 

όταν υπάρχει δυοπώλιο, δηλαδή ο κλάδος αποτελείται από δύο µόνον επιχειρήσεις. 
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Σε όλες όµως τις περιπτώσεις, κάθε ολιγοπωλιακή µονάδα είναι υποχρεωµένη να 

λάβει υπόψη τις ενδεχόµενες αντιδράσεις των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου στις 

δικές της επιχειρηµατικές ενέργειες. Συνεπώς , υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα , επειδή 

δεν είναι γνωστό το πώς θα αντιδράσουν οι άλλες επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση.  

Σε έναν ολιγοπωλιακό κλάδο το παραγόµενο προϊόν µπορεί να είναι 

οµοιογενές (homogeneous product) ή διαφοροποιηµένο (differentiated product). 

Οµοιογενές είναι κυρίως των κλάδων παραγωγής ορισµένων βασικών υλών π.χ. 

σιδήρου, τσιµέντου, αλουµινίου κ.α., ενώ διαφοροποίηση παρατηρείται στα διαρκή 

καταναλωτικά προϊόντα, στα κεφαλαιουχικά αγαθά κ.ο.κ. , στα οποία το προϊόν µιας 

επιχείρησης διαφέρει λίγο ή πολύ από το αντίστοιχο προϊόν που παράγουν οι άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου. Καθαρό ολιγοπώλιο (pure oligopoly) υπάρχει όταν 

παράγεται οµοιογενές προϊόν, ενώ διαφοροποιηµένο ολιγοπώλιο (differentiated 

oligopoly) υπάρχει όταν το προϊόν είναι διαφοροποιηµένο.  

 Υπάρχουν διάφοροι λόγοι ύπαρξης ολιγοπωλίων, οι κυριότεροι από τους 

οποίους είναι οι ακόλουθοι: Πρώτον, η ύπαρξη οικονοµιών µεγάλης κλίµακας 

παραγωγής που ενθαρρύνει τη δηµιουργία µεγάλων παραγωγικών µονάδων. 

∆εύτερον, οι µεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες που χαρακτηρίζουν ορισµένες 

παραγωγικές δραστηριότητες. Τρίτον , η δυνατότητα αύξησης των κερδών µε τον 

περιορισµό του ανταγωνισµού και τη συγχώνευση επιχειρήσεων. Τέταρτον , το 

κοστολογικό πλεονέκτηµα που έχουν ορισµένες επιχειρήσεις σε σχέση µε άλλες στον 

ίδιο κλάδο, το οποίο δυσκολεύει την είσοδο νέων ή την επιβίωση πολλών από αυτές 

που µπήκαν στον κλάδο στο παρελθόν. 

 

 

1.5 Μονοπώλιο 

 

Μονοπώλιο ονοµάζεται η κατάσταση στην αγορά, κατά την οποία ένα αγαθό ή µια 

υπηρεσία προσφέρεται µόνο από µια επιχείρηση. Η κατάσταση κατά την οποία 

υπάρχει µόνο ένας αγοραστής ονοµάζεται µονοψώνιο. Η ύπαρξη µονοπωλίου 

προϋποθέτει ότι στην αγορά δεν υπάρχουν άλλα ανταλλάξιµα προϊόντα για τους 

αγοραστές.  
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 Οι συνθήκες που µπορούν να προκαλέσουν τη δηµιουργία µονοπωλίου είναι 

πολλές: κρατική νοµοθεσία που απαγορεύει τη δραστηριοποίηση άλλων εταιρειών σε 

µια αγορά, συντριπτική υπεροχή µιας επιχείρησης απέναντι στους ανταγωνιστές της, 

εξουδετέρωση των αντιπάλων µε κατάλληλες στρατηγικές από τη µονοπωλιακή 

επιχείρηση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς που επιτρέπουν την κερδοφόρα 

δραστηριοποίηση µόνο µιας επιχείρησης είναι µερικές από αυτές. Η µονοπωλιακή 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει την ποσότητα ή την τιµή ενός αγαθού, 

όπως αυτή θέλει, αφού µπορεί και ελέγχει την αγορά. 

 

 

1.5.1 Κατηγορίες Μονοπωλίων  

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες µονοπωλίων: Το φυσικό και το νοµικό µονοπώλιο. 

 

• Φυσικό µονοπώλιο δηµιουργείται όταν, λόγω της ιδιοµορφίας της αγοράς, µία 

επιχείρηση µπορεί να προσφέρει φθηνότερα και πιο αποτελεσµατικά τα αγαθά απ' 

ό,τι περισσότερες. Για παράδειγµα, η εγκατάσταση και επένδυση σε δύο ή 

περισσότερα παράδειγµα, για παράλληλα δίκτυα ύδρευσης από περισσότερες 

επιχειρήσεις αυξάνει το κόστος ύδρευσης σε σχέση µε το κόστος που θα είχε µία 

µοναδική επιχείρηση, η οποία θα εκµεταλλευόταν το µοναδικό δίκτυο στον 

µέγιστο βαθµό. Έτσι, η παρουσία περισσότερων εταιρειών µε δικά τους δίκτυα 

αυξάνει αντί να µειώνει το κόστος και τελικά την τιµή του αγαθού.  

 

• Νοµικό µονοπώλιο δηµιουργείται όταν ο νόµος αναθέτει αποκλειστικά σε µία 

επιχείρηση (δηµόσια ή ιδιωτική) µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Νοµικά 

µονοπώλια ήταν, µέχρι πρότινος, οι τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ) και η παροχή 

ηλεκτρικού ρεύµατος (∆ΕΗ). 
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1.6 Καρτέλ 

 

Καρτέλ ονοµάζεται η ρητή σύµπραξη (συµφωνία) µεγάλων κυρίως επιχειρήσεων 

εταιρικής µορφής δραστηριοποιούµενων στον ίδιο κλάδο, δηλαδή ανταγωνιστικών, 

µε σκοπό την αποφυγή του µεταξύ τους ανταγωνισµού δια κοινής διαµόρφωσης 

ενιαίας τιµής των προσφεροµένων υπηρεσιών ή των προϊόντων τους, ή και µε πολύ 

ελάχιστες µεταξύ τους διαφορές τιµών.  

 Ο σχηµατισµός καρτέλ είναι παράνοµος καθώς το ∆ίκαιο ανταγωνισµού τον 

απαγορεύει. Γενικά, οι συνασπιζόµενες επιχειρήσεις των καρτέλ είναι µεγάλες 

επιχειρήσεις που δεσµεύονται µεταξύ τους, για κάποιο χρονικό διάστηµα, 

συνηθέστερα µεγαλύτερο της δεκαετίας, µε διάφορους όρους δια συµβάσεως, 

διατηρώντας όµως την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία τους. Η δε σύµβαση αυτή 

προβλέπει πολύ υψηλή ποινική ρήτρα κατά µεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας που 

καταπίπτει σε βάρος εκείνης της συµβαλλόµενης επιχείρησης που τυχόν δεν θα 

συµµορφωνόταν ή θα αθετούσε το περιεχόµενο της συµφωνίας. Η συµφωνία αυτή 

µπορεί να αφορά είτε κάποιο καθορισµό ποσότητας παραγωγής µιας εκάστης των 

συµβαλλοµένων ή στον καθορισµό ενιαίας ποιότητας ή ορισµένης ποικιλίας, κ.λπ. 

 

 

1.6.1 Κατηγορίες Καρτέλ 

 

Τα Καρτέλ γενικά διακρίνονται µε τρία βασικά κριτήρια: α) κατά την έκταση δράσης, 

β) κατά το αίτιο της σύµπραξης και γ) κατά το περιεχόµενο της δράσης τους. 

 

• Κατά την έκταση δράσης αυτά διακρίνονται σε "εθνικά καρτέλ" και 

"πολυεθνικά" ή "διεθνή καρτέλ". 

 

• Κατά το αίτιο σύµπραξης διακρίνονται σε "ελεύθερα καρτέλ" ή σε 

"αναγκαστικά καρτέλ", όπου τα µεν πρώτα συγκροτούνται µε ελεύθερη 

συµφωνία, τα δε δεύτερα κατόπιν κρατικού παρεµβατισµού ή κατόπιν 

έκτακτης κρατικής επιταγής.  
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•  Κατά το περιεχόµενο τη δράσης τα Καρτέλ διακρίνονται σε "καρτέλ 

προσφοράς" και σε "καρτέλ ζήτησης". Τα µεν πρώτα αποβλέπουν σε ρύθµιση 

των σχέσεων που αφορούν την προσφορά ειδών των συνασπιζοµένων 

επχειρήσεων, τα δε δεύτερα αποσκοπούν στην κατάπαυση του µεταξύ τους 

αναπτυσσόµενου ανταγωνισµού προκειµένου έτσι απρόσκοπτα να 

προχωρήσουν σε βάθος χρόνου σε νέες επενδύσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ – ΕΞΑΓΟΡΕΣ -

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Οι συνεχείς αλλαγές σε διεθνές επίπεδο στον επιχειρηµατικό κόσµο και η 

δραστηριοποίηση των εταιριών σε παγκόσµιο επίπεδο, έχουν δώσει εξαιρετικά 

µεγάλη ώθηση σε ένα είδος στρατηγικής. Η διαφορετική αυτή στρατηγική 

προσέγγιση είναι οι στρατηγικές συµµαχίες (strategic alliances), οι οποίες 

παρουσιάζουν σε παγκόσµιο επίπεδο θεαµατική ανάπτυξη  (Παπαδάκης, 2002). 

 Επίσης ο πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων σήµερα είναι να 

αποκοµίσουν το µεγαλύτερο κέρδος. Επειδή ο σκοπός αυτός είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού οι επιχειρήσεις τείνουν να 

εξαλείφουν αυτές τις συνθήκες για να πετύχουν το σκοπό τους. Ατελής 

ανταγωνιστικές αγορές όπως το µονοπώλιο, δυοπώλιο, µονοψώνιο, ολιγοπώλιο 

αναδύονται ως αποτέλεσµα αυτών των τάσεων. Μια από τις διάφορες µεθόδους που 

οδηγούν σε ατελείς ανταγωνιστικές αγορές είναι η συγχώνευση ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις (Sefer Gumus,Sudi Apak, 2011). 

 Γενικά η συνεργασία ανάµεσα σε ανταγωνιστές είναι µόδα στον χώρο των 

επιχειρήσεων: General Μotors και Toyota, Siemens και Philips, Canon και Kodak 

είναι µερικά από τα παραδείγµατα διεθνώς. H συνεργασία γίνεται επίσης ένα χαµηλό 

κόστος διαδροµής για νέους ανταγωνιστές, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη 

τεχνολογία και να έχουν πρόσβαση στις αγορές (Gary Hamel, Yves L.Doz, 

C.K.Prahalad,1989). 
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2.2 Στρατηγικές Συµµαχίες 

 

Στις µέρες µας το να συµµαχήσεις µε τον ανταγωνιστή σου ώστε να αποκτήσεις νέες 

τεχνολογίες και ικανότητες δεν είναι κακό. Επίσης παίρνει τόσο πολύ χρόνο και 

χρήµα το να αναπτύξεις νέα προϊόντα και να διεισδύσεις σε νέες αγορές που 

πραγµατικά λίγες επιχειρήσεις µπορούν να πάνε µόνες τους σε µια τέτοια κατάσταση 

(Gary Hamel,  1989).  

 Σήµερα πολλές επιχειρήσεις συνδέονται µεταξύ τους δηµιουργώντας διάφορα 

γκρουπ για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Συνεπώς ένα νέο είδος ανταγωνισµού 

απλώνεται στις παγκόσµιες αγορές: οµάδες επιχειρήσεων εναντίων άλλων οµάδων 

επιχειρήσεων. Ονοµάζοντάς τις δίκτυα, αστερισµούς ή εικονικές συνεργασίες  

πρόκειται για γκρουπ επιχειρήσεων τα οποία ενώνονται µεταξύ τους για έναν 

µεγαλύτερο κοινό στόχο (Benjamin Gomes-Casseres, 1994). 

 

 

2.2.1 Ορισµός Στρατηγικών Συµµαχιών 

 

Ως στρατηγική συµµαχία µπορεί να οριστεί µια συµφωνία συνεργασίας µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, όπου τα µέλη υιοθετούν µια προοπτική αµοιβαίου 

οφέλους και συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή και κεφάλαια για την 

επιτυχή λειτουργία της (Παπαδάκης, 2002). Στρατηγικές συµµαχίες είναι οι 

συµφωνίες ανάµεσα σε δυο ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις οι οποίες 

συνεργάζονται για έναν συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο. Στρατηγικές συµµαχίες 

µπορούν να τεθούν ανάµεσα σε ανταγωνιστές στην ίδια αγορά, ανάµεσα σε 

παραγωγούς και πελάτες ή και ανάµεσα σε ανταγωνιστές από διαφορετικές αγορές. 

(Sefer Gumus,Sudi Apak, 2011). 

 Οι συµµαχίες είναι περισσότερο κατάλληλες όταν υπάρχουν “στρατηγικά 

κενά” σε κρίσιµα  σηµεία, τα οποία είναι πολύ ακριβά ή χρονοβόρα για να 

αναπτυχθούν από κάθε εταιρεία µεµονωµένα. Επιπλέον, αποτελούν αρκετά καλή 

πρακτική, όταν µια εταιρεία επιθυµεί να αποκτήσει πρόσβαση στις ικανότητες µιας 
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άλλης ή όταν ο σύµµαχος που έχει τις επιθυµητές ικανότητες έχει τέτοιο µέγεθος που 

µια εξαγορά δεν είναι εφικτή (Harbison Peckar, 1993; Bleeke and Ernst, 1999). 

 

 

2.2.2 Οι Λόγοι Που Οδηγούν Τις Επιχειρήσεις Σε Στρατηγικές 

Συµµαχίες 

 

Σύµφωνα µε τον  Sefer (Sefer Gumus, Sudi Apak 2011)  οι λόγοι που συνήθως 

οδηγούν τις επιχειρήσεις σε στρατηγικές συµµαχίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ως εξής. 

• Η απόκτηση νέας τεχνολογίας  και νέων παραγωγικών ικανοτήτων. 

• Η ευκαιρία να διεισδύσουν εύκολα σε συγκεκριµένες αγορές. 

• Η δυνατότητα να µοιραστούν το οικονοµικό κόστος και κατά επέκταση το 

ρίσκο για την είσοδο σε µια νέα αγορά µαζί µε τους ανταγωνιστές τους. 

• Να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ή να ενισχύσουν το ήδη υπάρχον 

φέρνοντας το σε επαφή µε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του κάθε εταίρου. 

 

 

2.2.3 Τύποι Στρατηγικών Συµµαχιών 

 

Οι στρατηγικές συµµαχίες µπορούν καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες (Sefer Gumus, 

Sudi Apak, 2011): Joint Venture-Κοινοπραξίες, License Agreements - Συµφωνίες 

Παραχώρησης Άδειας και Franchising. 

 

 

2.2.3.1 Joint Venture - Κοινοπραξίες 

 

Στις κοινοπραξίες η συνεργασία ανάµεσα στις επιχειρήσεις φτάνει στο επίπεδο της 

ιδιοκτησίας. Για να φέρουν εις πέρας ένα συγκεκριµένο έργο ή µια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα σε ένα συγκεκριµένο πεδίο µαζί οι επιχειρήσεις δηµιουργούν µια 
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καινούργια εταιρεία µε νέα επωνυµία και ταυτότητα συνδυάζοντας το ενεργητικό 

τους και τις ικανότητες τους. Ωστόσο, σε αντίθεση µε την συγχώνευση η εταιρική 

ατοµική ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία της κύριας επιχείρησης συνεχίζουν 

να υπάρχουν. 

 Ο κύριος σκοπός της νέας πρωτοβουλίας είναι να διεξάγουν από κοινού 

συγκεκριµένα έργα ή επιχειρηµατικές δραστηριότητες τις οποίες οι κύριες εταιρείες 

θα είχαν δυσκολία ή θα αποτύγχαναν να φέρουν εις πέρας από µόνες τους. Μετά την 

ολοκλήρωση του έργου η επιχείρηση η οποία είχε συσταθεί µε σκοπό να εκτελέσει το 

έργο µπορεί να καταργηθεί εντελώς καθώς έχει εκπληρώσει τον σκοπό της. 

 

 

2.2.3.2 License Agreements - Συµφωνίες Παραχώρησης Άδειας 

 

Οι συµφωνίες παραχώρησης άδειας µπορούν να θεωρηθούν ως ένας σχετικά εύκολος 

τρόπος εισόδου σε µια εξωτερική αγορά. Mε αυτόν τον τρόπο ο δικαιοπάροχος 

πουλάει παραγωγική διαδικασία, τεχνική, επωνυµία και πατέντες σε έναν δικαιοδόχο. 

Ο δικαιοπάροχος κάνει µια επένδυση στο εξωτερικό χωρίς να ξοδέψει καθόλου 

κεφάλαια και ως εκ τούτου δεν έχει κανένα ρίσκο. Η δικαιοδόχος εταιρεία 

επιτρέπεται να πουλάει τα προϊόντα πληρώνοντας ένα ποσοστό για κάθε προϊόν στον 

δικαιοπάροχο. 

 

 

2.2.3.3 Franchising - ∆ικαιοχρησία 

 

Η δικαιοχρησία (franchising), ουσιαστικά αποτελεί σύστηµα για τη διανοµή αγαθών 

και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή. Ο ιδιοκτήτης ενός κατοχυρωµένου 

προϊόντος, που ονοµάζεται δικαιοπάροχος (franchisor), παραχωρεί σε τρίτο 

επιχειρηµατία, που ονοµάζεται δικαιοδόχος (franchisee), το δικαίωµα (franchise) να 

ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, µε 

συγκεκριµένους στόχους, σε µια συγκεκριµένη περιοχή χρησιµοποιώντας τα 

εµπορικά σήµατα και τις επωνυµίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον τρόπο 
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λειτουργίας που έχει αναπτύξει ο δικαιοπάροχος. Σε αντάλλαγµα για το παρεχόµενο 

δικαίωµα ο δικαιοδόχος καταβάλλει στον δικαιοπάροχο ένα τίµηµα µε τη µορφή 

αµοιβής εισόδου (franchise fee-initial) και περιοδικών προµηθειών. 

 

 

2.2.4 Τα Οφέλη Των Στρατηγικών Συµµαχιών 

 

Συχνά τα προσδοκώµενα οφέλη από µια συµµαχία είναι σηµαντικά. Υποστηρίζεται 

πως ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των στρατηγικών συµµαχιών έναντι των άλλων 

µορφών στρατηγικής  είναι η αυξηµένη αποδοτικότητα της επένδυσης (ROI-Return 

on Investment). Σύµφωνα µε την έρευνα των Harbison & Pekar επιβεβαιώνονται τα 

παρακάτω: 

• Οι στρατηγικές συµµαχίες µεταξύ των κορυφαίων 2000 επιχειρήσεων στον 

κόσµο πέτυχαν προσδοκώµενη αποδοτικότητα της επένδυσης που προσέγγιζε 

το 17% για περίπου µια δεκαετία. 

• Οι 25 πιο δραστήριες σε συµµαχίες  επιχειρήσεις πέτυχαν 17.2% απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων, 40% περισσότερο από το µέσο όρο των 500 µεγαλύτερων 

εταιρειών του περιοδικού Fortune (Harbison&Pekar,1998).  

Όµως, όπως οι Hamel, Doz και Prahalad παρατηρούν, ο βαθµός στον οποίο τα 

συνεργαζόµενα µέρη θα ωφεληθούν από µια συµµαχία εξαρτάται από τέσσερις 

βασικούς παράγοντες. 

 1. Την στρατηγική πρόθεση των συµµάχων. Για παράδειγµα οι ιαπωνικές 

επιχειρήσεις συνάπτουν συµµαχίες µε σκοπό την επίτευξη παγκόσµιας εµπορικής 

κυριαρχίας και µε αυτή τη λογική θεωρούν τις στρατηγικές συνεργασίες ως ένα βήµα 

στο δρόµο της παγκόσµιας εξάπλωσης. Αντίθετα, οι δυτικές επιχειρήσεις συνάπτουν 

συµµαχίες µε σκοπό την παραχώρηση της παραγωγικής διαδικασίας στους 

αποδοτικότερους Ασιάτες παραγωγούς. Η επιθυµία όµως των δυτικών επιχειρήσεων , 

να κερδίσουν από την εξοικονόµηση πόρων και κεφαλαίων παραχωρώντας βασικές 

λειτουργίες τους σε παλαιότερους ανταγωνιστές τους, περιόρισε την ικανότητα τους 

να αντλήσουν πολύτιµες γνώσεις από τους συνεργάτες τους, αφού τελικά σε πολλές 
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περιπτώσεις τους οδήγησε σε σωρευτική εγκατάλειψη πολύτιµων δραστηριοτήτων 

και ικανοτήτων. 

 2. Την καταλληλότητα των εισφορών. Η ικανότητα κάθε συνεργαζόµενης 

επιχείρησης να κατανοήσει και να ενσωµατώσει τις δεξιότητες του άλλου µέρους, 

εξαρτάται από την φύση των ικανοτήτων και των πόρων που συνεισφέρονται από τις 

επιχειρήσεις. Έτσι, όπου οι ικανότητες και οι πόροι είναι υλικοί και άµεσοι, τότε η 

διαδικασία ενσωµάτωσης είναι ευκολότερη, σε σύγκριση µε την περίπτωση που αυτά 

τα στοιχεία είναι περισσότερο άυλα και αφορούν δεξιότητες του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

 3. Την δεκτικότητα της κάθε επιχείρησης. Όσο πιο πρόθυµη είναι µια 

επιχείρηση να ενσωµατώσει την γνώση και την εµπειρία που προσφέρουν οι 

συνεργάτες της, τόσο πιο κερδισµένη είναι η συµµαχία συνολικά. 

 4. Την ύπαρξη αµοιβαίων και µετρήσιµων στόχων προς επίτευξη. Με άλλα 

λόγια, απαιτείται ο προκαθορισµός δεικτών αποδοτικότητας της συµµαχίας και 

συνεχής προσανατολισµός της σχέσης συνεργασίας στην κατεύθυνση της 

εξασφάλισης της µέγιστης δυνατής ωφέλειας. 

 

 

2.3 Συγχωνεύσεις - Εξαγορές 

 

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα που 

απασχολούν τα στελέχη των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα 

όσο και διεθνώς. Αρκετές από αυτές ήταν επιτυχηµένες άλλες πάλι όχι ενώ πάρα 

πολλές δεν ευοδώθηκαν είτε γιατί δεν συµφώνησαν τελικά τα εµπλεκόµενα µέρη είτε 

γιατί δεν τις επέτρεψε η ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισµού διότι θα ήταν εις βάρος 

του καταναλωτικού κοινού. Η αξία των εξαγορών και των συγχωνεύσεων το 2006, σε 

παγκόσµιο επίπεδο, ξεπέρασε τα 3,3 τρισεκατοµµύρια δολάρια (www.ofe.gr). Βέβαια 

τα τελευταία δυο χρόνια (2010-2011) ο αριθµός αυτός έχει µειωθεί κυρίως λόγω της 

οικονοµικής αβεβαιότητας που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά 

είναι πάρα πολύ µεγάλα και εποµένως το ενδιαφέρον για περαιτέρω ανάλυση µεγάλο. 
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2.3.1 Ορισµός Εξαγορών Και Συγχωνεύσεων 

 

Ως εξαγορά ορίζεται η συναλλαγή κατά την οποία µια επιχείρηση αποκτά µέρος ή το 

σύνολο της συµµετοχής σε άλλη έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος (Β. Παπαδάκης, 

2002). Οι εξαγορές διακρίνονται σε απλές και συγχωνευτικές. Σε µια απλή εξαγορά η 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση συνεχίζει να υπάρχει ως υποκείµενο δικαίου, ενώ σε µια 

συγχωνευτική εξαγορά η επιχείρηση που µεταβιβάζει την περιουσία της σε µια άλλη 

έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος παύει να υπάρχει ως υποκείµενο δικαίου. 

 Όταν σε µια συγχωνευτική εξαγορά δεν καταβάλλονται ως αντάλλαγµα 

χρήµατα αλλά µερίδια συµµετοχής, η εξαγορά αυτή αποτελεί τη συγχώνευση των 

επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ως συγχώνευση ορίζεται η πράξη µε την οποία µια η 

περισσότερες επιχειρήσεις λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση τους, ενώ 

ταυτόχρονα µεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους έναντι ανταλλάγµατος σε 

άλλη η οποία είτε προϋπάρχει , είτε δηµιουργείται για αυτόν τον σκοπό. Το 

αντάλλαγµα αποτελείται από µερίδια συµµετοχής της επιχείρησης στην οποία 

µεταβιβάσθηκε η περιουσία των επιχειρήσεων που λύθηκαν και δίδεται σε όσους 

συµµετείχαν προηγουµένως στις επιχειρήσεις, που νοµικά έπαψαν να υπάρχουν. 

 Συνεπώς δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στις Εξαγορές και 

Συγχωνεύσεις παρά µόνο στο είδος του ανταλλάγµατος που προσφέρεται για την 

πραγµατοποίηση τους και στο δικαίωµα λόγου των παλαιών ιδιοκτητών της 

εξαγοραζόµενης επιχείρησης στο νέο καθεστώς ιδιοκτησίας. 

 

  

2.3.2 Τύποι Εξαγορών Και Συγχωνεύσεων 

 

Μπορούµε να διακρίνουµε τις εξαγορές και συγχωνεύσεις ανάλογα µε το είδος τους 

σε: 

• Οριζόντιες, όταν και οι δυο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα. 

• Κάθετες, όταν µεταξύ τους υπάρχει σχέση πελάτη-προµηθευτή. 
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• Συµπληρωµατικές, όταν οι δραστηριότητες τους είναι 

αλληλοσυµπληρούµενες. 

• Ασυσχέτιστες, όταν οι δραστηριότητες τους δεν παρουσιάζουν καµία 

ουσιαστική συνέργεια. 

 

Ανάλογα µε την διαδικασία πραγµατοποίησης τους οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

διακρίνονται σε: 

• Φιλικές, όπου οι δυο εταιρείες επιθυµούν την ΕήΣ και καθορίζουν από κοινού 

το αντίτιµο της και 

• Επιθετικές, όπου η διοίκηση της εταιρείας-στόχου δεν εγκρίνει την 

προταθείσα εξαγορά. 

 

∆υο ειδικές περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι: 

• Η µοχλευµένη εξαγορά. Η µορφή αυτή εξαγοράς έχει το χαρακτηριστικό ότι η 

χρηµατοδότηση της προέρχεται κατά µεγάλο ποσοστό από τραπεζικό 

δανεισµό και όχι από τα ίδια κεφάλαια της εξαγοράστριας εταιρείας, για αυτό 

και ονοµάζεται µοχλευµένη 

• Η εξαγορά επιχειρήσεων από τη διοίκηση τους. Στην περίπτωση αυτή η οποία 

είναι συγγενική µε την προηγούµενη µια επιχείρηση εξαγοράζεται από τα 

διευθυντικά της στελέχη (Β. Παπαδάκης, Αθήνα 2007).  

 

 

2.3.3 Λόγοι Πραγµατοποίησης Εξαγορών Και Συγχωνεύσεων 

 

Οι κυριότεροι λόγοι - κίνητρα που οδηγούν σε αυτήν την µορφή συνεργασιών τις 

επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο είναι οι εξής: 

• Εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας οι οποίες προκύπτουν από το αυξηµένο 

µέγεθος της νέας επιχείρησης. 

• Εκµετάλλευση οικονοµιών φάσµατος οι οποίες αφορούν την παροχή νέων 

εξειδικευµένων ή έντονα διαφοροποιηµένων υπηρεσιών και προϊόντων από 

την επιχείρηση. 
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• Συνδυασµός και αλληλοσυµπλήρωση πόρων 

• Αύξηση µεριδίου της αγοράς γιατί σχεδόν πάντα αυξάνεται η δύναµη της 

επιχείρησης λόγω της αύξησης του µεγέθους της. 

• Υπέρβαση εµποδίων εισόδου σε µια χώρα ή µια αγορά. 

• Αύξηση της δυναµικής στην αγορά. 

• Μείωση κόστους και χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων. 

• Αύξηση διαφοροποίησης-διασποράς δραστηριοτήτων 

• Αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισµού(µονοπώλια, ολιγοπώλια). 

• ∆ιοικητική αλαζονεία από τα διοικητικά στελέχη. 

 

 

2.3.4 Οι Τάσεις ∆ιεθνώς Για Τις Εξαγορές Και Τις Συγχωνεύσεις 

 

Η κρίση χρέους στην ευρωζώνη αλλά και η έντονη µεταβλητότητα των αγορών 

οδήγησαν σε «ελεύθερη» πτώση την αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στο δ' 

τρίµηνο του 2011, µε αποτέλεσµα και την ισχυρή συρρίκνωση των προµηθειών των 

τραπεζικών οµίλων και κυρίως αυτών της Ευρώπης, σύµφωνα µε δηµοσίευµα των 

«Financial Times».  

 Η αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων υποχώρησε κατά 32% στο δ' 

τρίµηνο του 2011 (σε σύγκριση µε το προηγούµενο) φθάνοντας στο επίπεδο των 

375,3 δισ. δολαρίων, εξαιτίας της πτώσης κατά 41% επί ευρωπαϊκού εδάφους.  

 Η Ευρώπη ήταν η περιοχή που πραγµατικά «µηδένισε», καθώς η αξία των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων έφθασε µόλις στα 2,57 δισ. δολάρια, µε το δ' τρίµηνο να 

αποτελεί το χειρότερο από την έναρξη καταγραφής των συγκεκριµένων στοιχείων, το 

2000, από την εταιρεία Thomson Reuters. Σηµειώνεται ότι για το σύνολο του 2010 η 

αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ευρώπη είχε ενισχυθεί µόλις κατά 3,3%.  

 «Οι προοπτικές για το 2012 είναι αµφίβολες. Είτε θα υπάρξει σταθεροποίηση 

της ευρωπαϊκής κρίσης, οπότε θα καταγραφεί και ανάκαµψη της εξαγοραστικής 

δραστηριότητας, είτε επιδείνωση, οπότε θα έχουµε ακόµη πιο άσχηµη πορεία», 

υποστήριξε ο Πολ Πάρκερ, ειδικός επί θεµάτων εξαγορών και συγχωνεύσεων στην 

Barclays Capital.  
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 Πάντως οι ΗΠΑ εξακολουθούν να «κρατούν», ακόµη και µετά την 

κατάρρευση της συµφωνίας µεταξύ AT&T και T-Mobile USA, µε την αξία των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων να ενισχύεται – πάντα κατά το δ' τρίµηνο του 2011– 

κατά 12% σε ετήσια βάση και τις αµερικανικές εταιρείες να αντιστοιχούν στο 40% 

της παγκόσµιας εξαγοραστικής δραστηριότητας, όπως υποδεικνύουν στοιχεία της 

εταιρείας Mergermarket (express.gr 23-12-2011). 

 

 

2.3.5 Εξαγορές Ή Στρατηγικές Συµµαχίες; 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Forbes το 2000, ο αριθµός των δηµοσιοποιηµένων 

συµµαχιών και εξαγορών ήταν σχεδόν ίδιος. Ο αριθµός των συµµαχιών που 

δηµιουργούνται παγκοσµίως συνεχίζει να αυξάνεται µε ρυθµούς της τάξης του 25-

35% ετησίως. Οι πενήντα κορυφαίες παγκοσµίως επιχειρήσεις, αριθµούν κατά µέσο 

όρο περίπου 150 δηµοσιοποιηµένες συµµαχίες. Πιστεύεται λοιπόν, ότι οι συµµαχίες 

πολύ σύντοµα θα ξεπεράσουν τις εξαγορές σε προτίµηση ανάµεσα στις εταιρείες 

(Pekar and Margulis, 2003).  

 Οι στρατηγικές συµµαχίες αποτελούν εντελώς ξεχωριστή στρατηγική από τις 

εξαγορές/ συγχωνεύσεις, αν και αρκετά συχνά συγχέονται. Επιπλέον είναι τελείως 

διαφορετικές και ως προς τον χρονικό ορίζοντα, αλλά και τον κίνδυνο που 

συνεπάγονται, τις απαιτήσεις οργάνωσης και ηγεσίας καθώς και τη δοµή της 

συµφωνίας (Παπαδάκης, 2002). Είναι µια δραστηριότητα η οποία είναι πολύ 

δύσκολο να διοικηθεί, ενώ λειτουργεί πέρα από τη δραστηριότητα των 

εµπλεκοµένων εταιριών, σαν ξεχωριστή λειτουργία. Τα χαρακτηριστικά αυτά των 

συµµαχιών είναι τελείως αντίθετα µε αυτά των εξαγορών, όπου τα πάντα είναι σαφώς 

καθορισµένα ακόµα και το διάστηµα της ένωσης.  Ωστόσο,  οι συµµαχίες, όπως και 

οι εξαγορές, για να είναι επιτυχηµένες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τα ανώτερα 

στελέχη της διοίκησης (Anslinger and Jenk, 2004). 

  Παρόλο που τα υψηλά στελέχη όλων των µεγάλων οργανισµών αναγνωρίζουν 

την αξία των συµµαχιών, τις αντιµετωπίζουν µε κάποιο σκεπτικισµό λόγω των 

µεγάλων δυσκολιών τους. Οι δυσκολίες που προκύπτουν στη διάρκεια των 
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διαπραγµατεύσεων, στη διοίκησή τους και στην τελική επίτευξη των στόχων, είναι 

στοιχεία που αποθαρρύνουν αρκετές επιχειρήσεις από το να συνάπτουν συµµαχίες 

(Jagersma 2005). Το πρόβληµα εντείνεται αν αναλογιστούµε ότι οι περισσότερες 

συµµαχίες (αλλά και εξαγορές) καταλήγουν σε αποτυχία. Σύµφωνα µε µελέτη του 

περιοδικού Journal of Finance, το 40% - 55% των συµµαχιών διαλύονται πρόωρα, µε 

αρνητικές επιπτώσεις και για τους δύο συνεταίρους. Σε ανάλυση 1.592 συµµαχιών 

που συνήψαν 200 Αµερικανικές εταιρείες µεταξύ των ετών 1993-1997, 

διαπιστώνεται ότι το 48% από αυτές απέτυχε σε διάστηµα µµικρότερο των 24 µηνών.  

 Ακόµα και ηχηρές συµµαχίες όπως της Disney µε την Pixar διατηρούνται στα 

πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων για διάφορους λόγους, αλλά οι εταιρείες εξακολουθούν 

να µην τα πηγαίνουν καλά ύστερα από συµµαχίες. Πού όµως υπάρχει το πρόβληµα; 

Όπως φαίνεται από εικοσαετή µελέτη των Dyer, Kale και Singh σε άρθρο τους το 

2004, λένε ότι οι περισσότερες εταιρείες απλά δεν συγκρίνουν τις εναλλακτικές 

στρατηγικές - των εξαγορών και των συµµαχιών – πριν αποφασίσουν ποια να 

επιλέξουν. Κατά συνέπεια, αναλαµβάνουν εταιρείες µε τις οποίες θα έπρεπε να είχαν 

συνάψει συµµαχίες και συνάπτουν συµµαχίες, ενώ θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει 

σε εξαγορές, αποτυγχάνοντας και µε τις συµµαχίες και µε τις εξαγορές.  

 ∆εν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κάποιος το γιατί οι εταιρείες δεν ζυγίζουν 

τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των εξαγορών και των συµµαχιών πριν 

οδηγηθούν στην τελική επιλογή τους. Οι δύο στρατηγικές διαφέρουν σε πολλά 

σηµεία. Οι συµφωνίες περί εξαγορών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικού χαρακτήρα, µε 

βάση τις τιµές της αγοράς και περιέχουν κινδύνους. Αντίθετα, οι συµµαχίες 

λειτουργούν στη βάση της συνεργασίας, της διαπραγµάτευσης και δεν έχουν τόσο 

µεγάλους κινδύνους.  Κατά συνέπεια, οι εταιρείες συνήθως προχωρούν σε εξαγορές 

για τη διεύρυνση της κλίµακας ή τη µείωση του κόστους, ενώ χρησιµοποιούν τις 

συµµαχίες για να εισέλθουν σε νέες αγορές, κατηγορίες πελατών και περιοχές.  

 Επιπλέον, οι αρχικές εµπειρίες µιας εταιρείας συχνά εξελίσσονται σε 

αναστολές. Αν µια εταιρεία αποτύχει σε µια δύο συµµαχίες που θα συνάψει, τότε 

πάντοτε θα είναι αρνητική να συνάψει συµµαχίες, ακόµα και όταν οι περιστάσεις το 

απαιτούν.   

 Σε πολλές εταιρείες, η οµάδα εξαγορών και συγχωνεύσεων, που αναφέρεται 

στον επικεφαλής του οικονοµικού, διαχειρίζεται τα θέµατα των εξαγορών, ενώ µια 
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χωριστή µονάδα, µε επικεφαλής τον διευθυντή ανάπτυξης της επιχείρησης ή τον 

αντιπρόεδρο, ασχολείται µε το θέµα των συµµαχιών. Οι δύο οµάδες, κρατούν 

κλειστά τα χαρτιά τους και στην πραγµατικότητα εµποδίζουν τις εταιρείες να 

συγκρίνουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των στρατηγικών. Ορισµένες 

από τις πιο ονοµαστές παγκοσµίως εταιρείες δεν έχουν επεξεργαστε ακόµα µια 

επαρκή συλλογιστική σε ό,τι αφορά το πότε εξαγοράζουν και πότε συµµαχούν µε 

άλλες εταιρείες (Dyeret al., 2004; Garette and Dussauge, 2000). 

    



 

[22] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:           

OLYMPIC AIRLIZES-AEGEAZ AIRLIZES 

     ΜΕΒΓΑΛ-VIVARDIA 

 

 

3.1 Αποστολή Και Αρµοδιότητες Της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού (http://www.epant.gr) (Ε.Α.) είναι θεµατοφύλακας της 

εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και εγγυάται την εφαρµογή του δικαίου του 

ανταγωνισµού. H Eπιτροπή Ανταγωνισµού λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και έχει 

διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Ουσιαστικά πρόκειται για τον θεµατοφύλακα 

ο οποίος προστατεύει την Ελληνική αγορά από τυχόν παράνοµες δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων και κατά επέκταση το καταναλωτικό κοινό από τις συνέπειες αυτών 

των δραστηριοτήτων.  

 

 

3.1.1 Γενικοί Στόχοι Της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

• ∆ιατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς  

• Προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή  

• Οικονοµική ανάπτυξη  

 

 

3.1.2 Μέσα της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

• Καταπολέµηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισµό 

και καταλήγουν σε βλάβη των καταναλωτών  
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• Καταπολέµηση των φραγµών εισόδου στην αγορά, η οποία πρέπει να είναι 

ελεύθερη και ανοιχτή για όλες τις επιχειρήσεις  

 

3.1.3 Όροι Της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

• Συνεργασία και κοινά πρότυπα µε τις άλλες Ευρωπαϊκές Αρχές 

Ανταγωνισµού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

•  Ορθολογική παρέµβαση  

 

 

3.2 Η νοµική κατοχύρωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι το όργανο, το οποίο έχει ως αρµοδιότητα την 

εφαρµογή του ν. 3959/11 "προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού". Με τον ν. 

2296/95 η Επιτροπή Ανταγωνισµού απέκτησε τη µορφή ανεξάρτητης αρχής µε 

διοικητική αυτοτέλεια, ενώ µε τον ν. 2837/2000, απέκτησε και οικονοµική 

αυτοτέλεια. Τέλος, µε τον ν. 3373/2005 η Επιτροπή Ανταγωνισµού απέκτησε 

διακεκριµένη νοµική προσωπικότητα που της επιτρέπει να παρίσταται αυτοτελώς σε 

κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξεις ή παραλήψεις της, ενώ 

παράλληλα της αναγνωρίστηκε αρµοδιότητα κανονιστικής παρέµβασης σε κλάδους 

της οικονοµίας (άρθρο 11 ν. 3959/11). Επί πλέον διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της 

εξουσίες όπως διευρυνθήκαν και οι αρµοδιότητες της στην εφαρµογή των κοινοτικών 

κανόνων ανταγωνισµού, συµφώνως προς τις διατάξεις του Κανονισµού 1/2003.  

Η εσωτερική λειτουργία της και ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ρυθµίζονται 

από τον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης. 

 

 

3.3 Ειδικές Αρµοδιότητες Της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισµού: 
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• ∆ιαπιστώνει την ύπαρξη συµπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο 

ή αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, κατά τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 1 παρ. 1 ν. 3959/11.  

• Αποφασίζει την απαλλαγή συµπράξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό, 

αλλά έχουν θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, είναι προς όφελος του 

καταναλωτή, δεν δηµιουργούν προϋποθέσεις κατάργησης του ανταγωνισµού 

και δεν δεσµεύουν υπέρµετρα τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3959/11.  

• ∆ιαπιστώνει την καταχρηστική συµπεριφορά επιχειρήσεων µε δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά κατ' εφαρµογή του άρθρου 2 ν. 3959/11.  

• Ελέγχει προληπτικά την επίδραση στον ανταγωνισµό συγκεντρώσεων 

επιχειρήσεων κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 5 - 10 ν. 3959/11.  

• Επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του ν. 

3959/11.  

• Λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα, όταν πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1, 

2 και 11 ν. 3959/11.  

• Εξετάζει µετά από αίτηµα του Υπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα 

συγκεκριµένο κλάδο της ελληνικής αγοράς και, εφόσον διαπιστώσει ότι στο 

συγκεκριµένο κλάδο δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να λάβει κάθε 

απολύτως αναγκαίο κανονιστικό µέτρο που αφορά τη διάρθρωση της αγοράς 

και αποσκοπεί στη δηµιουργία συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού.  

• Γνωµοδοτεί επί θεµάτων ανταγωνισµού όταν της ζητηθεί από τον Υπουργό 

Ανάπτυξης ή οποιονδήποτε άλλο αρµόδιο Υπουργό ή από ενώσεις 

επιµελητηρίων, βιοµηχανικών και εµπορικών συλλόγων.  

• Εφαρµόζει τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθ. ΛΕΕ
1
.  

• Συνεργάζεται στενά µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Aρχές 

Ανταγωνισµού των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας του ανταγωνισµού.  

                                                           
1
 ΛΕΕ είναι η συνθήκη της Λισσαβόνας ή αλλιώς όπως ονομάζεται η Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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• Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 

των υπουργικών αποφάσεων και των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται 

στις περιπτώσεις προσβολής των προηγούµενων αποφάσεων.  

 

Η Επιτροπή δεν είναι αρµόδια: 

• Για την τήρηση των διατάξεων του ν. 146/1914 περί αθέµιτου ανταγωνισµού, 

η εφαρµογή των οποίων εµπίπτει στην αρµοδιότητα των πολιτικών 

δικαστηρίων.  

 

 

3.4 Olympic Air - Aegean 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για µια προσπάθεια συγχώνευσης των δύο µεγαλύτερων 

αεροµεταφορέων της Ελλάδας η οποία προσέκρουσε στην αρνητική εισήγηση τόσο 

της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής επιτροπής ανταγωνισµού καθώς υπήρχε ο 

κίνδυνος ενός πολύ ισχυρού µονοπωλίου που θα έθετε σε κίνδυνο τα συµφέροντα των 

Ελλήνων και ξένων καταναλωτών. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στην απόφαση της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής ανταγωνισµού για την ένωση της Olympic Airways και της 

Aegean την άποψη του ελληνικού τύπου και οι αντιδράσεις των δυο εταιριών. 

 

 

3.4.1 Η Απόφαση Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http/europa.eu) έχει απαγορεύσει, βάσει του κανονισµού 

συγκεντρώσεων της ΕΕ, την προτεινόµενη συγχώνευση µεταξύ Aegean Airlines και 

Ολυµπιακής, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα ένα οιονεί µονοπώλιο στην αγορά 

των ελληνικών αεροπορικών µεταφορών. Αυτό θα οδηγούσε σε υψηλότερους 

ναύλους για τους τέσσερις από τους έξι εκατοµµύρια Έλληνες και Ευρωπαίους 

καταναλωτές που ταξιδεύουν στις διαδροµές από και προς την Αθήνα κάθε χρόνο. 

Μαζί οι δύο εταιρίες ελέγχουν περισσότερο από το 90% της αγοράς των ελληνικών 

εγχώριων εναέριων µεταφορών και η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι δεν υπάρχουν 
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ρεαλιστικές προοπτικές η νέα οντότητα να συγκρατήσει τις τιµές για το 

καταναλωτικό κοινό.  

 Ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισµού Joaquín 

Almunia είπε: "Η συγχώνευση µεταξύ Aegean και Olympic Air θα οδηγούσε σε µια 

οιονεί αγορά µονοπωλίου στην Ελλάδα και, συνεπώς σε υψηλότερες τιµές και 

χαµηλότερης ποιότητας εξυπηρέτησης των Ελλήνων και ξένων τουριστών που 

ταξιδεύουν µεταξύ της Αθήνας και των νησιών. Είναι καθήκον της Επιτροπής να 

αποτρέψει τη δηµιουργία µονοπωλίων, κατά την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων που 

της ανατίθενται από τα κράτη µέλη. Οι υπηρεσίες µου και εγώ ο ίδιος κάναµε το 

καλύτερο για να βρούµε µια λύση, αλλά δυστυχώς τα διορθωτικά µέτρα που 

πρότειναν οι εταιρείες δεν προστατεύουν επαρκώς τα συµφέροντα των τεσσάρων 

εκατοµµυρίων καταναλωτών που χρησιµοποιούν τις οδούς."  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε τη συγχώνευση µεταξύ Aegean Airlines, 

µια εταιρεία που αναφέρονται στον κοινό κατάλογο και Olympic Air, η οποία 

αποτελεί µέρος του οµίλου µεγαλύτερο Ολυµπιακή εταιρειών οι ίδιοι ανήκουν στην 

Ελλάδα η Marfin Investment Group. Το µοίρασµα κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή για 

την κανονιστική έγκριση δυνάµει του κανονισµού περί συγκεντρώσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Όπως και µε προηγούµενες περιπτώσεις συγχωνεύσεων αεροπορικών 

εταιριών, η Επιτροπή ανέλυσε τις συνδυασµένες επιπτώσεις της προτεινόµενης 

συγκέντρωσης στις µεµονωµένες διαδροµές στις οποίες λειτουργούν και οι δύο 

εταιρείες. Έλαβε απόψεις και καταγγελίες από έναν µεγάλο αριθµό των 

συµµετεχόντων στην αγορά στην Ελλάδα και διεθνώς, συµπεριλαµβανοµένων των 

ενώσεων καταναλωτών, των δηµοσίων αρχών, των πρακτορείων ταξιδίων, τους 

υπευθύνους των αερολιµένων, πορθµείων φορέων και άλλες αεροπορικές εταιρείες.  

 Οιονεί µονοπώλιο σε εννέα γραµµές. Η προτεινόµενη συγκέντρωση θα 

οδηγούσε σε µια οιονεί αγορά µονοπωλίου, µεταξύ της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τη 

δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της χώρας, και µεταξύ της Αθήνας και οκτώ Νησιωτικών 

αερολιµένων, δηλαδή του Ηρακλείου και των Χανίων, της Ρόδου, Σαντορίνης, 

Μυτιλήνης, Χίου, Κω και Σάµου. Επίσης, η έρευνα αγοράς έδειξε ότι δεν υπάρχει 

καµία προοπτική ότι κάθε νέος παίκτης θα εισέλθει στην ελληνική αγορά µετά τη 

συγχώνευση και πρόκληση της νέας οντότητας σε επαρκή κλίµακα.  
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 Οι εταιρείες που προσφέρονται  να αποδεσµεύσουν διαθέσιµους χρόνους στην 

Αθήνα και άλλα ελληνικά αεροδρόµια, καθώς και άλλα διορθωτικά µέτρα, όπως η 

πρόσβαση στα προγράµµατά τους τακτικών και συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης 

εισιτηρίων ωστόσο, η φύση και το πεδίο εφαρµογής για αυτά τα ένδικα µέσα  ήταν 

ανεπαρκής για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες δεν θα να πληγούν από τη συναλλαγή. 

Αυτό συµβαίνει κυρίως επειδή το κύριο πρόβληµα σε αυτή την περίπτωση - σε 

αντίθεση µε  πολλές προηγούµενες περιπτώσεις αεροπορικών εταιρείων - δεν ήταν η 

διαθεσιµότητα των διαθέσιµων χρόνων χρήσης, που είναι διαθέσιµες στον 

αερολιµένα Αθηνών. Η δοκιµή αγοράς έδειξε επίσης ότι τα ένδικα µέσα θα ήταν 

απίθανο να δελεάσουν αξιόπιστο νέο παίκτη για να δηµιουργήσει µια βάση στον 

αερολιµένα Αθηνών και να ασκήσει αξιόπιστο ανταγωνισµό Η Επιτροπή, ως εκ 

τούτου, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση "ενδέχεται να παρακωλύσει 

σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά ή σε σηµαντικό 

τµήµα αυτής και απαγορεύεται η συναλλαγή. Η εξάλειψη του ανταγωνισµού που θα 

είχε δηµιουργηθεί µε τη συγχώνευση θα ήταν επιζήµια για τους έλληνες πελάτες, οι 

οποίοι πρέπει να µπορούν να βασίζονται σε ανταγωνιστικές αεροπορικές εταιρείες. 

 Προηγούµενες περιπτώσεις αεροπορικών συγχωνεύσεων.Η Επιτροπή εξέτασε 

11 συγχωνεύσεις και πολλές συµµαχίες σε αυτόν τον τοµέα από το 2004, και αυτή 

είναι µόνο η δεύτερη αρνητική απαγόρευση. Η πρώτη, το 2007, ήταν µια απαγόρευση 

της για την προτεινόµενη εξαγορά της Aer Lingus από την Ryanair, δύο Ιρλανδικές 

εταιρίες που παρουσίασε οµοιότητες µε την υπόθεση των ελληνικών εταιριών.  

 

 

3.4.2 Η Άποψη Και Η Αντιµετώπιση Από Τον Ελληνικό Τύπο 

 

Ας σηµειωθεί ότι από το 1992 που συστάθηκε η διεύθυνση ανταγωνισµού της 

Ε.Ε. µέχρι τον περασµένο Αύγουστο υπολογίζεται ότι είχαν παραπεµφθεί σ' αυτήν 

4.300 υποθέσεις. Από αυτές, οι 191 εξετάστηκαν σε βάθος (όπως η υπόθεση 

συγχώνευσης Aegean - Olympic Air), για να απορριφθούν τελικά 110 υποθέσεις 

συγχωνεύσεων, οι 45 εγκρίθηκαν ως είχαν, ενώ οι υπόλοιπες εγκρίθηκαν µεν, αλλά 

µε πολύ αυστηρούς όρους.  
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Πηγές από τις Βρυξέλλες (http://www.enet.gr) αναφέρουν ότι οι απαντήσεις 

που έδωσαν οι δύο εταιρείες για κρίσιµα θέµατα, όπως της πιθανής κυριαρχίας την 

οποία θα έχει η νέα ενιαία εταιρεία στις γραµµές εσωτερικού, τις άγονες γραµµές 

αλλά και τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης, δεν κρίθηκαν επαρκείς από τους 

τεχνοκράτες της διεύθυνσης ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα να είναι αρνητική η 

εισήγησή τους προς τον αρµόδιο επίτροπο Χοακίν Αλµούνια.  

Νοµικοί κύκλοι στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν εµπλακεί στο παρελθόν σε 

υποθέσεις της παλιάς Ολυµπιακής που παραπέµφθηκαν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, 

ανέφεραν ότι η Ε.Ε. δεν θα µπορούσε να είναι υποχωρητική απέναντι στις δύο 

ελληνικές εταιρείες, καθώς είχε προηγηθεί το 2007 η απόρριψη του αιτήµατος της 

συγχώνευσης των ιρλανδικών εταιρειών Aer Lingus και Ryanair.  

Τι οδήγησε, όµως, στην αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού της 

Ε.Ε. για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών; Οι ίδιες πηγές από την έδρα της Ε.Ε. την 

αποδίδουν στη διαπραγµατευτική τακτική των δύο εταιρειών µε την οποία 

προσπάθησαν, όπως υποστηρίζουν, να µην παραχωρήσουν σχεδόν τίποτα. Ή 

τουλάχιστον έτσι φαίνεται πως το ερµήνευσαν οι τεχνοκράτες της Κοµισιόν.  

Καθοριστική, όµως, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, ήταν µια... «σφήνα» από την 

Αθήνα. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για την παρέµβαση που έκανε στις 

διαπραγµατεύσεις της Ε.Ε. µε τις Olympic Air και Aegean Airlines, η Ένωση 

Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΧΠΑ), δηλαδή των πιλότων της παλιάς 

Ολυµπιακής! Νοµικές πηγές από τις Βρυξέλλες υποστηρίζουν πως αν τελικά 

επιβεβαιωθεί η απόρριψη της συγχώνευσης ΟΑ/Aegean, η υπόθεση θα ισοδυναµεί µε 

µια µίνι ήττα των θεωρούµενων ως πανίσχυρων νοµικών «λόµπι» που δρουν πέριξ 

της Κοµισιόν.  

Αν επιβεβαιωθούν, µάλιστα, άλλες πληροφορίες, τότε είναι πιθανό να 

αποδειχθεί ότι µε µόλις 30.000 ευρώ οι πιλότοι της παλιάς Ο.Α. κατάφεραν να 

µπλοκάρουν µια από τις πιο πολυσυζητηµένες συγχωνεύσεις εταιρειών που 

επιχειρήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα.  

Ο πρόεδρος των πιλότων της ΕΧΠΑ Γρ. Κωνσταντέλλος στον οποίο 

απευθύνθηκε η «Οικονοµία», επιβεβαίωσε την παρέµβαση της ένωσης στη 

διαδικασία, επιβεβαιώνοντας ότι «κόστισε σχετικά λίγα χρήµατα». Αρνήθηκε, 

ωστόσο, να διευκρινίσει οτιδήποτε για την τακτική που υιοθέτησε αλλά και τις θέσεις 
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που υποστήριξε, επικαλούµενος την εµπιστευτικότητα της διαδικασίας και τις 

δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΧΠΑ.  

Η παρέµβαση της ΕΧΠΑ αποδείχθηκε καθοριστική καθώς Aegean και 

Olympic Air αισιοδοξούσαν ότι θα εξασφαλίσουν µια κατ' αρχήν προέγκριση της 

Ε.Ε. για τη συγχώνευσή τους µέχρι το τέλος του περασµένου Ιουλίου. Κι αυτό καθώς 

«έγραφαν» συνεχώς ζηµιές εξαιτίας της µείωσης της επιβατικής κίνησης αλλά και 

του µεταξύ τους ανταγωνισµού.  

Όπως προκύπτει από έγγραφα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όµως, στις 9 

Ιουλίου 2010 οι πιλότοι (ΕΧΠΑ) απέστειλαν υπόµνηµα 85 σελίδων, στο οποίο 

προσδιόριζαν 125 θέµατα-αγκάθια. Οι τεχνοκράτες πέρασαν από µια πεντάωρη 

συνέντευξη τους εκπροσώπους της ΕΧΠΑ στις Βρυξέλλες και αµέσως µετά (29 

Ιουλίου) η πλευρά Aegean-Olympic δέχθηκε το πρώτο πλήγµα.  

Ήταν η απόφαση του αρµόδιου επιτρόπου Ανταγωνισµού Χ. Αλµούνια να 

εξετάσει την υπόθεση σε βάθος ως τις 9 ∆εκεµβρίου.  Ύστερα από δυόµισι µήνες 

ανταλλαγής ερωτηµάτων και διευκρινίσεων µεταξύ Ε.Ε. και των δύο εταιρειών, στις 

17 Οκτωβρίου 2010 η Επιτροπή απέστειλε την...«απανταχούσα» στις Aegean-

OlympicAir. Ήταν ένα κείµενο αντιρρήσεων (statement of objections), το οποίο ούτε 

λίγο ούτε πολύ περιελάµβανε 72 σηµεία και αναλύονταν σε περισσότερες από 190 

σελίδες! Αυτό αποτέλεσε τη βάση για το «παζάρι» µεταξύ Ε.Ε. και των δύο 

εταιρειών. Οι διαπραγµατευτές των Aegean - Olympic Air όπως φαίνεται δεν 

κατάφεραν να πείσουν τους επιτρόπους.  

 

 

3.4.3 Οι Αντιδράσεις Των ∆υο Εταιρειών 

 

Ο Πρόεδρος της AEGEAN κ. Θεόδωρος Βασιλάκης (www.ageanairlines.gr) έκανε 

την ακόλουθη δήλωση: «Κατά το τελευταίο έτος παρουσιάσαµε στην ΕΕ τα οφέλη 

από τη συγχώνευση για τις εταιρείες µας αλλά και για το επιβατικό κοινό και την 

οικονοµία της χώρας. Παράλληλα προσφέραµε σηµαντικές διαβεβαιώσεις για την 

προστασία των καταναλωτών καθώς και διευκολύνσεις για την είσοδο νέων 

ανταγωνιστών στην εσωτερική αγορά. ∆υστυχώς, η ΕΕ κατέληξε στη µη έγκριση  της 
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συγκέντρωσηs. Χάθηκε µία σηµαντική ευκαιρία για ακόµη ισχυρότερη 

εκπροσώπηση  στον ευρωπαϊκό κλάδο αεροµεταφορών. Προσαρµοζόµαστε στις 

εξελίξεις και συνεχίζουµε. Η πορεία µας άλλωστε έχει δείξει ότι  πετυχαίνουµε στα 

δύσκολα.»  

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της MARFIN INVESTMENT GROUP κ. Ανδρέας 

Βγενόπουλος (www.olympicair.gr) έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η απόφαση της 

ΕΕ θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο για το επιβατικό κοινό όσο και για την 

οικονοµία της χώρας µας, θα λειτουργήσει δε υπέρ των συµφερόντων των αλλοδαπών 

ανταγωνιστών µας. Προφανώς κι εµείς, όπως και η AEGEAN, θα συνεχίσουµε να 

κάνουµε το καλύτερο δυνατόν για τα στελέχη και το προσωπικό µας, τους µετόχους 

µας και το επιβατικό κοινό». 

Ανοικτό το ενδεχόµενο συνεργασίας των Κυπριακών Αερογραµµών µε την 

Olympic Air, άφησε ο CEO του κρατικού αεροµεταφορέα, Γιώργος Μαυρόκωστας, 

όπως µετέδωσε το κυπριακό site Stockwatch. Ο κ. Μαυρόκωστας και ο εκτελεστικός 

Πρόεδρος της Olympic Air, κ. Γιάννης Καρακαδάς, αναφέρθηκαν στα µέχρι τώρα 

αποτελέσµατα της συνεργασίας των δύο εταιρειών που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και 

σκιαγράφησαν τις θετικές προοπτικές που προδιαγράφονται µε τη συνεργασία αυτή. 

Η συνεργασία «στοχεύει στην προσφορά ενός ενιαίου πακέτου ποιοτικών υπηρεσιών 

προς το επιβατικό κοινό», αναφέρθηκε. 

Σε ερώτηση σχετικά µε τη στρατηγική συνεργασία και το γεγονός ότι «όλα τα 

ενδεχόµενα είναι ανοικτά» και αν έχει συζητηθεί το ενδεχόµενο µιας µετοχικής 

συνεργασίας µεταξύ των Κυπριακών Αερογραµµών και της Olympic Air, ο κ. 

Μαυρόκωστας είπε, «όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Αυτή η συνεργασία είναι κοινού 

κωδικού. Θα επεκταθεί στα τµήµατα επίγειας εξυπηρέτησης, στην τεχνική 

υποστήριξή των δύο εταιρειών, µελλοντικά η συντήρηση αεροσκαφών µπορεί να 

γίνεται από κοινού µε την Olympic Air, ίσως στα υπόστεγα στην Αθήνα, κάτι το 

οποίο θα συζητηθεί». 

Ο κ. Καρακαδάς από την πλευρά του είπε ότι «έχουµε ξεκινήσει µια 

διαδικασία συνεργασίας, η οποία στην εξέλιξή της θα µας δείξει πόσο µακριά µπορεί 

να πάει. Ούτε την έχουµε περιορίσει, ούτε την έχουµε προδιαγράψει. Την αφήνουµε 

να εξελιχτεί. Η καλή διάθεση υπάρχει και από τις δύο πλευρές και στο τέλος θα 

κάνουµε ό,τι είναι το σωστότερο για τους µετόχους µας». 
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3.5 VIVARTIA - ΜΕΒΓΑΛ 

 

Η περίπτωση αυτή αφορά µια σχετικά πρόσφατη εξαγορά στον τοµέα της 

γαλακτοβιοµηχανίας στην Ελλάδα της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ από τον όµιλο VIVARTIA 

το 2011.Θα γίνει µια αναφορά στις δυο εταιρίες, στην απόφαση της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού, το σκεπτικό της και τους περιορισµούς που έθεσε για την 

πραγµατοποίηση  της  καθώς και η άποψη του τύπου για την παραπάνω εξαγορά. 

 

 

3.5.1 VIVARTIA 

 

Η VIVARTIA( http://www.vivartia.com),µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες τροφίµων 

στην ελληνική αγορά, διαθέτει κορυφαία προϊόντα που καλύπτουν τις διατροφικές 

ανάγκες και συνήθειες εκατοµµυρίων καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ι 

δρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2006 µετά την απορρόφηση των ∆ΕΛΤΑ, CHIPITA, 

GOODY'S (και FLOCAFE) και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ. Από τον Ιούνιο του 2010 και 

κατόπιν του ανασχεδιασµού της δοµής του Οµίλου, τα προϊόντα της VIVARTIA 

αναπτύσονται στους κλάδους Γαλακτοκοµικών και Ποτών, Υπηρεσιών Εστίασης και 

Ψυχαγωγίας και Καταψυγµένων Τροφίµων µέσω των εταιριών: 

 

• ∆ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. µε αντικείµενο την παραγωγή και διανοµή 

γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεµφερή προϊόντα 

γιαουρτιού και χυµών φρούτων. Ορισµένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα 

εµπορικά σήµατα του Κλάδου είναι: Φρέσκο Γάλα ∆ΕΛΤΑ, Μικρές 

Οικογενειακές Φάρµες,  ∆ΕΛΤΑ Daily , ∆ΕΛΤΑ Advance , Milko , Life , 

Complet , Natural , Vitaline.  

 

• GOODY'S Α.Ε. και EVEREST Α.Ε. που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή και διάθεση προϊόντων εστίασης, µέσω της λειτουργίας 

αλυσίδας εστιατορίων και καφε-ζαχαροπλαστείων και υπηρεσιών µαζικής 
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εστίασης (catering). Οι κυριότερες αλυσίδες εστίασης και ψυχαγωγίας του 

Οµίλου Goody's είναι τα Goody 's, τα Flocafe , και η Hellenic Catering µε 

αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών µαζικής εστίασης.  Οι κυριότερες 

αλυσίδες εστίασης και ψυχαγωγίας του Οµίλου Everest είναι τα Everest, 

τα La Pasteria, τα καταστήµατα Megusto, τα Gloria Jeans, τα Papagalino, 

τα Olympus Plaza καθώς και η Olympic Catering µε αντικείµενο την 

παροχή υπηρεσιών αεροτροφοδοσίας, παράλληλα µε τη δραστηριοποίηση 

στο βιοµηχανικό catering.  

 

• ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. που εστιάζει στην παραγωγή και 

διανοµή καταψυγµένων τροφίµων, όπως λαχανικά και έτοιµες συνταγές 

γευµάτων και ζαχαροπλαστικής. Με τα εµπορικά σήµατα «Μπάρµπα 

Στάθης», «Froza» και «Χρυσή Ζύµη» τα καταψυγµένα λαχανικά και 

τρόφιµα του Κλάδου έχουν καταφέρει να αποκτήσουν την εµπιστοσύνη 

του καταναλωτή, όχι µόνο για την διατροφική τους αξία αλλά και για την 

εγγύηση ποιότητας.  

 

Μία οικονοµικά ισχυρή επιχείρηση, µε σύγχρονη οργάνωση και δοµή, µε 

άριστο ανθρώπινο δυναµικό και βλέµµα σταθερά στραµµένο προς τον ευρύτερο χώρο 

που την περιβάλλει, η VIVARTIA έχει υιοθετήσει ένα σύστηµα οργάνωσης ικανό να 

αντιµετωπίσει, τόσο τις απαιτήσεις της επιχειρηµατικής της θέσης σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς µεταβάλλεται, όσο και τη συνεχή ανάπτυξη 

και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού της. Η δυναµική αυτή ταυτότητα της 

VIVARTIA, σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω µέσω της 

συµφωνίας για την απόκτηση της πλειοψηφίας των µετοχών της από τον όµιλο MIG. 

Η κεφαλαιακή ισχύς της MIG έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την κινητήρια 

δύναµη για την περαιτέρω ανάπτυξη της VIVARTIA και την υλοποίηση των 

στρατηγικών της στόχων. Η νέα εποχή προσφέρει τα εχέγγυα στον Όµιλο για να 

διατηρήσει την κυρίαρχη θέση του στην ελληνική αγορά, επεκτείνοντας ταυτόχρονα 

τις δραστηριότητες του στο διεθνή χώρο. 

 Η επιτυχηµένη επιχειρηµατική πορεία της VIVARTIA στηρίζεται σε µια 

σειρά από αρχές που διέπουν αναλλοίωτες την καθηµερινή επιχειρηµατική πρακτική 
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των ανθρώπων της. Οι αρχές αυτές αντικατοπτρίζονται πλήρως στην έννοια της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µία έννοια απόλυτα εναρµονισµένη µε την πορεία 

της VIVARTIA. Μία έννοια που πηγάζει από την πίστη ότι η επιχειρηµατική 

ανάπτυξη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τη φροντίδα για τους ανθρώπους, το 

περιβάλλον, αλλά και την κοινωνική και οικονοµική ζωή των περιοχών, που ο Όµιλος 

δραστηριοποιείται. 

 

 

3.5.2 ΜΕΒΓΑΛ 

 

Η ΜΕΒΓΑΛ (http://www.mevgal.gr) είναι η µεγαλύτερη εταιρεία γάλακτος στη Β. 

Ελλάδα και η τρίτη σε παραγωγή στον κλάδο των βιοµηχανιών φρέσκων 

γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η ΜΕΒΓΑΛ παράγει και διαθέτει: 

Φρέσκο παστεριωµένο γάλα, Γάλα υψηλής παστερίωσης, Γιαούρτια Ευρωπαϊκού και 

Παραδοσιακού τύπου Τυροκοµικά Προϊόντα, Επιδόρπια και ρυζόγαλο, ζελέ και 

κρέµες γάλακτος, Προϊόντα χωρίς χοληστερίνη. Παράλληλα, η εταιρεία έχει 

παρουσία από το 2003 και στον κλάδο των φυσικών χυµών και φρουτοποτών. 

 Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται από το 1950 στην καρδιά της παραγωγής του 

αγελαδινού γάλακτος, στη Μακεδονία, όπου παράγεται το 67% του φρέσκου 

γάλακτος της Ελλάδας και αυτό της επιτρέπει να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της µε 

ελληνικό γάλα υψηλής ποιότητας από 1.200 φάρµες που βρίσκονται πολύ κοντά στις 

εγκαταστάσεις της. Η εγγύτητα αυτή εξασφαλίζει την ταχύτερη εισκόµιση πρώτης 

ύλης στο εργοστάσιο της ΜΕΒΓΑΛ, την αµεσότητα στην επεξεργασία και τη 

φρεσκάδα στο τελικό προϊόν. 

 Χάρη στην άριστη πρώτη ύλη - το γάλα, την υψηλή τεχνολογία που 

εφαρµόζεται στην παραγωγή (σύστηµα HACCP, πιστοποίηση ISO, BRC, IFS, non 

GMO animal feed), το άρτια οργανωµένο δίκτυο διανοµής και το έµπειρο προσωπικό 

της, η ΜΕΒΓΑΛ διαθέτει σήµερα τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά σε 

περισσότερα από 26.000 µικρά και µεγάλα σηµεία πώλησης ενώ εξάγει σε 30 χώρες 

σε όλο τον κόσµο. 
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 Όλοι οι άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ εργάζονται µε στόχο να ανταποκρίνεται η 

εταιρεία στην εµπιστοσύνη που της δείχνουν όλο και περισσότεροι καταναλωτές. Η 

σταθερή ανοδική της πορεία και η ενθουσιώδης αποδοχή των νέων προϊόντων της 

αποδεικνύουν ότι όλοι µαζί πετυχαίνουν να κτίζουν ισχυρές σχέσεις εµπιστοσύνης µε 

τους καταναλωτές και να κερδίζουν κάθε µέρα περισσότερους, σε όλη την Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Με σεβασµό στην παράδοση και αφοσίωση στην ποιότητα, η 

ΜΕΒΓΑΛ υπογράφει από το 1950 περισσότερα από 170 γευστικά, ποιοτικά 

προϊόντα. 

 

 

3.5.3  Η Απόφαση Της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

 

Εγκρίθηκε υπό όρους η συγχώνευση της VIVARTIA ΑΕ µε την ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, από 

την Επιτροπή Ανταγωνισµού (www.epant.gr). Ειδικότερα στη συνεδρίαση της η 

ολοµέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισµού σήµερα ενέκρινε τελικώς την εξαγορά της 

πλειοψηφίας των µετοχών της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ (Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος 

ΑΕ) από την VIVARTIA Συµµετοχών Α.Ε. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

 

• Να εκποιήσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα στο σοκολατούχο γάλα που 

διαθέτει µε το σήµα «Topino», προκειµένου όπως τονίζεται «να αρθεί η 

οριζόντια επικάλυψη στη σχετική αγορά σοκολατούχου γάλακτος». Μάλιστα 

«για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας της 

εκποιούµενης δραστηριότητας, προβλέπονται – για µεταβατικό στάδιο δύο (2) 

ετών από την ολοκλήρωση της πώλησης – συνοδευτικά µέτρα για την 

πρόσβαση του υποψήφιου αγοραστή (κατ’ επιλογή του) στο υφιστάµενο 

σχετικό δίκτυο διανοµής, καθώς και για την παραγωγή/φασόν του σχετικού 

προϊόντος από την νέα οντότητα για λογαριασµό του υποψήφιου αγοραστή». 

• Να διαθέτει σε ανταγωνιστές της, για διάστηµα πέντε (5) ετών από την 

ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης, ως και τριάντα χιλιάδες 

(30.000) τόνους εγχώριου νωπού αγελαδινού γάλακτος κατ’ έτος σε τιµές 

κόστους, βάσει αντικειµενικών, διαφανών και επαληθεύσιµων κριτηρίων, 
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προκειµένου να διασφαλιστεί ικανοποιητική πρόσβαση ανταγωνιστών στην 

αναγκαία πρώτη ύλη (νωπό γάλα).  

• Να άρει και να απέχει, για διάστηµα πέντε (5) ετών από την κοινοποίηση του 

διατακτικού της παρούσας απόφασης, από ενέργειες που συνεπάγονται ή 

κατατείνουν, άµεσα ή έµµεσα (είτε µε τη σύναψη συµβάσεων, είτε µε την 

παροχή οικονοµικών κινήτρων), σε αποκλειστικότητες στα µεγάλα και µικρά 

σηµεία λιανικής πώλησης, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και τυχόν 

αποκλειστικότητες ως προς τη χρήση παγίων εντός των σηµείων λιανικής 

πώλησης.  

• Να συνεχίσει να αγοράζει µε άµεση εφαρµογή, για διάστηµα τριών (3) ετών 

από την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, κατ’ απόλυτη επιλογή και 

ελευθερία των παραγωγών και στο πλαίσιο των ισχυόντων συναλλακτικών 

όρων, τις υφιστάµενες προσφερόµενες ποσότητες νωπού γάλακτος των 

παραγωγών των νοµών Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς 

που συνεργάζονταν µε την εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόµενη από τις 15 

Σεπτεµβρίου 2010 ως και την 31η ∆εκεµβρίου 2010, βάσει στοιχείων του 

ΕΛΟΓΑΚ.  

 

Όπως επισηµαίνεται σχετικά την Επιτροπή Ανταγωνισµού απασχόλησαν 

ιδιαιτέρως, η διατήρηση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στο 

γαλακτοκοµικό κλάδο, µέσω της απρόσκοπτης πρόσβασης των ανταγωνιστών στις 

σχετικές αγορές και στα τελικά σηµεία πώλησης, αλλά και η ενδυνάµωση της 

διαπραγµατευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος σε νοµούς της Β. 

Ελλάδας όπου η νέα οντότητα παρουσιάζει αυξηµένη αγοραστική δύναµη.  

 Πάντως η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ενίσχυση των συλλογικών δοµών, η 

διασφάλιση αµεσότερης πρόσβασης των παραγωγών στις αγορές λιανικής, η 

προώθηση της συµβολαιικής γεωργίας/κτηνοτροφίας, καθώς και η ανάπτυξη 

ποιοτικών µοντέλων ανάπτυξης υπό την αιγίδα του ΕΛΟΓΑΚ, αναµένεται να 

συµβάλουν καθοριστικά στην ορθολογικότερη οργάνωση και διαχείριση της 

παραγωγικής διαδικασίας και στην τόνωση της διαπραγµατευτικής δύναµης των 

παραγωγών.  
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3.5.4  Η Άποψη του Τύπου για την Εξαγορά της ΜΕΒΓΑΛ από την 

VIVARTIA 

 

 Μετά τη συγχώνευση θα διαµορφωθεί ένας εξαιρετικά ισχυρός όµιλος 

γαλακτοκοµικών προϊόντων που το συνολικό µερίδιό τoυ στην αγορά του 

παστεριωµένου γάλακτος, αν δεν υπερβεί, σίγουρα θα πλησιάσει το 45% και οι 

πωλήσεις του θα είναι µεγαλύτερες από 650 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή, περίπου ένας στους 

δύο καταναλωτές θα αγοράζει το γάλα του οµίλου αυτού. Στη συνολική αγορά του 

λευκού γάλακτος (συµπεριλαµβάνεται το εβαπορέ) θα κατέχει περίπου το 35%, ενώ η 

νέα εταιρεία από τις συνέργειες θα έχει εξοικονόµηση περίπου 23 εκατ. ευρώ κάθε 

χρόνο σε βάθος τριετίας.  

 Βέβαια πρόκειται για µια ιστορία η οποία έχει περάσει από «χίλια κύµατα», 

αρκετές φορές βρέθηκε στις αίθουσες των δικαστηρίων, φιλοξενήθηκαν επί µακρόν 

στο επιχειρηµατικό προσκήνιο οι αντιδικίες των µετόχων της και έγινε το αντικείµενο 

προτάσεων εξαγοράς από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς οµίλους. Τελικώς φαίνεται ότι 

θα καταλήξει - αισίως - στη VIVARTIA. 

 Οι µέτοχοι και τα ποσοστά τους: Με βάση τους αρχικούς σχεδιασµούς των 

δύο εταίρων (αφού ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις της τροποποίησης του άρθρου 8 του 

καταστατικού της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ που αφορούσε τη µεταβίβαση των µετοχών της - το 

συγκεκριµένο άρθρο απαγόρευε την πώληση µετοχών της εταιρείας σε τρίτο), η 

∆έλτα Γάλακτος ΑΕ αποκτά οριστικά το 14,8% της ΜΕΒΓΑΛ αντί 19,6 εκατ. ευρώ 

από την οικογένεια της κυρίας Χατζάκου, η οποία διατηρεί το 13,6% των µετοχών 

της εταιρείας, µε δικαίωµα προαίρεσης για πώλησή του στη VIVARTIA Συµµετοχών 

ΑΕ. Ακολούθως η ∆έλτα Γάλακτος θα αποκτήσει ποσοστό 43% από την οικογένεια 

Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου αντί 57 εκατ. ευρώ.  

Με βάση τη συµφωνία, µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η οικογένεια 

Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου θα έχει δικαίωµα µειοψηφικής συµµετοχής στο νέο 

εταιρικό σχήµα. Πάντως το 57,8% των µετοχών της ΜΕΒΓΑΛ στοίχισε στη 

VIVARTIA 76,6 εκατ. ευρώ. Η άρνηση του κ. Συµεωνίδη να πουλήσει τη συµµετοχή 
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του (οφείλεται σε συναισθηµατικούς λόγους της συζύγου του) δεν φαίνεται στην 

παρούσα φάση να δηµιουργεί σοβαρά προσκόµµατα στην υλοποίηση της συµφωνίας.  

 Οι περιπέτειες της εταιρείας: Οι περιπέτειες της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ άρχισαν όταν ο 

πρώην µεγαλοµέτοχος της VIVARTIA AE και σηµερινός πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆. 

∆ασκαλόπουλος, φοβούµενος την εξαγορά της βορειοελλαδίτικης εταιρείας από 

ευρωπαϊκό γαλακτοκοµικό όµιλο - ήταν γνωστές οι προσπάθειες της Friesland και οι 

συζητήσεις που είχε ο κ. Π. Παπαδάκης µε τη γαλλική Lactalis - και την εµφάνιση 

ενός ισχυρού ανταγωνιστή στην ελληνική αγορά, προχώρησε σε συµφωνία µε την 

κυρία Μαίρη Χατζάκου εξαγοράζοντας σηµαντικό µέρος των µετοχών της. Η κίνηση 

αυτή προκάλεσε την αντίδραση των κκ. Παπαδάκη και ∆. Συµεωνίδη και εσωτερικά 

η εταιρεία δεν έζησε τις καλύτερες στιγµές της. Η υπόθεση οδηγήθηκε στις αίθουσες 

των δικαστηρίων. Κάπου εκεί τη «βρήκε» ο κ. Α. Βγενόπουλος όταν εξαγόρασε τη 

συµµετοχή του κ. ∆ασκαλόπουλου στη VIVARTIA ΑΕ. Οι δικαστικές 

αντιπαραθέσεις «πάγωσαν». Και το κλίµα αναθερµάνθηκε όταν οι µέτοχοι της 

ΜΕΒΓΑΛ, βλέποντας τις ραγδαίες αλλαγές στην εσωτερική αγορά, πρότειναν 

συνεργασία µε διαφορετικούς όρους. Όπερ και εγένετο... (Εφηµερίδα το ΒΗΜΑ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

• UZILEVER-SARA LEE BODY CARE 

• MERCK-SCHERIZG-PLOUGH 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Είναι αλήθεια ότι οι επιχειρήσεις θα προτιµούσαν να µονοπωλούν την αγορά σε 

µόνιµη βάση. Η πολιτική όµως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποβλέπει ακριβώς στην 

παρεµπόδιση της δηµιουργίας µονοπωλιακών καταστάσεων. Τα µέτρα που παίρνει 

αποσκοπούν στη δηµιουργία και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικής διαδικασίας σε 

µια αγορά καθώς και στην παρεµπόδιση η στην κατάργηση των συµφωνιών 

συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη διαδικασία αυτή. 

(Γεώργιος Ρούνης 1992) 

 

 

4.2  Η Πολιτική Ανταγωνισµού Της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η πολιτική ανταγωνισµού ουσιαστικά διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται 

η µία την άλλη επί ίσοις όροις, ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν, χωρίς αθέµιτα πλεονεκτήµατα. Οι καταναλωτές βγαίνουν κερδισµένοι 

όταν οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να ανταγωνιστούν η µία την άλλη, διότι 

δηµιουργούνται νέα, καλύτερα προϊόντα και οι τιµές πέφτουν. 

 Η Επιτροπή,(www.ec.europa.eu) από κοινού µε τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισµού, εφαρµόζει άµεσα τους κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ (άρθρα 101-
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106) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)), ώστε να 

λειτουργούν αποτελεσµατικότερα οι ευρωπαϊκές αγορές και να εξασφαλίζονται 

ισότιµοι και δίκαιοι όροι ανταγωνισµού για όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Με τον 

τρόπο αυτόν, ωφελούνται οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και η ευρωπαϊκή 

οικονοµία στο σύνολό της.  

 Η αρµόδια υπηρεσία για την άσκηση αυτών των εξουσιών είναι η Γενική 

∆ιεύθυνση (Γ∆) Ανταγωνισµού της Επιτροπής.  Οι εξουσίες της όµως είναι αυστηρά 

περιορισµένες: µπορεί να παρεµβαίνει µόνον εφόσον διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία 

για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισµού, ενώ οι αποφάσεις της µπορούν να 

προσβληθούν ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Συνεπώς, η Γ∆ Ανταγωνισµού διαφέρει από τις περισσότερες υπηρεσίες της 

Επιτροπής ως προς τούτο: αντί να προτείνει νοµοθετικές ρυθµίσεις, ο ρόλος της 

συνίσταται κυρίως στο να λαµβάνει µέτρα κατά των επιχειρήσεων ή των κρατών 

µελών που κρίνει ότι παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού. Η Γ∆ Ανταγωνισµού 

µπορεί επίσης να λαµβάνει µέτρα για διάφορες µορφές αντιανταγωνιστικής 

συµπεριφοράς που θίγουν το διασυνοριακό εµπόριο. 

 

 

4.2.1 Αντιανταγωνιστικές Συµφωνίες Και Κατάχρηση ∆εσπόζουσας 

Θέσης 

 

Το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ απαγορεύει τη σύναψη αντιανταγωνιστικών συµφωνιών 

µεταξύ επιχειρήσεων (όπως π.χ. καρτέλ και συµφωνίες κατανοµής της αγοράς). Οι 

υποθέσεις καρτέλ ξεκινούν συνήθως µετά την υποβολή αίτησης επιείκειας, την οποία 

υποβάλλει µια επιχείρηση παραδεχόµενη την αντικανονική συµπεριφορά της για να 

επιτύχει επιεική µεταχείριση.   

Το άρθρο 102 απαγορεύει την καταχρηστική συµπεριφορά των εταιρειών που 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά, οι οποίες π.χ. είτε υποχρεώνουν τους 

καταναλωτές να αγοράζουν ένα σύνολο προϊόντων τα οποία θα µπορούσαν να 

πωλούνται χωριστά, είτε συνάπτουν αποκλειστικές συµφωνίες για να κρατούν τους 

ανταγωνιστές τους εκτός της αγοράς.   
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Μια επιχείρηση δεν θεωρείται ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση, εάν το µερίδιό 

της στην αγορά είναι µικρότερο του 40%. Οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού 

εφαρµόζουν επίσης τα άρθρα 101 και 102 στις περιπτώσεις που αυτές είναι οι πλέον 

ενδεδειγµένες να το πράξουν, δηλαδή όταν η υπόθεση έχει κυρίως εθνικό χαρακτήρα.  

 

  

4.2.2 Έλεγχος Συγκεντρώσεων 

  

Ο κανονισµός για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων απαγορεύει τις συγκεντρώσεις ή 

εξαγορές επιχειρήσεων που θα µπορούσαν να βλάψουν σε σηµαντικό βαθµό τον 

ανταγωνισµό.  Οι περισσότερες διασυνοριακές συναλλαγές οφείλουν, προτού 

πραγµατοποιηθούν, να κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία, εάν διαπιστώσει ότι 

µια συναλλαγή ενδέχεται να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού, µπορεί να 

την µαταιώσει, εκτός αν δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την επίλυση του 

προβλήµατος. 

 

 

4.2.3 Οι Υποθέσεις 

 

Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, η Γ∆ Ανταγωνισµού 

εξετάζει κυρίως τις κοινοποιήσεις που λαµβάνει. Σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των 

άρθρων 101 και 102, κινεί τη σχετική διαδικασία µε δική της πρωτοβουλία ή µετά 

από υποβολή αίτησης επιείκειας ή σχετικής καταγγελίας. Κατά την εξέταση των 

διαφόρων υποθέσεων, η Γ∆ Ανταγωνισµού τηρεί εµπιστευτικές τις πληροφορίες. Και 

τούτο διότι έχει εκ του νόµου την υποχρέωση να προστατεύει τα επιχειρηµατικά 

απόρρητα των εταιρειών µε τις οποίες έρχεται σε επαφή. 

  Αν η Γ∆ Ανταγωνισµού καταλήξει στο συµπέρασµα ότι µια επιχείρηση ή ένα 

κράτος µέλος έχει παραβιάσει τους κανόνες ανταγωνισµού ή ότι είναι δυνατόν – σε 

περίπτωση συγκέντρωσης - να θίξει σε σηµαντικό βαθµό τον ανταγωνισµό, µπορεί 

να προτείνει στην Επιτροπή να εκδώσει επίσηµη απόφαση. Η απόφαση αυτή µπορεί 
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να απαγορεύει τη συγκεκριµένη πρακτική ή να απαιτεί τη λήψη µέτρων 

αποκατάστασης.  Στις υποθέσεις που εµπίπτουν στην αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία, η 

Επιτροπή µπορεί επίσης να επιβάλλει πρόστιµο είτε ως ποινή είτε για λόγους 

αποτροπής. 

  

 

4.2.4 Παρακολούθηση Της Αγοράς  

 

Η Γ∆ Ανταγωνισµού παρακολουθεί τις αγορές και  διεξάγει τοµεακές έρευνες (όπως 

π.χ. πρόσφατα στις αγορές ενέργειας, χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και 

φαρµακευτικών προϊόντων) προκειµένου να εντοπίσει τυχόν προβλήµατα στη 

λειτουργία του ανταγωνισµού. Με τον τρόπο αυτόν, η Γ∆ Ανταγωνισµού κατανοεί 

καλύτερα τις αγορές και εντοπίζει εκ των προτέρων τις περιπτώσεις που θα 

µπορούσαν να βλάψουν τους καταναλωτές. 

  

 

4.2.5 Χάραξη Πολιτικής 

 

Η Γ∆ Ανταγωνισµού καταρτίζει έγγραφα τα οποία  επεξηγούν τον τρόπο εφαρµογής 

των κανόνων ανταγωνισµού, όπως αυτοί προβλέπονται στη Συνθήκη και 

ερµηνεύονται από το δικαστήριο, εκτελεστικούς κανονισµούς, απαλλαγές κατά 

κατηγορία, κατευθυντήριες γραµµές και ανακοινώσεις. Πριν από κάθε νέα έκδοση 

των εγγράφων αυτών, η Γ∆ Ανταγωνισµού πραγµατοποιεί ευρεία διαβούλευση µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. 

  

 

4.2.6 Συνεργασία Με Άλλες Αρχές 

 

Η Γ∆ Ανταγωνισµού συνεργάζεται µε τις αρχές  ανταγωνισµού των κρατών µελών 

για την ενιαία και συντονισµένη εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στην 

Ευρώπη, αλλά και µε άλλες αρχές απ' όλο τον κόσµο για την ανταλλαγή 
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πληροφοριών, την προώθηση βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία σε ειδικές 

περιπτώσεις.  

 

 

4.2.7 Προώθηση Των Αρχών Του Ανταγωνισµού 

 

Η Γ∆ Ανταγωνισµού καταβάλλει προσπάθειες ώστε να  λαµβάνονται υπόψη οι αρχές 

του ανταγωνισµού στις διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις και συνεργάζεται µε άλλες 

γενικές διευθύνσεις προκειµένου να αποφασίσει σε ποιες αγορές επιβάλλεται η 

διεξαγωγή έρευνας.  

  

 

4.2.8 Ετήσια Έκθεση Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Κάθε χρόνο, η Γ∆ Ανταγωνισµού καταρτίζει έκθεση δραστηριοτήτων καθώς και µια 

πρώτη εκτίµηση των µελλοντικών θεµάτων που πρόκειται να απασχολήσουν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Επίσης, δηµοσιεύονται σε καθηµερινή βάση, µέσω του 

δικτυακού τόπου και των δελτίων Τύπου της, λεπτοµερείς πληροφορίες για το ευρύ 

κοινό. Τρεις φορές το χρόνο, ο επίτροπος Ανταγωνισµού παρίσταται ενώπιον της 

Επιτροπής Οικονοµικών και Νοµισµατικών Θεµάτων (ECON) για να συζητήσει τις 

τρέχουσες εξελίξεις και ν' απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις. 

 

 

4.3 Unilever - Sara Lee Body Care 

 

Πρόκειται για µια εξαγορά στον τοµέα των καταναλωτικών προϊόντων ανάµεσα σε 

δυο πολύ ισχυρές επιχειρήσεις διεθνώς, η οποία πέρασε από το µικροσκόπιο η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού καθώς υπήρχαν έντονα σηµάδια ότι θα έβλαπτε 

τον υγιή ανταγωνισµό σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Τελικά έπειτα από µια σειρά 

υποδείξεων που τελικά έγιναν δεκτές από την εταιρία Unilever η επιτροπή έδωσε το 

πράσινο φως στην τελική συγχώνευση ανάµεσα στις δύο επιχειρήσεις. Θα αναφερθώ 
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στις δύο επιχειρήσεις στο ιστορικό των αποφάσεων της επιτροπής καθώς και στα 

σχόλια του τύπου για την συγχώνευση που τελικά έγινε ανάµεσα στις επιχειρήσεις. 

 

 

4.3.1 Unilever 

 

Κάθε µέρα, κάπου στον κόσµο, δύο δις καταναλωτές χρησιµοποιούν κάποιο από τα 

προϊόντα Unilever (www.unilever.com). Η εταιρεία διαθέτει 400 προϊόντα που 

κατανέµονται σε 14 κατηγορίες ειδών φροντίδας σπιτιού, προσωπικής φροντίδας και 

τροφίµων. Τα προϊόντα αυτά, έχουν δώσει ηγετική θέση σε κάθε πεδίο 

δραστηριότητας της εταιρείας. Η Unilever διαθέτει αγαπηµένα προϊόντα σε όλο τον 

κόσµο, όπως τα Lipton, Knorr, Dove και Omo, καθώς και τοπικά προϊόντα όπως τα 

Blue Band και Suave. Στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα 

της για να µπορεί να προσφέρει στους καταναλωτές εντονότερες και θετικότερες 

εµπειρίες. Η Unilever επενδύει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ ετησίως σε πρωτοποριακές 

έρευνες και καινοτοµίες και έχει πέντε εργαστήρια σε όλο τον κόσµο που εξερευνούν 

νέες σκέψεις και τεχνικές για να αναπτυχθούν ακόµη περισσότερο τα προϊόντα της. 

 Η καταναλωτική έρευνα παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

προϊόντων της εταιρείας. ∆ηµιουργεί συνεχώς νέα προϊόντα και αναπτύσσει τα ήδη 

δοκιµασµένα είδη για να ικανοποιεί τις προτιµήσεις, τον τρόπο ζωής και τις 

προσδοκίες των ανθρώπων που συνεχώς αλλάζουν. Η βαθιά της γνώση στις τοπικές 

αγορές, της επιτρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών σε τοπικό 

επίπεδο. Βελτιώνοντας τη διατροφή και την καθηµερινότητα των ανθρώπων, τους 

βοηθάει να παραµένουν υγιείς για περισσότερο, να δείχνουν καλά και να δίνουν στα 

παιδιά τους τις καλύτερες βάσεις για τη ζωή.  

 Η Unilever πιστεύει επίσης ότι, λειτουργώντας σε επιχειρησιακό επίπεδο µε 

τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο έχει θετική κοινωνική επίδραση. ∆ηµιουργεί και µοιράζεται 

τον πλούτο, επενδύει στην τοπική οικονοµία και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

ανθρώπων –µέσα και έξω από την εταιρεία- και στις κοινότητες γύρω της. Σήµερα η 

Unilever απασχολεί 163.000 άτοµα σε 100 χώρες παγκοσµίως και υποστηρίζει τις 

εργασίες πολλών χιλιάδων διανοµέων, εργολάβων και προµηθευτών.  
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4.3.1.1 Ιστορία Της Unilever 

 

Η Unilever είναι µια Αγγλο-Ολλανδική εταιρεία που δηµιουργήθηκε, µε τη σηµερινή 

της µορφή, το 1930. Οι εταιρείες όµως που ένωσαν τις δυνάµεις τους για να προκύψει 

η επιχείρηση, είχαν ήδη ιδρυθεί στα µέσα του 19ου αιώνα και παρήγαγαν προϊόντα 

από έλαια και λιπαρά, κυρίως σαπούνι και µαργαρίνη. 

 Η "ολλανδική ρίζα" της εταιρείας, αναφύεται από δύο εµπόρους βουτύρου 

κατοίκους του Oss, τον Simon van den Bergh και τον Anton Jurgens. Στα τέλη του 

19ου αιώνα, οι δύο οικογενειακές επιχειρήσεις του Jurgens και του van den Bergh 

ευηµερούν, χάρη στο εξαγωγικό εµπόριο µε τη Μεγάλη Βρετανία. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1870, και οι δύο επιχειρήσεις αρχίζουν να ενδιαφέρονται για ένα νέο 

προϊόν από φυτικό λίπος, "τη µαργαρίνη" και συνειδητοποιούν ότι θα µπορούσε να 

παραχθεί µαζικά ως φθηνό υποκατάστατο του ζωικού βουτύρου. 

 Λίγα χρόνια αργότερα, στα µέσα της δεκαετίας του 1880, στα βόρεια της 

Αγγλίας, µία επιτυχηµένη οικογενειακή επιχείρηση χονδρεµπορίου ειδών 

παντοπωλείου που διευθύνει ο William Lever, ξεκινά το δικό της "ταξίδι", 

παράγοντας ένα νέο τύπο σαπουνιού οικιακής χρήσης. Το προϊόν αυτό, περιέχει ψίχα 

ινδικής καρύδας ή έλαιο κουκουτσιού πεύκου, που το βοηθά να κάνει πιο εύκολα 

σαπουνάδα από ό,τι τα παραδοσιακά σαπούνια που παρασκευάζονται από ζωικές 

πρώτες ύλες. Ο Lever χαρίζει στο σαπούνι του το εµπορικό σήµα Sunlight και το 

πουλά συσκευασµένο σε ιδιαίτερα πακέτα. Η µαργαρίνη και το σαπούνι παράγονται 

από τις ίδιες πρώτες ύλες: τα έλαια και εν γένει τα λιπαρά.  

 Όταν τα αποθέµατα ελαίων και λιπών αρχίζουν να µην επαρκούν, για να 

ικανοποιήσουν τη ζήτηση που προκαλούν η ραγδαία αναπτυσσόµενη παραγωγή 

σαπουνιού και µαργαρίνης οι δύο εταιρείες που αργότερα δηµιουργούν τη Unilever 

επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην εξασφάλιση σταθερών πηγών πρώτων 

υλών. Στα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα άλλωστε, οι επιχειρήσεις παραγωγής 

µαργαρίνης και σαπουνιού, αρχίζουν να διεισδύουν ακόµη περισσότερο στις αγορές η 

µία της άλλης. Ο ανταγωνισµός και η ξαφνική αύξηση του κόστους των πρώτων 

υλών οδηγεί µάλιστα ορισµένες επιχειρήσεις στη σύσταση Συλλόγων-Ενώσεων για 
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τη προώθηση των συµφερόντων του και τη προστασία τους από το µονοπώλιο των 

προµηθευτών τους.  

 Τα σύννεφα του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου που πυκνώνουν, έχουν άµεσο 

αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Η ζήτηση για σαπούνι και µαργαρίνη αυξάνεται 

κατακόρυφα, µε αποτέλεσµα οι κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Γερµανίας να 

θέσουν τη βιοµηχανία ελαίων και λιπών κάτω από το στενό έλεγχό τους. 

 Στη δεκαετία του 1890, ο William Hesketh Lever, ιδρυτής της Lever Bros, 

έγραψε τις ιδέες του για το Sunlight Soap, το επαναστατικό νέο προϊόν, που 

«ανέβασε» τη δηµοτικότητα της καθαριότητας και της υγιεινής στη Βικτοριανή 

Αγγλία. Σκοπός του ήταν: «να κάνει την καθαριότητα καθηµερινότητα. Να µειώσει 

τις οικιακές εργασίες των γυναικών. Να προάγει την υγεία και να συµβάλλει στην 

προσωπική ελκυστικότητα, ώστε η ζωή να είναι πιο απολαυστική και ευχάριστη για 

τους ανθρώπους που χρησιµοποιούν τα προϊόντα της Unilever». 

 Όλα αυτά συνέβαιναν πολύ καιρό πριν εµφανιστεί ο όρος «Εταιρική 

Αποστολή», όµως οι ιδέες του παρέµειναν η «καρδιά» της επιχείρησης. Ακόµη και αν 

η γλώσσα τους – και η αντίληψη ότι µόνο οι γυναίκες κάνουν τις δουλειές του 

σπιτιού – έχουν πια ξεπεραστεί.  

 Σε µια ιστορία που πλέον συνεχίζεται εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία της 

Unilever έχει επηρεαστεί από τα κύρια γεγονότα που εµφανίστηκαν – την οικονοµική 

άνθιση, το κραχ, τους παγκόσµιους πολέµους, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των 

καταναλωτών κα τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Σε όλη την πορεία της, η Unilever 

δηµιουργεί προϊόντα που βοηθούν τους ανθρώπους να απολαύσουν περισσότερο τη 

ζωή – να περιορίσουν το χρόνο που χρειάζονται οι δουλειές του σπιτιού, να 

βελτιώσουν τη διατροφή τους, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους ανθρώπους να 

απολαµβάνουν το φαγητό και να περιποιούνται το σπίτι τους, τα ρούχα τους και τους 

εαυτούς τους.  

 Στα τέλη του 19ου  αιώνα, οι επιχειρήσεις που θα αποτελούσαν αργότερα τη 

Unilever, ήταν ανάµεσα στις πιο φιλάνθρωπες της εποχής τους. ∆ηµιουργούσαν έργα 

που βελτίωναν τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων τους και προϊόντα µε θετική 

κοινωνική επίδραση, κάνοντας την υγιεινή και την προσωπική φροντίδα καθηµερινή 

υπόθεση και βελτίωναν τη διατροφή, προσθέτοντας βιταµίνες σε τροφές που ήταν 

ήδη βασικά καθηµερινά προϊόντα.  
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 Σήµερα, η Unilever εξακολουθεί να πιστεύει, ότι επιτυχία σηµαίνει να 

λειτουργεί «µε τα υψηλότερα επίπεδα εταιρικής συµπεριφοράς προς όλους τους 

εργαζοµένους, τους καταναλωτές, τις κοινωνίες και τον κόσµο στον οποίο ζούµε». 

Με την πάροδο των χρόνων, είτε ξεκίνησε, είτε συµµετείχε σε προγράµµατα 

ανεύρεσης πόρων για επαρκείς προµήθειες πρώτων υλών, για να προστατέψει το 

περιβάλλον, να υποστηρίξει τις τοπικές κοινότητες και τόσα άλλα. 

 Αν και η Unilever είχε δηµιουργηθεί µέχρι το 1930, οι εταιρείες που 

συγκεντρώθηκαν για να δηµιουργήσουν την επιχείρηση που ξέρουµε σήµερα, είχαν 

ήδη εδραιωθεί πριν την αρχή του 20ού αιώνα.  

  1900: Οι ιδρυτικές εταιρείες της  Unilever  παρήγαγαν προϊόντα από λάδια 

και λιπαρά, κυρίως σαπούνι και µαργαρίνη. Στις αρχές του 20ού αιώνα, η ανάπτυξή 

τους σχεδόν υπερβαίνει την παροχή πρώτων υλών.  

  1910: Οι αρνητικές οικονοµικές συνθήκες και ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος 

δυσκολεύουν το εµπόριο και πολλές εταιρείες δηµιουργούν εµπορικούς συνδέσµους 

για να προστατέψουν τα κοινά τους συµφέροντα. 

 1920: Με την επιχειρηµατική δραστηριότητα να εξαπλώνεται γρήγορα, οι 

εταιρείες διαπραγµατεύονται το µονοπώλιο µε σκοπό να σταµατήσουν την παραγωγή 

ίδιου τύπου προϊόντων από άλλους. Αποφασίζουν να συγχωνευθούν και έτσι 

δηµιουργείται η  Unilever. 

  1930: Η πρώτη δεκαετία της  Unilever  δεν είναι εύκολη υπόθεση: Ξεκινά µε 

τη µεγάλη οικονοµική ύφεση και ολοκληρώνεται µε το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Καθώς η εταιρεία οργανώνεται ορθολογικά, συνεχίζει και τη διαφοροποίηση της. 

  1940: Οι εργασίες της  Unilever  σε όλο τον κόσµο αρχίζουν να χωρίζονται, 

αλλά η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνεται στην αγορά τροφίµων και να επενδύει 

συνεχώς σε έρευνα και ανάπτυξη. 

  1950: Οι επιχειρήσεις ανθίζουν καθώς οι νέες τεχνολογίες και η Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα οδηγούν σε υψηλά επίπεδα ζωής στη ∆ύση, ενώ νέες αγορές 

ανοίγουν στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες σε όλο τον κόσµο. 

  1960: Καθώς η παγκόσµια οικονοµία διευρύνεται, το ίδιο κάνει και η 

Unilever. Αρχίζει το σχεδιασµό νέων προϊόντων, µπαίνοντας σε νέες αγορές και 

ξεκινώντας ένα φιλόδοξο πρόγραµµα εξαγορών. 
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  1970: Οι κακές οικονοµικές συνθήκες και ο υψηλός πληθωρισµός κάνουν την 

δεκαετία του 70 αρκετά δύσκολη για όλους, αλλά τα πράγµατα είναι εξαιρετικά 

δύσκολα για τον τοµέα των Ταχέως Κινούµενων Καταναλωτικών Προϊόντων 

(FMCG), καθώς οι µεγάλοι λιανέµποροι αρχίζουν να κινούνται.  

  1980: Η  Unilever  είναι πλέον µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον κόσµο, 

αλλά αποφασίζει να επικεντρωθεί στο χαρτοφύλακά της και να οργανώσει τις 

εργασίες της ορθολογικά, ώστε να εστιάσει σε βασικά προϊόντα και µάρκες.  

  1990: Η εταιρεία εξαπλώνεται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και 

εντείνει την προσοχή της σε λιγότερες κατηγορίες προϊόντων, οδηγώντας στην 

πώληση ή στην απόσυρση των 2/3 των προϊόντων της.  

  Η δεκαετία του 2000 ξεκινά µε την έναρξη του «∆ρόµου της Ανάπτυξης», 

ενός πενταετούς στρατηγικού πλάνου και το 2004 η εταιρεία εστιάζει πλέον στις 

ανάγκες των καταναλωτών του 21ου αιώνα, µε την αποστολή της Ζωτικότητας. 

 2009: Με γνώµονα ένα κόσµο που συνεχώς αλλάζει, το Νοέµβριο του 2009, η  

Unilever  ανακοίνωσε το καινούργιο Όραµα της εταιρείας. 

 2011: To 2011, η εταιρεία δαπάνησε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για έρευνα και 

ανάπτυξη. 

 

 

4.3.2 Sara Lee Body Care 

 

Σύµφωνα µε την εταιρεία η καινοτοµία, η ποιότητα, η αξιοπιστία και ο σεβασµός 

στον καταναλωτή είναι βασικές αρχές µε τις οποίες πορεύεται εδώ και πολλά χρόνια. 

Ο καταναλωτής έχει δηµιουργήσει σχέσεις εµπιστοσύνης µε τα προϊόντα της 

εταιρείας, είναι ο πρώτος αποδέκτης των ιδεών της και ταυτόχρονα ο πιο αυστηρός 

κριτής της. Η εταιρεία δηλώνει πως βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή, πίσω από τις 

ανάγκες του και πάντοτε µπροστά από τις εξελίξεις που τον αφορούν και είναι 

περήφανη για αυτό. 
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4.3.2.1 Η Αποστολή, Το Όραµα Και Οι Αξίες Της Sara Lee 

 

Η αποστολή   

«Να σας εκπλήσσουµε ευχάριστα»  

 

Το όραµα 

«Να γίνουµε η πρώτη επιλογή των καταναλωτών και των πελατών σε όλο τον κόσµο, 

συνδυάζοντας καινοτοµικές ιδέες, συνεχή βελτίωση και ανθρώπους που κάνουν τα 

πράγµατα να συµβούν»  

 

Οι αξίες  

 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: «∆ηµιουργούµε και εµπνέουµε υψηλά επίπεδα ακεραιότητας και 

εµπιστοσύνης Επιδεικνύουµε αυθεντικότητα, παρουσιαζόµαστε «πραγµατικοί» και 

αξιόπιστοι ∆είχνουµε συνέπεια ανάµεσα σε λόγια, αρχές, αξίες και συµπεριφορά 

Είµαστε πάντα φιλαλήθεις και ηθικοί, ανεξαρτήτως κόστους Επικοινωνούµε ανοιχτά 

και µε διαφάνεια.» 

 

ΦΑΝΤΑΣΙΑ: «Αµφισβητούµε τον τρόπο µε τον οποίον γίνονταν τα πράγµατα στο 

παρελθόν, αναζητώντας έκθεση σε νέες ιδέες και νέες οπτικές γωνίες. ∆ηµιουργούµε 

ένα καθαρό και ισχυρό όραµα του τι είναι δυνατόν. Λύνουµε προβλήµατα µε 

δηµιουργικό τρόπο ή αρπάζουµε ευκαιρίες µε ιδέες που ενίοτε είναι απλές, αλλά ίσως 

όχι προφανείς. Βλέπουµε ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν εµπόδια.»  

 

ΠΟΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: «Αναπτύσσουµε από νωρίς µία κουλτούρα όπου 

άνθρωποι µε διαφορετικές οπτικές γωνίες, στυλ και εµπειρίες νιώθουν αξιόλογοι, 

αποδεκτοί και ικανοί να συνεισφέρουν στην εταιρική επιτυχία. Χτίζουµε 

ανοµοιογενείς οµάδες. Αναζητάµε διαφορετικές ιδέες και απόψεις για να αυξήσουµε 

τη δηµιουργικότητα και να φθάσουµε στην εταιρική επιτυχία. ∆ουλεύουµε 

αποτελεσµατικά µε µία µεγάλη γκάµα ανθρώπων που είναι διαφορετικοί από εµάς. 
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∆ηµιουργούµε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να 

ισορροπήσουν αποτελεσµατικά την προσωπική και επαγγελµατική τους ζωή.» 

 

ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: «∆ηµιουργούµε οµάδες που µπορούν να πετύχουν σπουδαία 

πράγµατα µαζί. ∆ουλεύουµε µε άλλους µε τρόπους που δηµιουργούν µία βάση 

εµπιστοσύνης και αµοιβαίου σεβασµού. Συνεισφέρουµε ενεργά στα έργα, τη δουλειά 

και την επιτυχία των άλλων, δίχως να αναζητάµε προσωπική αναγνώριση. 

∆ιασφαλίζουµε προσωπικά ότι κάθε συνεισφορά σε µία οµαδική προσπάθεια 

αναγνωρίζεται.» 

 

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ: «Εργαζόµαστε µε ενθουσιασµό για την επιτυχία της Sara 

Lee. Έχουµε τη νοοτροπία του νικητή. ∆εν ικανοποιούµαστε ποτέ µε µέτριες 

επιδόσεις. Αγωνιζόµαστε για µία κουλτούρα συνεχούς µάθησης για εµάς και για τους 

άλλους. Νιώθουµε προσωπικά υπερήφανοι κάνοντας το καλύτερο για την εταιρεία. 

∆ηµιουργούµε πάθος για την αποστολή και το όραµα της Sara Lee εµπνέουµε 

ενθουσιασµό στους άλλους. Οδηγούµε τους ανθρώπους πιο µακριά από αυτό που 

θεωρούν δυνατό.» 

 

 

4.3.2.2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Ο όρος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» έχει παίξει καθοριστικό ρόλο τα τελευταία 

χρόνια στη δράση της Sara Lee. Οι ενέργειές της αφορούν κυρίως την 

περιβαλλοντική µέριµνα, καθώς και την στήριξη, την φροντίδα και την 

ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων γύρω από ποικίλα κοινωνικά θέµατα σύµφωνα µε 

τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει η Sara Lee.  

 Πιο συγκεκριµένα, στόχοι της εταιρείας είναι: Η ευαισθητοποίηση και η 

παρακίνηση του κοινωνικού συνόλου σύµφωνα µε τις αξίες, την κουλτούρα και τις 

αρχές της εταιρείας ως προς τα κοινωνικά ζητήµατα η συνεχής εκπαίδευση και 

επαγγελµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της· η αειφόρος ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται οι δράσεις για περιβαλλοντική µέριµνα· 
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οι δράσεις για υποστήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη η διαρκής βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας.  

Η Sara Lee ανέπτυξε τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε δυο 

µεγάλους άξονες, αυτές που αφορούν το εξωτερικό της περιβάλλον, δηλαδή την 

κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, και αυτές που αφορούν το εσωτερικό της 

επιχείρησης.  

 Στις δράσεις που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της Sara Lee εντάσσονται 

τα προγράµµατα ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων και του κοινωνικού συνόλου 

για την αειφόρο ανάπτυξη, για κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέµατα, οι 

δωρεές, οι χορηγίες σε χρήµατα και είδος, τα προγράµµατα εθελοντικής συνεισφοράς 

εργαζοµένων και τα προγράµµατα ανακύκλωσης.  

 Μερικές από τις δράσεις που πραγµατοποίησε τα τελευταία χρόνια είναι η 

συλλογή υποδηµάτων για τους ανθρώπους Αφρικής στα πλαίσια ενός παγκόσµιου 

εταιρικού έργου, δωρεές και χορηγίες σε είδος κατά καιρούς στο Χατζηκυριάκειο 

Ίδρυµα αλλά και εθελοντική συµµετοχή των ανθρώπων της Sara Lee στην ετήσια, 

πενθήµερη, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Χατζηκυριάκειου Ιδρύµατος το «Τρένο 

των Ευχών» στο Αττικό Μετρό, αφιερωµένη στα παιδιά. Επίσης συµµετείχε στη 

δενδροφύτευση της περιοχής του Κοκκιναρά του Πεντελικού υπό την διοργάνωση 

του Συνδέσµου των 23 ∆ήµων & Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπλαση του 

Πεντελικού, σε συνεργασία µε την ∆/νση Αναδασώσεων Περιφέρειας Αττικής.  

 Οι δράσεις για το εσωτερικό της επιχείρησης αναδεικνύουν την προσήλωση 

της εταιρείας για περιβαλλοντική µέριµνα. Μερικές από αυτές περιλαµβάνουν την 

αντικατάσταση λαµπτήρων πυρακτώσεως µε ηλεκτρονικές λάµπες χαµηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης και το πετρέλαιο για τη λειτουργία του εργοστασίου µε 

φυσικό αέριο. Επίσης, η εταιρεία εγκατέστησε κεντρικό σύστηµα ψύξης/θέρµανσης 

και κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου µε στόχο την χαµηλότερη ενεργειακή 

κατανάλωση, τοποθέτησε ρυθµιζόµενες περσίδες αλλά και διπλά τζάµια στα κτίριά 

της για καλύτερη µόνωση. Ακόµη, τοποθέτησε κάδους ανακύκλωσης στα γραφεία και 

σε κοινόχρηστους χώρους, µειώσε το βάρος πολυαιθυλενίου που χρησιµοποιεί στις 

συσκευασίες του ελληνικού καφέ µειώνοντας ταυτόχρονα τις διαστάσεις τους για 

χαµηλότερη χρήση πρώτων υλών. 
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4.4 Η Αντιµετώπιση Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σχετικά Με Την 

Συγχώνευση Unilever - Sara Lee Body Care 

 

Πρόκειται για µια περίπτωση συγχώνευσης όπου αρχικά η επιτροπή ανταγωνισµού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε σοβαρές αντιρρήσεις για την πραγµατοποίηση της 

καθώς πίστευε πως υπήρχε έντονος ο κίνδυνος της δηµιουργίας µονοπωλιακών 

καταστάσεων σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Τελικά ύστερα από την υποχώρηση της 

εταιρίας UNILEVER σε ορισµένα αιτήµατα της επιτροπής η συµφωνία πήρε την 

έγκριση για να πραγµατοποιηθεί κάτω από κάποιους συγκεκριµένους όρους.  
 

 

4.4.1 Η Επιτροπή ανοίγει εις βάθος έρευνα για την προτεινόµενη 

εξαγορά της Sara Lee από την Unilever 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://europa.eu) έχει ανοίξει µια εις βάθος έρευνα βάσει του 

κανονισµού συγκεντρώσεων της ΕΕ για την σχεδιαζόµενη απόκτηση της Sara Lee 

Corp των Ηνωµένων Πολιτειών από την Αγγλο-ολλανδική εταιρεία καταναλωτικών 

αγαθών Unilever. Η αρχική έρευνα αγοράς της Επιτροπής υποδεικνύει δυνητικά 

προβλήµατα ανταγωνισµού σε διάφορες αγορές προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων 

των αποσµητικών προϊόντων, των προϊόντων καθαρισµού δέρµατος και των 

προϊόντων περιποίησης υφασµάτων. Η απόφαση για να ανοίξει µια εις βάθος έρευνα 

δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσµα της έρευνας.  

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος ανταγωνισµού Joaquin 

Almunia είπε: "Αυτής η συγχώνευση δηµιουργεί σηµαντικές αλληλοεπικαλύψεις σε 

ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται από τους καταναλωτές σε καθηµερινή 

βάση. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι εάν υπάρχουν προβλήµατα ανταγωνισµού αυτά 

αντιµετωπίζονται δεόντως έτσι ώστε οι καταναλωτές δεν έχουν ζηµιωθεί." 

 Στις 21 Απριλίου 2010, κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µια προτεινόµενη 

συµφωνία βάσει της οποίας η Sara Lee θα πωλήσει την Sara Lee Household and 

Body Care International στην Unilever NV και Unilever Plc.  
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 Η αρχική έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι η συναλλαγή θα έφερνε από κοινού 

έναν αριθµό πολύ σηµαντικών σηµάτων (brands) που σήµερα ανταγωνίζονται το ένα 

εναντίον του άλλου. Στην κατηγορία προσωπική φροντίδα, η Unilever προµηθεύει 

αποσµητικά προϊόντα, προϊόντα για µπάνιο και ντους, προϊόντα για την φροντίδα του 

δέρµατος καθώς και προϊόντα περιποίησης µαλλιών. Στον τοµέα της περιποίησης του 

σπιτιού, η Unilever προµηθεύει προϊόντα για τον καθαρισµό υφασµάτων και 

επιφανειών, καθώς και προϊόντα υγιεινής. Η Sara Lee κυρίως κατασκευάζει και 

προµηθεύει προϊόντα µπάνιου και ντους, αποσµητικά προϊόντα και προϊόντα για τον 

καθαρισµό και την περιποίηση των ρούχων.  

 Σε ορισµένες χώρες, η συγχώνευση θα οδηγήσει σε υψηλά µερίδια αγοράς σε 

πολλά κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσει µια σαφή ηγετική θέση στην 

αγορά. Επιπλέον, θα αποµακρύνει έναν επικείµενο ισχυρό προµηθευτή σε έναν 

µεγάλο αριθµό αγορών που αφορούν τα αποσµητικά προϊόντα, τα προϊόντα για 

µπάνιο & ντους καθώς και τα προϊόντα περιποίησης υφασµάτων. Κατόπιν 

εµπεριστατωµένης έρευνας η Επιτροπή θα µελετήσει προσεκτικά κατά πόσον η 

προτεινόµενη πράξη θα οδηγήσει τελικά σε υψηλότερες τιµές για τους τελικούς 

καταναλωτές. 

  

 

4.4.2 Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή Εγκρίνει Υπό Όρους την 

Συγχώνευση Unilever - Sara Lee Body Care 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://europa.eu) έχει εγκρίνει, βάσει του κανονισµού 

συγκεντρώσεων της ΕΕ, την σχεδιαζόµενη απόκτηση από την αγγλο-ολλανδική 

εταιρεία καταναλωτικών αγαθών Unilever της Sara Lee Corp των ΗΠΑ, υπό όρους. 

Η έρευνα της Επιτροπής αφορά προβλήµατα επιβεβαιωµένα ανταγωνισµού σε 

ορισµένες αγορές. Για να λυθούν τα προβλήµατα αυτά, τα συγχωνευόµενα µέρη 

προσφέρθηκαν να πωλήσει η Sara Lee Sanex µάρκες και συναφείς επιχειρήσεις στην 

Ευρώπη. Υπό το πρίσµα των δεσµεύσεων αυτών, η Επιτροπή κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη πράξη δεν θα εµποδίζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό 
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στον ευρωπαϊκό οικονοµικό χώρο (ΕΟΧ) ή σε σηµαντικό τµήµα της. Η απόφαση της 

Επιτροπής εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των δεσµεύσεων. 

 Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Joaquín Almunia είπε: "έπρεπε να 

εξασφαλίσουµε ότι η πράξη δεν θα οδηγούσε σε αύξηση των τιµών για τους 

καταναλωτές."  

 Η σε βάθος έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι η συγχώνευση θα δώσει στην 

Unilever µια πολύ ισχυρή ηγετική θέση σε ορισµένες αγορές συνδυάζοντας τις 

επωνυµίες των µερών, κυρίως Sanex και Rexona, τα οποία επί του παρόντος είναι 

ανταγωνιστικά µεταξύ τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συγχώνευση, που είχε 

αρχικά κοινοποιηθεί, θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα ανταγωνισµού σε 

Βέλγιο, κάτω χώρες, ∆ανία το Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, και την Ισπανία όπου θα 

καταργούσε µια σηµαντική ανταγωνιστική δύναµη και πιθανόν θα είχε οδηγήσει σε 

αυξήσεις των τιµών.  

 Για να καταργήσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής, τα συγχωνευόµενα µέρη 

δεσµευτήκαν να πωλήσει η Sara Lee Sanex µάρκες και συναφείς επιχειρήσεις στην 

Ευρώπη. Αυτό προσφέρει µια σαφή και λειτουργική επανόρθωση, επαρκή για την 

αποκατάσταση του ανταγωνισµού σε όλες τις αγορές όπου η Επιτροπή είχε 

επιφυλάξεις.  

 Η προτεινόµενη απόκτηση κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 21 Απριλίου. 

Στις 31 Μαΐου, η Επιτροπή κίνησε και εις βάθος έρευνα σχετικά µε τους φόβους που 

είχε ότι η συγχώνευση αυτή θα µπορούσε να βλάψει το καταναλωτικό κοινό. 

 

 

4.4.3 Τελική έκθεση του συµβούλου ακροάσεων  

  

Οι Unilever N.V. και Unilever Plc (εφεξής από κοινού «Unilever») κοινοποίησαν 

στην Επιτροπή, στις 21 Απριλίου 2010, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της 

επιχείρησης Sara Lee Household and Body Care International (εφεξής «Sara Lee»), 

που ανήκει στη Sara Lee Corporation, µε αµετάκλητη δεσµευτική προσφορά που 

ανακοινώθηκε στις 25 Σεπτεµβρίου 2009.  
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Μετά από εξέταση της κοινοποίησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα 

ότι η κοινοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (εφεξής «κανονισµός συγκεντρώσεων») και ότι 

εγείρει σοβαρές αµφιβολίες όσον αφορά τη συµβατότητά της µε την εσωτερική 

αγορά και τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. Ως εκ τούτου, στις 31 

Μαΐου 2010, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία και προέβη σε έρευνα φάσης II 

σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού συγκεντρώσεων. 

 Στις 12 Αυγούστου 2010, εστάλη στην Unilever κοινοποίηση αιτιάσεων, στην 

οποία η Επιτροπή εξέθετε το προκαταρκτικό συµπέρασµά της ότι η κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση θα παρακώλυε σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό σε 

σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισµού 

συγκεντρώσεων. 

 Αφού της δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στον φάκελο, η Unilever ζήτησε, 

στις 17 Αυγούστου 2010, µεταξύ άλλων, περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 

ορισµένα έγγραφα από τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν εξαλειφθεί πολλά στοιχεία. 

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους παρόχους πληροφοριών και έλαβε 

ορισµένα έγγραφα σε πληρέστερη µορφή, τα οποία στη συνέχεια διαβίβασε στη 

Unilever. Η τελευταία επιφυλάχθηκε του δικαιώµατος να ισχυρισθεί ότι δεν µπόρεσε 

να ασκήσει επαρκώς το δικαίωµα άµυνας λόγω πολύ ετεροχρονισµένης πρόσβασης 

στον φάκελο. Ωστόσο, η Unilever ουδέποτε επανήλθε στο θέµα αυτό κατά την 

υπόλοιπη διαδικασία ούτε ζήτησε την έκδοση απόφασης από τον σύµβουλο 

ακροάσεων. 

  Τα πρόσθετα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή µετά την έκδοση της 

κοινοποίησης των αιτιάσεων υποβλήθηκαν στη Unilever σε επιστολή των 

πραγµατικών περιστατικών που εστάλη την 1η Οκτωβρίου 2010, σχετικά µε την 

οποία της δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις αφού της παρασχέθηκε 

ευρύτερη πρόσβαση στον φάκελο. 

  Για να καταστεί η προτεινόµενη συγκέντρωση συµβατή µε την εσωτερική 

αγορά, η Unilever πρότεινε µια πρώτη σειρά δεσµεύσεων οι οποίες εξετάστηκαν µε 

βάση τα δεδοµένα της αγοράς. Μετά την εξέταση της αγοράς, το κοινοποιούν µέρος 

υπέβαλε αναθεωρηµένη σειρά δεσµεύσεων οι οποίες εξετάστηκαν επίσης µε βάση τα 
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δεδοµένα της αγοράς. Στη Unilever δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης στις 

παρατηρήσεις που λήφθηκαν µετά την εξέταση της αγοράς. 

 Στη συνέχεια υποβλήθηκε µια τελική σειρά δεσµεύσεων, οι οποίες αίρουν, 

κατά την άποψη της Επιτροπής, τις επιφυλάξεις σε θέµατα ανταγωνισµού που 

αναφέρονται στην κοινοποίηση των αιτιάσεων, ιδίως στην αγορά µη ανδρικών 

αποσµητικών του Βελγίου, της ∆ανίας, της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, της 

Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς και στην αγορά 

ανδρικών αποσµητικών της Ισπανίας. Η Unilever δεν προέβαλε καµία αντίρρηση 

όσον αφορά την αντικειµενικότητα της εξέτασης της αγοράς που πραγµατοποίησε η 

Επιτροπή. 

 Ουσιαστικά, η πρόταση για τις τελικές δεσµεύσεις συνίσταται στην πλήρη 

εκχώρηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Sanex σε όλες τις κατηγορίες 

προϊόντων στην ΕΕ. Πρόκειται ειδικότερα για όλα τα εµπορικά σήµατα της Sanex 

στην Ευρώπη, τα οποία ανήκουν στη Unilever, καθώς και άλλα δικαιώµατα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία χρησιµοποιούνται από τη Sanex ή αφορούν τις 

επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. 

 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιµά ότι οι τροποποιηµένες δεσµεύσεις 

συνιστούν αποδεκτό διορθωτικό µέτρο για τις συνολικές ανησυχίες που αναφέρονται 

στην κοινοποίηση αιτιάσεων όσον αφορά τον ανταγωνισµό. Η Επιτροπή, συνεπώς, 

προτείνει να κηρυχθεί, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 παράγραφος 2 και 10 παράγραφος 2 

του κανονισµού συγκεντρώσεων, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση συµβιβάσιµη µε 

την εσωτερική αγορά και µε τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ, µε την επιφύλαξη 

των ανωτέρω όρων και υποχρεώσεων.( http://eur-lex.europa.eu) 

   

 

4.5 Merck - Schering 

 

Πρόκειται για µια από τις πιο σηµαντικές συγχωνεύσεις στον χώρο της 

φαρµακευτικής βιοµηχανίας η οποία κατατάσσει πλέον την MERCK σε παγκόσµιο 

ηγέτη στον τοµέα της υγείας. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

µπορούσε να αποκλείσει προβλήµατα ανταγωνισµού στις αγορές αυτές, επειδή τα 
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προϊόντα της Merck και της Schering-Plough  δεν ήταν στενοί ανταγωνιστές και 

επαρκής αριθµός αξιόπιστων ανταγωνιστών θα παραµείνουν στην αγορά µετά την 

προτεινόµενη πράξη. Παρακάτω γίνεται µια αναφορά στις δύο εταιρίες, στην επίσηµη 

απάντηση της επιτροπής καθώς και στον σχολιασµό από τον τύπο της συνεργασίας 

αυτής. 

 

 

4.5.1 Merck 

 

Η Merck (www.merck.com) είναι µία από τις κορυφαίες εταιρείες του κόσµου σε 

καινοτόµα φαρµακευτικά σκευάσµατα, έχει λύσεις για τις επιστήµες της ζωής καθώς 

και υλικά υψηλών επιδόσεων και τεχνολογίες. Με παράδοση σχεδόν 350 ετών, 

προωθεί τεχνολογίες προστιθέµενης αξίας προς όφελος των ασθενών και των 

πελατών της. Το έργο της διέπεται από τις εταιρικές αρχές της υπευθυνότητας, του 

σεβασµού, της ακεραιότητας, της διαφάνειας, του θάρρους και της επίτευξης. Η 

Merck απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόµενους σε 67 χώρες στον κόσµο. 

 

 

4.5.1.1 Η Επιχείρηση Merck Χωρίζεται Σε Τέσσερεις Βασικούς 

Τοµείς 

 

Η Επιχείρηση Merck Χωρίζεται Σε Τέσσερεις Βασικούς Τοµείς: στην Merck Serono - 

Transforming Lives Through Medical Science, στην Υγεία Των Καταναλωτών - 

Reach Για Μια Καλύτερη Ζωή, στις Επιδόσεις Υλικά – Εµπειρία Καινοτοµίας και 

στην Merck Millipore. 

 

 

4.5.1.1.1 Merck Serono - Transforming Lives Through Medical 

Science 
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Η Merck Serono είναι το µεγαλύτερο τµήµα της Merck. Το τµήµα αυτό αφορά 

αγορές καινοτόµων χηµικών φαρµάκων και βιοτεχνολογικές προέλευσης. Η Merck 

Serono επικεντρώνεται σε πολύ εξειδικευµένους θεραπευτικούς τοµείς όπως 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες, Ογκολογία, γονιµότητας, ενδοκρινολογία και 

ρευµατολογία 

 

 

4.5.1.1.2 Υγεία Των Καταναλωτών - Reach Για Μια Καλύτερη Ζωή 

 

Η υγεία των καταναλωτών προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των καταναλωτών σε όλο τον κόσµο. Τα εµπορικά σήµατα της 

εταιρίας είναι διαθέσιµα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τη Βόρεια και την Νότια 

Αµερική, την Ασία και την Αφρική. 

 

 

4.5.1.1.3 Επιδόσεις Υλικά – Εµπειρία Καινοτοµίας 

 

Η Merck προσφέρει εξαιρετικά καινοτόµα υλικά, προηγµένες τεχνολογίες, καθώς και 

χηµικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στους υπολογιστές-πελάτες στις βιοµηχανίες 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών, φωτισµού, εκτύπωση, πλαστικές ύλες και καλλυντικά. 

Τα προϊόντα leader της αγοράς περιλαµβάνουν υγρά κρυστάλλων για οθόνες LCD, 

νέες φωτισµού τεχνολογίες και λειτουργική. 

 

4.5.1.1.4 Merck Millipore 

 

Η Merck Millipore προσφέρει λύσεις που επιτρέπουν επιστήµονες τη διεξαγωγή 

έρευνας των Επιστηµών της ζωής, εύκολα, αποδοτικά και οικονοµικά. Με µια σειρά 

από περισσότερα από 40.000 προϊόντα,η Merck Millipore είναι ένας από τους τρεις 

προµηθευτές εργαλείων για τη βιοµηχανία των Επιστηµών της ζωής. Η διαίρεση 

περιλαµβάνει τρεις επιχειρησιακές µονάδες: Bioscience, Lab λύσεις και διαδικασία 

λύσεις 
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4.5.2 Schering - Plough 

 

H εταιρεία Schering-Plough Corporation (http://en.wikipedia.org/wiki/Schering-

Plough) είναι µια Αµερικάνικη φαρµακευτική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1851 από τον 

Ernst Christian Friedrich στην Γερµανία. Το 1971 η Schering Corporation 

συγχωνεύτηκε µε την Plough και δηµιουργήθηκε η Schering-Plough. Στις 4 

Νοεµβρίου 2009 η Merck&Co συγχωνεύεται µε την Schering-Plough και η νέα 

εταιρεία παίρνει την ονοµασία Merck&Co. 

 Η Schering-Plough παρήγαγε διάφορα φαρµακευτικά προϊόντα µεταξύ των 

πιο γνωστών το Claritin ,το Clarinex, το Vytorin και το Temodar. Όλα αυτά πλέον 

είναι διαθέσιµα από την νέα επιχείρηση Merck&Co. Επίσης η εταιρεία κατείχε και 

διαχειριζόταν το πιο γνωστό brand name για την φροντίδα των ποδιών το Dr.Scholls 

καθώς και την σειρά για την φροντίδα του δέρµατος Coppertone. 

 Τον Ιούνιο του 2005 η εταιρεία είχε µερίδιο αγοράς 1.4% στις Ηνωµένες 

Πολιτείες καθιστώντας την στη 17η από τις είκοσι  µεγαλύτερες φαρµακευτικές 

εταιρείες στην Αµερική. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι πως η 

Schering-Plough ήταν µέλος της Ευρωπαϊκής οµοσπονδίας φαρµακευτικών 

βιοµηχανιών και ενώσεων, της οποίας µέλος είναι και µετά την συγχώνευση µε την 

Merck&Co. 

 H Schering-Plough  είχε την έδρα της στο Kenilworth στο New Jersey. Το 

2008 πριν συγχωνευτεί µε την Merck είχε έσοδα 18.502 billion και Net income 1.903 

billion. Επίσης απασχολούσε 50.000 εργαζόµενους.  

 

 

4.5.3 Η Απόφαση Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Για Τη Συγχώνευση 

Merck - Schering - Plough 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/competition) ενέκρινε βάσει του 

κανονισµού συγκεντρώσεων της ΕΕ την προτεινόµενη εξαγορά της  Αµερικανικής 

εταιρείας Schering-Plough από τις ΗΠΑ από την παγκόσµια φαρµακευτική εταιρεία 

Merck. Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη πράξη δεν θα 
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εµποδίζει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στον ευρωπαϊκό οικονοµικό χώρο ("ΕΟΧ") ή 

σε σηµαντικό τµήµα της. 

 Η Merck είναι προσανατολισµένη στην έρευνα παγκοσµίως σε φάρµακα και 

εµβόλια. Η Schering-Plough είναι µια παγκόσµια εταιρεία, βασισµένη σε 

επιστηµονικά δεδοµένα υγειονοµικής περίθαλψης ενεργά στην ανθρώπινη συνταγή 

φαρµακευτικά προϊόντα, την υγεία των ζώων και την υγειονοµική περίθαλψη των 

καταναλωτών . 

 Η έρευνα της Επιτροπής εξέτασε ένα µεγάλο αριθµό εθνικών φαρµακευτικών 

αγορών στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας, όπου επικαλύψεις των υφιστάµενων 

προϊόντων ή προϊόντων υπό ανάπτυξη µεταξύ των δραστηριοτήτων της Merck και 

της Schering-Plough µπορεί  ενδεχοµένως να προκύψουν, για παράδειγµα στον τοµέα 

των προϊόντων για άσθµα και αλλεργική ρινίτιδα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

µπορούσε να αποκλείσει προβλήµατα ανταγωνισµού στις αγορές αυτές, επειδή τα 

προϊόντα της Merck και της Schering-Plough  δεν ήταν στενοί ανταγωνιστές και 

επαρκής αριθµός αξιόπιστων ανταγωνιστών θα παραµείνουν στην αγορά µετά την 

προτεινόµενη πράξη. 

 Όσον αφορά την υγεία των ζώων, οι επικαλύψεις καταργήθηκαν από την 

Merck µε πώληση του µεριδίου της 50% στην κοινοπραξία Merial στην Sanofi-

Aventis, δίνοντας στην Sanofi-Aventis τον αποκλειστικό έλεγχο και διασφαλίζοντας 

έτσι τον ανταγωνισµό στην αγορά. Η συναλλαγή αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

στις 15 Σεπτεµβρίου 2009 στο πλαίσιο της διαδικασίας Απλοποιηµένη συγχώνευση. 

 

 

4.5.4 Τα Σχόλια Του Τύπου Για Τη Συγχώνευση Merck - Schering 

 

Σε παγκόσµιο ηγέτη, στο τοµέα της υγείας, κατατάσσεται πλέον η MERCK 

(http://www.tanea.gr 9-11-2009) µετά την ολοκλήρωση την περασµένη εβδοµάδα, 

της συγχώνευσης της µε τη Schering Plough. Η νέα MERCK, που λειτουργεί εκτός 

Ηνωµένων Πολιτειών και του Καναδά, σαν MSD, έχει στόχο τη παροχή καινοτόµων 

ξεχωριστών προϊόντων και υπηρεσιών, που σώζουν και βελτιώνουν ζωές. 

Συγκεκριµένα επεκτείνει την παρουσία των σκευασµάτων της, σ’ ένα εύρος 



 

[60] 

 

θεραπευτικών τοµέων, που περιλαµβάνουν την καρδιολογία και το αναπνευστικό, τις 

λοιµώξεις, τα αντηλιακά προϊόντα και την υγεία των γυναικών. 

 Την έρευνα της η Εταιρεία συνεχίζει να την εστιάζει σε καταστάσεις, που 

επηρεάζουν εκατοµµύρια ανθρώπους ανά τον κόσµο, όπως η νόσος Alzheimer, ο 

διαβήτης και ο καρκίνος, ενώ επεκτείνει τις δυνάµεις της σε τοµείς, όπως τα εµβόλια 

και οι βιολογικοί παράγοντες. Για τη νέα MERCK η Ελλάδα αποτελεί µια στρατηγική 

αγορά, ανέφερε ο Managing Director στη χώρα µας κ. Cyril Schiever. 

 H MERCK θα λειτουργεί στην Ελλάδα µε τη θυγατρική της υπό την επωνυµία 

MSD. Η θυγατρική αυτή θα προκύψει από την µετονοµασία της Schering-Plough 

ΑΦΒΕΕ. Για τη σχέση της νέας εταιρείας µε τη ΒΙΑΝΕΞ ο κ. Cyril Schiever 

διευκρίνισε: «Η MERCK είχε για περισσότερα από 25 χρόνια µια πολύ επιτυχηµένη 

συνεργασία µε τη ΒΙΑΝΕΞ. Προκειµένου να διασφαλίσουµε την επιχειρηµατική 

συνέχεια και να χτίσουµε πάνω σ’ αυτήν την επιτυχηµένη συνεργασία, η MERCK και 

η ΒΙΑΝΕΞ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στην Ελλάδα». 

 Οι συνδυασµένες πωλήσεις θα κατατάξουν την Εταιρεία, πρόσθεσε ο κ. Cyril 

Schiever, στη 4η θέση στην ελληνική αγορά προσφέροντας περισσότερα από 80 

προϊόντα στους ασθενείς και στους επαγγελµατίες υγείας σε πολλούς σηµαντικούς 

θεραπευτικούς τοµείς». 

 Η νέα ΜERCK διαθέτει σήµερα µια ευρεία γκάµα σκευασµάτων. Είναι πολύ 

σηµαντικό ότι αυτή η γκάµα των φαρµάκων συµπληρώνεται από µια οµάδα ισχυρών 

νέων προϊόντων, που βρίσκονται σε εξέλιξη κυκλοφορίας, η οποία περιλαµβάνει 

περισσότερα από 15 πολλά υποσχόµενα σκευάσµατα τελικής φάσης, που αφορούν 

σηµαντικές θεραπευτικές κατηγορίες. 

 Αναφερόµενος στις δυνατότητες της νέας εταιρείας ο κ. Schiever σχολίασε ότι 

τα τελευταία γεγονότα αποτελούν «µια συναρπαστική στιγµή για την εταιρείας µας, 

καθώς προάγουµε τη θέση µας ως ένα δυνατός, παγκόσµιος ηγέτης στον τοµέα της 

υγείας, που θα δηµιουργήσει ουσιαστική διαφορά στους ασθενείς ανά τον κόσµο. 

Χάρις στο ταλέντο και την αφοσίωση των επιστηµόνων και των υπαλλήλων µας η 

εταιρεία θα προσφέρει µια ξεχωριστή σειρά υπό ανάπτυξη προϊόντων, που θα 

αυξήσει σε µεγάλο βαθµό την ικανότητά µας να παρέχουµε σηµαντικά νέα φάρµακα 

στους ασθενείς. Ανυποµονούµε, κατέληξε ο κ. Schiever να συνεχίσουµε να 
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καλύπτουµε και υπερβαίνουµε τις ανάγκες των πελατών µας και να τους παρέχουµε 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που περιµένουν από εµάς». 

 Η MERCK έχει σήµερα περίπου 106.000 υπαλλήλους και παρουσία σε 

περισσότερες από 140 χώρες ανά τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων των 

αναδυόµενων αγορών. Η εταιρεία αναµένεται να δηµιουργήσει πάνω από το 50 τοις 

εκατό των εσόδων της εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 

ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Είναι γεγονός πως τόσο οι στρατηγικές συµµαχίες όσο και οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις είναι θέµατα που προσελκύουν τόσο τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης όσο 

και την αγορά. Επίσης ως επιχειρηµατικές ενέργειες µπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ 

γρήγορα την αξία µιας επιχείρησης και κατά συνέπεια την χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση άλλοτε προς το καλύτερο και άλλοτε προς το χειρότερο. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι για να µετρήσουµε την χρηµατοοικονοµική επίδοση µιας επιχείρησης µετά 

από µια συγχώνευση εξαγορά ή συµµαχία. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε σε 

κάποιες έρευνες που έχουν γίνει σε διεθνές αλλά και σε ελληνικό επίπεδο οι οποίες 

µας εξηγούν ως ένα βαθµό την επίδραση που µπορούν να έχουν στην απόδοση ή την 

αξία µιας επιχείρησης οι παραπάνω επιχειρηµατικές στρατηγικές. 

 

 

5.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 

∆ιαχρονικά υπήρξαν διάφορες µελέτες λογιστικής, όπου η µεθοδολογία τους 

συνίσταται και εφαρµόζεται µε την εξέταση καταγεγραµµένων χρηµατοοικονοµικών 

αποτελεσµάτων και αναλύσεων (π.χ. ισολογισµών, αριθµοδεικτών, κ.τ.λ.) των  

εξαγοραζουσών επιχειρήσεων πριν και µετά από µια πράξη Σ&Ε, ώστε να 

διερευνηθεί η µεταβολή της οικονοµικής τους επίδοσης. Αυτό που συνήθως µελετούν 

είναι µεταβολές στο ROE, στο ROA, στα καθαρά κέρδη, κ.ά. (Bruner, 2002; 

Παζάρσκης, 2008). 
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 Ο Meeks (1977) µελέτησε 233 συγχωνεύσεις στο Η.Β. ως προς το τελικό 

αποτέλεσµά τους κατά την περίοδο 1964-1972. Στο δείγµα αυτό εξέτασε µε τον 

αριθµοδείκτη απόδοσης επενδυµένων κεφαλαίων ή συντελεστή απόδοσης 

λειτουργίας (ROA) την επιχειρησιακή επίδοση στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις. 

Συνολικά και κατά πολύ µεγάλο ποσοστό, βρήκε ότι το ROA χειροτερεύει σηµαντικά 

τα επόµενα χρόνια αµέσως µετά από την όποια ενέργεια Σ&Ε σε σχέση µε τον µέσον 

όρο του αντίστοιχου κλάδου.  

 Οι Salter & Weinhold (1979) εξέτασαν διαχρονικά εξαγοράζουσες 

επιχειρήσεις που είχαν ως έδρα τους τις Η.Π.Α. Με την έρευνά τους βρήκαν ότι, κατά 

µέσον όρο, ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) για τις 

εξαγοράζουσες επιχειρήσεις ήταν 44% κάτω από το µέσον όρο που προέκυπτε για 

την αντίστοιχη περίοδο για όλες τις επιχειρήσεις που διαπραγµατεύονταν οι µετοχές 

τους στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (“New York Stock Exchange - NYSE”), 

ενώ το αντίστοιχο ROA ήταν κάτω από το 75% ανάλογα. 

 Οι Cosh et al. (1980) µελέτησαν 225 συγχωνεύσεις στο Η.Β. ως προς το 

τελικό αποτέλεσµά τους κατά την περίοδο 1967-1970. Στο δείγµα που επέλεξαν 

εξέτασαν την κερδοφορία µε τον αριθµοδείκτη ROE στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις 

σε σχέση µε ένα δείγµα ελέγχου µη εµπλεκόµενων επιχειρήσεων σε Σ&Ε. Το 

συµπέρασµα της έρευνάς τους ήταν ότι η κερδοφορία των εµπλεκόµενων 

επιχειρήσεων βελτιώθηκε σηµαντικά µετά από τρία έτη και µετά από πέντε έτη, 

αµέσως µετά από την όποια ενέργεια Σ&Ε σε σχέση µε τις µη εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις σε Σ&Ε.  

 Ο Mueller (1980) µελέτησε 287 συγχωνεύσεις στις Η.Π.Α. και σε άλλες 

χώρες κατά το χρονικό διάστηµα 1962-1972, χρησιµοποιώντας ως µέτρο σύγκρισης 

το ROE, το ROA και το ROC (“Return On Capital - ROC” – δείκτης αποδοτικότητας 

συνολικά απασχολούµενου κεφαλαίου, όπου ROC = EBTDA / total capital 

employed) των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, συγκρίνοντάς τα µε αυτά άλλων µη 

εµπλεκόµενων σε Σ&Ε επιχειρήσεων. Το συµπέρασµα που κατέληξε ήταν ότι οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις σε δραστηριότητες Σ&Ε ήταν λιγότερο κερδοφόρες από 

ότι άλλες του ίδιου κλάδου που δεν έκαναν Σ&Ε. Παρόµοια συµπεράσµατα εξήγαγε 

και στην περίπτωση που εφάρµοσε την ίδια µεθοδολογία του και σε δείγµα 
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επιχειρήσεων σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη επιλεκτικά (Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία, 

Ολλανδία, Σουηδία, Η.Β.). 

 Ο Kumar (1984) µελέτησε 241 συγχωνεύσεις στο Η.Β. ως προς το τελικό 

αποτέλεσµά τους κατά την περίοδο 1967-1974. Στο δείγµα που επέλεξε εξέτασε την 

κερδοφορία µε τον αριθµοδείκτη ROE στις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις σε σχέση µε 

τον µέσον όρο του αντίστοιχου κλάδου. Κατά µεγάλο ποσοστό, βρήκε ότι η 

κερδοφορία των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων χειροτερεύει σηµαντικά µετά από τρία 

έτη, αµέσως µετά από την όποια ενέργεια Σ&Ε σε σχέση µε τον µέσον όρο του 

αντίστοιχου κλάδου, αλλά δεν υπήρχε παρόµοια ένδειξη για τις ίδιες επιχειρήσεις 

µετά από πέντε έτη.  

 Ο Kusewitt (1985) εξέτασε 138 περιπτώσεις αµερικάνικων επιχειρήσεων που 

έκαναν 3.500 δραστηριότητες Σ&Ε για δέκα έτη (κατά το χρονικό διάστηµα 1967-

1976). Με την έρευνά του βρήκε ότι το RΟΑ των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων 

µειωνόταν σηµαντικά και υπήρχε αρνητική συσχέτιση ανάµεσα σε αυτό και την 

αύξηση του µεγέθους της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. 

 Οι Ravenscraft & Scherer (1987a) διερεύνησαν 471 περιπτώσεις Σ&Ε στις 

Η.Π.Α. για το χρονικό διάστηµα 1950-1977. Οι µελετητές κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι το ROA των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Σ&Ε 

µειωνόταν κατά µέσον όρο 0,5% ανά έτος για τις εξαγοράζουσες επιχειρήσεις που 

επέλεξαν ως µέθοδο συγχώνευσης λογιστικού χειρισµού την “pooling method” αντί 

για την “purchase method”, σύµφωνα µε την αντίστοιχη αµερικανική νοµοθεσία για 

τον λογιστικό χειρισµό της καταγραφής της πράξης Σ&Ε. Επίσης, οι Ravenscraft & 

Scherer (1987b), µε άλλη µελέτη τους, αναφέρουν για το ίδιο δείγµα και για το ίδιο 

χρονικό διάστηµα που εξέτασαν παραπάνω ότι βρήκαν σηµαντική αρνητική 

συσχέτιση ανάµεσα στο ROA και σε εχθρικές Σ&Ε µέσω δηµόσιων προσφορών. 

Επεσήµαναν δε ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν κατά 3,1% λιγότερο επικερδείς από 

επιχειρήσεις που δεν είχαν µια δραστηριότητα τέτοιου είδους. 

 Οι Healy et al. (1992) διερεύνησαν τις πενήντα µεγαλύτερες συγχωνεύσεις 

στις Η.Π.Α. για τη χρονικό περίοδο 1979-1984. Αν και αφενός µε την έρευνά τους 

βρήκαν ότι υπάρχει σηµαντική βελτίωση του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας, δεν 

βρήκαν να υπάρχει κάποια θετική αλλαγή ή αύξηση του αριθµοδείκτη καθαρού 

περιθωρίου ή καθαρού κέρδους των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Επίσης, στην 
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βελτίωση αυτή του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας που κατέγραψαν κατά µέσον 

όρο για το δείγµα τους, αυτή προήλθε ουσιαστικά από τα τρία τέταρτα του δείγµατος 

των επιχειρήσεων που εξέτασαν, ενώ στο υπόλοιπο ένα τέταρτο των επιχειρήσεων 

είχε χειροτερέψει η γενική ρευστότητά τους. 

 Οι Healy et al. (1997) αναφέρουν σε ένα άλλο άρθρο τους για το ίδιο δείγµα 

και για το ίδιο χρονικό διάστηµα που είπαµε παραπάνω, ότι βρήκαν αυξηµένες 

λειτουργικές χρηµατορροές ως αποτέλεσµα των συνδυασµένων δραστηριοτήτων των 

συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, αλλά σε καµιά περίπτωση το κέρδος τους δεν ήταν 

µεγαλύτερο από το αντίτιµο που καταβλήθηκε για την εκάστοτε Σ&Ε. Με βάση το 

γεγονός αυτό, υποστήριξαν ότι οι όποιες δραστηριότητες Σ&Ε µελέτησαν ήταν 

ουσιαστικά επενδυτικές δραστηριότητες µηδενικής Καθαράς Παρούσας Αξίας - ΚΠΑ 

(“Net Present Value - NPV”). Επίσης, υποστήριξαν ότι οι όποιες µεταβολές υπάρχουν 

στις τιµές των µετοχών κατά την περίοδο της ανακοίνωσης της δραστηριότητας της 

Σ&Ε συνδέονται µε την µελλοντική επιχειρησιακή επίδοση της επιχείρησης µετά την 

Σ&Ε. 

 Οι Chatterjee & Meeks (1996) εξέτασαν 144 δραστηριότητες Σ&Ε για το 

χρονικό διάστηµα  1977 έως 1990 µε δείγµα βρετανικών επιχειρήσεων µόνο. Με 

αυτή τους την έρευνα, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή 

στην κερδοφορία των επιχειρήσεων για την περίοδο 1977-1985. Ακόµα, υποστήριξαν 

ότι αυτό δεν ισχύει για την περίοδο 1985-1990 (υπόλοιπο διάστηµα της έρευνάς 

τους), όπου και υπάρχει σηµαντική βελτίωση της κερδοφορίας των εµπλεκόµενων 

επιχειρήσεων της τάξης του 13% έως 22%, που θεώρησαν ότι οφείλεται κυρίως σε 

αλλαγές στη φορολογική πολιτική στο Η.Β. 

 Οι Dickerson et al. (1997) µελέτησαν ένα µεγάλο δείγµα µε βρετανικές 

επιχειρήσεις (613 περιπτώσεις) που έκαναν Σ&Ε κατά το χρονικό διάστηµα 1948-

1977. Στην έρευνά τους αυτή, που θεωρείται µεγάλη τόσο για το µέγεθος του 

δείγµατος επιχειρήσεων, όσο και για το χρονικό διάστηµα που εξέτασαν, κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι το ROA των εξαγοραζουσών επιχειρήσεων\ κατά τα πρώτα 

πέντε έτη µετά τη συναλλαγή ήταν χαµηλότερο κατά 2% από το αντίστοιχο άλλων 

βρετανικών επιχειρήσεων που δεν ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες Σ&Ε. 
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 Οι Neely & Rochester (1987) βρήκαν µια πτώση των δεικτών κερδοφορίας, 

ιδιαίτερα στον δείκτη ROA, κατά την περίοδο µετά την πράξη της Σ&Ε για δείγµα 

αµερικάνικων επιχειρήσεων. 

 Ο Ghosh (2001) διερεύνησε τις 315 µεγαλύτερες Σ&Ε αµερικανικών 

επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστηµα 1981-1995, συγκρίνοντας ανά ζεύγη 

επιχειρήσεις που είχαν κάνει µια τουλάχιστον Σ&Ε µε επιχειρήσεις που δεν είχαν 

καµία Σ&Ε για το εν λόγω διάστηµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι 

αν και δεν υπάρχει διαφορά στο ROA, οι χρηµατορροές για τις συγχωνευόµενες 

επιχειρήσεις µετά την Σ&Ε αυξάνονται όταν οι Σ&Ε έγιναν µε µετρητά, ενώ 

µειώνονται στις περιπτώσεις που έγιναν µε ανταλλαγές µετοχών µεταξύ των 

εµπλεκόµενων µερών. 

 Οι Sharma & Ho (2002), που εξέτασαν ένα δείγµα επιχειρήσεων από την 

Αυστραλία που είχε υλοποιήσει πράξεις Σ&Ε από το 1986 έως το 1991 βρήκαν µια 

µείωση του ROA και του ROE. 

 

 

5.3 Οι κυριότερες διαπιστώσεις αναφορικά µε την απόδοση της τιµής 

των µετοχών των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων σε µια συγχώνευση ή 

εξαγορά. 

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο στόχος της διοίκησης είναι η µεγιστοποίηση του πλούτου 

των µετόχων και της αξίας της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τον Manne (1965), οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις συµβάλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου, εάν και 

µόνο εάν δηµιουργήσουν συνέργιες, οδηγώντας µε τον τρόπο αυτό σε αύξηση της 

κερδοφορίας. Οι συνέργιες µε τη σειρά τους επιτυγχάνονται µέσω της ενίσχυσης της 

µονοπωλιακής δύναµης (Perr και Porter (1985)), της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας 

και συνδυασµού (Arrow (1975)) και της µείωσης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

που αντιµετωπίζει η επιχείρηση (Teece (1982)).  

  Οι κυριότερες διαπιστώσεις αναφορικά µε τις αποδόσεις των συµβαλλόµενων 

εταιριών σε κινήσεις Εξαγορών & Συγχωνεύσεων είναι οι ακόλουθες:  
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 - Συνήθως, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα πριν την επίσηµη υλοποίηση 

µιας συµφωνίας, οι µέτοχοι των εταιριών που εξαγοράζονται, υφίστανται αρνητικές 

αποδόσεις, καθώς οι εν λόγω εταιρίες δεν διακρίνονται από ευνοϊκές προοπτικές µε 

αποτέλεσµα να κινούνται στο περιθώριο της χρηµατιστηριακής αγοράς. Για 

παράδειγµα, η απόδοση της τιµής της µετοχής της προς εξαγορά επιχείρησης κινείται 

κατά µέσο όρο κάτω από τη µέση απόδοση της αγοράς.   

 - Η µακροχρόνια απόδοση της τιµής της µετοχής της εξαγοράστριας εταιρίας, 

πριν την εξαγορά είναι βασικά θετική. Για παράδειγµα, οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις, 

πολλές φορές “αναζητούν” προοπτικές για Εξαγορές & Συγχωνεύσεις µε σκοπό τη 

σταθερή µεγέθυνσή τους.  

 - Περίπου κατά το χρόνο της ανακοίνωσης της συµφωνίας, αν και τα στοιχεία 

ή οι ενδείξεις είναι δύσκολο να µεταφραστούν σε απόλυτους όρους, οι αποδόσεις για 

τους µετόχους της εξαγοράστριας εταιρίας είναι γενικά µικρές, καθώς έχει ήδη 

προεξοφληθεί το συγκεκριµένο γεγονός από την ίδια τη χρηµατιστηριακή αγορά. 

Είναι επίσης γνωστό ότι το µεγαλύτερο µέρος των προσδοκώµενων ωφελειών των 

εκάστοτε κινήσεων για τους “αγοραστές” αντανακλώνται ήδη στις τιµές των µετοχών 

τους αρκετά πριν από την ανακοίνωση των αντίστοιχων συµφωνιών.  

 - Ο “χορός” των εξαγορών διακρίνεται πολλές φορές από οξύτατο 

ανταγωνισµό, ώστε πρακτικά η τιµή βάσει της οποίας επιτυγχάνεται µία 

συγκεκριµένη εξαγορά δεν επιφέρει οικονοµικά οφέλη προς την εξαγοράστρια 

εταιρία. Επίσης, συµβαίνει η εξαγορά να αναπαριστά µία µηδενικής καθαρής 

παρούσας αξίας επένδυση διότι “πληρώθηκε” στην “ακριβή” τιµή.  

 - Αντιστρόφως, εξίσου πολλές φορές, υπάρχει θετική υπερ-κανονική απόδοση 

στους πωλούντες µετόχους (της εταιρίας “στόχου”), εξαιτίας της αγοράς “premium” 

(δηλαδή της “ακριβής” τιµής) την οποία συνήθως πληρώνει η εξαγοράστρια 

επιχείρηση.  

 - Η µακροχρόνια απόδοση των τιµών των µετοχών των εταιριών που 

προβαίνουν σε εξαγορές, τείνει να εµφανίζεται µηδενική έως και αρνητική, καθώς το 

υψηλό τίµηµα της εξαγοράς και ο µεγάλος χρόνος που απαιτείται για την 

προσαρµογή και το συντονισµό του νέου σχήµατος δρουν ανασταλτικά στη 

συµπεριφορά της µετοχής της εξαγοράστριας εταιρίας.   
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 Συνοπτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι όλες οι εµπειρικές µελέτες για 

εξαγορές και συγχωνεύσεις στις διεθνείς αγορές καταλήγουν σε σηµαντικά 

κεφαλαιακά κέρδη για τους µετόχους των εταιριών που εξαγοράζονται και σε 

συγκρατηµένα, περιορισµένα ή και αρνητικά κεφαλαιακά κέρδη για τους µετόχους 

των εταιριών που εξαγοράζουν. Παρά το γεγονός αυτό, η ανάγκη για ενίσχυση του 

εταιρικού µεγέθους καθώς και για διαρκή ανάπτυξη των εν γένει δραστηριοτήτων στο 

σηµερινό διεθνοποιηµένο περιβάλλον, εξακολουθεί να προτρέπει σε σταθερή 

κινητικότητα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων τις µεγάλες αλλά και τις µικρότερες 

επιχειρήσεις των ανεπτυγµένων οικονοµιών του εξωτερικού, µε αποτέλεσµα οι 

προσδοκίες των χρηµατιστηριακών αγορών να διαµορφώνονται πολλές φορές βάσει 

αυτού του είδους των εξελίξεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

Από την ανάλυση του θέµατος για τον Ανταγωνισµό και τη συνεργασία ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις καθώς και την επιτροπή ανταγωνισµού προκύπτουν ορισµένα πολύ 

χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο στο Ελληνικό όσο και στο ∆ιεθνές περιβάλλον. 

Καταρχήν παρατηρούµε πως τις τελευταίες δεκαετίες άλλα ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια οι επιχειρήσεις ανά τον κόσµο παύουν να ανταγωνίζονται µε τον παραδοσιακό 

τρόπο. Επειδή ο κατά µέτωπο ανταγωνισµός είναι πολύ σκληρός και οι απώλειες 

πάρα πολύ µεγάλες, οι εταιρίες έχουν βρει νέους δρόµους για να ανταπεξέρχονται 

στις προκλήσεις τις αγοράς όπως είναι η νέα τεχνολογία, τα νέα προϊόντα, οι νέες 

αγορές και η τεχνογνωσία.  

 Έτσι λοιπόν έχουν προκύψει νέες τάσεις στην παγκόσµια αγορά όπως οι 

Στρατηγικές Συµµαχίες και οι εξαγορές - συγχωνεύσεις. Οι δυο αυτές έννοιες είναι 

πολύ διαφορετικές µεταξύ τους. Στις Στρατηγικές συµµαχίες η επιχείρηση δεν χάνει 

την ταυτότητα της, απλώς συµπράττει µε µια ή περισσότερες επιχειρήσεις οµοειδής ή 

όχι για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Στις συγχωνεύσεις-εξαγορές, οι οποίες είναι 

και πιο συνήθης πρακτική των εταιριών, οι επιχειρήσεις ενώνονται ουσιαστικά σε µια 

επιχείρηση. 

 Ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο οι στρατηγικές συµµαχίες και οι εξαγορές-

συγχωνεύσεις είναι πολύ διαδεδοµένες, στην Ελλάδα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

δεν έχουν φτάσει ακόµη σε επιθυµητό επίπεδο ενώ όσον αφορά τις Στρατηγικές 

Συµµαχίες η κατάσταση είναι σε νηπιακό επίπεδο. Ίσως ένας σοβαρός λόγος για αυτό 

να είναι το γεγονός ότι στη χώρα µας δεν υπάρχουν τόσο µεγάλα συγκροτήµατα 

επιχειρήσεων που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν µια τέτοια πρακτική. 

 Σε πολλές περιπτώσεις συνεργασιών όµως ανάµεσα στις επιχειρήσεις υπάρχει 

εντονότατος κίνδυνος η συνεργασία αυτή να οδήγηση σε µορφές αγοράς οι οποίες 

πλήττουν σε µεγάλο βαθµό τον καταναλωτή και την αγοραστική του δύναµη. Τέτοιες 

µορφές αγοράς είναι το ολιγοπώλιο, το µονοπώλιο και τα καρτέλ. Εδώ λοιπόν έρχεται 

η επιτροπή ανταγωνισµού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη ώστε να 
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προστατεύει το καταναλωτικό κοινό µε την νοµοθεσία την οποία έχει δηµιουργήσει. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 

οποίο βάζει φραγµούς στις ανεξέλεγκτες µορφές συνεργασίας  µε σκοπό να 

προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισµό στις αγορές και κατ’ επέκταση και τον απλό 

καταναλωτή. Υπάρχουν παραδείγµατα όπου η επιτροπή απαγόρευσε την συγχώνευση 

εταιρειών όπως της Aegean µε την Olympic Air όπως  επίσης και περιπτώσεις όπου η 

επιτροπή ζητούσε περισσότερες εγγυήσεις από τα ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να 

προστατεύσει τον υγιή ανταγωνισµό προς όφελος του καταναλωτή. Μια τέτοια 

περίπτωση έχει να κάνει µε την συγχώνευση της εταιρίας Unilever µε την Sara Body 

Lee Care. 

 Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα και 

αυτό γιατί υπάρχουν θεσµοθετηµένοι φορείς οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να 

προστατεύουν τα συµφέροντα της αγοράς χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι 

παρακωλύουν την ελεύθερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την πρόοδο της 

κοινωνίας όσον αφορά την δηµιουργία νέων προϊόντων και την εξέλιξη της 

τεχνολογίας η οποία βοηθά στην καλύτερη ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. 

 Όσον αφορά την περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος αυτής της εργασίας, έχω 

να προτείνω την ανάλυση σχετικά µε τα οφέλη και τα κόστη που προκύπτουν από την 

δηµιουργία στρατηγικών συµµαχιών και εξαγορών - συγχωνεύσεων για τις 

επιχειρήσεις καθώς επίσης και την διερεύνηση περισσότερων παραδειγµάτων τόσο σε 

Ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας πέρα από 

αυτούς που εξετάσθηκαν στην παρούσα εργασία.  

 Σε κάθε περίπτωση πάντως πιστεύω ότι το θέµα αυτό που αφορά τις διάφορες 

µορφές συνεργασιών των επιχειρήσεων και τον ρόλο της επιτροπής ανταγωνισµού 

είναι πραγµατικά ανεξάντλητο και το αντικείµενο έρευνας του κάθε µελετητή µπορεί 

να καθοριστεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες κάθε φορά, οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Τόσο η προσωπική προτίµηση για ένα συγκεκριµένο 

θέµα, όσο και οι συγκυρίες και οι εξελίξεις που επικρατούν στο εγχώριο και διεθνές 

περιβάλλον, µπορούν να αποτελέσουν έναυσµα για µια νέα προσέγγιση του θέµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Άρθρο 101 

 

1. Είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι 

συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε 

εναρµονισµένη πρακτική, που δύνανται να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών 

µελών και που έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον 

περιορισµό ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως 

εκείνες οι οποίες συνίστανται: 

α) στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 

συναλλαγής,· 

β) στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής 

αναπτύξεως ή των επενδύσεων, 

γ) στην κατανοµή των αγορών ή των πηγών εφοδιασµού,· 

δ) στην εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδύναµων παροχών, έναντι των εµπορικώς 

συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση στον 

ανταγωνισµό, 

ε) στην εξάρτηση της συνάψεως συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των 

συναλλασσοµένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύµφωνα µε τις εµπορικές 

συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών. 

 

2. Οι απαγορευόµενες δυνάµει του παρόντος άρθρου συµφωνίες ή αποφάσεις είναι 

αυτοδικαίως άκυρες. 

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρµοστες: 

- σε κάθε συµφωνία ή κατηγορία συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων, 

- σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και 

- σε κάθε εναρµονισµένη πρακτική ή κατηγορία εναρµονισµένων πρακτικών, 



 

[xiv] 

 

η οποία συµβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή 

στην προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως 

στους καταναλωτές δίκαιο τµήµα από το όφελος που προκύπτει, και η οποία: 

α) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις περιορισµούς µη απαραίτητους 

για την επίτευξη των στόχων αυτών· και 

β) δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του 

ανταγωνισµού επί σηµαντικού τµήµατος των σχετικών προϊόντων. 

 

 

Άρθρο 102 

 

Είναι ασυµβίβαστη µε την εσωτερική αγορά και απαγορεύεται, κατά το µέτρο που 

δύναται να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, η καταχρηστική 

εκµετάλλευση από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους 

εντός της εσωτερικής αγοράς ή σηµαντικού τµήµατός της. 

 

Η κατάχρηση αυτή δύναται να συνίσταται ιδίως: 

α) στην άµεση ή έµµεση επιβολή µη δικαίων τιµών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων 

όρων συναλλαγής, 

β) στον περιορισµό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως 

επί ζηµία των καταναλωτών,· 

γ) στην εφαρµογή άνισων όρων επί ισοδυνάµων παροχών έναντι των εµπορικώς 

συναλλασσοµένων, µε αποτέλεσµα να περιέρχονται αυτοί σε µειονεκτική θέση στον 

ανταγωνισµό, 

δ) στην εξάρτηση της συνάψεως συµβάσεων από την αποδοχή, εκ µέρους των 

συναλλασσοµένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύµφωνα µε τις εµπορικές 

συνήθειες δεν έχουν σχέση µε το αντικείµενο των συµβάσεων αυτών. 

 

 

Άρθρο 103 

 



 

[xv] 

 

1. Οι αναγκαίοι κανονισµοί ή οδηγίες για την εφαρµογή των αρχών που αναφέρονται 

στα άρθρα 101 και 102 θεσπίζονται από το Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και 

κατόπιν διαβουλεύσεως µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

2. Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 διατάξεις έχουν ως σκοπό ιδίως: 

α) να εξασφαλίσουν την τήρηση των απαγορεύσεων του άρθρου 101, παράγραφος 1, 

και του άρθρου 102 µε την πρόβλεψη προστίµων και χρηµατικών ποινών,· 

β) να καθορίσουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 101, παράγραφος 3, 

λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη της εξασφαλίσεως αποτελεσµατικής επιβλέψεως και 

της απλουστεύσεως κατά το δυνατόν του διοικητικού ελέγχου,· 

γ) να ορίσουν, εφόσον είναι ανάγκη, το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 101 και 102 

επί των διαφόρων οικονοµικών κλάδων,· 

δ) να οριοθετήσουν τα καθήκοντα της Επιτροπής και του ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εφαρµογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου,· 

ε) να καθορίσουν τη σχέση µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών αφενός, και των 

διατάξεων του παρόντος τµήµατος καθώς και εκείνων που θα θεσπισθούν κατ’ 

εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

 

 

Άρθρο 104 

 

Μέχρις ενάρξεως της ισχύος των διατάξεων που θα θεσπισθούν κατ’ εφαρµογή του 

άρθρου 103, οι αρχές των κρατών µελών αποφασίζουν σχετικά µε το επιτρεπτό των 

συµφωνιών, αποφάσεων και περιπτώσεων εναρµονισµένης πρακτικής, καθώς και µε 

την καταχρηστική εκµετάλλευση δεσποζούσης θέσεως εντός της εσωτερικής αγοράς, 

σύµφωνα µε το δίκαιο της χώρας τους και µε τις διατάξεις του άρθρου 101, και ιδίως 

της παραγράφου 3, και του άρθρου 102. 

 

 

Άρθρο 105 

 



 

[xvi] 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η Επιτροπή µεριµνά για την πραγµάτωση των 

αρχών που καθορίζονται στα άρθρα 101 και 102. Εξετάζει, κατόπιν αιτήσεως 

κράτους µέλους ή αυτεπαγγέλτως, συνεργαζόµενη µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών 

µελών που οφείλουν να της παρέχουν τη συνδροµή τους, τις περιπτώσεις 

εικαζοµένων παραβάσεων των ανωτέρω αρχών. Αν διαπιστώσει την ύπαρξη 

παραβάσεως, προτείνει τα κατάλληλα µέτρα για τον τερµατισµό της. 

2. Αν δεν τερµατισθούν οι παραβάσεις, η Επιτροπή βεβαιώνει την παράβαση των 

ανωτέρω αρχών µε αιτιολογηµένη απόφαση. ∆ύναται να δηµοσιεύσει την απόφασή 

της και να επιτρέψει στα κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, των 

οποίων καθορίζει τους όρους και τις λεπτοµέρειες. 

3. Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κανονισµούς σχετικά µε τις κατηγορίες συµφωνιών 

για τις οποίες το Συµβούλιο έχει εκδώσει κανονισµό ή οδηγία σύµφωνα µε το άρθρο 

103, παράγραφος 2, στοιχείο β). 

 

 

Άρθρο 106 

 

1. Τα κράτη µέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν µέτρα αντίθετα προς τους κανόνες 

των Συνθηκών, ιδίως προς εκείνους των άρθρων 18 και 101 µέχρι και 109, ως προς 

τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή 

αποκλειστικά δικαιώµατα. 

2. Οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 

οικονοµικού συµφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου 

υπόκεινται στους κανόνες των Συνθηκών ιδίως στους κανόνες ανταγωνισµού, κατά 

το µέτρο που η εφαρµογή των κανόνων αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά 

την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η ανάπτυξη των 

συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό ο οποίος θα αντέκειτο προς το 

συµφέρον της Ένωσης. 

3. Η Επιτροπή µεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και 

απευθύνει, εφόσον είναι ανάγκη, κατάλληλες οδηγίες ή αποφάσεις προς τα κράτη 

µέλη. 


