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Περίληψη

Το φαινόμενο των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών αποτελεί βασικό στοιχείο των
σύγχρονων εξελίξεων στα πλαίσια του οικονομικού ανταγωνισμού σε μια περίοδο
που χαρακτηρίζεται από τις έντονες μορφές διεθνοποίησής του. Η εργασία αυτή
εξετάζει την εξαγορά ορισμένων προϊόντων ενός κλάδου από επιχειρήσεις που
ενεργοποιούνται στον ίδιο κλάδο προσφέροντας παρεμφερή προϊόντα. Προς το σκοπό
αυτό υποθέτουμε την ύπαρξη δύο επιχειρήσεων, Α και Β, η καθεμία εκ των οποίων
προσφέρει μία πλειάδα διαφορετικών σημάτων (brand names) που αντιστοιχούν σε
παρεμφερή προϊόντα, καθώς και ένα σύνολο μικρών εταιριών, η κάθε μία εκ των
οποίων προσφέρει μόνο ένα τύπο προϊόντος. Περαιτέρω υποθέτουμε ότι η εταιρία Α
(μεγάλη) εμπορεύεται περισσότερα προϊόντα από την Β (μικρή). Εξετάζουμε την
επίδραση στην τιμή και στα κέρδη της κάθε εταιρίας ως συνέπεια μίας εξαγοράς α)
ενός ανεξάρτητου σήματος από την εταιρία Α, σε σύγκριση με την ίδια εξαγορά από
τη Β, β) ενός σήματος της Β από την Α σε σύγκριση με την αντίστροφη εξαγορά.
Αποδεικνύεται ότι η επίδραση στον ανταγωνισμό είναι μεγαλύτερη όταν ένα
ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από τη μεγάλη εταιρία παρά όταν ένα προϊόν
μικρότερης εταιρίας εξαγοράζεται από τη μεγάλη. Γενικά, ο ανταγωνισμός
περιορίζεται περισσότερο όταν πραγματοποιείται εξαγορά ενός ανεξάρτητου
προϊόντος από μία εκ των Α ή Β, παρά όταν η εξαγορά γίνεται μεταξύ των δύο
εταιριών. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κίνητρο για εξαγορά είναι
μεγαλύτερο όταν εξαγοράζεται ένα προϊόν της ανεξάρτητης επιχείρησης από τη
μεγάλη (multiproduct) εταιρία παρά όταν εξαγοράζεται ένα προϊόν της μικρής από τη
μεγάλη (περισσότερα κέρδη). Γενικά, όσο πιο διαφοροποιημένα είναι τα προϊόντα
(δηλαδή πολύ μικρό θ) τόσο περισσότερο κέρδος έχουν οι επιχειρήσεις. Ωστόσο,
απαιτείται περαιτέρω και πιο σύνθετη έρευνα προκειμένου να παγιοποιηθεί η ισχύς
των συμπερασμάτων.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές (Σ&Ε) επιχειρήσεων είναι ένα φαινόμενο που έχει
κάνει την εμφάνισή του εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται είναι
πως τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει μαζικό και δυναμικό χαρακτήρα. Οι
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα συχνά μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Γενικά αποδεκτό είναι το γεγονός πως οι επιχειρήσεις εξαρτώνται άμεσα από
παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η έντονη αυτή διαδραστικότητα που
αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά και στην ευρύτερη κοινωνία ωθεί τους
επιχειρηματίες να αναζητούν νέες και αποτελεσματικότερες διεξόδους. Μια διέξοδος
προκειμένου οι επιχειρηματίες να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις είναι η
πραγματοποίηση ενεργειών Σ&Ε. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν τις πλέον δραστικές
κινήσεις στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουν τη θέση
τους στις αγορές.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό
αλλά και την ύπαρξη κινήτρων από την εξαγορά προϊόντων (σημάτων) ορισμένων
επιχειρήσεων από άλλες που λειτουργούν στον ίδιο κλάδο. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού σε πρώτο στάδιο, χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο υποθέσεων που
επιτρέπουν την ύπαρξη δυο επιχειρήσεων, μία μεγάλη και μία μικρή επιχείρηση οι
οποίες διακρίνονται ως προς τον αριθμό προϊόντων τα οποία προσφέρουν
(multiproduct firms) και ένα σύνολο μικρών επιχειρήσεων που παράγουν ένα μόνο
προϊόν η κάθε μία (single-product firms). Υιοθετείται ακόμη η υπόθεση πως όλα τα
προϊόντα είναι υποκατάστατα και εξ ορισμού ανήκουν στην ίδια αγορά. Μια
επιχείρηση έχει κίνητρο να πραγματοποιήσει μια εξαγορά προϊόντος διότι έτσι μπορεί
να πετύχει αύξηση στα κέρδη της, ωστόσο κίνητρο θα ήταν και μια ενδεχόμενη
μείωση του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της εξαγοράς. Παρατηρείται λοιπόν ότι
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μια επιχείρηση εξαγοράζοντας προϊόντα προσπαθεί τόσο να αναπτυχτεί όσο και να
εξουδετερώσει τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις αποκτώντας τα εμπορικά σήματα
τους. Για παράδειγμα στα μέσα του 1988, η Nestlé, η μεγαλύτερη εταιρία
κατανάλωσης συσκευασμένων τροφίμων στον κόσμο με έδρα στην Ελβετία,
απέκτησε την εταιρία Rowntree Mackintosh PLC (Rowntree) στη μεγαλύτερη
συμφωνία εξαγοράς μιας βρετανικής εταιρίας κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. Η
εταιρία Rowntree ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο της
σοκολάτας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, με γνωστές μάρκες, όπως Kit Kat, After
Eight, Smarties και Rolo. , Η Rowntree εξαγοράστηκε τελικά από την Nestlé για 2,5
δισεκατομμύρια, δηλαδή οκτώ φορές την καθαρή αξία του ενεργητικού της. Η
εξαγορά αυτή κάνει την Nestlé τον μεγαλύτερο κατασκευαστή σοκολάτας στον
κόσμο. Οι αναλυτές θεώρησαν ότι η Nestlé είχε καταβάλει 2,5 δισεκατομμύρια λόγω
των εμπορικών σημάτων της Rowntree (Kit Kat, After Eight, Smarties και Rolo) και
όχι για τις οικονομικές της επιδόσεις. Ένα ακόμη παράδειγμα εξαγοράς προϊόντων
είναι όταν η Procter & Gamble ανακοίνωσε την μεγαλύτερη συγχώνευση στην
ιστορία της με τη Gillette, που συνδυάζει μερικά από τα πιο κορυφαία
εμπορικά σήματα στον κόσμο, σε μια συμφωνία που έφτασε τα 57 δισεκατομμύρια
δολάρια. Η Procter & Gamble είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες καταναλωτικών
προϊόντων, με πολλά ‘‘brand names’’ στη κατοχή της όπως τα Pampers, προϊόντα της
Crest και της Head & Shoulders. Η Procter & Gamble απέκτησε τα προϊόντα της
Gillette που περιλαμβάνουν όχι μόνο τα ξυραφάκια που φέρουν την επωνυμία της,
αλλά και μπαταρίες Duracell, Braun και τα προϊόντα οδοντιατρικής περίθαλψης της
Oral-B. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα κέρδη της πρώτης ημέρας ανέρχονταν
περίπου σε 645 εκατομμύρια δολάρια.
Σε επόμενο στάδιο έχοντας ως αφετηρία μια συνάρτηση χρησιμότητας παρόμοια με
εκείνη του Massimo Motta γίνεται ο υπολογισμός των άριστων τιμών και κερδών των
προαναφερόμενων

επιχειρήσεων.

Αυτά

τα

ευρήματα

είναι

ουσιαστικά

και απαραίτητα για να διερευνηθεί εκτενέστερα το φαινόμενο της εξαγοράς των
προϊόντων. Συγκεκριμένα η παρούσα εργασία εστιάζει στην ανίχνευση των
περιπτώσεων εξαγοράς προϊόντος που έχουν μεγάλη επίδραση στον ανταγωνισμό.
Επιπλέον προσπαθεί να εντοπίσει πότε υπάρχει ισχυρό κίνητρο ώστε να οδηγήσει μία
ή περισσότερες επιχειρήσεις σε εξαγορά προϊόντων. Αποδεικνύεται ότι η επίδραση
στον ανταγωνισμό είναι μεγαλύτερη όταν ένα ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από
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τη μεγάλη εταιρία παρά όταν ένα προϊόν της μικρότερης εταιρίας εξαγοράζεται από
τη μεγάλη. Αυτό είναι λογικό διότι έτσι μια ανεξάρτητη επιχείρηση χάνει τα
εμπορικά της σήματα ή ακόμα περισσότερο παύει να υφίσταται με αποτέλεσμα τη
μείωση του ανταγωνισμού.
Το υπόλοιπο της εργασίας διαρθρώνεται ως εξής: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το
θεωρητικό υπόβαθρο των Σ&Ε. Συγκεκριμένα αποτελείται από σημαντικούς
ορισμούς, διάφορα κριτήρια

κατηγοριοποιήσεων των Σ&Ε, καθώς και ισχυρά

κίνητρα που ωθούν τις επιχειρήσεις να προβούν σε τέτοιου είδους ενέργειες. Έπειτα,
παρουσιάζεται το συχνό φαινόμενο της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης. Το
κεφάλαιο ολοκληρώνεται με αναφορά στην πολιτική ανταγωνισμού για τις Σ&Ε που
επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει μία σύντομη
βιβλιογραφική επισκόπηση των επικρατέστερων απόψεων σχετικά με τις Σ&Ε.
Ακολουθεί η θεωρητική ανάλυση της εργασίας στο τρίτο κεφάλαιο. Τέλος,
συνοψίζονται τα γενικά συμπεράσματα στα οποία οδηγούν τα εμπειρικά
αποτελέσματα

από τα οποία μπορούν εύλογα να προκύψουν προτάσεις για

περαιτέρω έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
1.1Ορισμοί και Κατηγοριοποίηση συγχωνεύσεων
και εξαγορών (Σ&Ε)
Με την φράση Συγχωνεύσεις & Εξαγορές αναφερόμαστε γενικά σε μια πράξη
ένωσης δύο ή και περισσότερων επιχειρήσεων που βοηθά μια επιχείρηση να
εδραιωθεί γρήγορα σε μια συγκεκριμένη αγορά χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσει
μια άλλη επιχειρηματική οντότητα. Οι δύο έννοιες παρότι διαφέρουν μεταξύ τους
όσον

αφορά

τον

τρόπο

πραγματοποίησης

της

συνένωσης,

στην

πράξη

χρησιμοποιούνται μαζί. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι μια επιχείρηση μπορεί να
πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα Σ&Ε με τους εξής τρόπους:
• Συγχώνευση (ενοποίηση): Αναφέρεται στην συνένωση δύο ή περισσότερων
επιχειρήσεων δημιουργώντας μια νέα επιχείρηση. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις
λαμβάνουν τις μετοχές της νέας εταιρίας αναλογικά.
• Συγχώνευση με απορρόφηση: Στην περίπτωση αυτή έχουμε μια συνένωση δύο ή
περισσότερων επιχειρήσεων, ωστόσο υπάρχει μια επιχείρηση ‘‘αγοραστής’’ η οποία
απορροφά το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Συνήθως,
η επιχείρηση ‘‘αγοραστής’’ συνεχίζει να διατηρεί την ονομασία της, ενώ οι υπόλοιπες
εξαγορασμένες επιχειρήσεις παύουν να υφίστανται.
• Συγχώνευση με εξαγορά: Εδώ μια επιχείρηση κάνει προσφορά για την εξαγορά μιας
άλλης επιχείρησης, είτε για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της είτε για τα
στοιχεία του ενεργητικού της.
Οι Σ&Ε επιχειρήσεων ωστόσο, εκτός από την διάκριση συμφώνα με τη νομική μορφή
της συναλλαγής, κατηγοριοποιούνται και με άλλα κριτήρια. Σύμφωνα με τη
συσχέτιση

της

δραστηριότητας

της

επιχείρησης

που

εξαγοράζει

με

την

δραστηριότητα της εξαγοραζόμενης επιχείρησης οι Σ&Ε διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες:
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• Οριζόντια Σ&Ε: Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ
επιχειρήσεων που βρίσκονται στον ίδιο κλάδο, έχουν ομοειδή προϊόντα και ίδιο
επίπεδο παραγωγής.
• Κάθετη Σ&Ε: Οι καθετές συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων
που συναντώνται σε προηγούμενα και μετέπειτα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας. Δηλαδή σε διαφορετικά τμήματα των λειτουργιών της παραγωγικής
αλυσίδας ώστε να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση και να ελέγχεται ευκολότερα η
διανομή πρώτων υλών και τελικών αγαθών.
• Ανομοιογενής Σ&Ε: Ανομοιογενής συγχώνευση έχουμε όταν συγχωνεύονται
επιχειρήσεις με ασυσχέτιστες επιχειρηματικές δραστηριότητες και παράγουν εντελώς
διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

1.2Κίνητρα επιχειρήσεων για Σ&Ε
Μια από τις βασικές στρατηγικές πολλών επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχτούν
γρήγορα στην αγορά είναι η εξαγορά ή η συγχώνευση με μια άλλη επιχείρηση. Έτσι,
πολλές έρευνες εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό στα κίνητρα που μπορεί να έχουν οι
επιχειρήσεις και τις υποκινούν στην πραγματοποίηση μιας συγχώνευσης. Τα κίνητρα
των επιχειρήσεων για Σ&Ε τα κατατάσσουμε σε ορισμένες κατηγορίες τις οποίες
παρουσιάζουμε παρακάτω.

1.2.1 Το κίνητρο μεγέθυνσης της επιχείρησης
Μια επιχείρηση έχει να επιλέξει μεταξύ δύο επιλογών στην προσπάθεια της να
αυξήσει την αποτελεσματικότητα και κατ’ επέκταση το μερίδιο αγοράς της: ή να
ακολουθήσει την στρατηγική της εσωτερικής μεγέθυνσης ή να συγχωνευτεί με
κάποια άλλη επιχείρηση (εξωτερική μεγέθυνση). Η εξωτερική μεγέθυνση έχει πιο
άμεσα αποτελέσματα από ότι η εσωτερική μεγέθυνση. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα
της εξωτερικής μεγέθυνσης, εκτός ότι υπάρχει ταχύτερη ανάπτυξη, είναι ότι με την
συγχώνευση αποχωρεί μια ανταγωνίστρια επιχείρηση από την αγορά με αποτέλεσμα
να ενδυναμώνει η μονοπωλιακή δύναμη της νέας επιχείρησης. Επίσης, μια επιχείρηση
που θέλει να κάνει χρήση μιας καινοτομίας, είναι πιο εύκολο να την πραγματοποιήσει
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αν εξαγοράσει μια άλλη επιχείρηση που έχει ήδη αναπτύξει αυτήν την καινοτομία
παρά να αναπτύξει την καινοτομία 1.

1.2.2 Το κίνητρο για αύξηση της αποτελεσματικότητας
μέσω συνεργειών
Με τον όρο συνέργεια εννοούμε την δημιουργία πρόσθετης αξίας για τις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις μετά την Σ&Ε. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία της
συγχωνευμένης επιχείρησης αναμένουμε να είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα της
αξίας τους πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης όπου καθεμία επιχείρηση
λειτουργούσε αυτόνομα. Συμβολίζοντας με V  AB  την αξία της επιχείρησης μετά
την συγχώνευση των Α και Β και με V  A και V  B  την αξία της επιχείρησης Α και
Β αντίστοιχα πριν τη συγχώνευση, πρέπει να ισχύει V  AB   V  A  V  B  . Εάν δεν
ισχύει η παραπάνω σχέση τότε αποκλείουμε την εμφάνιση συνεργειών. Γενικά το
θετικό αποτέλεσμα των συνεργειών μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορους τομείς όπως
η αγορά πρώτων υλών και οι πωλήσεις 2. Οι συνέργειες χωρίζονται σε δύο είδη: σε
λειτουργικές και σε χρηματοοικονομικές συνέργειες. Οι λειτουργικές συνέργειες
αναφέρονται στη μείωση του κόστους παράγωγης ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης,
ενώ η χρηματοοικονομική στην αύξηση των εσόδων. Η μείωση του κόστους
προέρχεται από την εμφάνιση οικονομιών κλίμακας (economies of scale), δηλαδή με
την αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης έχουμε μείωση στο οριακό κόστος
παραγωγής. Επιπλέον, μια συγχώνευση μπορεί να οδηγηθεί σε οικονομίες φάσματος
(economies of scope), δηλαδή το κόστος παραγωγής δύο προϊόντων μαζί να είναι
μικρότερο από το κόστος παραγωγής του καθενός ξεχωριστά. Οι συνέργειες αυτές
λειτουργούν θετικά για την συγχωνευμένη επιχείρηση διότι της δίνουν την
δυνατότητα να παράγει με χαμηλότερο κόστος τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
πρόσφεραν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πριν συγχωνευτούν. Έτσι, αν αυτά τα
οφέλη από τη μείωση του κόστους παραγωγής αντισταθμίζουν την αύξηση της τιμής

1

Αυτό διότι η χρονική διάρκεια που προφανώς θα αφιερώσει η επιχείρηση για να δημιουργήσει από
μόνη της την καινοτομία μπορεί να είναι αρκετή, ώστε οι ανταγωνιστές της να αναπτύξουν και αυτοί
την καινοτομία εμποδίζοντας έτσι την επιχείρηση να αυξήσει το μέγεθος της.
2
Για παράδειγμα, όσον αφορά την αγορά πρώτων υλών, η νέα επιχείρηση που προκύπτει μετά την
συγχώνευση έχει την δυνατότητα να κάνει μεγαλύτερες παραγγελίες επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερες
τιμές.
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του προϊόντος (λόγω αύξησης της μονοπωλιακής δύναμης), τότε ως αποτέλεσμα των
συνεργειών μπορεί το πλεόνασμα των καταναλωτών να μην μειωθεί.
Από την άλλη μεριά, με την χρηματοοικονομική συνέργεια επιτυγχάνεται μείωση
του κόστους κεφαλαίου για την συγχωνευμένη επιχείρηση. Έστω ότι μια επιχείρηση
αντιμετωπίζει μια αρκετά υψηλή πιθανότητα πτώχευσης λόγω έλλειψης χρηματικών
ροών. Αν συγχωνευτεί με μια επιχείρηση που έχει καλύτερες χρηματικές ροές τότε θα
αυξήσει την πιθανότητα να αποφύγει την πτώχευση και παράλληλα θα παρουσιάσει
σταθεροποιημένες

χρηματικές

ροές.

Επίσης,

η

συγχωνευμένη

επιχείρηση

σταθεροποιεί τα κέρδη της και με σωστή διαχείριση των επιβαρύνσεων της μπορεί να
πετύχει χαμηλότερα κόστη ώστε να γίνει περισσότερο ελκυστική ως επένδυση.

1.2.3 Το κίνητρο για αύξηση της μονοπωλιακής
δύναμης
Οριζόντια ενοποίηση: Η δομή της αγοράς με την οριζόντια ενοποίηση γίνεται
λιγότερο ανταγωνιστική μετά την συγχώνευση. Η οριζόντια ενοποίηση βοηθά στην
αύξηση του μεριδίου αγοράς της συγχωνευμένης επιχείρησης ενδυναμώνοντας την
μονοπωλιακή της δύναμη, με συνέπεια την αύξηση της τιμής του προϊόντος και των
κερδών της. Ωστόσο, η αύξηση αυτή του μεριδίου αγοράς δεν είναι πάντα επαρκής
για την ενδυνάμωση της μονοπωλιακής δύναμης της επιχείρησης. Ο βαθμός
διαφοροποίησης των προϊόντων και τα εμπόδια εισόδου στην αγορά παίζουν εξίσου
σημαντικό ρολό στην αύξηση της μονοπωλιακής δύναμης της επιχείρησης.
Κάθετη ενοποίηση: Το κίνητρο αυτό υπάρχει στις συγχωνεύσεις μεταξύ προμηθευτών
και επιχειρήσεων που πωλούν τα αγαθά τους σε τελικούς καταναλωτές. Μια κάθετη
ενοποίηση οδηγεί συνήθως σε αύξηση του πλεονάσματος του παραγωγού και του
καταναλωτή και σε μείωση της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών.
Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό των προμηθευτών ενδιάμεσων
προϊόντων ή επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της
μονοπωλιακής δύναμης της συγχωνευμένης επιχείρησης.
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1.2.4 Το κίνητρο της επέκτασης νέων δραστηριοτήτων
Το κίνητρο αυτό εμφανίζεται συνήθως σε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ετερογενών
δραστηριοτήτων. Η επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης
συμβαίνει για τους εξής λογούς:
• Η επιχείρηση εισέρχεται σε νέες αγορές προϊόντων. Ωστόσο, αυτή η στρατηγική
κρύβει κινδύνους ως προς τα αποτελέσματα που θα φέρει, έτσι οι επιχειρήσεις
επιλέγουν συνήθως την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων οι οποίες ήδη κατέχουν μερίδια
αγοράς στο κλάδο και έτσι αποκτούν ισχυρή δύναμη στην αγορά που
δραστηριοποιούνται.
• Σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση

1.3 Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης
Στην οικονομική θεωρία, επιχειρήσεις που κατέχουν πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς
θεωρούνται κυρίαρχες στην αγορά τους. Παρόμοιες έννοιες που χρησιμοποιούνται
στην Νομολογία είναι αυτές της Σημαντικής Δύναμης στην αγορά και της
Δεσπόζουσας Θέσης που μπορεί να κατέχει μια επιχείρηση. Συγκεκριμένα, η
Δεσπόζουσα Θέση σύμφωνα με την ΕΕ (άρθρο 82) ορίζεται ως μια θέση οικονομικής
ισχύος που έχει μια επιχείρηση επιτρέποντας την να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην
αγορά, δίνοντας την δυνατότητα να συμπεριφέρεται σε σημαντικό ποσοστό
ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους καταναλωτές της.

1.3.1 Εκτίμηση Δεσπόζουσας Θέσης - Νομολογία της ΕΕ
Σύμφωνα με τη Νομολογία της ΕΕ, μια επιχείρηση θεωρείται ότι έχει Δεσπόζουσα
Θέση στην αγορά αν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατέχει μερίδιο αγοράς
μεγαλύτερο από 50%. Σε περίπτωση που το μερίδιο αγοράς είναι κάτω του 50% τότε
είναι σημαντικό να εξεταστεί και η συνολική κατανομή μεριδίων στην αγορά και
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ορισμένοι άλλοι παράγοντες. Με μερίδιο αγοράς κάτω του 25% η επιχείρηση δεν
μπορεί να κατέχει Δεσπόζουσα Θέση. Για να καθορίσουμε αν μια επιχείρηση κατέχει
Δεσπόζουσα Θέση λαμβάνουμε υπόψη, εκτός από το μερίδιο αγοράς της και άλλους
παράγοντες όπως:
• Το ποσοστό συμμετοχής άλλων επιχειρήσεων (ανταγωνιστών) στην αγορά. Για
παράδειγμα αν σε μια αγορά υπάρχουν λίγοι ανταγωνιστές με υψηλό μερίδιο(πάνω
από 30%) τότε ένα ποσοστό της τάξεως του 60% δεν αποτελεί επαρκή ένδειξη
Δεσπόζουσας Θέσης, ενώ αν στην αγορά υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές μπορεί να
θεωρηθεί ότι μια επιχείρηση έχει Δεσπόζουσα Θέση ακόμη και με μερίδιο 40%.
• Τη διαφοροποίηση των προϊόντων της επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα τις
επώνυμες μάρκες προϊόντων που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση και αλλά εμπόδια
εισόδου στην αγορά 3.
• Μια τυχόν πολύ ισχυρή δύναμη αγοραστών. Για παράδειγμα μια μεγάλη αλυσίδα
σούπερ μάρκετ έχει την διαπραγματευτική ικανότητα να περιορίσει τους παραγωγούς
που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε πολύ υψηλές τιμές.
Ωστόσο, μπορεί οι παραπάνω παράγοντες να είναι σημαντικοί σύμφωνα με την
οικονομική θεωρία, όμως η προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της
Δεσπόζουσας Θέσης εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Αυτό διότι το μερίδιο αγοράς,
με τον οποίο εκτιμάται αν μια επιχείρηση έχει Δεσπόζουσα Θέση, δεν είναι
ικανοποιητικός δείκτης της στατικής.

1.3.2 Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση
Η ένταση του ανταγωνισμού σε μια αγορά μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και όταν δεν
υπάρχει κάποια επιχείρηση που να είναι κυρίαρχη με υψηλό μερίδιο αγοράς. Αν σε
μια αγορά κάποιες επιχειρήσεις καταφέρνουν και συντονίζουν την συμπεριφορά τους
και ενεργούν σαν ένα ενιαίο σύνολο, είναι πιθανό και αυτό να έχει εξίσου αρνητικές
επιπτώσεις στους καταναλωτές. Σύμφωνα με την νομολογία της ΕΕ αυτή η
περίπτωση ονομάζεται Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση. Ωστόσο, η έννοια της έχει
επεκταθεί σε κάθε περίπτωση που επιχειρήσεις ενεργούν συντονισμένα σε μια αγορά,
3

Χωρίς την ύπαρξη εμπόδιων εισόδου περιορίζεται η δυνατότητα μιας επιχείρησης να χρεώνει τις
τιμές της πάνω από το επίπεδο των ανταγωνιστών της, ακόμη και αν κατέχει υψηλό μερίδιο αγοράς.
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ιδιαίτερα σε σχέση με την επίδραση των συγχωνεύσεων. Με την έννοια αυτήν
επιχειρείται η αποφυγή εμφάνισης δομών αγοράς που μετά την συγχώνευση μπορεί
να οδηγήσουν σε κάποια μορφή συμπαιγνίας. Η ανάπτυξη της έννοιας της
συλλογικής Δεσπόζουσας Θέσης βοήθησε σημαντικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού
στην προσπάθεια αποφυγής νόθευσης του ανταγωνισμού.

1.3.3 Δίκαιο ανταγωνισμού Δεσπόζουσας Θέσης
Όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω το άρθρο 82 της Συνθήκης Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων απαγορεύει την καταχρηστική εκμετάλλευσης μιας Δεσπόζουσας Θέσης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα ως 10% του κύκλου
εργασιών στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και να
διατάξει τη συμμόρφωση αυτών των επιχειρήσεων. Το άρθρο 82 διαθέτει
παραδείγματα κατάχρησης της Δεσπόζουσας Θέσης που αναφέρονται στον
καθορισμό τιμών, στον περιορισμό της παράγωγης, ο όποιος βλάπτει τους
καταναλωτές καθώς οδηγεί σε μείωση του πλεονάσματος τους και στη διακριτική
τιμολόγηση που θέτει

άλλες επιχειρήσεις σε

ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Οποιαδήποτε κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης μία ή περισσότερων επιχειρήσεων
στην ίδια αγορά ή μέσα σε κάποιο τμήμα αυτής, απαγορεύεται ως ασύμβατη με την
κοινή αγορά. Πιο συγκεκριμένα, μια τέτοια κατάχρηση εντοπίζεται συνήθως σε:
επιβολή άδικων τιμών αγοράς ή πώλησης ή οποιαδήποτε άλλη άδικη εμπορική
συνθήκη, περιορισμούς στην παράγωγη ή ανάπτυξη ορισμένων αγορών που
επιβαρύνουν τους καταναλωτές, εφαρμογές διαφορετικών συνθηκών σε ταυτόσημες
συναλλαγές, αφού αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φέρνει κάποιους σε δυσχερέστερη
θέση.

1.4 Σ&Ε και Πολιτική Ανταγωνισμού
Το κύριο χαρακτηριστικό του ελέγχου συγχωνεύσεων σε σχέση με άλλες μορφές
πολιτικής ανταγωνισμού είναι ότι αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
της αγοράς έμμεσα, κάνοντας έλεγχο στη διάρθρωση της αγοράς και όχι άμεσα
ελέγχοντας

τη

συμπεριφορά

των

επιχειρήσεων

που

επηρεάζει

αυτή

την

αποτελεσματικότητα. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική ελέγχου των συγχωνεύσεων ενέχει
προληπτική δράση, δηλαδή υποθέτει ότι η συμπεριφορά των επιχειρήσεων και η
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αποτελεσματικότητα της αγοράς επηρεάζεται από την διάρθρωση της αγοράς, τον
αριθμό και το σχετικό μέγεθος των αντιπάλων επιχειρήσεων και όχι διορθωτική
δράση που στοχεύει στον έλεγχο κατάχρησης της μονοπωλιακής δύναμης ή
συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, ο κύριος σκοπός του ελέγχου Σ&Ε
είναι να αποτρέψει τη δημιουργία δομών σε αγορές που υπάρχει μεγαλύτερη
πιθανότητα μελλοντικών συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες μειώνουν την
αποτελεσματικότητα της αγοράς, ελέγχοντας τη διάρθρωση της αγοράς στην οποία
λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η προληπτική αυτή δράση της Πολιτικής Ανταγωνισμού
των συγχωνεύσεων ενισχύθηκε από την ενσωμάτωση της Συλλογικής Δεσπόζουσας
Θέσης στο Δίκαιο Ανταγωνισμού την οποία εξετάσαμε παραπάνω.
Ο αποτελεσματικός έλεγχος συγχωνεύσεων θα λέγαμε ότι είναι αρκετά
σημαντικός διότι η διορθωτική δράση που στοχεύει στον έλεγχο τέτοιου είδους
συμπεριφορών είναι συνήθως πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει τη ρίζα του
προβλήματος, αδυνατώντας έτσι να επαναφέρει το ανταγωνιστικό περιβάλλον που
υπήρχε πριν την συγχώνευση. Επιπλέον, ο αποτελεσματικός έλεγχος μπορεί να
αποσοβήσει κάποιες συγχωνεύσεις που επιδρούν αρνητικά στην ευημερία των
καταναλωτών. Ωστόσο, αρκετές αποφάσεις αρχών Πολιτικής Ανταγωνισμού έχουν
απορρίψει προτάσεις για συγχώνευση χωρίς η συγχώνευση αυτή να μειώνει την
ευημερία των καταναλωτών αλλά και το αντίθετο, δηλαδή συγχωνεύσεις που έχουν
επιτραπεί ενώ θα έπρεπε να απαγορευτούν βάσει αυτού του κριτηρίου. Για να παρθεί
η απόφαση για το αν μια συγχώνευση επηρεάζει αρνητικά τους καταναλωτές λόγω
αύξησης των τιμών, εξετάζεται η τιμή των μετοχών των ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων αμέσως μετά την συγχώνευση. Εάν οδηγούμαστε σε αύξηση τιμών
μετά την συγχώνευση αυτό ωφελεί τις επιχειρήσεις και επιβαρύνει τους καταναλωτές,
ενώ αν δεν αναμένεται αύξηση τιμών 4 τότε επιβαρύνονται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Γενικά, τα λάθη που συμβαίνουν όσον αφορά τις αποφάσεις για να επιτραπεί μια
συγχώνευση οφείλονται στους παρακάτω παράγοντες:
• Αρχικά, το κριτήριο που χρησιμοποιεί η Επιτροπή, αυτό της δημιουργίας
Δεσπόζουσας Θέσης, δεν αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις αύξησης τιμών που μειώνουν
την ευημερία των καταναλωτών, με αποτέλεσμα ορισμένες συγχωνεύσεις να
επιτρέπονται παρά την αρνητική επίδραση τους στους καταναλωτές.
4

Είτε λόγω μη αύξησης της Μονοπωλιακής Δύναμης είτε λόγω βελτιώσεων της αποτελεσματικότητας
των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.
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•

Η

Επιτροπή

επίσης,

μην

εκτιμώντας

σωστά

τυχόν

βελτιώσεις

της

αποτελεσματικότητας από μια συγχώνευση, να την απαγορεύει παρά τις πραγματικές
ωφέλειες και την επίδραση τους στις τιμές.
• Τέλος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε κάποιες περιπτώσεις λόγω πολιτικών πιέσεων
μπορεί να υποκύπτει και να επιτρέπει συγχωνεύσεις ενώ δεν θα έπρεπε να
πραγματοποιηθούν εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρουν στους
καταναλωτές.

1.4.1 Δίκαιο Ανταγωνισμού Σ&Ε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Παρόλο που ο έλεγχος συμπαιγνιών και καταχρηστικής εκμετάλλευσης της
Δεσπόζουσας Θέσης χρονολογείται από το 1957, ο έλεγχος συγχωνεύσεων
προστέθηκε σχετικά αργά στη νομοθεσία της Πολιτικής Ανταγωνισμού της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1989 υιοθέτησε την ρύθμιση για τον έλεγχο
συγχωνεύσεων, ο όποιος βέβαια τροποποιήθηκε το 1997. Η τροποποίηση αυτή έγινε
για την εκσυγχρονίσει της ρύθμισης εν αναμονή πολλών συγχωνεύσεων που θα
δημιουργούσε η είσοδος του ευρώ. Μέχρι πρόσφατα, η έμφαση στον έλεγχο Σ&Ε
δινόταν στην έννοια της κυρίαρχης επιχείρησης ή της επιχείρησης με δεσπόζουσα
θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται. Σύμφωνα με το άρθρο του κανονισμού για
Σ&Ε ο έλεγχος στην περίπτωση των συγχωνεύσεων είναι ο εξής:
‹‹Μια συγχώνευση εάν ενδυναμώνει ή δημιουργεί την κυρίαρχη θέση των
συγχωνευμένων επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ο αποτελεσματικός
ανταγωνισμός στην αγορά ή ένα σημαντικό μέρος της, θεωρείται ασύμβατη με τις
βασικές αρχές της κοινής αγοράς››. 5
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποίησε τον έλεγχο συγχωνεύσεων ο όποιος ουσιαστικά
βασιζόταν στην δημιουργία Δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, αναγνωρίζοντας
παράλληλα τις μονομερείς επιδράσεις μιας συγχώνευσης στην τιμή. Πιο
συγκεκριμένα, υπήρξαν οι εξής τροποποιήσεις στον κανονισμό:

5

Πολιτική ανταγωνισμού και Ρυθμιστική πολιτική Βέττας – Κατσουλάκος
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• Ο βασικός έλεγχος για Σ&Ε επεκτείνεται λοιπόν περά από τον έλεγχο που βασίζεται
στην έννοια της Δεσπόζουσας θέσης σε πρακτικές οι όποιες μειώνουν σημαντικά τον
ανταγωνισμό σε έναν κλάδο. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προσπαθώντας να εστιάσει
από την πλευρά του ανταγωνισμού τον έλεγχο για Σ&Ε, κάνει χρήση ενός τεστ
μείωσης του ανταγωνισμού (SLC test) το οποίο χρησιμοποιούν με κάποιες διάφορες
και οι ΗΠΑ στον έλεγχο συγχωνεύσεων.
•

Επίσης,

η

Επιτροπή

Ανταγωνισμού

της

ΕΕ

θεώρει

ότι

οι

λόγοι

αποτελεσματικότητας που πηγάζουν από μια συγχώνευση και αναλύονται από τις
συγχωνευμένες επιχειρήσεις σε αυτήν, πρέπει να αποτελούν στοιχείο άμυνας για
αυτές στην διαδικασία εξέτασης απαγόρευσης ή όχι μιας συγχώνευσης.
Η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων των Σ&Ε στον ανταγωνισμό αποτελείται
από τρία σταδία. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πρώτο στάδιο αξιολογεί αν η
εξεταζόμενη συγχώνευση έχει Ευρωπαϊκή διάσταση, 6 ενώ στο δεύτερο αξιολογεί τη
σχετική και γεωγραφική αγορά προϊόντος. Στο τρίτο στάδιο η Επιτροπή αξιολογεί εάν
μια συγχώνευση βοηθά τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να ενδυναμώσουν την
κυρίαρχη θέση τους στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια αγοράς, τα πιθανά
οφέλη (μείωση οριακού κόστους) που προέρχονται από τη συγχώνευση και κατά
πόσο είναι εύκολο να εισέλθουν νέες επιχειρήσεις στην αγορά.
Σύμφωνα με τον κανονισμό η εξέταση των συγχωνεύσεων διεξάγεται σε δύο φάσεις.
Αφού καθοριστεί ότι η συγχώνευση υπάγεται στον κανονισμό, η Επιτροπή στην
πρώτη φάση αποφασίζει εάν η συγχώνευση δημιουργεί ή όχι σοβαρές αμφιβολίες που
χρειάζονται την πιο λεπτομερή αξιολόγηση της εξέτασης και έτσι ξεκινά τις
διαδικασίες για την δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση εάν η εξεταζόμενη επιχείρηση
θεωρηθεί ότι ενισχύει τη δεσπόζουσα θέση ή ελέγχει την ανταγωνιστική
συμπεριφορά των ανεξάρτητων επιχειρήσεων στην αγορά με αποτέλεσμα να
μειώνεται σε μεγάλο βαθμό ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός, τότε η Επιτροπή
Ανταγωνισμού απαγορεύει τη συγχώνευση.

6

Δηλαδή εάν ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι ίσος ή
μεγαλύτερος των 2,5 δις.
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1.4.2 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Ωστόσο, όπως αναφέραμε παραπάνω για τον καθορισμό των επιπτώσεων μιας
συγχώνευσης στον ανταγωνισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι
αποτελεσματικότητας που εμφανίζουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Αυτό διότι,
είναι δυνατόν ορισμένες φορές η βελτίωση της αποτελεσματικότητας που προκύπτει
από μια συγχώνευση να αντισταθμίζει τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και κυρίως
τη πιθανή ζημιά που προκύπτει για τους καταναλωτές με αποτέλεσμα η συγχώνευση
να μην εμποδίζει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Επομένως, κατά την
αξιολόγηση μιας συγχώνευσης, η Επιτροπή συνεκτιμά επίσης κάθε τεκμηριωμένο
επιχείρημα σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας από τις επιχειρήσεις.
Έτσι, λόγω των βελτιώσεων αποτελεσματικότητας που μπορεί να επιφέρει μια
συγχώνευση, η Επιτροπή μπορεί να κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί
ασυμβίβαστη με την αγορά. Όμως, για να δεχτεί η Επιτροπή τους ισχυρισμούς για
βελτίωση της αποτελεσματικότητας κατά την αξιολόγηση μιας συγχώνευσης και
βάσει αυτών να επιτρέψει την πραγματοποίηση της, πρέπει η εν λόγω βελτίωση να
ωφελεί τους καταναλωτές και να είναι επαληθεύσιμη. Ως συμπέρασμα, η Επιτροπή
αξιολογώντας

μια

βελτίωση

που

επιφέρει

η

επιχείρηση

από

άποψη

αποτελεσματικότητας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο όπου οι καταναλωτές δεν
θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση ως συνέπεια της συγχώνευσης. Για το λόγο αυτό,
η βελτίωση της αποτελεσματικότητας πρέπει να είναι ουσιώδης και έγκαιρη και να
έχει θετική επίδραση στους καταναλωτές.
Φυσικά, από τις συγχωνεύσεις μπορεί να προκύψουν διάφορες μορφές βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας που οδηγούν σε μείωση τιμών ωφελώντας τους καταναλωτές.
Ένα παράδειγμα είναι η εξοικονόμηση κόστους όσον αφορά την παραγάγαμε την
οποία μπορεί η συγχωνευμένη επιχείρηση να χρεώσει χαμηλότερες τιμές μετά την
συγχώνευση. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να μελετηθεί είναι κατά πόσο οι καταναλωτές
θα έχουν καθαρά οφέλη από αυτή τη βελτίωση. Επομένως, κατά την εξέταση αυτής
της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, σημαντικότερη είναι αυτή που οδηγεί σε
μείωση του μεταβλητού ή οριακού κόστους παρά σε μείωση του σταθερού κόστους,
διότι η πρώτη είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε μείωση των τιμών. Επιπλέον, οι
καταναλωτές μπορεί να επωφεληθούν από νέα βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες,
όπως αυτών που προκύπτουν από βελτιώσεις αποτελεσματικότητας στο τμήμα
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Ερευνάς και Ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Η δημιουργία μιας επιχείρησης για την
ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια βελτίωση την οποία
μπορεί να λάβει υπόψη η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Μεγάλο τμήμα της διεθνούς βιβλιογραφίας έχει ασχοληθεί με το ζήτημα των
συγχωνεύσεων και εξαγορών. Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα μια
συγχώνευση σκοπεύει συμφώνα με τις επιχειρήσεις στη μείωση του κόστους των
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, ενώ από την μεριά της η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι με
την συγχώνευση μειώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και αυτό έχει
ως αποτέλεσμα μια αύξηση των τιμών. Η Επιτροπή εστιάζει στις επιδράσεις που
τυχόν θα υπάρξουν στην ευημερία του καταναλωτή από μια συγχώνευση μέσω μιας
αύξησης/μείωσης των τιμών. Κατά την αξιολόγηση μιας συγχώνευσης η Επιτροπή
εκτιμά, εκτός από το πόσο μια συγχώνευση δημιουργεί ή ενδυναμώνει μια κυρίαρχη
θέση (μείωση ανταγωνισμού) και κάθε τεκμηριωμένο επιχείρημα σχετικά με τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Αυτό διότι ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία
ώστε η Επιτροπή να επιτρέψει την δημιουργία μιας συγχώνευσης είναι ότι η εν λόγω
βελτίωση της αποτελεσματικότητας πρέπει να είναι προς όφελος των καταναλωτών
και επιπλέον οι καταναλωτές δεν θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση ως συνέπεια της
συγχώνευσης. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις εστιάζουν και αυτές, μέσω
της συγχώνευσης, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω της οποίας θα
μπορούν να είναι κερδοφόρες, δείχνοντας έτσι ότι κινούνται προς την ιδία
κατεύθυνση με αυτήν της Επιτροπής όσον αφορά την ευημερία των καταναλωτών .
Έτσι, πρόεκυψαν τα εξής ερωτήματα στα όποια πολλοί συγγραφείς προσπάθησαν να
δώσουν μια απάντηση:

α) ποια είναι η αιτία της ενδεχόμενης αυξημένης

κερδοφορίας των επιχειρήσεων, η αύξηση της αποτελεσματικότητας ή η μείωση του
ανταγωνισμού; και β) τι αντίκτυπο έχει μια συγχώνευση στην κοινωνική ευημερία;
Ορισμένοι ερευνητές συμφωνούν ως προς τις απαντήσεις στα ερωτήματα, άλλοι
διαφωνούν, μερικοί χρησιμοποιούν διαφορετικής μορφής εργαλεία με πιο
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πολύπλοκες συναρτήσεις ζήτησης και κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη ως προς
ποια στρατηγική μεταβλητή είναι η κατάλληλη ώστε να καταλήξουμε σε πιο σωστά
συμπεράσματα, εστιάζοντας έτσι τις συγχωνεύσεις από διαφορετική οπτική γωνία.

2.1 Ανταγωνισμός στις ποσότητες (Cournot)
Ένα από τα πρώτα άρθρα που ασχολήθηκε με το θέμα των συγχωνεύσεων ήταν αυτό
των Stephen W. Salant, Sheldon Switzer & Robert J. Reynolds (SSR, 1983) οι οποίοι
ανέπτυξαν ένα μοντέλο Cournot (ανταγωνισμός στις ποσότητες) σε έναν κλάδο με:
α) ομοιογενή προϊόντα, β) γραμμική συνάρτηση ζήτησης ( P    i n Qi ) γ)
πανομοιότυπες επιχειρήσεις δ) με σταθερό οριακό κόστος. Το άρθρο SSR καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι μια εξωγενής συγχώνευση μεταξύ επιχειρήσεων μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση των κερδών των συγχωνευμένων επιχειρήσεων.
Στο μοντέλο τους οι συγγραφείς υποθέτουν ότι υπάρχουν n πανομοιότυπες
επιχειρήσεις από

τις οποίες οι m  1  m  n  1 συγχωνεύονται. Ορίζεται ως

 NC (n, m) το άθροισμα των κερδών των m  1 επιχειρήσεων πριν την συγχώνευση

και ως C (n, m) τα κέρδη των επιχειρήσεων μετά την συγχώνευση. Επομένως, το
όφελος που προκύπτει από την συγχώνευση των m  1 επιχειρήσεων ορίζεται ως:
g (n, m)  C (n, m)   NC (n, m) .

(1)

Ωστόσο, με την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις είναι πανομοιότυπες και το οριακό
κόστος είναι σταθερό τα κέρδη των m  1 επιχειρήσεων πριν την συνένωση θα είναι
 NC  (m  1)(n, m)

ενώ

τα

κέρδη

τους

μετά

τη

συγχώνευση

θα

είναι C (n, m)  (1, n  m) . Αφού λόγω των υποθέσεων γ) και δ) η συμπεριφορά και
τα κέρδη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγχώνευση θα είναι ακριβώς ίδια
με αυτά που θα προέκυπταν σε μια αγορά n-m επιχειρήσεων. Με αντικατάσταση στην
εξίσωση (1) προκύπτει η εξίσωση:

g (n, m)  (n  m)  (m  1)(n)

(2)

η οποία δείχνει το όφελος που προκύπτει από την συγχώνευση μετά την απλοποίηση
των

κερδών.

Μεγιστοποιώντας
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τα

κέρδη

έχουμε

maxQj 0 ( p  c)Q j  maxQj 0Q j [  Q j  i  j Qi  c] και λόγω συμμετρίας προκύπτει
(  c)
Qi  Q j  Q 
(n  1)

  c 
. Επομένως η εξίσωση (2) με
( n )  
 n  1 
2

και

αντικατάσταση γίνεται:

  c 
 c 
g (n, m)  
   m  1 
 .
 n  m 1
 n 1 
2

2

(3)

Με βάση την εξίσωση (3) και χρησιμοποιώντας την μέθοδο της συγκριτικής στατικής
το άρθρο SSR καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα.
α) Συγχωνεύσεις με αριθμό επιχειρήσεων μεγαλύτερο του 2 θα προκαλούν ζημιές
στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα αν n  12 και οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν στην συγχώνευση είναι 7 (m  6) τότε η συγχώνευση αυτή θα
δημιουργεί μεγαλύτερες απώλειες από οποιαδήποτε άλλη με λιγότερες επιχειρήσεις.
Το συμπέρασμα αυτό όμως ισχύει μέχρις ότου

g (n, m)
0.
m

β) Όταν μια συγχώνευση αποτελείται από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις του κλάδου
τότε η συγχώνευση θα είναι επικερδής, δηλαδή μέχρις ενός ορίου (περίπου 80%) όσο
περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται τόσο πιο επιζήμια είναι η συγχώνευση.
γ)

Οι

συγχωνεύσεις

που

έχουν

οφέλη

εξαιτίας

της

βελτίωσης

της

αποτελεσματικότητας μέσω οικονομιών κλίμακας είναι συνήθως ζημιογόνες για τις
επιχειρήσεις.
δ) Μια συγχώνευση που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους
μπορεί να είναι κοινωνικά επωφελής ακόμη και αν είναι ζημιογόνα για τις
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή. Το αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών από
την συγχώνευση προκαλεί απώλειες στους καταναλωτές, ωστόσο σε μερικές
περιπτώσεις οι παραγωγοί που δεν συμμετέχουν στην συγχώνευση έχουν τόσο
μεγάλο όφελος με αποτέλεσμα οι απώλειες αυτές να αντισταθμίζονται.
Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν δύο σημαντικές ερμηνείες που
πρέπει να αναφερθούν. Πρώτον, συγχωνεύσεις με μικρό αριθμό επιχειρήσεων σε
σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων στην αγορά δεν πραγματοποιούνται διότι είναι
ασύμφορες. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν να συγχωνευτούν πρέπει να
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έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο με το οποίο η συγχώνευση αυτή θα οδηγήσει σε
μονοπώλιο διότι μόνον τότε θα αυξήσουν τα κέρδη τους.
Τα συμπεράσματα του άρθρου που μελετήσαμε είναι πολύ ισχυρά διότι
περιορίζουν τη συζήτηση γύρω από τις συγχωνεύσεις μόνο στις περιπτώσεις που
οδηγούν σε μονοπώλιο.
Ωστόσο, το υπόδειγμα SSR βασίζεται σε κάποιες αυστηρές υποθέσεις. Τα σταθερά
οριακά κόστη που συχνά υποθέτουμε σε ένα υπόδειγμα Cournot, δεν παρέχουν τα
μέσα σε μια συγχωνευμένη επιχείρηση να δεσμευτεί σε μεγαλύτερο μέγεθος, δίνοντας
της έτσι ένα πλεονέκτημα έναντι της υπόλοιπης αγοράς. Επομένως, τα συμπεράσματα
αυτά δεν ισχύουν γενικά. Άλλωστε, παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια το
φαινόμενο των συγχωνεύσεων εντείνεται, άρα θα πρέπει να υπάρχουν λόγοι που
οδηγούν σε αυτές. Παρακάτω εξετάζονται οι συνέπειες μιας τροποποίησης στις
υποθέσεις του υποδείγματος SSR.
Στην εργασία του Dan Levin (1990) η υπόθεση δ) του SSR δεν ισχύει και επίσης
εξετάζεται η υπόθεση η συγχώνευση να μεταβάλλει τη συμπεριφορά της νέας
επιχείρησης οδηγώντας την σε θέση ηγέτη Stackelberg. Πλέον, η συνάρτηση κόστους
για κάθε επιχείρηση είναι Ci ( qi )  ci qi (διαφορετικά οριακά κόστη συνεπάγονται
επιπλέον κίνητρα για συγχώνευση). Με μια τυχόν μείωση στο οριακό κόστος όπως
μελετήσαμε στην προηγούμενη ενότητα υπάρχει περίπτωση μια συγχώνευση να είναι
επικερδής. Οι συνέργειες κόστους προκύπτουν από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν σε μια συγχώνευση μπορούν να συνδυάσουν καλυτέρα τους
παραγωγικούς συντελεστές αφού ενεργούν σαν ένα ενιαίο σύνολο. Επομένως, τα
οφέλη που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος
στην αναπροσαρμογή των εισροών και των εκροών με αποτέλεσμα την μείωση του
κόστους και την αύξηση των κερδών.
Τα αποτελέσματα του άρθρου δείχνουν κατ’ αρχήν ότι εάν επιχειρήσεις με
συλλογικά μερίδια αγοράς κάτω του 50% συγχωνευτούν, τότε οποιαδήποτε μείωση
της παραγωγής τους θα οδηγήσει σε μείωση των κερδών τους.7 Επίσης, όσο μια
συγχώνευση είναι κερδοφόρα και το οριακό κόστος παραγωγής της συγχωνευμένης
επιχείρησης είναι μικρότερο από αυτό των υπολοίπων, οποιαδήποτε αύξηση της
7

Με συλλογικά μερίδια αγοράς άνω του 50% οποιαδήποτε μείωση της παραγωγής τους θα οδηγήσει
σε αύξηση των κερδών τους.
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παραγωγής της εν λόγω εταιρίας θα αυξήσει την κοινωνική ευημερία. Ωστόσο, όταν
υπάρχουν κίνητρα μείωσης του κόστους μια κερδοφόρα συγχώνευση βλάπτει τους
καταναλωτές και ωφελεί περισσότερο τις επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην
συγχώνευση.
Πάνω στο πλαίσιο αυτό οι Martin Perry και Robert Porter (P&P,1985)
προσπάθησαν με το άρθρο τους να δείξουν ότι ανεξάρτητα από το αν οι
συγχωνεύσεις έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική ευημερία, οι
επιχειρήσεις έχουν πάντα ένα κίνητρο να συγχωνευτούν, δηλαδή να αυξήσουν τα
κέρδη τους είτε αυξάνοντας τις τιμές είτε μειώνοντας το κόστος παράγωγης
υιοθετώντας αποτελεσματικότερες τεχνικές.
Σύμφωνα με το P&P το πρόβλημα είναι ότι οι συγχωνεύσεις δεν είναι σωστά
καθορισμένες εννοιολογικά στο SSR το οποίο καταλήγει σε παράδοξα συμπεράσματα
διότι υποεκτιμά το κίνητρο για συγχώνευση. Μια συγχώνευση δύο επιχειρήσεων από
μια συμμετρική ισορροπία n  1 επιχειρήσεων, θα πρέπει να οδηγήσει σε μια
ισορροπία που θα αποτελείται από n  1 παλιές επιχειρήσεις και από μια νέα
επιχείρηση η όποια θα είναι μεγαλύτερη από τις άλλες. Η νέα επιχείρηση που
προκύπτει θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην παραγωγική δυνατότητα και γενικότερα
στην τεχνολογία και των δύο επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγχώνευση. 8 Στο
άρθρο αυτό η συγχώνευση προσεγγίζεται κατευθείαν από την πλευρά του κόστους
όπου σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει κίνητρο για συγχώνευση ακόμη και με
ομοιογενή προϊόντα. Η συγχωνευμένη επιχείρηση πλέον αντιμετωπίζει ένα
διαφορετικό πρόβλημα μεγιστοποίησης, εξαιτίας της διαφορετικής συνάρτησης
κόστους και των νέων στρατηγικών εκτίμησης. Η συνάρτηση κόστους μιας
επιχείρηση είναι γραμμικώς ομογενής. Αρχικά, εξετάζεται μια συγχώνευση σε μια
αγορά με δυο ομάδες επιχειρήσεων, ένα ολιγοπώλιο με n επιχειρήσεις όπου καθεμία
κατέχει ένα ποσοστό κεφαλαίου k στην βιομηχανία και οι επιχειρήσεις που
λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον (fringe) το όποιο κατέχει το
υπολειπόμενο ποσοστό κεφαλαίου 1  nk (το συνολικό κεφάλαιο στον κλάδο είναι
σταθερό). Επομένως, οι επιχειρήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το ποσοστό
κεφαλαίου που κατέχουν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μια συγχώνευση
εφικτή (στην αγορά προϊόντος) είναι το ποσοστό κεφαλαίου που κατέχουν οι
8

Αντίθετα ,στο άρθρο SSR οι επιχειρήσεις έχουν την ίδια τεχνολογία αγνοώντας έτσι ενδεχόμενες
συνέργειες από πλευράς κόστους.
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ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να είναι αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε η νέα ολιγοπωλιακή
επιχείρηση να μπορεί να ανταγωνιστεί τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις  k  1  kn  .
Στην συνέχεια, ορίζεται ως V η ποσότητα που προσφέρει το ανταγωνιστικό
περιθώριο και με X η συνολική ποσότητα που παρέχεται από τα μελή του
ολιγοπωλίου. Επίσης, ορίζεται μια παράμετρος δ η όποια μετρά την αντίδραση της
παραγόμενης ποσότητας των άλλων ολιγοπωλητών σε μια αλλαγή κατά μια μονάδα
στην δική τους ποσότητα. Έτσι, προκύπτει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των
επιχειρήσεων του ολιγοπωλίου αυξάνεται και η τιμή και κάθε επιπλέον συγχώνευση
είναι περισσότερο κερδοφόρα. 9 Χωρίς αυτό το αποτέλεσμα στην τιμή οι επιχειρήσεις
που δεν συμμετέχουν στην συγχώνευση δεν θα είχαν κανένα κίνητρο να
συγχωνευτούν. Από την άλλη όμως η αύξηση της τιμής μειώνει την ποσότητα. Έτσι,
το αποτέλεσμα που θα υπάρξει στα κέρδη(αύξηση ή μείωση) εξαρτάται από το ποιο
αποτέλεσμα θα επικρατήσει.
Προκειμένου να αξιολογηθεί το κίνητρο για συγχώνευση συγκρίνονται τα κέρδη
μια ανταγωνιστικής επιχείρησης (  f (n) ) όταν υπάρχουν n ολιγοπωλητές με τα
κέρδη μιας επιχείρησης όταν υπάρχουν n  1 ολιγοπωλητές. Επιπλέον, επισημαίνεται
ότι το κίνητρο των συγχωνεύσεων εξαρτάται από τη παράμετρο  και τον αριθμό
των επιχειρήσεων n . Επομένως, εξετάζοντας κάποιες περιπτώσεις για διάφορες τιμές
των δυο αυτών παραμέτρων (δ,n) ως ζεύγος, παρατηρείται ότι γενικά για   n
υπάρχει πάντα κίνητρο για συγχώνευση. Ωστόσο, όταν η παράμετρος δ είναι κοντά
στο 1 τότε η συγχώνευση είναι λιγότερο κερδοφόρα διότι η αγορά θα είναι
περισσότερο ανταγωνιστική ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης. 10 Στην περίπτωση που
το   n , όταν το n είναι πολύ μικρό, δεν υπάρχει κίνητρο για συγχώνευση.
Το άρθρο εξετάζει και μια δεύτερη περίπτωση εν συντομία όπου σε μια
βιομηχανία υπάρχουν n μεγάλοι ολιγοπωλητές και m μικροί ολιγοπωλητές. Στην
περίπτωση αυτή, αυτό που αλλάζει είναι ότι οι μικρές επιχειρήσεις κατέχουν τώρα
μόνο το

k
του κεφαλαίου. Εάν δύο από τις μικρές επιχειρήσεις συγχωνευτούν, η
2

συγχώνευση θα είναι κερδοφόρα γι αυτές αν το κέρδος της συγχωνευμένης μεγάλης
επιχείρησης είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των κερδών των δυο μικρών
9

Αυτό συμβαίνει γιατί το ανταγωνιστικό ‘‘περιθώριο’’ γίνεται ένα μικρότερο τμήμα του κλάδου με
αποτέλεσμα η βιομηχανία να συμπεριφέρεται λιγότερο ανταγωνιστικά.
10
Όταν το δ είναι κοντά στο -1 δεν υπάρχει κίνητρο για συγχώνευση.
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επιχειρήσεων πριν συγχωνευτούν. 11 Το αποτέλεσμα που προκύπτει για τα κέρδη είναι
το ίδιο με πριν. 12
Το γενικό συμπέρασμα στο όποιο καταλήγει το άρθρο είναι όσο ο αριθμός των
συγχωνευμένων επιχειρήσεων αυξάνεται, τόσο κάθε επιπλέον συγχώνευση είναι
περισσότερο κερδοφόρα. 13 Επίσης, κάθε επιπλέον συγχώνευση μειώνει περισσότερο
την ποσότητα της αγοράς και αυξάνεται περισσότερο η τιμή του προϊόντος. Η
συγχώνευση είναι επικερδής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις από την στιγμή που
η αύξηση της τιμής αντισταθμίζει την μείωση της συνολικής παραγόμενης
ποσότητας.
Με μια ίδια περίπτωση του υποδείγματος που μελετήθηκε στο P&P αλλά χωρίς
σταθερά κόστη, οι R.Preston McAfee & Michael A.Williams (1992) προσπάθησαν να
αναλύσουν την επίδραση μιας συγχώνευσης στη συνολική κοινωνική ευημερία. Οι
επιχειρήσεις θεωρούνται μη συμμετρικές μεταξύ τους βάσει του ποσοστού κεφαλαίου
που κατέχει η καθεμία, επιλέγουν ποσότητες qi  i 1,..., n δεδομένου των
ποσοτήτων των άλλων επιχειρήσεων, έχουν συνάρτηση ζήτησης όμοια με τη SSR και
γραμμικό οριακό κόστος. Το άρθρο καταλήγει στη παρακάτω συνάρτηση συνολικής
κοινωνικής ευημερίας:

SW 

2  1

h 


,
2b 1  E 1  E 2 

n

όπου h   si2 ο δείκτης Herfindahl-Hirschman και E η ελαστικότητα ζήτησης ως
i 1

προς την τιμή. Τα συμπεράσματα που καταλήγει είναι τα εξής:
• Το πλεόνασμα του καταναλωτή και η συνολική παράγωγη στην αγορά μειώνονται
μετά την συγχώνευση. Η παράγωγη των μη συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην

11

Γενικά, το κίνητρο για συγχώνευση δυο μικρών επιχειρήσεων δημιουργείται όταν υπάρχουν ήδη
στον κλάδο αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις.
12
Εξαρτάται από το ποιο αποτέλεσμα θα επικρατήσει μεταξύ τιμής και ποσότητας.
13
Η συγχωνευμένη επιχείρηση αυξάνει το μέγεθος της σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν
στην αγορά και δεν συμμετέχουν στην συγχώνευση.
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συγχώνευση

αυξάνεται

ως

αντίδραση

στην

μείωση

της

παράγωγης

της

συγχωνευμένης επιχείρησης.
• Το μερίδιο αγοράς της συγχωνευμένης επιχείρησης είναι μεγαλύτερο από το μερίδιο
αγοράς της καθεμίας επιχείρησης που συμμετέχουν στην συγχώνευση ξεχωριστά και
μικρότερο από το άθροισμα των μεριδίων αγοράς των δύο επιχειρήσεων πριν την
συγχώνευση.
• Η συγχωνευμένη επιχείρηση παράγει περισσότερο από ότι κάθε επιχείρηση
ξεχωριστά πριν την συγχώνευση, αλλά λιγότερο από το άθροισμα της παράγωγης
τους πριν συγχωνευτούν.
Πως επηρεάζει όμως αυτή η συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων την κοινωνική
ευημερία; Για να εξεταστούν οι επιπτώσεις της συγχώνευσης στην κοινωνική
ευημερία ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις πριν τη συγχώνευση:
s  s1  s2 , s  0,1 ,

n

hc  
i 3

z

si2

1  s 

,

2

s1s2
 1
, z  0,  ,
2
s
 4

hc  0,1 ,

όπου s είναι το άθροισμα των μεριδίων αγοράς των δύο επιχειρήσεων που
συγχωνεύονται, z είναι μια αναγκαία παράμετρος που μας είναι χρήσιμη για τις
παρακάτω σχέσεις και

hc

είναι ο δείκτης Herfindahl-Hirschman των μη

συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Επίσης, το άρθρο προϋποθέτει ότι τουλάχιστον μια
από τις μη συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχει μερίδιο αγοράς si  1  s  hc . Έτσι, εάν η
ελαστικότητα ζήτησης E είναι μεγαλύτερη από

2
, τότε η συγχώνευση των δύο
3

επιχειρήσεων αυξάνει την κοινωνική ευημερία. Δηλαδή για το άθροισμα s των
μεριδίων αγοράς των δύο επιχειρήσεων πριν την συγχώνευση ισχύει:

s  1  s  hc

(4)

Πολλαπλασιάζοντας τη σχέση (4) με 1  s  :

s  hc 1  s   s 2
2
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(5)

Στην δεξιά πλευρά της σχέσης έχουμε τον δείκτη Herfindahl-Hirschman για την
περίοδο μετά την συγχώνευση που χρησιμοποιεί η Ομοσπονδιακή Επιτροπή των
ΗΠΑ για να ελέγξει την επίδραση μιας συγχώνευσης στον βαθμό συγκέντρωσης.
Επιπλέον, παρατηρείται ότι η συγχώνευση δύο επιχειρήσεων μπορεί να αυξήσει την
κοινωνική ευημερία όταν το s των συμμετεχουσών επιχειρήσεων πριν από την
συγχώνευση είναι μικρότερο από τον δείκτη HH μετά την συγχώνευση. Σύμφωνα
λοιπόν με το άρθρο η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή παίζει
σημαντικό ρολό στη αποδοχή ή απόρριψη μιας συγχώνευσης. Από τη σχέση (4)
παρατηρείται ότι η κοινωνική ευημερία εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ s και του
δείκτη ΗΗ.
Στο άρθρο των Joseph Farrell & Carl Shapiro (1990) θεωρείται ότι η παραδοσιακή
ανάλυση των συγχωνεύσεων μπορεί να είναι παραπλανητική αν βασίζεται στη χρήση
του δείκτη Herfindahl-Hirschman14 και σε αντίθεση με το SSR οι επιχειρήσεις
λειτουργούν με διαφορετικά αλλά σταθερά οριακά κόστη. Το συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγει είναι ότι η τιμή του προϊόντος μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης
θα μειωθεί αν και μόνο αν ισχύει:

p  MC  q1  q2    p  MC  q1     p  MC  q2   

MC  q2   MC  q1  q2   p  MC  q1 
Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι η συγχωνευμένη επιχείρηση για να ορίσει χαμηλότερη
τιμή προϊόντος σε σχέση με την τιμή που ίσχυε πριν την συγχώνευση θα πρέπει να
μειώσει το οριακό κόστος παραγωγής της. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερο ήταν το
ποσοστό κέρδους για τις επιχειρήσεις πριν συγχωνευτούν τόσο μεγαλύτερη μπορεί να
είναι η απαιτουμένη μείωση του οριακού κόστους.
Στη συνέχεια, με την υπόθεση ότι μια προτεινόμενη συγχώνευση είναι επικερδής
για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις το άρθρο καταλήγει σε μια σχέση με την όποια
δείχνουν ότι η κοινωνική ευημερία αυξάνεται μόνο όταν τα μερίδια αγοράς των
συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι μικρότερα από αυτά των επιχειρήσεων που δεν
συγχωνεύονται. Η σχέση που προκύπτει είναι η:

14

Το άρθρο προσπαθεί να αντλήσει συμπεράσματα για την κοινωνική ευημερία μονό από την πλευρά
των μεριδίων αγοράς.
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dW  d I  

p I
p
Q dQ  
i qi dQ
Q
iO Q

Όπου: dW είναι η μεταβολή της κοινωνικής ευημερίας ως αποτέλεσμα της
συγχώνευσης, d I είναι η μεταβολή των κερδών της συγχωνευμένης επιχείρησης, με

O και I συμβολίζουμε το σύνολο των επιχειρήσεων που δεν εμπλέκονται και που
εμπλέκονται στην συγχώνευση αντίστοιχα και ακόμη ισχύει i 

dqi
. Όμως, μετά
dQ

την συγχώνευση ισχύει dQ  0 οπότε για να ισχύει dW  d  I  0 θα πρέπει να
ικανοποιείται η συνθήκη QI   i qi  0  sI   i si όπου si 
iO

iO

qi
είναι το
Q

μερίδιο αγοράς της επιχείρησης i και sI   si το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων
iI

που συμμετέχουν στην συγχώνευση.
Το άρθρο καταλήγει λοιπόν στα εξής συμπεράσματα: Μια συγχώνευση μπορεί να
είναι κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις όταν το μερίδιο αγοράς της συγχωνευμένης
επιχείρησης δεν είναι αρκετά υψηλότερο από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του ίδιου
κλάδου, αλλά η συγχωνευμένη επιχείρηση μπορεί και μειώνει το κόστος παράγωγης
της σε χαμηλότερα επίπεδα από το κόστος παράγωγης των συμμετεχουσών
επιχειρήσεων πριν συγχωνευτούν. Ωστόσο, μπορεί να είναι κερδοφόρα εάν ισχύει και
το αντίθετο. 15 Επιπλέον, μια συγχώνευση έχει θετική επίδραση στην κοινωνική
ευημερία όταν τα μερίδια αγοράς των μη συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι
μεγαλύτερα από αυτά των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν. Τέλος, όταν η
συγχωνευμένη επιχείρηση μειώνει το κόστος παράγωγης χαμηλότερα από το κόστος
παράγωγης των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων πριν συγχωνευτούν και οι εμπλεκόμενες
επιχειρήσεις έχουν μικρότερα μερίδια αγοράς πριν την συγχώνευση από τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις του κλάδου που δεν συμμετέχουν στη συγχώνευση, τότε μια
συγχώνευση μπορεί να είναι κερδοφόρα και συγχρόνως να έχει θετικό αντίκτυπο
στην κοινωνία.

15

Δηλαδή, αν δεν επιτευχτεί κάποια μείωση του κόστους παράγωγης για την συγχωνευμένη
επιχείρηση, θα πρέπει το μερίδιο αγοράς της να είναι αρκετά υψηλότερο από τις άλλες επιχειρήσεις.
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2.2 Ανταγωνισμός στις τιμές (Bertrand)
Μια επιπλέον λύση στο παράδοξο που κατέληξαν οι SSR, είναι η προσέγγιση του
φαινόμενου των συγχωνεύσεων από την πλευρά της τιμής και όχι της ποσότητας,
δηλαδή μέσω ανταγωνισμού Bertrand αντί Cournot και επίσης η ανάλυση για την
επίδραση των συγχωνεύσεων στην κερδοφορία για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να
γίνεται σε αγορές με διαφοροποιημένα προϊόντα. Το άρθρο των Raymond Deneckere
& Carl Davidson (1985,DD) δείχνει ότι οι συγχωνεύσεις ανεξαρτήτου μεγέθους είναι
κερδοφόρες και όσο μεγαλύτερη είναι μια συγχώνευση τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό
κέρδους.
Η διαφοροποίηση των DD βασίζεται στις συναρτήσεις αντίδρασης οι οποίες έχουν
αρνητική κλίση στον ανταγωνισμό Cournot (στρατηγικά υποκατάστατα) και θετική
κλίση στον ανταγωνισμό Bertrand (στρατηγικά συμπληρωματικά). Υποστηρίζουν
πως η αποτυχία να εξηγήσει κάνεις το κίνητρο για συγχώνευση, οφείλεται στην
προσήλωση των συγγραφέων στην ποσότητα και όχι στην τιμή ως στρατηγική
μεταβλητή. Η λογική στην όποια στηρίχτηκαν είναι η εξής: οι επιχειρήσεις που
συγχωνεύτηκαν θα έχουν κίνητρο να μειώσουν την παραγόμενη ποσότητα αν οι
υπόλοιπες επιχειρήσεις διατηρούσαν την παραγόμενη ποσότητα ίδια και μετά την
συγχώνευση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει διότι οι επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν
στην συγχώνευση θα απαντήσουν με μια αύξηση της παραγόμενης ποσότητας ως
αντίδραση αυτής. 16 Στην αύξηση όμως αυτήν της παραγόμενης ποσότητας των
υπολοίπων επιχειρήσεων η συγχωνευμένη επιχείρηση θα απαντήσει με μια
μεγαλύτερη μείωση της ποσότητας της και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να καταλήξουμε
σε μια κατάσταση όπου οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην συγχώνευση θα
παράγουν, η καθεμία ξεχωριστά, μικρότερο ποσοστό παράγωγης στον κλάδο. Έτσι,
τα μελή της συγχώνευσης μπορεί να έχουν ζημίες λόγω του μικρού μεριδίου αγοράς
που έχουν ενώ τα συνολικά κέρδη του κλάδου μπορεί να αυξάνονται. Η θετική κλίση
που υπάρχει στις συναρτήσεις αντίδρασης στον ανταγωνισμό Bertrand οδηγεί σε
διαφορετικά αποτελέσματα. Μια αύξηση της τιμής από τη συγχωνευμένη επιχείρηση
θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξήσουν τις τιμές τους και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις και
αυτήν η εκατέρων αύξηση συνεχίζεται. Ως αποτέλεσμα όλες οι τιμές στον κλάδο θα
είναι αυξημένες και οι επιχειρήσεις θα είναι σε καλύτερη θέση. Συμφώνα με το άρθρο
16

Αυτό είναι αποτέλεσμα της αρνητικής κλίσης της συνάρτησης αντίδρασης.
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λοιπόν, η τιμή είναι πιο λογική επιλογή ως στρατηγική μεταβλητή από την ποσότητα
και καταλήγει σε πιο ακριβή αποτελέσματα.
Στην ανάλυση της ενότητας αυτής οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ίδιο σταθερό,
οριακό και μέσο κόστος παράγωγης και κατέχουν την αποκλειστική τεχνολογία για
την παράγωγη του προϊόντος τους. Επιπλέον, η συνάρτηση ζήτησης είναι συμμετρική
για όλες τις επιχειρήσεις και δίνεται από την σχέση:


1
qi  p1... pn     pi    pi 
N




N

 p  , i  1... N
j 1

j



(τύπου Shubik)

όπου  είναι ο δείκτης του βαθμού υποκατάστασης μεταξύ της ποικιλίας i και

j (διαφοροποίησης των δύο προϊόντων). Επίσης υποθέτουν ότι στη σχέση αυτή
ισχύει 0    1 17. Όταν δεν πραγματοποιείται καμία συγχώνευση στην αγορά τότε
για καθεμία επιχείρηση i έχει κέρδη i  p1,..., pN    pi  c  qi  p1 ,..., pN  . Στη
συνέχεια υποθέτοντας ότι το οριακό κόστος παράγωγης είναι μηδέν

 MC  0 η

επιχείρηση i μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιλέγοντας την τιμή της με δεδομένη την
τιμή της επιχείρησης j στην αγορά. Έτσι μετά την μεγιστοποίηση ισχύει :
pi 

 1      p j
2

και p j 

 1      pi
2

για i  j (συμμετρικά).

Παρατηρείται λοιπόν από αυτές τις δύο σχέσεις ότι εάν μια επιχείρηση αυξήσει την
τιμή για την ποικιλία j τότε η άλλη επιχείρηση θα αυξήσει και αυτήν την τιμή της
για την ποικιλία i 18. Επομένως, η τιμή που ορίζει κάθε επιχείρηση όταν δεν υπάρχει
κανενός είδους συνεργασία είναι:
po 


N 1
2 
N

(για N επιχειρήσεις).

Υποθέτουμε τώρα ότι ένας αριθμός M επιχειρήσεων συγχωνεύονται, όπου    , η
τιμή που θέτει η συγχωνευμένη επιχείρηση είναι:

17

Γενικά, αν   1 τότε τα προϊόντα είναι ομοιογενή, αν   0 τα προϊόντα είναι ανεξάρτητα μεταξύ
τους και αν   1 τα προϊόντα είναι τέλεια συμπληρωματικά.
18
Συναρτήσεις αντίδρασης με θετική κλίση
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2N  M 1

N
pM 
N  M 
N 1
2
2 
 1  

N 
N 

2 

Αποδεικνύεται ότι για τις δύο τιμές ισχύει η σχέση

pM  po , δηλαδή η

συγχωνευμένη επιχείρηση θέτει υψηλότερη τιμή από την τιμή που έθεταν οι
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτήν πριν συγχωνευτούν. Αν η συγχωνευμένη
επιχείρηση αυξήσει την τιμή της, οι μη εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα αυξήσουν και
αυτές την τιμή τους και γενικά τα συνολικά κέρδη της αγοράς θα αυξηθούν 19.
Το άρθρο DD λοιπόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συγχωνευμένη επιχείρηση
με αυτή την αύξηση της τιμής έχει μεγαλύτερα κέρδη από αυτά που είχαν οι
εμπλεκόμενες επιχειρήσεις πριν συγχωνευτούν. Επιπλέον, οι μη συμμετέχουσες
επιχειρήσεις στην συγχώνευση εκμεταλλευόμενες αυτή την αύξηση της τιμής,
αυξάνουν τα κέρδη τους, αυξάνοντας την τιμή τους. Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός
των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται τόσο αυξάνονται και τα κέρδη τους. Αν μια
επιχείρηση από μια συγχώνευση με M  1 επιχειρήσεις αποφασίσει να αποχωρήσει,
οι υπόλοιπες συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα προβούν σε μείωση της τιμής, δηλαδή
μείωση των κερδών τους και αυτό διότι η επιχείρηση που αποχωρεί θα μειώσει την
τιμή της στο ύψος της τιμής των υπολοίπων επιχειρήσεων που δεν συμμετέχουν στη
συγχώνευση. Έτσι, όσο μεγαλύτερες είναι οι συγχωνεύσεις τόσο μεγαλύτερα τα
κέρδη. Ωστόσο, ναι μεν η συγχώνευση επιδρά θετικά στην κερδοφορία των
επιχειρήσεων που προσφέρουν διαφοροποιημένα προϊόντα είτε συμμετέχουν σε
αυτήν είτε είναι απλά στον ίδιο κλάδο, όμως τι συμβαίνει με την ευημερία των
καταναλωτών. Από την στιγμή που η τιμή του προϊόντος αυξάνεται, αυτό επιδρά
αρνητικά για τους καταναλωτές αφού μειώνεται το πλεόνασμα τους. Στην περίπτωση
βεβαία όπου μια συγχώνευση μειώνει το οριακό κόστος παραγωγής της
συγχωνευμένης επιχείρησης, η τιμή του προϊόντος που επικρατεί μετά την
συγχώνευση είναι μικρότερη από την τιμή πριν την συγχώνευση με αποτέλεσμα το
πλεόνασμα του καταναλωτή να αυξηθεί.

19

Αυτό συμβαίνει επειδή η επιλογή της τιμής αποτελεί μια στρατηγικά συμπληρωματική ενέργεια.
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Σε αυτό το μήκος κύματος το άρθρο του Gregory J.Werden (1996) προσπαθεί να
δείξει το απαραίτητο μέγεθος της μείωσης του κόστους παραγωγής ώστε μια
συγχώνευση μεταξύ επιχειρήσεων με διαφοροποιημένα προϊόντα να αυξήσει το
πλεόνασμα του καταναλωτή ή να το αφήσει αμετάβλητο. Πρόσφατα αναπτύχτηκαν
διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των επιπτώσεων της
τιμής σε συγχωνεύσεις με διαφοροποιημένο προϊόν ενσωματώνοντας συγχρόνως και
την μείωση του οριακού κόστους παραγωγής. Ωστόσο, αυτά τα εργαλεία απαιτούν
την

ανάληψη μιας συγκεκριμένης μορφής της συνάρτησης ζήτησης, πιο

εξειδικευμένη από την απλή γραμμική συνάρτηση ζήτησης κάνοντας έτσι
οποιαδήποτε υπόθεση και φυσικά συμπέρασμα πιο ευάλωτα σε επιθέσεις
αμφισβήτησης. Οι αρχές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας υποστηρίζουν ότι μια
συγχώνευση θεωρείται παράνομη εφόσον πιθανό αποτέλεσμα είναι να αυξήσει τις
τιμές δηλαδή να μειώσει την ευημερία του καταναλωτή. Το άρθρο αυτό προσπαθεί να
καταδείξει ότι αυτές οι μειώσεις του οριακού κόστους είναι αναγκαίες για την
αποκατάσταση των τιμών πριν την συγχώνευση και μπορούν να υπολογιστούν απλά,
χωρίς να γίνει οποιαδήποτε υπόθεση για την ζήτηση.
Αρχικά, θεώρει ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι συμμετρικές και
υποθέτει ότι μετά την συγχώνευση η τιμή του προϊόντος παραμένει η ιδία. Η
αναλογική μείωση του οριακού κόστους μπορεί να προέρχεται από τον ορισμό του
mi . Συμβολίζοντας με 0 και 1 τους έκθετες των μεταβλητών πριν και μετά την

συγχώνευση αντίστοιχα, το οριακό κόστος παραγωγής της συγχωνευμένης
επιχείρησης μειώνεται συμφώνα με τη σχέση:

MCi0  MC1j
MCi0

 MCi 

m1j  mi0
1  mi0

(6)

όπου MCi0 είναι το οριακό κόστος παραγωγής των i συμμετεχουσών επιχειρήσεων
πριν συγχωνευτούν, MC1j το οριακό κόστος παραγωγής της

j συγχωνευμένης

επιχείρησης, m1j και mi0 ο δείκτης μονοπωλιακής δύναμης της επιχείρησης j και των
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων i πριν συγχωνευτούν αντίστοιχα. Για λογούς απλότητας
γίνεται η υπόθεση ότι κάθε προϊόν πωλείται αρχικά από μια επιχείρηση, οι συνθήκες
πρώτης τάξης που μεγιστοποιούν τα κέρδη της i επιχείρησης πριν την συγχώνευση
είναι:
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mi0  Eij

1

(7)

Έστω ότι δύο επιχειρήσεις συγχωνεύονται ,η νέα συγχωνευμένη επιχείρηση
μεγιστοποιεί τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση των δύο προϊόντων των
συγχωνευμένων

επιχειρήσεων. Έτσι, οι

δύο συνθήκες πρώτης τάξης για

μεγιστοποίηση κερδών είναι:

mi1  m1j dij

pi
 Eij
pj

1

(8)

όπου d ij είναι ο λόγος εκτροπής πωλήσεων από το αγαθό i στο αγαθό j . Ο
συντελεστής εκτροπής(diversion ratio) είναι το μερίδιο των πωλήσεων που έχασε η
συγχωνευμένη επιχείρηση από ένα προϊόν από κάποια άλλη επιχείρηση όταν η τιμή
του αυξήθηκε. Παρατηρείται ότι οι ελαστικότατες και οι τιμές διαφέρουν στις σχέσεις
(7) και (8) ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι αυτό, αλλά να είναι η τιμή ιδία πριν και
μετά την συγχώνευση. Αντικαθιστώντας στην συνέχεια την μια σχέση στην άλλη
υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους της συγχωνευμένης επιχείρησης σε σχέση με το
περιθώριο κέρδους των συμμετεχουσών επιχειρήσεων πριν την συγχώνευση:
mi0  m 0j d ij
m1j 

pi
pj

(9)

1  d ji d ij

Επιπλέον, αντικαθιστώντας τη σχέση (9) στη σχέση (6) υπολογίζεται η απαραίτητη
μείωση του οριακού κόστους παραγωγής της συγχωνευμένης επιχείρησης με
αποτέλεσμα η τιμή του προϊόντος να παραμείνει αμετάβλητη μετά την συγχώνευση:
m j d ji d ij  mi d ij
MC j 

1  m 1  d
j

ji

pi
pj

d ij 

.

Από τη παραπάνω σχέση το άρθρο καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα όσον
αφορά το μέγεθος της μείωσης του οριακού κόστους. Όσο υψηλότερος είναι ο
δείκτης d των προϊόντων της συγχωνευμένης επιχείρησης και το περιθώριο κέρδους
των εμπλεκόμενων και μη επιχειρήσεων στη συγχώνευση τόσο μεγαλύτερο πρέπει να
είναι το μέγεθος της μείωσης του οριακού κόστους παραγωγής. Δηλαδή, όσο
μεγαλύτερος ο βαθμός διαφοροποίησης και ο ανταγωνισμός μεταξύ των προϊόντων
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τόσο μεγαλύτερη η μείωση του οριακού κόστους της συγχωνευμένης επιχείρησης
έτσι ώστε να παραμείνει αμετάβλητη και η τιμή και το πλεόνασμα του καταναλωτή
μετά την συγχώνευση.
Παρατηρείται από τα προηγούμενα υποδείγματα, ότι σε περιβάλλον ανταγωνισμού
στις τιμές κάθε επιχείρηση ανταγωνίζεται συμμετρικά με όλες τις αντίπαλες
επιχειρήσεις και δεδομένου ότι οι τιμές είναι στρατηγικά συμπληρωματικές,
οποιαδήποτε αύξηση της τιμής υποστηρίζεται μέσω μιας αύξησης της τιμής των
αντίπαλων επιχειρήσεων. Η αντίδραση αυτή σε συνδυασμό με τα οφέλη που
προκύπτουν από μια συνεργασία, δείχνει ότι μια συγχώνευση είναι επικερδής για όλα
τα μελή της αλλά και για τις μη εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά ένα λογικό
πρόβλημα που προκύπτει, μειώνοντας το κίνητρο των επιχειρήσεων για συγχώνευση,
είναι ότι οι επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στην συγχώνευση αποφέρουν
υψηλοτέρα κέρδη από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Εν ολίγοις, περιορίζονται τα
κίνητρα για συγχώνευση όταν υπάρχει συμμετρικός ανταγωνισμός (υπόδειγμα DD).
Στο άρθρο των David T. Levy & James D. Reitzes (1992) εξετάζονται οι αντίανταγωνιστικές πτυχές μιας συγχώνευσης στην αγορά με στρατηγική μεταβλητή την
τιμή και ασύμμετρη διαφοροποίηση των προϊόντων. Οι δύο συγγραφείς μελετούν τις
συγχωνεύσεις σε ένα μοντέλο χωρικής διαφοροποίησης 20 στο όποιο κάθε επιχείρηση
εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο τμήμα των καταναλωτών.
Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι κατά μήκος
της περιφέρειας ενός κύκλου, έχουν ανελαστική ζήτηση και καταναλώνουν μια
μονάδα αγαθού από την επιχείρηση που προσφέρει σε αυτούς την χαμηλότερη
τιμή(τιμή + κόστος μετακίνησης). Υπάρχουν n επιχειρήσεις πάνω στον κύκλο και
είναι τοποθετημένες σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Η τιμή μιας επιχείρησης i που
προσφέρεται σε έναν καταναλωτή w είναι:

pi  t  x i  w  ,
2

όπου t είναι το κόστος μεταφοράς και x i  w  η απόσταση του καταναλωτή από την
επιχείρηση. Επίσης, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να διακρίνουν την τιμή, την
επιλέγουν ταυτόχρονα και επιπλέον ανταγωνίζονται άμεσα μονό με την γειτονική
20

Παρόμοιο με αυτό του Salop(1979)
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τους (στον κύκλο) επιχείρηση (

1
η απόσταση μεταξύ δυο γειτονικών επιχειρήσεων
n

στον κύκλο). Για σταθερό κόστος f και οριακό κόστος c , η συνάρτηση κέρδους της
επιχείρησης i :

 i   pi  c  xi   xi    f
όπου

xi

και

xi

είναι η απόσταση του τμήματος της αγοράς σε μια

δεξιόστροφη(αριστερόστροφη) κατεύθυνση. Αντικαθιστώντας τις δύο αποστάσεις και
μεγιστοποιώντας την συνάρτηση κέρδους δίνεται από τις συνθήκες πρώτης τάξης:

pi 

1 i 1
1 
 t 
p  pi 1   Z ,  Z  c   2   .

4
2 
 n 

Με δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει το ίδιο κόστος οι συνθήκες πρώτης
τάξης είναι συμμετρικές. Έτσι, η Bertrand-Nash ισορροπία πριν την συγχώνευση με
ομοιόμορφα κατανεμημένες επιχειρήσεις είναι:
 t 
p*  Z  c   2 
n 

(10)

,

* 

t
f .
n3

Η σχέση (10) δείχνει ότι υψηλοτέρα κόστη μετακίνησης οδηγούν σε υψηλότερες
τιμές καθώς η ζήτηση που αντιμετωπίζει η επιχείρηση θα είναι μικρότερη. Αντίθετα,
περισσότερες

επιχειρήσεις

συνεπάγεται

χαμηλότερες

τιμές

και

υψηλότερο

ανταγωνισμό μεταξύ τους πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συγχώνευση.
Στη συνεχεία το άρθρο υποθέτει ότι δύο επιχειρήσεις(γειτονικές) συγχωνεύονται,
ωστόσο δεν προκύπτει κάποια βελτίωση της αποτελεσματικότητας απ’ την
συγχώνευση.21 Έτσι, το πρόβλημα μεγιστοποίησης για την συγχωνευμένη επιχείρηση
με το ίδιο οριακό κόστος αλλά με σταθερό κόστος τώρα ίσο με 2 f εκφράζεται ως

2t 
2t 


 c   p i 1  p i 1  2 p i  2   p i 1  c   p i  p i 2  2 p i 1  2 
n 
n 


 M   i   i 1 

2f
2t
2t
n
n
και από τις συνθήκες πρώτης τάξης παίρνουμε:

p

i

21

Το άρθρο προσπαθεί να επικεντρωθεί στις επιπτώσεις μιας συγχώνευσης όσον αφορά τον
περιορισμό του ανταγωνισμού.
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1
t 
1
t 
pi   pi 1  2 pi 1  Z  2  , pi 1   pi 2  2 pi  Z  2  .
4
n 
4
n 

Αν pi 1  pi 2 τότε οι δύο συνθήκες είναι συμμετρικές και οι δύο επιχειρήσεις
χρεώνουν την ίδια τιμή. Επίσης, όταν οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη
συγχώνευση έχουν την ίδια τιμή, οι επιχειρήσεις που απέχουν την ίδια απόσταση από
τη συγχώνευση χρεώνουν την ίδια τιμή.22 Στη συνέχεια, ο συμβολισμός αλλάζει για
να διακριθούν οι επιχειρήσεις με βάση την θέση τους σε σχέση με τις εμπλεκόμενες
επιχειρήσεις στη συγχώνευση. Με

p o συμβολίζουμε την τιμή που θέτει η

συγχωνευμένη επιχείρηση και με p k την τιμή που χρεώνει μια εξωτερική επιχείρηση
η όποια απέχει

k
από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη συγχώνευση. Οι δύο
n

συναρτήσεις αντίδρασης συμφώνα με τους συγγραφείς είναι οι εξής:

 B K k
1
t 
k
p 0   p1  Z  2  και p   K
2
n 
 B
όπου K 

K

 0  B K  B K k
 p 
BK




Z ,


(11)

nm
, Bn  4Bn1  Bn2 , B0  1 (όταν n  m είναι ζυγός αριθμός) και
2

n 1 m
, B 1  1 (όταν n  m είναι μονός αριθμός). Στη συνέχεια θέτοντας την
2

τιμή p k ίση με την p1 (γειτονική επιχείρηση) οι συναρτήσεις αντιδράσεις (11)
γίνονται:

 BK
p  Z 
 L
0

όπου

 t 
 B K k
k
  n 2  και p  Z   L
 


 t 
  n2 
 

L  2B K  B K 1 . Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχικές συνθήκες και την

περιγραφόμενη

συμπεριφορά

των

Bn

μπορούμε

να

πούμε

ότι

ισχύει

B K  K 1  0  0 . Στο παραπάνω υπόδειγμα με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν

πάνω στο κύκλο(έξι επιχειρήσεις) η τιμή ισορροπίας πριν την συγχώνευση (σχέση 11)
t
t
ήταν p*  Z  c   2   c  , οι τιμές ισορροπίας μετά την συγχώνευση των δύο
36
n 

επιχειρήσεων(Α,Β) είναι:
22

Δεδομένου ότι η συνάρτηση κέρδους είναι κοίλη, μια ισορροπία με ζεύγη επιχειρήσεων που ενεργεί
συμμετρικά υπάρχει και είναι μοναδική.
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pB  p A  Z 

11t
3t
t
, pC  p F  Z 
, pD  pE  Z 
.
684
684
684

Από αυτές τις σχέσεις προκύπτει ότι οι τιμές των επιχειρήσεων π ου συγχωνεύτηκαν
είναι υψηλότερες από των άλλων επιχειρήσεων ήτοι p B  pC  p D  p* . Τα κέρδη
που προκύπτουν μετά την συγχώνευση για καθεμία εμπλεκόμενη επιχείρηση είναι

 
0


m

p


0

K
 c
1  B  L t
f 
f
2t
2
L2
n3
n
2

2

και για μια επιχείρηση που δεν συμμετέχει στη συγχώνευση είναι:

k

p


k

 c
B K k  L  t

f 
f .
t
L2
n3
n
2

2

Αποδεικνύεται ότι  1  0  2  3 .
Η συγχώνευση αυξάνει τα κέρδη όλων των επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, οι
επιχειρήσεις που είναι τοποθετημένες διπλά στις συγχωνευμένες επιχειρήσεις
(γειτονικές) κερδίζουν περισσότερα από τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις, ενώ αυτές
που είναι μακριά κερδίζουν λιγότερα. Αυτό συμβαίνει διότι ναι μεν οι συγχωνευμένες
επιχειρήσεις κερδίζουν από τους καταναλωτές που βρίσκονται ανάμεσα τους
χρεώνοντας τους υψηλότερη τιμή, ωστόσο χάνουν και αρκετούς πελάτες εξαιτίας της
αύξησης της τιμής που πραγματοποίησαν. Έτσι, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται
τοποθετημένες κοντά στη συγχώνευση κερδίζουν περισσότερο από την αυξημένη
ζήτηση που εμφανίζεται λόγω των καταναλωτών που αποφεύγουν την υψηλή τιμή
της συγχωνευμένης επιχείρησης. Επομένως, μια επιχείρηση θα απέχει από μια
συγχώνευση όταν αναμένει ότι κάποιες επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά της
πρόκειται να συγχωνευτούν. Ωστόσο, αν μια επιχείρηση μη γνωρίζοντας αν
πραγματοποιηθεί κάποια συγχώνευση κοντά, μπορεί να συμμετέχει σε μια
συγχώνευση υπό τον φόβο μήπως βρεθεί μακριά από αυτήν αποφεύγοντας έτσι το
σενάριο που αποφέρει λιγότερα πιθανά κέρδη.
Τέλος,

στο σύγγραμμα του

Massimo Motta (Competition Policy,2004),

χρησιμοποιείται ένα υπόδειγμα με διαφοροποιημένο προϊόν με περισσότερες
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ποικιλίες προϊόντων δείχνοντας ότι μια συγχώνευση που δεν προϋποθέτει κάποια
βελτίωση της αποτελεσματικότητας ενισχύει την δύναμη της αγοράς και μειώνει την
κοινωνική ευημερία 23. Ξεκινώντας το υπόδειγμα ορίζεται η εξής συνάρτηση
χρησιμότητας που αντιπροσωπεύει τους καταναλωτές:

 n 2   n 2 
n
U    qi 
  qi    qi    y
2 1     i 1
n  i 1  
i 1
n

όπου y είναι ένα εξωτερικό αγαθό,  μια θετική παράμετρος,   0,   είναι ο
βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των n προϊόντων. Η συνάρτηση χρησιμότητας εδώ
είναι οιονεί γραμμική και από την μεγιστοποίηση της δίνεται η αντίστροφη
συνάρτηση ζήτησης:

pi   

n

1 
 nqi    q j 
1 
j 1


και η συνάρτηση ζήτησης:

qi 

1
 n 


p
1





 pj  .

i
n
n j 1 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική ζήτηση δεν εξαρτάται από τον βαθμό
υποκατάστασης

 

1 n 

μεταξύ των προϊόντων  Q     pi  . Επίσης, στην
n i 1 


περίπτωση της συμμετρίας  pi  p j  p  η συνολική ζήτηση δεν επηρεάζεται από τον
αριθμό των προϊόντων που υπάρχουν στον κλάδο Q    p  . Επιπλέον, όλες οι
επιχειρήσεις έχουν όμοιες συναρτήσεις κόστους C  qi   cqi όπου c   . Στη
συνέχεια, θεωρείται η υπόθεση ότι υπάρχει μια επιχείρηση I που παράγει πολλά
προϊόντα (multiproduct) και πουλάει τα πρώτα m προϊόντα στον κλάδο, λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα εναπομείναντα προϊόντα

n  m

πωλούνταν από επιχειρήσεις που

παράγουν ένα προϊόν (single product). Μια συγχώνευση μεταξύ της επιχείρησης I και
μιας μικρής επιχείρησης που παράγει ένα προϊόν μπορεί να εξεταστεί, αναζητώντας
το αποτέλεσμα μιας αύξησης μιας μονάδας στον αριθμό των προϊόντων που ανήκουν
23

Αποκλείεται η πιθανότητα οι επιχειρήσεις να συνωμοτήσουν πριν και μετά την συγχώνευση.
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στην επιχείρηση I με δεδομένο ότι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις συνεχίζουν να πουλάνε
μονό ένα προϊόν. Έτσι, για να καταλήξει κάποιος στις τιμές ισορροπίας ξεκινάει από
τις δύο συναρτήσεις κέρδους της επιχείρησης I και της καθεμία εξωτερικής
επιχείρησης:
n

pi  c 
 m
i  
  pi 1       p j   pk   ,
n 
n  j 1
i 1
k m 1
 
n

k 

pk  c 
 m


p
1






  pl  pk 
k
n 
n  l 1


p j   , k  m  1,..., n
j m 1, j k
 
n



Στη συνέχεια, λύνοντας το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών και επιβάλλοντας
συμμετρία στην τιμή της επιχείρησης I

 pi  pI , i  1,..., m 

και στην τιμή της

εξωτερικής επιχείρησης  pk  po , k  m  1,..., n  δίνονται οι τιμές ισορροπίας:
pI  m j  
po  m j  





c n  4n  2m  1  2n 2   2  2n 2  nm  2n  m 2  2m    n  2n    2n  1 

  2n  nm  2n  m  2m   2 n  3n  m  1  4n 2
2



2

2



c n  4n  m  2   2n 2   2  2n 2  nm  2n  m 2  2m    n  2n    2n  m  

  2n  nm  2n  m  2m   2 n  3n  m  1  4n 2
2

2

2

Από τις δύο παραπάνω σχέσεις ισχύει

(12)

(13)

pI
p
 0 και o  0 , δηλαδή όσο μεγαλύτερος
m
m

είναι ο αριθμός των προϊόντων της επιχείρησης I  m  , τόσο υψηλότερες είναι οι τιμές
ισορροπίας μετά την συγχώνευση για όλες τι επιχειρήσεις. Αντίθετα,

pI
p
  o  
n
n

δηλαδή μια συγχώνευση που περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων
οδηγεί σε υψηλότερες τιμές ισορροπίας όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των
επιχειρήσεων στον κλάδο.
Το άρθρο στη συνέχεια για να δείξει τις επιπτώσεις μιας συγχώνευσης στην
ευημερία του καταναλωτή, εστιάζει στην υπόθεση ότι τώρα υπάρχουν n επιχειρήσεις
όπου η καθεμία παράγει ένα μοναδικό προϊόν και δύο από αυτές συγχωνεύονται.
Επομένως, έχει να συγκρίνει τις λύσεις ισορροπίας όταν m  1 , δηλαδή πριν τη
συγχώνευση,

με

αυτές

που

προκύπτουν
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όταν

οι

δύο

επιχειρήσεις

συγχωνεύονται  m  2  . Αντικαθιστώντας με m  1 στις σχέσεις (12),(13) η τιμή
ισορροπίας πριν την συγχώνευση είναι:

pb  pI 1  po 1 


  c  1    


2  



n

n

και η ποσότητα που πωλείται από καθεμία επιχείρηση και τα κέρδη δίνονται από τις
σχέσεις:

  c  n  n    ,     c   n  n    .
qb 
b
2
n  2n  n   
 2n  n   
2

Η συγχώνευση δημιουργεί μια επιχείρηση με δύο προϊόντα. Οι τιμές ισορροπίας μετά
την συγχώνευση, αντικαθιστώντας με  m  2  στις σχέσεις (12),(13), δίνονται από
τις σχέσεις:

pI 

c  2n  n  2   2  n  3n  5   2n 2    n  2n   2n  1 
2n   n  2   2  3  n  1   2n 

po 

c  n   n  2     n  n    n  n   n  1 
n   n  2   2  3  n  1   2n 

Μετά από αντικαταστάσεις οι ποσότητες και τα κέρδη ανά προϊόν της συγχωνευμένης
επιχείρησης και των εξωτερικών επιχειρήσεων δίνονται από τις σχέσεις:

qI

 2n


2



 n  4n  5    2n 2  5n  2  2   c 
2n 2  2n  3  n  1    n  2   2 

2

 n   n  1    c 
2

qo 

2n 2  2n  3  n  1    n  1  2 





 c n  n  2  3  n  1    2n 2   n  2n   2n  1   

 I   n   n  2  


2n   n  2   2  3  n  1   2n 
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2

 c  n  n  1   n 2    n  n   n  1   
 o   n   n  1   

2


2
n
n

2


3
n

1


2
n









2

Από τις παραπάνω σχέσεις το άρθρο καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα:
• Μια συγχώνευση αυξάνει τις τιμές και μειώνει το πλεόνασμα του καταναλωτή. Με
την συγχώνευση αυξάνεται ο αριθμός των προϊόντων m από 1 σε 2 και τόσο η
συγχωνευμένη επιχείρηση όσο και οι εξωτερικές αυξάνουν την τιμή τους. Εφόσον
όλα τα προϊόντα έχουν πωληθεί πριν και μετά την συγχώνευση, οι καταναλωτές είναι
σε χειρότερη θέση με την συγχώνευση διότι αυξήθηκαν οι τιμές όλων των προϊόντων.
• Μια συγχώνευση αυξάνει τα κέρδη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
• Μια συγχώνευση αυξάνει τα κέρδη των μη εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Το
αποτέλεσμα αυτό δεν εξαρτάται από το αν οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε τιμές ή
σε ποσότητες. Έτσι, οι επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στη συγχώνευση
επωφελούνται από αυτήν.
• Μια συγχώνευση αυξάνει το πλεόνασμα του παραγωγού. Η αύξηση αυτή του
πλεονάσματος του παραγωγού ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η συγχώνευση
αυξάνει τόσο τα κέρδη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων όσο και των εξωτερικών
επιχειρήσεων όπως αποδεικνύεται παραπάνω.
• Μια συγχώνευση μειώνει την κοινωνική ευημερία. Η κοινωνική ευημερία ορίζεται
ως το άθροισμα του πλεονάσματος του καταναλωτή και του παραγωγού. Παίρνοντας
τη διαφορά της κοινωνικής ευημερίας της συγχώνευσης με τη κοινωνική ευημερία
πριν την πραγματοποίηση της συγχώνευσης παρατηρείται ότι είναι αρνητική. Αυτό
αποδεικνύει ότι μια συγχώνευση πάντα μειώνει την κοινωνική ευημερία (όταν δεν
υπάρχουν βελτιώσεις αποτελεσματικότητας).

41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η περίπτωση που ορισμένες επιχειρήσεις στο κλάδο
προσπαθούν να αυξήσουν τα κέρδη τους μέσω της εξαγοράς προϊόντων άλλων
επιχειρήσεων. Επίσης η μελέτη συγκρίνει τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό όμοιων
εξαγορών από ασύμμετρες εταιρίες. Ποιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε πάντα την
εξαγορά ενός προϊόντος και εξετάζουμε τις επιπτώσεις της ανάλογα με το αν ο
αγοραστής ή ο πωλητής του προϊόντος είναι μία μεγάλη εταιρία με ήδη πολλά
προϊόντα, μία εταιρία με λιγότερα προϊόντα ή μια εταιρία με ένα μοναδικό προϊόν.
Έτσι, εξετάζονται οι περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να
πραγματοποιήσουν μια εξαγορά προϊόντος (υψηλότερα κέρδη) αλλά και ποτέ οι
επιδράσεις στον ανταγωνισμό είναι μεγαλύτερες (μεγαλύτερη αύξηση τιμών).
Άρα υποθέτουμε εξ αρχής:




Μια επιχείρηση Α με m προϊόντα (multiproduct firm)
Μια επιχείρηση Β με k  m προϊόντα (multiproduct firm)
Ένα σύνολο n  m  k επιχειρήσεων που παράγουν ένα μόνο προϊόν (singleproduct firms). Όλα τα προϊόντα είναι υποκατάστατα και εξ ορισμού ανήκουν
στην ίδια αγορά.

Αρχικά, η παρακάτω συνάρτηση χρησιμότητας που χρησιμοποιείται είναι παρόμοια
με εκείνη του Massimo Motta (Competition Policy) και μεγιστοποιώντας την
καταλήγουμε στις συναρτήσεις ζήτησης των δύο (γκρουπ) επιχειρήσεων που
παράγουν πολλά αγαθά και των υπόλοιπων επιχειρήσεων στην αγορά αντίστοιχα 24:

24

Βλέπε σελ.252-265 και σελ.586-577 Massimo Motta (Competition Policy Theory and Practice).
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 n 2   n 2 
n
U    qi 
  qi    qi    y
2 1     i 1
n  i 1  
i 1
n

qi 

1    a  1   n  2   pi     m  1 pi  kp j   n  m  k  pa 
b 1    1   n  1 

qj 

1    a  1   n  2   p j     k  1 p j  mpi   n  m  k  pa 
b 1    1   n  1 

qa 

όπου

1    a  1   n  2   pa    mpi  kp j   n  m  k  1 paa 
b 1    1   n  1 

m, k : ο αριθμός των προϊόντων (επιχειρήσεων) που έχει η μεγάλη και η

μικρότερη επιχείρηση (multiproduct) αντίστοιχα.

a, b : μια θετική παράμετρος
 : ο βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων  0    1 .
y : ένα εξωτερικό αγαθό
Οι δείκτες

i, j, a δείχνουν τη μεγάλη εταιρία, τη μικρή και τις υπόλοιπες

ανεξάρτητες επιχειρήσεις στην αγορά αντίστοιχα.
Μεγιστοποιώντας

τις

συναρτήσεις

i  m  pi  c  qi ,  j  k  p j  c  q j ,  a   pa  c  qa

κέρδους
αντικαθιστώντας

σε

αυτές τις παραπάνω συναρτήσεις ζήτησης και συμφώνα με τις υποθέσεις ότι το
οριακό κόστος για όλες τις επιχειρήσεις είναι c  0 και   1, b  1 για λόγους
απλούστευσης οι συναρτήσεις κερδών γίνονται:
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i 



mpi 1      1  m  pi  kp j   k  m  n  pa   pi 1   2  n  

j 

a 

1    1   1  n  





kp j 1     mpi   1  k  p j   k  m  n  pa   p j 1   2  n  

1    1   1  n  



pa 1     mpi  kp j   1  k  m  n  pa   pa 1   2  n  

1    1   1  n  





(14)

(15)

(16)

Παίρνοντας τις συνθήκες πρώτες τάξεις για καθεμία εξίσωση ξεχωριστά
καταλήγουμε στις παρακάτω συναρτήσεις αντίδρασης των τιμών:





d i mpi  1   1  m    2  n   m 1      1  m  pi  kp j   k  m  n  pa   pi 1   2  n  


0
dpi
1    1   1  n  
1    1   1  n  

 pi 

d j
dp j



1  1  kp j   k  m  n  pa 
2  2 1  m  n 

kp j  1   1  k    2  n  

1    1   1  n  

 pj 





(17)

k 1     mpi   1  k  p j   k  m  n  pa   p j 1   2  n  

1    1   1  n  

1  1  mpi   k  m  n  pa 
2  2 1  k  n 

 0

(18)

pa  1   2  n    1     mpi  kp j   1  k  m  n  pa   pa 1   2  n  
d a


0
dpa 1    1   1  n  
1    1   1  n  

 pa 

1   1  mpi  kp j 

2   3  k  m  n 
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(19)

Λύνοντας ένα σύστημα με τρεις εξισώσεις (17,18,19) και τρεις αγνώστους (τιμές)
καταλήγουμε στις άριστες τιμές για τη μεγάλη τη μικρή και τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις στον κλάδο αντίστοιχα:

pi* 

A1
 A  B  

p*j 

A2
 A  B  

pa* 

A3
 A  B  

(20)

(21)

(22)

Όπου:




A2    1     2   2  m  2n    2   3  2n  

A1    1     2   2  k  2n    2   3  2n  



A3   1     2   2  k  2n    2   2  m  2n  



A  8  4  7  k  m  5n   2  16  6k  k 2  6m  km  m2  3 8  k  m  n  8n 2  2

B  (k  m2  m  5  n   2  4  n  1  n    k 2  2  m  2n 

  2  m2  m  4  n   2  3  n  1  n    1  n ) 3
Αντικαθιστώντας τις άριστες τιμές

pi* , p*j , pa*

στις σχέσεις (14),(15) και (16)

καταλήγουμε στα κέρδη της μεγάλης, της μικρής και των υπόλοιπων επιχειρήσεων
στην αγορά αντίστοιχα:

*i 

B1
    

*j 

B2
    

*a 

B3
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Όπου:



B2   k  1     2   2  m  2n    1  1  k  n    2   3  2n   
B1  m  1     2   2  k  2n    1  1  m  n    2   3  2n  
2

2



2

2

B3    1     2   2  k  2n    2   2  m  2n   1   2  n  
2

2



  1   1  n   (8  4  7  k  m  5n   2  16  6k  k 2  6m  km  m2  38  k  m  n  8n 2  2

  (k  m2  m  5  n   2  4  n  1  n    k 2  2  m  2n 

  2  m2  m  4  n   2  3  n  1  n    1  n ) 3 )2

Έχοντας καταλήξει στα κέρδη και στις τιμές και για τις τρεις υποθέσεις που ορίσαμε
εξ’ αρχής, οι επιχειρήσεις ξεκινούν τώρα να πραγματοποιούν εξαγορές προϊόντων
μεταξύ τους. Η μελέτη εστιάζεται γύρω από τα εξής ερωτήματα:
1) Πότε μια εξαγορά προϊόντος επιδρά περισσότερο στον ανταγωνισμό;
2) Πότε υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για εξαγορά;
α. Όταν μια μεγάλη (multiproduct) επιχείρηση εξαγοράζει ένα προϊόν από μια άλλη
μικρότερη (multiproduct) επιχείρηση ή όταν εξαγοράζει από μια ανεξάρτητη
επιχείρηση;
β. Όταν ένα ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από μια μεγάλη (multiproduct) εταιρία
ή από μια μικρότερη;
Πρόταση 1α : Η επίδραση στον ανταγωνισμό είναι μεγαλύτερη όταν ένα ανεξάρτητο
προϊόν εξαγοράζεται από τη μεγάλη εταιρία παρά όταν ένα προϊόν της μικρότερης
εταιρίας εξαγοράζεται από τη μεγάλη.

Απόδειξη 1α (βλέπε παράρτημα Απόδειξη 1α )
Είναι λογικό η μείωση του ανταγωνισμού να είναι μεγαλύτερη όταν ένα ανεξάρτητο
προϊόν εξαγοράζεται από τη μεγάλη εταιρία παρά όταν πραγματοποιείται μια εξαγορά
μεταξύ των δυο αντιπάλων εταιριών διότι έτσι μειώνεται ο αριθμός των ανεξάρτητων
επιχειρήσεων στον κλάδο. Η μεγάλη εταιρία αυξάνει περισσότερο την τιμή της και
κατ’ επέκταση επηρεάζεται περισσότερο ο ανταγωνισμός.

Πρόταση 1β : Οι μεταβολές (αύξηση) των τιμών είναι μεγαλύτερες όταν η εξαγορά
ενός ανεξάρτητου προϊόντος πραγματοποιείται από τη μεγάλη multiproduct εταιρία.
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Επομένως, αυτή η εξαγορά επιδρά περισσότερο στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, για πολύ
χαμηλές τιμές του βαθμού διαφοροποίησης (κάτω του 0,5) και όσο η διαφορά

mk

μειώνεται (ο αριθμός των προϊόντων των δύο αντίπαλων εταιριών δεν έχει μεγάλη
απόκλιση) η μεταβολή της τιμής της μικρής multiproduct εταιρίας είναι μεγαλύτερη
όταν ένα ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από την ίδια.

Απόδειξη 1β (βλέπε παράρτημα Απόδειξη 1β)
Αποδεικνύεται και εδώ ότι η μείωση του ανταγωνισμού είναι μεγαλύτερη όταν ένα
ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από τη μεγάλη εταιρία, ωστόσο για ορισμένες τιμές
του βαθμού διαφοροποίησης ο ανταγωνισμός μειώνεται περισσότερο όταν ένα
ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από τη μικρή εταιρία.
Αυτό εξηγείται καλυτέρα από τα ακόλουθα γραφήματα. Από τα διαγράμματα (1.1)
και (1.4) παρατηρείται ότι η μπλε καμπύλη που απεικονίζει την μεταβολή της τιμής
της μεγάλης εταιρίας και των ανεξάρτητων αντίστοιχα σε σχέση με την μεταβολή των
προϊόντων της μεγάλης εταιρίας παίρνει μεγαλύτερες τιμές από την κόκκινη καμπύλη
η οποία αντιπροσωπεύει την μεταβολή της τιμής της μεγάλης εταιρίας και των
ανεξάρτητων αντίστοιχα σε σχέση με την μεταβολή των προϊόντων της μικρής
εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές (αύξηση) των τιμών είναι μεγαλύτερες όταν
η εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος πραγματοποιείται από τη μεγάλη
multiproduct εταιρία. Επιπλέον, από το διάγραμμα (1.2) διακρίνεται ότι η μεταβολή
της τιμής της μικρής εταιρίας σε σχέση με την μεταβολή των προϊόντων της μικρής
εταιρίας (κόκκινη καμπύλη) να είναι υψηλότερη από αυτή της μεγάλης (μπλε) για
τιμές του βαθμού διαφοροποίησης

,

κάτω του 0.5 και για μικρή απόκλιση των

προϊόντων των δύο αντίπαλων εταιριών. Με άλλα λόγια η τιμή της μικρής εταιρίας
αυξάνεται περισσότερο όταν η ίδια εξαγοράζει ένα ανεξάρτητο προϊόν. Τέλος,
εξετάζοντας το διάγραμμα (1.3), προκύπτει ότι για τιμές του



κάτω του 0.2 η τιμή

της μικρής εταιρίας αυξάνεται περισσότερο όταν η ίδια εξαγοράζει ένα ανεξάρτητο
προϊόν.
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Διάγραμμα 1.2

Πρόταση 2α: Υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο όταν εξαγοράζεται ένα προϊόν της
ανεξάρτητης επιχείρησης από τη μεγάλη (multiproduct) εταιρία παρά όταν
εξαγοράζεται ένα προϊόν της μικρής από τη μεγάλη, καθώς έτσι λαμβάνει
περισσότερα κέρδη. Γενικά υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο όταν εξαγοράζεται ένα
ανεξάρτητο προϊόν από μια εταιρία που παράγει πολλά αγαθά.

Απόδειξη 2α (βλέπε παράρτημα Απόδειξη 2α).
Η εξήγηση εδώ είναι ίδια με τη πρόταση 1, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο όταν
πραγματοποιείται μια εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος σε σχέση με την εξαγορά
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0.8

1.0

θ

ενός προϊόντος μεταξύ των δύο αντιπάλων επιχειρήσεων, διότι με την εξαγορά ενός
ανεξάρτητου προϊόντος ‘‘βγαίνει’’ από τον κλάδο μια επιχείρηση. Αυτό παρατηρείται
και διαγραμματικά όπου μια εξαγορά ανεξάρτητου προϊόντος επιφέρει περισσότερα
κέρδη από μια εξαγορά μεταξύ των δυο αντιπάλων επιχειρήσεων.
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Διάγραμμα 2.2

Αυτό αποτυπώνεται από μία προσεκτική μελέτη των γραφήματα 2,1 και 2,2 που
παρουσιάζουν τα κέρδη των δυο εταιριών και των ανεξάρτητων εταιριών. Πράγματι
στην περίπτωση εξαγοράς ενός ανεξάρτητου προϊόντος τα κέρδη είναι περισσότερα
σε σχέση με την εξαγορά ενός προϊόντος της μικρής από τη μεγάλη εταιρία.
Πρόταση 4 : Οι μεταβολές (αύξηση) των κερδών είναι μεγαλύτερες για τη μεγάλη
εταιρία και για τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις όταν η εξαγορά ενός ανεξάρτητου
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προϊόντος πραγματοποιείται από τη μεγάλη (multiproduct) εταιρία. Ωστόσο, η
μεταβολή των κερδών για την μικρή εταιρία είναι μεγαλύτερη όταν η ίδια εξαγοράζει
ένα ανεξάρτητο προϊόν.

Απόδειξη 2β (βλέπε παράρτημα απόδειξη 2β)
Παρατηρείται ότι η αύξηση των κερδών της μεγάλης εταιρίας και των ανεξάρτητων
επιχειρήσεων στον κλάδο είναι μεγαλύτερη όταν εξαγοράζεται ένα προϊόν από τη
μεγάλη εταιρία, όμως η μικρή εταιρία λαμβάνει περισσότερα κέρδη όταν η ίδια
πραγματοποιεί μια εξαγορά ανεξάρτητου προϊόντος και είναι λογικό διότι αυξάνει τα
προϊόντα (brand names) που έχει στη κατοχή της. Αυτό παρατηρείται και από το
διάγραμμα (2.4) το οποίο παρουσιάζει τα κέρδη της μικρής εταιρίας. Εύκολα μπορεί
να διακρίνει κανείς ότι η μεταβολή των κερδών της μικρής εταιρίας είναι μεγαλύτερη
όταν η ίδια εξαγοράζει ένα ανεξάρτητο προϊόν. Στα διαγράμματα (2.3) και (2.5)
παρατηρείται ότι τα κέρδη είναι υψηλοτέρα όταν ένα ανεξάρτητο προϊόν
εξαγοράζεται από τη μεγάλη εταιρία.
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Διάγραμμα 2.5

Από τα παραπάνω διαγράμματα διακρίνεται ότι όσο πιο διαφοροποιημένα είναι τα
προϊόντα (δηλαδή πολύ μικρό  ) τόσο περισσότερο κέρδος έχουν οι επιχειρήσεις.
Αντίθετα, όταν το  είναι κοντά στη μονάδα (ομοιογενή προϊόντα) τα κέρδη τείνουν
στο μηδέν (το παράδοξο Bertrand).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι Συγχωνεύσεις και Εξαγορές λόγω αύξησης των τιμών επηρεάζουν αρνητικά τον
ανταγωνισμό και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ευημερία των καταναλωτών.
Μπορεί όμως αυτή η νόθευση του ανταγωνισμού να αποτελεί κίνητρο για τις
επιχειρήσεις για να πραγματοποιήσουν μια Σ&Ε; Χρησιμοποιώντας την ποσότητα ως
στρατηγική μεταβλητή υπάρχουν δύο απόψεις: η μείωση του ανταγωνισμού δεν
μπορεί να είναι κίνητρο για τις επιχειρήσεις (αποτέλεσμα SSR) και η μείωση του
ανταγωνισμού μπορεί να είναι κίνητρο για τις επιχειρήσεις υπό προϋποθέσεις
(αποτέλεσμα P&P). Χρησιμοποιώντας την τιμή ως στρατηγική μεταβλητή και σε
αγορές με διαφοροποιημένα προϊόντα η νόθευση του ανταγωνισμού είναι σίγουρα
κίνητρο για τις επιχειρήσεις (αποτέλεσμα DD). Η τιμή είναι πιο λογική επιλογή ως
στρατηγική μεταβλητή από την ποσότητα και καταλήγει σε πιο ακριβή
αποτελέσματα. Η παρούσα εργασία ασχολείται με δύο ζητήματα. Αρχικά, ερευνά
πότε επηρεάζεται περισσότερο ο ανταγωνισμός όταν πραγματοποιούνται εξαγορές
προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων. Έπειτα, εξετάζεται πότε υπάρχει μεγαλύτερο
κίνητρο για τις επιχειρήσεις (υψηλοτέρα κέρδη) για να πραγματοποιήσουν μια
εξαγορά προϊόντος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν η επίδραση στον ανταγωνισμό είναι
μεγαλύτερη όταν ένα ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από τη μεγάλη εταιρία παρά
όταν ένα προϊόν της μικρότερης εταιρίας εξαγοράζεται από τη μεγάλη. Αυτό σημαίνει
ότι η εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μεγάλη εταιρία αυξάνει
περισσότερο την τιμή της και οδηγεί και σε αύξηση των τιμών και των υπολοίπων
προϊόντων. Το ίδιο θα συνέβαινε και στην περίπτωση που η εξαγορά γίνεται από τη
μικρή

εταιρία,

δηλαδή

ο

ανταγωνισμός

περιορίζεται

περισσότερο

όταν

πραγματοποιείται μια εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος σε σχέση με την εξαγορά
ενός προϊόντος μεταξύ των δύο αντιπάλων επιχειρήσεων. Επίσης, όσον αφορά το
ερώτημα 1β οι μεταβολές (αύξηση) των τιμών είναι μεγαλύτερες όταν η εξαγορά ενός
ανεξάρτητου προϊόντος πραγματοποιείται από τη μεγάλη multiproduct εταιρία. Αυτή
η εξαγορά επιδρά περισσότερο στον ανταγωνισμό επειδή μία εταιρία με πολλά
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προϊόντα ούτως ή άλλως συμπεριφέρεται με λιγότερο επιθετικό τρόπο, άρα όσο
μεγαλώνει ο αριθμός προϊόντων της μεγαλύτερης εταιρείας, τόσο η εταιρεία αυτή θα
είναι «πράα» (fat cat effect σε όρους Tirole).25 Ωστόσο, για πολύ χαμηλές τιμές του
βαθμού διαφοροποίησης (κάτω του 0,5) και όσο η διαφορά

m  k μειώνεται (ο

αριθμός των προϊόντων των δύο αντίπαλων εταιριών δεν έχει μεγάλη απόκλιση) η
μεταβολή της τιμής της μικρής multiproduct εταιρίας είναι μεγαλύτερη όταν ένα
ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από την ίδια παρά όταν εξαγοράζεται από την
αντίπαλό της.
Όσον αφορά τα κίνητρα εξαγοράς, είναι μεγαλύτερα όταν εξαγοράζεται ένα
ανεξάρτητο προϊόν από τη μεγάλη (multiproduct) εταιρία παρά όταν εξαγοράζεται
ένα προϊόν της μικρής από τη μεγάλη, καθώς έτσι λαμβάνουν περισσότερα κέρδη και
οι δύο εταιρίες. Γενικά υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο όταν εξαγοράζεται ένα
ανεξάρτητο προϊόν από μια εταιρία που παράγει πολλά αγαθά. Το ίδιο θα συνέβαινε
και όταν η εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος γίνεται από τη μικρή εταιρία,
δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο όταν πραγματοποιείται μια εξαγορά ενός
ανεξάρτητου προϊόντος σε σχέση με την εξαγορά ενός προϊόντος μεταξύ των δύο
αντιπάλων επιχειρήσεων. Επίσης, οι μεταβολές (αύξηση) των κερδών είναι
μεγαλύτερες για τη μεγάλη εταιρία και για τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις όταν η
εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος πραγματοποιείται από τη μεγάλη (multiproduct)
εταιρία. Ωστόσο, η μεταβολή των κερδών για την μικρή εταιρία είναι μεγαλύτερη
όταν η ίδια εξαγοράζει ένα ανεξάρτητο προϊόν (απόδειξη 2β).
Τέλος τα αποτελέσματα της εργασίας οδηγούν σε μία γενική διαπίστωση αναφορικά
με το συντελεστή θ, ο οποίος αναφέρεται στη διαφοροποίηση προϊόντων. Γενικά
παρατηρείται ότι όσο πιο διαφοροποιημένα είναι τα προϊόντα (δηλαδή πολύ μικρό  )
τόσο περισσότερο κέρδος έχουν οι επιχειρήσεις. Αντίθετα, όταν ο συντελεστής 
είναι κοντά στη μονάδα (ομοιογενή προϊόντα) τα κέρδη τείνουν στο μηδέν (το
παράδοξο Bertrand).

25

Βλ. Tirole (The Theory of Industrial Organization) 1989, ch.8 p.306-356
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απόδειξη 1α
Εξαγορά ενός προϊόντος της μικρής εταιρίας από τη μεγάλη εταιρία:

pi  j  pi*  m  1, k  1, n,  

1
 1  1  1

Εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μεγάλη εταιρία:

pi a  pi*  m  1, k , n,  

Pˆ  pi  j  pi a

2
  2  2  2 

3
 3  3  Pˆ  p  p  0

i  j
i a
  3   3

Η διαφορά των δύο τιμών είναι αρνητική για οποιαδήποτε τιμή των παραμέτρων

n, m, k , όπου m  k  2, n  m  k  2,   0,1 . Αυτό σημαίνει ότι η εξαγορά
ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μεγάλη εταιρία αυξάνει περισσότερο την τιμή
της και κατ’ επέκταση επηρεάζεται περισσότερο ο ανταγωνισμός. Το ίδιο θα
συνέβαινε και όταν η εξαγορά γίνεται από τη μικρή εταιρία, δηλαδή ο ανταγωνισμ ός
περιορίζεται περισσότερο όταν πραγματοποιείται μια εξαγορά ενός ανεξάρτητου
προϊόντος σε σχέση με την εξαγορά ενός προϊόντος μεταξύ των δύο αντιπάλων
επιχειρήσεων.
Όπου:



1    1     2  1  k  2n    2   3  2n  



1  8  4  7  k  m  5n   2  13  9k  k 2  3m  km  m2  3 8  k  m  n  8n 2  2

1  ( 3  m2  k 2  3  m  2n    23  5  2m  m  n  2 10  m  n 2

1  4n3  k  18  5m  m2  15  m  n  2n 2 ) 3
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2    1     2   2  k  2n    2   3  2n  



2  8  4 8  k  m  5n   2  21  7k  k 2  4m  km  m2  3 9  k  m  n  8n 2  2
2  (k 2  3  m  2n   2  1  n   9  m2  m  2  n    9  2n  n 

2  k  m2  m  3  n    4  n  3  2n ) 3
3   1     2   3  2n   ( 2  1  k  2n  

3  8  4  7  k  m  5n   2  13  9k  k 2  3m  km  m2  3 8  k  m  n  8n 2  2





3   3  m2  k 2  3  m  2n    23  5  2m  m  n  2 10  m  n 2  4n3  k  18  5m  m2  15  m  n  2n 2   3 )   2   2  k  2n  

3  8  4 8  k  m  5n   2  21  7k  k  4m  km  m  3 9  k  m  n  8n   (k 3  m  2n 
2

2

2

2

2

3  2  1  n   9  m2  m  2  n    9  2n  n   k  m2  m  3  n    4  n  3  2n  ) 3 )

Απόδειξη 1β
Για να εξετάσουμε πότε είναι μεγαλύτερη η επίδραση στον ανταγωνισμό όταν
εξαγοράζεται ένα ανεξάρτητο προϊόν από τις δύο εταιρίες (μεγάλη, μικρή),
χρησιμοποιούμε τις μεταβολές των τιμών όταν μεταβάλλεται ο αριθμός των
προϊόντων τους.

  4  5
dpi*

dm   4  4  4 2

dpi*
6

dk   4  4  4 2

dpi* dpi*   7  8  9 


0
dm dk
  4  4  4 
Η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός για οποιαδήποτε τιμή των
παραμέτρων n, m, k , όπου m  k  2, n  m  k  2,   0,1 . Αυτό σημαίνει
ότι η εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μεγάλη multiproduct εταιρία
αυξάνει περισσότερο την τιμή της.
Όπου:
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4   1     2   2  k  2n    2   3  2n   ( 4  2  6  k  2m  3n 

5   k 2  k  5  2m  n   2  1  n  4  2m  n   2 )







6   1    2 2  4k   k  4  k  4n   2  1  n    2   2  m  2n    2   3  2n  

7  ( 1     2   3  2n   (8   (k 3 2  4  7  5n  8 





8  4  3  n  4n   1  n    k 2  2   5  m  n  
2

9  2m 1   1  n    4   5  4n    2k 1   1  n   8   13  2m  6n  )
4  8  4  7  k  m  5n   2  16  6k  k 2  6m  km  m2  38  k  m  n  8n 2  2

4  (k  m2  m  5  n   2  4  n  1  n   k 2  2  m  2n 

4  2  m2  m  4  n   2  3  n  1  n    1  n ) 3

dp*j
dm
dp*j
dk
dp*j
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  4  4  4 



  11  12 
  4  4  4 

dp*j
dk



 13  14  15
  4  4  4 

Για τιμές του βαθμού διαφοροποίησης



κάτω του 0.5 και όταν ο αριθμός των

προϊόντων των δύο αντίπαλων εταιριών δεν έχει μεγάλη απόκλιση η διαφορά αυτή
είναι μικρότερη του μηδενός δηλαδή η τιμή της μικρής εταιρίας αυξάνεται
περισσότερο όταν η ίδια εξαγοράζει ένα ανεξάρτητο προϊόν.
Όταν ο αριθμός των προϊόντων της μεγάλης επιχείρησης είναι κατά πολύ
μεγαλύτερος από αυτόν της μικρής τότε για οποιαδήποτε τιμή των παραμέτρων

n, m, k , (με εξαίρεση όταν   0.2 ) η διαφορά αυτή είναι θετική δηλαδή η τιμή της
μικρής εταιρίας αυξάνεται περισσότερο όταν η μεγάλη εταιρία εξαγοράζει ένα
ανεξάρτητο προϊόν.
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m  k πολύ μικρή

dp*j

  0.5

dm
dp*j

0.2    1

m  k αρκετά μεγάλη

dm





dp*j
dk
dp*j
dk

0

0

Όπου:







10   1    2 2  4m   m  4  m  4n   2  1  n    2   2  k  2n    2   3  2n  

11   1     2   2  m  2n    2   3  2n   (4  2  6  2k  m  3n 
12   m2  2k  2  m  2n   m  5  n   2  4  n  1  n   2 )

13   1     2   3  2n   (8   (m3 2  4  7  5n  8   m2  2   5  n  





14  4  3  n  4n   1  n    2m 1   1  n   8   13  6n  



2

15  k 8  2  9  2m  8n   10  4m  m2  2  9  2m  n  8n 2  2



dpa*
16

dm   4  4  4 
dpa*
17

dk   4  4  4 
dpa* dpa*
18


0
dm dk   4  4  4 
Η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός για οποιαδήποτε τιμή των
παραμέτρων n, m, k , όπου m  k  2, n  m  k  2,   0,1 . Αυτό σημαίνει
ότι η εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μεγάλη multiproduct εταιρία
αυξάνει περισσότερο την τιμή των ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
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17    1     2   2  m  2n    2  4k  2   k  4  k  4n   2n   

16   1    2  2   2  k  2n   2  4m  2   m  4  m  4n   2n 
2

2

2



18   2  k  m  1    2  4   4  k  m  4n   1   1  n    2   3  2n  



Απόδειξη 2α
Εξαγορά ενός προϊόντος της μικρής εταιρίας από τη μεγάλη εταιρία:

i  j  *i  m  1, k  1, n,  

19
 5  5  5

Εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μεγάλη εταιρία:

i a  *i  m  1, k , n,  

ˆ 

i  j   i a

20
  6  6   6 

21
2
 7  7  7 


  i  j   i a  0
 7  7  7 

Η διαφορά των δύο κερδών είναι αρνητική για οποιαδήποτε τιμή των παραμέτρων

n, m, k , όπου m  k  2, n  m  k  2,   0,1 . Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει
μεγαλύτερο κίνητρο (μεγαλύτερα κέρδη) όταν γίνεται μια εξαγορά ενός ανεξάρτητου
προϊόντος από τη μεγάλη εταιρία. Το ίδιο θα συνέβαινε και όταν η εξαγορά ενός
ανεξάρτητου προϊόντος γίνεται από τη μικρή εταιρία, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερο
κίνητρο όταν πραγματοποιείται μια εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος σε σχέση
με την εξαγορά ενός προϊόντος μεταξύ των δύο αντιπάλων επιχειρήσεων.
Όπου:



20  1  m  1     2   2  k  2n    1   2  m  n    2   3  2n   

19  1  m  1     2  1  k  2n    1   2  m  n    2   3  2n  
2

2

21 

2

2

2
2
1
1  m  1     1   2  m  n    2   3  2n   (  2   2  k  2n  
1   1  n 
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5  1   1  n   (8  4  7  k  m  5n   2  13  9k  k 2  3m  km  m2  38  k  m  n  8n 2  2

5  (3  m2  k 2  3  m  2n    23  5  2m  m  n  2 10  m  n 2  4n3

5  k  18  5m  m2  15  m  n  2n 2 ) 3 )2

6  1   1  n   (8  4 8  k  m  5n   2  21  7k  k 2  4m  km  m2  3  9  k  m  n  8n 2  2

6  (k 2  3  m  2n   2  1  n   9  m2  m  2  n    9  2n  n 
6  k  m2  m  3  n    4  n  3  2n  ) 3 )2

7  (8  4 8  k  m  5n   2  21  7k  k 2  4m  km  m2  3 9  k  m  n  8n 2  2

7  (k 2  3  m  2n   2  1  n   9  m2  m  2  n    9  2n  n 

7  k  12  m2  m  3  n   11n  2n 2 ) 3   2  1  k  2n  

7  8  4  7  k  m  5n   2  13  9k  k 2  3m  km  m2  38  k  m  n  8n 2  2

7  ( 3  m2  k 2  3  m  2n    23  5  2m  m  n  2 10  m  n 2
7  4n3  k  18  m2  m  5  n   15n  2n 2 ) 3 )2

Απόδειξη 2β

d *i  1  2  3  4 

dm
 8  8  8
  5  6 
d *i

dk
 8  8  8
d *i d *i  7  8  9  10 


0
dm
dk
 8  8  8

Η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη του μηδενός για οποιαδήποτε τιμή των
παραμέτρων n, m, k , όπου m  k  2, n  m  k  2,   0,1 . Αυτό σημαίνει
ότι η εξαγορά ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μεγάλη (multiproduct) εταιρία
αυξάνει περισσότερο τα κέρδη της.
Όπου:
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 17  18  19  20  21  0
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Η διαφορά αυτή είναι μικρότερη του μηδενός για οποιαδήποτε τιμή των παραμέτρων

n, m, k , όπου m  k  2, n  m  k  2,   0,1 . Αυτό σημαίνει ότι η εξαγορά
ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μικρή multiproduct εταιρία αυξάνει περισσότερο
τα κέρδη της.
Όπου:
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Τα κέρδη των ανεξάρτητων επιχειρήσεων για οποιαδήποτε τιμή των παραμέτρων

n, m, k , όπου m  k  2, n  m  k  2,   0,1 αυξάνονται περισσότερο όταν
ένα ανεξάρτητο προϊόν εξαγοράζεται από τη μεγάλη εταιρία σε σχέση με την εξαγορά
ενός ανεξάρτητου προϊόντος από τη μικρή.
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