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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή στις συγκεντρώσεις

Έλεγχος συγκεντρώσεων

Ουσιαστική αξιολόγηση 
συγκεντρώσεων

Σύνοψη & συζήτηση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

• Επέκταση σε υφιστάμενη αγορά

• Είσοδος σε νέα αγορά 

– Οριζόντια διαφοροποίηση

– Κάθετη ολοκλήρωση

• Αύξηση αποτελεσματικότητας

– Περιορισμός κόστους 

– Χρηματοοικονομικές συνέργειες 

– Περιορισμός ασυμμετρίας στην πληροφόρηση 

– Διοικητικές συνέργειες 

• Αύξηση διαπραγματευτική ισχύος

• Διοικητικοί λόγοι (π.χ. γόητρο διευθυντών)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

• Αύξηση δύναμης στην αγορά
– Μονομερείς επιδράσεις (π.χ. 

απόκτηση δεσπόζουσας θέσης 
→ δυνατότητα αύξησης τιμών)

– Επιδράσεις συντονισμού                            
(π.χ. διευκόλυνση συντονισμού 
επιχειρήσεων, συλλογική 
δεσπόζουσα θέση)

→ Αύξηση τιμών / μείωση ποιότητας 
/ περιορισμός καινοτομιών / μείωση 
επιλογών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 

• Λανθασμένες εκτιμήσεις 
– ωφελειών συγκέντρωσης 
– βελτιώσεων αποτελεσματικότητας / συνεργιών
– διοικητικής κατάστασης επιχείρησης στόχου
– προβλημάτων (π.χ. κοινό πελατολόγιο → σύγκρουση 

συμφερόντων)
– αξίας επιχείρησης στόχου

• Ανεπιτυχής δημιουργία ενιαίας εταιρικής ταυτότητας / 
ολοκλήρωσης (π.χ. διαδικασιών, στόχων, πολιτικών 
προσωπικού, παροχών, ελέγχου, αξιοποίησης υλικά / 
άυλα περιουσιακά στοιχεία)

• Αλαζονεία διοίκησης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Συγκέντρωση πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή στον 
έλεγχο μίας / περισσότερων επιχειρήσεων

 Συγχώνευση ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων

 Απόκτηση ελέγχου συνόλου / τμημάτων επιχείρησης από πρόσωπο / επιχείρηση 
που ελέγχει ήδη τουλάχιστον 1 επιχείρηση με:

• Άμεση / έμμεση αγορά τίτλων

• Άμεση / έμμεση αγορά στοιχείων ενεργητικού

• Άλλα μέσα (π.χ. συμβάσεις)

 Δημιουργία κοινής επιχείρησης (ως αυτόνομης οικονομικής οντότητας)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Δικαιώματα (πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων)

• Συμβάσεις (π.χ. εκμετάλλευσης, παραχώρησης, μίσθωσης, προμήθειας,  διανομής)

• Άλλα μέσα

Δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην επιχείρηση

• Θετικά δικαιώματα για διαχείριση / καθορισμό εμπορικής πολιτικής μιας άλλης επιχείρησης

• Αρνητικά δικαιώματα για veto σε σημαντικές αποφάσεις στρατηγικής φύσεως μίας άλλης επιχείρησης

Αποφασιστική επιρροή

• Άμεσος: άσκηση αποφασιστικής επιρροής μέσω κατοχής δικαιωμάτων που παρέχουν το δικαίωμα 
ελέγχου

• Έμμεσος: άσκηση αποφασιστικής επιρροής μέσω άσκησης δικαιωμάτων που απορρέουν από 
συμβάσεις

Τρόποι άσκησης ελέγχου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Προσωρινή απόκτηση τίτλων από πιστωτικά 
ιδρύματα και χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές εταιρείες 

• Πτώχευση και ρευστοποίηση (π.χ. έλεγχος από 
διαχειριστή)

• Απόκτηση ελέγχου από εταιρείες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τύποι ελέγχου

Μονομερής / 
αποκλειστικός

Κοινος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ 

• Πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας (de jure
έλεγχος)

• Μειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας νοουμένου 
ότι:

– υπάρχει κατακερματισμός των υπόλοιπων μετοχών σε μεγάλο αριθμό μετοχών 
και υπάρχει σταθερή πλειοψηφία στις ΓΣ λόγω μη συμμετοχής των λοιπών 
μετόχων (de facto έλεγχος)

– μειοψηφών μέτοχος έχει ειδικά δικαιώματα (π.χ. veto σε στρατηγικής φύσεως 
αποφάσεις)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΟΙΝΟΣ

• Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα ασκούν καθοριστική επιρροή 
σε άλλη επιχείρηση

• Οι μέτοχοι πρέπει να συνεργάζονται σε συνεχή / μόνιμη βάση → πρέπει να 
καταλήξουν σε κοινή συμφωνία ή κατανόηση σε σχέση με τις σημαντικές 
αποφάσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης

• Δύο ή περισσότεροι μειοψηφούντες μέτοχοι αποκτούν κοινό έλεγχο εάν:

• Κατέχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου

• Δρουν από κοινού για την άσκηση των δικαιωμάτων

• Yψηλός βαθμός εξάρτησης πλειοψηφικών μετόχων από μειοψηφούντες 
μέτοχους (π.χ. δικαιώματα veto)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Επιχείρηση που ελέγχεται από κοινού από τις ιδρυτικές εταιρείες βάσει συμφωνίας 
μετόχων

• Δικαιώματα αρνησικυρίας: προϋπολογισμός, επιχειρηματικό πρόγραμμα, 
σημαντικές επενδύσεις, διορισμός ανώτερων διοικητικών στελεχών

• Εκπλήρωση σε μόνιμη βάση όλων των λειτουργιών μιας αυτόνομης οικονομικής 
οντότητας 
– Πλήρης λειτουργική / επιχειρησιακή αυτονομία

• Εκπλήρωση συνήθων λειτουργιών μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης
• Διαθέτει δική της διοίκηση για καθημερινή λειτουργία
• Έχει πρόσβαση σε επαρκείς πόρους (π.χ. πάγια στοιχεία, χρηματοοικονομικούς πόρους και 

ανθρώπινους πόρους)

– Μόνιμη βάση
• Δέσμευση αναγκαίων πόρων από μητρικές εταιρείες στην κοινή επιχείρηση (π.χ. πάγια 

στοιχεία, χρηματοοικονομικούς πόρους και ανθρώπινους πόρους)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Δεν υφίσταται συγκέντρωση όταν η 
κοινή επιχείρηση:

– Ασκεί επικουρικές δραστηριότητες σε 
σχέση με δραστηριότητες μητρικών 
εταιρειών

– Έχει ευκαιριακό χαρακτήρα
(π.χ. συνεργασιακού χαρακτήρα για 
συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό →
εφαρμόζεται το Άρθρο 101 ΣΛΕΕ)

– Βασίζεται σε σημαντικό βαθμό σε 
συναλλαγές με τις ιδρυτικές εταιρείες
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

• Δύο ή περισσότερες νομικές πράξεις
θεωρούνται ως μία ενιαία πράξη
συγκέντρωσης όταν αποσκοπούν στην
απόκτηση ελέγχου των δραστηριοτήτων
μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων
στόχων από μια ή περισσότερες
επιχειρήσεις

• Προϋποθέσεις:

– Κοινή επιδίωξη

– Ταύτιση αποκτώσας επιχείρησης

– Χρονική συνάφεια
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Οριζόντιες 
(horizontal)

Aφορούν επιχειρήσεις που 
συνδέονται οριζόντια μεταξύ 
τους → δραστηριοποιούνται 

στην ίδια σχετική αγορά

Κάθετες 
(vertical)

Aφορούν επιχειρήσεις που 
συνδέονται κάθετα μεταξύ 

τους → δραστηριοποιούνται 
σε διαφορετικό επίπεδο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας ίδιου 
προϊόντος / υπηρεσίας

Διαγώνιες 
(conglomerate)

Aφορούν επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε 

συμπληρωματικά προϊόντα ή 
εντελώς διαφορετικούς 

κλάδους
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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ΖΟΡΠΑΣ ΠΑΝΔΩΡΑ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

Οριζόντια συγκέντρωση

Κάθετη συγκέντρωση Α/ΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ

Διαγώνια συγκέντρωση



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

Οριζόντια συγκέντρωση

Κάθετη συγκέντρωση



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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GENERAL ELECTRIC ROLLS ROYCE

AIRBUS

Οριζόντια συγκέντρωση

Κάθετη συγκέντρωση

HONEYWELL

Διαγώνια συγκέντρωση



ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

• Προληπτική δράση → αποτροπή υλοποίησης 
συγκεντρώσεων που δύνανται να οδηγήσουν 
σε σημαντική παρακώλυση του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, μεταξύ 
άλλων, λόγω δημιουργίας / ενίσχυσης 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά
– Διατήρηση ανταγωνιστικών δομών αγοράς

– Πραγματικός & δυνητικός ανταγωνισμός

– Σχολή Harvard: 

Δομή → Συμπεριφορά → Αποτελέσματα

– Αξιολόγηση πιθανών αντιανταγωνιστικών 
επιδράσεων και βελτιώσεων 
αποτελεσματικότητας

– Επιβολή διορθωτικών μέτρων για 
αποκατάσταση λειτουργίας ανταγωνισμού 
στη αγορά
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 3(2)(α), N. 83(I)/2014)
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Άρθρο 3(2)(α) Ν. 83(Ι)/2014

Παγκόσμιος κύκλος εργασιών
Κάθε 1 από τουλάχιστον 2 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις

€3,5 εκ.

Κύκλος εργασιών σε Κύπρο
Κάθε 1 από τουλάχιστον 2 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις

> 0

Κύκλος εργασιών σε Κύπρο Συνδυασμένος €3,5 εκ.

Εκτός αν καθοριστεί ως μείζονος συμφέροντος με Διάταγμα ΥΕΕ&Β – Άρθρο 3(2)(β), Ν. 83(Ι)/2014



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €2.000.000 €400.000

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Επιχείρηση Β €4.000.000 €300.000

ΣΥΝΟΛΟ €6.000.000 €700.000

< €3.500.000

< €3.500.000



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €5.000.000 €0

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Επιχείρηση Β €4.000.000 €4.000.000

ΣΥΝΟΛΟ €9.000.000 €4.000.000

= €0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €5.000.000 €1

ΝΑΙ

ΟΧΙ
Επιχείρηση Β €4.000.000 €4.000.000

ΣΥΝΟΛΟ €9.000.000 €4.000.001



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €2.000.000 €400.000

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιχείρηση Β €4.000.000 €300.000

Επιχείρηση Γ €500.000 €50.000

ΣΥΝΟΛΟ €6.500.000 €1.200.000

< €3.500.000

< €3.500.000

< €3.500.000



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

29

Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €3.500.500 €400.000

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιχείρηση Β €4.000.000 €300.000

Επιχείρηση Γ €500.000 €50.000

ΣΥΝΟΛΟ €7.500.500 €750.000

< €3.500.000



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €3.500.500 €500.000

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιχείρηση Β €4.000.000 €3.000.000

Επιχείρηση Γ €500.000 €50.000

ΣΥΝΟΛΟ €7.500.500 €3.550.000



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €3.500.000 €0

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιχείρηση Β €4.000.000 €0

Επιχείρηση Γ €8.500.000 €8.500.000

ΣΥΝΟΛΟ €16.000.000 €8.500.000

= €0

= €0



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών

Κύκλος εργασιών 
σε Κύπρο

Μείζονος σημασίας

Επιχείρηση Α €3.500.000 €0

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιχείρηση Β €4.000.000 €1

Επιχείρηση Γ €8.500.000 €8.500.000

ΣΥΝΟΛΟ €16.000.000 €8.500.001



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Έσοδα από πώληση προϊόντων / 
παροχή υπηρεσιών που αντιστοιχούν 
στις συνήθεις δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου 
οικονομικού έτους 

• Δεν περιλαμβάνονται έσοδα από 
εσωτερικές συναλλαγές

• Αφαιρούνται εκπτώσεις, ΦΠΑ και 
άλλοι φόροι που συνδέονται με κύκλο 
εργασιών
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Συγχώνευση

– Όλες οι συγχωνευμένες 
οντότητες

• Απόκτηση ελέγχου

– Αποκτώσα επιχείρηση

– Αποκτώμενη επιχείρηση / 
επιχείρηση στόχος → μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις ως 
σύνολο ή τμήματα αυτών →
κάθε μία από αυτές θεωρείται 
συμμετέχουσα επιχείρηση
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, §4)

• Κύκλος εργασιών κάθε συμμετέχουσας στη συγχώνευση επιχείρησης ΚΑΙ
• Κύκλος εργασιών μητρικών εταιρειών → διαθέτουν άμεσα / έμμεσα:

– > 50% κεφαλαίου / κεφαλαίου εκμετάλλευσης
– > 50% δικαιωμάτων ψήφου
– εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως 

νόμιμων εκπροσώπων αυτών > 50%
– δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων

• Κύκλος εργασιών θυγατρικών εταιρειών → διαθέτει άμεσα / έμμεσα:
– > 50% κεφάλαιο / κεφάλαιο εκμετάλλευσης
– > 50% επί δικαιωμάτων ψήφου
– εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως 

νόμιμων εκπροσώπων αυτών > 50%
– δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

• Αποκτώσα επιχείρηση 
– Κύκλος εργασιών αποκτώσας επιχείρησης ΚΑΙ

– Κύκλος εργασιών μητρικών εταιρειών αποκτώσας επιχείρησης → διαθέτουν άμεσα / έμμεσα:
• > 50% κεφαλαίου / κεφαλαίου εκμετάλλευσης
• > 50% δικαιωμάτων ψήφου
• εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως νόμιμων 

εκπροσώπων αυτών > 50%
• δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων

– Κύκλος εργασιών θυγατρικών εταιρειών αποκτώσας επιχείρησης → διαθέτει άμεσα / έμμεσα:
• > 50% κεφάλαιο / κεφάλαιο εκμετάλλευσης
• > 50% επί δικαιωμάτων ψήφου
• εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως νόμιμων 

εκπροσώπων αυτών > 50%
• δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων

• Επιχείρηση στόχος
– Κύκλος εργασιών μόνον της επιχείρησης στόχου
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

• Αποκτώσα επιχείρηση
– Κύκλος εργασιών αποκτώσας επιχείρησης ΚΑΙ

– Κύκλος εργασιών μητρικών εταιρειών αποκτώσας επιχείρησης → διαθέτουν άμεσα / έμμεσα:
• > 50% κεφαλαίου / κεφαλαίου εκμετάλλευσης
• > 50% δικαιωμάτων ψήφου
• εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως νόμιμων 

εκπροσώπων αυτών > 50%
• δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων

– Κύκλος εργασιών θυγατρικών εταιρειών αποκτώσας επιχείρησης → διαθέτει άμεσα / έμμεσα:
• > 50% κεφάλαιο / κεφάλαιο εκμετάλλευσης
• > 50% επί δικαιωμάτων ψήφου
• εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως νόμιμων 

εκπροσώπων αυτών > 50%
• δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων

• Επιχείρηση στόχος
– Κύκλος εργασιών μόνον του τμήματος της επιχείρησης στόχου
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

• Κύκλος εργασιών ιδρυτικών εταιρειών
– Κύκλος εργασιών μητρικών εταιρειών ιδρυτικών → διαθέτουν άμεσα / έμμεσα:

• > 50% κεφαλαίου / κεφαλαίου εκμετάλλευσης
• > 50% δικαιωμάτων ψήφου
• εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως νόμιμων 

εκπροσώπων αυτών > 50%
• δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων

– Κύκλος εργασιών θυγατρικών εταιρειών ιδρυτικών → διαθέτει άμεσα / έμμεσα:
• > 50% κεφάλαιο / κεφάλαιο εκμετάλλευσης
• > 50% επί δικαιωμάτων ψήφου
• εξουσία διορισμού μελών εποπτικού συμβουλίου / ΔΣ συμβουλίου / οργάνων ως νόμιμων 

εκπροσώπων αυτών > 50%
• δικαιώματα διαχείρισης υποθέσεων

• Δεν υπολογίζεται κύκλος εργασιών μεταξύ κοινής επιχείρησης και συμμετεχουσών / άλλων 
συνδεόμενων επιχειρήσεων

• Υπολογίζεται κύκλος εργασιών μεταξύ κοινής επιχείρησης και τρίτων → καταλογίζεται εξίσου στις 
μητρικές εταιρείες
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

• Τράπεζες / Πιστωτικοί Οργανισμοί
– 1/10 ισολογισμού τελευταίου οικονομικού

έτους

• Ασφαλιστικές εταιρείες

– Αξία ακαθάριστων ασφαλίστρων
τελευταίου οικονομικού έτους
• Εισπραχθέντα / προς είσπραξη ποσά

βάσει ασφαλιστήριων συμβολαίων
ασφαλιστικής εταιρείας ή που έχουν
εισπραχθεί για λογαριασμό τρίτων

• Συμπεριλαμβάνονται ασφάλιστρα που
έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές μετά
από έκπτωση φόρων / τελών
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΕΕ&Β (ΑΡΘΡΟ 3(2)(β), Ν. 83(Ι)/2014)

• Μη ικανοποίηση ορίων κύκλου εργασιών 
ΑΛΛΑ κήρυξη της συγκέντρωσης ως μείζονος 
σημασίας με διάταγμα του Υπουργού ΕΕ&Β 
για λόγους:
– Δημόσιας ασφάλειας
– Πολυφωνίας ΜΜΕ
– Κανόνων χρηστής Διοίκησης

• Κοινοποίηση απόφασης Επιτροπής σε ΥΕΕ&Β
• Σε περίπτωση διαφωνίας παραπομπή σε 

Υπουργικό Συμβούλιο
• Λήψη τελικής απόφασης από Υπουργικό 

Συμβούλιο
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΘΡΑ 5 ΚΑΙ 35, Ν. 83(Ι)/2014)

• Ικανοποίηση ορίων κύκλου εργασιών KAI κήρυξη συγκέντρωσης ως μείζονος 
δημοσίου συμφέροντος για λόγους:
– Δημόσιας ασφάλειας
– Πολυφωνίαw ΜΜΕ
– Κανόνες χρηστής διοίκησης

• Διαδικασία
– Κοινοποίηση συγκέντρωσης μείζονος σημασίας από Υπηρεσία σε ΥΕΕ&Β
– Έκδοση διατάγματος από ΥΕΕ&Β για κήρυξη συγκέντρωσης ως μείζονος 

δημοσίου συμφέροντος
– Κοινοποίηση απόφασης Επιτροπής σε ΥΕΕ&Β
– Παραπομπή σε Υπουργικό Συμβούλιο για έκδοση τελικής απόφασης σε 

περίπτωση διαφωνίας
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΑΡΘΡΟ 1(2) ΚΑΙ 1(3), ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 139/2004)

42

ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 1(2), Κ. 139/2004

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 1(3), Κ. 139/2004

Παγκόσμιος κύκλος εργασιών Συνδυασμένος €5 δις €250 εκ.

Κύκλος εργασιών σε ΕΕ
Κάθε 1 από τουλάχιστον 2 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις

€250 εκ. €100 εκ.

Κύκλος εργασιών σε  κάθε 1 
από τουλάχιστον 3 κράτη 
μέλη

Συνδυασμένος

-

€100 εκ.

Κάθε 1 από τουλάχιστον 2 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις

€25 εκ.

Εκτός και αν 2/3 κύκλου εργασιών κάθε συμμετέχουσας 
επιχείρησης πραγματοποιούνται στο ίδιο κράτος μέλος της ΕΕ

Αιτιολογημένη αναφορά από εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συγκέντρωσης που επηρεάζει τουλάχιστον 3 Κράτη Μέλη ότι επιθυμούν 
την εξέταση από της Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πλήρη συναίνεση Κρατών Μελών (Άρθρο 4)

Παραπομπή σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή από Κράτος Μέλος ακόμη και αν δεν ικανοποιούνται τα όρια κοινοποίησης (Άρθρο 22)



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 10(1)-(3), Ν. 83(Ι)/2014)

• Πριν την πραγματοποίηση της 
συγκέντρωσης

• Κατόπιν σύναψης δεσμευτικής 
συμφωνίας / δημοσίευσης δημόσια 
προσφοράς εξαγοράς / απόκτησης 
ελέγχουσας συμμετοχής

• Χωρίς δεσμευτική συμφωνία ΑΛΛΑ
– Καλόπιστη πρόθεση σύναψης 

συμφωνίας
– Δημόσιας πρότασης εξαγοράς →

ανακοίνωση πρόθεσης εξαγοράς ή 
οριστικής απόφασης υποβολής 
πρότασης εξαγοράς
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Συγχώνευση Αποκτώσα Επιχείρηση

Εξαγορά
Από κοινού ή κεχωρισμένα η Αποκτώσα Επιχείρηση και η Επιχείρηση 
στόχος

Κοινή επιχείρηση Από κοινού ή κεχωρισμένα οι Ιδρυτικές Εταιρείες



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΚΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Δεν υπάρχει συγκέντρωση

• Συμβατή συγκέντρωση

• Αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης → πλήρης 
διερεύνηση

Αποφάσεις

• Ενημέρωση αποστολέα κοινοποίησης το αργότερο σε 1 μήνα μετά που η κοινοποίηση 
καταστεί πλήρης (βάσει Παραρτήματος ΙΙΙ) και πληρωθεί το τέλος κοινοποίησης (€1000)

• Χρονική παράταση 14 ημερών με ειδοποίηση αποστολέα κοινοποίησης τουλάχιστον 7 
ημέρες πριν τον 1 μήνα

Χρονικό πλαίσιο

45



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΙΣΗ

• Συμβατή συγκέντρωση

• Συμβατή συγκέντρωση με όρους και δεσμεύσεις

• Μη συμβατή συγκέντρωση

Αποφάσεις

• Ετοιμασία Έκθεσης Ευρημάτων από Υπηρεσία σε 3 μήνες μετά που η κοινοποίηση 
καταστεί πλήρης (βάσει Παραρτήματος ΙΙΙ) και πληρωθεί το τέλος κοινοποίησης (€6000)

• Ενημέρωση αποστολέα κοινοποίησης το αργότερο σε 4 μήνες μετά που η κοινοποίηση 
καταστεί πλήρης (βάσει Παραρτήματος ΙΙΙ) και πληρωθεί το τέλος κοινοποίησης (€6000)

Χρονικό πλαίσιο
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΓΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 31(1), Ν. 83(Ι)/2014)

Υποβολή 
αιτιολογημένου 
αιτήματος από 

τουλάχιστον μια 
συμμετέχουσα 

επιχείρηση

Αιτιολόγηση 
κινδύνου 

πρόκλησης ζημίας 
Αιτητή λόγω 

καθυστέρησης 
υλοποίησης της 
συγκέντρωσης

Αξιολόγηση 
χορήγησης 

προσωρινής 
έγκρισης

Επιπτώσεις 
αναστολής 
εφαρμογής της 
συγκέντρωσης σε 
συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις και 
τρίτους

Δυσμενείς 
συνέπειες στον 
ανταγωνισμό → 
δυνατότητα 
επιβολής όρων / 
προϋποθέσεων
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 40(1), N. 83(I)/2014)
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➢μέχρι 10% κύκλου εργασιών προηγούμενο έτος

➢μέχρι €8.000 πρόστιμο για κάθε ημέρα παράβασης
Εφαρμογή συγκέντρωσης 

χωρίς κοινοποίηση 

➢μέχρι 10% κύκλου εργασιών προηγούμενο έτος 

➢μέχρι €8.000 πρόστιμο για κάθε ημέρα παράβασης
Εφαρμογή συγκέντρωσης 
χωρίς εγκριτική απόφαση 

➢μέχρι €50.000 

➢μέχρι €17.000 για κάθε ημέρα παράβασης
Παροχή αναληθών / 

παραπλανητικών πληροφοριών 

➢μέχρι €50.000 

➢μέχρι €17.000 για κάθε ημέρα παράβασης 
Παράληψη παροχής 

πληροφοριών 

➢μέχρι 10% κύκλου εργασιών προηγούμενο έτος

➢μέχρι €8.000 πρόστιμο για κάθε ημέρα παράβασης
Παράβαση δεσμεύσεων



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 40(2)(α)-(β), N. 83(I)/2014)

49

➢μέχρι 10% κύκλου εργασιών προηγούμενο έτος

➢μέχρι €8.000 πρόστιμο για κάθε ημέρα παράβασης

Μη συμμόρφωση με απόφαση 
μερικής / ολικής διάλυσης 

συγκέντρωσης

➢μέχρι €50.000
Παροχή ελλιπών / 

αλλοιωμένων στοιχείων σε 
επιτόπιο έλεγχο

➢μέχρι €50.000 

➢μέχρι €17.000 για κάθε ημέρα παράβασης
Παράλειψη συμμόρφωσης με 

εντολή επιτόπιας έρευνας



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

50



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
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Τιμή

Ποσότητα

Οριακό κόστος

Οριακό κόστος

Ζήτηση

P1

Q1
Q2

P2

Q3

P3

Οριακό

έσοδο



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
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Τιμή

Ποσότητα

Οριακό κόστος

Οριακό κόστος

Ζήτηση

P1

Q1
Q2

P2

Q3

P3

Οριακό

έσοδο



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

• Κριτήριο ελέγχου: Σημαντική παρακώλυση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στην αγορά, ιδίως ως αποτέλεσμα της 
δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης 

• Άρθρο 21, Ν . 83(Ι)/2014, Άρθρο 2(2), Κ. 139(Ι)/2004                                     
Συγκέντρωση η οποία δεν ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα 
αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας 
θέσης, κηρύσσεται συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην 
αγορά

• Άρθρο 20, Ν . 83(Ι)/2014, Άρθρο 2(3), Κ. 139(Ι)/2004
Συγκέντρωση η οποία ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 
αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, 
κηρύσσεται ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

• Καθορισμός επηρεαζόμενων αγορών

• Θεωρίες ανταγωνιστικής ζημίας

• Μονομερείς επιδράσεις (unilateral effects)

• Επιδράσεις συντονισμού (coordinated effects)

• Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Επηρεαζόμενη αγορά

Οριζόντια σχέση: συνδυασμένο μερίδιο αγοράς συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων στην ίδια σχετική αγορά μεγαλύτερο από 15%

Κάθετη σχέση: συνδυασμένο ή ατομικό μερίδιο αγοράς 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε αγορά προηγούμενου ή επόμενου 
σταδίου μεγαλύτερο από 25%
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Επιδράσεις μη συντονισμένης 
συμπεριφοράς / μονομερείς 
επιδράσεις

– unilateral effects

• Κίνητρα επιχειρήσεων να αυξήσουν τις 
τιμές μετά τη συγκέντρωση

• Κίνητρα αποκλεισμού

Επιδράσεις συντονισμένης 
συμπεριφοράς / επιδράσεις 
συντονισμού 

– coordinated effects

Κίνητρα συντονισμού επιχειρήσεων μετά 
τη συγκέντρωση
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ (UNILATERAL EFFECTS)

• Αξιολόγηση επιδράσεων
– Μερίδια αγοράς 
– Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς
– Στενότητα ανταγωνισμού
– Αυξητική πίεση στις τιμές
– Άλλοι παράγοντες

• Δυνατότητα επενατοποθέτησης προϊόντων / επέκτασης φάσματος προϊόντων 
ανταγωνιστών

• Κόστος εναλλαγής προμηθευτή 
• Παραγωγική ικανότητα ανταγωνιστών
• Παρεμπόδιση επέκτασης δραστηριοτήτων ανταγωνιστών
• Κατάργηση σημαντικού ανταγωνιστικού παράγοντα (π.χ. επιχείρηση maverick, καινοτομίες 

/ υπό ανάπτυξη προϊόντα)
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

• Εκτίμηση μεριδίων αγοράς πριν και μετά την συγκέντρωση
– Δομή αγοράς

– Σπουδαιότητα συμμετεχόντων και ανταγωνιστών

• Διαφοροποίηση προϊόντων→ λιγότερο αξιόπιστα 

• Έντονες διακυμάνσεις→ πιο αξιόπιστα τα ιστορικά στοιχεία 

• Μερίδια αγοράς 
– >50% μπορεί από μόνα τους να θεμελιώσουν δεσπόζουσα θέση

– <50% σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες (αριθμός ανταγωνιστών, 
περιορισμοί την παραγωγική ικανότητα, βαθμός υποκατάστασης 
προϊόντων υπό συγκέντρωση επιχειρήσεων)

– <25% απίθανο να παρεμποδίσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Άθροισμα τετραγώνου μεριδίων αγορών 
όλων των επιχειρήσεων μίας αγοράς

Hirschman Herfindahl Index (HHI)

Διαφορά ΗΗΙ μετά την συγκέντρωση και 
ΗΗΙ πριν την συγκέντρωση

ΔΕΛΤΑ ΗΗI

60

Μη πιθανή η ύπαρξη 
προβλημάτων 

ανταγωνισμού όταν ΗΗΙ 
μετά τη συγκέντρωση 

< 1000

Ελάχιστα πιθανή η 
ύπαρξη προβλημάτων 
ανταγωνισμού όταν:

1000 < ΗΗΙ < 2000 
και 

Δέλτα ΗΗΙ < 250

HHI > 2000 

και 

Δέλτα HHI < 150 
(πλην εξαιρετικών 

περιστάσεων) 

Πιθανή η ύπαρξη 
προβλημάτων 

ανταγωνισμού → πλήρης 
διερεύνιση

1000 < ΗΗΙ < 2000 
και 

Δέλτα ΗΗΙ > 250

HHI > 2000 

και 

Δέλτα HHI > 150



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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Δέλτα ΗΗΙ

ΗΗΙ1000 2000 2500 10000

150

250

5000



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

62

Επιχείρηση Μερίδια αγοράς

(πριν την συγκέντρωση)

Μερίδια αγοράς 

(μετά την συγκέντρωση)

Επιχείρηση Α 40%
70%

Επιχείρηση Β 30%

Επιχείρηση Γ 20% 20%

Επιχείρηση Δ 10% 10%

ΗΗΙ 402 + 302 + 202 + 102 = 3000 702 + 202 + 102 = 5400

ΔΕΛΤΑ HHI 5400 – 3000 = 2400



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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Επιχείρηση Μερίδια αγοράς

(πριν την συγκέντρωση)

Μερίδια αγοράς 

(μετά την συγκέντρωση)

Επιχείρηση Α 40% 40%

Επιχείρηση Β 30% 30%

Επιχείρηση Γ 20%
30%

Επιχείρηση Δ 10%

ΗΗΙ 402 + 302 + 202 + 102 = 3000 402 + 302 + 302 = 3400

ΔΕΛΤΑ HHI 3400 – 3000 = 400



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Δείκτης εκτροπής (diversion ratios)

– Ποσοστό της ζήτησης που στρέφεται από ένα προϊόν σε ένα άλλο ως 
αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής του πρώτου

– Ένας υψηλότερος συντελεστής εκτροπής αποτελεί ένδειξη ότι τα 
προϊόντα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων είναι στενά 
υποκατάστατα → επομένως η συγκέντρωση είναι πιο πιθανόν να 
προκαλέσει μονομερείς επιδράσεις
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Προϊόν Α

Αύξηση τιμής 5%

-100 μονάδες

Προϊόν Β

+40 μονάδες

dAB= 40%

Προϊόν Γ

+60 μονάδες

dAΓ= 60%



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Προϊόν Α

Αύξηση τιμής 5%

-80 μονάδες

Προϊόν Β

+50 μονάδες

dAB = 62,5%

Προϊόν Γ

+30 μονάδες

dAΓ = 37,5%



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Πωλήσεις σε 

τρέχουσες τιμές

Πωλήσεις αν η 

Επιχείρηση 1 

αυξήσει την τιμή 

κατά 5%

Μεταβολή 

πωλήσεων μετά 

από αύξηση τιμής 

από Επιχείρηση 1

Επιχείρηση 1 100 80 -20

Επιχείρηση 2 100 115 +15

Επιχείρηση 3 100 103 +3

Επιχείρηση 4 100 102 +2

Συγκέντρωση Επιχείρησης 1 και 

Επιχείρησης 2
200 195 -5

Δείκτης Εκτροπής Επιχείρησης 1 

και Επιχείρησης 2
(15 / 20) * 100 = 75%



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

• Αντίθετες επιδράσεις συγκέντρωσης
– Περιορισμός ανταγωνιστικής έντασης μεταξύ επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση 
→ συναρτάται με στενότητα ανταγωνισμού

– Μείωση κόστους

• Αύξηση τιμής προϊόντος Α πριν τη συγκέντρωση 
– Μείωση ζήτησης προϊόντος Α 

– Αύξηση ζήτησης ανταγωνιστικών προϊόντων

– Αύξηση περιθωρίου κέρδους προϊόντος Α

• Αύξηση τιμής προϊόντος Α μετά τη συγκέντρωση Α + Β 
– Μείωση ζήτησης  προϊόντος Α 

– Αύξηση ζήτησης προϊόντος Β (DRAB)

– Αύξηση ζήτησης άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων

– Αύξηση περιθωρίου κέρδους προϊόντος Α

– Αύξηση πωλήσεων και κέρδους προϊόντος Β
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 

• UPPΑ = DRΑΒ*(PΒ - CΒ) - EΑ*CΑ

• DRΑΒ : συντελεστής εκτροπής από προϊόν Α σε προϊόν Β
• PΒ : τιμή προϊόντος Β
• CΒ : οριακό κόστος προϊόντος Β
• EΑ : ποσοστιαία μείωση οριακού κόστους προϊόντος Α λόγω βελτίωσης 

αποτελεσματικότητας
• CΑ : οριακό κόστος προϊόντος Α

69

Ανοδική πίεση

τιμών
Καθοδική πίεση

τιμών

UPPA > 0 KAI UPPB > 0

Αύξηση κερδών λόγω 

συγκέντρωσης

Μονομερείς επιδράσεις



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
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ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3

Συντελεστής εκτροπής  (DRΑΒ) 20% 70% 20%

Τιμή προϊόντος Β (PB) 5 5 5

Οριακό κόστος προϊόντος Β (CΒ) 3 3 3

Εξοικονομήσεις κόστους  (EΑ) 10% 10% 0%

Οριακό κόστος προϊόντος Β (CΑ) 10 10 10

Αυξητική πίεση σε τιμές του 

προϊόντος Α (UPPA)

20% * (5-3) – 10% * 10

= -0,6 < 0

= 70% * (5-3) – 10% * 10  

= 0,4 < 0

= 20% * (5-3) – 0% * 10  

= 0,4 > 0



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 

• GUPPIΑ = DRΑΒ* mΒ * (pB/pA) 

• DRΑΒ : συντελεστής εκτροπής από το προϊόν A στο προϊόν B

• mΒ : περιθώριο κέρδους προϊόντος B ως ποσοστό των εσόδων

• pB/pA : σχετική τιμή προϊόντος B

• Υψηλότερο GUPPIΑ → μεγαλύτερα κίνητρα για αύξηση των 
τιμών

• GUPPIΑ > 10% → δημιουργούνται ανησυχίες για 
αντιανταγωνιστικές επιδράσεις 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (IPR TEST)

• Εκτίμηση ποσοστιαίας αύξησης τιμών μετά τη συγκέντρωση

• Συμμετρικές επιχειρήσεις με γραμμική συνάρτηση ζήτησης

• IPR = 
m ∗ DR

2 ∗ (1 – DR)

• DR : συντελεστής εκτροπής

• m = (p – c) / p : περιθώριο κέρδους

• Συμμετρικές επιχειρήσεις με ισοελαστική συνάρτηση ζήτησης

• IPR = 
m ∗ DR

1 – m – DR
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (IPR TEST)

Αριθμητικό παράδειγμα: Συμμετρικές επιχειρήσεις με γραμμική συνάρτηση ζήτησης
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ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3

m 40% 60% 40%

DR 20% 20% 10%

m * DR 8% 12% 4%

2 * (1 - DR) 160% 160% 180%

IRR = m ∗ DR / 2 ∗ (1 – DR) 5% 8% 2%



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (IPR TEST)
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ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3

m 40% 60% 40%

DR 20% 20% 10%

m * DR 8% 12% 4%

1 – m – DR 40% 20% 50%

IRR = m ∗ DR / (1 – m – DR) 20% 60% 8%

Αριθμητικό παράδειγμα: Συμμετρικές επιχειρήσεις με ισοελαστική συνάρτηση ζήτησης



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (COORDINATED EFFECTS)

• Ικανότητα επιχειρήσεων να συντονίσουν τη 
συμπεριφορά τους στην αγορά μετά τη 
συγκέντρωση (π.χ. αύξηση τιμών, κατανομή 
αγοράς)

• Προϋποθέσεις συντονισμού

– Επιλογή όρων συντονισμού (π.χ. ύψος τιμών)

– Παρακολούθηση παρεκκλίσεων

– Αποτρεπτικοί μηχανισμοί
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

• Αριθμός συμμετεχόντων επιχειρήσεων στη συγκέντρωση (+)

• Συμμετρία επιχειρήσεων (π.χ. κόστους, προϊόντων) (+)

• Εμπόδια εισόδου (+)

• Συχνότητα αλληλεπίδρασης (+)

• Βαθμός διαφάνειας (+)

• Δομικοί δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων (+)

• Κοινή δραστηριοποίηση σε πολλές αγορές (+)

• Δύναμη αγοραστών (-)

• Ελαστικότητα ζήτησης (+)

• Ρυθμός καινοτομιών (-) 

• Ύπαρξη επιχείρησης maverick (-)

Παράγοντες που διευκολύνουν τον συντονισμό
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

• Αξιολόγηση επιδράσεων συντονισμού
– Ιστορικά στοιχεία ύπαρξης συντονισμού στην αγορά
– Δείκτης συγκέντρωσης ΗΗΙ 

• υψηλότερος όσο μικρότερος ο αριθμός των επιχειρήσεων στη αγορά
• μικρότερος όσο πιο συμμετρικές οι επιχειρήσεις

– Δείκτης CPPI (Coordinated Price Pressure Index)
• Ποσοτικοποίηση κινήτρων ανάληψης πρωτοβουλίας συντονισμού
• Μεγαλύτερη αύξηση τιμών που είναι διατεθειμένη η επιχείρηση να επιλέξει και οι 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν

– Δείκτης Δέλτα CPPI (Delta Coordinated Price Pressure Index)
• Διαφορά δείκτη CCPI πριν και μετά την συγκέντρωση
• Υψηλότερος δείκτης Δέλτα CPPΙ → μεγαλύτερη πιθανότητα συντονισμού
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
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Επιχείρηση Α

Επιχείρηση 1

Επιχείρηση Β

Επιχείρηση 3Επιχείρηση 2

Καταναλωτές



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Εσωτερικοποίηση εξωτερικοτήτων 

– Τιμολόγησης (π.χ. διπλό περιθώριο κέρδους (double 
marginalization))

– Υπηρεσιών (π.χ. πρόβλημα δωρεάν επιβάτη (free-riding))

– Έρευνας & Ανάπτυξης (π.χ. εξειδικευμένες επενδύσεις)
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

• Αποκλεισμός εισροών

• Αποκλεισμός πελατών

• Πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες ανταγωνιστών

• Μηχανισμός δέσμευσης διατήρησης υψηλών τιμών σε κατώτερο επίπεδο 
αγοράς

Μονομερείς επιδράσεις

• Διευκόλυνση συνεννόησης λόγω πρόσβασης σε πληροφορίες ανταγωνιστών, 
μείωσης αριθμού ανταγωνιστών, εξαγορά maverick, αύξησης εμποδίων 
εισόδου

• Ευκολότερος εντοπισμός παρεκκλίσεων λόγω διαφάνειας

Επιδράσεις συντονισμού
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3-ΒΗΜΑΤΩΝ

Ικανότητα 
αποκλεισμού

Κίνητρα 
αποκλεισμού

Συνολικές 
επιδράσεις 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ
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Επιχείρηση Α

Επιχείρηση 1

Επιχείρηση Β

Επιχείρηση 3Επιχείρηση 2

Καταναλωτές

Περιορισμός 

δυνατότητας 

Επιχειρήσεων 2 

και 3 να 

ανταγωνιστούν 

την Επιχείρηση 1

Απώλεια κερδών 

για Επιχείρηση Α 

λόγω περιορισμού 

πωλήσεων σε 

Επιχείρηση 2 και 

Επιχείρηση 3 

προκειμένου να 

αυξηθούν τα 

κέρδη της 

Επιχείρησης 1

PA=10

20% 40% 40%

PB=12

20% → 60% 40% → 20%40% → 20%



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ

• Ικανότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών από εισροές
– Εναλλακτικές στρατηγικές αποκλεισμού

• Τερματισμός προμήθειας 
• Περιορισμός προμήθειας 

• Αύξηση τιμής εισροής 

• Τεχνολογική ασυμβατότητα
• Υποβάθμιση ποιότητας 

– Πρόκληση προβλημάτων στον ανταγωνισμό 
• Σημαντική εισροή για παραγωγή τελικού προϊόντος (ή προϊόντος επόμενης οικονομικής βαθμίδας)

• Σημαντικό το μερίδιο κόστους της εισροής στο συνολικό κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος 
• Υψηλό κόστος εναλλαγής προμηθευτή εισροής

• Ανώτερης ποιότητας εισροής→ επηρεάζει ποιότητα τελικού προϊόντος 

• Σημαντική δύναμη ολοκληρωμένης επιχείρησης σε αγορά προηγούμενου σταδίου
• Περιορισμοί στην παραγωγική ικανότητα ανταγωνιστικών προμηθευτών εισροής

• Σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην αγορά προηγούμενου σταδίου
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ

• Κίνητρα αποκλεισμού ανταγωνιστών από εισροές
– Εξαρτάται από επικερδότητα στρατηγικής αποκλεισμού

– Δύο αντίρροπες δυνάμεις
• Περιορισμός πωλήσεων εισροής σε ανταγωνιστές στην αγορά επόμενου σταδίου
• Αύξηση πωλήσεων / εσόδων τελικού προϊόντος σε αγορά επόμενου σταδίου

– Μικρότερο περιθώριο κέρδους σε αγορά προηγούμενου σταδίου → μικρότερη απώλεια από 
περιορισμό πωλήσεων εισροής

– Υψηλότερο περιθώριο κέρδους σε αγορά επόμενου σταδίου → μεγαλύτερο κέρδος από αύξηση 
πωλήσεων σε αγορά επόμενου σταδίου σε βάρος ανταγωνιστικών επιχειρήσεων

– Στενή υποκατάσταση προϊόντων ανταγωνιστών σε αγορά επόμενου σταδίου → μεγαλύτερη 
εκτροπή πωλήσεων σε ολοκληρωμένη επιχείρηση

– Υψηλότερο ποσοστό κόστους εισροής σε συνολικό κόστος → μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων σε 
αγορά επόμενου σταδίου από ολοκληρωμένη επιχείρηση

– Μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ολοκληρωμένης επιχείρησης σε αγορά επόμενου σταδίου →
υψηλότερα κέρδη από αύξηση τιμής τελικού προϊόντος σε αγορά επόμενου σταδίου
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ

• Συνολική επίδραση στον ανταγωνισμό
– Μεγαλύτερη επίδραση 

• Όσο πιο μεγάλη η αύξηση κόστους εισροής για ανταγωνιστές σε αγορά επόμενου σταδίου
• Όσο πιο μεγάλη η αύξηση τιμής τελικού προϊόντος σε αγορά επόμενου σταδίου
• Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός αποκλειόμενων επιχειρήσεων
• Όσο μεγαλύτερο το μερίδιο αγοράς αποκλειόμενων επιχειρήσεων 
• Όσο πιο στενός ανταγωνιστής σε αγορά επόμενου σταδίου

– Αύξηση εμποδίων εισόδου σε αγορά επόμενου σταδίου (π.χ. αύξηση τιμής εισροής, 
δυσμενέστεροι όροι προμήθειας εισροής)

– Αναγκαιότητα πρόσβασης σε εισροή 
– Μικρότερες στρατηγικές αντιστάθμισης ανταγωνιστών σε αγορά επόμενου σταδίου
– Μικρότερη η αντισταθμιστική ισχύς αγοραστών
– Μικρότερη πιθανότητα εισόδου σε αγορά προηγούμενου σταδίου
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
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Επιχείρηση Α

Επιχείρηση 1

Επιχείρηση Β

Επιχείρηση 3Επιχείρηση 2

Καταναλωτές

Περιορισμένη 

δυνατότητα 

Επιχείρησης Β να 

ανταγωνιστεί 

λόγω απώλειας 

οικονομιών 

κλίμακας

Αύξηση κερδών 

Επιχείρησης Α 

λόγω περιορισμού 

προμήθειας της 

Επιχείρησης 1 

από την 

Επιχείρηση Β

PA=11 PB=10

20% 40% 40%

PB=10 → 12

20% → 60% 40% → 20%40% → 20%



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

• Συμφωνία όρων συντονισμού
– Επιτυχής αποκλεισμός ανταγωνιστών (π.χ. μονομερείς επιδράσεις ή εξαγορά 

maverick)→ μείωση αριθμού επιχειρήσεων

– Αύξηση βαθμού συμμετρίας επιχειρήσεων 

– Ενίσχυση διαφάνειας 

– Κατάργηση επιχείρησης maverick

• Εντοπισμός παρεκκλίσεων
– Πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία ανταγωνιστών 

• Αποτρεπτικοί μηχανισμοί παρεκκλίσεων
– Αποτελεσματικότερες κυρώσεις (π.χ. περιορισμός προμήθειας εισροής)

• Αύξηση εμποδίων εισόδου → περιορισμός δυνητικού ανταγωνισμού
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΜΤΟΜ / TELE ATLAS (COMP M.4854)
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΜΤΟΜ / TELE ATLAS (COMP M.4854)

• Πιθανές αντιανταγωνιστικές επιδράσεις
– Αποκλεισμός ανταγωνιστών της TomTom σε χάρτες της Tele Atlas
– Προσέγγιση 3-βημάτων

• Ικανότητα →Μπορεί η Tele Atlas να προκαλέσει αύξηση των τιμών των ανταγωνιστών της 
TomTom;
– Εξαρτάται από το μερίδιο αγοράς της Tele Atlas και τη σημασία των χαρτών για τους ανταγωνιστές της 

TomTom
– Πρόβλημα δέσμευσης 

• Κίνητρα  → Θα ήταν κερδοφόρα μία τέτοια στρατηγική;
– Στάθμιση απώλειας κέρδους λόγω μη συνεργασίας με ανταγωνιστές της TomTom και της αύξησης κέρδους 

λόγω αύξησης του μεριδίου αγοράς της TomTom
– H δραστηριότητα στο κατώτερο επίπεδο αγοράς είναι μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας → η αύξηση του 

κόστους προμήθειας χαρτών δεν έχει μεγάλη επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των ανταγωνιστών της 
TomTom

• Συνολικές επιδράσεις → Θα έχαναν από αυτή τη στρατηγική οι τελικοί χρήστες/καταναλωτές;
– Περιορισμός διπλού περιθωρίου κέρδους
– Αναβάθμιση χαρτών 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων διαφορετικού κλάδου με 
ενδεχομένως σχετιζόμενα προϊόντα (π.χ. συμπληρωματικά 
προϊόντα, ανήκουν στην ίδια γκάμα)

• Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας
– Εξοικονομήσεις κόστους Ενδυνάμωση αγοραστικής ισχύος 

– Μείωση κόστους κεφαλαίου

– Περιορισμός φορολογικού βάρους

– Άμβλυνση προβλήματος ομηρίας (hold-up problem) 

– Περιορισμός κόστους συναλλαγής για καταναλωτές (one-stop shop)

– Βελτίωση ποιότητας προϊόντων
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1

ΧΑΛΥΒΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 3

ΣΙΔΗΡΟΣ =

ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ + 

ΑΝΘΡΑΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 4

ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ = 

ΚΡΑΜΑ 

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΛΚΟΥ



ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

• Μονομερείς επιδράσεις
– Συσπειρωτικές επιδράσεις (conglomerate effects)→ αύξηση ισχύος λόγω 

χαρτοφυλακίου προϊόντων / ποικιλιών (portfolio power)
• Εφαρμογή διακριτικής τιμολόγησης

• Ομαδοποιημένες / δεσμευμένες πωλήσεις → μόχλευση ισχύος σε άλλες αγορές 
(market power leverage)

• Εμπόδιο εισόδου στην αγορά (π.χ. αύξηση κόστους εισόδου, μη κάλυψη ελάχιστης 
βιώσιμης κλίμακας παραγωγής)

• Επιδράσεις συντονισμού
– Διευκόλυνση συντονισμού 

• Δραστηριοποίηση σε γειτονικές αγορές

• Περιορισμός κινήτρων εισόδου 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: ΥΠΟΘΕΣΗ GOOGLE/DOUBLECLICK

• Μικρό το κόστος υπηρεσιών DoubleClick σε σχέση με συνολικό κόστος 
διαφημίσεων προβολής

– Αριθμητικό παράδειγμα

• Χρέωση Doubleclick: €0,05 ανά 1000 εμφανίσεις (impressions)

• €2 ανά 1000 εμφανίσεις (impressions) για χώρο διαφημίσεων σε ιστοσελίδες

• Συνολικό κόστος = €2 + €0,05 = €2,05

• Αύξηση χρέωσης Doubleclick κατά 10% → €0,055

• Συνολικό κόστος = €2 + €0,055 = €2,055 (αύξηση 0,2%)

• Έντονος ανταγωνισμός σε αγορά διαφημίσεων προβολής

– Παροχή εκπτώσεων σε διαφημιστές και μεγάλους εκδότες 

– Στροφή σε εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών διαφημίσεων προβολής
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