
Ε(1998) 1388 τελικό

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Μαΐου 1998

µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και µε την
εφαρµογή της Συµφωνίας ΕΟΧ

(Yπόθεση IV/M.1016 - PRICE WATERHOUSE/COOPERS & LYBRAND)
_________________

(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2
στοιχείο α),

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον έλεγχο
των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1310/972, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

την απόφαση της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1998 να κινήσει τη διαδικασία στην παρούσα
υπόθεση,

τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής Συγκεντρώσεων,

Εκτιµώντας ότι:

1. Στις 11 ∆εκεµβρίου 1997, η Επιτροπή έλαβε λεπτοµερή κοινοποίηση της
σχεδιαζόµενης συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89, µε την οποία η Price Waterhouse και η Coopers & Lybrand θα
συγχωνεύονταν πλήρως κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισµού. Εφόσον η εν λόγω συµφωνία συνάφθηκε πριν από την
1η Μαρτίου 1998, η Επιτροπή εφάρµοσε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89
(εφεξής "κανονισµός για τις συγκεντρώσεις") όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή
του από τον κανονισµό αριθ. 1310/97.

2. Μετά την προκαταρκτική εξέταση της κοινοποίησης, η Επιτροπή συµπέρανε ότι η
σχεδιαζόµενη συγκέντρωση µπορούσε να δηµιουργήσει ή να ενισχύσει δεσπόζουσα
θέση που θα παρεµπόδιζε σε ουσιαστικό βαθµό τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό
στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της, και ότι εγείρει για το λόγο αυτό
σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβιβάσιµό της µε την κοινή αγορά.

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1· διορθωµένη έκδοση ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ. 13.
2 ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1.
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I. ΤΑ ΜΕΡΗ

3. Η Price Waterhouse (εφεξής "PW") και η Coopers & Lybrand (εφεξής "C&L") είναι
δύο από τις έξι µεγαλύτερες (εφεξής οι "έξι µεγάλες") εταιρείες ελεγκτικών και
λογιστικών υπηρεσιών σε παγκόσµιο επίπεδο (οι άλλες τέσσερις είναι η Arthur
Andersen ("AA"), η Deloitte Touche Tohmatsui International ("DTTI"), η KPMG
και η Ernst & Young ("EY")).

4. Οι δραστηριότητες των δύο µερών καλύπτουν τους ίδιους επιχειρηµατικούς τοµείς,
δηλαδή την παροχή σε επιχειρήσεις των ακόλουθων υπηρεσιών: έλεγχος των
λογαριασµών τους σύµφωνα µε τους εκ του νόµου προβλεπόµενους ελεγκτικούς
κανόνες ("υποχρεωτικός έλεγχος"), άλλες ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες,
υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικού ελέγχου, υπηρεσίες
συµβουλών διαχείρισης, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογίες των πληροφοριών και το
στρατηγικό προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων και των ανθρώπινων πόρων,
υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικών συµβουλών σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες σε
επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες.

II. Η ΠΡΑΞΗ

5. Στις 17 Σεπτεµβρίου 1997, η Price Waterhouse και η Coopers & Lybrand σύναψαν
συµφωνία για τη συγχώνευση των παγκόσµιων δικτύων τους.

6. Η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση θα γίνει µε τη συγχώνευση των µερών. ∆εδοµένου ότι
και οι δύο εταιρείες αποτελούνται από διεθνή δίκτυα εθνικών γραφείων που
εποπτεύονται από διεθνή όργανα, η συγχώνευσή τους θα πραγµατοποιηθεί µε µια
σειρά συναλλαγών και συµβατικών διακανονισµών µέσω των οποίων τα δύο δίκτυα
θα συγχωνευθούν σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα δύο µέρη θα αποκτήσουν νέα
ενοποιηµένη διάρθρωση ("Combination Agreement") που θα αντικατοπτρίζει τη
σηµερινή διάρθρωση της "PW Combination Agreement". Στην πράξη, οι εταίροι της
PW σε δεδοµένο έδαφος θα συγχωνευθούν µε τους εταίρους της C&L που
δραστηριοποιούνται στο ίδιο έδαφος. Ανάλογα µε την εθνική νοµοθεσία που διέπει
την παροχή ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών, η συγκέντρωση θα γίνει είτε µε
κανονική συγχώνευση των αντίστοιχων εταιρειών, είτε µε την απόκτηση από το ένα
µέρος των δραστηριοτήτων και του ενεργητικού του άλλου µέρους, είτε µε τυπική
λύση εταιρειών και τη σύσταση νέας εταιρείας. Οι εταιρείες που θα προκύψουν από
τις διάφορες τοπικές συγχωνεύσεις θα προσχωρήσουν στη συνέχεια στη νέα
"Combination Agreement" (εφεξής "συµφωνία οµίλου").

III. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

7. Και τα δύο µέρη είναι διαρθρωµένα υπό µορφή διεθνών δικτύων χωριστών και
αυτόνοµων εθνικών εταιρειών που λειτουργούν υπό κοινή επωνυµία και µε κοινά
επαγγελµατικά πρότυπα. Λαµβανοµένης υπόψη της πολυεταιρικής διάρθρωσης των
µερών, πρέπει να εξεταστεί εάν οι όµιλοι ή οι εταιρείες που τους απαρτίζουν
µπορούν, για τους σκοπούς του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις, να θεωρηθούν ως
ενιαίες επιχειρήσεις των οποίων η συγχώνευση θα αποτελούσε µια ενιαία
συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1, στοιχείο α) του
κανονισµού για τις συγκεντρώσεις.
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8. Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 6, η νέα εταιρεία θα βασίζεται στη διάρθρωση
της "PW Combination". ∆εδοµένου ότι το αποτέλεσµα µιας συγκέντρωσης είναι µια
ενιαία επιχείρηση, δηλαδή µια ενιαία οικονοµική οντότητα, για να προσδιοριστεί
εάν, για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 1, στοιχείο α) του κανονισµού για
τις συγκεντρώσεις, η εξεταζόµενη πράξη είναι µια συγκέντρωση, δηλαδή εάν η
συγχώνευση των δραστηριοτήτων προηγουµένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων θα
οδηγούσε στη δηµιουργία ενιαίας οικονοµικής µονάδας, πρέπει να εξεταστεί εάν
η PW Combination εξασφαλίζει επαρκή βαθµό συγκέντρωσης των αποφάσεων και
χρηµατοοικονοµικών συµφερόντων ώστε να έχει χαρακτήρα ενιαίας οικονοµικής
οντότητας για τους σκοπούς του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις.

9. Ο όµιλος PW χαρακτηρίζεται σήµερα από υψηλό βαθµό ενοποίησης, χάρη στη
σηµαντική εξέλιξη της διάρθρωσής του τα τελευταία χρόνια. Πριν από τη σύναψη
των συµφωνιών οµίλου, οι εταιρίες PW λειτουργούσαν ως δίκτυο εταιρειών µε κοινή
επωνυµία και κοινά πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας και υπηρεσιών. Κάθε
εταιρεία PW ασκούσε δραστηριότητες κυρίως στο έδαφός της και ανέθετε τις εκτός
του εδάφους της εργασίες σε µια εταιρεία PW στο σχετικό έδαφος.

10. ∆εδοµένου ότι αυτή η διάρθρωση αποδείχθηκε αναποτελεσµατική ως προς το
κόστος των συναλλαγών και την κατανοµή των πόρων, και για να αντιµετωπιστούν
οι δυσχέρειες όσον αφορά την οργάνωση των δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο,
η PW εισήγαγε ένα νέο σύστηµα στο πλαίσιο του οποίου ένα κοινό συµβούλιο
("Combination Board") ελέγχει και κατευθύνει τις εθνικές εταιρείες για όλες τις
πλευρές που σχετίζονται µε την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Η συµφωνία
οµίλου της PW Europe συνάφθηκε το 1988 προκειµένου να επιτρέψει στις
ευρωπαϊκές εταιρείες του οµίλου να λειτουργήσουν µε τρόπο που να εναρµονίζει τα
συµφέροντα των ιδιοκτητών των µεµονωµένων εταιρειών της PW και να προωθεί τα
συλλογικά τους συµφέροντα, περιορίζοντας έτσι τα κίνητρα που θα έχουν οι
εταιρείες αυτές να λαµβάνουν επιχειρηµατικές αποφάσεις που τις ευνοούν σε βάρος
άλλων εταιρειών του οµίλου. Επίσης, η PW ΗΠΑ υπέγραψε χωριστές διµερείς
συµφωνίες µε εταιρείες PW σε άλλες χώρες, ιδίως στο Μεξικό, την Ινδία, το Ισραήλ
και την Ιαπωνία, µε τις οποίες οι εταιρείες αυτές ανέλαβαν να διαθέσουν από κοινού
τους πόρους τους και να συντονίσουν τις στρατηγικές τους κατά τρόπο που να
εξυπηρετεί το αµοιβαίο συµφέρον τους. Εξάλλου, η συµφωνία οµίλου PW Ευρώπη
επεκτάθηκε πρόσφατα µε την υπογραφή νέας συµφωνίας µεταξύ των εταιρειών PW
Ευρώπης και ΗΠΑ. Οι εταιρείες PW που έχουν προσχωρήσει σε συµφωνίες οµίλου
λειτουργούν συλλογικά ως ενιαία οικονοµική οντότητα. Ο όµιλος περιλαµβάνει τις
εταιρείες που λειτουργούν στη ∆υτική Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ανατολική Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τη ∆ηµοκρατία της Νότιας Αφρικής.

11. [ ... ]*

12. [ ... ]*

13. [ � ]*

14. [ � ]*

15. [ � ]*

16. Από την ανωτέρω περιγραφή προκύπτει ότι η συµφωνία οµίλου PW χαρακτηρίζεται
από σηµαντικό βαθµό ενοποίησης [ ... ]*.

17. Τα χαρακτηριστικά αυτά καταδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικής κεντρικής
διαχείρισης και [ ... ]*. Συνεπώς, για τους σκοπούς του κανονισµού για τις

                                                
* Η παρούσα διατύπωση της απόφασης εξασφαλίζει την τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου.
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συγκεντρώσεις, η εξεταζόµενη πράξη θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενιαίας
οικονοµικής οντότητας και συνιστά ενιαία πράξη συγκέντρωσης στην οποία η PW
στο σύνολό της είναι ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη. Από την άποψη αυτή, δεν
θεωρήθηκε σκόπιµο να εξεταστεί εάν οι εταιρείες C&L αποτελούν ενιαία
οικονοµική οντότητα εφόσον, σε κάθε περίπτωση, οι µεµονωµένες συγχωνεύσεις
µεταξύ κάθε εθνικού εταίρου της PW και της C&L θεωρούνται επιµέρους
συναλλαγές µιας ενιαίας πράξης µεταξύ των δύο οµίλων. Κατά συνέπεια, για την
εκτίµηση της πράξης αυτής από πλευράς ανταγωνισµού εξετάστηκαν κατ΄ουσία όλες
οι τοπικές συγχωνεύσεις στο εσωτερικό του ΕΟΧ.

IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

18. Ο συνδυασµένος κύκλος εργασιών των δύο εταιρειών σε παγκόσµιο επίπεδο
υπερβαίνει τα 5.000 εκατ. ECU (Price Waterhouse: 4.630 εκατ. ECU, Coopers &
Lybrand: 5.305 εκατ.). Ο συνολικός κύκλος εργασιών καθενός από τα δύο µέρη στην
Κοινότητα υπερβαίνει τα 250 εκατ. ECU (Price Waterhouse: 1.301 εκατ. ECU,
Coopers & Lybrand: 2.249 εκατ.). Εξάλλου, ακόµα και εάν οι εταίροι της C&L
αντιµετωπίζονταν ως χωριστές οικονοµικές οντότητες, σε τρία τουλάχιστον κράτη
µέλη (Ηνωµένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες και Γερµανία) ο κύκλος εργασιών τους
υπερβαίνει τα 250 εκατ. ECU (772, 299 και 487 εκατ. ECU αντίστοιχα). Επιπλέον,
τα µέρη δεν πραγµατοποιούν στο ίδιο κράτος µέλος περισσότερο από τα δύο τρίτα
του συνολικού τους κύκλου εργασιών στην ΕΕ, ούτε τα δύο τρίτα του συνολικού
τους κύκλου εργασιών στον ΕΟΧ στο ίδιο κράτος του ΕΟΧ. Κατά συνέπεια, η
κοινοποιηθείσα πράξη είναι µια συγκέντρωση µε διαστάσεις στην Κοινότητα και
στον ΕΟΧ.

V. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

A. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τοµείς δραστηριοτήτων των µερών

19. Τα δύο µέρη παρέχουν ένα ευρύ φάσµα ειδικευµένων υπηρεσιών σε πελάτες που
είναι κυρίως µεγάλες επιχειρήσεις µε εθνική και πολυεθνική διάσταση που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων, καθώς και
σε πελάτες του δηµόσιου τοµέα.

20. Τα µέρη κατανέµουν τις υπηρεσίες που παρέχουν σε πέντε µεγάλες κατηγορίες τις
οποίες για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης θεωρούν χωριστές αγορές
προϊόντων: ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες· φορολογικές συµβουλές και
φοροτεχνική στήριξη· συµβουλές διαχείρισης· συµβουλές σε επιχειρήσεις που
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες· χρηµατοοικονοµικές συµβουλές σε επιχειρήσεις.

2. Οι αγορές των σχετικών προϊόντων

21. Η έρευνα που πραγµατοποίησε η Επιτροπή επιβεβαιώνει γενικά ότι οι εν λόγω πέντε
αγορές σχετικών προϊόντων αντιστοιχούν πράγµατι στους κυριότερους τοµείς
δραστηριοτήτων των µερών.
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22. Ωστόσο, η Επιτροπή εντόπισε δύο χωριστές αγορές ελεγκτικών και λογιστικών
υπηρεσιών: α) µια αγορά για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε µικροµεσαίες και
κυρίως εθνικές επιχειρήσεις, στην οποία οι "έξι µεγάλες" βρίσκονται σε
ανταγωνισµό µε µια δεύτερη οµάδα λιγότερο ισχυρών εταιρειών ελεγκτικών και
λογιστικών υπηρεσιών, και β) µια αγορά ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών σε
µεγάλες εισηγµένες σε χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, είτε εθνικής είτε πολυεθνικής
διάστασης, στην οποία οι "έξι µεγάλες" είναι οι κυριότεροι προµηθευτές.

23. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν επιµέρους πιο µικρές αγορές
ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών σε ορισµένες επιχειρήσεις, ιδίως στους τοµείς
των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

24. Οµοίως, η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει ίσως µια πιο µικρή αγορά στον τοµέα των
φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης, δηλαδή εκείνη των υπηρεσιών
σε µεγάλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες των "έξι µεγάλων".

25. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία διότι είχε ανησυχίες σχετικά µε τις επιπτώσεις που
θα µπορούσε να έχει η συγκέντρωση στον ανταγωνισµό στην αγορά ελεγκτικών και
λογιστικών υπηρεσιών σε µεγάλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες των "έξι
µεγάλων", στις πιθανές αγορές ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών σε τοµείς
(κυρίως τράπεζες και ασφαλίσεις) στους οποίους δραστηριοποιούνται µεγάλες
επιχειρήσεις που είναι πελάτες των "έξι µεγάλων", καθώς και στην πιθανή αγορά
φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης σε µεγάλες επιχειρήσεις που
είναι πελάτες των "έξι µεγάλων".

α) Ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε µεγάλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες
των "έξι µεγάλων"

i) Περιγραφή των υπηρεσιών

26. Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης, οι "ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες"
περιλαµβάνουν τη διενέργεια των εκ του νόµου προβλεπόµενων και των άλλων
ελέγχων σε λογαριασµούς επιχειρήσεων, και την παροχή άλλων "λογιστικών
υπηρεσιών που σχετίζονται µε ελεγκτικές εργασίες", οι οποίες απαιτούν την
εξειδίκευση του ελεγκτή στον έλεγχο εµπορικών συναλλαγών και λογιστικών
διαδικασιών για να εξακριβωθεί εάν οι συναλλαγές αυτές και οι συνέπειές τους
(ιδίως από πλευράς ενδεχόµενων υποχρεώσεων, κινδύνων και µελλοντικών εσόδων)
αντικατοπτρίζονται ορθά στις οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών.

27. Στις "λογιστικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε ελεγκτικές εργασίες", τα µέρη
περιέλαβαν µεταξύ άλλων και την παροχή γενικών λογιστικών συµβουλών, τον
έλεγχο µηχανογραφικών συστηµάτων, την αξιολόγηση του επιχειρηµατικού
κινδύνου, τον εσωτερικό έλεγχο, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την
απόκτηση νέων εταιρειών, την προετοιµασία εκθέσεων για την εισαγωγή σε
χρηµατιστήρια αξιών και τους µετά τις εξαγορές εταιρειών ελέγχους.

ii) Μεγάλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες των "έξι µεγάλων"

28. Τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι οι µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να
έχουν πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές προσφεύγουν, για την παροχή
ελεγκτικών υπηρεσιών, µόνο σε ελεγκτικές εταιρείες που διαθέτουν διεθνές δίκτυο
και διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος. Ο ισχυρισµός αυτός επιβεβαιώθηκε από τους
διάφορους φορείς της αγοράς κατά την έρευνα της Επιτροπής. Επιπλέον, η έρευνα
αυτή κατέδειξε ότι οι επιλογές αυτών των πελατών περιορίζονται σε µεγάλο βαθµό
στις έξι εταιρείες ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών που είναι γνωστές ως οι "έξι
µεγάλες", εφόσον µόνο οι εταιρείες αυτές παρέχουν τη γεωγραφική κάλυψη που
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είναι αναγκαία στους πελάτες αυτούς και την αξιοπιστία των οικονοµικών
καταστάσεων που απαιτούν οι διεθνείς κεφαλαιαγορές.

29. Οµοίως, κατά την έρευνά της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι "έξι µεγάλες" είναι στην
πραγµατικότητα οι αποκλειστικοί προµηθευτές ελεγκτικών και λογιστικών
υπηρεσιών σε µεγάλες εισηγµένες εταιρείες, όχι για λόγους που σχετίζονται µε τις
ισχύουσες ρυθµίσεις, αλλά διότι οι κεφαλαιαγορές συνήθως το απαιτούν.

30. Επιπλέον, οι απαντήσεις που έλαβε η Επιτροπή κατά την έρευνά της κατέδειξαν ότι
οι "έξι µεγάλες" είναι οι µόνες σχεδόν ελεγκτικές εταιρείες µε την τοµεακή
εµπειρογνωµοσύνη που απαιτούν οι περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις, εθνικές ή
πολυεθνικές, για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στους αντίστοιχους τοµείς τους.
Η τοµεακή εµπειρογνωµοσύνη θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική στους τοµείς των
τραπεζών και των ασφαλίσεων, όπως αναπτύσσεται κατωτέρω στις παραγράφους 32
και επόµενες.

31. Εξάλλου, η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι µια ελεγκτική εταιρεία που επιθυµεί
να καλύψει τις ανάγκες των µεγάλων επιχειρήσεων πρέπει να είναι σε θέση να
διαθέσει για το σκοπό αυτό σηµαντικούς πόρους.

iii) Συµπέρασµα

32. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εντόπισε µια αγορά σχετικών προϊόντων που
περιλαµβάνει την αγορά ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών σε µεγάλες και σε
εισηγµένες επιχειρήσεις, εθνικές ή πολυεθνικές, οι οποίες παρέχονται κυρίως από τις
"έξι µεγάλες", εφόσον µόνον αυτές µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των µεγάλων
επιχειρήσεων, οι οποίες για την παροχή των υπηρεσιών αυτών προσφεύγουν πάντα
σε ελεγκτικές εταιρείες που έχουν το απαιτούµενο κύρος στις χρηµατοπιστωτικές
αγορές (όσον αφορά τις µεγάλες επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο
χρηµατηστήριο), µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των θυγατρικών τους σε
παγκόσµιο επίπεδο (όσον αφορά τις πολυεθνικές επιχειρήσεις), έχουν την
απαιτούµενη εµπειρογνωµοσύνη στον τοµέα τους (όσον αφορά τις µεγάλες
επιχειρήσεις γενικά και ειδικότερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε
ρυθµιζόµενους τοµείς όπως οι τράπεζες και οι ασφαλίσεις), καθώς και σηµαντικούς
πόρους (όλες οι µεγάλες επιχειρήσεις).

β) Τοµεακές ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε µεγάλες εταιρείες που είναι
πελάτες των "έξι µεγάλων"

i) Τοµεακή εξειδίκευση των ελεγκτικών εργασιών

33. Οι ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες είναι επαγγελµατικές υπηρεσίες οι οποίες
παρέχονται από εταιρείες που διαθέτουν προσωπικό µε κατάλληλα επαγγελµατικά
προσόντα για τη διενέργεια των εκ του νόµου προβλεπόµενων ελέγχων. Το
ειδικευµένο αυτό προσωπικό µπορεί να παράσχει υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσµα
βιοµηχανικών και εµπορικών τοµέων, αλλά η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι σε
ένα στάδιο της σταδιοδροµίας τους οι ελεγκτές ειδικεύονται σε περιορισµένο αριθµό
τοµέων, γεγονός που τους επιτρέπει να αποκτήσουν µεγαλύτερη και πιο ειδικευµένη
επαγγελµατική εµπειρία. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι µια ελεγκτική εταιρεία µε
σηµαντική παρουσία σε ένα δεδοµένο τοµέα για µεγάλο χρονικό διάστηµα αποκτά
φήµη για την εµπειρογνωµοσύνη της στον τοµέα αυτό.
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34. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή διερεύνησε το ενδεχόµενο ύπαρξης χωριστών αγορών
ελεγκτικών υπηρεσιών σε τοµείς στους οποίους η πολύπλοκη φύση των
δραστηριοτήτων απαιτεί µια σηµαντική εξειδίκευση του ελεγκτή. Ωστόσο, οι µόνοι
τοµείς στους οποίους η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε την ύπαρξη της
δυνατότητας αυτής είναι εκείνοι των τραπεζών και των ασφαλίσεων. Πράγµατι, τόσο
οι πελάτες όσο και οι ανταγωνιστές των µερών συµφωνούν ότι οι δύο αυτοί τοµείς
πρέπει να διαχωριστούν από τους άλλους, περιλαµβανοµένων των άλλων τοµέων
που υπόκεινται σε ρυθµίσεις και των δηµόσιων επιχειρήσεων.

ii) Έλεγχοι σε τράπεζες και σε ασφαλιστικές εταιρείες

35. Η Επιτροπή διερεύνησε συνεπώς το ενδεχόµενο ύπαρξης χωριστών αγορών για τις
ελεγκτικές υπηρεσίες στους δύο αυτούς τοµείς, λόγω της ιδιαιτερότητας και της
πολυπλοκότητάς τους ως τοµέων που υπόκεινται σε ρυθµίσεις, και ιδίως λόγω της
συνδυασµένης ισχύος που θα είχαν τα µέρη στους τοµείς αυτούς σε ορισµένα κράτη
µέλη µετά την πραγµατοποίηση της σχεδιαζόµενης πράξης. Επιπλέον, όπως
αναφέρθηκε ανωτέρω, οι ενδιαφερόµενοι τρίτοι συµφωνούν γενικά µε την άποψη
της Επιτροπής σχετικά µε την ιδιαιτερότητα αυτών των τοµέων.

αα) Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση

36. Η Επιτροπή πραγµατοποίησε εκτενή έρευνα στους πελάτες των "µεγάλων έξι" στον
τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τοµέα, λαµβανοµένων υπόψη των πληροφοριών
που έλαβε σχετικά µε την ιδιαίτερη σηµασία της τοµεακής εµπειρογνωµοσύνης και
της επαγγελµατικής φήµης στους τοµείς αυτούς. Οι απαντήσεις των πελατών
επιβεβαίωσαν τον πολύπλοκο χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα των ελεγκτικών
εργασιών στους δύο αυτούς τοµείς και κατέδειξαν ότι, σε σύγκριση µε άλλους
τοµείς, η απαίτηση κατάλληλης τοµεακής εµπειρογνωµοσύνης σε δεδοµένη χώρα
και επαρκούς αριθµού ειδικευµένων ελεγκτών είναι δύο από τους βασικούς
παράγοντες που επηρεάζουν τη φήµη των ελεγκτικών εταιρειών στους τοµείς αυτούς
και έχουν για τους πελάτες µεγαλύτερη σηµασία από ό,τι οι τιµές των υπηρεσιών.
Πράγµατι, κατά την έρευνά της, η Επιτροπή συγκέντρωσε πολλές πληροφορίες, τόσο
από τις "έξι µεγάλες" όσο και από τους πελάτες τους, όσον αφορά τη σχετικά µικρή
σηµασία των τιµών ως παράγοντα επηρεασµού της απόφασης του πελάτη, είτε για
την επιλογή είτε για τη διατήρηση του ελεγκτή του. Στην περίπτωση των τραπεζών
και ασφαλιστικών εταιρειών, οι απαντήσεις που έλαβε η Επιτροπή κατέδειξαν ότι οι
πελάτες αυτοί σχεδόν πάντα θεωρούν ότι η τιµή των σχετικών υπηρεσιών είναι
λιγότερο σηµαντική, και σε πολλές περιπτώσεις "πολύ λιγότερο σηµαντική", σε
σχέση µε παράγοντες όπως η τοµεακή εµπειρογνωµοσύνη και η φήµη, ή η
εξοικείωση του ελεγκτή µε την εταιρεία τους.

37. Επιπλέον, οι πελάτες επεσήµαναν ότι η απόκτηση ελεγκτικής εµπειρογνωµοσύνης σε
αυτούς τους ειδικούς τοµείς απαιτεί σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ανέφεραν
ιδίως ότι οποιαδήποτε από τις "έξι µεγάλες" χρειάζεται συνήθως µια περίοδο
"εκκίνησης" δύο έως τριών ετών για να αποκτήσει την εµπειρογνωµοσύνη που
απαιτείται για την ικανοποιητική διενέργεια των ελέγχων και υπογράµµισαν τη
σηµασία του "άυλου" κόστους που αυτό αντιπροσώπευε για τους πελάτες από
πλευράς διαταραχών και χρόνου που πρέπει να διαθέσουν. Ωστόσο, στην παρούσα
περίπτωση πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, όπως επιβεβαιώθηκε από
τους περισσότερους πελάτες που ερωτήθηκαν από την Επιτροπή, τουλάχιστον τρεις,
εάν όχι όλες οι "έξι µεγάλες" ελεγκτικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν µια
ικανοποιητική εναλλακτική λύση. Επιπλέον, οι πελάτες αυτοί αναµένουν από το νέο
ελεγκτή να ενσωµατώσει στην αµοιβή του το χρηµατοοικονοµικό κόστος που
σχετίζεται µε την αλλαγή ελεγκτή. Πάντως, οι πελάτες του τραπεζικού και
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ασφαλιστικού τοµέα διστάζουν να αλλάξουν ελεγκτή λόγω του "άυλου" κόστους
που αυτό αντιπροσωπεύει γι΄αυτούς, καθώς και λόγω της σηµασίας που αποδίδουν
σε παράγοντες όπως η εµπιστοσύνη που οικοδοµείται στη µακροχρόνια σχέση µε
τον ελεγκτή τους, η οποία συχνά διαρκή περισσότερες δεκαετίες.

38. Ωστόσο, µετά την ανάλυση των πληροφοριών που συγκέντρωσε κατά την έρευνά
της, η Επιτροπή εντόπισε ορισµένους παράγοντες που περιορίζουν τη σηµασία των
προβληµάτων από την πλευρά της ζήτησης και αφορούν ιδίως τον τρόπο µε τον
οποίο οι πελάτες του τραπεζικού και ασφαλιστικού τοµέα αντιµετωπίζουν δύο
βασικούς παράγοντες: α) το χρόνο που απαιτείται για να αποκτήσει µια άλλη
εταιρεία της οµάδας των "έξι µεγάλων" τον ίδιο βαθµό εµπειρογνωµοσύνης µε
εκείνον του ελεγκτή τους, δηλαδή την περίοδο "εκκίνησης", και β) τη γενικότερη
επιφυλακτικότητα των πελατών να αλλάξουν ελεγκτή (βλέπε παράγραφο 37).

39. Όσον αφορά το πρώτο από τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περίοδοι
"εκκίνησης" που αναφέρουν οι πελάτες πρέπει να εξεταστούν στο γενικό πλαίσιο
µιας υπηρεσίας που, από ίδια τη φύση της, απαιτεί µια αρχική περίοδο προσαρµογής
σε περίπτωση αλλαγής ελεγκτή ή πελάτη, στη διάρκεια της οποίας ο νέος ελεγκτής
πρέπει να εξοικειωθεί µε τον πελάτη και η οποία συνεπάγεται ορισµένες διαταραχές
και τη διάθεση χρόνου από τον πελάτη, ακόµα και όταν ο τοµέας δραστηριότητας
είναι ο ίδιος. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τη σηµασία που αποδίδουν οι
πελάτες στο βαθµό στον οποίο ο ελεγκτής γνωρίζει την εταιρεία τους. Συνεπώς, η
Επιτροπή θεωρεί ότι ο χρόνος εκµάθησης που απαιτείται για την εξοικείωση ενός
ελεγκτή µε ένα νέο τοµέα έχει οριακή σηµασία σε σχέση µε το σύνολο της περιόδου
"εκκίνησης" που αναφέρουν οι πελάτες. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σηµασία
των περιόδων εκκίνησης πρέπει να εκτιµηθεί στο πλαίσιο της ιδιαίτερα
µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ ελεγκτή και πελάτη που αναφέρεται ανωτέρω.

40. Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιφυλάξεις των
πελατών ως προς την αλλαγή ελεγκτή, την οποία αποδίδουν σε κριτήρια όπως η
"εµπιστοσύνη", πρέπει επίσης να εκτιµηθεί στο πλαίσιο µιας υπηρεσίας στην οποία ο
ρόλος των προσωπικών σχέσεων και απόψεων είναι σηµαντικός. Σχετικά µε το θέµα
αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι ποιοτικοί παράγοντες όπως η "εµπιστοσύνη" πρέπει
επίσης να ερµηνεύονται στο ευρύτερο πλαίσιο κάθε σχέσης µεταξύ ελεγκτή και
πελάτη, στην οποία η εµπιστοσύνη έχει ουσιώδη σηµασία λόγω της φύσης των
ελεγκτικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον εξεταζόµενο τοµέα.

ββ) Από την πλευρά της προσφοράς

41. Για να ανταποκριθούν καλύτερα στις προσδοκίες και στις ανάγκες των πελατών, οι
"έξι µεγάλες", είναι οργανωµένες σε τοµεακή βάση και η στρατηγική αυτή
δικαιολογείται επίσης από την ανάγκη επαρκούς τοµεακής εξειδίκευσης για την
αποφυγή, στο µέτρο του δυνατού, των προβληµάτων ευθύνης σε τοµείς υψηλού
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου όπως οι τράπεζες και οι ασφαλίσεις.

42. Κατά την έρευνά της, η Επιτροπή συγκέντρωσε αποδείξεις για τον ιδιαίτερα υψηλό
βαθµό τοµεακής κατανοµής του προσωπικού των "έξι µεγάλων" που είναι
επιφορτισµένο µε τις ελεγκτικές εργασίες στους τοµείς των τραπεζών και των
ασφαλίσεων. Οι ειδικευµένοι ελεγκτές τους αφιερώνουν στους δύο αυτούς τοµείς
αναλογικά µεγαλύτερο µέρος της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας και του
χρόνου εργασίας τους από ό,τι στους άλλους τοµείς στους οποίους εργάζονται.
Επίσης, από τις απαντήσεις των "έξι µεγάλων" προκύπτει ότι ο υψηλός βαθµός
εξειδίκευσης στους τοµείς αυτούς οφείλεται στην ιδιαίτερη πολυπλοκότητά τους ως
τοµέων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µε υψηλότερο κίνδυνο και αυξηµένες
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ευθύνες λόγω των ρυθµίσεων στις οποίες υπόκεινται, σε συνδυασµό µε την
αντίστοιχη γνώση των απαντήσεων που συνεπάγονται οι ρυθµίσεις.

43. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τα ίδια τα µέρη, ένα από τα οποία δήλωσε ότι οι τοµείς
των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (τράπεζες και ασφαλίσεις) "απαιτούν ειδική
εµπειρογνωµοσύνη λόγω των υψηλότερων κινδύνων που ενέχουν και, για
ορισµένους πελάτες, της πολυπλοκότητας των συναλλαγών". Το άλλο µέρος δήλωσε
ότι "στις µεγάλες επιχειρήσεις και στα χρηµατοπιστωτικά κέντρα, η  φύση της
πελατείας απαιτεί την οργάνωση ειδικών οµάδων µε εξειδίκευση και εµπειρία σε
συγκεκριµένους τοµείς (π.χ. χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες). Οι ελεγκτές συνήθως
αποφασίζουν οι ίδιοι να εργαστούν στους ειδικούς αυτούς τοµείς και να συνεχίσουν
τη σταδιοδροµία τους σε αυτούς έως τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις".

44. Επιπλέον, εάν ο νέος ελεγκτής δεν διαθέτει κατάλληλη τοµεακή εµπειρογνωµοσύνη,
οι έλεγχοι στους τοµείς αυτούς συνεπάγονται ένα κόστος που βαρύνει την ελεγκτική
εταιρεία, από την οποία ο πελάτης αναµένει να προσαρµόσει την αµοιβή της ώστε
να καλύψει το κόστος αυτό κατά την περίοδο "εκκίνησης" η οποία, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 37, διαρκεί από δύο έως τρία χρόνια. Συνεπώς, µια ελεγκτική
εταιρεία έχει κάθε συµφέρον να διαθέτει επαρκή αριθµό ελεγκτών µε υψηλή
εξειδίκευση και αποδεδειγµένη πείρα στο σχετικό τοµέα (τράπεζες ή ασφαλίσεις),
για να πείσει τον πελάτη ότι είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του.

45. Εξάλλου, η Επιτροπή γνωρίζει ότι οι υψηλοί κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν αυτούς
τους τοµείς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µπορούν αυτοί καθαυτοί να
αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για µια ελεγκτική εταιρεία που δεν διαθέτει
επαρκή τοµεακή εξειδίκευση, εφόσον πρέπει επίσης να αξιολογήσει, τόσο από
χρηµατοοικονοµική άποψη όσο σε σχέση µε τη φήµη της στην αγορά, τις συνέπειες
από την ανάληψη των σχετικών ευθυνών, ιδίως σε περίπτωση σηµαντικών πελατών.

46. Φαίνεται ωστόσο ότι οι "έξι µεγάλες" εταιρείες έχουν όλες την απαιτούµενη
τοµεακή εµπειρογνωµοσύνη. Πράγµατι:

- οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές είναι ήδη παρούσες στην αγορά
ελεγκτικών υπηρεσιών στους τοµείς αυτούς, ακόµα και εάν δεν έχουν όλες την
ίδια ισχύ στα διάφορα κράτη µέλη·

- σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη, όλες οι "έξι µεγάλες" έχουν κάποιο βαθµό
τοµεακής εµπειρογνωµοσύνης, λόγω της παρουσίας τους σε συγκεκριµένο
τµήµα της αγοράς (π.χ. µικρές τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, θυγατρικές
ή υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών, ελεγκτικές εργασίες για λογαριασµό των
ρυθµιστικών αρχών, κλπ.)·

- η τοµεακή εξειδίκευση µπορεί επίσης να αποκτηθεί σε ένα δεδοµένο κράτος
µέλος απλώς µε την εξαγορά µιας επιχείρησης από έναν πελάτη·

- υπάρχει σηµαντικός αριθµός µη χρηµατοπιστωτικών εταιρειών µε θυγατρικές
που παρέχουν χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (όπως χρηµατοδοτικές
επιχειρήσεις θυγατρικές κατασκευαστών αυτοκινήτων, θυγατρικές µεγάλων
καταστηµάτων λιανικής πώλησης επιφορτισµένες µε την έκδοση καρτών
πληρωµής και την παροχή λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών, κλπ.). Η τοµεακή
εξειδίκευση µπορεί εποµένως να αποκτηθεί µε τον έλεγχο των λογαριασµών
αυτών των θυγατρικών·

- η τοµεακή εξειδίκευση στους τοµείς των τραπεζών και των ασφαλίσεων
µπορεί επίσης να αποκτηθεί µε την παροχή υπηρεσιών που δεν έχουν σχέση µε
ελεγκτικές εργασίες, όπως ιδίως η παροχή συµβουλών διαχείρισης, την οποία
αναλαµβάνουν όλες οι "έξι µεγάλες"·
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- οι "έξι µεγάλες" έχουν, εντός ορισµένων ορίων, τη δυνατότητα να
ανακατανέµουν το προσωπικό τους µεταξύ διάφορων χωρών ή να
προσελκύουν µε καλύτερες αµοιβές το προσωπικό των ανταγωνιστών τους.

47. Για τους λόγους αυτούς, η ανταγωνιστική ισχύς των εταιρειών της οµάδας των "έξι
µεγάλων" που έχουν περιορισµένη παρουσία στους τοµείς αυτούς σε δεδοµένη χώρα
δεν αντικατοπτρίζεται στο µερίδιο αγοράς τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τη µεγάλη
πλειοψηφία των πελατών στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, οι οποίοι δήλωσαν
ότι τουλάχιστον τέσσερις από τις "έξι µεγάλες" µπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο
των λογαριασµών τους. Συνεπώς, καθεµία από τις "έξι µεγάλες" θα µπορούσε να
διαθέσει σχετικά εύκολα τους αναγκαίους πόρους για να επεκτείνει τις ελεγκτικές
δραστηριότητές της στους τοµείς των τραπεζών και των ασφαλίσεων.

48. Ως αποτέλεσµα της θέσης των "έξι µεγάλων" που περιγράφεται ανωτέρω, ορισµένες
από αυτές έχουν διεισδύσει επιτυχώς στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, όπως η Price
Waterhouse στον τοµέα των ασφαλίσεων.

γγ) Συµπέρασµα

49. Aφού εξέτασε τους ανωτέρω παράγοντες, η Επιτροπή συµπέρανε ότι οι ελεγκτικές
και λογιστικές υπηρεσίες στους τοµείς των τραπεζών και των ασφαλίσεων δεν
αποτελούν χωριστές αγορές προϊόντων για την εκτίµηση των επιπτώσεων της
παρούσας συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό.

γ) Υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης σε µεγάλες
επιχειρήσεις που είναι πελάτες των "έξι µεγάλων"

50. Οι υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών περιλαµβάνουν την παροχή συµβουλών
σχετικά µε τη διάρθρωση των συναλλαγών και την οργάνωση των επιχειρήσεων
κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, καθώς
και σχετικά µε τις σχέσεις των πελατών µε τις φορολογικές αρχές.

51. Οµοίως, η φοροτεχνική στήριξη περιλαµβάνει την παροχή βοήθειας στους πελάτες
για τον υπολογισµό των φόρων που οφείλουν και την προετοιµασία των
φορολογικών δηλώσεών τους.

52. Τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι οι υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής
στήριξης παρέχονται όχι µόνο από εταιρείες ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών,
περιλαµβανοµένων των εταιρειών "µεσαίου µεγέθους", αλλά και από δικηγορικά
γραφεία. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε τον ισχυρισµό των µερών ότι οι
µεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες οι "έξι µεγάλες" παρέχουν ελεγκτικές και
λογιστικές υπηρεσίες δεν προσφεύγουν κατ΄ανάγκη µόνο στις "έξι µεγάλες" για την
παροχή φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης.

53. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συµπέρανε ότι δεν υπάρχει χωριστή αγορά σχετικού
προϊόντος για τις υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης σε
µεγάλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες των "έξι µεγάλων" για την παροχή
ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών, και ότι η αγορά αυτή δεν είναι διαφορετική
από την αγορά φορολογικών υπηρεσιών σε άλλες κατηγορίες πελατών.
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3. Συµπέρασµα για τις σχετικές αγορές προϊόντων

54. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω παραγόντων, η Επιτροπή συµπέρανε ότι για
την εκτίµηση της παρούσας υπόθεσης από πλευράς ανταγωνισµού, οι αγορές των
σχετικών προϊόντων είναι οι αγορές για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

α) ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε µεγάλες επιχειρήσεις που είναι 
πελάτες των "έξι µεγάλων"

β) ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις,

γ) φορολογικές συµβουλές και φοροτεχνική στήριξη (σύνολο της αγοράς),

δ) συµβουλές διαχείρισης,

ε) συµβουλές σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες,

στ) χρηµατοοικονοµική στήριξη επιχειρήσεων.

B. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1. Ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες

α) Ρυθµιστικό πλαίσιο και εθνικές αγορές

55. Στην Κοινότητα, η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών υπόκειται σε ρυθµίσεις στο
επίπεδο κάθε κράτους µέλους. Οι εθνικές κανονιστικές ρυθµίσεις ορίζουν το είδος
των εταιρειών που υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο, τη συχνότητα των ελέγχων,
το είδος και τα επαγγελµατικά προσόντα που πρέπει να έχει ο ελεγκτής για να
διενεργεί υποχρεωτικούς ελέγχους και τη νοµική µορφή που πρέπει να έχουν οι
ελεγκτικές εταιρείες. Επιπλέον, ενώ οι πελάτες επιλέγουν οι ίδιοι τους ελεγκτές τους,
σε πολλά κράτη µέλη και σε ορισµένους τοµείς (τράπεζες, ασφαλίσεις και
εισηγµένες εταιρείες), η εποπτική αρχή πρέπει να εγκρίνει το διορισµό του ελεγκτή.
Επίσης, ορισµένα κράτη µέλη ρυθµίζουν τη διάρκεια και τη δυνατότητα ανανέωσης
των συµβάσεων ελέγχου. Μια άλλη πλευρά της παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών που
υπόκειται σε ρυθµίσεις είναι η ελευθερία εγκατάστασης των ελεγκτικών εταιρειών,
λόγω των περιορισµών που τους επιβάλλονται ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
τη διαχείριση και τη νοµική τους µορφή στα κράτη µέλη.

56. Τα ίδια τα µέρη αναγνώρισαν ότι η παροχή ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών
υπόκειται σε αυστηρές ρυθµίσεις σε εθνικό επίπεδο και δήλωσαν ότι το γεγονός
αυτό "υποδηλώνει" την ύπαρξη εθνικών αγορών για τις υπηρεσίες αυτές. Θεωρούν
ωστόσο ότι αυτό ισχύει κυρίως για τις υπηρεσίες σε "µικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε µία κυρίως χώρα και δεν αντλούν κεφάλαια στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές".

β) Παρατηρήσεις σχετικά µε τη διεθνή διάσταση

57. Τα µέρη ισχυρίστηκαν επίσης ότι, λόγω της αύξησης του αριθµού των πολυεθνικών
επιχειρήσεων που απαιτούν την παροχή από την ίδια ελεγκτική εταιρεία υπηρεσιών
σε πολλές χώρες, η αγορά ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών έχει αποκτήσει
διεθνή διάσταση. Κατά την ανάλυση των απαντήσεων των φορέων της αγοράς
σχετικά µε τον προσδιορισµό της γεωγραφικής αγοράς αναφοράς για τις ελεγκτικές
και λογιστικές υπηρεσίες, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το θέµα της διεθνούς διάστασης
στην ιδιαίτερη περίπτωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων (στις οποίες οι "έξι
µεγάλες" παρέχουν ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες) που αποτελούν µέρος της
πελατειακής βάσης στις αγορές των σχετικών προϊόντων που λήφθηκαν υπόψη για
την εκτίµηση της παρούσας υπόθεσης.
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γ) Η µαρτυρία των "έξι µεγάλων" και των πελατών τους όσον αφορά τις ελεγκτικές
υπηρεσίες

58. Η ανάλυση αυτή κατέδειξε ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις/πελάτες των "έξι
µεγάλων" τείνουν όλο και περισσότερο να διαπραγµατεύονται την κάλυψη σε
παγκόσµια βάση των αναγκών τους από τον εταίρο των έξι µεγάλων που είναι
εγκατεστηµένος στη χώρα όπου εδρεύει η µητρική εταιρεία του πελάτη, υπό µορφή
ενός κατ΄αποκοπή "διεθνούς πακέτου". Η ανάλυση των απαντήσεων που έλαβε η
Επιτροπή κατά την εµπεριστατωµένη έρευνα της, τόσο από τις "έξι µεγάλες"
ελεγκτικές εταιρείες, περιλαµβανοµένων των µερών, όσο και από τους πελάτες
αυτών των εταιρειών, επιβεβαίωσε ότι παρόλο που το "πακέτο" αυτό, εάν υπάρχει,
αποτελεί καταρχήν ένα ενιαίο σύνολο υπηρεσιών που καλύπτει την προσφορά της
ελεγκτικής εταιρείας για όλες τις χώρες στις οποίες ο πολυεθνικός πελάτης έχει
ανάγκη παρόµοιων υπηρεσιών, διαµορφώνεται ωστόσο µε βάση τόσο τις ανάγκες
της θυγατρικής του πελάτη σε κάθε χώρα (λαµβανοµένων υπόψη των εθνικών
κανονιστικών ρυθµίσεων) όσο και την προσφορά, περιλαµβανοµένης της αµοιβής,
της ελεγκτικής εταιρείας που ενδεχοµένως θα επιλεγεί για την παροχή υπηρεσιών
στην εν λόγω θυγατρική.

59. Πράγµατι, ένα από τα µέρη στη συγκέντρωση περιέγραψε τη διαδικασία υποβολής
προσφορών ως µια διαδικασία "κεντρικής διαπραγµάτευσης µε τη µητρική εταιρεία
του πελάτη, µετά την οµαδοποίηση των εκτιµήσεων σε τοπικό επίπεδο και τις
διαπραγµατεύσεις µεταξύ των τοπικών ελεγκτικών εταιρειών και της διευθύνουσας
ελεγκτικής εταιρείας στη χώρα της µητρικής του πελάτη", προσθέτοντας ότι "η
προσέγγιση αυτή εφαρµόζεται στο 90% περίπου των προσφορών". Το άλλο µέρος
δήλωσε ότι µετά τη λήψη της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, η
διευθύνουσα ελεγκτική εταιρεία εντοπίζει τα ελεγκτικά γραφεία, τους εταίρους και
τις οµάδες που θα εκτελέσουν όλες τις εργασίες για λογαριασµό του δυνητικού
πελάτη. Τα γραφεία αυτά καλούνται να εξετάσουν τις εργασίες που πρέπει να
εκτελεστούν και να προετοιµάσουν µια εκτίµηση του κόστους του απαιτούµενου
χρόνου. Οι τοπικές εκτιµήσεις υποβάλλονται απευθείας στη διευθύνουσα εταιρεία
που επεξεργάζεται σε κεντρικό επίπεδο την προσφορά προκειµένου να διευκολύνει
την επιλογή της στρατηγικής για τον καθορισµό της συνολικής αµοιβής ... και εάν η
προτεινόµενη συνολική αµοιβή είναι κατώτερη από το σύνολο των τοπικών
εκτιµήσεων, η διαφορά κατανέµεται δίκαια µεταξύ συµµετεχόντων γραφείων". Το
ίδιο µέρος δήλωσε επίσης ότι "η διοίκηση του οµίλου ζητά συχνά τη γνώµη της
διοίκησης της θυγατρικής σχετικά µε τους ανταγωνιστές της υποψήφιας ελεγκτικής
εταιρείας" και ότι "γίνονται διαβουλεύσεις µε τη διοίκηση των ελεγκτικών γραφείων
στις χώρες των θυγατρικών για να εξασφαλιστεί ότι οι τοπικές νοµοθετικές και
ρυθµιστικές απαιτήσεις λαµβάνονται υπόψη κατά την προετοιµασία της προσφοράς
σε κεντρικό επίπεδο και ότι αυτές οι τεχνικές πλευρές της διαδικασίας υποβολής
προσφορών αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο για να
εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε το σύνολο των απαιτήσεων".

60. Επιπλέον, πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις/πελάτες των µερών, των οποίων η
Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη κατά την έρευνα αγοράς που πραγµατοποίησε, δήλωσαν
ότι διαπραγµατεύονται την παροχή αυτών των υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της
σχετικής αµοιβής, µε τους προµηθευτές ελεγκτικών υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο,
δηλαδή ότι οι θυγατρικές τους απευθύνονται απευθείας στο εθνικό ελεγκτικό
γραφείο, παρόλο που η οριστική προσφορά συντονίζεται ή και εποπτεύεται σε
κεντρικό επίπεδο. Μια από τις πολυεθνικές αυτές, η οποία δήλωσε ότι θεωρεί ότι η
γεωγραφική αγορά αναφοράς είναι η εθνική αγορά, επιβεβαίωσε ότι στην περίπτωσή
της "η διαπραγµάτευση της αµοιβής για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε
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θυγατρικές γίνεται από τη διοίκηση της θυγατρικής". Μια άλλη πολυεθνική πελάτης
των µερών αναγνώρισε ότι "διαπραγµατεύεται σε κεντρικό επίπεδο την αµοιβή και
την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών", αλλά δήλωσε ότι "η συµφωνία για τις
αµοιβές και τους άλλους όρους γίνεται στο επίπεδο κάθε µεµονωµένης επιχείρησης"
εφόσον "κάθε επιχείρηση βαρύνεται µε το κόστος των υπηρεσιών που της
παρέχονται και η τοπική διοίκηση συνήθως συµµετέχει στις συζητήσεις και
διαπραγµατεύσεις", και ότι δεν έχει διαπραγµατευθεί κανένα διεθνές πακέτο µε
καµία από τις "έξι µεγάλες". Μια άλλη πολυεθνική πελάτης των µερών δήλωσε ότι
"διαπραγµατεύεται σε τοπικό επίπεδο µε τις ελεγκτικές εταιρείες" και δεν διεξάγει
"κεντρικές διαπραγµατεύσεις για τις υπηρεσίες αυτές".

61. Εξάλλου, όλες οι πολυεθνικές επιχειρήσεις/πελάτες των µερών έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: την ανάγκη, ως όµιλοι επιχειρήσεων, να προβαίνουν στον έλεγχο
των ενοποιηµένων λογαριασµών τους, ο οποίος συνδυάζει τον έλεγχο των
λογαριασµών της µητρικής και των θυγατρικών της σε παγκόσµιο επίπεδο.
∆εδοµένου ότι αυτός ο ενοποιηµένος έλεγχος πραγµατοποιείται στη χώρα στην
οποία είναι εγκατεστηµένη η µητρική, η επιλογή ενός ελεγκτή από τη µητρική για τη
διενέργεια του ελέγχου αυτού (και συνεπώς για τον έλεγχο του οµίλου της σε
παγκόσµιο επίπεδο) επηρεάζεται από την εκτίµησή της (ιδίως από πλευράς φήµης
και εµπειρογνωµοσύνης) για τις ελεγκτικές υπηρεσίες που προσφέρονται στη χώρα
στην οποία είναι εγκατεστηµένη. Πράγµατι, φαίνεται ότι ακόµα και µια ιδιαίτερα
ισχυρή θέση σε µια συγκεκριµένη χώρα και βιοµηχανία όσον αφορά τον έλεγχο των
θυγατρικών ξένων επιχειρήσεων µπορεί να συνδυάζεται µε µια σχετικά
περιορισµένη ισχύ όσον αφορά τον έλεγχο των επιχειρήσεων του ιδίου τοµέα που
έχουν την καταστατική τους έδρα στη χώρα αυτή.

δ) Καθοριστικά χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών

62. Αφού έλαβε υπόψη όλους τους ανωτέρω παράγοντες στην ανάλυση των
γεωγραφικών ορίων της αγοράς των σχετικών προϊόντων στην παρούσα υπόθεση, η
Επιτροπή εντόπισε ιδίως τα ακόλουθα χαρακτηριστικά των εθνικών αγορών:

α) υπάρχουν εθνικές κανονιστικές ρυθµίσεις που επηρεάζουν τόσο τη ζήτηση
(υποχρέωση διενέργειας ελέγχου) όσο και την προσφορά (επαγγελµατικά προσόντα
ελεγκτών και περιορισµοί στην ελευθερία εγκατάστασης ελεγκτικών εταιρειών σε
κάθε κράτος µέλος)·

β) ο προµηθευτής ελεγκτικών υπηρεσιών πρέπει να έχει τοπική παρουσία, µε το
αναγκαίο ειδικευµένο προσωπικό, την επαγγελµατική εµπειρογνωµοσύνη
(περιλαµβανοµένης της γνώσης των εθνικών ρυθµιστικών απαιτήσεων), και την
αναγνώριση/φήµη του "σήµατός" του σε καθεµία από τις χώρες στις οποίες θα
κληθεί να παράσχει τη σχετική ελεγκτική και λογιστική υπηρεσία.

ε) Συµπέρασµα

63. Αφού έλαβε υπόψη τα χαρακτηριστικά των "εθνικών αγορών" και όλους τους
άλλους παράγοντες που περιγράφονται ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι οι εθνικές
αγορές είναι οι γεωγραφικές αγορές αναφοράς για την εκτίµηση των επιπτώσεων της
συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό στις αγορές ελεγκτικών και λογιστικών
υπηρεσιών.
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2. Υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης

64. Λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών απαιτήσεων σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τα
επαγγελµατικά προσόντα και την εµπειρογνωµοσύνη, καθώς και του γεγονότος ότι
κάθε κράτος µέλος έχει τη δική του φορολογική νοµοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι
οι εθνικές αγορές είναι οι γεωγραφικές αγορές αναφοράς για την εκτίµηση των
επιπτώσεων της εξεταζόµενης συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών φορολογικών
συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης.

3. Υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης

65. Οι υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης παρέχονται σε ευρύ φάσµα πελατών, τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα. Τα µέρη επικαλέστηκαν το γεγονός ότι ο
µόνος παράγοντας που περιορίζει την ικανότητα δραστηριοποίησης σε αυτή την
αγορά σχετίζεται µε τα προσόντα και τους πόρους που απαιτούν οι πελάτες,
ορισµένοι από τους οποίους έχουν αποκλειστικά εθνικές ή τοπικές ανάγκες, ενώ
άλλοι, µε πολυεθνική διάρθρωση, έχουν ανάγκη παρόµοιων υπηρεσιών σε πολλές
χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη ισχυρίστηκαν ότι η οικεία αγορά έχει τόσο εθνική
όσο και πολυεθνική διάσταση, εφόσον και στα δύο αυτά επίπεδα ανταγωνίζονται
πολυάριθµοι προµηθευτές υπηρεσιών, στους οποίους περιλαµβάνονται ειδικευµένα
γραφεία (σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο), γραφεία ορκωτών λογιστών και γραφεία
παροχής συµβουλών (και στα δύο επίπεδα).

66. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε γενικά τους ισχυρισµούς των µερών.
∆εδοµένου ωστόσο ότι η εξεταζόµενη συγκέντρωση δεν οδηγεί στη δηµιουργία ή
την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης σε καµία γεωγραφική αγορά αναφοράς, όπως
αναπτύσσεται στις παραγράφους 69 και επόµενες, η Επιτροπή αποφάσισε να µην
δώσει προς το παρόν ακριβή ορισµό της γεωγραφικής αγοράς αναφοράς για την
παροχή υπηρεσιών συµβουλών διαχείρισης στην εξεταζόµενη υπόθεση.

4. Υπηρεσίες συµβουλών σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες

67. Σύµφωνα µε την περιγραφή των µερών, η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες υπόκειται σε εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις. Παρόλο που
µπορούν να υπάρχουν περιπτώσεις αφερεγγυότητας επιχειρήσεων σε διεθνές
επίπεδο, ο διορισµός του εκκαθαριστή γίνεται σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε τους
κανόνες κάθε εθνικής νοµοθεσίας. Επιπλέον, η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε
την εθνική διάσταση αυτής της αγοράς. Έτσι, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εθνικές
αγορές είναι οι εθνικές αγορές αναφοράς για την εκτίµηση των επιπτώσεων της
εξεταζόµενης συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες.

5. Υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικής στήριξης σε επιχειρήσεις

68. Σε προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 1993 (BHF/CCF/
Charterhouse - Υπόθεση αριθ. IV/M.3193), η Επιτροπή έκρινε ότι οι υπηρεσίες
χρηµατοοικονοµικής στήριξης σε επιχειρήσεις παρέχονταν σε εθνικές αγορές.
Ωστόσο, τα µέρη υποστήριξαν ότι για ορισµένες υπηρεσίες η οικεία αγορά είναι
διεθνής και η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι η παροχή αυτών των

                                                
3 ΕΕ C 247, 10.3.1993, σ. 4.
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υπηρεσιών έχει τόσο εθνικές όσο και διεθνείς πτυχές. ∆εδοµένου όµως ότι η
Επιτροπή, στην εκτίµηση που αναπτύσσεται κατωτέρω, συµπεραίνει ότι η παρούσα
συγκέντρωση δεν οδηγεί στη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης σε
καµία από τις αγορές αυτών των υπηρεσιών, αποφάσισε να µην προσδιορίσει
επακριβώς τη γεωγραφική αγορά αναφοράς στην παρούσα υπόθεση.

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1. Χαρακτηριστικά της αγοράς

α) ∆ραστηριότητες των ελεγκτικών γραφείων των "έξι µεγάλων"

69. Καθεµία από τις "έξι µεγάλες" ασκεί σήµερα σηµαντικές δραστηριότητες σε όλες τις
αγορές σχετικών προϊόντων, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα (τα στοιχεία
για τις υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης, συµβουλών σε επιχειρήσεις που
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες και χρηµατοοικονοµικών συµβουλών σε επιχειρήσεις
οµαδοποιούνται στη στήλη "Λοιπά").

Παγκόσµιος κύκλος
εργασιών για το 1996 σε
δισεκατ. US$ (εκτιµήσεις)

Σύνολο Ελεγκτική/
Λογιστική

Φορολογία Λοιπά

AA 9.5 2.9 1.7 4.9

KPMG 8.1 4.5 1.6 2.0

E&Y 7.8 3.5 1.6 2.7

C&L 6.8 3.6 1.3 1.9

DTTI 6.5 3.6 1.3 1.6

PW 5.0 2.4 1.1 1.5

Πηγή: International Accounting Bulletin

70. Ο ακόλουθος πίνακας εµφανίζει (µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία) τα ποσοστά των
συνολικών εσόδων καθεµίας από τις "έξι µεγάλες" σε κάθε κατηγορία προϊόντων:

Ποσοστό των συνολικών
εσόδων:

Ελεγκτική/  Λογιστική Φορολογία Λοιπά

AA 30.5% 17.9% 51.6%

KPMG 55.6% 19.8% 24.7%

E&Y 44.9% 20.5% 34.6%

C&L 52.9% 19.1% 27.9%

DTTI 55.4% 20.0% 24.6%

PW 48.0% 22.0% 30.0%
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71. Παρόλο που καθεµία από τις "έξι µεγάλες" δραστηριοποιείται σε όλες τις αγορές
των σχετικών προϊόντων, όπως ορίζονται ανωτέρω, πρέπει να σηµειωθεί ότι σε
καθεµία από τις αγορές αυτές, εκτός από την αγορά των ελεγκτικών και λογιστικών
υπηρεσιών που οι "έξι µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες επιχειρήσεις, οι "έξι µεγάλες"
βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε πολλούς άλλους προµηθευτές των ίδιων υπηρεσιών:

- όσον αφορά τις υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής
στήριξης, οι "έξι µεγάλες" βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε άλλες εταιρείες
ορκωτών λογιστών, δικηγορικά γραφεία και τράπεζες;

- όσον αφορά τις υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης, οι "έξι µεγάλες"
βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε πολλές άλλες εταιρείες παροχής συµβουλών
όπως η McKinsey, η Boston Consulting Group, η IBM, η EDS, η Bain & Co.,
κλπ.;

- όσον αφορά τις υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικών συµβουλών σε επιχειρήσεις,
οι "έξι µεγάλες" βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε πολλές τράπεζες επενδύσεων
και άλλες εταιρείες, όπως ιδίως η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η SBC
Warburg Dillon Read, κλπ.;

- όσον αφορά τις υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες, οι
"έξι µεγάλες" βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε τα δικηγορικά γραφεία.

β) Η αγορά ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών

72. Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες
αντιπροσωπεύουν το ήµισυ περίπου των συνολικών εσόδων καθεµιάς από τις "έξι
µεγάλες" (εκτός από την AA, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην παροχή
υπηρεσιών συµβουλών διαχείρισης).

73. Στην Κοινότητα (καθώς και σε χώρες όπως οι ΗΠΑ), η νοµοθεσία σχετικά µε τις
ελεγκτικές απαιτήσεις είναι γενικά αναπτυγµένη και πολύπλοκη και η αγορά
ελεγκτικών υπηρεσιών είναι µια σχετικά ώριµη αγορά.

74. Η περίοδος για την οποία επιλέγονται οι ελεγκτές ποικίλλει ανάλογα µε τη χώρα
(π.χ. ένα έτος στο Ηνωµένο Βασίλειο, περισσότερα έτη σε άλλα κράτη µέλη).
Συνήθως, η θητεία των ελεγκτών ανανεώνεται και εποµένως η σχέση µεταξύ
ελεγκτή και πελάτη είναι συχνά µακροχρόνια και µπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια
ή και δεκαετίες. Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι αυτό οφείλεται ιδίως στο
γεγονός ότι η αλλαγή ελεγκτή µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τη φήµη ενός
πελάτη ή για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του από τις χρηµατοπιστωτικές
αγορές, στο βαθµό που οι επενδυτικοί κύκλοι ενδέχεται να θεωρήσουν ότι η αλλαγή
ελεγκτή συγκαλύπτει διαφωνίες σχετικά µε την παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων της επιχείρησης και ενδεχόµενα προβλήµατα στους λογαριασµούς της.
Ένας άλλος λόγος είναι ότι ο πελάτης πρέπει να διαθέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα,
έξοδα για κατάρτιση και άλλους πόρους για να εξασφαλίσει ότι ο νέος ελεγκτής έχει
επαρκώς εξοικειωθεί µε τη χρηµατοοικονοµική του διάρθρωση και µε τις
δραστηριότητές του ώστε να είναι σε θέση να διενεργήσει ικανοποιητικό έλεγχο,
διατηρώντας σε αποδεκτά επίπεδα τους κινδύνους για τους µετόχους.

75. Για να επιλέξουν έναν ελεγκτή, οι µεγάλες επιχειρήσεις οργανώνουν συνήθως µια
ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών. Κανονικά, ο πελάτης καλεί περισσότερες
ελεγκτικές εταιρείες (συνήθως τρεις ή τέσσερις) να του υποβάλουν τις αρχικές
προσφορές τους, µε βάση τις οποίες ο πελάτης θα κάνει την τελική επιλογή του.
Κατά την επιλογή µεταξύ των διάφορων ελεγκτικών εταιρειών, ο πελάτης αποδίδει
σηµασία τόσο σε παράγοντες άλλους από την τιµή όσο και στην αµοιβή του
ελεγκτή. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι η ισχύς του δικτύου της ελεγκτικής
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εταιρείας, η ποιότητα των εργασιών της, η φήµη της, ο τρόπος µε τον οποίο
προτείνει να εκτελέσει τις εργασίες (περιλαµβανοµένης για παράδειγµα της χρήσης
τεχνολογιών), και η εµπειρία και εµπειρογνωµοσύνη του προσωπικού που θα
αναλάβει τις ελεγκτικές εργασίες.

76. Ακόµα και µετά από µακροχρόνια συνεργασία µε έναν ελεγκτή, ο πελάτης µπορεί να
αποφασίσει να οργανώσει νέα διαδικασία ανταγωνιστικών προσφορών εάν εκτιµά
ότι µπορεί να λάβει καλύτερη προσφορά, ή για να αποτρέψει µια ενδεχόµενη
αύξηση της αµοιβής του ελεγκτή του, ή µε την ευκαιρία µιας αλλαγής στη
διάρθρωσή του όπως µια συγχώνευση ή µια εξαγορά. Κατά συνέπεια, η τιµή των
ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών διαµορφώνεται µε περιοδικές διαδικασίες
ανταγωνιστικών προσφορών.

77. Η ιστορική αύξηση της ζήτησης για ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες στα
περισσότερα κράτη µέλη οφείλεται στην εφαρµογή των κοινοτικών οδηγιών που
απαιτούν από ορισµένες εταιρείες να προβαίνουν σε έλεγχο των λογαριασµών τους.
Αναµένεται ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται στο µέλλον χάρη στην πρόοδο
της ζήτησης για µη υποχρεωτικούς ελέγχους και για λογιστικές υπηρεσίες, καθώς
και σε διαρθρωτικές αλλαγές όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και η όλο και ευρύτερη
προσφυγή στις κεφαλαιαγορές για την άντληση χρηµατοδοτικών µέσων.

78. Οι ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελµατικών προσόντων, προσωπικής ακεραιότητας και
ανεξαρτησίας που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που διενεργούν τους
υποχρεωτικούς ελέγχους καθορίζονται από την όγδοη οδηγία εταιρικού δικαίου
(οδηγία του Συµβουλίου 84/253/ΕΟΚ4). Ωστόσο, η οδηγία δεν περιέχει
συγκεκριµένες διατάξεις για πολλά άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την ελεγκτική
λειτουργία. Ορισµένα από τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται σε εθνικό επίπεδο ή από τις
επαγγελµατικές κλαδικές ενώσεις. Τα θέµατα που συνήθως αποτελούν αντικείµενο
ενδοκλαδικών ρυθµίσεων µπορούν να καταταγούν σε δύο κυρίως κατηγορίες:
κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας (ανεξαρτησία, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα,
επαγγελµατικό απόρρητο) και κανόνες για τις µεθόδους εργασίας και την
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Είναι γεγονός ότι στην Κοινότητα τα
θέµατα που καλύπτονται από ενδοκλαδικές ρυθµίσεις ποικίλλουν. Ποικίλλοι είναι
επίσης και ισχύοντες κανόνες ανάλογα µε το κράτος µέλος. Ωστόσο, υπάρχει µια
όλο και πιο έντονη τάση για την υιοθέτηση σε εθνικό επίπεδο των κανόνων που
διαµορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, ιδίως από την International Federation of
Accountants (IFAC). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η "Fédération des Experts Comptables
Européens" (FEE) προωθεί επίσης την υιοθέτηση διεθνών προτύπων στα κράτη
µέλη.

79. Η συµµετοχή σε εθνικούς οργανισµούς ενδοκλαδικών ρυθµίσεων αποφασίζεται
συνήθως σε επίπεδο µεµονωµένων εταιρειών. Αλλά ακόµα και στον τοµέα αυτό, οι
ελεγκτικές εταιρείες επηρεάζουν σηµαντικά τον καθορισµό των ενδοκλαδικών
κανόνων, εφόσον µπορούν να διαθέσουν το χρόνο και τις προσπάθειες που
απαιτούνται για τη συµµετοχή στις αρµόδιες οµάδες εργασίας, ιδίως σε διεθνές
επίπεδο. Είναι σαφές ότι οι κυριότεροι φορείς της αγοράς µπορούν να ασκούν
σηµαντικότερο ρόλο στην IFAC και εποµένως στον καθορισµό διεθνών προτύπων.

                                                
4 ΕΕ L 126, 12.5.1984, σ. 20.
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∆εδοµένου ότι τα εθνικά πρότυπα ευθυγραµµίζονται όλο και περισσότερο µε τα
πρότυπα της IFAC και ότι οι ίδιες εταιρείες συµµετέχουν συχνά και στον καθορισµό
εθνικών προτύπων, η επιρροή των µεγάλων ελεγκτικών εταιρειών στη διαδικασία
καθορισµού των προτύπων είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

80. Στο Πράσινο Βιβλίο της "Ρόλος, καθεστώς και ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή
στην ΕΕ"5, η Επιτροπή θέτει µια σειρά ερωτήσεων σχετικά µε τις ρυθµίσεις που
διέπουν στην Κοινότητα την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. Το θέµα της
παρακολούθησης των ενδοκλαδικών ρυθµίσεων σε κοινοτικό επίπεδο θα αποκτήσει
όλο και µεγαλύτερη σηµασία καθώς η Κοινότητα προσανατολίζεται προς µια ενιαία
αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών και, παράλληλα, ο βαθµός συγκέντρωσης στον τοµέα
αυτό αυξάνεται όλο και περισσότερο.

2. Ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις

81. Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν απαιτούν
από τους ελεγκτές τους το ίδιο επίπεδο πόρων (βαθµός εµπειρογνωµοσύνης,
γεωγραφική κάλυψη κλπ.) όπως οι µεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, παρόλο που σε
ορισµένες περιπτώσεις προσφεύγουν στις υπηρεσίες των "έξι µεγάλων", συνήθως
απευθύνονται σε µικρότερες ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες βρίσκονται σε έντονο
ανταγωνισµό µε τις "έξι µεγάλες" στον τοµέα των ΜΜΕ. Η Επιτροπή συµπεραίνει
εποµένως ότι η εξεταζόµενη συγκέντρωση δεν δηµιουργεί ανησυχίες όσον αφορά
τον ανταγωνισµό στην αγορά ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

3. Ελεγκτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε µεγάλες επιχειρήσεις

82. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αγορά των σχετικών προϊόντων είναι η αγορά των
ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών που οι "έξι µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες
επιχειρήσεις και ότι ως προς τη γεωγραφική της διάσταση η αγορά αυτή είναι η
εθνική αγορά (βλέπε παραγράφους 19 και επόµενες).

83. ∆εδοµένου ότι η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης,
εφόσον µόνο οι "έξι µεγάλες" µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των µεγάλων
επιχειρήσεων σε κάθε κράτος µέλος, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να εξετάσει εάν η
σχεδιαζόµενη συγχώνευση µεταξύ της PW και της C&L µπορεί να οδηγήσει στη
δηµιουργία ή ενίσχυση µεµονωµένης δεσπόζουσας θέσης, ή στη δηµιουργία ή
ενίσχυση ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης.

84. Για να εξετάσει την ενδεχόµενη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην
αγορά αυτή, η Επιτροπή χρησιµοποίησε δηµοσιευµένα στοιχεία που της παρείχαν τα
µέρη και τα οποία αφορούν όλους τους πελάτες ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι ορθή από µεθοδολογική άποψη,
εφόσον οι αναλογίες των αµοιβών είναι σχεδόν οι ίδιες για κάθε µέλος της οµάδας
των "έξι µεγάλων", τόσο µε βάση το σύνολο της πελατείας όσο και µε βάση τις
µεγάλες επιχειρήσεις µόνο.

α) Μεµονωµένη δεσπόζουσα θέση

85. Από το παράρτηµα Ι µπορεί να διαπιστωθεί ότι το σωρευτικό µερίδιο αγοράς των
συγχωνευόµενων εταιρειών δεν θα υπερβεί το 40% σε κανένα κράτος µέλος. Τα τρία
µεγαλύτερα συνδυασµένα µερίδια αγοράς είναι 38,6% στη Γερµανία, 35,1% στο
Ηνωµένο Βασίλειο και 34,1% στην Ιρλανδία, ενώ ο πλησιέστερος ανταγωνιστής
(KPMG) έχει µερίδια 31,9%, 22,7% και 23,6% αντίστοιχα. (Σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
η νέα επιχείρηση θα είχε µερίδιο αγοράς 31,7%, έναντι 25,9% για την KPMG που

                                                
5 ΕΕ C 321, 28.10.1996, σ. 1.
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είναι ο πλησιέστερος ανταγωνιστής). Συνεπώς, η νέα επιχείρηση δεν θα είχε σε
καµία εθνική αγορά µια θέση που θα της παρείχε υπερβολική ισχύ έναντι των
ανταγωνιστών ή των πελατών της.

86. Eπιπλέον, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στις παραγράφους 69 και επόµενες, συνήθως
η θητεία των ελεγκτών ανανεώνεται για πολλά χρόνια και είναι µακροχρόνια, ενώ σε
ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να διαρκέσει πολλές δεκαετίες. Αυτή η έλλειψη
ρευστότητας στην αγορά συνεπάγεται ότι εκτός από τα µερίδια αγοράς για δεδοµένο
έτος, πρέπει επίσης να εξεταστούν τα στοιχεία σχετικά µε τις προκηρύξεις
διαγωνισµών και τις υποβολές προσφορών σε µακροχρόνια βάση ώστε να εκτιµηθεί
πλήρως η φύση και η έκταση του ανταγωνισµού στην αγορά των υπηρεσιών που οι
"έξι µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες επιχειρήσεις.

87. Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι παρά την περιορισµένη συχνότητα των
διαδικασιών υποβολής προσφορών, εάν ένας πελάτης αποφασίσει ότι είναι σκόπιµο
να αλλάξει ελεγκτή και προκηρύσσει διαγωνισµό για το σκοπό αυτό, τα άλλα µέλη
της οµάδας των "έξι µεγάλων" υποβάλλουν προσφορές και εποµένως είναι σαφές ότι
υπάρχουν ανταγωνιστικές σχέσεις µεταξύ τους. Οι πελάτες γνωρίζουν καλά τις
τιµές, την ποιότητα και την αξία της προσφερόµενης υπηρεσίας. Το γεγονός ότι κατά
κανόνα τρία ή τέσσερα µέλη της οµάδας των "έξι µεγάλων" υποβάλλουν προσφορές
όταν προκηρύσσονται διαγωνισµοί καταδεικνύει ότι οι πελάτες µπορούν, σε
ορισµένο βαθµό, να χρησιµοποιούν την έµµεση απειλή της προσφυγής σε
ανταγωνιστικό διαγωνισµό για να περιορίσουν την ισχύ του ελεγκτή τους.

88. Από την ανάλυση των πρόσφατων ανταγωνιστικών προσφορών προκύπτουν τα
ακόλουθα αποτελέσµατα:

Επιτυχίες και αποτυχίες των "έξι µεγάλων" σε διαγωνισµούς: EΟΧ 1994-7

(1) ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ (2) ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ (3) ΚΑΘΑΡΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ/ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ

(4) ΚΑΤΑΤΑΞΗ

AA 44 20 24 1

KPMG 45 25 20 2

C&L 36 23 13 3

E&Y 26 22 4 4

PW 18 17 1 5

DTTI 18 20 - 2 6

Πηγή: Deloitte Touche

89. Τα ανωτέρω στοιχεία εµφανίζουν τις κινήσεις πελατών µεταξύ µελών της οµάδας
των "έξι µεγάλων" και µεταξύ της οµάδας αυτής και εκείνης των µικρότερων
ελεγκτικών εταιρειών. Καταδεικνύουν ότι σε µεγάλες περιόδους οι κινήσεις πελατών
µεταξύ ελεγκτικών εταιρειών είναι ουσιαστικές και ότι όσον αφορά την καθαρή
διαφορά µεταξύ επιτυχιών και αποτυχιών η C&L και η PW κατατάσσονται µόνο
στην τρίτη και πέµπτη θέση αντίστοιχα στην οµάδα των "έξι µεγάλων".
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90. Από την περαιτέρω ανάλυση του συνόλου των επιτυχιών (στήλη 1) στον ανωτέρω
πίνακα προκύπτει η ακόλουθη κατάταξη των "έξι µεγάλων" εταιρειών όσον αφορά
τις επιτυχίες τους έναντι άλλων µελών της οµάδας των "έξι µεγάλων":

Επιτυχίες στο εσωτερικό της οµάδας των έξι µεγάλων: ΕΟΧ 1994-7
(1) ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΕΓΑΛΩΝ

(2) ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Στήλη 2)

AA 22 1

KPMG 17 2

C&L 17 2

E&Y 13 4

PW 8 5

DTTI 8 5

Πηγή: Deloitte Touche

91. Στην εξεταζόµενη περίοδο, η C&L και η PW κατατάσσονται, µαζί µε άλλες δύο
εταιρείες, στη δεύτερη και πέµπτη θέση αντίστοιχα µεταξύ των µελών της οµάδας
των "έξι µεγάλων".

92. Ως παραδείγµατα αλλαγών ελεγκτή σε επίπεδο κρατών µελών, τα ακόλουθα στοιχεία
είναι διαθέσιµα για το Ηνωµένο Βασίλειο:

Αλλαγές ελεγκτή στο εσωτερικό της οµάδας των "έξι µεγάλων" 1993-1997
για τις 1.600 µεγαλύτερες βρετανικές επιχειρήσεις

--  ΠΡΟΣ --

CL PW KPMG E&Y DΤTΙ AA ΣΥΝΟΛΟ

| CL - 2 6 1 6 4 19

Α PW 3 - 2 2 1 - 8

Π KPMG 4 5 - 1 - 7 17

Ο E&Y 3 2 1 - - 4 10

DTΤΙ 1 3 2 - - 1 7

| AA 1 3 3 1 - - 8

ΣΥΝΟΛΟ 12 15 14 5 7 16 69

Πηγή: Office of Fail Trading του ΗΒ
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93 Μπορεί να διαπιστωθεί ότι όσον αφορά τις επιτυχίες, η PW (15 επιτυχίες) και η
C&L (12 επιτυχίες) κατατάσσονται στη δεύτερη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Η
C&L είναι η εταιρεία µε τις περισσότερες αποτυχίες (19). Η κατάταξη µε βάση την
καθαρή διαφορά µεταξύ επιτυχιών και αποτυχιών είναι η ακόλουθη:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

1 AA +8

2 PW +7

3 DTTI 0

4 KPMG -3

5 E&Y -5

6 C&L -7

Συµπέρασµα

94. Από τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία αφορούν τόσο  τα µερίδια αγοράς όσο και τα
αποτελέσµατα των προσφορών που υπέβαλαν οι εταιρείες της οµάδας των "έξι
µεγάλων" σε δεδοµένη χρονική περίοδο, προκύπτει σαφώς ότι η ανταγωνιστική
συµπεριφορά των άλλων τεσσάρων µεγάλων ελεγκτικών εταιρειών θα περιορίσει τα
περιθώρια ελιγµών της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Μπορεί
εποµένως να αποκλειστεί το ενδεχόµενο δηµιουργίας ή ενίσχυσης µεµονωµένης
δεσπόζουσας θέσης στην Κοινότητα σε µια από τις εθνικές αγορές ελεγκτικών και
λογιστικών υπηρεσιών που οι "έξι µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες επιχειρήσεις.

β) Ολιγοπωλιακή δεσπόζουσα θέση

i) Ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης

95. Σε προηγούµενες αποφάσεις της, όπως η απόφαση 97/26/ΕΚ (υπόθεση IV/Μ.619 -
Gencor/Lonrho)6, η Επιτροπή περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν στη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης σε µια ολιγοπωλιακή
αγορά.

96. Από την πλευρά της ζήτησης διαπιστώνεται η ύπαρξη µέτριων ρυθµών ανάπτυξης
και ανελαστικής ζήτησης. Από την πλευρά της προσφοράς, η αγορά χαρακτηρίζεται
από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, µεγάλη διαφάνεια, οµοιογενές προϊόν, ώριµες
τεχνικές παραγωγής, σηµαντικά εµπόδια στην είσοδο στην αγορά (κυρίως λόγω
υψηλών εφάπαξ δαπανών) και διαρθρωτικούς δεσµούς µεταξύ προµηθευτών. Αυτά
τα χαρακτηριστικά από την πλευρά της προσφοράς επιτρέπουν ή ακόµα και
ενθαρρύνουν τους προµηθευτές να ακολουθήσουν παράλληλες συµπεριφορές.

97. Ορισµένα από τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζουν την αγορά ελεγκτικών και
λογιστικών υπηρεσιών που παρέχουν οι "έξι µεγάλες" σε µεγάλες επιχειρήσεις:

αα) Στασιµότητα της ζήτησης

98. Σύµφωνα µε την κοινοποίηση που υπέβαλαν τα µέρη, η ζήτηση ελεγκτικών
υπηρεσιών "αυξάνεται σε όλο τον ΕΟΧ, αλλά βραδύτερα από τη ζήτηση για
ορισµένες άλλες ειδικευµένες υπηρεσίες". Τα µέρη εκτιµούν ότι "η µελλοντική
πρόοδος της ζήτησης θα προέλθει από την αυξηµένη ζήτηση για µη υποχρεωτικούς

                                                
6 ΕΕ L 11, 14.1.1997, σ. 30, παράγραφος 141.
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ελέγχους και για λογιστικές υπηρεσίες. Συγκριτικά, προβλέπεται µια ιδιαίτερα
σηµαντική αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών συµβουλών διαχείρισης στο σύνολο της
Ευρώπης". Είναι σαφές ότι στην αγορά των ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών
που οι "έξι µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες επιχειρήσεις οι ρυθµοί αύξησης δεν θα
είναι ιδιαίτερα υψηλοί στο αµέσως προσεχές µέλλον και ότι, εν πάση περιπτώσει,
λαµβανοµένου υπόψη του ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους των επιχειρήσεων που
αποτελούν την πελατειακή βάση αυτών των ελεγκτικών εταιρειών, η ανάπτυξη της
αγοράς δεν µπορεί να προέλθει από την αύξηση του αριθµού των πελατών. Μπορεί
εποµένως να θεωρηθεί ότι στην αγορά αυτή η ζήτηση θα συνεχίσει, στην καλύτερη
περίπτωση, να αυξάνεται µε βραδείς ρυθµούς.

ββ) Ανελαστική ζήτηση σε σχέση µε τις τιµές

99. Η ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση µε τις τιµές είναι χαµηλή στην εν λόγω
αγορά. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: οι πελάτες υποχρεούνται εκ του
νόµου να αγοράσουν την υπηρεσία αυτή, η αλλαγή ελεγκτή συνεπάγεται κάποιο
κόστος (βλέπε ανωτέρω), οι αµοιβές που καταβάλλουν οι πελάτες για ελεγκτικές και
λογιστικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν, λόγω του µεγέθους αυτών των πελατών, µια
πολύ µικρή αναλογία του συνολικού τους κόστους και, τέλος, οι ίδιοι οι πελάτες
δηλώνουν ότι η τιµή είναι ο λιγότερο σηµαντικός παράγοντας για την επιλογή του
ελεγκτή. (Ωστόσο, η ζήτηση χαρακτηρίζεται από ορισµένο βαθµό ελαστικότητας σε
σχέση µε τις τιµές, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν πράγµατι αλλαγές
ελεγκτή όταν οι πελάτες οργανώνουν διαδικασίες υποβολής προσφορών, όπως
αναφέρθηκε στην παράγραφο 73).

γγ) Οµοιογένεια προϊόντος, διαφάνεια της αγοράς και βραδύς ρυθµός καινοτοµιών

100. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι σχετικά οµοιογενείς, στο βαθµό που κάθε έλεγχος
περιλαµβάνει τυποποιηµένες εργασίες, αναλύσεις, εκθέσεις και άλλα στοιχεία που
προβλέπονται από εθνικές κανονιστικές ρυθµίσεις και ενδοκλαδικούς κανόνες
δεοντολογίας. Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι στη µεγάλη πλειοψηφία τους οι
πελάτες θεωρούν ότι όλα τα µέλη της οµάδας των "έξι µεγάλων" είναι εναλλάξιµα
µεταξύ τους. Επέτρεψε επίσης να διαπιστωθεί ότι υπάρχει σηµαντικός βαθµός
διαφάνειας τιµών, εφόσον οι ωριαίες αµοιβές για ελεγκτικές υπηρεσίες είναι
επαρκώς διαφανείς µεταξύ των µελών της οµάδας των "έξι µεγάλων". Υπάρχει
επίσης διαφάνεια όσον αφορά το κόστος που βαρύνει τις "έξι µεγάλες", εφόσον τα
στοιχεία που δηµοσιεύονται στο πλαίσιο των προσλήψεων και οι µετακινήσεις
προσωπικού µεταξύ ελεγκτικών εταιρειών εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των µισθών
και του κόστους εργασίας, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήµισυ του συνολικού
τους κόστους. Ορισµένοι άλλοι παράγοντες συµβάλλουν στην αύξηση της
διαφάνειας, όπως στο Ηνωµένο Βασίλειο η δηµοσίευση των αµοιβών των ελεγκτών
στις ετήσιες εκθέσεις των πελατών τους και η υποχρέωση προσφυγής σε δύο
ελεγκτές που επιβάλει η νοµοθεσία άλλων χωρών. Επίσης, οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών
µεταβάλλονται ελάχιστα και χαρακτηρίζονται από βραδείς ρυθµούς καινοτοµίας.

δδ) ∆ιαρθρωτικοί δεσµοί µεταξύ προµηθευτών υπηρεσιών

101. Ενδεχόµενοι οικονοµικοί ή διαρθρωτικοί δεσµοί µεταξύ προµηθευτών µπορούν να
συµβάλλουν στην ύπαρξη ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης. Παρόµοιοι δεσµοί
υπάρχουν στον τοµέα των ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών, ο οποίος διέπεται
από ενδοκλαδικές ρυθµίσεις που θεσπίζονται από επαγγελµατικούς οργανισµούς των
οποίων οι ελεγκτικές εταιρείες είναι µέλη (βλέπε ανωτέρω παραγράφους 78-80). Οι
εταιρείες λογιστικών υπηρεσιών εκπροσωπούνται στους οργανισµούς που είναι
αρµόδιοι για τον καθορισµό των ενδοκλαδικών ρυθµίσεων, και οι εκπρόσωποί τους
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συνεδριάζουν τακτικά και λαµβάνουν αποφάσεις για τη ρύθµιση κλαδικών θεµάτων
που έχουν ζωτική σηµασία για όλους τους ενδιαφερόµενους. Στο βαθµό που ο ρόλος
των µεγάλων εταιρειών είναι καθοριστικός για τη θέσπιση αυτών των προτύπων
(βλέπε παράγραφο 79), οι εταιρείες αυτές είναι σε θέση να επηρεάζουν την
ανάπτυξη ενός συστήµατος προτύπων το οποίο στην πράξη µπορεί να συµβάλει στη
δηµιουργία ολιγοπωλιακής ή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης µεταξύ τους.

102. Είναι εποµένως σαφές ότι η αγορά των ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών που οι
"έξι µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται σε κάποιο βαθµό
από ορισµένα στοιχεία τα οποία θα µπορούσαν να συµβάλουν στη δηµιουργία
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.

103. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν έχει πειστικές ενδείξεις ότι υπάρχει πράγµατι παρόµοια
δεσπόζουσα θέση σήµερα στην αγορά των "έξι µεγάλων". Κατά την έρευνά της, η
Επιτροπή δεν συγκέντρωσε στοιχεία που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι οι µεγάλες
επιχειρήσεις πελάτες των "έξι µεγάλων" πιστεύουν ότι υπάρχει σήµερα συλλογική
δεσπόζουσα θέση. Από γενική άποψη, η ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
τριών ή τεσσάρων προµηθευτών δεν είναι πιθανή, λόγω των πολύπλοκων αµοιβαίων
σχέσεων που αυτό προϋποθέτει και των επακόλουθων κινήτρων για την υιοθέτηση
αποκλινουσών συµπεριφορών. Η κατάσταση αυτή θα ήταν ασταθής και
δυσβάστακτη µακροχρόνια. Ειδικότερα, όπως αναπτύσσεται ανωτέρω, φαίνεται ότι
η αγορά των υπηρεσιών σε µεγάλες επιχειρήσεις/πελάτες των "έξι µεγάλων" είναι
σήµερα ανταγωνιστική, εφόσον οι πελάτες δηµοσιεύουν προσκλήσεις για την
υποβολή προσφορών και υπάρχουν αλλαγές ελεγκτών µεταξύ µελών της οµάδας των
"έξι µεγάλων".

104. Επιπλέον, η απόφαση του ∆ικαστηρίου της 31ης Μαρτίου 1998 στις
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Γαλλία κατά Επιτροπής και
SCPA και EMC κατά Επιτροπής7, σχετικά µε την υπόθεση Kali und Salz/MdK/
Treuhand /IV/Μ.308)8, υπογράµµισε ότι η Επιτροπή φέρει το βάρος της απόδειξης
εάν θεωρεί ότι σε µια ολιγοπωλιακή αγορά υπάρχει συλλογική δεσπόζουσα θέση.

105. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ένας υψηλός βαθµός συγκέντρωσης σε µια ολιγοπωλιακή
αγορά δεν αποτελεί αυτός καθαυτός καθοριστικό παράγοντα για την ύπαρξη
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Επιπλέον, η απόφαση αυτή συνεπάγεται ότι πρέπει
να υπάρχουν πολύ ισχυρές αποδείξεις σχετικά µε την έλλειψη πραγµατικού
ανταγωνισµού µεταξύ µιας οµάδας προµηθευτών που θεωρούνται ότι έχουν
συλλογική δεσπόζουσα θέση, καθώς και για την ανεπάρκεια της ανταγωνιστικής
πίεσης εκ µέρους άλλων προµηθευτών (εφόσον αυτή υπάρχει στη σχετική αγορά).

106. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υπάρχουν πειστικές
ενδείξεις ότι η εξεταζόµενη συγκέντρωση ενισχύει µια κατάσταση προϋπάρχουσας
ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης την αγορά των ελεγκτικών και λογιστικών
υπηρεσιών σε µεγάλες επιχειρήσεις/πελάτες των "έξι µεγάλων".

                                                
7 Συλλογή 1998, Ι-1375.
8 Απόφαση της Επιτροπής αριθ. 94/449/ΕΚ της 14ης ∆εκεµβρίου 1993 (ΕΕ L 186, 21.7.1994, σ. 38).
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ii) ∆ηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης

107. Η Επιτροπή εξέτασε εάν, µετά τη σχεδιαζόµενη πράξη, ο βαθµός συγκέντρωσης της
προσφοράς θα είναι τέτοιος ώστε να δηµιουργεί συλλογική δεσπόζουσα θέση.

αα) ∆ιάρθρωση της αγοράς µετά από διπλή συγχώνευση (PW/C&L και KPMG/E&Y)

108. Η Επιτροπή διερεύνησε τη δυνατότητα δηµιουργίας συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών που οι "έξι µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες
επιχειρήσεις βάσει ενός σεναρίου διπλής συγχώνευσης µετά την κοινή κοινοποίηση
από την KPMG και την E&Y στις 23 ∆εκεµβρίου 1997 της πρόθεσής τους να
συγχωνεύσουν τις παγκόσµιες δραστηριότητές τους. Η Επιτροπή έκρινε σκόπιµο να
αναλύσει τη σχεδιαζόµενη συγκέντρωση PW/C&L στο πλαίσιο της συγχώνευσης
KPMG/E&Y, εφόσον σύµφωνα µε τον κανονισµό για τις συγκεντρώσεις οι
επιπτώσεις µιας συγκέντρωσης εκτιµώνται µε βάση τις µελλοντικές προοπτικές της
αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο τις µεταβολές που επιφέρει η ίδια η
συγκέντρωση αλλά και τις µελλοντικές εξελίξεις, όπως ιδίως η είσοδος νέων
ανταγωνιστών, η ελευθέρωση της αγοράς, οι καινοτοµίες όσον αφορά τα προϊόντα
κλπ., και εφόσον η συµφωνία KPMG/E&Y ήταν ευρέως γνωστή στην αγορά.

109. Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου "διπλής συγχώνευσης", το συνδυασµένο µερίδιο
αγοράς των δύο µεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών στην εν λόγω αγορά θα ήταν
πράγµατι ιδιαίτερα σηµαντικό σε εθνικό, κοινοτικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Επιπλέον, οι νέες εταιρείες που θα προέκυπταν από τις πράξεις αυτές θα ήταν οι δύο
µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες σε όλα τα κράτη µέλη εκτός από δύο και τα
µερίδια αγοράς τους θα ήταν πολύ µεγαλύτερα σε σχέση µε τους αποµένοντες
ανταγωνιστές τους.

110. Λαµβανοµένων υπόψη των υψηλών µεριδίων αγοράς που θα είχαν οι δύο νέες
εταιρείες µετά τις συγχωνεύσεις αυτές, καθώς και των χαρακτηριστικών της εν λόγω
αγοράς, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 98-101, η Επιτροπή κατέληξε
προσωρινά στο συµπέρασµα ότι η συγχώνευση PW/C&L θα δηµιουργούσε, από την
πλευρά της προσφοράς, επίπεδο συγκέντρωσης το οποίο, σε συνδυασµό µε τη
συγχώνευση KPMG/E&Y θα επιβεβαίωνε την υπόθεση για την ύπαρξη συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης. Ωστόσο, στις 13 Φεβρουαρίου 1997, η  KPMG και η E&Y
ανακοίνωσαν δηµόσια ότι είχαν αποφασίσει από κοινού να εγκαταλείψουν το σχέδιο
συγχώνευσής τους.

111. Η συγχώνευση της PW µε την C&L θα µπορούσε καταρχήν να οδηγήσει στη
δηµιουργία ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης που θα είχε σαν αποτέλεσµα την
παράλληλη συµπεριφορά των περισσοτέρων από τις αποµένουσες "πέντε µεγάλες",
ή στη δηµιουργία δυοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης, στην οποία οι δύο µεγαλύτερες
ελεγκτικές εταιρείες θα είχαν παράλληλη συµπεριφορά και θα περιόριζαν τη
συµπεριφορά των αποµενουσών µικρότερων ελεγκτικών εταιρειών.

i) Ολιγοπωλιακή δεσπόζουσα θέση

112. Ο κίνδυνος δηµιουργίας ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης προκύπτει σε µεγάλο
βαθµό από την ύπαρξη των γενικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται στις
παραγράφους 98-101. Ο κίνδυνος αυτός είναι ακόµα πιο σηµαντικός εάν ληφθεί
υπόψη ένα πρόσθετο και ειδικό στην αγορά αυτή χαρακτηριστικό, το οποίο είναι,
όπως περιγράφεται ανωτέρω (παράγραφος 74), το γεγονός ότι η σχέση µεταξύ
ελεγκτών και πελατών τείνει να είναι µακροχρόνια. Παρόλο που ένας πελάτης
µπορεί καταρχήν να επιλέξει µεταξύ έξι µεγάλων ελεγκτικών εταιρειών, σε πολλές
περιπτώσεις ενδέχεται να θεωρήσει, για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ότι
δεν είναι ούτε εύκολο ούτε σκόπιµο να αλλάξει ελεγκτή και ότι είναι προτιµότερο να
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διατηρήσει τον ελεγκτή του για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πράγµατι, οι
περισσότεροι πελάτες ανέφεραν ότι όταν αποφασίζουν ότι είναι η κατάλληλη στιγµή
να ζητήσουν την υποβολή προσφορών, στην πράξη µόνο τρεις ή τέσσερις
προµηθευτές θεωρούνται κατάλληλοι και όχι και οι έξι. Συνεπώς, κάθε µείωση του
αριθµού των προµηθευτών στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών που οι "έξι
µεγάλες" παρέχουν σε µεγάλες επιχειρήσεις θα αποτελούσε ένα πρόσθετο στοιχείο
που µπορεί να ευνοήσει τη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.

113. Ωστόσο, η έρευνα της Επιτροπής δεν οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η συγχώνευση
θα δηµιουργούσε µια ολιγοπωλιακή δεσπόζουσα θέση. Όπως εξηγήθηκε ανωτέρω
(παράγραφος 103), µια κατάσταση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης περισσοτέρων
από τρεις ή τέσσερις προµηθευτών είναι πολύ πολύπλοκη και ασταθής για να είναι
βιώσιµη µακροχρόνια. Πράγµατι, φαίνεται ότι υπάρχουν σχέσεις ανταγωνισµού
µεταξύ των "έξι µεγάλων", υπό µορφή, έστω και σχετικά λίγων, ανταγωνιστικών
διαγωνισµών και, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µόνο τρεις ή τέσσερις από τις "έξι
µεγάλες" συµµετέχουν συνήθως σε κάθε διαγωνισµό. ∆εν είναι πιθανό ότι αυτοί οι
ανταγωνιστικοί διαγωνισµοί θα έπαυαν να υπάρχουν ή θα περιορίζονταν σηµαντικά
εάν ο αριθµός των προµηθευτών µειωνόταν από έξι σε πέντε. Η κατάσταση αυτή
διαφέρει από εκείνη που θα προέκυπτε σε περίπτωση "διπλής συγχώνευσης" (όπως
εκείνη που διερεύνησε αρχικά η Επιτροπή), στην οποία ο αριθµός των µεγάλων
ελεγκτικών εταιρειών που θα θεωρούνταν κατάλληλες να υποβάλουν προσφορά θα
είχε µειωθεί ακόµα περισσότερο σε σχέση µε τις τρεις ή τέσσερις που υπάρχουν
σήµερα, αφήνοντας ελάχιστο, εάν όχι κανένα, περιθώριο επιλογής στον πελάτη.

ii) ∆υοπωλιακή δεσπόζουσα θέση

114. Το παράρτηµα ΙΙ εµφανίζει, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, τα πριν
και µετά τη συγχώνευση (PW/C&L µόνο) µερίδια αγοράς των δύο µεγαλύτερων
ελεγκτικών εταιρειών στην εν λόγω αγορά. Μετά τη συγχώνευση, το συνδυασµένο
µερίδιο αγοράς ανέρχεται σε 57,6% στην Κοινότητα, σε 50% σε παγκόσµιο επίπεδο
και µεταξύ 51,1% και 70,5% στα µεµονωµένα κράτη µέλη.

115. Ωστόσο, η έρευνα της Επιτροπής δεν οδήγησε στο συµπέρασµα ότι, µε τη σηµερινή
διάρθρωση της αγοράς, η συγχώνευση PW/C&L θα δηµιουργούσε µια δυοπωλιακή
δεσπόζουσα θέση.

116. Παρόλο που η PW/C&L, δηλαδή η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση,
θα είναι µια από τις δύο µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες σε κάθε κράτος µέλος
εκτός από την Αυστρία, η δεύτερη µεγαλύτερη ελεγκτική εταιρεία δεν θα είναι η ίδια
σε όλη την Κοινότητα. Από τις 15 χώρες στις οποίες η PW/C&L θα ήταν µια από τις
δύο µεγαλύτερες εταιρείες, η δεύτερη µεγαλύτερη θα ήταν η KPMG σε 8 χώρες,
η E&Y σε 3 χώρες, η AA σε 3 χώρες και η DTTI σε 1 χώρα (βλέπε παράρτηµα ΙΙ).

117. Όπως προκύπτει από το παράρτηµα ΙΙΙ, η µετά τη συγχώνευση διαφορά µεταξύ των
µεριδίων αγοράς της δεύτερης και της τρίτης µεγαλύτερης εταιρείας δεν είναι
σηµαντική και υπερβαίνει το 10% σε δύο µόνο κράτη µέλη (Γερµανία και Ισπανία),
είναι ελαφρά µεγαλύτερη από το 10% στην Κοινότητα στο σύνολό της και 3% σε
παγκόσµιο επίπεδο. Η µικρή διαφορά µεταξύ των µεριδίων αγοράς της δεύτερης και
της τρίτης µεγαλύτερης ελεγκτικής εταιρείας δεν θα επιτρέψει στη νέα εταιρεία
PW/C&L να ακολουθήσει στρατηγική δυοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης που θα
περιόριζε τη συµπεριφορά της τρίτης µεγαλύτερης εταιρείας και των µικρότερων
εταιρειών ή θα τις παραγκώνιζε από την αγορά.

118. Επιπλέον, ακόµα και εάν κάθε χώρα θεωρηθεί ως χωριστή γεωγραφική αγορά όσον
αφορά την προσφορά ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών (βλέπε παραγράφους
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19 και επόµενες), η PW/C&L δεν θα µπορούσε να ακολουθήσει παράλληλη
συµπεριφορά σε κάθε χώρα, εφόσον θα έπρεπε να εναρµονίσει τη συµπεριφορά αυτή
µε πολλές διαφορετικές εταιρείες (KPMG, AA, E&Y ή DTTI), ανάλογα µε τη χώρα.
∆εν µπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι µια εταιρεία θα αποδεχόταν τα ενδεχόµενα
πλεονεκτήµατα της παράλληλης συµπεριφοράς σε δεδοµένη χώρα γνωρίζοντας ότι η
παράλληλη συµπεριφορά µεταξύ της PW/C&L και µιας άλλης εταιρείας θα απέβαινε
σε βάρος της σε µια άλλη χώρα. Τέτοια κατάσταση παράλληλης συµπεριφοράς µε
πολλές διαφορετικές εταιρείες δεν θα ήταν βιώσιµη, τουλάχιστον όχι µακροχρόνια.

iii) Συµπέρασµα

119. Λαµβάνοντας υπόψη ότι µετά τη συγχώνευση πέντε τουλάχιστον ανταγωνιστές θα
είναι παρόντες στην αγορά, ότι οι ανταγωνιστές αυτοί θα συνεχίσουν κατά πάσα
πιθανότητα να συµµετέχουν στις διαδικασίες υποβολής προσφορών µέσω των
οποίων εκφράζονται οι ανταγωνιστικές σχέσεις στις σχετικές αγορές, και ότι η
συγχώνευση δεν θα οδηγήσει στην επικράτηση δύο κυριαρχικών εταιρειών στην
αγορά, η Επιτροπή δεν µπορεί να συµπεράνει µε βεβαιότητα ότι η συγχώνευση θα
δηµιουργούσε ή θα ενίσχυε µια ολιγοπωλιακή ή δυοπωλιακή δεσπόζουσα θέση σε
καµία από τις αγορές ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών που οι "έξι µεγάλες"
παρέχουν σε µεγάλες επιχειρήσεις στην Κοινότητα.

4. Υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης, συµβουλών
διαχείρισης, υπηρεσίες συµβουλών σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν
δυσχέρειες και υπηρεσίες χρηµατοοικονοµικής στήριξης σε επιχειρήσεις

α) Υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών και φοροτεχνικής στήριξης

120. Στην αγορά αυτή, οι ελεγκτικές εταιρείες βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισµό µεταξύ
τους, µε δικηγορικά γραφεία και µε τράπεζες. Εάν τα µερίδια αγοράς υπολογιστούν
κατά τρόπο ώστε να περιληφθούν όλοι οι προµηθευτές, τα µόνα κράτη µέλη στα
οποία τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς θα υπερβούν το 15% είναι η Ισπανία (19,2%)
και η Ιρλανδία (18,6%).

β) Υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης

121. Τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς δεν θα υπερβούν το 15% σε κανένα κράτος µέλος.
Οι ανταγωνιστές στον τοµέα αυτό περιλαµβάνουν άλλες ελεγκτικές εταιρείες και
παγκοσµίως γνωστές ειδικευµένες εταιρείες όπως η McKinsey, η Bain and Co., η
Boston Consulting Group κλπ.

γ) Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες

122. Το µόνο κράτος µέλος στο οποίο το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς υπερβαίνει το 15%
είναι το Ηνωµένο Βασίλειο (25,8%). Μεταξύ των ανταγωνιστών περιλαµβάνονται
δικηγορικά γραφεία και άλλες εταιρείες, καθώς και γραφεία ορκωτών λογιστών.

δ) Συµβουλές χρηµατοοικονοµικής στήριξης σε επιχειρήσεις

123. Τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς είναι πολύ χαµηλότερα από 15% σε όλα τα κράτη
µέλη και τα µέρη βρίσκονται σε ανταγωνισµό µε τις κυριότερες εµπορικές τράπεζες
και τις τράπεζες επενδύσεων.
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ε) Συµπέρασµα

124. ∆εν υπάρχει ενδεχόµενο η συγκέντρωση να οδηγήσει σε δηµιουργία ή ενίσχυση
δεσπόζουσας θέσης στην Κοινότητα στις τέσσερις αγορές που αναφέρονται
ανωτέρω.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

125. Μπορεί, εποµένως, να γίνει δεκτό ότι η σχεδιαζόµενη πράξη ούτε θα δηµιουργήσει
ούτε θα ενισχύσει δεσπόζουσα θέση που θα είχε ως αποτέλεσµα την ουσιαστική
παρεµπόδιση του ανταγωνισµού σε σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς. Κατά
συνέπεια, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισµού για τις
συγκεντρώσεις και το άρθρο 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, η πράξη πρέπει να κηρυχθεί
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η προτεινόµενη συγκέντρωση µεταξύ της Price Waterhouse και της Coopers and Lybrand, η
οποία κοινοποιήθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 1997, κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά
και µε την εφαρµογή της Συµφωνίας ΕΟΧ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις εταιρείες:

Coopers & Lybrand
1, Embankment Place
UK - London WC2N 6NN

Price Waterhouse
Southwark Towers
32, London Bridge Street
UK - London SE1 9SY

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 1998 Για την Επιτροπή

Karel VAN MIERT
Μέλος της Επιτροπής
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Εκτιµώµενο µερίδιο αγοράς µε βάση τα έσοδα ∆ιάρθρωση της αγοράς πριν ∆ιάρθρωση της αγοράς µετά
πηγή: στοιχεία του ΙΑΒ που κοινοποιήθηκαν από τα µέρη µε το έντυπο CO, σ. 34 τη συγχώνευση C&L - PW τη συγχώνευση C&L - PW

Coopers &
Lybrand

Price
Waterhous

e

C&L +
PW

Ernst &
Young

KPMG Arthur
Andersen

Deloitte Touche µe??d??
µe?a??te???

eta???a? p???
t? s?????e?s?

ep???µ?a µe?a??te???
eta???a?

µe??d??
µe?a??te???

eta???a? p???
t? s?????e?s?

ep???µ?a µe?a??te???
eta???a?

??st??a 10,0% 10,6% 20,6% 23,1% 31,6% 8,9% 15,8% 31,6% KPMG 31,6% KPMG
?????? 17,6% 11,1% 28,7% 26,4% 19,5% 12,1% 13,2% 26,4% Ernst & Young 28,7% C&L + PW
?a??a 17,9% 8,6% 26,5% 13,8% 29,3% 8,5% 21,9% 29,3% KPMG 29,3% KPMG
F???a?d?a 29,2% 3,5% 32,7% 15,1% 29,5% 14,9% 7,8% 29,5% KPMG 32,7% C&L + PW
Ga???a 14,3% 11,2% 25,5% 13,3% 34,5% 15,7% 11,0% 34,5% KPMG 34,5% KPMG
Ge?µa??a 33,5% 5,1% 38,6% 11,4% 31,9% 9,5% 8,6% 33,5% Coopers & Lybrand 38,6% C&L + PW
????da 18,9% 8,1% 27,0% 15,7% 17,2% 27,3% 12,8% 27,3% Arthur Andersen 27,3% Arthur Andersen
?s?a?d?a 10?15 0,0% 0,0% N/A >20 10?15 10?15
???a?d?a 14,5% 19,6% 34,1% 14,8% 23,6% 13,4% 14,0% 23,6% KPMG 34,1% C&L + PW
?ta??a 16,1% 12,6% 28,7% 18,7% 16,5% 25,1% 11,1% 25,1% Arthur Andersen 28,7% C&L + PW
???te?st??? <10 n/a 0,0% N/A N/A N/A N/A
????eµß????? 19,0% 11,0% 30,0% 15,0% 13,0% 8,0% 23,0% 23,0% Deloitte Touche 30,0% C&L + PW
??t? ???e? 23,1% 3,0% 26,1% 25,0% 26,6% 2,9% 19,4% 26,6% KPMG 26,6% KPMG
???ß???a 20,6% 6,9% 27,5% 23,6% 16,1% 17,0% 15,8% 23,6% Ernst & Young 27,5% C&L + PW
???t??a??a 17,7% 14,8% 32,5% 26,3% 13,0% 22,1% 6,1% 26,3% Ernst & Young 32,5% C&L + PW
?spa??a 12,5% 18,6% 31,1% 16,1% 14,0% 31,7% 7,1% 31,7% Arthur Andersen 31,7% Arthur Andersen
S???d?a 30,0% 4,0% 4,0% 23,0% 27,0% 5,0% 11,0% 30,0% Coopers & Lybrand 30,0% Coopers & Lybrand
???µ??? ?as??e?? 19,3% 15,8% 35,1% 16,6% 22,7% 13,1% 12,5% 22,7% KPMG 35,1% C&L + PW
????p? 21,9% 9,9% 31,7% 15,7% 25,9% 13,8% 12,7% 25,9% KPMG 31,7% C&L + PW

?a???sµ?? 18,0% 12,0% 30,0% 17,0% 20,0% 17,0% 16,0% 20,0% KPMG 30,0% C&L + PW
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??t?µ?µe?? µe??d?? a????? µe ß?s? ta ?s?da
p???: st???e?a t?? ??? p?? ?????p??????a? ap? ta µ??? µe t? ??t?p? CO, s. 34 ???????s? t?? a????? p??? t? s?????e?s? C&L - PW ???????s? t?? a????? µet? t? s?????e?s? C&L - PW

Coopers
&

Lybrand

Price
Waterho

use

C&L +
PW

Ernst &
Young

KPMG Arthur
Andersen

Deloitte
Touche

µe??d?a 2
µe?a??te???

eta????? p???
t? s?????e?s?

µe?a??-
te??

eta???a:
µe??d??
a?????

µe?a??te??
eta???a:

ep???µ?a

de?te??
µe?a??te?

?
eta???a:
µe??d??
a?????

de?te??          µe?a??te??
eta???a:            ep???µ?a

µe??d?a 2
µe?a??te???

eta?????
p??? t?

s?????e?s?

µe?a??-
te??

eta???a:
µe??d??
a?????

µe?a??te??
eta???a:

ep???µ?a

de?te??
µe?a??te?

?
eta???a:
µe??d??
a?????

de?te??
µe?a??te??

eta???a:
ep???µ?a

??st??a 10,0% 10,6% 20,6% 23,1% 31,6% 8,9% 15,8% 54,7% 31,6% KPMG 23,1% Ernst & Young 54,7% 31,6% KPMG 23,1% Ernst & Young
?????? 17,6% 11,1% 28,7% 26,4% 19,5% 12,1% 13,2% 45,9% 26,4% Ernst & Young 19,5% KPMG 55,1% 28,7% C&L + PW 26,4% Ernst & Young
?a??a 17,9% 8,6% 26,5% 13,8% 29,3% 8,5% 21,9% 51,2% 29,3% KPMG 21,9% Deloitte Touche 55,8% 29,3% KPMG 26,5% C&L + PW
F???a?d?a 29,2% 3,5% 32,7% 15,1% 29,5% 14,9% 7,8% 58,7% 29,5% KPMG 29,2% Coopers & Lybrand 62,2% 32,7% C&L + PW 29,5% KPMG
Ga???a 14,3% 11,2% 25,5% 13,3% 34,5% 15,7% 11,0% 50,2% 34,5% KPMG 15,7% Arthur Andersen 60,0% 34,5% KPMG 25,5% C&L + PW
Ge?µa??a 33,5% 5,1% 38,6% 11,4% 31,9% 9,5% 8,6% 65,4% 33,5% Coopers &

Lybrand
31,9% KPMG 70,5% 38,6% C&L + PW 31,9% KPMG

????da 18,9% 8,1% 27,0% 15,7% 17,2% 27,3% 12,8% 46,2% 27,3% Arthur Andersen 18,9% Coopers & Lybrand 54,3% 27,3% Arthur Andersen 27,0% C&L + PW
?s?a?d?a 10?15 0,0% 0,0% N/A >20 10?15 10?15
???a?d?a 14,5% 19,6% 34,1% 14,8% 23,6% 13,4% 14,0% 43,2% 23,6% KPMG 19,6% Price Waterhouse 57,7% 34,1% C&L + PW 23,6% KPMG
?ta??a 16,1% 12,6% 28,7% 18,7% 16,5% 25,1% 11,1% 43,8% 25,1% Arthur Andersen 18,7% Ernst & Young 53,8% 28,7% C&L + PW 25,1% Arthur Andersen
???te?st??? <10 n/a 0,0% N/A N/A N/A N/A
????eµß????? 19,0% 11,0% 30,0% 15,0% 13,0% 8,0% 23,0% 42,0% 23,0% Deloitte Touche 19,0% Coopers & Lybrand 53,0% 30,0% C&L + PW 23,0% Deloitte Touche
??t? ???e? 23,1% 3,0% 26,1% 25,0% 26,6% 2,9% 19,4% 51,6% 26,6% KPMG 25,0% Ernst & Young 52,7% 26,6% KPMG 26,1% C&L + PW
???ß???a 20,6% 6,9% 27,5% 23,6% 16,1% 17,0% 15,8% 44,2% 23,6% Ernst & Young 20,6% Coopers & Lybrand 51,1% 27,5% C&L + PW 23,6% Ernst & Young
???t??a??a 17,7% 14,8% 32,5% 26,3% 13,0% 22,1% 6,1% 48,4% 26,3% Ernst & Young 22,1% Arthur Andersen 58,8% 32,5% C&L + PW 26,3% Ernst & Young
?spa??a 12,5% 18,6% 31,1% 16,1% 14,0% 31,7% 7,1% 50,3% 31,7% Arthur Andersen 18,6% Price Waterhouse 62,8% 31,7% Arthur Andersen 31,1% C&L + PW
S???d?a 30,0% 4,0% 4,0% 23,0% 27,0% 5,0% 11,0% 57,0% 30,0% C&L Sweden 27,0% KPMG 57,0% 30,0% C&L Sweden 27,0% KPMG
???µ??? ?as??e?? 19,3% 15,8% 35,1% 16,6% 22,7% 13,1% 12,5% 42,0% 22,7% KPMG 19,3% Coopers & Lybrand 57,8% 35,1% C&L + PW 22,7% KPMG
????p? 21,9% 9,9% 31,7% 15,7% 25,9% 13,8% 12,7% 47,8% 25,9% KPMG 21,9% Coopers & Lybrand 57,6% 31,7% C&L + PW 25,9% KPMG

?a???sµ?? 18,0% 12,0% 30,0% 17,0% 20,0% 17,0% 16,0% 38,0% 20,0% KPMG 18,0% Coopers & Lybrand 50,0% 30,0% C&L + PW 20,0% KPMG



31

??t?µ?µe?? µe??d?? a????? µe ß?s? ta ?s?da
p???: st???e?a t?? ??? p?? ?????p??????a? ap? ta µ??? µe t? ??t?p? CO, s. 34

Cooper
s &

Lybran
d

Price
Waterh

ouse

C&L +
PW

Ernst &
Young

KPMG Arthur
Anders

en

Deloitte
Touche

µe??d?a 3
µe?a??te??
? eta?????

p??? t?
s?????e?s?

µe?a?
?-

te??
eta??

?a:
µe??d

??
a????

?

µe?a??te??
eta???a:

ep???µ?a

de?te??
µe?a??t

e??
eta???a:
µe??d?

?
a?????

de?te??
µe?a??te??

eta???a:
ep???µ?a

t??t?
µe?a??t

e??
eta???a:
µe??d?

?
a?????

t??t? µe?a??te??
eta???a: ep???µ?a

µe??d?a 3
µe?a??te??
? eta?????
µet? t?

s?????e?s?

µe?a??-
te??

eta???a:
µe??d?

?
a?????

µe?a??te??
eta???a:

ep???µ?a

de?te??
µe?a??t

e??
eta???a:
µe??d?

?
a?????

de?te??
µe?a??te??

eta???a:
ep???µ?a

t??t?
µe?a??t

e??
eta???a:
µe??d?

?
a?????

t??t?
µe?a??te??

eta???a:
ep???µ?a

??st??a 10,0% 10,6% 20,6% 23,1% 31,6% 8,9% 15,8% 70,5% 31,6
%

KPMG 23,1% Ernst & Young 15,8% Deloitte Touche 75,3% 31,6% KPMG 23,1% Ernst & Young 20,6% C&L + PW

?????? 17,6% 11,1% 28,7% 26,4% 19,5% 12,1% 13,2% 63,5% 26,4
%

Ernst & Young 19,5% KPMG 17,6% Coopers &
Lybrand

74,6% 28,7% C&L + PW 26,4% Ernst & Young 19,5% KPMG

?a??a 17,9% 8,6% 26,5% 13,8% 29,3% 8,5% 21,9% 69,1% 29,3
%

KPMG 21,9% Deloitte Touche 17,9% Coopers &
Lybrand

77,7% 29,3% KPMG 26,5% C&L + PW 21,9% Deloitte Touche

F???a?d?a 29,2% 3,5% 32,7% 15,1% 29,5% 14,9% 7,8% 73,8% 29,5
%

KPMG 29,2% Coopers &
Lybrand

15,1% Ernst & Young 77,3% 32,7% C&L + PW 29,5% KPMG 15,1% Ernst & Young

Ga???a 14,3% 11,2% 25,5% 13,3% 34,5% 15,7% 11,0% 64,5% 34,5
%

KPMG 15,7% Arthur
Andersen

14,3% Coopers &
Lybrand

75,7% 34,5% KPMG 25,5% C&L + PW 15,7% Arthur
Andersen

Ge?µa??a 33,5% 5,1% 38,6% 11,4% 31,9% 9,5% 8,6% 76,8% 33,5
%

Coopers &
Lybrand

31,9% KPMG 11,4% Ernst & Young 81,9% 38,6% C&L + PW 31,9% KPMG 11,4% Ernst & Young

????da 18,9% 8,1% 27,0% 15,7% 17,2% 27,3% 12,8% 63,4% 27,3
%

Arthur
Andersen

18,9% Coopers &
Lybrand

17,2% KPMG 71,5% 27,3% Arthur
Andersen

27,0% C&L + PW 17,2% KPMG

?s?a?d?a 10?15 0,0% 0,0% N/A >20 10?15 10?15 0,0%
???a?d?a 14,5% 19,6% 34,1% 14,8% 23,6% 13,4% 14,0% 58,0% 23,6

%
KPMG 19,6% Price

Waterhouse
14,8% Ernst & Young 72,5% 34,1% C&L + PW 23,6% KPMG 14,8% Ernst & Young

?ta??a 16,1% 12,6% 28,7% 18,7% 16,5% 25,1% 11,1% 60,3% 25,1
%

Arthur
Andersen

18,7% Ernst & Young 16,5% KPMG 72,5% 28,7% C&L + PW 25,1% Arthur
Andersen

18,7% Ernst & Young

???te?st??? <10 n/a 0,0% N/A N/A N/A N/A 0,0%
????eµß????? 19,0% 11,0% 30,0% 15,0% 13,0% 8,0% 23,0% 57,0% 23,0

%
Deloitte Touche 19,0% Coopers &

Lybrand
15,0% Ernst & Young 68,0% 30,0% C&L + PW 23,0% Deloitte Touche 15,0% Ernst & Young

??t? ???e? 23,1% 3,0% 26,1% 25,0% 26,6% 2,9% 19,4% 74,7% 26,6
%

KPMG 25,0% Ernst & Young 23,1% Coopers &
Lybrand

77,7% 26,6% KPMG 26,1% C&L + PW 25,0% Ernst & Young

???ß???a 20,6% 6,9% 27,5% 23,6% 16,1% 17,0% 15,8% 61,2% 23,6
%

Ernst & Young 20,6% Coopers &
Lybrand

17,0% Arthur Andersen 68,1% 27,5% C&L + PW 23,6% Ernst & Young 17,0% Arthur
Andersen

???t??a??a 17,7% 14,8% 32,5% 26,3% 13,0% 22,1% 6,1% 66,1% 26,3
%

Ernst & Young 22,1% Arthur
Andersen

17,7% Coopers &
Lybrand

80,9% 32,5% C&L + PW 26,3% Ernst & Young 22,1% Arthur
Andersen

?spa??a 12,5% 18,6% 31,1% 16,1% 14,0% 31,7% 7,1% 66,4% 31,7
%

Arthur
Andersen

18,6% Price
Waterhouse

16,1% Ernst & Young 78,9% 31,7% Arthur
Andersen

31,1% C&L + PW 16,1% Ernst & Young

S???d?a 30,0% 4,0% 4,0% 23,0% 27,0% 5,0% 11,0% 80,0% 30,0
%

C&L Sweden 27,0% KPMG 23,0% Ernst & Young 80,0% 30,0% C&L Sweden 27,0% KPMG 23,0% Ernst & Young

???µ???
?as??e??

19,3% 15,8% 35,1% 16,6% 22,7% 13,1% 12,5% 58,6% 22,7
%

KPMG 19,3% Coopers &
Lybrand

16,6% Ernst & Young 74,4% 35,1% C&L + PW 22,7% KPMG 16,6% Ernst & Young

????p? 21,9% 9,9% 31,7% 15,7% 25,9% 13,8% 12,7% 63,5% 25,9
%

KPMG 21,9% Coopers &
Lybrand

15,7% Ernst & Young 73,3% 31,7% C&L + PW 25,9% KPMG 15,7% Ernst & Young

?a???sµ?? 18,0% 12,0% 30,0% 17,0% 20,0% 17,0% 16,0% 55,0% 20,0
%

KPMG 18,0% Coopers &
Lybrand

17,0% Ernst & Young 67,0% 30,0% C&L + PW 20,0% KPMG 17,0% Ernst & Young


