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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.∗ 515/VI/2011
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 (µετά
από αναβολή της αρχικώς προγραµµατισθείσας συνεδρίασης για την 10.1.2011), µε την εξής
σύνθεση:
Πρόεδρος:
∆ηµήτριος Κυριτσάκης
Μέλη:
Ιωάννης Μπιτούνης,
Ασηµάκης Κοµνηνός,
∆ηµήτριος Λουκάς,
Εµµανουέλα Τρούλη,
Νικόλαος Τραυλός,
Βασίλειος Νικολετόπουλος,
∆ηµήτριος ∆ανηλάτος,
∆ηµήτριος Αυγητίδης.
Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά.
Η Εµµανουέλα Τρούλη, Τακτικό µέλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, συµµετείχε µόνο στην
πρώτη Συνεδρίαση της Ολοµέλειας της ΕΑ, κατά την οποία συζητήθηκε η υπόθεση, και δεν
έλαβε µέρος στην υπόλοιπη διαδικασία και τη λήψη της εν λόγω απόφασης.
Θέµα της συνεδρίασης: η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης κατ’ άρθρο
4β ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης ελέγχου του οµίλου «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον όµιλο
«VIVARTIA
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.».
Η ως άνω συνεδρίαση, ορίσθηκε µετά από αίτηµα αναβολής της αρχικώς προγραµµατισµένης
για την 10η Ιανουαρίου 2011 συνεδρίασης, το οποίο υπέβαλε η εταιρία «VIVARTIA
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.». Το ανωτέρω αίτηµα εξετάσθηκε και έγινε αποδεκτό από την
Ολοµέλεια της ΕΑ κατά την 123/30.12.2010 Συνεδρίαση.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης για τη νοµίµως κλητευθείσα εταιρία VIVARTIA
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ. παραστάθηκαν οι νόµιµοι εκπρόσωποί της […], [...] και […] µετά των
πληρεξουσίων δικηγόρων αυτής ∆ηµητρίου Τζουγανάτου, Νικολάου Κοσµίδη και Αναστασίας
Κετεντζόγλου.

∗

Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν
επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα
στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός […]).
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Επί της υπό κρίση υπόθεσης υπεβλήθησαν εµπροθέσµως δύο υποµνήµατα τρίτων κατά το
άρθρο 21 παρ. 1 & 2 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής
Ανταγωνισµού (ΚΥΑ 8275/15.12.2006, ΦΕΚ 1890/Β΄/29.12.2006), ειδικότερα: α) το
υπόµνηµα των […] και της […] µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 811/20.12.2010 και β) το υπόµνηµα της
εταιρίας Π. Μίχας και ΣΙΑ ΟΕ µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 7575/26.11.2010.
Κατά την παρούσα Συνεδρίαση, η Επιτροπή επέτρεψε να παραστούν οι ως άνω υποβάλλοντες
τα υποµνήµατα και συγκεκριµένα παραστάθηκαν ο […] δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του
Κρίτωνος Μεταξόπουλου, καθώς και η εταιρία Π. Μίχας και ΣΙΑ ΟΕ, δια του πληρεξουσίου
δικηγόρου του ∆ηµητρίου Β. Κουτσούκη.
Επίσης, έκανε αποδεκτό το αίτηµα των ως άνω πληρεξουσίων δικηγόρων και εξετάσθηκαν
ενόρκως κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της
Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΚΥΑ 8275/15.12.2006, ΦΕΚ 1890/Β΄/29.12.2006), οι […] και
[…].
Στη συνέχεια οι πληρεξούσιοι δικηγοροι των τρίτων κατέθεσαν τις απόψεις τους αναφορικά µε
την υπόθεση και κατόπιν υπέβαλαν αίτηµα να παρασταθούν ως διάδικα µέρη στη συζήτηση της
υπόθεσης και να συµµετάσχουν σε όλη τη διαδικασία. Το αίτηµα των παρεµβαινόντων
απερρίφθη κατόπιν απόφασης της Ολοµέλειας, η οποία ελήφθη σε µυστική διάσκεψη.
Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο Εισηγητής ∆ηµήτριος Λουκάς, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά το
περιεχόµενο της υπ΄ αριθ. πρωτ. 7837/3.12.2010 γραπτής Έκθεσης, και κατέληξε ως εξής: να
εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, µόνο υπό τον όρο της επιβολής ή/και ανάληψης
των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων (ή τυχόν δεσµεύσεων που προταθούν από τα µέρη), µε
βάση τις περιγραφόµενες στην ως άνω Έκθεση κατευθυντήριες γραµµές.
Ακολούθως, το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι νόµιµοι εκπρόσωποι της
εταιρίας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, οι οποίοι έδωσαν διευκρινήσεις και απάντησαν
σε ερωτήσεις, που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής.
Στη συνέχεια προχώρησε σε διάσκεψη και οµόφωνα αποφάσισε να κλητευθούν στη
συζήτηση σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 3 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της
Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΚΥΑ 8275/15.12.2006, ΦΕΚ 1890/Β΄/29.12.2006) ως τρίτοι οι
εξής:
α) o […] της Γενικής ∆/νσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων,
β) […] από τον Σύνδεσµο Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγών Ελλάδος,
γ) ο […] του οργανισµού µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ &
ΚΡΕΑΤΟΣ, […] και
δ) ο […] της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ, […],
των οποίων έκρινε ότι η συµµετοχή τους θα συµβάλλει στην εξέταση της υπόθεσης.
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Η συζήτηση της υπόθεσης συνεχίσθηκε σε µία επιπλέον συνεδρίαση στην ίδια αίθουσα την
27η Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30, οπότε και ολοκληρώθηκε η ακροαµατική
διαδικασία.
Κατά την ως άνω συνεδρίαση, ως τρίτοι εξετάσθηκαν ενόρκως οι, κατά το άρθρο 21 παρ. 3
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΚΥΑ
8275/15.12.2006, ΦΕΚ 1890/Β΄/29.12.2006), κλητευθέντες α) […]της Γενικής ∆/νσης
Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, β) […] και […] από
τον Σύνδεσµο Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγών Ελλάδος, γ) […], […] οργανισµού µε
την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ και δ) […] της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.
Επίσης, προς επίρρωση των ισχυρισµών της εταιρίας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ,
εξετάσθηκε ενόρκως ως µάρτυρας, ο Πρόεδρος της […].
Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων, το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της
εταιρίας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηµα για ανάληψη
δεσµεύσεων.
Στη συνέχεια, συνήλθε σε διασκέψεις για λήψη απόφασης την 31η Ιανουαρίου 2011 (ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 11:00), την 11η Φεβρουαρίου 2011 (ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:45) και
ολοκλήρωσε την 14η Φεβρουαρίου 2011 (ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00) στην ως άνω
αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου των Γραφείων της, και αφού έλαβε υπόψη της την
υπ΄ αριθ. πρωτ. 7837/3.12.2010 Έκθεση, το αίτηµα για ανάληψη δεσµεύσεων της εταιρίας
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ.
68/14.2.2011 έγγραφό της, τις απόψεις που διατύπωθηκαν εγγράφως µε τα υποµνήµατα και
προφορικώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης από τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και τα όσα
κατέθεσαν ο µάρτυρας κατά την ακροαµατική διαδικασία και οι κατά το άρθρο 21 παρ. 3
τρίτοι, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
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H ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

I

Ι.1 Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ
1)

Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση
πραγµατοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη
τουλάχιστον µία επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή
έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων
επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, η δυνατότητα «ελέγχου» απορρέει
από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε µεµονωµένα είτε από κοινού
µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών,
παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας
επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου
ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης, β) δικαιώµατα ή συµβάσεις
που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή
στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης.

2)

Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση στην κρινόµενη υπόθεση αφορά στην απόκτηση
αποκλειστικού ελέγχου από τη γνωστοποιούσα εταιρία VIVARTIA (µέσω της
θυγατρικής της ∆ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ) επί της εταιρίας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής
«ΜΕΒΓΑΛ»), καθώς η VIVARTIA θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία των µετοχών
και δικαιωµάτων ψήφου επί της εξαγοραζόµενης και θα δύναται να λαµβάνει
αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας που την αφορούν.

3)

Ειδικότερα, στις 15.9.2010 (υπ’ αριθµ. πρωτ. 5551) η εταιρία VIVARTIA
γνωστοποίησε εµπρόθεσµα στην E.A., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β
ν.703/77, όπως ισχύει, την εξαγορά του 43% του ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου
(µ.κ.) της εταιρίας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΜΕΒΓΑΛ»). Σύµφωνα µε τους όρους του από
1.9.2010 σχετικού Προσυµφώνου Πώλησης και Αγοράς Μετοχών (εφεξής
«Προσύµφωνο»), οι […] (Πωλητής Α), […] (Πωλητής Β) και […] (Πωλητής Γ)
συµφώνησαν […] στην εταιρία ∆ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, η οποία είναι 100% θυγατρική
της εταιρίας VIVARTIA, […]. Το Προσύµφωνο, σε συνδυασµό µε την από
23.12.2009 προηγούµενη συµφωνία της VIVARTIA […], επέτρεψε πλέον στη
VIVARTIA την απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 57,8% επί του µ.κ. της ΜΕΒΓΑΛ
(υπό την αίρεση, µεταξύ άλλων, της έγκρισης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
από την Επιτροπή Ανταγωνισµού).

4)

[…]

5)

Στο υπόµνηµά του µε ηµεροµηνία 17-1-2011, αλλά και κατά τη συζήτηση ενώπιον
της Επιτροπής [βλ. ενδεικτικά Πρακτικά 17-1-2011, σελ. 11 επ.], ο ∆ηµήτριος Θωµά
Συµεωνίδης υποστήριξε ότι η VIVARTIA παρανόµως δεν είχε γνωστοποιήσει στην
Ε.Α. την προηγούµενη απόκτηση του ποσοστού 14,8% των µετοχών της ΜΕΒΓΑΛ.
Ωστόσο, η εν λόγω µειοψηφική συµµετοχή δεν οδηγούσε καθαυτή στην απόκτηση
ελέγχου επί της ΜΕΒΓΑΛ κατά την έννοια των διατάξεων περί ελέγχου
συγκεντρώσεων, τη στιγµή της πραγµατοποίησής της. Ως εκ τούτου, η σχετική
πράξη δεν υπόκειντο σε γνωστοποίηση κατά τα οριζόµενα στο ν. 703/77.
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6)

Οι λοιπές αιτιάσεις του ∆ηµητρίου-Θωµά Συµεωνίδη αναφορικά µε την επιλεγείσα
µέθοδο απόκτησης ελέγχου επί της ΜΕΒΓΑΛ αφορούν σε ιδιωτικής φύσης ζητήµατα
και άλλα εµπορικά συµφέροντα των εµπλεκόµενων µερών, τα οποία δεν αφορούν
στην διαδικασία ενώπιον της Ε.Α. και εκφεύγουν των αρµοδιοτήτων της.

Ι.2 ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
7)

Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ιδίου νόµου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει
να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή
ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της
επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που
συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην
παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε 150.000.000 ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, η καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο
εργασιών άνω των 15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά.

8)

Ο κύκλος εργασιών καθεµίας από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις το τελευταίο
οικονοµικό έτος (2009) στην ελληνική και παγκόσµια αγορά, βάσει των όρων του
άρθρου 4στ ν.703/77, όπως ισχύει, είχε ως εξής:
ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, 2009 (σε εκατ. €)
Συµµετέχουσες
Όµιλος MIG (1)
Όµιλος VIVARTIA

9)

Παγκόσµια Αγορά

Ελληνική Αγορά

[…]
[…]

[…]
[…]

Όµιλος ΜΕΒΓΑΛ (2)

[…]

[…]

ΣΥΝΟΛΟ (1+2)

[…]

[…]

Με βάση τα ως άνω στοιχεία, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο
ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει (προληπτικός έλεγχος
συγκεντρώσεων) και υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση.
Ειδικότερα, ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών εταιριών κατά τη
διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής χρήσης (2009) υπερέβη τα 150.000.000 ευρώ,
ενώ για την ίδια χρήση ο εθνικός κύκλος εργασιών για κάθε µία συµµετέχουσα
επιχείρηση υπερέβη τα 15.000.000 ευρώ. Περαιτέρω, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κοινοτικού Κανονισµού Συγκεντρώσεων
(Κανονισµός (ΕΚ) 139/2004), ως µη έχουσα κοινοτική διάσταση. Συνεπώς, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρµοδιότητα επί της κρινόµενης συγκέντρωσης.

Ι.3 ΚΙΝΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
10)

Κατά τη γνωστοποιούσα, η συνένωση των δύο εταιριών προβλέπεται να έχει θετική
επίδραση στη δραστηριότητα της νέας οντότητας στον τοµέα των γαλακτοκοµικών
προϊόντων από τις συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας που αναµένεται να
προκύψουν, αφενός στα δίκτυα πωλήσεων και διανοµών, και αφετέρου στην αλυσίδα
τροφοδοσίας και την παραγωγή των προϊόντων. Η νέα οντότητα, παρέχοντας µία
πληρέστερη και µεγαλύτερη σε αριθµό προϊοντική γκάµα θα δύναται να επεκτείνει
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το υφιστάµενο δίκτυο διανοµής των δύο µερών σε νέες αγορές (π.χ. µικρά νησιά και
άλλες αποµακρυσµένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας), οι οποίες σήµερα, λόγω
του ασύµφορου µεταφορικού κόστους που προκύπτει από τις παραδόσεις µικρού
αριθµού προϊόντων ανά προµηθευτή, υποεξυπηρετούνται. Επιπλέον, η νέα οντότητα
θα είναι σε ευνοϊκότερη θέση για την παραγωγή και διάθεση νέων καινοτόµων
προϊόντων στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, ενισχύοντας περαιτέρω την εξαγωγική
της δραστηριότητα.
11)

II

Aπό την προκαταρκτική εξέταση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης προέκυψαν,
ωστόσο, σοβαρές αµφιβολίες για το συµβατό αυτής µε τις συνθήκες
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού σε ορισµένες από τις σχετικές αγορές στις οποίες
αφορά. Βάσει της προκαταρκτικής αυτής έρευνας, κοινοποιήθηκε στις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις η υπ’ αριθµ. πρωτ. 6438/15.10.2010 Απόφαση του
Προέδρου της Ε.Α. αναφορικά µε την κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης
της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης (B΄ Φάση – εις βάθος διερεύνηση), σύµφωνα
µε το άρθρο 4δ του ν. 703/77, όπως ισχύει.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

II.1 VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
12)

Η VIVARTIA ανήκει στον όµιλο Marfin Investment Group (εφεξής MIG), ο οποίος
ελέγχει περίπου το […]% του µ.κ. της και ο οποίος είναι επενδυτική εταιρία
συµµετοχών µε έδρα την Ελλάδα. Η MIG δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το
εξωτερικό σε περισσότερους κλάδους, όπως, ιδίως, οι µεταφορές και η ναυτιλία
(µέσω της […], της […], της […]), η πληροφορική (µέσω της […]), το real estate
(µέσω της […] και της […]), η υγεία (µέσω της εταιρίας […], ενώ ελέγχει στην
Ελλάδα και τα µαιευτήρια […] και […]), ο τουρισµός και η ψυχαγωγία (µέσω των
εταιριών […],[…] and […]) και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (µέσω της
εταιρίας […]).

13)

Ειδικότερα, η VIVARTIA εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, είναι εταιρία
χαρτοφυλακίου και δραστηριότητά της είναι η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών διοίκησης σε θυγατρικές της εταιρίες. H εταιρία δραστηριοποιείται
στους εξής κλάδους:
i) Στον κλάδο γαλακτοκοµικών και ποτών, µε αντικείµενο την παραγωγή και
διανοµή γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεµφερή προϊόντα
γιαουρτιού και χυµών φρούτων,
ii) Στον κλάδο υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας, µε αντικείµενο την παραγωγή
και διάθεση προϊόντων εστίασης, µέσω της λειτουργίας αλυσίδας εστιατορίων,
εστιατορίων ταχείας εστίασης και καφε-ζαχαροπλαστείων και υπηρεσιών µαζικής
εστίασης (catering), και
iii) Στον κλάδο κατεψυγµένων τροφίµων, µε αντικείµενο κυρίως την παραγωγή και
διανοµή κατεψυγµένων τροφίµων, όπως λαχανικά και έτοιµες συνταγές γευµάτων.

14)

Στην από 21.6.2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της VIVARTIA
αποφασίστηκε η απόσχιση των κλάδων (α) παραγωγής και εµπορίας
γαλακτοκοµικών προϊόντων και ποτών, (β) παραγωγής και εµπορίας προϊόντων
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αρτοποιίας και ζαχαρωδών, (γ) παροχής υπηρεσιών εστίασης και (δ) παραγωγής και
εµπορίας καταψυγµένων τροφίµων, και εν συνεχεία η εισφορά τους σε 100%
θυγατρικές της εταιρίες, σύµφωνα µε το ν. 2166/93. Οι νέες εταιρικές οντότητες
φέρουν πλέον τις εξής επωνυµίες: «∆ΕΛΤΑ Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική
Εταιρία Τροφίµων» (τέως κλάδος γαλακτοκοµικών), «CHIPITA Ανώνυµη
Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία» (τέως κλάδος αρτοποιίας και ζαχαρωδών),
«GOODY’S Ανώνυµη Εταιρία Υπηρεσιών Εστίασης» (τέως κλάδος παροχής
υπηρεσιών εστίασης) και «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική και
Εµπορική Εταιρία» (τέως κλάδος παραγωγής και εµπορίας καταψυγµένων
τροφίµων). Ο κλάδος αρτοποιίας και ζαχαρωδών (νυν εταιρία Chipita) πωλήθηκε τον
Ιούλιο του 2010 στον όµιλο Οlayan και τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο.
15)

Η VIVARTIA παράγει επίσης προϊόντα για λογαριασµό τρίτων (φασόν ή ιδιωτικής
ετικέτας), όπως παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Προϊόν

Εταιρία

Φρέσκο γάλα

[…]

Γιαούρτι τυποποιηµένο

[…]

Εβαπορέ

[…]

Τυρί (κασέρι, φέτα, ηµίσκληρο) […]
Πηγή: VIVARTIA

16)

Ειδικότερα όσον αφορά στη NESTLE, η γνωστοποιούσα παράγει, συσκευάζει και
αποθηκεύει τα προϊόντα µε τα εµπορικά σήµατα: Neslac, Junior, µερίδες γάλακτος
Nestle και το Carnation (µόνο για Κύπρο).

II.2 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
17)

Η ΜΕΒΓΑΛ εδρεύει στο ∆ήµο Κουφαλίων του νοµού Θεσσαλονίκης και
δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και διανοµής γαλακτοκοµικών
προϊόντων, όπως γάλα και παρεµφερή προϊόντα γιαουρτιού, καθώς και χυµών
φρούτων. Η ΜΕΒΓΑΛ ελέγχει κατά 100% τις εξής εταιρίες:
i) […], παραγωγή και εµπορία τυροκοµικών
ii) […], εµπορία ειδών διατροφής
iii) […]εταιρία εµπορίας ειδών διατροφής, και
iv) […] εταιρία εµπορίας ειδών διατροφής.

18)

Επίσης, η ΜΕΒΓΑΛ κατέχει ποσοστό […]% στην εταιρία ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ
ΑΕ, µε αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών,
ενώ η θυγατρική της MEVGAL ENTERPRISES LTD κατέχει το […]% του µ.κ. της
βουλγαρικής εταιρίας MEVGAL BULGARIA EOOD, µε το ίδιο αντικείµενο
δραστηριότητας.

19)

Η ΜΕΒΓΑΛ παράγει επίσης προϊόντα για λογαριασµό τρίτων (φασόν), όπως
παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:
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Εταιρία

Προϊόν

[…]

Γιαούρτι, επιδόρπια

[…]

Επιδόρπια

[…]

Ιδ. Ετικέτας:

[…]

Γάλα λευκό

[…]

Γιαούρτι, επιδόρπια

[…]

Γιαούρτι, επιδόρπια

Πηγή: ΜΕΒΓΑΛ
20)

Επιπλέον, η ΜΕΒΓΑΛ έχει συνάψει σύµβαση µε τη […] για τη διανοµή των
προϊόντων της δεύτερης στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στην
Αττική και σε κάποια από τα Νησιά του Αιγαίου, µε ισχύ έως 31.12.2010.

21)

Η µετοχική σύνθεση της ΜΕΒΓΑΛ έχει ως εξής:

Μέτοχος

% επί µ.κ. Μέτοχος

% επί µ.κ.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

III

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

III.1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ∆ΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
22)

Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών προϊόντων κατέχει σηµαντική θέση στον ευρύτερο
κλάδο των τροφίµων, και περιλαµβάνει αρκετές αγορές προϊόντων, οι οποίες
αντιστοιχούν σε µία µεγάλη ποικιλία τελικών προϊόντων µε κύρια συστατική βάση
το νωπό γάλα. Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα αποτελούν βασικό είδος διατροφής για
τους καταναλωτές, λόγω της µεγάλης διατροφικής τους αξίας, µε αποτέλεσµα η
ζήτησή τους να παρουσιάζει σχετικά χαµηλή ελαστικότητα ως προς την τιµή και το
διαθέσιµο εισόδηµά τους. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές
είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών, όπως η γεύση, η ποιότητα,
η διάρκεια χρήσης του κ.λπ. [Βλ. ενδεικτικά κλαδική µελέτη ICAP,
«Γαλακτοκοµικά Προϊόντα», Ιούνιος 2007].

23)

Οι διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και του Π.∆. 115/9.6.1999
«Κτηνιατρικός Υγειονοµικός Έλεγχος Γάλακτος» ορίζουν ρητά, µεταξύ άλλων, τις
κατηγορίες των γαλακτοκοµικών προϊόντων και τις επιτρεπτές συνθήκες παραγωγής,
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συντήρησης, συσκευασίας και µεταφοράς αυτών. Έτσι, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, «νωπό γάλα νοείται το γάλα που προέρχεται από µαστικούς
αδένες αγελάδων, προβάτων, αιγών ή βουβαλίδων, το οποίο δεν έχει θερµανθεί πέρα
από τους 40 οC ή έχει υποστεί επεξεργασία µε ισοδύναµο αποτέλεσµα». Η κατηγορία
αυτή περιλαµβάνει το γάλα που «προορίζεται για κατανάλωση, το οποίο δεν έχει
υποστεί άλλη επεξεργασία εκτός από διήθηση, ψύξη και οµογενοποίηση», κάτω από
συγκεκριµένες προδιαγραφές υγιεινής και χηµικής σύστασης. Απλώς «γάλα»
χαρακτηρίζεται το προερχόµενο από αγελάδα, ενώ όλοι οι άλλοι τύποι πρέπει να
χαρακτηρίζονται µε τους όρους «κατσίκας», «βουβάλου» ή «ανάµεικτο προβάτουκατσίκας» [Βλ. Υ.Α. 1100/1987, άρθρο 80, καθώς και Π.∆. 115/1999].
24)

Το νωπό γάλα αποτελείται από διάφορα θρεπτικά συστατικά, όπως λίπος, πρωτεΐνες,
λακτόζη και µέταλλα. Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει πως συνδυάζονται τα
συστατικά αυτά για την παραγωγή διάφορων τελικών προϊόντων.
∆ιάγραµµα: Χρήση νωπού γάλακτος για παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Πηγή: VIVARTIA

25)

Το σύνολο της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθορίζεται από το σύστηµα των ποσοστώσεων, το οποίο θεσπίστηκε στις 31.3.1984,
µε σκοπό την υιοθέτηση κανόνων που θα συνδέουν την Κοινοτική παραγωγή
γάλακτος µε τις ανάγκες της αγοράς. Έτσι, σε κάθε κράτος-µέλος αντιστοιχεί µία
συνολική εγγυηµένη ποσότητα (για µία περιεκτικότητα αναφοράς του γάλακτος σε
9
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λιπαρές ουσίες), η οποία αποτελεί την ανώτατη ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που
µπορεί να παραδοθεί από τους παραγωγούς, συνολικά σε γαλακτοκοµεία και άλλες
µονάδες παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων (εµπορεύσιµο γάλα), καθώς και τις
ποσότητες γάλακτος που δύναται να πουλήσει ο παραγωγός απευθείας στην
κατανάλωση.
26)

Βάσει του εν λόγω συστήµατος ποσοστώσεων, προστατεύεται η τιµή του γάλακτος
σε επίπεδο παραγωγού, καθώς οι συνολικές ποσότητες αγελαδινού γάλακτος που
παραδίδονται στους αγοραστές σε κάθε κράτος-µέλος είναι εντός συγκεκριµένων
ορίων. Η ανώτατη ποσότητα µπορεί να µεταφερθεί από παραγωγό σε παραγωγό ενός
κράτους µέλους (αλλά όχι µεταξύ διαφορετικών κρατών µελών). Από 1.4.2009, η
ποσόστωση στην παραγωγή νωπού αγελαδινού γάλακτος για την Ελλάδα
καθορίστηκε σε 845.292 τόνους, µε προσδιοριστέα αύξηση 1% ανά έτος έως και το
2015, οπότε και το σύστηµα ποσοστώσεων προβλέπεται να καταργηθεί.

27)

Η τιµή αγοράς του γάλακτος από τις γαλακτοβιοµηχανίες διαµορφώνεται µε βάση τα
κριτήρια: ποιότητα (χηµική σύνθεση γάλακτος, µικροβιακή κατάσταση, αντιβιοτικά),
ποσότητα, µέγεθος κτηνοτροφικής µονάδας, προοπτικές ανάπτυξης της µονάδας και
εποχικότητα, αλλά και την τιµή εισαγωγής γάλακτος από την Ε.Ε. Η τιµή αγοράς
αυξοµειώνεται στην περίπτωση που µεταβληθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
εισκοµιζόµενου γάλακτος. Από την έρευνα της υπηρεσίας δεν προέκυψαν, ωστόσο,
σαφή κριτήρια ως προς τη ποιοτική διαβάθµιση και συνακόλουθη τιµολόγηση του
νωπού γάλακτος από τις εταιρίες, παρά το σχετικό αίτηµα των γαλακτοπαραγωγών
(και των συλλογικών τους οργάνων).

28)

Ειδικότερα, όσον αφορά στη µέση τιµή παραγωγού, η ποσοστιαία µηνιαία µεταβολή
της κατά τα έτη 2007 – 2010 καταγράφεται ως εξής:
Μέση Τιµή παραγωγού αγελαδινού γάλακτος ανά µήνα (€/κιλό)
2007

2008

yoy ∆%

2009

yoy ∆%

Ιαν.-Αυγ. 2010

Ιαν

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Φεβ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Μαρ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Απρ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Μαϊ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ιουν

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ιουλ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Αυγ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Σεπ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Οκτ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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Μέση Τιµή παραγωγού αγελαδινού γάλακτος ανά µήνα (€/κιλό)
2007

2008

yoy ∆%

2009

yoy ∆%

Ιαν.-Αυγ. 2010

Νοε

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

∆εκ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Μ.Ο. περιόδου

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ

29)

Το νωπό γάλα παράγεται σε κτηνοτροφικές µονάδες και συλλέγεται από µονάδες
µεταποίησης ή/και εµπορίας, µονάδες τυποποίησης – συσκευασίας γαλακτοκοµικών
προϊόντων, καθώς και από παραγωγούς – κτηνοτρόφους που µεταποιούν το γάλα της
κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης. Οι πηγές προµήθειας νωπού γάλακτος είναι:
απευθείας από παραγωγούς, από ενώσεις ή/και συλλόγους παραγωγών, από
συνεταιρισµούς και από ιδιόκτητες φάρµες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να
πραγµατοποιηθούν και αγοραπωλησίες µεταξύ των γαλακτοβιοµηχανιών.

30)

Στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος δραστηριοποιούνται και οι δύο
συµµετέχουσες επιχειρήσεις ως αγοραστές, ενώ η VIVARTIA εκµεταλλευόταν
επίσης η ίδια ιδιόκτητες φάρµες, έως και τον Ιούνιο του 2010. Ο κύριος όγκος των
αγορών νωπού γάλακτος το 2009 πραγµατοποιήθηκε απευθείας από παραγωγούς και
για τις δύο συµµετέχουσες επιχειρήσεις (VIVARTIA: […]%, ΜΕΒΓΑΛ: […]%),
όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Αγορές σε νωπό γάλα, 2009 (σε τόνους)
VIVARTIA*

% συµµ.

ΜΕΒΓΑΛ

% συµµ.

Συνολική ποσότητα συλλ. Γάλακτος:

[…]

100% […]

100%

- Ιδιόκτητες Φάρµες

[…]

[0-5]% […]

-

- Ενώσεις / Συλλόγους

[…]

- […]

-

- Απευθείας από παραγωγούς

[…]

[90-100]% […]

[80-90]%

- Εισαγωγές

[…]

[0-5]% […]

-

- Άλλο, π.χ. άλλη εταιρία του κλάδου

[…]

[0-5]% […]

[10-20]%

*: Περιλαµβάνονται και οι αγορές της ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ
Πηγή: VIVARTIA, ΜΕΒΓΑΛ

31)

Τόσο ο συνολικός αριθµός παραγωγών αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα, όσο και
η συνολική παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, κατέγραψαν πτωτική πορεία στην
τριετία 2007-2009. Σύµφωνα µε µελέτη της Hellastat [«Γαλακτοκοµικά Πρόϊόντα»,
Νοέµβριος 2009], οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν σε αυτή την αρνητική
εξέλιξη αποτελούν α) το αυξηµένο κόστος παραγωγής του γάλακτος, β) οι χαµηλές
τιµές που εισπράττουν οι παραγωγοί από τις µεταποιητικές εταιρίες και γ) οι
αυξανόµενες εισαγωγές γάλακτος.
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2007

2008

2009

Αρ. Παραγωγών

[…]

[…]

[…]

ΣΥΝΟΛΟ Παραγωγής Γάλακτος (σε tn)

[…]

[…]

[…]

Πηγή: ΕΛΟΓΑΚ

32)

Το νωπό γάλα είναι κατά κανόνα οµογενοποιηµένο προϊόν, για το οποίο δεν
υπάρχουν υποκατάστατα (τουλάχιστον για τις περισσότερες χρήσεις του). Το
µεγαλύτερο ποσοστό της χρήσης του γάλακτος ως πρώτη ύλη αφορά στην κατηγορία
του φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος, ανερχόµενο το 2009 στο […]%.

Κατανοµή της χρήσης νωπού γάλακτος, 2007-2009
Συµµετοχή κατά χρήση:

2007

2008

2009

Παστεριωµένο (φρέσκο)

[40-50] % [40-50] % [50-60] %

Υψηλής Παστερίωσης (HP ή Υ.Π.)

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

Γιαούρτια και οξυνισθέντα γάλατα

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

Τυριά

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[10-20]%

[10-20]%

[5-10]%

[0-5]%

[5-10]%

[0-5]%

Συµπυκνωµένο

Λοιπά προϊόντα
Αδιευκρίνιστη χρήση
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ

33)

Η συλλογή του γάλακτος διενεργείται σε καθηµερινή βάση από τις ατοµικές
δεξαµενές ψύξης του γάλακτος (παγολεκάνες) των παραγωγών, στις οποίες
τοποθετείται το νωπό γάλα µετά το άρµεγµα των ζώων. Από την παγολεκάνη του
κάθε παραγωγού λαµβάνεται δείγµα γάλακτος πριν αντληθεί το γάλα στο βυτίο, όπου
και ζυγίζεται. Στη συνέχεια, το γάλα µεταφέρεται στο εργοστάσιο µε ισόθερµα βυτία
της κάθε εταιρίας, όπου και υπόκειται σε εργαστηριακούς ελέγχους και υποβάλλεται
στις διάφορες απαραίτητες διεργασίες (όπως παστερίωση και οµογενοποίηση για να
απαλλαχθεί από τους παθογόνους οργανισµούς) προκειµένου να παραχθεί το τελικό
προϊόν διατηρώντας τα θρεπτικά συστατικά του αναλλοίωτα. Η εταιρία VIVARTIA
διαθέτει […] βυτία και […], ενώ η εταιρία ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ διαθέτει […] βυτία.
Ανάλογα όµως µε τις εποχιακές ανάγκες των εργοστασίων µπορεί να µισθωθούν
περισσότερα βυτία. Η εταιρία ΜΕΒΓΑΛ διαθέτει […], εκ των οποίων τα […] και τα
υπόλοιπα […]. Εκτός αυτών, […] συλλέγουν για λογαριασµό της ΜΕΒΓΑΛ γάλα
από παραγωγούς, το οποίο καθηµερινά της το µεταπωλούν.

34)

Η µέγιστη απόσταση µεταφοράς του νωπού γάλακτος συνδέεται άµεσα µε την «καλή
ποιότητά» του, καθώς και τις συνθήκες µεταφοράς του. Ο Κανονισµός Ε.Κ.
853/2004 (L 139/04 και L 226/04) θέτει τα µέγιστα όρια συνολικού αριθµού
βακτηρίων και σωµατικών κυττάρων, για γάλα καλής ποιότητας και
ασφάλειας/υγιεινής. Τα επιτρεπόµενα αυτά όρια µικροβιακού φορτίου και λοιπών
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στοιχείων διαφέρουν ανάλογα µε το είδος του ζώου από το οποίο παράγεται το γάλα.
Ειδικότερα, για την παραγωγή υγιεινών προϊόντων γάλακτος προβλέπεται ότι:
•

Το γάλα πρέπει να ψύχεται (<=4-5οC) µέχρι να χρησιµοποιηθεί για την
παρασκευή γαλακτοκοµικών προϊόντων, εκτός και εάν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί αµέσως µετά την άµελξη ή µέσα σε 4 ώρες από τη στιγµή της
παραλαβής του. Η ψύξη του γάλακτος γίνεται είτε στο στάβλο, είτε στο σταθµό
συγκέντρωσης και ψύξης που βρίσκεται στον οικισµό ή σε κάποιο κεντρικό
σηµείο της περιοχής (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος το γάλα αλλοιώνεται εντός
3-4 ωρών). Το γάλα το οποίο έχει ψυχθεί πρέπει να µεταφέρεται στο εργοστάσιο,
µέσα σε γαλακτοδοχεία ή µε βυτία ή µε φορτηγά-ψυγεία τα οποία έχουν µόνωση
ώστε να διατηρείται η ψύξη. Αυτό προϋποθέτει ότι η απόσταση που θα διανύσει
το γάλα κατά τη µεταφορά του είναι τέτοια, ώστε αυτό να παραδοθεί πριν φτάσει
την κρίσιµη θερµοκρασία για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών των 13οC. Ο
τρόπος αυτός συλλογής και µεταφοράς του γάλακτος υπό συνεχή ψύξη στη
γαλακτοκοµική µονάδα, δίνει τη δυνατότητα µείωσης του κόστους παραλαβής
και µεταφοράς του γάλακτος και αυξάνει την ακτίνα της περιοχής συλλογής του
χωρίς σοβαρή ποιοτική υποβάθµισή του.

•

Η παστερίωση πρέπει να γίνεται σωστά και να καλύπτει τις απαιτήσεις του
Κανονισµού 852/2004 για την υγιεινή των τροφίµων.

•

Ο αριθµός µικροβίων για το αγελαδινό γάλα (που προσδιορίζονται σε
θερµοκρασία επώασης 30οC) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000/ml.

•

Εφόσον το νωπό γάλα ξεπεράσει σε περιεκτικότητα καθορισµένο αριθµό
µικροοργανισµών (100.000) δεν θεωρείται πλέον κατάλληλο για χρήση στην
παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων για τον άνθρωπο. Κατά το χρόνο που
µεσολαβεί από την άµελξη µέχρι και την µεταποίηση του νωπού γάλακτος, το
µικροβιακό του φορτίο αυξάνεται.

35)

Κατά τη προκαταρκτική έρευνα της υπηρεσίας, προέκυψαν ενδείξεις ότι η σχετική
γεωγραφική αγορά για την προµήθεια και συλλογή νωπού γάλακτος έχει αµιγώς
τοπική διάσταση, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη ότι το νωπό γάλα είναι ευπαθές
προϊόν και ότι οι γαλακτοβιοµηχανίες υποχρεώνονται να αναπτύξουν ένα ευρύ και
εντάσεως εργασίας µηχανισµό συλλογής / µεταφοράς από τον παραγωγό στο
εργοστάσιο (εξαιτίας του κατακερµατισµού και της διασποράς των παραγωγικών
µονάδων, καθώς και του οδικού δικτύου της Ελλάδας). Ωστόσο, κατά το στάδιο της
πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της
οριοθέτησης µιας ευρύτερης σχετικής γεωγραφικής αγοράς µε εθνική διάσταση ή
τουλάχιστον µιας σχετικής γεωγραφικής αγοράς που εκτείνεται σε περισσότερες
περιφέρειες της χώρας ή ακόµη και στην ηπειρωτική Ελλάδα στο σύνολό της.

36)

Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία από το Τµήµα Επιστήµης &
Τεχνολογίας Τροφίµων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προκειµένου το
νωπό γάλα να είναι κατάλληλο για την παραγωγή παστεριωµένου γάλακτος, θα
πρέπει να έχει παραληφθεί από τη γαλακτοβιοµηχανία µέσα σε δύο (2)
εικοσιτετράωρα από τη συλλογή του και εφόσον πρώτα έχει υποστεί θέρµισµα. Σε
περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί θέρµισµα το χρονικό περιθώριο είναι
µικρότερο, αλλά σε γενικές γραµµές µεγαλύτερο από ένα (1) εικοσιτετράωρο. Η
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γαλακτοβιοµηχανία έχει εν συνεχεία ένα (1) εικοσιτετράωρο για την παραγωγή του
τελικού προϊόντος (µεταποίηση). Εποµένως, εφόσον το νωπό γάλα µπορεί να
µεταφερθεί εντός εικοσιτετραώρου στις εγκαταστάσεις µεταποίησης, η χρήση του
για παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση είναι καθόλα
εφικτή. Αυτό καθιστά, σε γενικές γραµµές, τη µεταφορά νωπού γάλακτος από
οποιαδήποτε περιοχή της ελληνικής επικράτειας δυνατή, γεγονός που άλλωστε ήδη
αξιοποιούν οι περισσότερες γαλακτοβιοµηχανίες.
37)

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της Γ.∆.Α., η µέση χιλιοµετρική απόσταση από
τους παραγωγούς στα κέντρα συλλογής φτάνει τα 250 χλµ., ενώ από τους
παραγωγούς στα εργοστάσια η µέγιστη διανυόµενη απόσταση ανέρχεται περί τα 800
χλµ. (µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την απευθείας µεταφορά ποσοτήτων νωπού
γάλακτος από τις περιοχές της Ροδόπης στο εργοστάσιο της Vivartia στον Ταύρο). Οι
διαπιστώσεις αυτές, δηλ. η δυνατότητα µεταφοράς του συλλεχθέντος γάλακτος σε
µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από τις παραγωγικές στις µεταποιητικές µονάδες,
επιβεβαιώνονται και από τις σχετικές απαντήσεις των ανταγωνιστριών των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων.

38)

Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις διαθέτουν και σταθµούς συγκέντρωσης γάλακτος σε
περιοχές κοντά στις κτηνοτροφικές µονάδες για τη γρηγορότερη και ασφαλέστερη
εισκόµιση του γάλακτος. Η VIVARTIA, διαθέτει τέσσερεις (4) σταθµούς συλλογής
γάλακτος και τέσσερα (4) εργοστάσια επεξεργασίας, δηλ. στη Θεσσαλονίκη, στην
Ηµαθία, στον Αγ. Στέφανο και Ταύρο – Αττικής. Από το σύνολο του εισκοµιζόµενου
γάλακτος της VIVARTIA, έως και […] εισκοµίζεται απευθείας (χωρίς πρηγούµενη
επεξεργασία) στα εργοστάσια αυτά. Αντίστοιχα, η ΜΕΒΓΑΛ διαθέτει σταθµό
συγκέντρωσης γάλακτος στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών και εργοστάσιο στα Κουφάλια
Θεσσαλονίκης. Το γάλα όλων των κατηγοριών (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) από
όλους τους νοµούς της χώρας, συλλέγεται στο εργοστάσιο της εταιρίας, εκτός του
γάλακτος των νοµών Σερρών, ∆ράµας, Ξάνθης, Καβάλας και Ροδόπης, που
συλλέγεται στον υποσταθµό που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, το οποίο
αυθηµερόν µεταφέρεται στο εργοστάσιο στα Κουφάλια Θεσ/νίκης. […]

39)

Εποµένως, νωπό γάλα µε µικρό µικροβιακό φορτίο µπορεί να µεταφέρεται σε
µακρινότερους προορισµούς (από άποψη χρόνου) σε σχέση µε το γάλα που φέρει
υψηλό µικροβιακό φορτίο. Όσον αφορά τις συνθήκες µεταφοράς, θα πρέπει να
διασφαλίζεται η µεταφορά του νωπού γάλακτος σε συγκεκριµένο εύρος
θερµοκρασίας, να αποτρέπονται οι επιµολύνσεις από πληµµελή καθαριότητα του
βυτίου και τα πολύ έντονα τραντάγµατα. Οι συγκεκριµένες αυτές συνθήκες
διασφαλίζονται πλέον επαρκώς µε τη χρήση σύγχρονων ισοθερµικών βυτίων
φορτηγών, ούτως ώστε το νωπό γάλα να µπορεί να µεταφερθεί εντός
εικοσιτετραώρου στις εγκαταστάσεις µεταποίησης από µεγάλη σχετικά χιλιοµετρική
απόσταση.

40)

Περαιτέρω, από στοιχεία που συνέλλεξε η Γ.∆.Α. µετά από τη σύνταξη της
εισήγησης, προέκυψε ότι το κόστος εισκόµισης (συλλογής, θέρµισµα κ.άλ. και
µεταφοράς στην µεταποιητική µονάδα) είναι σηµαντικά µικρότερο σε σχέση µε το
κόστος διανοµής του τελικού προϊόντος. Συγκεκριµένα, το κόστος εισκόµισης
κυµαίνεται από […]% περίπου ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων, ενώ το κόστος
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διανοµής από […]% περίπου ως ποσοστό των καθαρών πωλήσεων [βλ. σχετικά
απαντήσεις των VIVARTIA, ΜΕΒΓΑΛ και άλλων ανταγωνιστριών εταιριών σε
σχετικό ερώτηµα της Γ.∆.Α.]. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό της
γνωστοποιούσας ότι οι µεταποιητικές µονάδες βρίσκονται κατά βάση πλησιέστερα
στα µεγάλα κέντρα κατανάλωσης, παρά στις ζώνες παραγωγής γάλακτος,
προκειµένου να επωφεληθούν από οικονοµίες κλίµακας. Συναφώς, ενισχύει τα
πορίσµατα της υπηρεσίας ως προς τη δυνατότητα και ικανότητα των
γαλακτοβιοµηχανιών να µεταφέρουν νωπό γάλα στα εργοστάσια µεταποίησης
καλύπτοντας µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση (που υπερβαίνει το επίπεδο
περιφέρειας).
41)

Λαµβάνοντας υπόψη τα ως άνω στοιχεία, και ιδίως α) τη τεχνική δυνατότητα
µεταφοράς του νωπού γάλακτος στα εργοστάσια µεταποίησης καλύπτοντας µεγάλη
χιλιοµετρική απόσταση, β) τα υψηλά ποσοστά απευθείας εισκόµισης νωπού
γάλακτος στις µεταποιητικές µονάδες εντός εικοσιτετραώρου από µεγάλη
χιλιοµετρική απόσταση, γ) τη δοµή κόστους των εταιριών του κλάδου και το
συγκριτικό κόστος εισκόµισης νωπού γάλακτος, δ) τη δυνατότητα αλυσίδας
υποκατάστασης µεταξύ όµορων νοµών, ε) το γεγονός ότι η τιµή νωπού γάλακτος
διαµορφώνεται µε οµοιογενή εν γένει κριτήρια σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, µε
την επιφύλαξη του παράγοντος κόστους µεταφοράς και της δραστηριοποίησης
γαλακτοβιοµηχανιών συνεταιριστικού χαρακτήρα σε ορισµένες περιφέρειες/νοµούς
της χώρας, καθώς και στ) τη δυνατότητα µεταφοράς των ποσοστώσεων µεταξύ των
παραγωγών της χώρας, κρίνεται ότι – για τους σκοπούς αξιολόγησης της κρινόµενης
συγκέντρωσης – ως σχετική γεωγραφική αγορά για την προµήθεια και συλλογή
νωπού γάλακτος θα µπορούσε να ορισθεί η ηπειρωτική Ελλάδα στο σύνολό της.

42)

Οι περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται σηµαντική οριζόντια επικάλυψη µεταξύ των
συµµετεχουσών εταιριών στην προµήθεια νωπού γάλακτος εντοπίζονται στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην εν λόγω περιφέρεια παράχθηκε το 48,5%
του συνολικού όγκου αγελαδινού γάλακτος την περίοδο 2008/2009 (περίπου 339.000
τόνοι), καθώς η περιφέρεια αυτή συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος του ζωικού
πληθυσµού της χώρας. Ειδικότερα, στο νοµό Θεσσαλονίκης µε παραγωγή 185.000
τόνοι, το ποσοστό του αντιστοιχεί στο 26,5% της εθνικής παραγωγής. Επίσης, ο
νοµός Σερρών εµφανίζεται να κατέχει την τέταρτη θέση στην εθνική κατανοµή, µε
παραγωγή του 7,6% της συνολικής εθνικής παραγωγής νωπού γάλακτος [Βλ.
κλαδική µελέτη Hellastat, «Γαλακτοκοµικά Πρόϊόντα», Νοέµβριος 2009, σελ. 44].
Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά περιφέρεια για την περίοδο 2008/2009 απεικονίζονται
στο παρακάτω διάγραµµα:
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Πηγή: Μελέτη Hellastat, βάσει στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ

43)

Στη σχετική αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος, δραστηριοποιούνται και οι δύο
συµµετέχουσες. Ειδικότερα, µε βάσει στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ (Ελληνικός
Οργανισµός Γάλακτος και Κρεάτος) ανά νοµό της Ελλάδας για το έτος 2009, η
VIVARTIA συνέλεξε γάλα από […] νοµούς της χώρας, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ από […]
νοµούς της Βόρειας Ελλάδας, στους οποίους έχει παρουσία και η VIVARTIA.
Ειδικότερα, η ποσοστιαία απορρόφηση γάλακτος των συµµετεχουσών επιχειρήσεων
στους νοµούς όπου εµφανίζεται οριζόντια επικάλυψη µεταξύ των δραστηριοτήτων
τους για το έτος 2009 κυµαίνεται αθροιστικά από από [40-55]% σε πέντε (5) νοµούς
της χώρας (Κιλκίς, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ηµαθίας), µε το µεγαλύτερο
ποσοστό οριζόντιας επικάλυψης µεταξύ των συµµετεχουσών ([60-70]%) να
καταγράφεται στο νοµό Ηµαθίας.

[…]
Πηγή: Γ.∆.Α. - επεξεργασία στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ

44)

Συνολικά σε επίπεδο Ελληνικής επικράτειας (στοιχεία έτους 2009), η VIVARTIA
κατείχε ποσοστό απορρόφησης νωπού γάλακτος της τάξης του [30-35]% και η
ΜΕΒΓΑΛ ποσοστό [10-15]%, οπότε αθροιστικά ανέρχονται στο [40-50]% στο
σύνολο των γαλακτοβιοµηχανιών.

45)

Αναφορικά µε τις µετακινήσεις των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος από και προς
τις συµµετέχουσες εταιρίες, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις προσκόµισαν τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
Μετακινήσεις Παραγωγών συνεργαζόµενων µε Vivartia, 2005 - 2009
Συν.
Συνεργασθέντων
Παραγωγών

Αφίξεις

% αφίξεων Αποχωρήσεις % αποχ/σεων

2005

[…]

[…]

[20-30]%

[…]

[10-20]%

2006

[…]

[…]

[20-30]%

[…]

[20-30]%

2007

[…]

[…]

[10-20]%

[…]

[20-30]%
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Μετακινήσεις Παραγωγών συνεργαζόµενων µε Vivartia, 2005 - 2009
Συν.
Συνεργασθέντων
Παραγωγών

Αφίξεις

% αφίξεων Αποχωρήσεις % αποχ/σεων

2008

[…]

[…]

[10-20]%

[…]

[20-30]%

2009

[…]

[…]

[5-10]%

[…]

[20-30]%

[…]

[…]

[…]

ΣΥΝΟΛΟ

[…]

[…]

[…]

Ετήσιος

[…]

[…]

Μέσος Όρος

[10-20]%

[…]

[20-30]%

Σχόλια: (1) Η καταµέτρηση αφορά συνεργασθέντες παραγωγούς σε επίπεδο κωδικού, οι οποίοι παρέδωσαν έστω
και µια φορά γάλα εντός του συγκεκριµένου οικονοµικού έτους. (2) Όσον αφορά την καταµέτρηση αποχωρήσεων
δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι περιπτώσεις εκµεταλλεύσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους.
Πηγή: VIVARTIA

Μετακινήσεις Παραγωγών συνεργαζόµενων µε ΜΕΒΓΑΛ, 2007 - 2009
Συν.
Συνεργασθέντων
Παραγωγών

Αφίξεις

%
αφίξεων

Αποχωρήσεις

% αποχ/σεων

2007

[…]

[…]

[5-10]%

[…]

[5-10]%

2008

[…]

[…]

[0-5]%

[…]

[5-10]%

2009

[…]

[…]

[0-5]%

[…]

[0-5]%

Πηγή: ΜΕΒΓΑΛ

46)

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων του ΕΛΟΓΑΚ, συνολικά την περίοδο 20072010 άλλαξαν εταιρία […] παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος, εξαιρουµένων εκείνων
που εµφανίζονται ότι διέκοψαν να δίνουν στις βιοµηχανίες (και είτε έπαυσαν τη
δραστηριότητα είτε στράφηκαν σε τυροκοµικές µονάδες κ.αλ.). Ειδικότερα,
σηµειώθηκαν οι εξής µετακινήσεις:
•

∆ιέκοψαν τη συνεργασία τους µε τη […], εκ των οποίων οι […] περίπου
συνεργάστηκαν µε τη VIVARTIA.

•

∆ιέκοψαν τη συνεργασία τους µε τη VIVARTIA περίπου […], εκ των οποίων οι
[…] συνεργάστηκαν µε την […].

•

∆ιέκοψαν τη συνεργασία τους µε τη ΜΕΒΓΑΛ[…] παραγωγοί, […]

•

Επίσης, συνολικά από τις µετακινήσεις παραγωγών από άλλες εταιρίες, πλην των
συµµετεχουσών για την περίοδο 2007-2010, προκύπτει ότι η πλειοψηφία αυτών
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συνεργάστηκε είτε µε την […] είτε µε τη […], ενώ ορισµένοι παραγωγοί άλλαξαν
συνεργαζόµενη εταιρία έως και τρεις φορές το χρονικό διάστηµα αυτό.
47)

Οι µετακινήσεις παραγωγών αγελαδινού γάλακτος µεταξύ των συµµετεχουσών
εταιριών, βάσει των στοιχείων του ΕΛΟΓΑΚ, είχε ως εξής:
•

Από VIVARTIA σε ΜΕΒΓΑΛ […].

•

Από ΜΕΒΓΑΛ σε VIVARTIA […].

III.2 ΣΧΕΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ∆ΟΜΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
48)

Κατά τη γνωστοποιούσα επιχείρηση, ως σχετικές αγορές τελικών προϊόντων στην
κρινόµενη υπόθεση, θα πρέπει να θεωρηθούν οι εξής:
(1) Αγορά λευκού γάλακτος (ενιαία). Η γνωστοποιούσα υποστηρίζει,
σχετικώς, ότι εάν ήθελε κριθεί ότι το συµπυκνωµένο γάλα αποτελεί χωριστή
αγορά, τότε το φρέσκο παστεριωµένο γάλα ανήκει στην ίδια αγορά µε το γάλα
υψηλής παστερίωσης.
(2) Αγορά του σοκολατούχου γάλακτος. Σε σχέση µε την εν λόγω αγορά, η
γνωστοποιούσα εκτιµά ότι ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία «ροφήµατα µε
βάση το γάλα», στην οποία περιλαµβάνονται διαφόρων κατηγοριών προϊόντα
µε βάση το γάλα και (µερικώς) τα φρούτα ή τον καφέ [βλ. ενδεικτικά παρ. 7276 εντύπου γνωστοποίησης].
(3) Ενιαία αγορά γιαούρτης, ως προς το τυποποιηµένο και το χύµα γιαούρτι.
(4) Ως προς την υπο-αγορά εδεσµάτων µε βάση το γάλα, υποστηρίζει ότι
ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των γλυκών/ επιδορπίων, όπου
περιλαµβάνονται ενδεικτικά τα παγωτά, οι σοκολάτες και τουλάχιστον τα
ατοµικά επιδόρπια/ γλυκά που πωλούνται στα ζαχαροπλαστεία.

49)

Επιπλέον, η γνωστοποιούσα σηµειώνει ότι στην παρούσα υπόθεση υφίστανται και
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται µόνο το ένα από τα δύο µέρη και, συνεπώς,
δεν υφίσταται οριζόντια επικάλυψη ή πιθανότητα πρόκλησης αντιανταγωνιστικών
αποτελεσµάτων ως συνέπεια της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Πιο
συγκεκριµένα, η VIVARTIA δραστηριοποιείται στις αγορές: (1) κατεψυγµένων
λαχανικών, (2) κατεψυγµένης ζύµης, (3) µυρωδικών, (4) ζωοτροφών, (5) προϊόντων
βιοµηχανικά επεξεργασµένης ντοµάτας και (6) παραγωγής σκευασµάτων σφολιάτας,
ενώ η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται στην υπο- αγορά παραγωγής ξυνόγαλου.

50)

Ωστόσο, µε βάση παλαιότερες έρευνες και αποφάσεις της Ε.Α., οι σχετικές
προϊοντικές αγορές στους κλάδους της υπό κρίση συγκέντρωσης θα πρέπει να
διακριθούν ως εξής [βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Α. 310/V/2006 ∆ΕΛΤΑ-ΒΛΑΧΑΣ,
314/V/2006 ∆ΕΛΤΑ - CHIPITA, 369/V/2007 & 373/V/2007 Aυτεπάγγελτη έρευνα
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία
γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς και 394/V/2008 EVEREST, OLYMPIC
CATERING – VIVARTIA]:
(1) Λευκό γάλα, όπου και οι ακόλουθες επιµέρους διακριτές σχετικές αγορές:
(1.1) του φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος, (1.2) του γάλακτος υψηλής
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παστερίωσης (Υ.Π. ή HP), (1.3) του γάλακτος µακράς διαρκείας (Μ.∆. ή
U.H.T.) και (1.4) του συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ). Στην εν λόγω
κατηγορία µπορούν, επίσης, να διακριθούν οι επιµέρους αγορές του παιδικού
γάλακτος, του προβιοτικού γάλακτος και του λειτουργικού/εµπλουτισµένου
γάλακτος, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των προτιµήσεων
των καταναλωτών.
(2) Σοκολατούχο γάλα,
(3) Γιαούρτι, όπου και οι ακόλουθες επιµέρους διακριτές αγορές του (3.1)
χύµα και του (3.2) τυποποιηµένου (ευρωπαϊκού τύπου) γιαουρτιού. Το δε
τυποποιηµένο γιαούρτι µπορεί να διακριθεί περαιτέρω στις υπο-αγορές του
λευκού γιαουρτιού (χωρίς πρόσθετα συστατικά) και του γιαουρτιού µε
πρόσθετα συστατικά (µέλι, φρούτα, δηµητριακά κ.α.). Επίσης, αναλόγως του
τρόπου παρασκευής τους, τα γιαούρτια µπορούν να διακριθούν σε: (i)
στραγγισµένα, τα οποία προκύπτουν από την αφαίρεση του ορού γάλακτος,
(ii) set, των οποίων η πήξη πραγµατοποιείται µέσα στο κύπελλο, και (iii)
stirred, τα οποία αναδεύονται µετά την πήξη τους και στα οποία είναι δυνατόν
να προστεθούν χυµοί ή κοµµάτια φρούτων. Τέλος, η αγορά µπορεί να
διακριθεί περαιτέρω ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη πρώτη ύλη (γάλα
αγελάδος ή πρόβειο) και την περιεκτικότητα του προϊόντος σε λιπαρά (πλήρες,
άπαχο, κ.α.).
(4) Επιδόρπια µε βάση το γάλα,
(5) Τυροκοµικά προϊόντα, τα οποία µπορεί να διακριθούν περαιτέρω, βάσει
της προέλευσης του γάλακτος (αιγοπρόβειο ή αγελαδινό), στις εξής επιµέρους
σχετικές αγορές: (6.1) των µαλακών τυριών και τυριών τυρογάλακτος (λευκά
τυριά όπως φέτα, µυζήθρα, µανούρι κ.λπ.), (6.2) των ηµίσκληρων τυριών
(κυρίως κίτρινα τυριά, όπως κασέρι, edam, κ.λπ.) και (6.3) των σκληρών
τυριών (κυρίως κίτρινα τυριά, όπως κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα κ.λπ.).
(6) Τυποποιηµένοι χυµοί,
(7) Κρέµα γάλακτος,
(8) Κατεψυγµένα λαχανικά,
(9) Κατεψυγµένες ζύµες και έτοιµα κατεψυγµένα προϊόντα ζύµης µε γέµιση,
(10) Έτοιµα κατεψυγµένα γεύµατα,
(11) Μυρωδικά,
(12) Ζωοτροφές [βλ. ειδικότερα Αποφάσεις Ε.Α. 66/II/1999, 358/V/2007 και
314/V/2006], καθώς και
(13) Προϊόντα βιοµηχανικά επεξεργασµένης ντοµάτας.
51)

Καθεµία από τις ως άνω σχετικές αγορές εξετάζεται αναλυτικότερα κατωτέρω (βλ.
Ενότητες ΙΙΙ.2.1 – ΙΙΙ.2.14). Κατά πάγια πρακτική και νοµολογία (τόσο σε
Ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο), η Ε.Α. επικεντρώνει την έρευνά της στις
λεγόµενες «επηρεαζόµενες» σχετικές αγορές της υπό κρίση συγκέντρωσης, δηλαδή,
στις αγορές εκείνες όπου παρουσιάζεται σηµαντικός βαθµός επικάλυψης µεταξύ των
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δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ως «επηρεαζόµενη
αγορά» για τους σκοπούς των κανόνων περί ελέγχου συγκεντρώσεων (τόσο σε
ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο) νοείται: α) κάθε σχετική αγορά στην οποία
ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συµµετέχουσες
στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιµάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε
συνολικό µερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (οριζόντιες σχέσεις
επικάλυψης), και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηµατικές
δραστηριότητες οποιαδήποτε συµµετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε
προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής διαδικασίας του
προϊόντος σε σχέση µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται άλλη συµµετέχουσα
επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς των
επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής
διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν µεταξύ των µερών
υφίσταται σχέση προµηθευτή/πελάτη (κάθετες σχέσεις).
III.2.1 Λευκό Γάλα
52)

Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η αγορά λευκού γάλακτος είναι, κατά κύριο λόγο,
ενιαία, καθώς οι τέσσερεις υποκατηγορίες γάλακτος παρουσιάζουν µεταξύ τους
σηµαντική εναλλαξιµότητα, βάσει των στοιχείων που παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα, λαµβανοµένου κυρίως υπόψη ότι οι πωλήσεις φρέσκου και
συµπυκνωµένου γάλακτος µειώνονται, σταδιακά, προς όφελος της κατηγορίας
γάλακτος υψηλής παστερίωσης.

Εξέλιξη συµµετοχής κατηγοριών γάλακτος στη συν. αγορά λευκού γάλακτος, 2001-2009
Κατηγορίες
Γάλακτος
Φρέσκο

2001
[50-60]%

HP

2002

2003

2004

[50-60]% [40 -50]% [40 -50]%

2005

2006

Συµπυκνωµένο

2008

2009

[50-60]% [40 -50]% [40 -50]% [40 -50]% [40 -50]%

[5-10]% [10–20]% [10–20]% [10–20]% [10–20]% [10–20]%

UHT

2007

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

Πηγή: VIVARTIA (AC Nielsen, σε όρους όγκου)

53)

Η γνωστοποιούσα συµπληρώνει ότι, ακόµη κι εάν ήθελε κριθεί ότι το συµπυκνωµένο
γάλα αποτελεί διακριτή αγορά, το φρέσκο παστεριωµένο γάλα ανήκει στην ίδια
αγορά µε το γάλα υψηλής παστερίωσης, κυρίως λαµβανοµένου υπόψη ότι το φρέσκο
γάλα και το υψηλής παστερίωσης γάλα εµφανίζουν πολλές οµοιότητες. Παράγονται
στις ίδιες µονάδες, διανέµονται µε τα ίδια συστήµατα και µέσα, τοποθετούνται στο
ψυγείο των καταστηµάτων λιανικής, έχουν όµοια γεύση, όµοιες συσκευασίες και
αντίστοιχες περίπου τιµές χονδρικής και λιανικής. Πρόκειται, δηλαδή, για το ίδιο
προϊόν, γάλα ψυγείου, σε αντιπαραβολή µε γάλα στο ράφι. Παράλληλα, όπως
προκύπτει από µελέτη της AC Nielsen η εξέλιξη της τιµής (αυξοµειώσεις) του
υψηλής παστερίωσης γάλακτος παρακολουθεί στενά αυτή του φρέσκου, στοιχείο που
ενισχύει – σύµφωνα µε την γνωστοποιούσα – το επιχείρηµα περί ενιαίας αγοράς.
Εξέλιξη µέσης τιµής φρέσκου και γάλακτος HP, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009

YTD2010

20

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΓΑΛΑ HP

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: Vivartia (AC Nielsen)

Περαιτέρω, τα δύο προϊόντα απευθύνονται στους ίδιους καταναλωτές, οι οποίοι στο
µεγαλύτερο ποσοστό τους επιλέγουν είτε γάλα υψηλής παστερίωσης είτε φρέσκο
παστεριωµένο γάλα, αδιαφορώντας για το ποια υποκατηγορία θα καταναλώσουν.
Τέλος, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, τα τελευταία έτη διαπιστώνεται µία
σηµαντική πτώση των πωλήσεων φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα και µία περίπου
αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων γάλακτος υψηλής παστερίωσης, τα οποία πλέον
υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% της αγοράς ψυγείου.
54)

Ωστόσο, κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, οι ως άνω ισχυρισµοί της
γνωστοποιούσας αναφορικά µε την οριοθέτηση των σχετικών αγορών για το λευκό
γάλα δεν µπορεί να γίνουν δεκτοί, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:
⇒ Το φρέσκο παστεριωµένο γάλα, το γάλα υψηλής παστερίωσης, το γάλα µακράς
διαρκείας (Μ.∆. ή U.H.T.) και το συµπυκνωµένο γάλα ανήκουν σε διακριτές
σχετικές αγορές

55)

Η Ε.Α. στην υπ’ αριθµ. 110/1998 Απόφασή της, έκρινε ότι η αγορά του γάλακτος
διακρίνεται τουλάχιστον στις κάτωθι επιµέρους αγορές: (i) λευκού φρέσκου
παστεριωµένου, (ii) συµπυκνωµένου εβαπορέ, (iii) συµπυκνωµένου ζαχαρούχου, (iv)
σοκολατούχου παστεριωµένου, (v) µακράς διαρκείας (U.H.T.) λευκού και (vi)
µακράς διαρκείας (U.H.T.) σοκολατούχου. Περαιτέρω, έκρινε ότι διακριτή αγορά θα
µπορούσε να αποτελέσει και το γάλα υψηλής παστεριώσεως (λευκό), το οποίο εκείνη
τη χρονική περίοδο κυκλοφόρησε στην αγορά ως νέο προϊόν.

56)

Το σύνολο των ανταγωνιστών (γαλακτοβιοµηχανίες) και η συντριπτική πλειοψηφία
των πελατών (αλυσίδες σούπερ µάρκετ) απάντησαν στα ερωτηµατολόγια της
έρευνας ότι οι κατηγορίες φρέσκων γαλακτοκοµικών προϊόντων διαφοροποιούνται
από τις κατηγορίες γαλακτοκοµικών προϊόντων µακράς διαρκείας, βάσει της
µεθόδου επεξεργασίας, των φυσικών και οργανοληπτικών συστατικών, της διάρκειας
ζωής, καθώς και της τιµής τους. Πράγµατι, η έρευνα της υπηρεσίας εντοπίστηκε
ιδίως στη διάκριση µεταξύ φρέσκου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης,
καθώς τα γάλατα µακράς διαρκείας και τα συµπυκνωµένο θεωρούνται ως «γάλατα
ραφιού ή εκτός ψυγείου» και διαχωρίζονται, έτσι, σαφώς στην αντίληψη του
καταναλωτή από το φρέσκο γάλα και το γάλα υψηλής παστερίωσης.

57)

Καθοριστικός παράγοντας της ζήτησης για τον προσδιορισµό της εναλλαξιµότητας
µεταξύ των κατηγοριών λευκού γάλακτος αποτελεί η διάρκεια συντήρησης και οι
προτιµήσεις των καταναλωτών. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διάρκεια συντήρησης,
βάσει του άρθρου 1 του Π.∆. 115/9.6.1999 «Κτηνιατρικός Υγειονοµικός Έλεγχος
Γάλακτος», µόνο στη συσκευασία του προϊόντος φρέσκο παστεριωµένο γάλα, µπορεί
να αναγράφεται η ένδειξη «φρέσκο» (το παστεριωµένο γάλα πρέπει να ψύχεται
αµέσως σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη των 6 οC, ενώ µπορεί να συντηρηθεί µε
ευθύνη του παρασκευαστή µέχρι 5 ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένης και της
ηµεροµηνίας παστερίωσης). Σε καµία από τις υπόλοιπες κατηγορίες γάλακτος, όπως
ορίζει ο εν λόγω Κώδικας (δηλ. γάλα UHT, γάλα υψηλής παστερίωσης, γάλα
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κατάψυξης, σκευάσµατα γάλακτος, διατηρηµένα γάλατα – µερικά ή ολικά
αφυδατωµένα) δεν επιτρέπεται η αναγραφή της επισήµανσης «φρέσκο». Η σχετική
επισήµανση, συνεπεία των σχετικών ρυθµίσεων, διατηρεί τη σηµασία της στη
συνείδηση του καταναλωτή, και επηρεάζει τις προτιµήσεις του – παρά τις ενδείξεις
ότι καταναλωτές που προτιµούν προϊόντα φρέσκου γάλακτος θεωρούν ως
κοντινότερα υποκατάστατα τα προϊόντα γάλακτος υψηλής παστερίωσης (ως
πλησιέστερα στη διάρκεια συντήρησης του φρέσκου), κατά τρόπο που να µπορεί
σταδιακά να διαµορφωθεί µια αγορά «γάλακτος ψυγείου» (η οποία θα περιλαµβάνει
το φρέσκο γάλα και το γάλα υψηλής παστερίωσης), βάσει αλυσιδωτής
υποκατάστασης.
58)

Υφίσταται, επίσης, διαφοροποίηση και ως προς τον «τυπικό καταναλωτή», καθώς η
αγορά υψηλής παστερίωσης απευθύνεται σε καταναλωτές που δεν πίνουν γάλα σε
καθηµερινή βάση, οι οποίοι επιθυµούν να καλύψουν τις ανάγκες της εβδοµάδας µε
ένα προϊόν που προµηθεύεται εύκολα. Αντιθέτως, το φρέσκο γάλα αγοράζεται
κυρίως από άτοµα που καταναλώνουν γάλα καθηµερινά, όπως είναι οι οικογένειες µε
παιδιά [βλ. σελ. 39 µελέτης Hellastat].

59)

Περαιτέρω, το σύνολο των ανταγωνιστών (γαλακτοβιοµηχανίες) και των πελατών
(αλυσίδες σούπερ µάρκετ) αναγνωρίζουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει, κατά
παράδοση, προτίµηση στα προϊόντα που παράγονται από ελληνικό γάλα. Στη
συνείδηση του καταναλωτή το ελληνικό γάλα συνδέεται κατά βάση µε την
παρασκευή του φρέσκου γάλακτος. Συναφώς, υφίσταται διαφοροποίηση µεταξύ των
κατηγοριών φρέσκου γάλακτος και γάλακτος υψηλής παστερίωσης ως προς τις πηγές
πρώτης ύλης, καθώς για την παρασκευή γάλακτος υψηλής παστερίωσης
χρησιµοποιείται κυρίως εισαγόµενη πρώτη ύλη, ενώ για την παρασκευή φρέσκου
γάλακτος χρησιµοποιείται ελληνική πρώτη ύλη (κυρίως λόγω της πρακτικής των
γαλακτοβιοµηχανιών, των προαναφερόµενων κανονιστικών ρυθµίσεων, καθώς και
της έλλειψης επαρκούς εγχώριας ποσότητας για την εξυπηρέτηση της αγοράς
υψηλής παστερίωσης).

60)

Εξάλλου, οι τιµές των κατηγοριών φρέσκου γάλακτος και γάλακτος υψηλής
παστερίωσης παρουσιάζουν µεταξύ τους σηµαντική διαφοροποίηση. Συγκεκριµένα,
µε βάση τα προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιουσα στοιχεία, προκύπτει ότι υπάρχει
αισθητή και αυξανόµενη διαφορά µεταξύ των τιµών των δύο κατηγοριών προϊόντων:
Ποσοστιαία διαφορά τιµής µεταξύ φρέσκου και υψηλής παστερίωσης γάλακτος
2005
2006
2007
2008
2009
YTD2010
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[5-10]%
[10-20]%
Η σηµαντική αυτή διαφοροποίηση σε επίπεδο τιµής επιβεβαιώνεται και µε βάση τα
επεξεργασµένα στοιχεία της AC Nielsen [βλ. και παρακάτω διάγραµµα «Εξέλιξη
σταθµισµένης µέσης λιανικής τιµής Φρέσκου, Υ.Π. και Ιδιωτ. Ετικέτας»].

61)

∆ιαφοροποίηση υφίσταται και ως προς τα καναλια διανοµής µεταξύ της αγοράς
φρέσκου και της αγοράς υψηλής παστερίωσης, καθώς έως και 50% περίπου των
πωλήσεων φρέσκου γάλακτος διακινείται από µικρά σηµεία πώλησης (µίνι µάρκετ,
περίπτερα, παντοπωλεία, ψιλικατζίδικα, φούρνοι κλπ) [βλ. σ. 31 µελέτης Hellastat],
έναντι αισθητά υψηλότερων πωλήσεων γάλακτος υψηλής παστερίωσης από τις
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αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Συναφώς, µε βάση τα στοιχεία στη διάθεση της υπηρεσίας
για τη δοµή κόστους των εταιριών του κλάδου, το κόστος διανοµής του φρέσκου
γάλακτος είναι αισθητά υψηλότερο σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες λευκού
γάλακτος, κυρίως λόγω της αναγκαιότητας καθηµερινών παραδόσεων σε µεγαλύτερο
φάσµα σηµείων πώλησης.
62)

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα από την έρευνα της Γ.∆.Α. ενισχύουν τα ως άνω
ποιοτικά πορίσµατα σχετικά µε την οριοθέτηση διακριτών αγορών ανά επιµέρους
κατηγορία λευκού γάλακτος. Σκοπός του οικονοµετρικού µοντέλου ήταν να
συµπληρώσει τα ποιοτικά συµπεράσµατα της έρευνας της Γ.∆.Α. και να
αποσαφηνίσει συγκεκριµένα ερωτήµατα αναφορικά µε την οριοθέτηση της σχετικής
αγοράς προϊόντος. Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία εκτίµησε τη συνάρτηση ζήτησης
του τελικού καταναλωτή, προκειµένου να καταλήξει εάν – βάσει των εµπειρικών
αποτελεσµάτων (εκτίµηση ελαστικοτήτων, SNIPP test και ανάλυσης
συνολοκλήρωσης) – οι τρεις επιµέρους αγορές (φρέσκου, υψηλής παστερίωσης και
συµπυκνωµένου γάλακτος) θα πρέπει να θεωρηθούν ως διακριτές σχετικές αγορές.

63)

Ειδικότερα, βάσει της οικονοµετρικής ανάλυσης που διενήργησε η υπηρεσία, τόσο
σε επίπεδο συνολικής αγοράς, όσο και σε επίπεδο προϊόντος, προκύπτουν οι
ακόλουθες διαπιστώσεις (όπως παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο Παράρτηµα Ι):
•

Σε επίπεδο συνολικής αγοράς γάλακτος, η εκτίµηση της εξίσωσης της συνολικής
ζήτησης έδειξε ότι η ζήτηση για λευκό γάλα στην Ελλάδα είναι στατιστικά
σηµαντικά ανελαστική [δηλ. p-value<0,01]. Συγκεκριµένα, µια αύξηση της τιµής
κατά 10% οδηγεί σε µείωση της ζήτησης για λευκό γάλα κατά […]% περίπου.
Αυτό συνάδει και µε ανάλογα πορίσµατα της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα οποία
καταδεικνύουν ότι η συνολική ζήτηση για γαλακτοκοµικά προιόντα θεωρείται
ανελαστική.

•

Σε επίπεδο τοµέα / σχετικής αγοράς προϊόντος, η εκτίµηση της γραµµικής
συνάρτησης ζήτησης σε φυσικούς λογάριθµους ανά τοµέα, έδειξε ότι η
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την ίδια τιµή του προϊόντος (own price elasticity)
και για τα τρία προϊόντα γάλακτος (φρέσκο, υψηλής παστερίωσης και
συµπυκνωµένο) είναι αρνητική και πολύ κοντά στο µηδέν, υποδεικνύοντας ότι
κάθε κατηγορία προϊόντος αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος. Το
συµπέρασµα αυτό ενισχύεται από το αρνητικό πρόσηµο των σταυροειδών
ελαστικοτήτων ζήτησης (cross elasticities) για όλες σχεδόν τις κατηγορίες
προϊόντων (µε µόνη εξαίρεση την οµολογουµένως µικρή αύξηση κατά […]% της
ζητούµενης ποσότητας για υψηλής παστερίωσης γάλα, από µια αύξηση της τιµής
του εβαπορέ κατά 10%).

•

Περαιτέρω, βάσει των εκτιµήσεων για την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς
την ίδια την τιµή της κατηγορίας προϊόντος, παρατηρείται ότι για όλες τις
κατηγορίες προϊόντος οι ελαστικότητες ζήτησης είναι πάρα πολύ κοντά στο
µηδέν, υποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για φρέσκο, υψηλής παστερίωσης και
συµπυκνωµένο γάλα είναι ανελαστική. Υπό συνθήκες ανελαστικής ζήτησης η
κάθε µία κατηγορία εξ’ αυτών θα πρέπει να θεωρηθεί ξεχωριστή σχετική αγορά
προϊόντος.
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•

Επιπλέον, και µε βάση τις εκτιµήσεις των σταυροειδών ελαστικοτήτων ζήτησης
µεταξύ του φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος και του γάλακτος υψηλής
παστερίωσης, συνάγεται ότι τα εν λόγω προιόντα δεν θεωρούνται υποκατάστατα.
Ειδικότερα, η αρνητική επίδραση στη ζητούµενη ποσότητα του φρέσκου
γάλακτος, µετά από µια αύξηση της τιµής του γάλακτος υψηλής παστερίωσης
κατά 10%, εµφανίζεται χαµηλή (και στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο 10%).

•

Τα αποτελέσµατα των οικονοµετρικών εκτιµήσεων επιβεβαιώνονται και από την
αξιολόγηση του SSNIP test, τόσο στην αγορά λευκού γάλακτος, όσο και στις
επιµέρους διακριτές αγορές φρέσκου, υψηλής παστερίωσης και συµπυκνωµένου
γάλακτος. Η critical loss ανάλυση εκτιµήθηκε µεταξύ των ζευγών προϊόντων
φρέσκου – υψηλής παστερίωσης και φρέσκoυ – συµπυκνωµένου γάλακτος. Τα
στοιχεία για το µέσο µεταβλητό κόστος και τιµής του προϊόντος προσκοµίσθηκαν
από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Η υποθετική αύξηση της τιµής που
χρησιµοποιήθηκε στις σχετικές εκτιµήσεις είναι 5%. Και τα τρία (3) τεστ για τον
ορισµό των σχετικών αγορών επιβεβαιώνουν τις ενδείξεις που είχαν προκύψει
από τα προαναφερόµενα οικονοµετρικά αποτελέσµατα, δηλ. ότι ο κάθε τύπος
γάλακτος συνιστά διακριτή σχετική αγορά προιόντος.

•

Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και µε βάση την ανάλυση συνολοκλήρωσης
(cointegration analysis). Αν δύο προιόντα είναι συνολοκληρωµένα (cointegrated),
υπάρχει µια πραγµατική ή διαρθρωτική σχέση µεταξύ τους, όπως όταν τα δύο
προϊόντα θεωρούνται εναλλάξιµα ή στενά υποκατάστατα και, εποµένως, η τιµή
του ενός αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό περιορισµό στην τιµή του άλλου. Ο
έλεγχος συνολοκλήρωσης στην εξεταζόµενη υπόθεση έγινε τόσο στο επίπεδο της
συνολικής αγοράς, όσο και στα ζεύγη προιόντων φρέσκου – υψηλής
παστερίωσης και φρέσκου – συµπυκνωµένου γάλακτος. Τα εµπειρικά
αποτελέσµατα συνολοκλήρωσης δείχνουν ότι τα προιόντα δεν είναι
συνολοκληρωµένα, γεγονός που ενισχύει την εκτίµηση ότι δεν ανήκουν στην ίδια
σχετική αγορά προιόντος.

64)

Επισηµαίνεται ότι οι προαναφερόµενες εµπειρικές εκτιµήσεις της Γ.∆.Α. βασίστηκαν
σε στοιχεία της AC Nielsen που προσκόµισε η ίδια η γνωστοποιούσα. Τα ως άνω
εµπειρικά αποτελέσµατα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι. Σηµειώνεται,
επίσης, ότι δεν προσκοµίστηκε από τη γνωστοποιούσα κάποια οικονοµετρική µελέτη
που να καταλήγει σε αντίθετα συµπεράσµατα από τα προαναφερόµενα.

65)

Οι προαναφερόµενες διαπιστώσεις (ιδίως ως προς τις προτιµήσεις των καταναλωτών
και τις συγκρίσεις τιµών) είναι καθοριστικές, καθώς από οικονοµική άποψη, για τον
καθορισµό της αγοράς του σχετικού προϊόντος, η δυνατότητα υποκατάστασης από
την πλευρά της ζήτησης αποτελεί το πλέον άµεσο και αποτελεσµατικό µέσο ελέγχου
των προµηθευτών ενός δεδοµένου προϊόντος (ιδίως όσον αφορά στις αποφάσεις τους
για τον καθορισµό των τιµών) [βλ. Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής για τον ορισµό
της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 09/12/1997, σελ. 5]. Σηµειώνεται, σε κάθε
περίπτωση, ότι δεν προέκυψαν κατά την έρευνα της Γ.∆.Α. ισχυρά στοιχεία που να
καταδεικνύουν ότι η εν δυνάµει υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς
αναµένεται να είναι σε τέτοιο βαθµό άµεση και αποτελεσµατική, ώστε να δύναται να
εξισορροπηθούν τα αποτελέσµατα της υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης.
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Ειδικότερα, δεν προέκυψαν επαρκή και ισχυρά στοιχεία ότι ανταγωνίστριες
γαλακτοβιοµηχανίες στην κρινόµενη υπόθεση θα είναι σε θέση να µετατοπίσουν την
παραγωγή τους στα σχετικά προϊόντα και να τα εµπορεύονται βραχυπρόθεσµα χωρίς
σηµαντικό πρόσθετο κόστος (βραχυπρόθεσµη είσοδος µε µικρό κόστος και χωρίς την
ανάληψη µη αναστρέψιµων επενδύσεων), κατά τρόπο που να µπορεί να οριοθετηθεί
µια ευρύτερη σχετική αγορά λευκού γάλακτος. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι
υφίστανται πράγµατι, σε τεχνικό επίπεδο, οµοιότητες στην παραγωγική διαδικασία
για τα παστεριωµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα, ενώ και η σχετική τεχνολογία
θεωρείται ευρέως διαθέσιµη.
66)

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα προαναφερόµενα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς
και τα πορίσµατα των εµπειρικών µελετών, κρίνεται ότι – για τους σκοπούς της
κρινόµενης συγκέντρωσης – η αγορά του λευκού γάλακτος θα πρέπει να διαχωριστεί
ως ακολούθως:
(1) αγορά του φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος,
(2) αγορά του απλού γάλακτος υψηλής παστερίωσης,
(3) αγορά του γάλακτος µακράς διαρκείας, και
(4) αγορά του συµπυκνωµένου γάλακτος (απλό ή ζαχαρούχο).

67)

Επιπλέον, οριοθετούνται µε διακριτό τρόπο και οι κάτωθι σχετικές αγορές, βάσει της
σκοπούµενης χρήσης των προϊόντων, καθώς και λόγω του ότι καταναλίσκονται ως
ειδικά και συµπληρωµατικά προϊόντα από ορισµένες κατηγορίες καταναλωτών
(παιδιά, άτοµα δυσανεκτικά στη λακτόζη, κλπ):
(1) των προβιοτικών (ξυνόγαλο, κεφίρ, αριάνι),
(2) του παιδικού γάλακτος, και
(3) του λειτουργικού/εµπλουτισµένου γάλακτος, π.χ. µε περισσότερο ασβέστιο
ή λιγότερη λακτόζη.

68)

Οι συµµετέχουσες δραστηριοποιούνται στις υπο-αγορές που παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα µε τα αντίστοιχα εµπορικά σήµατα:

Υπο-αγορές
VIVARTIA
ΦΡΕΣΚΟ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΓΑΛΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΑΛΑ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

∆ΕΛΤΑ
MYMILK, Mmmil

Εµπορικά Σήµατα
ΜΕΒΓΑΛ
ΜΕΒΓΑΛ, ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
ΒΡΑΧΙΑΣ
100% ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ, ¨ΕΧΕΙΣ
ΓΑΛΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ¨

ADVANCE (φρέσκο,
HP, συµπυκν.)
DAILY (Υ.Π.)
ΒΛΑΧΑΣ (Συµπυκν.)
ΒΛΑΧΑΣ

ΜΕΒΓΑΛ
VITA FRESH, ΑΡΙΑΝΙ, ΚΕΦΙΡ
-
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Υπο-αγορές
VIVARTIA
ΑΠΛΟ ΓΑΛΑ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ ΓΑΛΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΑΛΑ
XYMA ΓΑΛΑ

Εµπορικά Σήµατα
ΜΕΒΓΑΛ

ΒΛΑΧΑΣ

-

EASY (Υ.Π., Συµπυκν.)

ΜΕΒΓΑΛ (φρέσκο),
(συµπυκν.)

COUNTRY

∆ΕΛΤΑ

⇒ Ο περαιτέρω διαχωρισµός µεταξύ προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και επώνυµων
προϊόντων µπορεί να παραµείνει ανοικτός
69)

Τα είδη λευκού γάλακτος διατίθενται στην αγορά, τόσο ως επώνυµα προϊόντα από
τις γαλακτοβιοµηχανίες, όσο και ως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τις µεγαλύτερες
αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Παράλληλα, και οι δύο συµµετέχουσες παράγουν και
ορισµένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασµό σούπερ µάρκετ. Ειδικότερα, η
VIVARTIA παράγει για λογαριασµό της […] φρέσκο παστεριωµένο γάλα και για
λογαριασµό των […] συµπυκνωµένο. Παράλληλα, η ΜΕΒΓΑΛ παράγει γάλα
ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασµό της […].

70)

Από την έρευνα της Γ.∆.Α. προκύπτει σαφώς ότι ο τρόπος διαπραγµάτευσης των
τιµών µεταξύ επώνυµων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων διαφέρει σηµαντικά. Στη
µεν πρώτη περίπτωση, λαµβάνουν χώρα διαπραγµατεύσεις για τους όρους
προµήθειας σχετικά µε τη χονδρική τιµή, τις εκπτώσεις όγκου, τις παροχές, τις
επιστροφές, τους νέους κωδικούς κλπ. Στη δεύτερη περίπτωση οι διαπραγµατεύσεις
αφορούν µόνο στην τιµή προµήθειας των προϊόντων. Ωστόσο, για την οριοθέτηση
της σχετικής αγοράς θα πρέπει να εκτιµηθεί, µεταξύ άλλων, α) κατά πόσο οι δύο
κατηγορίες προϊόντος ανταγωνίζονται µεταξύ τους όσον αφορά στον τελικό
καταναλωτή και β) το βαθµό που οι προµηθευτές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ή/και
επώνυµων λαµβάνουν υπόψη τους, κατά τις διαπραγµατεύσεις τους µε τους πελάτες,
την ανταγωνιστική πίεση που εξασκείται αµοιβαία µεταξύ αυτών των κατηγοριών
προϊόντων (ειδικά στην περίπτωση όπου οι προµηθευτές των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας παράγουν, επίσης, και επώνυµα προϊόντα).

71)

Κατά την έρευνα της Γ.∆.Α., το σύνολο των ανταγωνιστριών εταιριών
(γαλακτοβιοµηχανίες) και των σούπερ µάρκετ επιβεβαίωσαν ότι τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας ανταγωνίζονται τα επώνυµα προϊόντα στο επίπεδο της λιανικής
πώλησης. Ειδικότερα, απάντησαν ότι σε περίπτωση που αυξηθεί µόνιµα η τιµή των
επώνυµων γαλακτοκοµικών προϊόντων, oι καταναλωτές θα στραφούν, σε µεγάλο
βαθµό, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και ότι οι εν λόγω δύο κατηγορίες
ανταγωνίζονται στο ράφι, κυρίως λόγω της σηµαντικά χαµηλότερης τιµής τους.
Επιπλέον, υποστήριξαν ότι δεν υφίστανται σηµαντικές διαφορές στη συσκευασία
µεταξύ των επώνυµων και των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων.

72)

Περαιτέρω, από την εξέλιξη της σταθµισµένης µέσης µηνιαίας λιανικής τιµής του
φρέσκου γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης και του γάλακτος ιδιωτικής
ετικέτας, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω διάγραµµα, καθώς και από
την επεξεργασία των στοιχείων τιµών, προκύπτει ότι υπάρχει υψηλός βαθµός
26
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συσχέτισης µεταξύ του
παστεριωµένου γάλακτος.

επώνυµου

και

του

ιδιωτικής

ετικέτας

φρέσκου

∆ιάγραµµα: Εξέλιξη σταθµισµένης µέσης λιανικής τιµής (Weighted Average
Price) Φρέσκου, Υ.Π. και Ιδιωτ. Ετικέτας
[…]
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων AC NIELSEN

73)

Επιπλέον, στοιχεία αναφορικά µε τη συµµετοχή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις
πωλήσεις µεγάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ για το έτος 2009 ενισχύουν την
εκτίµηση ότι οι γαλακτοβιοµηχανίες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις
ανταγωνιστικές πιέσεις στα επώνυµα προϊόντα τους από τη διείσδυση των ιδιωτικής
ετικέτας κατά τις διαπραγµατεύσεις τους µε ορισµένους τουλάχιστον εκ των
µεγαλυτέρων πελατών – για όλες τις κατηγορίες λευκού γάλακτος, και ιδίως για το
γάλα υψηλής παστερίωσης και το συµπυκνωµένο γάλα. Ενδεικτικά, σηµειώνεται ότι
οι πωλήσεις γάλακτος υψηλής παστερίωσης ιδιωτικής ετικέτας κυµαίνονται περίπου
από […]% έως και […]% για τις τέσσερεις µεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ µάρκετ
[…].

74)

Εντούτοις, θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν
καταγράφουν υψηλή διείσδυση στην ελληνική αγορά εν γένει, αλλά περισσότερο µια
σταθερά αυξανόµενη τάση, καθώς η σχέση τιµής/ποιότητας δεν φαίνεται να είναι
τόσο ικανοποιητική για τον Έλληνα καταναλωτή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
προσκόµισε η γνωστοποιούσα, το έτος 2009, το µερίδιο αγοράς της ιδιωτικής
ετικέτας φρέσκου γάλακτος ανέρχεται σε 2% µε σταθερή προοπτική, ενώ στο γάλα
υψηλής παστερίωσης ακολουθεί ελαφρά ανοδική πορεία µε ποσοστό περίπου 7%.
Με βάση τα στοιχεία από την κατανοµή πωλήσεων των οκτώ (8) µεγαλύτερων
σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα για το έτος 2009, η µεγαλύτερη συµµετοχή ιδιωτικής
ετικέτας προϊόντος στο σύνολο των πωλήσεων όλων των σούπερ µάρκετ
σηµειώνεται στην κατηγορία γιαουρτιού µε ποσοστό […]%, ακολουθούµενη από το
συµπυκνωµένο γάλα µε ποσοστό […]%, ενώ τα λοιπά λευκά γάλατα (φρέσκο,
υψηλής παστερίωσης και µακράς διαρκείας) έχουν περίπου το ίδιο ποσοστό
συµµετοχής, µε ποσοστό […]%.

75)

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα ανωτέρω, διαπιστώθηκαν στοιχεία που ενισχύουν
την εκτίµηση ότι τα γάλατα ιδιωτικής ετικέτας ανήκουν στην ίδια αγορά µε τα
επώνυµα γάλατα. Παρά ταύτα, η ακριβής οριοθέτηση των σχετικών αγορών ως προς
το σηµείο αυτό µπορεί να παραµείνει ανοικτή, καθώς δεν επηρεάζει την ουσιαστική
αξιολόγηση των επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης στην κρινόµενη
υπόθεση.
⇒ Ο περαιτέρω διαχωρισµός της σχετικής αγοράς προϊόντων γάλακτος ανά κανάλι
διανοµής µπορεί να παραµείνει ανοικτός

76)

Όσον αφορά στο διαχωρισµό µεταξύ λιανικής και επαγγελµατικής αγοράς, η
γνωστοποιούσα αναφέρει ότι η αγορά είναι ενιαία στο µέτρο που: α) οι συνθήκες
ανταγωνισµού των γαλακτοβιοµηχανιών δεν τροποποιούνται µε βάση την ανωτέρω
διάκριση, β) οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου δραστηριοποιούνται και στις δύο
υποκατηγορίες πελατών και γ) το µέγεθος της επαγγελµατικής αγοράς είναι
υποπολλαπλάσιο της λιανικής, µε συνέπεια να καθίσταται εν πολλοίς άσκοπη η
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χωριστή µελέτη των επιπτώσεων της παρούσας συγκέντρωσης στις δύο
υποκατηγορίες προϊόντος.
77)

Κατά την έρευνα της υπηρεσίας, οι περισσότερες ανταγωνίστριες εταιρίες υπέδειξαν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των προϊόντων της λιανικής και της επαγγελµατικής
αγοράς. Τα προϊόντα της επαγγελµατικής αγοράς διατίθενται κατά κανόνα σε χύµα
µορφή, αλλά ακόµα και στην περίπτωση που διατίθενται µε επώνυµο τρόπο,
πωλούνται σε µεγαλύτερες και απλούστερες συσκευασίες και σε χαµηλότερες τιµές
ανά κιλό προϊόντος.

78)

Εντούτοις, θα πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι το µέγεθος της επαγγελµατικής αγοράς
είναι κατά πολύ µικρότερο της λιανικής.

79)

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα ανωτέρω, και δεδοµένης της έλλειψης στοιχείων
για την πληρέστερη ανάλυση της επαγγελµατικής αγοράς, η ακριβής οριοθέτηση των
σχετικών αγορών ως προς το σηµείο αυτό µπορεί να παραµείνει ανοικτή, καθώς δεν
επηρεάζει την ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης στην κρινόµενη υπόθεση.
⇒ Η σχετική γεωγραφική αγορά των προϊόντων της ευρύτερης αγοράς και των
επιµέρους αγορών λευκού γάλακτος έχει εθνική διάσταση

80)

Ως προς τη σχετική γεωγραφική αγορά, η θέση της γνωστοποιούσας για την αγορά
του λευκού γάλακτος, την οποία θεωρεί ενιαία, είναι ότι αυτή αφορά το σύνολο της
ελληνικής επικράτειας, ενώ αναφέρει, ότι θα µπορούσε να υποστηριχθεί και
ευρύτερος γεωγραφικός καθορισµός αγοράς, καθώς πολλά σε αριθµό από τα εν λόγω
προϊόντα εισάγονται απευθείας από το εξωτερικό.

81)

Σε παλαιότερες αποφάσεις της, η Ε.Α. έχει αποφανθεί ότι η σχετική γεωγραφική
αγορά, τόσο για την αγορά του λευκού γάλακτος εν γένει, όσο και για τις επιµέρους
διακριτές αγορές αυτής, θα πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας, όπου εκτείνεται το δίκτυο και αναπτύσσεται η δραστηριότητα των
µερών και όπου αυτά αντιµετωπίζουν, υπό οµοιόµορφες συνθήκες, ανταγωνισµό από
άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και τυποποίηση
γάλακτος.

82)

Ως εκ τούτου, η σχετική γεωγραφική αγορά για τους σκοπούς της κρινόµενης
υπόθεσης θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια.
⇒ Συµπέρασµα ως προς την οριοθέτηση των σχετικών αγορών λευκού γάλακτος

83)

Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα στοιχεία του φακέλου, κρίνεται
ότι η αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
στη λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού θα πρέπει να βασισθεί στις
ακόλουθες επιµέρους διακριτές προϊοντικές αγορές λευκού γάλακτος στην Ελλάδα:
(1) του φρέσκου γάλακτος,
(2) του γάλακτος υψηλής παστερίωσης (Υ.Π. ή HP),
(3) του παιδικού γάλακτος,
(4) του λειτουργικού/εµπλουτισµένου γάλακτος,
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(5) του προβιοτικού γάλακτος,
(6) του γάλακτος µακράς διαρκείας (Μ.∆. ή U.H.T.), και
(7) του συµπυκνωµένου γάλακτος (εβαπορέ).
Επίσης, εκτιµάται ότι ο περαιτέρω διαχωρισµός των ως άνω προϊόντων σε προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας και επώνυµα προϊόντα, καθώς και ο περαιτέρω διαχωρισµός τους
ανά κανάλι διανοµής, µπορεί να παραµείνουν ανοικτοί για τους σκοπούς της
κρινόµενης υπόθεσης.
III.2.1.1 Επηρεαζόµενη αγορά φρέσκου γάλακτος
84)

Ως φρέσκο παστεριωµένο γάλα νοείται το γάλα που έχει υποστεί θερµική
επεξεργασία στους 71,7οC τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναµο
συνδυασµό µε το ίδιο αποτέλεσµα και πρέπει να ψύχεται αµέσως σε θερµοκρασία όχι
µεγαλύτερη των 6 οC, επεξεργασία κατά την οποία καταστρέφονται ή
αδρανοποιούνται οι παθογόνοι µικροοργανισµοί και έχει πενθήµερη διάρκεια
συντήρησης εντός ψυγείου. Κατά τον ΕΛΟΓΑΚ, µε την προαναφερθείσα
επεξεργασία δεν υποβαθµίζεται σηµαντικά η βιολογική του αξία.

85)

Οι συνολικές πωλήσεις φρέσκου γάλακτος τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, στην
Ελλάδα κατέγραψαν πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2005-2009,
παρουσιάζοντας ίδιο µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής (- 4%). Σηµαντική αλλαγή στην
εν λόγω αγορά σηµειώθηκε το έτος 2007, µετά την απόφαση της εταιρίας ΦΑΓΕ τον
Οκτώβριο του 2006 να αποχωρήσει οριστικά από την παραγωγή και πώληση
φρέσκου γάλακτος και να επικεντρωθεί στο γάλα υψηλής παστερίωσης.

Συνολικές πωλήσεις φρέσκου γάλακτος, 2005-2009
Όγκος (σε 000 lt)
2005
2006
2007
2008
2009

ΜΕΡΜ*

Σύνολο Αγοράς

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

∆ΕΛΤΑ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΜΕΒΓΑΛ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Αξία (σε 000 ευρώ): […]
Σύνολο Αγοράς
[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

∆ΕΛΤΑ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΜΕΒΓΑΛ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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Συνολικές πωλήσεις φρέσκου γάλακτος, 2005-2009
Όγκος (σε 000 lt)
2005
2006
2007
2008
2009
Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

ΜΕΡΜ*

[…]

*Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA (A.C. Nielsen)

86)

Στη διάρκεια της πενταετίας 2005-2009, η VIVARTIA και η ΜΕΒΓΑΛ κατέχουν,
σταθερά, την πρώτη θέση και την τρίτη θέση, αντίστοιχα, τόσο σε αξία όσο και σε
όγκο. Η µείωση της αξίας των συνολικών πωλήσεων το 2009 ([…]%) οφείλεται στην
µείωση της αξίας των πωλήσεων της ∆ΕΛΤΑ και της ΜΕΒΓΑΛ ([…]% και […]%,
αντίστοιχα), λόγω της επιθετικής τιµολογιακής πολιτικής και συνακόλουθης µείωσης
της τιµής του γάλακτος που εφάρµοσαν και οι δύο από τον Απρίλιο του ίδιου έτους,
καθώς ο όγκος τόσο των συνολικών πωλήσεων όσο και των δύο εταιριών µειώθηκε
κατά πολύ λιγότερο (∆ΕΛΤΑ: -[…]% και ΜΕΒΓΑΛ: -[…]%).

87)

Ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς µε το αθροιστικό µερίδιο αγοράς των τριών
µεγαλύτερων επιχειρήσεων (CR3) κατά την πενταετία, παρά την πτωτική του πορεία
(µε εξαίρεση το 2006) παρέµεινε αρκετά υψηλός και σταθερά άνω του [55-65]%,
καταλήγοντας το 2009 στο […]%. Αντίστοιχα, το αθροιστικό µερίδιο αγοράς (σε
όρους αξίας) των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στο φρέσκο γάλα παρέµεινε κατά τη
διάρκεια της πενταετίας άνω του [40-50]%, καταλήγοντας το 2009 στο […]%, παρά
την πτωτική πορεία που κατέγραψε την τριετία 2007-2009. Το 2009, µικρή ενίσχυση
της θέσης τους κατέγραψαν η ∆Ω∆ΩΝΗ, η ΑΓΝΟ, καθώς και οι λοιπές
ανταγωνίστριες εταιρίες, ενώ η διείσδυση των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων φαίνεται
ότι παρέµεινε περίπου στα ίδια επίπεδα.

Μερίδια αγοράς Φρέσκου – Βαθµός Συγκέντρωσης, 2005-2009 (σε αξία)
2005
2006
2007
2008
2009
∆ΕΛΤΑ

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

-

-

-

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

ΟΛΥΜΠΟΣ

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

ΜΕΒΓΑΛ

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

∆Ω∆ΩΝΗ

[0-5]%

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

ΑΓΝΟ

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

ΦΑΓΕ

[5-10]%

[0-5]%

-

-

-

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[20-30]%

[20-30]%

- Delta
- Elassonas
- Vlachas

Ι∆. ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΛΟΙΠΟΙ
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Μερίδια αγοράς Φρέσκου – Βαθµός Συγκέντρωσης, 2005-2009 (σε αξία)
2005
2006
2007
2008
2009

CR3

[60-70]%

[60-70]%

[60-70]%

[60-70]%

[60-70]%

∆ΕΛΤΑ & ΜΕΒΓΑΛ

[50-60]%

[50-60]%

[50-60]%

[40-50]%

[40-50]%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA (A.C. Nielsen)

88)

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε η αγορά την πενταετία 2005-2009 και σε όρους
όγκου:
Μερίδια αγοράς Φρέσκου – Βαθµός Συγκέντρωσης, 2005-2009
(σε όγκο)
2005
2006
2007
2008
2009

∆ΕΛΤΑ

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

- Delta

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

-Elassonas

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

-Vlachas

-

-

-

ΟΛΥΜΠΟΣ

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

ΜΕΒΓΑΛ

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

∆Ω∆ΩΝΗ

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

ΑΓΝΟ

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

ΦΑΓΕ

[5-10]%

[0-5]%

-

-

Ι∆. ΕΤΙΚΕΤΑΣ

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

ΛΟΙΠΟΙ

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[20-30]%

[20-30]%

CR3

[60-70]%

[60-70]%

[60-70]%

[60-70]%

[50-60]%

[50-60]%

[50-60]%

[50-60]%

[40-50]%

[40-50]%

∆ΕΛΤΑ
ΜΕΒΓΑΛ

-

&

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA (A.C. Nielsen)

89)

Ο δείκτης HHI στην εν λόγω αγορά για το έτος 2009, ανέρχεται στις […] µονάδες,
ενώ µετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης θα ανέλθει στις
[…] µονάδες, σηµειώνοντας διαφορά (∆) […] µονάδες.

90)

Τα ως άνω στοιχεία µεριδίου αγοράς επιβεβαιώνονται και µε βάση τα στοιχεία που
προσκόµισαν οι ανταγωνίστριες εταιρίες […] και […].

III.2.1.2 Επηρεαζόµενη αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης
91)

Το γάλα υψηλής παστερίωσης είναι γάλα που έχει υποστεί θερµική επεξεργασία µε
έκθεση στους 85°C-127°C (συνήθως έχει υποστεί θερµική επεξεργασία στους 125°C
για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα) και είναι δυνατή η συντήρηση του στο ψυγείο
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (21-40 ηµέρες και 4 ηµέρες µετά το άνοιγµα).
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Ο όγκος των συνολικών πωλήσεων απλού γάλακτος υψηλής παστερίωσης
παρουσίασε σηµαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2005-2009, µε µέσο
ετήσιο ρυθµό µεταβολής +11%. Αντίστοιχα, σηµαντική αύξηση κατέγραψε και η
αξία των συνολικών πωλήσεων, µε εξαίρεση το 2009 όπου κατέγραψε µείωση για
πρώτη φορά στη διάρκεια της πενταετίας.

92)

Συνολικές πωλήσεις γάλακτος υψηλής παστερίωσης, 2005-2009

Όγκος (σε 000 lt)

2005

2006

2007

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ετήσια µεταβολή
Αξία (σε 000 €)

[…]

Ετήσια µεταβολή

2008

2009

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA (στοιχεία A.C. Nielsen)

93)

Στην εν λόγω αγορά, σε όρους αξίας, η VIVARTIA κατείχε σταθερά την τρίτη θέση,
ενώ το µερίδιο αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ καθόλη την πενταετία ήταν αρκετά χαµηλό
(µικρότερο του […]%), δεδοµένου ότι η εταιρία εισήλθε στην αγορά το 2006.
Μερίδια αγοράς Υ.Π. – Βαθµός Συγκέντρωσης, 2005-2009
2006
2007
2005

(σε αξία)
2008

2009

FRIESLAND

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[20-30]%

[20-30]%

ΦΑΓΕ

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[20-30]%

∆ΕΛΤΑ

[20-30]%

[20-30]%

[10-20]%

[20-30]%

[20-30]%

- my mmmilk

-

-

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

- mmmilk oikogeneiako

-

-

-

[0-5]%

[5-10]%

ΟΛΥΜΠΟΣ

-

-

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

-

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

ALPILAND

-

-

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

ΡΟ∆ΟΠΗ

-

-

-

-

[0-5]%

ΛΟΙΠΟΙ

-

-

-

[0-5]%

-

[90100]%

[90100]%

[90100]%

[80-90]%

[70-80]%

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

ΑΓΝΟ
ΜΕΒΓΑΛ
Ι∆. ΕΤΙΚΕΤΑΣ

CR3
∆ΕΛΤΑ & ΜΕΒΓΑΛ

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA (στοιχεία A.C. Nielsen)
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94)

Ο δείκτης HHI στην εν λόγω αγορά, ανέρχεται στις […] µονάδες, ενώ µετά την
ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης θα ανέλθει στις […] µονάδες,
σηµειώνοντας διαφορά (∆) […] µονάδες.

95)

Τα ως άνω στοιχεία µεριδίου αγοράς επιβεβαιώνονται και µε βάση τα στοιχεία που
προσκόµισαν οι ανταγωνίστριες εταιρίες […] και […].

III.2.1.3 Αγορά παιδικού γάλακτος
96)

Η αγορά αυτή αποτελείται από τα τροποποιηµένα (εµπλουτισµένα) αγελαδινά
γάλατα (είτε φρέσκα, είτε υψηλής παστερίωσης, είτε σε µορφή συµπυκνώµατος
(εβαπορέ)), που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά νηπιακής ηλικίας, δηλαδή
από παιδιά ενός έτους και άνω [βλ. ενδεικτικά Απόφαση 21/1996 Nutricia
Industriebeteiligungs GmbH / Milupa AG]. Το γάλα αυτό παρασκευάζεται µε βάση
το αγελαδινό γάλα, αφού υποστεί ορισµένη επεξεργασία ώστε να ικανοποιεί τις
θρεπτικές ανάγκες των παιδιών.

97)

Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται από τις συµµετέχουσες µόνο η VIVARTIA, η
οποία κατείχε τη διετία 2008-2009, τη δεύτερη θέση, µε µερίδιο αγοράς το 2009, σε
όρους αξίας και όγκου [20-30]% και [10-20]%, αντίστοιχα.
Μερίδια αγοράς Παιδικού Γάλακτος, 2008-2009
Σε όγκο
Σε αξία
2009
2008
2008

2009

FRIESLAND

[50-60]%

[50-60]%

[50-60]%

[50-60]%

- Nounou Kid

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

- Noulac

[10-20]%

[20-30]%

[10-20]%

[10-20]%

∆ΕΛΤΑ

[10-20]%

[10-20]%

[20-30]%

[20-30]%

- Advance

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

NESTLE

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

- Neslac

[10-20]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

- Junior

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

- NAN

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

ΦΑΓΕ (ABC)

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

ΛΟΙΠΟΙ

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

- VLACHAS

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA (στοιχεία A.C. Nielsen)

98)

Ως εκ τούτου, η εν λόγω αγορά δεν είναι επηρεαζόµενη.

III.2.1.4 Αγορά λειτουργικού / εµπλουτισµένου γάλακτος
99)

Η εν λόγω αγορά αποτελείται από τα εµπλουτισµένα αγελαδινά γάλατα, είτε υψηλής
παστερίωσης είτε σε µορφή συµπυκνώµατος (εβαπορέ), που προορίζονται για
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κατανάλωση από ενήλικες. Το γάλα αυτό παρασκευάζεται µε βάση το αγελαδινό
γάλα και εµπλουτίζεται, συνήθως, µε διάφορες βιταµίνες.
Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται από τις συµµετέχουσες µόνο η VIVARTIA, η
οποία κατείχε τη διετία 2008-2009, τη δεύτερη θέση, µε µερίδιο αγοράς σε όρους
αξίας και όγκου [30-40]% και [30-40]%, αντίστοιχα για το έτος 2009.

100)

Μερίδια αγοράς Λειτουργικού/Εµπλουτισµένου γάλακτος, 2008-2009
Σε όγκο
Σε αξία
2008
2009
2008
∆ΕΛΤΑ

2009

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[30-40]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

[30-40]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

FRIESLAND (Calciplus)

[40-50]%

[40-50]%

[40-50]%

[40-50]%

ΕΛΑΪΣ (Becel)

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

[20-30]%

ΦΑΓΕ (Farma Plus)

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

NESTLE (Omega)

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

ΛΟΙΠΟΙ

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

- Delta Plus
- Daily
- VLACHAS

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA (στοιχεία A.C. Nielsen)

101)

Ως εκ τούτου, η εν λόγω αγορά δεν είναι επηρεαζόµενη.

III.2.1.5 Αγορά προβιοτικού γάλακτος
102)

Το προβιοτικό γάλα είναι ζυµωµένο γαλακτοκοµικό προϊόν το οποίο περιλαµβάνει
προβιοτικούς µικροοργανισµούς. Οι προβιοτικοί οργανισµοί έχουν ιδιαίτερα
ευεργετική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου διότι διατηρούν την ισορροπία της
εντερικής χλωρίδας, συµβάλλουν στη µείωση των παθογόνων µικροοργανισµών που
οδηγούν σε πεπτικές διαταραχές και συµβάλλουν στη µεγαλύτερη απορρόφηση
βιταµινών και µετάλλων από τον οργανισµό. Παραδείγµατα τέτοιων προϊόντων
αποτελούν το ξυνόγαλο, το κεφίρ και το αριάνι.

103)

Το µέγεθος της εν λόγω αγοράς, µετά από µία σηµαντική ανάπτυξη κατά τα έτη 2005
-2007, παρουσίασε σηµάδια συρρίκνωσης.
Συνολικές πωλήσεις προβιοτικού γάλακτος, 2005-2009
2005
2006
2007
2008

Όγκος (σε lt)
Ετήσια µεταβολή
Αξία (σε €)
Ετήσια µεταβολή

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA
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104)

Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται από τις δύο συµµετέχουσες, πλέον µόνο η
ΜΕΒΓΑΛ (µε προϊόντα ξυνόγαλου, κεφίρ και αριάνι) µε υψηλό µερίδιο αγοράς
(2009: […]%), ενώ η VIVARTIA δραστηριοποιήθηκε µόνο τη διετία 2007-2008. Τα
µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών καθώς και των βασικών ανταγωνιστών τους
στην αγορά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Μερίδια αγοράς προβιοτικού γάλακτος, 2007-2009
Σε όγκο
Σε αξία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007
2008
2009
2007
2008
∆ΕΛΤΑ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΜΕΒΓΑΛ
[20-30]% [20-30]% [20-30]% [20-30]% [20-30]%
ΦΑΓΕ
[10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]%
ΟΛΥΜΠΟΣ
[5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]%
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
[20-30]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]%
ΣΕΡΓΑΛ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΝΕΟΓΑΛ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΚΟΡΦΗ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΑΤΑ
[20-30]% [20-30]% [20-30]% [10-20]% [20-30]%

2009
[0-5]%
[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[20-30]%

Πηγή: VIVARTIA (A.C. Nielsen)

105)

Παρά τη σηµαντική θέση της ΜΕΒΓΑΛ στην αγορά προβιοτικού γάλακτος, η
συγκεκριµένη αγορά δεν θεωρείται επηρεαζόµενη, καθώς σε αυτήν δεν
δραστηριοποιείται πλέον η VIVARTIA.

III.2.1.6 Αγορά γάλακτος µακράς διαρκείας
106)

Το γάλα µακράς διαρκείας έχει υποστεί βραχυχρόνια εφαρµογή υψηλής
θερµοκρασίας (τουλάχιστον στους 135°C επί τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο),
διατηρείται και εκτός ψυγείου και η διάρκεια συντήρησης του είναι τουλάχιστον
ένας µήνας.

107)

Οι πωλήσεις γάλακτος µακράς διάρκειας ανήλθαν το 2009 µόνο σε […] λίτρα
παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του […]% από το 2008, στοιχείο από το οποίο κατά την γνωστοποιούσα - «καθίσταται σαφές το πολύ µικρό µέγεθος της αγοράς
γάλακτος µακράς διάρκειας (UHT)».

108)

Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται µόνο η ΜΕΒΓΑΛ, η οποία κατά τη
γνωστοποιούσα, κατέχει µερίδιο αγοράς µικρότερο του […]%.

109)

Βάσει στοιχείων που προσκόµισε η εταιρία […] από την εταιρία AC Nielsen, η
Γ.∆.Α. επιβεβαίωσε ότι η ΜΕΒΓΑΛ κατείχε το 2009 µερίδιο αγοράς της τάξης του
[…]% τόσο σε όρους όγκου όσο και σε όρους αξίας, ενώ από τα στοιχεία που
προσκόµισε η […] από την εταιρία IRI, το µερίδιο αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ, σε όρους
όγκου, είναι ακόµα µικρότερο, µόλις […]%.

110)

∆εδοµένου ότι α) η εν λόγω αγορά καλύπτει λιγότερο από το […]% της συνολικής
αγοράς λευκού γάλακτος και β) σε αυτή δραστηριοποιείται µόνο η ΜΕΒΓΑΛ, η εν
λόγω αγορά δεν θεωρείται επηρεαζόµενη.
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III.2.1.7 Αγορά συµπυκνωµένου γάλακτος
111)

Στην εν λόγω αγορά περιλαµβάνονται το λευκό γάλα εβαπορέ (κοινό και
τροποποιηµένο), το οποίο έχει υποστεί συµπύκνωση µε ή χωρίς µείωση των λιπαρών
του και το συµπυκνωµένο ζαχαρούχο, το οποίο έχει υποστεί συµπύκνωση και
κορεσµό µε ζάχαρη.

112)

Κατά τη γνωστοποιούσα, οι συνολικές πωλήσεις συµπυκνωµένου γάλακτος στην
Ελλάδα τα έτη 2005 – 2009 έχουν ως εξής:

Συνολικές πωλήσεις λευκού συµπυκνωµένου γάλακτος, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
Όγκος (σε 000 lt) […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Αξία (σε 000 ευρώ) […]
Ετήσια µεταβολή

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: VIVARTIA (A.C. Nielsen)

113)

Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και οι δύο συµµετέχουσες επιχειρήσεις,
κατέχοντας για το έτος 2009, η µεν VIVARTIA µερίδιο αγοράς της τάξεως του 16%,
σε όρους αξίας, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ, κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, καταγράφεται
στην κατηγορία «ΛΟΙΠΟΙ», έχοντας µερίδιο που κατ’ εκτίµηση δεν υπερβαίνει το 12%. Την πρώτη θέση στην εν λόγω αγορά κατέχει η εταιρία FRIESLAND µε µερίδιο
αγοράς, σε όρους αξίας, της τάξης του […]%.

Μερίδια αγοράς λευκού συµπυκνωµένου γάλακτος, 2007-2009
Σε όγκο
Σε αξία
2007
2008
2009
2007
2008
∆ΕΛΤΑ
[10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]%
FRIESLAND
[60-70]% [60-70]% [60-70]% [60-70]% [60-70]%
NESTLE
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
ΛΟΙΠΟΙ
[10-20]% [10-20]% [10-20]%
[5-10]%
[10-20]%

2009
[10-20]%
[60-70]%
[5-10]%
[10-20]%

Πηγή: VIVARTIA (A.C. Nielsen)

114)

Από στοιχεία µεριδίων αγοράς που προσκόµισε η εταιρία […], η γνωστοποιούσα
φέρεται να κατέχει µερίδιο [10-20]%, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ δεν αναφέρεται καθόλου
στην εν λόγω κατηγορία. Περαιτέρω, κατά την έρευνα που διενεργήθηκε από τη
Γ.∆.Α., αποσαφηνίστηκε ότι το σύνολο της ποσότητας εβαπορέ που εµπορεύεται η
ΜΕΒΓΑΛ αφορά στην επαγγελµατική αγορά.

115)

Βάσει των προαναφερθέντων, η εν λόγω αγορά δεν είναι επηρεαζόµενη.

III.2.2 Επηρεαζόµενη αγορά σοκολατούχου γάλακτος
116)

Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις εκτός από την προαναφερθείσα γκάµα προϊόντων
λευκού γάλακτος δραστηριοποιούνται, επίσης, στην παραγωγή σοκολατούχου
γάλακτος και την εµπορεία γάλακτος µε προσθήκη καφέ. Η γνωστοποιούσα
υποστήριξε ότι το σοκολατούχο γάλα δεν συνιστά διακριτή αγορά, αλλά δύναται να
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ενταχθεί στην ευρύτερη κατηγορία «flavoured dairy drinks», στην οποία
περιλαµβάνονται διαφόρων κατηγοριών προϊόντα µε βάση το γάλα και (µερικώς) τα
φρούτα ή τον καφέ. Ωστόσο, µε βάση τα στοιχεία από την έρευνα της υπηρεσίας, ο
εν λόγω ισχυρισµός δεν µπορεί να γίνει δεκτός, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους.
117)

Από τις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια που εστάλησαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας, τόσο σε πελάτες, όσο και σε ανταγωνιστές των συµµετεχουσών εταιριών,
αναφορικά µε την υποκατάσταση µεταξύ των διάφορων κατηγοριών
γαλακτοκοµικών προϊόντων από την πλευρά της ζήτησης, προκύπτει µε σαφήνεια ότι
το σοκολατούχο γάλα αποτελεί διακριτή αγορά από τα λοιπά προϊόντα λευκού
γάλακτος στη συνείδηση του καταναλωτή. Το σοκολατούχο γάλα διακρίνεται από το
λευκό γάλα ως προς τα χαρακτηριστικά του και κυρίως, ως προς την αντίληψη για τη
διατροφική του αξία. Επιπλέον, η τιµή του σοκολατούχου γάλακτος είναι σηµαντικά
υψηλότερη από αυτήν του λευκού γάλακτος, ενώ η διαµόρφωσή της δεν υπόκειται
στους περιορισµούς των κατηγοριών λευκού γάλακτος. Περαιτέρω, το σοκολατούχο
γάλα διατίθεται κυρίως προς αυθόρµητη κατανάλωση («impulse purchase») εκτός
οικίας («out-of-home») και, συνεπώς, απευθύνεται, σε µεγάλο βαθµό, σε διακριτή
οµάδα καταναλωτών. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το
σοκολατούχο γάλα διακινείται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό µέσω µικρών σηµείων
πώλησης (π.χ. περίπτερα, φούρνοι, καταστήµατα ψιλικών), παρά µέσω µεγάλων
αλυσίδων σούπερ µάρκετ. Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία που προσκόµισε η ίδια η
γνωστοποιούσα, σχεδόν το [55-65]% των πωλήσεων του σοκολατούχου γάλακτος
MILKO (VIVARTIA) πραγµατοποιείται από µικρά σηµεία πώλησης (σε
αναντιστοιχία µε τα προϊόντα λευκού γάλακτος). Υφίσταται, λοιπόν, σηµαντική
διαφοροποίηση και ως προς τα κανάλια διανοµής, γεγονός που αντικατοπτρίζει και
τη σηµαντική διαφοροποίηση ως προς την εν δυνάµει αντισταθµιστική ισχύ των
πελατών των δύο κατηγοριών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, τα µικρά σηµεία
πώλησης δεν διαθέτουν ανάλογη διαπραγµατευτική δύναµη µε τις µεγάλες αλυσίδες
σουπερµάρκετ και, συνεπώς, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι σε θέση να
αντιδράσουν αποτελεσµατικά σε µία πιθανή αύξηση τιµών από τους προµηθευτές
σοκολατούχου γάλακτος. Αυτό ισχύει πρωτίστως για τη νέα οντότητα, η οποία θα
κατέχει µερίδια αγοράς άνω του 65% στη εν λόγω αγορά, καθώς και τα δύο από τα
τρία σηµαντικότερα σήµατα µε τη µεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα. Οι
προαναφερόµενες διαπιστώσεις (ιδίως ως προς προτιµήσεις των καταναλωτών και
τις διακρίσεις τιµών µεταξύ των δύο κατηγοριών προϊόντων) είναι καθοριστικές,
καθώς από οικονοµική άποψη, για τον καθορισµό της αγοράς του σχετικού
προϊόντος, η δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης αποτελεί το
πλέον άµεσο και αποτελεσµατικό µέσο ελέγχου των προµηθευτών ενός δεδοµένου
προϊόντος (ιδίως όσον αφορά στις αποφάσεις τους για τον καθορισµό των τιµών) [βλ.
Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής για τον ορισµό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της
09/12/1997, σελ. 5].

118)

Όσον αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς, το
σοκολατούχο γάλα µπορεί να παραχθεί στις ίδιες µεταποιητικές εγκαταστάσεις που
παράγουν φρέσκο ή/και παστεριωµένο γάλα, χωρίς να υφίστανται σηµαντικές
τεχνικές δυσκολίες ή να απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις για την µετατόπιση της
γραµµής παραγωγής. Ωστόσο, µε βάση τα στοιχεία από την έρευνα της υπηρεσίας,
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απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις για την καθιέρωση ενός νέου σήµατος,
λαµβανοµένου επίσης υπόψη ότι το σοκολατούχο γάλα είναι έντονα σηµατοποιηµένο
προϊόν. Περαιτέρω, απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις στην εξασφάλιση επαρκών
σηµείων διανοµής και ψυγείων στα µικρά σηµεία πώλησης (όπου κυρίως
καταναλίσκεται κατ’ αυθόρµητο τρόπο).
119)

Εκτιµώντας συνολικά τα ως άνω στοιχεία, κρίνεται ότι το σοκολατούχο γάλα
συνιστά διακριτή αγορά προϊόντος σε σχέση µε τις κατηγορίες προϊόντων λευκού
γάλακτος.

120)

Περαιτέρω, στη συνείδηση του καταναλωτή, το σοκολατούχο γάλα διακρίνεται από
το γάλα µε προσθήκη καφέ, λόγω των χαρακτηριστικών του και κυρίως της γεύσης
του, αλλά και λόγω του ότι απευθύνεται γενικά σε διαφορετική οµάδα καταναλωτών
(σε νεαρούς ενήλικες καταναλωτές, ενώ το σοκολατούχο απευθύνεται και σε µεγάλο
βαθµό σε παιδιά).

121)

Σηµειώνεται, σχετικώς, ότι τα σοκολατούχα γάλατα µπορεί να διατίθενται σε µορφή
φρέσκου παστεριωµένου, υψηλής παστερίωσης και µακράς διαρκείας γάλακτος.
Ωστόσο, τυχόν περαιτέρω διαχωρισµός της αγοράς µε βάση τη θερµική επεξεργασία
δεν κρίνεται σκόπιµος διότι, όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις στα
ερωτηµατολόγια της υπηρεσίας, όλες οι µορφές σοκολατούχου γάλακτος
ικανοποιούν την ίδια ανάγκη στη συνείδηση του καταναλωτή και καταναλώνονται
κατ’ αυθόρµητο τρόπο σε µικρά κυρίως σηµεία πώλησης, υπό επαρκώς οµοιογενείς
συνθήκες.

122)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί το σύνολο της ελληνικής
επικράτειας όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητα των συµµετεχουσών υπό επαρκώς
οµοιογενείς συνθήκες [βλ. ενδεικτικά και Απόφαση Ε.Α. 314/V/2006].

123)

Η αγορά σοκολατούχου γάλακτος παρουσιάζει σηµάδια κάµψης την τελευταία
πενταετία, µε το µέγεθός της να έχει µειωθεί από […] τόνους το 2005 σε […] τόνους
το 2009.

Συνολικές πωλήσεις σοκολατούχου γάλακτος, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
Όγκος (σε τόνους)
[…]
[…]
[…]
[…]
ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
Αξία (σε €000)
[…]
[…]
[…]
[…]
ετήσια· µεταβολή
[…]
[…]
[…]

2009
[…]
[…]
[…]
[…]

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα) και επεξεργασία Γ.∆.Α.

124)

Στην αγορά σοκολατούχου γάλακτος έχουν ισχυρή παρουσία τόσο η VIVARTIA µε
το σήµα «MILKO», όσο και η ΜΕΒΓΑΛ µε το σήµα «topino». Σύµφωνα µε τα
στοιχεία που προσκόµισε η γνωστοποιούσα, αλλά και ανταγωνίστριες εταιρίες, το
αθροιστικό µερίδιο των δύο συµµετεχουσών ξεπερνά το [55-65]% στην αγορά του
σοκολατούχου γάλακτος. Περαιτέρω, µε την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, το ήδη
σηµαντικό µερίδιο της VIVARTIA θα ενισχυθεί κατά δέκα περίπου ποσοστιαίες
µονάδες.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ

Μερίδια αγοράς Σοκολατούχου σε όγκο, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
Μερίδια αγοράς Σοκολατούχου σε αξία, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%

2009
[50-60]%
[5-10]%
[60-70]%
2009
[50-60]%
[10-20]%
[60-70]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα)

125)

Από την ανάλυση συγκέντρωσης, µε το δείκτη HHI, προκύπτει ότι α) το επίπεδο
συγκέντρωσης στην αγορά είναι ήδη υψηλό και β) η αλλαγή στον δείκτη
συγκέντρωσης που θα προκύψει από την συγκέντρωση των δύο µερών στην αγορά
σοκολατούχου γάλακτος είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από το επίπεδο που θεωρείται
ότι δεν είναι πιθανό να δηµιουργηθεί πρόβληµα στον ανταγωνισµό. Πιο
συγκεκριµένα, ο δείκτης HHI στην εν λόγω αγορά πριν τη συγκέντρωση ανέρχεται
στις […] µονάδες, ενώ µετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
θα ανέλθει στις […], σηµειώνοντας διαφορά (∆) […] µονάδες.

126)

Ο µεγαλύτερος ανταγωνιστής των συµµετεχουσών στην εν λόγω αγορά είναι η
ΦΑΓΕ, η οποία όµως συγκεντρώνει µόλις το ένα δέκατο των συνολικών πωλήσεων.
Ο δείκτης συγκέντρωσης των τριών µεγαλύτερων επιχειρήσεων (CR3) ξεπερνά το
[…]% της αγοράς σε όγκο και προσεγγίζει το […]% σε αξία. Παρουσία στην αγορά
έχουν και οι εταιρίες FRIESLAND και ΟΛΥΜΠΟΣ, αν και το µερίδιό τους δεν είναι
σηµαντικό και υπολείπεται του […]%, τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία. Οι εταιρίες
ΑΓΝΟ, ∆Ω∆ΩΝΗ και ΚΡΙ-ΚΡΙ έχουν ακόµη […] µερίδιο αγοράς ή/και αµιγώς
τοπική παρουσία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΦΑΓΕ
FRIESLAND
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ
CR3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΦΑΓΕ
FRIESLAND

Μερίδια αγοράς Σοκολατούχου σε Όγκο
2005
2006
2007
2008
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
Μερίδια αγοράς Σοκολατούχου σε Αξία
2005
2006
2007
2008
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%

2009
[50-60]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[10-20]%
[70-80]%
2009
[50-60]%
[10-20]%
[10-20]%
[0-5]%
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ
CR3

Μερίδια αγοράς Σοκολατούχου σε Όγκο
2005
2006
2007
2008
2009
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα)

127)

Στην αγορά σοκολατούχου γάλακτος ιδιαίτερη σηµασία έχει η καθιέρωση ενός σήµατος.
Με βάση εσωτερική µελέτη […]. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η αναγνωρισιµότητα
του topino είναι η ίδια µε την αναγνωρισιµότητα του MILKO, […]. ηρεαζόµενη αγορά
γάλακτος µε προσθήκη καφέ

128)

Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η αγορά γάλακτος µε προσθήκη καφέ, όπως και η
αγορά σοκολατούχου γάλακτος υπάγονται στην ευρύτερη αγορά ροφηµάτων µε βάση
το γάλα. Συγκεκριµένα, σχετικά µε την αγορά γάλακτος µε προσθήκη καφέ, η
γνωστοποιούσα αναφέρει ότι δεν πρόκειται για χωριστή αγορά προϊόντος, αλλά για
κατηγορία που ανήκει σε µία ευρύτερη αγορά προϊόντων αυτή των flavoured dairy
drinks.

129)

Όπως προαναφέρθηκε, το γάλα µε προσθήκη καφέ δεν θεωρείται ότι µπορεί να
υποκαταστήσει τις λοιπές κατηγορίες γάλακτος και αποτελεί διακριτή αγορά στη
συνείδηση του καταναλωτή. Όπως και στην περίπτωση του σοκολατούχου γάλακτος,
το γάλα µε προσθήκη καφέ διακρίνεται από το λευκό γάλα ως προς τη γεύση και τα
εν γένει χαρακτηριστικά του, τη διατροφική του αξία, αλλά και ως προς την τιµή του.
Ωστόσο, τυχόν περαιτέρω διάκριση της αγοράς µε βάση τη θερµική επεξεργασία σε
φρέσκο παστεριωµένο, υψηλής παστερίωσης και µακράς διάρκειας γάλα µε
προσθήκη καφέ, δεν κρίνεται σκόπιµη, δεδοµένου ότι όλες οι µορφές γάλακτος µε
προσθήκη καφέ ικανοποιούν την ίδια ανάγκη στη συνείδηση του καταναλωτή και
καταναλώνονται υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες.

130)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά, ορίζεται η ελληνική επικράτεια όπου αναπτύσσεται
υπό επαρκώς οµοιογενής συνθήκες ο ανταγωνισµός των δύο συµµετεχουσών
επιχειρήσεων.

131)

Το 2009 οι συνολικές πωλήσεις στην αγορά γάλακτος µε προσθήκη καφέ ανήλθαν σε
[…] τόνους ([…] χιλιάδες ευρώ) παρουσιάζοντας αύξηση κατά […]% ([…]%) σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος. Στην εν λόγω αγορά έχουν σηµαντική παρουσία
τόσο η VIVARTIA µε το σήµα «Milcafe», όσο και η ΜΕΒΓΑΛ µε τη σειρά «Emmi»
CAFFÈ LATTE. Το αθροιστικό µερίδιο των δύο εταιριών κυµάνθηκε στο […]% της
αγοράς, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, για την τελευταία τριετία. Ωστόσο, στην
αγορά γάλακτος µε προσθήκη καφέ δραστηριοποιούνται άλλοι δύο σηµαντικοί
ανταγωνιστές: α) η KRAFT, µε µερίδιο αγοράς περίπου […]% και β) η NESTLE, µε
µερίδιο αγοράς περίπου […]% για το έτος 2009.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
KRAFT

Μερίδια αγοράς Γάλακτος µε προσθήκη καφέ, 2007-2009
ΟΓΚΟΣ
ΑΞΙΑ
ΣΗΜΑ
2007*
2008
2009
2007*
2008
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[20-30]%
Milcafe
[20-30]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
Icepresso

2009
[20-30]%
[20-30]%
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
NESTLE
RAUCH
ΜΕΒΓΑΛ
ARLA
3E
ΛΟΙΠΟΙ
CR4

Μερίδια αγοράς Γάλακτος µε προσθήκη καφέ, 2007-2009
ΟΓΚΟΣ
ΑΞΙΑ
ΣΗΜΑ
2007*
2008
2009
2007*
2008
[30-40]%
[30-40]%
[20-30]%
[30-40]%
[30-40]%
Nescafe
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
Cafemio
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
Emmi
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
Matilde
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[10-20]%
Illy
[0-5]%
[90100]%

[0-5]%
[90100]%

[0-5]%
[80-90]%

[0-5]%
[90100]%

2009
[20-30]%
[0-5]%
[10-20]%
[0-5]%
[10-20]%

[0-5]%

[0-5]%

[80-90]%

[80-90]%

* Στοιχεία για την περίοδο Μάιος – ∆εκέµβριος 2007
Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα)

132)

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η εν λόγω αγορά θεωρείται επηρεαζόµενη για τους
σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης.

III.2.3 Επηρεαζόµενη αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα
133)

Κατά τη γνωστοποιούσα, η εν λόγω αγορά ανήκει στην ευρύτερη αγορά γλυκών/
επιδορπίων, στην οποία περιλαµβάνονται, ενδεικτικά, τα παγωτά, οι σοκολάτες και
τουλάχιστον τα ατοµικά επιδόρπια/ γλυκά που πωλούνται στα ζαχαροπλαστεία.

134)

Ωστόσο, ο ισχυρισµός αυτός δεν µπορεί να γίνει δεκτός. Κατά την κρίση των µελών
της Επιτροπής, τα επιδόρπια µε βάση το γάλα διαφοροποιούνται σαφώς από τα
παγωτά, τις σοκολάτες και τα επιµέρους προϊόντα που πωλούνται στα
ζαχαροπλαστεία, ιδίως όσον αφορά α) στα φυσικά χαρακτηριστικά τους (γεύση,
συστατικά, υφή κ.α.), β) στην τιµή τους, γ) στις προτιµήσεις του καταναλωτή, καθώς
και δ) στη διαδικασία παραγωγής και διανοµής τους [Βλ. ενδεικτικά Ε.Α. Αποφάσεις
314/V/2006 και 394/V/2008]. Περαιτέρω, τα εν λόγω προϊόντα καταναλώνονται ως
επί το πλείστον από συγκεκριµένες κατηγορίες καταναλωτών (παιδιά και νέοι) και
διατίθενται σε µερίδες για κατανάλωση ως συµπληρωµατικά των ηµερησίων
γευµάτων (π.χ. κρέµες καραµελέ). Σηµειώνεται ότι κατά την έρευνα της υπηρεσίας
προέκυψαν ενδείξεις ότι τα επιδόρπια µε βάση το γάλα µπορούν να υποκατασταθούν
από την πλευρά της ζήτησης µε κάποιες συγκεκριµένες κατηγορίες γιαουρτιού, ιδίως
τα γιαούρτια µε γεύση φρούτων, τα γιαούρτια µε προσθήκη θρεπτικών ουσιών και τα
γιαούρτια για παιδιά. Ωστόσο, η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς ως προς
το σηµείο αυτό δεν είναι απαραίτητη, καθώς η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν
αναµένεται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά.

135)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις ανάγκες της παρούσας γνωστοποίησης
θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας όπου αναπτύσσεται η
δραστηριότητα των συµµετεχουσών υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες
ανταγωνισµού.

136)

Ο όγκος των πωλήσεων επιδορπίων µε βάση το γάλα κυµαίνεται γύρω στα […]
χιλιάδες τόνους ετησίως, ενώ την τελευταία διετία παρουσιάζει πτωτική πορεία.
Συνολικές πωλήσεις επιδορπίων µε βάση το γάλα, 2005-2009
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2005
Όγκος (σε τόνους)

[…]

Ετήσια µεταβολή
Αξία (σε € 000)
Ετήσια µεταβολή

[…]

2006

2007

2008

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα) και επεξεργασία Γ.∆.Α.

137)

Στην αγορά δραστηριοποιείται τόσο η VIVARTIA µε το σήµα «mmilky», όσο και η
ΜΕΒΓΑΛ. Η VIVARTIA εισάγει τα επιδόρπια από τη […] και τη […] ενώ η
ΜΕΒΓΑΛ τα παράγει στην Ελλάδα. Η ΜΕΒΓΑΛ παράγει επίσης επιδόρπια µε βάση
το γάλα για λογαριασµό της «[…]» και της «[…]» και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
για την «[…]» και την «[…]». Σύµφωνα µε την […] τα σήµατα των δύο εταιριών,
καθώς και τα σήµατα KINDER, DANETTE, DANONINO, ΓΙΩΤΗΣ, και
ΓΛΥΚΟΚΟΥΤΑΛΙΕΣ είναι σήµατα που πρέπει να διαθέτει µία αλυσίδα σούπερ
µάρκετ («must have» brands) στην ευρύτερη κατηγορία των επιδορπίων µε βάση το
γάλα.

138)

Το αθροιστικό µερίδιο των µερών ξεπερνά το [10-20]% της αγοράς, µε το µερίδιο
της VIVARTIA να παρουσιάζει πτωτική τάση την εξεταζόµενη πενταετία και το
µερίδιο της ΜΕΒΓΑΛ να παραµένει σχετικά σταθερό.

Μερίδια αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα (σε όγκο), 2005-2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2005
2006
2007
2008
2009
[30-40]%
[10-20]%
VIVARTIA
[10-20]%
[10-20]%
[5-10]%
[5-10]%
[10-20]%
ΜΕΒΓΑΛ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
ΣΥΝΟΛΟ
[40-50]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
Μερίδια αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα (σε αξία), 2005-2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2005
2006
2007
2008
2009
[30-40]%
[10-20]%
VIVARTIA
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
ΜΕΒΓΑΛ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[40-50]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα)

139)

Ο δείκτης HHI µετά την πραγµατοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης υποδεικνύει
µικρό επίπεδο συγκέντρωσης στην αγορά, ενώ η αλλαγή του δείκτη (∆Η=[…]) είναι
λίγο µεγαλύτερη από […] µονάδες, επίπεδο µέχρι το οποίο είναι ελάχιστα πιθανό να
διαπιστωθούν προβλήµατα ανταγωνισµού στην αγορά.

140)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε η γνωστοποιούσα, στην αγορά επιδορπίων
µε βάση το γάλα δραστηριοποιούνται, εκτός από τις δύο συµµετέχουσες στην υπό
κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεις, άλλες τρεις εταιρίες µε σηµαντικό µερίδιο αγοράς.
Τα µερίδια αγοράς των σηµαντικών ανταγωνιστών, των εταιριών ΦΑΓΕ και
ΓΙΩΤΗΣ, κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα (περίπου […]% µε βάση τα στοιχεία όγκου
και αξίας για το έτος 2009), ενώ ο δείκτης συγκέντρωσης των πέντε µεγαλύτερων
επιχειρήσεων προσεγγίζει το […]% σε όγκο. Σε όρους αξίας πωλήσεων, ο
συγκεντρωτικός δείκτης αν και κυµαίνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, παρουσιάζει
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πτωτική πορεία την εξεταζόµενη πενταετία. Τέλος, στην αγορά ισχυρή παρουσία
έχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και οι µικρότεροι παραγωγοί που
συγκεντρώνουν το ένα πέµπτο της αγοράς.
Μερίδια αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
VIVARTIA
[10-20]%
[10-20]%
[5-10]%
[30-40]%
[10-20]%
ΦΑΓΕ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
ΜΕΒΓΑΛ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
ΓΙΩΤΗΣ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
DANONE
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[0-5]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ [10-20]%
[10-20]%
ΛΟΙΠΟΙ
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
CR5
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
Μερίδια αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα (σε αξία), 2005-2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2005
2006
2007
2008
2009
VIVARTIA
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[30-40]%
[10-20]%
ΦΑΓΕ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
ΜΕΒΓΑΛ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
ΓΙΩΤΗΣ
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
DANONE
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[0-5]%
[10-20]%
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
ΛΟΙΠΟΙ
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
CR5
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
[60-70]%
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα)

141)

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η εν λόγω αγορά θεωρείται επηρεαζόµενη για τους
σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης.

III.2.4 Αγορά γιαούρτης
142)

Κατά τη γνωστοποιούσα, οι κατηγορίες τυποποιηµένου και χύµα γιαουρτιού
ανήκουν σε µία ενιαία σχετική αγορά γιαουρτιού, λόγω του αξιόλογου βαθµού
εναλλαξιµότητάς τους.

143)

Ωστόσο, σε παλαιότερες έρευνές της, η Ε.Α. διαχώρισε τα προϊόντα γιαούρτης στις
επιµέρους διακριτές αγορές του χύµα και του τυποποιηµένου γιαουρτιού
(ευρωπαϊκού τύπου) [βλ. Αποφάσεις Ε.Α. 71/1997, 314/V/2006, 369/V/2007 και
394/V/2008]. Τα στοιχεία του φακέλου στην υπό κρίση υπόθεση συνηγορούν υπέρ
της διατήρησης της εν λόγω διάκρισης ως προς τον ορισµό των σχετικών αγορών.
Ειδικότερα, υφίσταται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ της τιµής του χύµα και του
τυποποιηµένου γιαουρτιού (µε τη µέση ετήσια τιµή ανά τόνο στο τυποποιηµένο
γιαούρτι να υπερβαίνει κατά πολύ την τιµή ανά τόνο στο χύµα). Υφίσταται,
επιπλέον, σηµαντική διαφοροποίηση ως προς το σύστηµα παραγωγής και διανοµής
µεταξύ των δύο κατηγοριών προϊόντων. Από την πλευρά της προσφοράς, προκύπτει
ότι η µεταστροφή µίας µεταποιητικής µονάδας παραγωγής χύµα γιαούρτης στην
παραγωγή τυποποιηµένου γιαουρτιού προϋποθέτει σηµαντική επένδυση σε
µηχανολογικό εξοπλισµό και συστήµατα ποιοτικής διασφάλισης, λαµβανοµένων
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επίσης υπόψη των αυστηρών προδιαγραφών υγιεινής και της ανάγκης απασχόλησης
καταρτισµένου τεχνικά ανθρώπινου δυναµικού. Οι διαπιστώσεις αυτές
επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις των ανταγωνιστριών εταιριών στα
ερωτηµατολόγια της Γ.∆.Α.
144)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις ανάγκες της παρούσας γνωστοποίησης
θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας όπου αναπτύσσεται η
δραστηριότητα των συµµετεχουσών υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες
ανταγωνισµού.

145)

Οι συνολικές πωλήσεις γιαούρτης ξεπέρασαν το 2009 τους […] χιλιάδες τόνους ([…]
εκατοµµυρίων ευρώ σε αξία), ενώ την τελευταία τριετία οι συνολικές πωλήσεις του
προϊόντος µειώνονται. Συγκεκριµένα µεταξύ των ετών 2007 και 2009 η µείωση
έφτασε το […]% σε όγκο και το […]% σε αξία.

Συνολικές πωλήσεις γιαούρτης, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
Σύνολο Όγκου (σε τόνους)
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
Τυποποιηµένο γιαούρτι
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
Χύµα γιαούρτι
[…]
[…]
[…]
[…]
ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
[…]
Σύνολο Αξίας (σε €000)
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
Τυποποιηµένο γιαούρτι
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
Χύµα γιαούρτι
Ετήσια µεταβολή

[…]

2009
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα) και επεξεργασία Γ.∆.Α.

146)

Με βάση τα ως άνω στοιχεία, [90-100]% της συνολικής παραγωγής γιαούρτης αφορά
στο τυποποιηµένο γιαούρτι, ενώ το χύµα γιαούρτι δεν καλύπτει ούτε το [0-5]% της
συνολικής παραγωγής. Σχετική µελέτη της Hellastat παρουσιάζει ελαφρώς
διαφοροποιηµένη κατανοµή, µε τα τυποποιηµένα γιαούρτια να καλύπτουν
τουλάχιστον το [90-100]% και το χύµα γιαούρτι να καλύπτει το υπόλοιπό της
συνολικής παραγωγής.

147)

Με βάση τη µελέτη της Hellastat, το κυριότερο χαρακτηριστικό της αγοράς τα δύο
τελευταία χρόνια (2008 – 2009), υπό το βάρος της µειούµενης κατανάλωσης και της
ενίσχυσης της ιδιωτικής ετικέτας, αποτέλεσε ο ανταγωνισµός των εταιριών σε
επίπεδο τιµών και προσφορών, µε επιδίωξη την εδραίωση και αύξηση των µεριδίων
αγοράς. Η συγκεκριµένη πολιτική, είχε ως αποτέλεσµα, βάσει των κοστολογικών
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στοιχείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, να µειωθεί η µέση τιµή του προϊόντος το
2008 κατά 8%. Οι κινήσεις αυτές, σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, σε αρκετές
περιπτώσεις αποδείχτηκαν κοστοβόρες, µειώνοντας το υψηλό περιθώριο κέρδους του
κλάδου κάτω από 5%.
III.2.4.1
148)

Επηρεαζόµενη αγορά χύµα γιαουρτιού

Το αθροιστικό µερίδιο των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στη λιανική αγορά χύµα
γιαουρτιού εµφανίζεται υψηλό, κυµαινόµενο από [40-50]% την τελευταία πενταετία.
Ωστόσο, στα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις προς το
επαγγελµατικό κανάλι διανοµής (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια), όπου η παρουσία των
Vivartia/ ΜΕΒΓΑΛ εκτιµάται σε χαµηλότερο επίπεδο.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ

Μερίδια αγοράς χύµα γιαουρτιού (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%
Μερίδια αγοράς χύµα γιαουρτιού (σε αξία), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%

2009
[20-30]%
[20-30]%
[40-50]%
2009
[20-30]%
[20-30]%
[50-60]%

Πηγή: Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα)

149)

Στην εν λόγω αγορά, οι κυριότερες ανταγωνίστριες εταιρίες ΦΑΓΕ και ΟΛΥΜΠΟΣ
κατέχουν µερίδια αγοράς που δεν υπερβαίνουν το [0-5]%. Η µισή παραγωγή
πραγµατοποιείται από µικρότερους παραγωγούς, τα δίκτυα διανοµής των οποίων
καλύπτουν συνήθως συγκεκριµένες περιοχές.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΕΛΤΑ
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ

Μερίδια αγοράς χύµα γιαουρτιού (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[40-50]%
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[40-50]%
Μερίδια αγοράς χύµα γιαουρτιού (σε αξία), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[40-50]%
[50-60]%
[50-60]%
[50-60]%
[40-50]%

Πηγή: Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα)

150)

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η εν λόγω αγορά θεωρείται επηρεαζόµενη για τους
σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης.
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III.2.4.2 Αγορά τυποποιηµένου γιαουρτιού
151)

Σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες της Ε.Α., το τυποποιηµένο γιαούρτι µπορεί να
διακριθεί περαιτέρω στις υπο-αγορές του λευκού γιαουρτιού (χωρίς πρόσθετα
συστατικά) και του γιαουρτιού µε πρόσθετα συστατικά (φρούτα, δηµητριακά κ.α.)
[βλ. Αποφάσεις Ε.Α. Υπ’ αριθ. 71/1997, 314/V/2006, 369/V/2007 και 394/V/2008].
Ο σχετικός διαχωρισµός επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα της Γ.∆.Α. στην
παρούσα υπόθεση, αναφορικά µε την εναλλαξιµότητα των προϊόντων γιαούρτης από
την πλευρά της ζήτησης. Αναλόγως δε του τρόπου παρασκευής τους τα γιαούρτια θα
µπορούσαν να διακριθούν σε: (α) Στραγγισµένα, τα οποία προκύπτουν από την
αφαίρεση του ορού γάλακτος, (β) Set, των οποίων η πήξη πραγµατοποιείται µέσα
στο κύπελλο, και (γ) Stirred, τα οποία αναδεύονται µετά την πήξη τους και στα οποία
είναι δυνατόν να προστεθούν χυµοί ή κοµµάτια φρούτων. Τέλος, η αγορά
τυποποιηµένου γιαουρτιού µπορεί να διακριθεί, επίσης, βάσει της
χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης (γάλα αγελάδος ή πρόβειο), καθώς και της
περιεκτικότητας του προϊόντος σε λιπαρά (πλήρες, άπαχο, κ.α.). Επιπλέον, τα
τυποποιηµένα γιαούρτια µε πρόσθετα συστατικά διαχωρίζονται περαιτέρω µε βάση
τη σκοπούµενη χρήση τους σε τρεις διακριτές αγορές: i) γιαούρτια µε γεύσεις, ii)
παιδικά γιαούρτια και iii) λειτουργικά γιαούρτια. Παρά την ύπαρξη στοιχείων που
συνηγορούν υπέρ της οριοθέτησης ενιαίας αγοράς τυποποιηµένου γιαουρτιού
(τουλάχιστον από την πλευρά της προσφοράς), οι κυριότερες υπο-κατηγορίες
τυποποιηµένου γιαουρτιού εξετάζονται ξεχωριστά – για τους σκοπούς της
κρινόµενης συγκέντρωσης – στις ενότητες 2.5.2.1 – 2.5.2.4 κατωτέρω.

152)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας της Γ.∆.Α., στην αγορά τυποποιηµένου
γιαουρτιού εν γένει υφίσταται µεγάλος ανταγωνισµός όσον αφορά την εισαγωγή
διαφοροποιηµένων κωδικών τυποποιηµένου γιαουρτιού µε νέες γεύσεις ή
συνδυασµούς γεύσεων, δίνοντας έµφαση σε πρότυπα υγιεινής διατροφής. Τα
προϊόντα στοχεύουν σε επιλεγµένα πληθυσµιακά target group, όπως βρέφη και
παιδιά, άτοµα που ακολουθούν δίαιτα κ.λπ., γεγονός που βρήκε θετική απήχηση στο
καταναλωτικό κοινό, ενώ υποστηρίζονται από εντατικά προγράµµατα προβολής και
προώθησης. Πλέον όλες οι εταιρίες διαθέτουν στην αγορά σύνθετα γιαούρτια,
διευρύνοντας συνεχώς τη γκάµα των γεύσεών τους. Τέλος στην αγορά διατίθενται
επώνυµα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα τα οποία, όπως αναλύθηκε στην αγορά
λευκού γάλακτος, µπορεί να συνιστούν ενιαία αγορά προϊόντος.

III.2.4.2.1 Επηρεαζόµενη αγορά τυποποιηµένου λευκού γιαουρτιού
153)

Η αγορά του λευκού τυποποιηµένου γιαουρτιού είναι η µεγαλύτερη αγορά
γιαούρτης, η οποία καλύπτει πάνω από το [55-65]% των συνολικών πωλήσεων του
προϊόντος. Οι συνολικές πωλήσεις στην αγορά κυµαίνονται στους […] χιλιάδες
τόνους (200 εκατοµµύρια ευρώ) και µειώνονται την τελευταία τριετία.

Συνολικές πωλήσεις τυποποιηµένου λευκού γιαουρτιού, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
Όγκος (σε τόνους)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
[…]
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Συνολικές πωλήσεις τυποποιηµένου λευκού γιαουρτιού, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
Αξία (σε €000)
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
[…]
Πηγή: Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα) και επεξεργασία Γ.∆.Α.

154)

Στην αγορά τυποποιηµένου λευκού γιαουρτιού δραστηριοποιείται τόσο η
VIVARTIA µε τα εµπορικά σήµατα «Complet», «Natural» και «Αγελάδος», όσο και
η ΜΕΒΓΑΛ µε τα εµπορικά σήµατα «Only», «Harmony», «Αγελάδας»,
«Παραδοσιακό», «Chef» και «Βορεινό».

155)

Το αθροιστικό µερίδιο των µερών στην αγορά ανήλθε το 2009 στο 19% της αγοράς
τυποποιηµένου λευκού γιαουρτιού εκφρασµένο σε όγκο και […]% σε αξία. Το
αθροιστικό µερίδιο και των δύο συµµετεχουσών επιχειρήσεων παρουσιάζει πτωτική
τάση κατά την τελευταία τετραετία.

Μερίδια αγοράς τυπ/νου λευκού γιαουρτιού (σε όγκο), 2005-2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2005
2006
2007
2008
VIVARTIA
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
ΜΕΒΓΑΛ
[5-10]%
[5-10]%
[10-20]%
[10-20]%
ΣΥΝΟΛΟ
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
Μερίδια αγοράς τυπ/νου λευκού γιαουρτιού (σε αξία), 2005-2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2005
2006
2007
2008
VIVARTIA
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
ΜΕΒΓΑΛ
[5-10]%
[10-20]%
[5-10]%
[5-10]%
ΣΥΝΟΛΟ
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%

2009
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
2009
[10-20]%
[5-10]%
[20-30]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα) και επεξεργασία Γ.∆.Α.

156)

Από την ανάλυση συγκέντρωσης µε το δείκτη HHI προκύπτει ότι το επίπεδο
συγκέντρωσης είναι χαµηλό για την αγορά τυποποιηµένου λευκού γιαουρτιού, ενώ
αλλαγή στον δείκτη που θα προκύψει στην αγορά από την υπό κρίση πράξη (∆ΗΗΙ =
[…]) δεν ξεπερνά το επίπεδο που θεωρείται ότι δεν είναι πιθανό να δηµιουργηθεί
πρόβληµα στον ανταγωνισµό. Ωστόσο λόγω του αθροιστικού µεριδίου αγοράς των
επιχειρήσεων που ξεπερνά το […]% της αγοράς, η αγορά τυποποιηµένου λευκού
γιαουρτιού θεωρείται επηρεαζόµενη για την υπό εξέταση πράξη.

157)

Στην αγορά δραστηριοποιούνται πέντε επιχειρήσεις µε σηµαντικό µερίδιο αγοράς,
ενώ παρουσία έχουν και η FRIESLAND και η ΑΓΝΟ. Τη σηµαντικότερη παρουσία
στην αγορά έχει η εταιρία ΦΑΓΕ, µε µερίδιο που ξεπερνά το […]% της αγοράς.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
ΑΓΝΟ
ΟΛΥΜΠΟΣ

Μερίδια αγοράς τυπ/νου λευκού γιαουρτιού (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[30-40]%
[30-40]%
[30-40]%
[30-40]%
[20-30]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[10-20]%
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[5-10]%
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
FRIESLAND
ΚΡΙ-ΚΡΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΛΟΙΠΟΙ
CR5
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
ΑΓΝΟ
ΟΛΥΜΠΟΣ
FRIESLAND
ΚΡΙ-ΚΡΙ
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΛΟΙΠΟΙ
CR5

Μερίδια αγοράς τυπ/νου λευκού γιαουρτιού (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[5-10]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
[60-70]%
Μερίδια αγοράς τυπ/νου λευκού γιαουρτιού (σε αξία), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[30-40]%
[30-40]%
[30-40]%
[30-40]%
[30-40]%
[5-10]%
[10-20]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
[70-80]%
[60-70]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα) µε επεξεργασία Γ.∆.Α.

158)

Στην αγορά λευκού τυποποιηµένου γιαουρτιού σηµαντικό είναι και το µερίδιο των
µικρών παραγωγών. Στις τοπικές αγορές της επαρχίας οι µικροί παραγωγοί κατέχουν
σηµαντικά µερίδια στην αγορά γιαούρτης, όµως τα δίκτυα διανοµής τους καλύπτουν
µόνο τις περιοχές δράσης τους [βλ. ενδεικτικά µελέτη Hellastat]. Η διείσδυση
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι, επίσης, αξιόλογη. Το µερίδιο των συγκεκριµένων
προϊόντων αυξάνεται σταδιακά τόσο σε όγκο όσο και σε αξία την τελευταία
πενταετία. Η τάση επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που προσκόµισαν οι
ανταγωνίστριες εταιρίες για την ευρύτερη αγορά. Ειδικότερα, στη συγκεκριµένη
κατηγορία γιαούρτης, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαθέτουν τουλάχιστον οι
αλυσίδες σούπερ µάρκετ […].

III.2.4.2.2 Επηρεαζόµενη αγορά τυποποιηµένου γιαουρτιού µε γεύσεις
159)

Οι συνολικές πωλήσεις γιαουρτιών µε γεύσεις κυµαίνονται γύρω στους […] χιλιάδες
τόνους ([…] εκατοµµύρια ευρώ). Μετά από µία µεγάλη αύξηση των πωλήσεων το
2006, οι πωλήσεις του προϊόντος παρουσίασαν µείωση την τελευταία τριετία,
επανερχόµενη η αγορά στα µεγέθη του 2005.

Συνολικές πωλήσεις γιαουρτιού µε γεύσεις, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
Όγκος (σε τόνους)
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
Αξία (σε €000)
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]

2009
[…]
[…]
[…]
[…]
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Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα) µε επεξεργασία Γ.∆.Α.

160)

Στην αγορά τυποποιηµένου γιαουρτιού µε γεύσεις δραστηριοποιείται τόσο η
VIVARTIA µε το εµπορικό σήµα «Vitaline», όσο και η ΜΕΒΓΑΛ µε το εµπορικό
σήµα «Harmony». Το αθροιστικό µερίδιο των συµµετεχουσών, αν και µειούµενο την
τελευταία πενταετία, ξεπέρασε το […]% για το έτος 2009.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ

Μερίδια αγοράς γιαουρτιού µε γεύσεις (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[30-40]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[50-60]%
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%
Μερίδια αγοράς γιαουρτιού µε γεύσεις (σε αξία), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[30-40]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[40-50]%
[60-70]%
[40-50]%
[40-50]%

2009
[10-20]%
[10-20]%
[30-40]%
2009
[10-20]%
[10-20]%
[30-40]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα)

161)

Από την ανάλυση της συγκέντρωσης µε το δείκτη HHI, προκύπτει ότι το επίπεδο
συγκέντρωσης µετά την πραγµατοποίηση της υπό κρίση πράξης θα είναι υψηλό, και
η αλλαγή στον δείκτη που θα προκύψει στην αγορά από την υπό κρίση πράξη (∆Η =
[…]) εµφανίζεται, επίσης, σηµαντική.

162)

Στην αγορά δραστηριοποιούνται άλλες δύο µεγάλες επιχειρήσεις, η ΦΑΓΕ και η
FRIESLAND, µε το συγκεντρωτικό µερίδιο των τεσσάρων εταιριών να προσεγγίζει
το […]% σε όγκο και σε αξία. Το µερίδιο αγοράς της ΦΑΓΕ, µετά από µία καθοδική
πορεία, παρουσίασε σηµαντική αύξηση µεταξύ των ετών 2008 και 2009. Η
FRIESLAND, αν και δραστηριοποιείται στην αγορά µόνο τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, έχει καταφέρει να αποσπάσει ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς. Το µερίδιο
αγοράς των λοιπών παραγωγών έχει επίσης παρουσιάσει µεγάλη αύξηση την
τελευταία πενταετία και καλύπτει πλέον το ένα έκτο της αγοράς σε όγκο. Από τα
προσκοµισθέντα στοιχεία, δεν µπορεί ωστόσο να εκτιµηθεί η παρουσία των
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, σύµφωνα µε τη µελέτη
της Hellastat, στην αγορά υφίσταται µεγάλος ανταγωνισµός ο οποίος επικεντρώνεται
στην εισαγωγή διαφοροποιηµένων κωδικών γιαουρτιού µε νέες γεύσεις ή
συνδυασµούς γεύσεων.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
FRIESLAND
ΚΡΙ-ΚΡΙ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ
CR4

Μερίδια αγοράς γιαουρτιού µε γεύσεις (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[30-40]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[70-80]%
[70-80]%
[90-100]% [90-100]% [90-100]%
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
FRIESLAND
ΚΡΙ-ΚΡΙ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ
CR4

Μερίδια αγοράς γιαουρτιού µε γεύσεις (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
Μερίδιο αγοράς γιαουρτιού µε γεύσεις (σε αξία), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[30-40]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[30-40]%
[20-30]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[10-20]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
[10-20]%
[90-100]% [90-100]% [90-100]%
[80-90]%
[80-90]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα) µε επεξεργασία Γ.∆.Α.

163)

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων, η αγορά τυποποιηµένου γιαουρτιού
µε γεύσεις θεωρείται επηρεαζόµενη για τους σκοπούς της υπό εξέταση
συγκέντρωσης.

III.2.4.2.3 Επηρεαζόµενη αγορά τυποποιηµένου παιδικού γιαουρτιού
164)

Οι συνολικές πωλήσεις παιδικών γιαουρτιών κυµαίνονται στο επίπεδο των […]
χιλιάδων τόνων ([…] εκατοµµύρια ευρώ), παρουσιάζοντας µείωση την τελευταία
τριετία.

Συνολικές πωλήσεις παιδικού γιαουρτιού, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
Όγκος (σε τόνους)
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]
Αξία (σε €000)
[…]
[…]
[…]
[…]
Ετήσια µεταβολή
[…]
[…]
[…]

2009
[…]
[…]
[…]
[…]

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα) µε επεξεργασία Γ.∆.Α.

165)

Στην αγορά τυποποιηµένου παιδικού γιαουρτιού δραστηριοποιείται τόσο η
VIVARTIA µε τα εµπορικά σήµατα «Advance», «B-Cool», «Danonito» και «Steps
b-cool», όσο και η ΜΕΒΓΑΛ µε τα σήµατα «Frutomania», «Chocomania» και
«Μεβγαλίτο».

166)

Το αθροιστικό µερίδιο των δύο επιχειρήσεων κυµαίνεται από [40-50]% την
τελευταία πενταετία.:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μερίδια αγοράς παιδικού γιαουρτιού σε όγκο, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[40-50]%
[30-40]%
[30-40]%
[40-50]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[50-60]%
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%
Μερίδια αγοράς σε αξία, 2005-2009
2005
2006
2007
2008

2009
[40-50]%
[0-5]%
[50-60]%
2009
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VIVARTIA
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΥΝΟΛΟ

[40-50]%
[5-10]%
[50-60]%

[30-40]%
[5-10]%
[40-50]%

[30-40]%
[5-10]%
[40-50]%

[30-40]%
[5-10]%
[40-50]%

[40-50]%
[5-10]%
[50-60]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα)

167)

Από την ανάλυση της συγκέντρωσης µε το δείκτη HHI, προκύπτει ότι το επίπεδο
συγκέντρωσης µετά την πραγµατοποίηση της υπό κρίση πράξης θα είναι σχετικά
υψηλό, και η αλλαγή στον δείκτη που θα προκύψει στην αγορά από την υπό κρίση
πράξη (∆Η = […]) εµφανίζεται, επίσης, σηµαντική.

168)

Στην αγορά δραστηριοποιούνται πέντε µεγάλοι ανταγωνιστές, ενώ παρουσία έχει και
η εταιρία ΚΡΙ –ΚΡΙ. Η σηµαντικότερη εταιρία στην αγορά είναι η VIVARTIA, ενώ
ακολουθούν η ΦΑΓΕ µε µερίδιο περίπου […]%, καθώς και η FRIESLAND. Η
παρουσία της ΜΕΒΓΑΛ και της DANONE είναι σηµαντικά µικρότερη, µε µερίδια
της τάξης του […]% και […]% αντίστοιχα. Από τα προσκοµισθέντα στοιχεία δεν
προκύπτει παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Σύµφωνα µε την […] τα
εµπορικά σήµατα που πρέπει να διαθέτει ένα σούπερ µάρκετ στην κατηγορία είναι το
«JUNIOR» της ΦΑΓΕ και το «ADVANCE» της VIVARTIA.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
FRIESLAND
DANONE
ΚΡΙ - ΚΡΙ
ΛΟΙΠΟΙ
CR5
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
ΜΕΒΓΑΛ
FRIESLAND
DANONE
ΚΡΙ - ΚΡΙ
ΛΟΙΠΟΙ
CR5

Μερίδια αγοράς παιδικού γιαουρτιού (σε όγκο), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[40-50]%
[30-40]%
[30-40]%
[40-50]%
[40-50]%
[40-50]%
[30-40]%
[20-30]%
[20-30]%
[20-30]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[10-20]%
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[90-100]% [90-100]% [90-100]% [90-100]% [90-100]%
Μερίδια αγοράς παιδικού γιαουρτιού (σε αξία), 2005-2009
2005
2006
2007
2008
2009
[40-50]%
[30-40]%
[30-40]%
[30-40]%
[40-50]%
[40-50]%
[30-40]%
[30-40]%
[20-30]%
[20-30]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[10-20]%
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[90-100]% [90-100]% [90-100]% [90-100]% [90-100]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα) µε επεξεργασία Γ.∆.Α.

169)

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων, η αγορά τυποποιηµένου παιδικού
γιαουρτιού θεωρείται επηρεαζόµενη για τους σκοπούς της υπό εξέταση
συγκέντρωσης.

III.2.4.2.4 Αγορά τυποποιηµένου λειτουργικού γιαουρτιού
170)

Στην αγορά τυποποιηµένου λειτουργικού γιαουρτιού δραστηριοποιείται πλέον µόνο
η VIVARTIA µε το σήµα «daily activia». Το µερίδιο της επιχείρησης στην αγορά
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υπολείπεται του [0-5]% για το 2008 και 2009 ενώ σηµαντική παρουσία στην αγορά
έχουν οι εταιρίες DANONE µε το οµώνυµο σήµα, καθώς και η ΕΛΑΪΣ µε το σήµα
BECEL. ∆εδοµένου ότι στην αγορά δραστηριοποιείται µόνο η VIVARTIA εκ των
συµµετεχουσών µε µικρό µερίδιο αγοράς, η εν λόγω αγορά δεν θεωρείται
επηρεαζόµενη και παρέλκει η περαιτέρω αξιολόγησή της.
III.2.5 Αγορά χυµών
171)

Στην αγορά χυµών δεν περιλαµβάνονται τα αεριούχα ποτά καθώς, λόγω των χηµικών
και γευστικών ιδιαιτεροτήτων τους, δεν αντιµετωπίζονται ως υποκατάστατα των
φυσικών χυµών από τον µέσο καταναλωτή. Περαιτέρω, κατά την άποψη των
εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, µεταξύ των δύο βασικών κατηγοριών
χυµών (µικρής και µακράς διάρκειας) υφίσταται επαρκής υποκατάσταση ώστε η
αγορά να θεωρείται ενιαία [βλ. ενδεικτικά Απόφαση Ε.Α. 314/V/2006 Απόφαση της
Ε.Α.]. Επισηµαίνεται ότι η αγορά χυµών θα µπορούσε να διακριθεί περαιτέρω
ανάλογα µε τη γεύση/προέλευση κάθε χυµού. Ωστόσο, η ακριβής οριοθέτηση της
σχετικής αγοράς προϊόντος µπορεί να παραµείνει ανοιχτή, καθώς η γνωστοποιηθείσα
συγκέντρωση δεν αναµένεται να περιορίσει δυσµενώς τη λειτουργία του
ανταγωνισµού σε καµία πιθανή σχετική αγορά χυµών.

172)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις ανάγκες της παρούσας γνωστοποίησης
θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας όπου αναπτύσσεται η
δραστηριότητα των συµµετεχουσών υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες
ανταγωνισµού.

173)

Οι συνολικές πωλήσεις χυµών σε όγκο ξεπέρασαν τα […] χιλιάδες λίτρα ([…]
εκατοµµύρια ευρώ). Η αγορά βρίσκεται σε φάση ωρίµανσης µε το µέγεθός της να
παρουσιάζει στασιµότητα τα τελευταία δύο έτη.

Όγκος (σε τόνους)

Συνολικές πωλήσεις χυµών, 2005-2009
2005
2006
2007
2008
[…]
[…]
[…]
[…]

Ετήσια µεταβολή
Αξία (σε € 000)

[…]

Ετήσια µεταβολή

2009
[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα) και επεξεργασία Υπηρεσία

174)

Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται τόσο η VIVARTIA µε το σήµα «LIFE»,
όσο και η ΜΕΒΓΑΛ µε το σήµα «VIVID». Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε
η γνωστοποιούσα, τα µερίδια αγοράς των κυριότερων εταιριών του κλάδου είναι τα
ακόλουθα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
3E

Μερίδια αγοράς χυµών
Σε όγκο
2007
2008
2009

2007

Σε αξία
2008

2009

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[50-60]%

[50-60]%

[50-60]%

[50-60]%

[60-70]%

[60-70]%
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΒΓΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ
Pepsico-ΗΒΗ
ΜΕΒΓΑΛ
Ιδιωτικής ετικέτας
Λοιπά σήµατα

Μερίδια αγοράς χυµών
Σε όγκο
2007
2008
2009

2007

Σε αξία
2008

2009

[5-10]%

[0-5]%

[0-5]%

[5-10]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[10-20]%

[10-20]%

[10-20]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[5-10]%

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από γνωστοποιούσα)

175)

Το υψηλότερο µερίδιο αγοράς στην αγορά των χυµών κατέχει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ 3Ε», ενώ η VIVARTIA συγκεντρώνει το δεύτερο
µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά, το οποίο όµως δεν ξεπερνά το [10-20]% της αγοράς
(σε αξία). Η ΜΕΒΓΑΛ κατέχει µικρό µερίδιο στη συγκεκριµένη αγορά το οποίο δεν
ξεπερνά το [0-5]%. Το αθροιστικό µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων
προσέγγιζε το [10-20]% της αγοράς το 2007 όµως µειώθηκε κατά τα τελευταία έτη.
Παρά το µεγάλο βαθµό συγκέντρωσης της εν λόγω αγοράς, η µεταβολή του δείκτη
HHI µετά την συγκέντρωση είναι αµελητέα (∆ΗΗΙ=[…]).

176)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αγορά των χυµών δεν είναι επηρεαζόµενη για τους
σκοπούς αξιολόγησης της υπό κρίση συγκέντρωσης.

III.2.6 Αγορά τυροκοµικών προϊόντων
177)

Η γνωστοποιούσα συµφωνεί µε την διάκριση των τυροκοµικών προϊόντων σε τρεις
(3) επιµέρους σχετικές αγορές, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί σε παλαιότερες
Αποφάσεις της Ε.Α. [βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Α. 314/V/2006 και 394/V/2008]:
(α) των µαλακών τυριών και τυριών τυρογάλακτος (λευκά τυριά όπως φέτα,
µυζήθρα, µανούρι κ.λπ.),
(β) των ηµίσκληρων τυριών (κυρίως κίτρινα τυριά, όπως κασέρι, edam, κ.λπ.), και
(γ) των σκληρών τυριών (κυρίως κίτρινα τυριά, όπως κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα
κ.λπ.).

178)

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αγορά των συσκευασµένων τυροκοµικών προϊόντων έχει
παρουσιάσει µεγάλη ανάπτυξη. Τα συσκευασµένα τυροκοµικά προϊόντα καλύπτουν
πλέον περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής αγοράς σε όγκο, µε τάση
περαιτέρω ενίσχυσης. Κατά τη γνωστοποιούσα και τις περισσότερες ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις, το χύµα και το τυποποιηµένο τυρί αποτελούν µια ενιαία αγορά από την
πλευρά της ζήτησης. Ωστόσο, µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών υφίστανται
σηµαντικές διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς την τιµή, αλλά και ως προς τις
απαιτούµενες επενδύσεις για την παρασκευή τους, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε
τόσο από τη γνωστοποιούσα, όσο και από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και τους
πελάτες/αλυσίδες λιανεµπορίου. Συγκεκριµένα ως προς την τιµή, η διαφοροποίηση
µπορεί να φτάνει έως και [20-30]%, όπως
επιβεβαιώνεται και από τους
προσκοµισθέντες τιµοκαταλόγους τυροκοµικών των συµµετεχουσών. Επιπλέον, για
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την παραγωγή τυποποιηµένου τυριού απαιτείται επένδυση σε κατάλληλο εξοπλισµό,
(γραµµή παραγωγής) για την κοπή, τη συσκευασία, τον έλεγχο και την εγκιβωτίωση
του προϊόντος. Το κόστος της επένδυσης εξαρτάται από την επιθυµητή δυναµικότητα
της παραγωγής και το βαθµό εξειδίκευσης του τυποποιηµένου προϊόντος. Τέλος, από
τις απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια της υπηρεσίας προέκυψαν µια σειρά από
διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών, όπως για παράδειγµα ότι
τα τυποποιηµένα τυροκοµικά προϊόντα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευκολία στη συντήρηση, αποθήκευση και µεταφορά τους,
διατηρούν καλύτερα το άρωµά τους και αναλλοίωτα τα συστατικά τους, ενώ
προσφέρουν και περισσότερες διασφαλίσεις ποιότητας.
179)

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, ως διακριτές σχετικές αγορές στην υπό κρίση
πράξη µπορεί να θεωρηθούν: α) η αγορά σκληρού χύµα τυριού, β) η αγορά σκληρού
τυποποιηµένου τυριού, γ) η αγορά ηµίσκληρου χύµα τυριού, δ) η αγορά ηµίσκληρου
τυποποιηµένου τυριού ε) η αγορά µαλακού χύµα τυριού, στ) η αγορά µαλακού
τυποποιηµένου τυριού. Περαιτέρω, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και
των προτιµήσεων των καταναλωτών, η φέτα µπορεί να συνιστά, επίσης, επιµέρους
διακριτή σχετική αγορά. Ωστόσο, η ακριβής οριοθέτηση της εν λόγω αγοράς δεν
είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της υπο κρίση συγκέντρωσης, καθώς δεν
αναµένεται να περιοριστεί η λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού υπό
καµία εναλλακτική οριοθέτηση (λόγω κυρίως των σχετικά περιορισµένων
δραστηριοτήτων και µεριδίων αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων – βλ.
κατωτέρω).

180)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις ανάγκες της παρούσας γνωστοποίησης
θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας όπου αναπτύσσεται η
δραστηριότητα των συµµετεχουσών υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες
ανταγωνισµού.

181)

Ο ανταγωνισµός στην αγορά τυροκοµικών προϊόντων επικεντρώνεται στην
εκµετάλλευση των σηµείων διανοµής των σούπερ µάρκετ, στην αντιµετώπιση των
εισαγόµενων προϊόντων και στην ανάπτυξη κωδικών ιδιωτικής ετικέτας. Στον τοµέα
παραγωγής λειτουργούν πολυάριθµες επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες
αποτελούν µονάδες µικροµεσαίου µεγέθους, µε χαµηλή δυναµικότητα παραγωγής.
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις απευθύνονται κυρίως σε τοπικές αγορές παράγοντας
παραδοσιακά προϊόντα. Τα µεγαλύτερα µερίδια κατέχουν οι οργανωµένες
βιοµηχανίες του ευρύτερου γαλακτοκοµικού κλάδου, οι οποίες διαθέτουν ευρύτερη
προϊοντική βάση και εκτεταµένα δίκτυα διανοµής. Οι εταιρίες αυτές βάσισαν την
ανάπτυξη τους σε επενδύσεις εκσυγχρονισµού και αυτοµατοποίησης των γραµµών
παραγωγής τους, αλλά και σε εξαγορές µικρότερων τυροκοµείων ή ίδρυση νέων,
συγκεντρώνοντας έτσι ολοένα και µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής [βλ.
ενδεικτικά σχετική µελέτη Hellastat].

182)

Οι συµµετέχουσες δραστηριοποιούνται και στις τρεις επιµέρους σχετικές αγορές
τυροκοµικών προϊόντων, παράγοντας τόσο χύµα, όσο και τυποποιηµένο τυρί.
Ωστόσο, µε βάση τα στοιχεία του φακέλου (συµπεριλαµβανοµένων στοιχείων της
IRI µε τις συνολικές πωλήσεις τυποποιηµένων τυροκοµικών προϊόντων σε σούπερ
µάρκετ κατά τα έτη 2006 – 2009), τα αθροιστικά µερίδια των VIVARTIA και
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ΜΕΒΓΑΛ δεν υπερβαίνουν το [10-20]% σε καµία από τις ως άνω επιµέρους
διακριτές σχετικές αγορές. Τα χαµηλά µερίδια αγοράς επιβεβαιώνονται και από τα
στοιχεία που προσκόµισαν οι ανταγωνίστριες εταιρίες […] και […], σύµφωνα µε τα
οποία στην ευρύτερη αγορά τυροκοµικών προϊόντων η ΜΕΒΓΑΛ έχει µερίδιο
µικρότερο του [0-5]%, ενώ η VIVARTIA κατέχει αµελητέο µερίδιο αγοράς
(συµπεριλαµβανοµένων εκτιµήσεων για τις πωλήσεις της ΒΙΓΛΑΣ Ολύµπου,
εταιρίας µέσω της οποίας, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της VIVARTIA, η
γνωστοποιούσα δραστηριοποιείται στο χώρο των τυροκοµικών προϊόντων).
III.2.6.1.1 Αγορά µαλακών τυριών
183)

Στην αγορά περιλαµβάνονται τα µαλακά τυριά των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει
το 58% (βάσει των ορισµών του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών) και τα τυριά
τυρογάλακτος, τα οποία λαµβάνονται µε ισχυρή θέρµανση τυρογάλατος. Στην εν
λόγω αγορά συγκαταλέγονται κυρίως λευκά τυριά όπως η µυζήθρα, το µανούρι και η
φέτα. Η φέτα προτιµάται από τους καταναλωτές περισσότερο από όλα τα είδη τυριών
στην ελληνική αγορά, αποτελώντας περίπου το 60% της εγχώριας κατανάλωσης [βλ.
ενδεικτικά µελέτη Hellastat].

184)

Το αθροιστικό µερίδιο αγοράς των δύο µερών στην αγορά µαλακού τυποποιηµένου
τυριού δεν υπερβαίνει το [0-10]% σε όγκο. Το µερίδιο των δύο συµµετεχουσών στην
αγορά µαλακού χύµα τυριού είναι ακόµα µικρότερο και δεν ξεπερνά το […]% σε
όγκο για τα έτη 2006 έως και 2009.

III.2.6.1.2 Αγορά ηµίσκληρων τυριών
185)

Ηµίσκληρα τυριά, βάσει του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, είναι τα τυριά των
οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 46%. Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν κυρίως
κίτρινα τυριά, όπως κασέρι, edam, κ.λπ.

186)

Το αθροιστικό µερίδιο των συµµετεχουσών στην αγορά ηµίσκληρων τυποποιηµένων
τυριών υπολείπεται του [0-5]%, κυµαινόµενο µεταξύ […]% και […]% σε όγκο για
την περίοδο 2006 – 2009. Τα εν λόγω µερίδια είναι ακόµη µικρότερα στην αγορά
ηµίσκληρου χύµα τυριού όπου το αθροιστικό µερίδιο των µερών σε όγκο δεν
ξεπερνά το [0-5]%.

III.2.6.1.3 Αγορά σκληρών τυριών
187)

Σκληρά τυριά θεωρούνται, βάσει του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, εκείνα τα τυριά
των οποίων η υγρασία δεν υπερβαίνει το 38%. Τα σκληρά τυριά είναι κυρίως κίτρινα
τυριά, όπως κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα κ.λπ.

188)

Το αθροιστικό µερίδιο των συµµετεχουσών στην αγορά σκληρών τυποποιηµένων
τυριών είναι µικρότερο του [0-5]% σε όγκο για την περίοδο 2006 – 2009. Στην
αγορά σκληρού χύµα τυριού το αθροιστικό µερίδιο των δύο µερών είναι αµελητέο
και δεν υπερβαίνει το [0-5]% σε όγκο.

189)

Ακόµη κι αν ληφθούν υπόψη οι αυξηµένες εκτιµήσεις για το µερίδιο αγοράς της
ΜΕΒΓΑΛ που προσκόµισε η ανταγωνίστρια […], το αθροιστικό µερίδιο των
συµµετεχουσών δεν υπερβαίνει το [10-20]%.
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III.2.7 Αγορά κρέµας γάλακτος
190)

Η κρέµα γάλακτος προσιδιάζει – βάσει του τρόπου παρασκευής της – τόσο στα
γάλατα, αφού πρόκειται ουσιαστικά για γάλα µε περιεκτικότητα λίπους γύρω στο
40%, όσο και στα τυροκοµικά προϊόντα, αφού κατ’ αρχήν θεωρείται προϊόν
τυροκόµισης. Ωστόσο, η σκοπούµενη χρήση της διαφέρει από αυτήν των υπόλοιπων
γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων, καθώς δεν καταναλώνεται ως τελικό
προϊόν, αλλά αποτελεί κατά κανόνα ενδιάµεσο υλικό στη µαγειρική και
ζαχαροπλαστική, χρήση για την οποία κατά γενική οµολογία δεν υπάρχει
υποκατάστατο. Ως εκ τούτου, η κρέµα γάλακτος αποτελεί διακριτή σχετική αγορά
από την πλευρά της ζήτησης [βλ. ενδεικτικά Απόφαση Ε.Α. 314/V/2006].

191)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις ανάγκες της παρούσας γνωστοποίησης
θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας όπου αναπτύσσεται η
δραστηριότητα των συµµετεχουσών υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες
ανταγωνισµού.

192)

Οι συνολικές πωλήσεις κρέµας γάλακτος προσέγγισαν τα […] λίτρα το 2009, ενώ
παρουσίασαν σταθερή αύξηση την τελευταία τριετία (η οποία προσέγγισε το […]%
µεταξύ των ετών 2008 και 2009). Στην αγορά κρέµας γάλακτος δραστηριοποιείται
τόσο η VIVARTIA µε το σήµα «∆ΕΛΤΑ», όσο και η ΜΕΒΓΑΛ µε το σήµα
«ΜΕΒΓΑΛ». Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε η γνωστοποιούσα, τα µερίδια
αγοράς των κυριότερων εταιριών του κλάδου είναι τα ακόλουθα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VIVARTIA
ΦΑΓΕ
FRIESLAND
ΜΕΒΓΑΛ
MEGGLE
OPTIMA
Ιδιωτικής ετικέτας
Λοιπά σήµατα

Μερίδια αγοράς κρέµας γάλακτος
Σε όγκο
2008
2009
[0-5]%
[0-5]%
[20-30]%
[20-30]%
[40-50]%
[40-50]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[10-20]%
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%

Σε αξία
2008
[0-5]%
[30-40]%
[40-50]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%

2009
[0-5]%
[20-30]%
[40-50]%
[0-5]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[0-5]%

Πηγή: A.C. Nielsen (προσκοµισθέντα από τη γνωστοποιούσα)

193)

Σηµαντικό µερίδιο στην αγορά της κρέµας γάλακτος κατέχουν οι εταιρίες
FRIESLAND και ΦΑΓΕ, ενώ το αθροιστικό µερίδιο των συµµετεχουσών στην
συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν ξεπερνά το [0-5]% σε όγκο και το [0-10]% σε αξία
κατά τα έτη 2008 και 2009.

194)

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων, η αγορά κρέµας γάλακτος δεν
συνιστά επηρεαζόµενη αγορά για τους σκοπούς αξιολόγησης της υπό κρίση
υπόθεσης.

III.2.8 Αγορά κατεψυγµένων λαχανικών
195)

Τα κατεψυγµένα λαχανικά αποτελούν διακριτή αγορά από αυτή των φρέσκων
λαχανικών, κυρίως λόγω της διαφοράς στην τιµή αλλά και του γεγονότος ότι στη

56

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

συνείδηση του καταναλωτή οι δύο κατηγορίες προϊόντων διαφέρουν και όσον αφορά
τα χαρακτηριστικά τους (θρεπτικά συστατικά, διαδικασία προετοιµασίας και
µαγειρέµατος) [βλ. ενδεικτικά Απόφαση Ε.Α. 385/V/2008]. Περαιτέρω, διακρίνονται
σε δύο επιµέρους βασικές αγορές: i) Τα µονολαχανικά ή απλά λαχανικά (όπως
πατάτα, καλαµπόκι κ.α.), τα οποία καλύπτουν περί το 75% των κατεψυγµένων
λαχανικών που καταναλώνονται στην Ελλάδα, και ii) Τα µείγµατα λαχανικών, τα
οποία διακρίνονται περαιτέρω σε «απλά ανάµεικτα» λαχανικά (όπως σαλάτες
λαχανικών) και σε «συνταγές λαχανικών» (όπως αρακάς µε αγκινάρες,
σπανακόρυζο, κ.α.). Οι παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν πλήρη
γκάµα απλών και ανάµικτων λαχανικών και ορισµένες από αυτές προσφέρουν και
σύνθετα προϊόντα υπό µορφή «συνταγής», έτοιµα για µαγείρεµα («κατεψυγµένα
έτοιµα φαγητά»). Τα επιµέρους προϊόντα κάθε βασικής αγοράς ενδέχεται να
συνιστούν διακριτές σχετικές αγορές, πλην όµως παρέλκει ο ακριβής προσδιορισµός
τους στην υπό κρίση υπόθεση, αφού στην αγορά αυτή δραστηριοποιείται εκ των
συµµετεχουσών µόνο η VIVARTIA και συνεπώς δεν τίθεται θέµα αλλαγής των
συνθηκών ανταγωνισµού ως αποτέλεσµα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης,
ιδίως µέσω τυχόν ενίσχυσης του υψηλού µεριδίου που ήδη κατέχει στην αγορά
(περίπου […]%). ∆εδοµένου ότι α) στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται µόνο η
VIVARTIA και β) η ΜΕΒΓΑΛ δεν θεωρείται πραγµατικός ή δυνητικός προµηθευτής
ή πελάτης της VIVARTIA, παρέλκει η αναλυτικότερη εξέταση της αγοράς
κατεψυγµένων λαχανικών.
III.2.9 Αγορά φρέσκων συσκευασµένων σαλατών
196)

Η αγορά φρέσκων συσκευασµένων σαλατών αποτελεί µια σχετικά καινούργια και
υπό ανάπτυξη αγορά, το µέγεθός της οποίας έφτασε τα […] εκατοµµύρια ευρώ το
2009. Στην αγορά δραστηριοποιείται εκ των συµµετεχουσών µόνο η VIVARTIA η
οποία κατέχει το [20-30]% της συνολικής αγοράς. Ισχυρή παρουσία στην αγορά
έχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που καλύπτουν το [40-50]% της αγοράς.

197)

Στην υπό κρίση υπόθεση, παρέλκει η αναλυτικότερη εξέταση της αγοράς φρέσκιας
συσκευασµένης σαλάτας, καθώς α) η αγορά βρίσκεται υπό ανάπτυξη και τα µερίδια
των εταιριών που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή δεν έχουν εδραιωθεί, β) τα εν λόγω
προϊόντα µπορούν να υποκατασταθούν από σαλάτες που ετοιµάζουν µόνοι τους οι
καταναλωτές και γ) στην αγορά δραστηριοποιείται εκ των συµµετεχουσών µόνον η
VIVARTIA, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει θέση πραγµατικού ή δυνητικού προµηθευτή ή
πελάτη στη σχετική αυτή αγορά.

III.2.10
198)

Αγορά κατεψυγµένων µυρωδικών
Στην εν λόγω αγορά περιλαµβάνονται προϊόντα κατεψυγµένου µαϊντανού,
κατεψυγµένου άνηθου καθώς και κατεψυγµένου σκόρδου. Στην υπό κρίση υπόθεση,
παρέλκει η αναλυτικότερη εξέταση της αγοράς κατεψυγµένων µυρωδικών,
δεδοµένου ότι α) τα κατεψυγµένα µυρωδικά µπορούν να υποκατασταθούν µε φρέσκα
προϊόντα που καταψύχουν οι καταναλωτές χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία αυτών προ
της ψύξης και β) στην αγορά κατεψυγµένων µυρωδικών δραστηριοποιείται µόνο η
VIVARTIA εκ των συµµετεχουσών, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει θέση πραγµατικού ή
δυνητικού προµηθευτή ή πελάτη στην αγορά..
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III.2.11
199)

III.2.12
200)

III.2.13

Αγορά έτοιµων κατεψυγµένων γευµάτων
Η αξία της αγοράς των έτοιµων κατεψυγµένων γευµάτων έφτασε το 2009 τα […]
εκατοµµύρια ευρώ. Κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά είναι οι εταιρίες ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ (η οποία ανήκει στην εξαγοράζουσα) µε ποσοστό [10-20]% (σε αξία), η
CRETA FARM µε ποσοστό περίπου [0-10]%, η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ µε ποσοστό [1020]% και ο ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ µε ποσοστό [10-20]%. Στην αγορά επίσης
δραστηριοποιούνται µικροί παραγωγοί, ενώ η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας είναι σηµαντική και ανέρχεται στο [5-15]% της αγοράς. ∆εδοµένου ότι στην
εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται µόνο η VIVARTIA εκ των συµµετεχουσών, ενώ η
ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει θέση πραγµατικού ή δυνητικού προµηθευτή ή πελάτη, παρέλκει η
αναλυτικότερη εξέτασή της στην κρινόµενη υπόθεση.
Αγορά βιοµηχανικά επεξεργασµένης ντοµάτας
Η VIVARTIA δραστηριοποιείται, επίσης, στην αγορά προϊόντων επεξεργασµένης
τοµάτας (τοµατοχυµός). Η VIVARTIA εισήλθε πρόσφατα στην αγορά µε το προϊόν
«Μπάρµπα Στάθης», και εκτιµά ότι το κατ’ αξία και κατ’ όγκο µερίδιό της στη
συνολική εγχώρια αγορά προϊόντων επεξεργασµένης ντοµάτας για οικιακή χρήση το
2009 ανέρχεται σε [0-5]%. Στην αγορά ηγείται η εταιρία UNILEVER µε το προϊόν
PUMMARO µε µερίδιο αγοράς άνω του [40-50]%. Έπεται η εταιρία ΚΥΚΝΟΣ. Η
αγορά αυτή δεν θεωρείται επηρεαζόµενη για τους σκοπούς αξιολόγησης της υπό
κρίση συγκέντρωσης, και ως εκ τούτου παρέλκει η αναλυτικότερη εξέτασή της.
Αγορά κατεψυγµένης ζύµης και κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης

201)

Η αγορά κατεψυγµένης ζύµης και κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης διαχωρίζεται στις
ακόλουθες υπο-αγορές: (i) αγορά προϊόντων κατεψυγµένης ζύµης βάσεως (φύλλο
κρούστας, σφολιάτας κλπ.), για οικιακή χρήση, (ii) αγορά προϊόντων κατεψυγµένης
ζύµης βάσεως για χρήση από επιχειρήσεις εστιάσεως κ.λπ., (iii) αγορά έτοιµων
κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης (τυρόπιτα, πίτσα κλπ.) για οικιακή χρήση και (iv)
αγορά ιδίων προϊόντων για χρήση από επιχειρήσεις εστιάσεως, κ.αλ. [Βλ. ενδεικτικά
Αποφάσεις Ε.Α. 65/ΙΙ/1999 και 314/V/2006].

202)

Στην αγορά κατεψυγµένων ζυµών και κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης
δραστηριοποιείται µόνο η VIVARTIA µε το σήµα «Χρυσή Ζύµη». Το µερίδιο της
εταιρίας το 2009 προσέγγιζε το [20-30]%, καθιστώντας την την µεγαλύτερη εταιρία
του κλάδου. Βασικός ανταγωνιστής της εξαγοράζουσας στην αγορά είναι η εταιρία
ΚΑΝΑΚΗΣ µε µερίδιο [10-20]% ενώ παρουσία έχει και η εταιρία ALFA µε µερίδιο
[5-15]%. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καταλαµβάνουν το [20-30]% της αγοράς.
∆εδοµένου ότι στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται µόνο η VIVARTIA εκ των
συµµετεχουσών, ενώ η ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει θέση πραγµατικού ή δυνητικού
προµηθευτή ή πελάτη, παρέλκει η αναλυτικότερη εξέτασή της στην κρινόµενη
υπόθεση.

III.2.14
203)

Λοιποί παράγοντες – συνθήκες ανταγωνισµού
Κατά τη γνωστοποιούσα, οι αγορές λευκού και σοκολατούχου γάλακτος βρίσκονται
σε φάση ωριµότητας, καθώς το συνολικό µέγεθός τους (τόσο σε όγκο, όσο και σε
αξία) παρουσιάζει µικρές µεταβολές από χρόνο σε χρόνο, ενώ, óσον αφορά στο
λευκό γάλα, υφίσταται δυναµική ανακατανοµή στα επιµέρους τµήµατα της αγοράς.
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Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σηµαντικές ανακατατάξεις στις εν
λόγω αγορές αλλά και σε αυτές της γιαούρτης και των επιδορπίων, λόγω και νέων
προϊόντων που έχουν λανσαριστεί.
204)

Η έρευνα της Γ.∆.Α. επιβεβαιώνει την άποψη της γνωστοποιούσας ότι τα τελευταία
χρόνια υπήρξαν εξελίξεις στην αγορά του λευκού γάλακτος, χωρίς ωστόσο να έχει
υπάρξει είσοδος κάποιας νέας επιχείρησης (µε την εξαίρεση της εισόδου της
DANONE στην αγορά γιαουρτιού το 2006). H κατηγορία του λευκού
συµπυκνωµένου γάλακτος καταγράφει πτωτική πορεία, ενώ η κατηγορία του
γάλακτος υψηλής παστερίωσης αναπτύσσεται σχετικά δυναµικά.. Επίσης, έχουν
παρουσιαστεί και νέα προϊόντα, κυρίως όσον αφορά ειδικές κατηγορίες γάλακτος,
όπως τα εµπλουτισµένα/λειτουργικά.

III.2.14.1.1

∆ίκτυα διανοµής

205)

Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα πωλούνται, τόσο σε αλυσίδες και τοπικά σούπερ µάρκετ
όσο και, ορισµένα εξ αυτών, σε µικρότερα σηµεία πώλησης (δηλαδή µίνι µάρκετ,
αρτοποιϊα, παντοπωλεία, περίπτερα), ενώ προϊόντα διατίθενται και για
επαγγελµατική χρήση και σε εξειδικευµένα καταστήµατα (καφετέριες), καθώς και σε
εταιρίες µαζικής εστίασης.

206)

Για τη διανοµή των εν λόγω προϊόντων οι συµµετέχουσες εταιρίες διαθέτουν
ευρύτατο δίκτυο διανοµής. Ειδικότερα:

207)

•

Η VIVARTIA διαθέτει κεντρικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια) στην Αττική
(Ταύρο και Αγ. Στέφανο), στο Πλατύ Ηµαθίας και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Το
δίκτυο διανοµής της αποτελείται από […] συνεργάτες/αντιπροσώπους και […]
φορτηγά διανοµής που εξυπηρετούν […] πελάτες πανελλαδικά. Η VIVARTIA
συνάπτει συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε τους συνεργάτες της. Η συνεργασία
αυτή είναι αποκλειστική όσον αφορά την προµηθεύτρια εταιρία, δηλαδή η
VIVARTIA δεσµεύεται να διαθέτει τα προϊόντα της αποκλειστικά σε
συγκεκριµένο συνεργάτη σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν δύο ειδών συµβάσεις: οι
συµβάσεις Αθήνας – Θεσσαλονίκης και οι συµβάσεις επαρχίας. Ειδικότερα, η
VIVARTIA […].

•

Όσον αφορά στο δίκτυο διανοµής της ΜΕΒΓΑΛ, η τελευταία διαθέτει κεντρικές
εγκαταστάσεις παραγωγής στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και […] κέντρα
διανοµής σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χαλκιδική και Ξάνθη, καθώς και ένα
υποσταθµό συγκέντρωσης γάλακτος στις Σέρρες. Για τη διανοµή των προϊόντων
της σε όλη την Ελλάδα διαθέτει […] υποκαταστήµατα ([…]) και έχει συνάψει
συµβάσεις µε […] συνεργάτες – αντιπροσώπους. Τα υποκαταστήµατα της
Βόρειας Ελλάδας εξυπηρετούν […] πελάτες µε […] δροµολόγια και τα
υποκαταστήµατα της Νοτίου Ελλάδος εξυπηρετούν […] πελάτες µε […]
δροµολόγια. […]. Ειδικότερα, για τη διανοµή των προϊόντων της, η ΜΕΒΓΑΛ
συνάπτει δύο τύπους ιδιωτικών συµφωνητικών: (α) Σύµβαση εµπορικής
συνεργασίας, […], ή (β) Ιδιωτικό συµφωνητικό συνεργασίας […].

Λαµβανοµένου υπόψη του εκτεταµένου δικτύου διανοµέων–αντιπροσώπων των
συµµετεχουσών και της αναγκαιότητας χρήσης ψυγείων για τη διάθεση πολλών
γαλακτοκοµικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ένα σηµαντικό
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ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου πραγµατοποιείται από µικρά
σηµεία λιανικής πώλησης (βλ. Ενότητα ΙΙΙ.2.15.1.2 κατωτέρω), κρίθηκε σηµαντικό
να διασφαλιστεί ότι η νέα οντότητα (ευθέως ή µέσω των αντιπροσώπων-διανοµέων
της) θα απείχε από τη σύναψη συµφωνιών αποκλειστικότητας σε επίπεδο λιανικής,
ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα τυχόν αποκλεισµού πρόσβασης των
ανταγωνιστριών εταιριών σε τελικά σηµεία πώλησης. Ωστόσο, ενόψει των
δεσµεύσεων που πρότεινε η γνωστοποιούσα επιχείρηση για άρση όλων των (άµεσων
ή έµµεσων) αποκλειστικοτήτων σε επίπεδο λιανικής (και των σχετικών όρων και
προϋποθέσεων που τέθηκαν από την Ε.Α. – βλ. Ενότητα V κατωτέρω) παρέλκει η
περαιτέρω εξέταση του εν λόγω ζητήµατος στην παρούσα απόφαση.
III.2.14.1.2

Πελάτες – ∆ιαπραγµατευτική δύναµη πελατών

208)

Οι µεγαλύτεροι πελάτες των συµµετεχουσών επιχειρήσεων για τις κατηγορίες του
φρέσκου και λευκού γάλακτος, του γιαουρτιού και των επιδορπίων είναι τα σούπερµάρκετ, καθώς απορροφούν ποσοστό από [60-70]% και άνω για κάθε ένα από αυτήν.
Παρά τη σηµαντική θέση των σούπερ µάρκετ, τουλάχιστον για τη VIVARTIA, οι
µικροί πελάτες λιανικής (αρτοποιϊα, µίνι µάρκετ) διατηρούν σχετικά υψηλή τη
συµµετοχή τους στις πωλήσεις, καθώς αυτή κυµαίνεται από [15-35]%, ενώ µικρή
παρουσία έχουν και τα περίπτερα (συµµετοχή από [0-5]%). Ωστόσο, αντίθετη εικόνα
παρουσιάζει η κατανοµή των πωλήσεων στο σοκολατούχο γάλα, όπου το µεγαλύτερο
µέρος αυτών πραγµατοποιείται µέσω των µικρών σηµείων λιανικής πώλησης
(συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτέρων, τα οποία κατέχουν από µόνα τους ένα
σηµαντικό ποσοστό της τάξης του [5-10]%).

209)

Ειδικότερα, οι πέντε (5) µεγαλύτεροι πελάτες/σούπερ µάρκετ των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων, απορροφούν ποσοστό έως και [40-50]% των πωλήσεων της
VIVARTIA (βάσει στοιχείων για το έτος 2009), ανάλογα το είδος του
γαλακτοκοµικού προϊόντος, ενώ για τη ΜΕΒΓΑΛ τα ποσοστά φτάνουν έως το
[…]%. Αντίστοιχα, οι πέντε (5) µεγαλύτεροι πελάτες/συνεργάτες των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων, απορροφούν ποσοστό έως [10-20]% περίπου,
ανάλογα την εταιρία και το είδος του προϊόντος.

Συµµετοχή στις πωλήσεις VIVARTIA - ΜΕΒΓΑΛ των πέντε µεγαλύτερων πελατών
ανά κανάλι διανοµής, 2009

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ**

ΜΕΒΓΑΛ

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ

VIVARTIA

ΜΕΒΓΑΛ*

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΤΥΠ.

VIVARTIA

ΜΕΒΓΑΛ

ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ

VIVARTIA

ΜΕΒΓΑΛ*

VIVARTIA

ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ

[10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% [5-10]% [10-20]% [5-10]%

ΠΕΛΑΤΕΣ – Σ/Μ:
[…]
[…]

[5-10]%

[0-5]%

[5-10]%

[0-5]% [10-20]%

[0-5]%

[5-10]%

[0-5]%

[5-10]%

[0-5]% [10-20]%

[0-5]%

[10-20]% [5-10]%
[0-5]%

[0-5]%
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Συµµετοχή στις πωλήσεις VIVARTIA - ΜΕΒΓΑΛ των πέντε µεγαλύτερων πελατών
ανά κανάλι διανοµής, 2009

ΜΕΒΓΑΛ

ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ

VIVARTIA

ΜΕΒΓΑΛ*

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΤΥΠ.

VIVARTIA

ΜΕΒΓΑΛ

ΣΟΚΟΛΑΤΟΥΧΟ

VIVARTIA

ΜΕΒΓΑΛ*

VIVARTIA

ΓΑΛΑ ΛΕΥΚΟ

[…]

[5-10]%

[…]

[5-10]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[5-10]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[…]

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[0-5]%

[…]

µ/δ

[0-5]%

µ/δ

[0-5]%

µ/δ

[0-5]%

ΣΥΝΟΛΟ Σ/Μ

[0-5]%

[5-10]%

[5-10]%

[0-5]%

[30-40]% [10-20]% [20-30]% [0-5]% [40-50]% [5-10]% [30-40]% [10-20]%

*: Γάλα γενικά και γιαούρτι γενικά
**: Σύνολο των πέντε µεγαλύτερων
Πηγή: Συµµετέχουσες επιχειρήσεις

210)

Το µέγεθος των επιχειρήσεων που αγοράζουν και µεταπωλούν γαλακτοκοµικά
προϊόντα επηρεάζει ασφαλώς τη διαπραγµατευτική τους δύναµη. Τη µεγαλύτερη
διαπραγµατευτική δύναµη ως αγοραστές φαίνεται να έχουν οι αλυσίδες σούπερ
µάρκετ. Η δύναµη αυτή των αλυσίδων σούπερ µάρκετ δεν πηγάζει µόνο από τις
µεγάλες ποσότητες που προµηθεύονται, αλλά και από την δυνατότητά τους να
συµβάλλουν στην αναγνωρισιµότητα ενός προϊόντος.

211)

Σχετικά µε το κατά πόσο οι πελάτες των εταιριών του κλάδου διαθέτουν ισχυρή
διαπραγµατευτική ισχύ ως προς την διαµόρφωση της τελικής τιµής πώλησης των
προϊόντων, η γνωστοποιούσα υποστηρίζει ότι η όποια απόπειρα περιορισµού του
ανταγωνισµού από τη νέα οντότητα θα συναντήσει την αντίδραση και των µεγάλων
αλυσίδων λιανικής. Ειδικότερα, η γνωστοποιούσα θεωρεί δεδοµένη την ισχυρότατη
θέση των αλυσίδων λιανικής και των προµηθευτικών συνεταιρισµών, οι οποίοι
διανέµουν τα προϊόντα του κλάδου σε σηµαντικό µέρος και των µικρών σηµείων
πώλησης, γεγονός που αποτυπώνεται έντονα στις συνεχώς µεγαλύτερες εκπτώσεις
που λαµβάνει το λιανεµπόριο έναντι των γαλακτοβιοµηχανιών, καθώς και στην
είσοδο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Την άποψη αυτή της γνωστοποιούσας
συµµερίζεται εν µέρει και η πλειοψηφία των ανταγωνιστριών εταιριών. Αντίθετα,
από την πλευρά τους, οι αλυσίδες σούπερ µάρκετ θεωρούν ότι έχουν µικρή
διαπραγµατευτική ισχύ έναντι των προµηθευτών τους, καθώς και ότι πρακτικά δεν
µπορούν να µειώσουν το ποσοστό στο ράφι ή/και να διακόψουν τη διανοµή αρκετά
γνωστών γαλακτοκοµικών προϊόντων, λόγω των προτιµήσεων των καταναλωτών.
Ορισµένες αλυσίδες σούπερ µάρκετ σηµειώνουν, επίσης, ότι η διαπραγµατευτική
τους δύναµη θα επηρεασθεί από την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης, καθόσον η γνωστοποιηθείσα πράξη θα οδηγήσει στην απώλεια από
την αγορά ενός από τους δύο σηµαντικούς προµηθευτές γαλακτοκοµικών προϊόντων.
Η σχετική απώλεια δεν δύναται να αντισταθµιστεί επαρκώς µε τη στροφή των
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πελατών προς εναλλακτικές πηγές προµήθειας ή/και εισαγωγές, ιδίως λόγω της
φύσης των προϊόντων και της εµπιστοσύνης των καταναλωτών σε ορισµένα
καθιερωµένα σήµατα.
212)

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας της υπηρεσίας, προκύπτει ότι τα σούπερ µάρκετ
απορροφούν σηµαντικό ποσοστό των πωλήσεων των γαλακτοβιοµηχανιών εν γένει.
Περαιτέρω, η αντισταθµιστική ισχύς των αλυσίδων σούπερ µάρκετ έχει ενισχυθεί τα
τελευταία χρόνια, κυρίως µέσω της επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων τους, της
ισχυροποίησης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και της αυξανόµενης
δραστηριοποίησης οµίλων αγορών και συνασπισµών. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη
βάση για την άσκηση ισχύος επί µιας διαπραγµάτευσης.

213)

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι – παρά τη σηµαντική θέση των
σούπερ µάρκετ – πολύ σηµαντικές πωλήσεις αναλογούν στο κανάλι των µικρών
σηµείων πώλησης (περίπτερα, φούρνοι, ψιλικά, µίνι µάρκετ). Περαιτέρω, κάποιες
κατηγορίες γαλακτοµικών προϊόντων, όπως χαρακτηριστικά το σοκολατούχο γάλα,
διακινούνται σε πολύ µεγαλύτερο συγκριτικά βαθµό µέσω τέτοιων µικρών σηµείων
πώλησης. Τα εν λόγω καταστήµατα, τα οποία είναι στην απόλυτη πλειοψηφία τους
µικρές (ατοµικές ή οικογενειακές) επιχειρήσεις, δεν διαθέτουν διαπραγµατευτική
δύναµη έναντι των γαλακτοβιοµηχανιών.

214)

Σηµειώνεται, επίσης, ότι και η αντισταθµιστική ισχύς των µεγάλων αλυσίδων σούπερ
µάρκετ περιορίζεται στην πράξη από τις προτιµήσεις των καταναλωτών προς
ορισµένα ισχυρά σήµατα, οι οποίες καθιστούν ασύµφορη τη διακοπή της διανοµής
των πολύ γνωστών προϊόντων των συµµετεχουσών εταιριών.

215)

Συναφώς, λόγω της αναγνωρισιµότητας και δύναµης που έχουν ορισµένα από τα
σήµατα που διακινούν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις στη συνείδηση του
καταναλωτή, αλλά και λόγω του µεγάλου φάσµατος γαλακτοκοµικών προϊόντων και
της συνακόλουθης δύναµης του «χαρτοφυλακίου» των σηµάτων αυτών, δεν µπορεί
να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ότι η νέα οντότητα θα είναι σε θέση να εµποδίσει – µε
ενδεχόµενες συµφωνίες αποκλειστικότητας ή ακόµα και προνοµιακής τοποθέτησης
των προϊόντων της σε αλυσίδες σούπερ-µάρκετ και λοιπά σηµεία λιανικής πώλησης
– την επέκταση των δραστηριοτήτων ή την είσοδο ανταγωνιστριών επιχειρήσεων,
παρεµποδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο σηµαντικά τη λειτουργία του ανταγωνισµού.
Ωστόσο, ενόψει των δεσµεύσεων που πρότεινε η γνωστοποιούσα επιχείρηση για
άρση όλων των (άµεσων ή έµµεσων) αποκλειστικοτήτων σε επίπεδο λιανικής (και
των σχετικών όρων και προϋποθέσεων που τέθηκαν από την Ε.Α. – βλ. Ενότητα V
κατωτέρω) παρέλκει η περαιτέρω εξέταση του εν λόγω ζητήµατος στην παρούσα
απόφαση.

216)

Σηµειώνεται, σχετικώς, ότι στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν πληρέστερης
διερεύνησης της κρινόµενης υπόθεσης, η υπηρεσία εξέτασε και το ενδεχόµενο
περιορισµού του ανταγωνισµού, µέσω της τυχόν παροχής υπηρεσιών category
management προς αλυσίδες σούπερ µάρκετ και λοιπά σηµεία λιανικής, κατά τρόπο
που θα ήταν πιθανό να θέσει ανταγωνιστικά προϊόντα σε στρατηγικά µειονεκτική
θέση έναντι των προϊόντων που διακινούν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Ωστόσο,
δεν προέκυψαν ενδείξεις που να καταδεικνύουν την ευρεία παροχή τέτοιων
υπηρεσιών από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή/και την παροχή τέτοιων υπηρεσιών

62

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

κατά τρόπο δεσµευτικό για τις λιανεµπορικές επιχειρήσεις ή άλλως στρεβλωτικό για
τη διάθεση των γαλακτοµικών προϊόντων στο ράφι.

III.2.14.1.3
217)

Καθετοποίηση

∆εν υφίσταται µεγάλος βαθµός κάθετης ολοκλήρωσης των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων.

III.2.14.1.4

Εµπιστοσύνη στο σήµα (brand loyalty)

218)

Κατά τη γνωστοποιούσα, η εµπιστοσύνη στο σήµα υφίσταται µεν (τόσο στην αγορά
του λευκού γάλακτος, όσο και σε αυτή του σοκολατούχου γάλακτος) αλλά σε
περιορισµένο µόνο βαθµό, δεδοµένου ότι ο καταναλωτής εµπιστεύεται εξίσου
πολλές γαλακτοβιοµηχανίες είτε µεγάλου µεγέθους είτε τοπικές. Περαιτέρω, η
ύπαρξη καθιερωµένων σηµάτων δεν έχει εµποδίσει την είσοδο και επέκταση
ανταγωνιστριών εταιριών στις υπό κρίση επηρεαζόµενες σχετικές αγορές.

219)

Από την έρευνα της Γ.∆.Α. επιβεβαιώνεται, ωστόσο, ότι στον κλάδο των
γαλακτοκοµικών προϊόντων, τα εµπορικά σήµατα παίζουν αρκετά σηµαντικό ρόλο
στην επιλογή του καταναλωτή. Όσο ισχυρότερο είναι το εµπορικό σήµα ενός
γαλακτοκοµικού προϊόντος, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εµπιστοσύνης ανάµεσα
στην προµηθεύτρια εταιρία και στους καταναλωτές της. Τούτο τεκµηριώνεται και
από το γεγονός ότι οι εταιρίες παραγωγής ή/και εµπορίας γαλακτοκοµικών
προϊόντων διαθέτουν αρκετά σηµαντικά κεφάλαια στη διαφήµιση και προώθηση των
προϊόντων τους.

220)

Σε αντίθεση µε τις απαντήσεις των προµηθευτριών εταιριών, σηµαντικοί
πελάτες/αλυσίδες λιανεµπορίου, και ειδικότερα οι εταιρείες […] και […], έκριναν ότι
µερικά σήµατα σε επιµέρους κατηγορίες γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι τόσο
δυνατά σε αναγνωρισιµότητα και προτίµηση των καταναλωτών, ώστε να θεωρείται
ότι έχουν τον χαρακτήρα «must have» / «must stock» (δηλ. σηµάτων που πρέπει να
προµηθεύεται υποχρεωτικά ο λιανοπωλητής). Τέτοιο χαρακτήρα έχουν τα σήµατα
«∆ΕΛΤΑ», «ΜΕΒΓΑΛ» και «ΟΛΥΜΠΟΣ» στο φρέσκο γάλα, «ΝΟΥΝΟΥ
FAMILY», «ΦΑΡΜΑ» της ΦΑΓΕ στο γάλα υψηλής παστερίωσης, «ΝΟΥΝΟΥ» στο
συµπυκνωµένο γάλα, «MILKO» στο σοκολατούχο, «TOTAL» της ΦΑΓΕ,
«JUNIOR», «ΑΓΈΛΑ∆ΙΤΣΑ», «ACTIVIA», «ADVANCE», «BECEL» στα
γιαούρτια, καθώς και «KINDER», «DANETTE», «DANONINO», «ΜΕΒΓΑΛ»,
«ΓΙΩΤΗΣ», «MMILKY», και «ΓΛΥΚΟΚΟΥΤΑΛΙΕΣ» στα επιδόρπια. Η εταιρία
[…] διέκρινε ανάµεσα στη δύναµη ανάµεσα στα σήµατα, αφενός των ∆ΕΛΤΑ,
ΦΑΓΕ, FRIESLAND, DANONE, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΜΕΒΓΑΛ, και αφετέρου των
µικρότερων γαλακτοκοβιοµηχανιών µε τοπική εµβέλεια.

221)

Με βάση τις καταναλωτικές έρευνες που προσκόµισε η γνωστοποιούσα για το λευκό
γάλα, προκύπτει ότι […].

III.2.14.1.5
222)

Πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα

Η γνωστοποιούσα εκτιµά ότι οι σχετικοί κλάδοι δεν λειτουργούν στα όρια της
παραγωγικής τους ικανότητας στην Ελληνική αγορά. Ειδικότερα για τη VIVARTIA,
ο κλάδος γαλακτοκοµικών λειτουργεί περίπου στο […] της παραγωγικής του
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δυναµικότητας και […]. Η έρευνα της υπηρεσίας επιβεβαίωσε, εν µέρει, τους
ισχυρισµούς της γνωστοποιούσας, καθώς το ποσοστό χρησιµοποίησης της
παραγωγικής ικανότητας του συνόλου των ανταγωνιστριών εταιριών εκτιµήθηκε
περίπου στο […].
223)

Βάσει των ανωτέρω, σε γενικές πάντα γραµµές, ενδεχόµενη αύξηση της παραγωγής
για κάλυψη πιθανής αύξησης της ζήτησης θα πρέπει να αναµένεται σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα και µε σχετικά εύλογο κόστος, καθώς στις περισσότερες εταιρίες
που δραστηριοποιούνται στο γαλακτοµικό κλάδο υπάρχει υπερβάλλουσα
παραγωγική δυναµικότητα. Το γεγονός αυτό δύναται να λειτουργήσει
αντισταθµιστικά ως προς τυχόν προσπάθεια της νέας οντότητας να αυξήσει τις τιµές
των προϊόντων της.

224)

Ωστόσο, στην αξιολόγηση του κατά πόσο θα ήταν επικερδές για µια εταιρία του
κλάδου να αυξήσει την παραγωγή της, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η τυχόν
πραγµατική ευχέρειά της να διαθέσει την επιπλέον αυτή παραγωγή στον
καταναλωτή, λόγω της δυσκολίας και του κόστους που δυνητικά µπορεί να
αντιµετωπίσει τόσο αναφορικά µε την πρόσβασή της σε διανοµείς, όσο και στη
δυνατότητά της να αποκτήσει περισσότερα σηµεία πώλησης των προϊόντων της. Οι
εν λόγω δυσχέρειες επιτείνονται σηµαντικά σε σχετικές αγορές όπου εµφανίζεται
σηµαντικός βαθµός συγκέντρωσης ή πολύ υψηλό µερίδιο αγοράς µετά την
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, σε συνδυασµό µε τις προτιµήσεις των
καταναλωτών σε συγκεκριµένα σήµατα και τα συναφή εµπόδια καθιέρωσης νέου
σήµατος – κατά τρόπο που η διαπιστωθείσα πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα να
µην επαρκεί για την αντιστάθµιση των πιθανολογούµενων δυσµενών επιπτώσεων
στη λειτουργία του ανταγωνισµού από την κρινόµενη συγκέντρωση. Στην κρινόµενη
υπόθεση, υφίστανται τέτοιες δυσχέρειες, ιδίως όσον αφορά σε ορισµένες σχετικές
αγορές όπου η νέα οντότητα θα έχει αθροιστικά πολύ υψηλό µερίδιο αγοράς µετά
την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.

225)

Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι για την κάλυψη της προαναφερθείσας
αυξηµένης ζήτησης, απαιτείται επαρκής πρόσβαση σε πρώτη ύλη (νωπό γάλα).
Παρόλο που δεν υφίστανται γενικά περιορισµοί στην εισαγωγή γάλακτος για την
παραγωγή των τελικών προϊόντων βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, είναι δεδοµένη η
προτίµηση του έλληνα καταναλωτή για γάλα ελληνικής προέλευσης, παραµένουν
ρυθµιστικά εµπόδια ως προς το φρέσκο γάλα, ενώ και οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος. Προς την
κατεύθυνση ενίσχυσης των κινήτρων χρησιµοποίησης της πλεονάζουσας
παραγωγικής δυναµικότητας των ανταγωνιστριών εταιριών, κρίθηκε αναγκαία,
µεταξύ άλλων, και η διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης των ανταγωνιστών σε πηγές
εφοδιασµού νωπού γάλακτος από τη νέα οντότητα, σε τιµές κόστους, και βάσει
αντικειµενικών, διαφανών και επαληθεύσιµων κριτηρίων (βλ. προτεινόµενες
δεσµεύσεις και διορθωτικά µέτρα στην Ενότητα V κατωτέρω).

III.2.14.1.6
226)

∆υνητικός ανταγωνισµός – Εµπόδια εισόδου

Κατά τη γνωστοποιούσα, δεν υφίστανται σηµαντικά εµπόδια εισόδου στις οριζόντια
επηρεαζόµενες αγορές. Η πρόσβαση στις πηγές εφοδιασµού είναι ελεύθερη, νοµικά
εµπόδια δεν υφίστανται, η εγχώρια πρώτη ύλη είναι πλεονασµατική, υπάρχει η
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δυνατότητα εύκολης εισαγωγής (τουλάχιστον για το γάλα υψηλής παστερίωσης και
το εβαπορέ), ενώ οι οικονοµίες κλίµακας διαδραµατίζουν ρόλο τόσο στο σκέλος της
παραγωγής όσο και της διανοµής – χωρίς τούτο να εµποδίζει την επιτυχηµένη είσοδο
και επέκταση µικρών εταιριών του κλάδου. Τα µόνα πραγµατικά εµπόδια εισόδου
είναι οι επενδύσεις για τη δηµιουργία παραγωγικών µονάδων και η καθιερωµένη
φήµη και αξιοπιστία που έχουν κερδίσει τα υφιστάµενα σήµατα. Συµπληρώνει δε ότι,
κατά τα τελευταία έτη πραγµατοποιήθηκαν καινοτοµίες (κυρίως σε επίπεδο
συσκευασίας) τόσο στην αγορά του λευκού γάλακτος, όσο και του σοκολατούχου.
Στη βάση αυτή, η γνωστοποιούσα εκτιµά ότι στην αγορά του λευκού γάλακτος είναι
πιθανόν να υπάρξει είσοδος από µεγάλους οίκους µε διεθνή παρουσία στα
γαλακτοκοµικά (όπως π.χ. Parmalat, Arla Foods, Campina µέσω της συγχώνευσης µε
την Friesland), καθώς και από µικρότερες, τοπικής εµβέλειας επιχειρήσεις. Στην
αγορά του σοκολατούχου γάλακτος, εκτιµά ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν νέες
είσοδοι από µικρότερες επιχειρήσεις τοπικής εµβέλειας που αυξάνουν τη διανοµή
τους. Επισηµαίνει, επιπλέον, ότι πολλές από τις εν λόγω µικρές γαλακτοβιοµηχανίες
της περιφέρειας, πέραν της συχνά ηγετικής θέσης τους στους νοµούς που εδρεύουν,
επιτυγχάνουν πλέον να έχουν παρουσία ακόµα και στις αγορές της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης. Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα η γνωστοποιούσα αναφέρει τη
ΣΕΡΓΑΛ και την ΚΡΙ-ΚΡΙ από τις Σέρρες, την ΕΒΟΛ από το Βόλο, τη ΝΕΟΓΑΛ
από τη ∆ράµα, τη ΦΑΡΜΑ Κουκάκη από το Κιλκίς και τη ∆Ω∆ΩΝΗ µε βάση την
Ήπειρο.
227)

Από την έρευνα της Γ.∆.Α. φαίνεται ότι δεν υπάρχουν νοµικά εµπόδια εισόδου στην
αγορά των γαλακτοκοµικών προϊόντων, πλην της µη επικαιροποίησης της Ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή αναφορικά µε τις νέες µεθόδους παραγωγής και
παστερίωσης γαλακτοκοµικών προϊόντων (π.χ. µη αναγνώριση κατηγοριών µέσης ή
µικρής διάρκειας ζωής γαλάτων εκτός των «φρέσκο», «υψηλής παστερίωσης»,
«εβαπορέ» και «µακράς διαρκείας»), καθώς και της ρύθµισης περί σύντοµης
διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος που ισχύει µόνο στην Ελλάδα.

228)

Ως προς τα πραγµατικά εµπόδια εισόδου ορισµένες ανταγωνίστριες εταιρίες θεωρούν
ότι αυτά είναι η κορεσµένη αγορά, ο έντονος ανταγωνισµός, η ύπαρξη
καθιερωµένων σηµάτων, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά του νωπού γάλακτος.
Ειδικότερα, η εταιρία […], ανέφερε ότι θα µπορούσε να θεωρηθεί ως πραγµατικό
εµπόδιο εισόδου η παρουσία µεγάλων ελληνικών εταιριών που κατέχουν το
µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, ενώ αντίστοιχα η […] σηµείωσε ότι η µεγάλη
συγκέντρωση του κλάδου απαιτεί µεγάλα κεφάλαια για την αποτελεσµατική είσοδο
νέων ανταγωνιστών. Αντίστοιχα, τα σούπερ µάρκετ θεωρούν ως εµπόδια εισόδου
την ιδιαίτερα σύντοµη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος, την αναγκαιότητα
ανάπτυξης µεγάλου δικτύου διανοµής λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων της
ελληνικής επικράτειας (ορεινοί όγκοι, εκτενές επαρχιακό δίκτυο, πολλά νησιά κλπ),
καθώς και την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του γάλακτος στις
συσκευασίες των γαλακτοκοµικών προϊόντων που επιβάλλεται από την αγορανοµική
νοµοθεσία.

229)

Επιπλέον, για µια νεοεισερχόµενη εταιρία στον κλάδο απαιτούνται σηµαντικά υψηλά
κεφάλαια για τη δηµιουργία νέων και σύγχρονων εγκαταστάσεων συλλογής και
παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς ο εν λόγω κλάδος είναι έντασης
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κεφαλαίου. Απαιτείται, επίσης, ανάπτυξη δικτύου προµηθευτών ως προς την πρώτη
ύλη για τα παραγόµενα προϊόντα στην Ελλάδα, ανάπτυξη καλά οργανωµένου
δικτύου διανοµής για την προώθηση των προϊόντων.
230)

Τέλος, η καθιέρωση ενός σήµατος είναι προαπαιτούµενο για την επιτυχή
δραστηριοποίηση στην αγορά, µε συνέπεια να απαιτούνται σηµαντικές δαπάνες για
τη διαφήµιση, προώθηση και καθιέρωση του σήµατος, καθώς και την οργάνωση
καναλιού διανοµής.

231)

Συνοπτικά, λαµβάνοντας υπόψη τους προαναφερόµενους παράγοντες, και ιδίως τον
κορεσµένο χαρακτήρα ορισµένων σχετικών αγορών, την καθιερωµένη φήµη και
αξιοπιστία που έχουν κερδίσει τα υφιστάµενα σήµατα, το εκτεταµένο δίκτυο
διανοµής των προϊόντων των συµµετεχόντων στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, την
ενδεχοµένως περιορισµένη πρόσβαση στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος,
αλλά και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη δηµιουργία των παραγωγικών
µονάδων, εκτιµάται ότι δεν είναι εύκολη η εισόδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο
στο άµεσο µέλλον. Ωστόσο, η επέκταση των δραστηριοτήτων των υφιστάµενων
γαλακτοβιοµηχανιών σε γειτνιάζουσες ή/και συναφείς αγορές θα πρέπει να θεωρείται
εφικτή και πιθανή, όπως άλλωστε καταδεικνύει (έστω και σε µερικό βαθµό) η
εµπειρία των τελευταίων πέντε (5) χρόνων. Αναφέρονται, σχετικώς, η επέκταση
γεωγραφικής κάλυψης µικρότερων εταιριών ή εταιριών τοπικής εµβέλειας (εθνική
κάλυψη στη διανοµή από τη ΡΟ∆ΟΠΗ, την ΌΛΥΜΠΟΣ και την ΑΓΝΟ), η είσοδος
µικρότερων εταιριών στην περιοχή των Αθηνών (ΚΟΥΚΑΚΗ), η είσοδος της ΚΡΙΚΡΙ στην αγορά γιαουρτίου, η είσοδος αλυσίδων σούπερ µάρκετ µε την ανάπτυξη
ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων στο λευκό γάλα, στο λευκό γιαούρτι, και στο γιαούρτι
µε προσθήκες, καθώς και η επέκταση εταιριών στο βιολογικό γάλα.

III.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
232)

Προκειµένου να αξιολογηθεί από πλευράς κανόνων του ανταγωνισµού µία
γνωστοποιούµενη συγκέντρωση, αναλύονται οι πιθανές αντιανταγωνιστικές της
συνέπειες στις σχετικές αγορές προϊόντος, σε συνάρτηση µε σχετικούς
αντισταθµιστικούς της παράγοντες, όπως η ισχύς των αγοραστών, το µέγεθος των
φραγµών εισόδου στην αγορά και οι ενδεχόµενοι παράγοντες αποτελεσµατικότητας
που προβάλλουν τα µέρη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξετάζεται κατά πόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξαίρεση λόγω ύπαρξης προβληµατικής επιχείρησης
[Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων
σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων
µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004 C31/5, σηµείο 12].

233)

Ειδικότερα, η υπό κρίση συγκέντρωση συνιστά, πρωτίστως, «οριζόντια
συγκέντρωση» και ως τέτοια εξετάζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.
«Οριζόντιες συγκεντρώσεις» είναι οι συγκεντρώσεις, στις οποίες συµµετέχουν
επιχειρήσεις που αποτελούν πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην ίδια
σχετική αγορά. ∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι, µε τους οποίους οι οριζόντιες
συγκεντρώσεις ενδέχεται να εµποδίσουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό, ιδίως µε τη
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης:
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α) µε την κατάργηση σηµαντικών καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές
πιέσεις σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν
αυξηµένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να καταφύγουν σε συντονισµό της
συµπεριφοράς τους (επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς), και
β) µε την µεταβολή της φύσης του ανταγωνισµού ούτως ώστε επιχειρήσεις
που προηγουµένως δε συντόνιζαν τη συµπεριφορά τους να είναι πιθανότερο
να τη συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιµές ή µε άλλο τρόπο να βλάπτουν τον
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Μια συγκέντρωση µπορεί επίσης να
καταστήσει το συντονισµό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσµατικότερο
για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη συµπεριφορά τους και πριν τη
συγκέντρωση (επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς).
III.3.1 Επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς
234)

Μια συγκέντρωση µπορεί να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό στην αγορά, καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε έναν
ή περισσότερους πωλητές, οι οποίοι ως εκ τούτου έχουν αυξηµένη ισχύ στην αγορά.
Το πλέον άµεσο αποτέλεσµα της συγκέντρωσης θα είναι ο περιορισµός του
ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Κατά κανόνα, µία
συγκέντρωση µε τέτοιου είδους επιπτώσεις θα εµποδίσει σηµαντικά τον
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό λόγω της δηµιουργίας µίας και µόνης επιχείρησης, η
οποία θα έχει κατά κανόνα αισθητά µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς από τον επόµενο σε
µέγεθος ανταγωνιστή µετά τη συγκέντρωση [Βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την
αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του
Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2004
C31/5, παρ. 12].

235)

Κατά την εκτίµηση των επιπτώσεων µη συντονισµένης συµπεριφοράς λαµβάνονται
υπόψη µία σειρά από παράγοντες, ιδίως:
•

Υψηλά µερίδια αγοράς: τα µερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης
αποτελούν χρήσιµες πρώτες ενδείξεις για τη διάρθρωση της αγοράς και τη
σπουδαιότητα τόσο των συµµετεχόντων µερών όσο και των ανταγωνιστών τους
από πλευράς ανταγωνισµού. Πολύ υψηλά µερίδια αγοράς (άνω του 50%) µπορεί
καθαυτά να µαρτυρούν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στην σχετική αγορά. [βλ.
Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων,
ο.π., σηµείο 17, Υπόθ. T-210/01, General Electric Company κατά Επιτροπής,
Συλλ. 2005 σ. ΙΙ-5575, παρ. 570-574, Αποφάσεις της Ε.Ε. COMP/M.3732Procter & Gamble/Gillette, παρ. 19-20, 22-24, IV/M.774-Saint-Gobain/WackerChemie/NOM, παρ. 223, COMP/M.4494-Evraz/Highveld, παρ. 91-93, καθώς και
Απόφαση EA 434/V/2009, παρ. 28]. Ωστόσο, οι µικρότεροι ανταγωνιστές µπορεί
να ασκούν µια αρκετά πιεστική επιρροή εάν, για παράδειγµα, έχουν την
ικανότητα και τα κίνητρα να αυξήσουν τις προµήθειές τους. Από την άλλη
πλευρά, µία συγκέντρωση στην οποία συµµετέχει µια επιχείρηση µε µερίδιο
αγοράς που θα παραµείνει κάτω από το 50% µετά την πραγµατοποίησή της,
ενδέχεται να δηµιουργεί, επίσης, προβλήµατα ανταγωνισµού ενόψει άλλων
παραγόντων, όπως η ισχύς και ο αριθµός των ανταγωνιστών, η ύπαρξη
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περιορισµών παραγωγικής ικανότητας ή ο βαθµός στον οποίο τα προϊόντα των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων αποτελούν στενά υποκατάστατα.
•

Επίπεδα συγκέντρωσης (δείκτης ΗΗΙ): Καθένα από τα επίπεδα του δείκτη ΗΗΙ,
σε συνδυασµό µε τις σχετικές µεταβολές του (∆), µπορεί να χρησιµεύει σαν
αρχική σχετική ένδειξη. Είναι ελάχιστα πιθανό να εντοπιστούν οριζόντια
προβλήµατα ανταγωνισµού σε αγορές, όπου ο δείκτης ΗΗΙ µετά τη συγκέντρωση
α) δεν ξεπερνά το 1000 ή β) κυµαίνεται µεταξύ 1000 και 2000 µε µεταβολή (∆)
κάτω από το 250, ή γ) ξεπερνά το 2000 αλλά η µεταβολή (∆) κυµαίνεται κάτω
από το 150 [βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων
συγκεντρώσεων, ο.π., σηµεία 14-21].

•

∆ιαφοροποίηση προϊόντων και βαθµός υποκατάστασης: Με δεδοµένο ότι τα
προϊόντα µπορούν να διαφοροποιηθούν εντός της σχετικής αγοράς, όσο
µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων, τόσο πιθανότερο είναι οι τελευταίες να αυξήσουν
σηµαντικά τις τιµές τους. Τα κίνητρα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων να
αυξήσουν τις τιµές είναι πιθανότερο να περιοριστούν όταν οι αντίπαλες
επιχειρήσεις παράγουν στενά υποκατάστατα των προϊόντων των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων. Εποµένως µία συγκέντρωση έχει λιγότερες πιθανότητες να
παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό όταν υπάρχουν
πολλές δυνατότητες υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων και εκείνων που προσφέρουν οι αντίπαλοι παραγωγοί.

•

∆υνητικός ανταγωνισµός - Εµπόδια εισόδου: Όταν η είσοδος σε µία αγορά είναι
πιθανή, έγκαιρη και επαρκής, τότε είναι δυνατόν να µαταιώσει ή αποτρέψει τις
αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις µίας συγκέντρωσης. Η είσοδος είναι πιθανή, εάν
είναι επικερδής, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει στις τιµές η
αύξηση του όγκου παραγωγής που είναι διαθέσιµη στην αγορά και τις πιθανές
αντιδράσεις των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων. Η είσοδος είναι έγκαιρη εάν
γίνει εντός δύο ετών, πάντοτε όµως εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της
αγοράς. Επίσης, πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να θεωρηθεί υπολογίσιµη.
Παραδείγµατα επιχειρήσεων που εισήλθαν και εξήλθαν από το κλάδο κατά το
παρελθόν µπορούν να παράσχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος
των εµποδίων εισόδου. Τα εµπόδια εισόδου µπορεί να λάβουν τις ακόλουθες
µορφές: νοµικά πλεονεκτήµατα που περιορίζουν τον αριθµό επιχειρήσεων που
µπορούν να δραστηριοποιούνται στην αγορά - λόγω π.χ. περιορισµένου αριθµού
αδειών εκµετάλλευσης - τεχνικά πλεονεκτήµατα των ήδη υπαρχουσών
επιχειρήσεων όπως π.χ. πρόσβαση σε βασικές διευκολύνσεις µε προνοµιακούς
όρους ή η πρόσβαση σε βασικές τεχνολογίες, η ύπαρξη πείρας ή φήµης που είναι
δύσκολο να αποκτηθεί από µία νεοεισερχόµενη επιχείρηση, η προσήλωση στο
σήµα, οι στενές σχέσεις προµηθευτών-πελατών, η σηµασία προώθησης της
διαφήµισης, το απαγορευτικό κόστος µεταστροφής σε έναν άλλο προµηθευτή
[βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων
συγκεντρώσεων, ο.π., σηµεία 69-74].

•

∆υνατότητα πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές προµήθειας και αγορές: Μια
συγκέντρωση θεωρείται ότι µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό από
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την αγορά, όταν η πρόσβαση πραγµατικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε
προµήθειες ή αγορές εµποδίζεται ή καταργείται λόγω της συγκέντρωσης,
µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό την ικανότητα ή/και τα κίνητρα των εν λόγω
εταιριών να ανταγωνισθούν η µια την άλλη. Ειδικότερα, η νέα οντότητα µπορεί
να ελέγχει ή να επηρεάζει σε τέτοιο βαθµό τους όρους προµήθειας εισροών ή τις
δυνατότητες διανοµής, ώστε να είναι περισσότερο δαπανηρή και να
αποθαρρύνεται η είσοδος ή η επέκταση των ανταγωνιστών στην αγορά ή να
ενθαρρύνεται η έξοδός τους από αυτήν [βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την
αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµεία 31, 36, Υπόθ. Τ221/95, Endemol Entertainment Holding BV κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ1299, παρ. 167-168, και υπόθ. Τ-22/97, Kesko Oy κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ.
ΙΙ-3775, παρ. 141 επ.].
•

∆υνατότητα των ανταγωνιστών να αυξήσουν την προσφορά τους αν αυξηθούν οι
τιµές: Όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες ώστε οι αντίπαλες επιχειρήσεις
να έχουν αρκετή παραγωγική ικανότητα και µία αύξηση των πωλήσεών τους σε
επαρκή βαθµό να τους είναι επικερδής, η συγκέντρωση δεν αναµένεται ότι θα
εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό [βλ. Κατευθυντήριες
Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµεία 3233].

•

Αντισταθµιστική ισχύς αγοραστών: Η ανταγωνιστική πίεση που δέχεται µια
επιχείρηση δεν ασκείται µόνο από τους ανταγωνιστές της, αλλά µπορεί να
προέρχεται και από τους πελάτες της. Ακόµα και επιχειρήσεις µε πολύ υψηλά
µερίδια αγοράς ενδέχεται να µην είναι σε θέση, µετά τη συγκέντρωση, να
παρακωλύσουν αισθητά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, αν οι πελάτες τους
διαθέτουν µεγάλη αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ (buyer power). Ως
αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς πρέπει να νοείται η διαπραγµατευτική ισχύς
που έχει ο πελάτης έναντι του πωλητή στις εµπορικές διαπραγµατεύσεις λόγω
του µεγέθους του, της εµπορικής του σηµασίας για τον πωλητή και της
ικανότητάς του να στραφεί σε εναλλακτικούς προµηθευτές. Μία πηγή
αντισταθµιστικής ισχύος είναι η δυνατότητα του πελάτη να απειλήσει ότι σε
εύλογο χρονικό διάστηµα θα στραφεί σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασµού, αν ο
προµηθευτής αποφασίσει να αυξήσει τις τιµές ή να εφαρµόσει δυσµενέστερους
όρους παράδοσης. Συνήθως η αντισταθµιστική ισχύς χαρακτηρίζει µεγάλους και
πολυσύνθετους πελάτες, παρά µικρές επιχειρήσεις σε ένα κατακερµατισµένο
κλάδο. ∆εν αρκεί η ύπαρξη αγοραστικής ισχύος πριν τη συγκέντρωση, αλλά
πρέπει να υπάρχει και µετά την πραγµατοποίησή της, καθώς η συγκέντρωση δύο
προµηθευτών µπορεί να καταργεί µία αξιόπιστη πηγή εφοδιασµού [βλ.
Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων,
ο.π., σηµεία 64-67].

•

Ενίσχυση της αγοραστικής ισχύος της νέας οντότητας: Μία τέτοια ενίσχυση
µπορεί να παρεµποδίσει τον ανταγωνισµό, ιδίως δια της µειώσεως των εισροών
που αγοράζει. Τούτο µπορεί να προκύψει ιδίως όταν οι πωλητές των
προηγούµενων σταδίων χαρακτηρίζονται από κατακερµατισµό. Ο ανταγωνισµός
στις αγορές των επόµενων σταδίων µπορεί επίσης να επηρεαστεί δυσµενώς,
ιδίως, εάν η οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση είναι πιθανόν να
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χρησιµοποιήσει την αγοραστική της ισχύ έναντι των προµηθευτών της για να
θέσει τους αντιπάλους της εκτός αγοράς [βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την
αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµείο 61, όπου και
παραποµπές σε σχετική νοµολογία].
236)

Η υπό κρίση συγκέντρωση παρουσιάζει οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις στις αγορές
του φρέσκου γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του συµπυκνωµένου
γάλακτος, του σοκολατούχου γάλακτος, του γάλακτος µε προσθήκη καφέ, των
επιδορπίων µε βάση το γάλα, του χύµα γιαουρτιού, του τυποποιηµένου λευκού
γιαουρτιού, του τυποποιηµένου γιαουρτιού µε γεύσεις, του τυποποιηµένου παιδικού
γιαουρτιού, των χυµών, του µαλακού τυποποιηµένου τυριού, του µαλακού χύµα
τυριού, του ηµίσκληρου τυποποιηµένου τυριού, του ηµίσκληρου χύµα τυριού, του
σκληρού τυποποιηµένου τυριού, του σκληρού χύµα τυριού και της κρέµας γάλακτος.
Σηµαντική οριζόντια επικάλυψη προκύπτει και στην αγορά προµήθειας νωπού
γάλακτος, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο (παραγωγική
ζώνη Μακεδονίας).

237)

Ωστόσο, σε πολλές από τις προαναφερόµενες επηρεαζόµενες σχετικές αγορές, η
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τη
λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, λαµβανοµένων κυρίως υπόψη του
χαµηλού αθροιστικού µεριδίου αγοράς της νέας οντότητας σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές της ή/και του χαµηλού επιπέδου συγκέντρωσης στην καθεµία σχετική
αγορά µετά την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης/εξαγοράς, της ύπαρξης ισχυρών
ανταγωνιστών (οι οποίοι κατέχουν σηµαντικά µερίδια αγοράς, καθιερωµένα σήµατα,
καθώς και υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα), του µειούµενου µεριδίου αγοράς
της VIVARTIA και της διαφαινόµενης δυνατότητας (µερικής) υποκατάστασης µε
συγγενείς κατηγορίες προϊόνων (βλ., ειδικότερα, δοµή και συνθήκες ανταγωνισµού
στις Ενότητες ΙΙΙ.2.1 – ΙΙΙ.2.14 ανωτέρω). Για τους λόγους αυτούς, παρέλκει η
αναλυτικότερη εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης στις ακόλουθες επηρεαζόµενες σχετικές αγορές:
•

γάλα υψηλής παστερίωσης,

•

συµπυκνωµένο γάλα,

•

γάλα µε προσθήκη καφέ,

•

επιδόρπια µε βάση το γάλα,

•

τυποποιηµένο λευκό γιαούρτι,

•

τυποποιηµένο γιαούρτι µε γεύσεις,

•

χυµοί,

•

µαλακό τυποποιηµένο τυρί,

•

µαλακό χύµα τυρί,

•

ηµίσκληρο τυποποιηµένο τυρί,

•

ηµίσκληρο χύµα τυρί,

•

σκληρό τυποποιηµένο τυρί,
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238)

•

σκληρό χύµα τυρί, και

•

κρέµα γάλακτος.

Ωστόσο, περιοριστικά αποτελέσµατα µπορεί να προκύψουν σε κάποιες άλλες
επηρεαζόµενες σχετικές αγορές όπου εµφανίζονται υψηλά αθροιστικά µερίδια
αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων και, πιο συγκεκριµένα, στις ακόλουθες
αγορές:
•

φρέσκο γάλα,

•

σοκολατούχο γάλα,

•

χύµα γιαούρτι,

•

τυποποιηµένο παιδικό γιαούρτι, και

•

προµήθεια νωπού γάλακτος (τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο).

Οι επηρεαζόµενες αυτές σχετικές αγορές εξετάζονται εκτενέστερα στις ακόλουθες
ενότητες (Ενότητες ΙΙΙ.3.1.1 – ΙΙΙ.3.1.5). Στοιχεία ως προς το δυνητικό ανταγωνισµό,
τα εµπόδια εισόδου και τη αντισταθµιστική ισχύ των πελατών έχουν ήδη αναφερθεί
στην Ενότητα ΙΙΙ.2.15 ανωτέρω).
III.3.1.1 Αγορά Προµήθειας Νωπού Γάλακτος
⇒ Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δύναται να περιορίσει σηµαντικά τη λειτουργία
του ανταγωνισµού στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος (τόσο σε τοπικό, όσο
και σε εθνικό επίπεδο), αλλά και συνακόλουθα στις αγορές επόµενου σταδίου, µέσω
της άσκησης της αγοραστικής της ισχύος
239)

Από τη συνολική παραγόµενη ποσότητα αγελαδινού γάλακτος, σύµφωνα µε τα
στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ, περίπου το [80-90]% κατευθύνεται προς τις
γαλακτοβιοµηχανίες, ενώ το υπόλοιπο [10-20]% απορροφάται από µικρότερους
µεταποιητές τυροκοµικών προϊόντων, προϊόντων γιαούρτης και συνεταιρισµούς.

240)

Σε επίπεδο Ελληνικής επικράτειας, το συνδυασµένο µερίδιο της νέας οντότητας
εκτιµάται σε [40-50]% της συνολικής ποσότητας που απορροφούν οι
γαλακτοβιοµηχανίες (VIVARTIA: […]%, ΜΕΒΓΑΛ: […]%), ενώ στους βασικούς
ανταγωνιστές των συµµετεχουσών αναλογούν αρκετά µικρότερα µερίδια αγοράς
(ΟΛΥΜΠΟΣ: […]%, ΑΓΝΟ: […]%, ΦΑΓΕ: […]%). Ειδικά, όσον αφορά στους
προαναφερόµενους πέντε νοµούς της Μακεδονίας, όπου συλλέγουν νωπό γάλα και οι
δύο συµµετέχουσες εταιρίες, η ποσοστιαία απορρόφηση γάλακτος της νέας
οντότητας για το έτος 2009, ανέρχεται αθροιστικά από […]% έως και […]% (βλ.
αναλυτικότερα Ενότητα III.1 ανωτέρω). Συνεπώς, εκτιµάται ότι οι συµµετέχουσες
επιχειρήσεις θα «κατέχουν» ένα σηµαντικό µερίδιο στην αγορά προµήθειας νωπού
γάλακτος µετά την πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, τόσο σε
τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

241)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλά και στη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής, η
γνωστοποιούσα υποστήριξε ότι οι σχετικές ανησυχίες της υπηρεσίας αναφορικά µε
τις ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις ως προς την προµήθεια νωπού γάλακτος είναι
αβάσιµες. Πιο συγκεκριµένα, το αθροιστικό µερίδιο της νέας οντότητας δεν είναι
τόσο υψηλό (και, σε κάθε περίπτωση, περιορίζεται σε ποσοστό κάτω του [40-50]%),
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ενώ η αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος δεν έχει αµιγώς τοπικό χαρακτήρα (βλ. και
Ενότητα ΙΙΙ.1 ανωτέρω). Η νέα οντότητα θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει την
ανταγωνιστική πίεση ισχυρών γαλακτοβιοµηχανιών που δραστηριοποιούνται τόσο σε
εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες συνιστούν
αξιόπιστους εναλλακτικούς πόλους για τη διάθεση νωπού γάλακτος από τους
παραγωγούς. Συναφώς, η µετακίνηση των Ελλήνων παραγωγών αγελαδινού
γάλακτος από εταιρία σε εταιρία είναι σηµαντική και πολύ συχνή. Η VIVARTIA
αναφέρει, σχετικά, ότι κατά την περίοδο 2005-2009 ο µέσος όρος των παραγωγών
της ανά έτος ήταν […], ενώ ο µέσος όρος των ανά έτος αφίξεων ([…] παραγωγοί)
και αποχωρήσεων ([…] παραγωγοί) παραγωγών ήταν πολύ υψηλός (ενώ αντίστοιχες
µετακινήσεις πιθαναλογούνται και για τις λοιπές εταιρίες του κλάδου). Επιπλέον,
υπάρχει υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα στην αγορά, η εγχώρια παραγωγή
υπολείπεται σηµαντικά της ποσόστωσης, ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν σηµαντικά
εµπόδια στην πρόσβαση στο νωπό γάλα, έτσι ώστε να καθίσταται ανέφικτη κάθε
προσπάθεια αποκλεισµού από τη νέα οντότητα πραγµατικών ή δυνητικών
ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε βούληση αύξησης των αγορών από
ανταγωνιστές θα µπορούσε εύκολα και άµεσα να ικανοποιηθεί από τους
υφιστάµενους παραγωγούς µε µία, ενδεικτικά, κατά 10-15% αύξηση της παραγωγής
τους. Η γνωστοποιούσα αναφέρει, επίσης, ότι οι ανταγωνιστές της σε κάθε
περίπτωση µπορούν να βρουν πρώτη ύλη, και ήδη το κάνουν, µέσω εισαγωγών, και
σε πλεονεκτικές, µάλιστα, τιµές. Επισηµαίνει δε ότι µόλις το […]% της ποσότητας
εγχώριου αγελαδινού γάλακτος κατευθύνεται για φρέσκο παστεριωµένο. Συνεπώς,
ένας ανταγωνιστής θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει εισαγωγές, π.χ. για την
παρασκευή γάλακτος εβαπορέ, υψηλής παστερίωσης ή γιαούρτης (προϊόντα στα
οποία κατεξοχήν χρησιµοποιείται εισαγόµενο γάλα από ανταγωνιστές, χωρίς αυτό να
τους έχει περιορίσει την παρουσία τους στην αγορά) και µόνο εγχώριο γάλα για την
παραγωγή φρέσκου γάλακτος (όπου, βάσει κανονιστικών ρυθµίσεων, εµποδίζεται η
χρησιµοποίηση εισαγόµενης πρώτης ύλης).
242)

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η κατάργηση των ποσοστώσεων το
2015, σε συνδυασµό µε την ήδη παρατηρούµενη τάση µείωσης των παραδόσεων της
εγχώριας παραγωγής, που ανέρχεται σε 2-3% ετησίως, όπως και η σηµαντική µείωση
του αριθµού των παραγωγικών µονάδων, αναµένεται να ενταθεί, σηµατοδοτώντας
ραγδαία µεταβολή στη δοµή και λειτουργία του κλάδου της αγοράς, µε µη ευκόλως
προβλέψιµα αποτελέσµατα για τις εγχώριες γαλακτοβιοµηχανίες. Ωστόσο, εκτιµά ότι
ο περιορισµός της εγχώριας παραγωγής θα οδηγήσει σε συγκέντρωση και κατ’
επέκταση µεγέθυνση των κτηνοτροφικών µονάδων, ενισχύοντας έτσι τη
διαπραγµατευτική τους δύναµη έναντι της βιοµηχανίας. Η γνωστοποιούσα
αναφέρεται, επίσης, και στα πορίσµατα / προτάσεις της «οµάδας εµπειρογνωµόνων
υψηλού επιπέδου για το γάλα» [High Level Expert Group on Milk (HLG)] της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου προβλέπεται η λειτουργία της αγοράς δυνάµει
συµβάσεων στο µέλλον, οι οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής τέσσερα
βασικά στοιχεία: (1) την καταβλητέα τιµή/τον τύπο της τιµής κατά την παράδοση,
(2) την ποσότητα που µπορεί ή/και πρέπει να παραδοθεί, (3) το χρονοδιάγραµµα των
παραδόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου και (4) τη διάρκεια της σύµβασης (η
οποία µπορεί να είναι αορίστου διάρκειας, µε ρήτρα καταγγελίας). Βάσει των
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προβλεπόµενων σχετικών ρυθµίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναµένεται να
ενισχυθεί περαιτέρω η διαπραγµατευτική δύναµη των γαλακτοπαραγωγών.
243)

Κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, και παρά το βάσιµο ορισµένων
επιχειρηµάτων της γνωστοποιούσας, η εξεταζόµενη συγκέντρωση δύναται να
περιορίσει τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος
(τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο), αλλά και συνακόλουθα στις αγορές
επόµενου σταδίου. Πιο συγκεκριµένα, το αθροιστικά υψηλό µερίδιο αγοραστικής
δύναµης ως προς την προµήθεια νωπού γάλακτος που αναµένεται να προκύψει µετά
την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, σε συνδυασµό µε το ότι – από την πλευρά της
προσφοράς – οι παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος εµφανίζουν µεγάλη διασπορά
(κατακερµατισµό), αποτελεί σαφώς ένδειξη ότι τα µέρη θα είναι εν δυνάµει σε θέση
να περιορίσουν τη λειτουργία του ανταγωνισµού στις εξεταζόµενες σχετικές αγορές.
Από την µία πλευρά, δύναται να προκύψουν κατά άµεσο τρόπο δυσµενείς συνέπειες
για τους γαλακτοπαραγωγούς, εξαιτίας της µείωσης των εναλλακτικών πηγών
διάθεσης των προϊόντων τους. Από την άλλη πλευρά, δεδοµένου ότι το νωπό γάλα
αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων (ιδίως
του φρέσκου γάλακτος, βάσει και των κανονιστικών ρυθµίσεων που ισχύουν),
δύναται να επηρεαστεί και ο ανταγωνισµός στις αγορές επόµενου σταδίου, καθόσον
η νέα οντότητα θα έχει την ικανότητα και το κίνητρο να εκµεταλλευτεί την ισχυρή
της θέση στην αγορά προµήθειας της πρώτης ύλης (ελέγχοντας ή επηρεάζοντας σε
τέτοιο βαθµό τους όρους προµήθειας εισροών ή τις δυνατότητες διάθεσης νωπού
γάλακτος), ώστε να καθίσταται περισσότερο δαπανηρή η επέκταση των
δραστηριοτήτων ή η είσοδος των ανταγωνιστών της (αποκλεισµός υπαρχόντων ή/και
δυνητικών ανταγωνιστών). Η ισχύς της νέας οντότητας στην αγορά προηγούµενου
σταδίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις
σχετικές αγορές επόµενου σταδίου, και αντιστρόφως.

244)

Από γενικότερη οικονοµική άποψη, η άσκηση της αγοραστικής δύναµης που οδηγεί
στην επίτευξη περισσότερο ευνοϊκών όρων εφοδιασµού δεν θα πρέπει να θεωρείται
αφ’ εαυτής ανεπιθύµητη. Τούτο ισχύει κυρίως όταν υφίσταται µεγάλος βαθµός
συγκέντρωσης στην αγορά προηγούµενου σταδίου και οι ισχυροί αγοραστές είναι
εκτεθειµένοι σε αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις αγορές στις οποίες πωλούν τα
προϊόντα τους και, κατά συνέπεια, είναι υποχρεωµένοι να µεταβιβάζουν τα
πλεονεκτήµατα που επιτυγχάνουν κατά τον εφοδιασµό στους πελάτες τους. Στην
περίπτωση αυτή, η αγοραστική ισχύς µπορεί να εµποδίσει την πλευρά της
προσφοράς από το να επιτύχει µονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά κέρδη.

245)

Ωστόσο, όταν η επιχείρηση µε µεγάλη αγοραστική ισχύ διαθέτει ισχυρή θέση και
στην αγορά επόµενου σταδίου δεν είναι πλέον εύλογο να αναµένεται ότι θα
µεταβιβάσει στον καταναλωτή τα πλεονεκτήµατα που πέτυχε στο στάδιο του
εφοδιασµού. Η επιχείρηση που προκύπτει από µια συγκέντρωση µπορεί να είναι σε
θέση να επιτύχει χαµηλότερες τιµές µε τη µείωση των εισροών που αγοράζει. Αυτό
µε τη σειρά του είναι πιθανό να την οδηγήσει σε περιορισµό του όγκου παραγωγής
της στην αγορά του τελικού προϊόντος, εις βάρος της ευηµερίας των καταναλωτών.
Τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί να προκύψουν ιδίως όταν οι πωλητές των
προηγούµενων σταδίων χαρακτηρίζονται από σχετικό κατακερµατισµό. Ο
ανταγωνισµός στις αγορές των επόµενων σταδίων µπορεί επίσης να επηρεαστεί
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δυσµενώς, ιδίως, εάν η οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση είναι
πιθανόν να χρησιµοποιήσει την αγοραστική της ισχύ έναντι των προµηθευτών της
για να θέσει τους αντιπάλους της εκτός αγοράς [βλ. ενδεικτικά Κατευθυντήριες
Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµεία 61-63·
"The Welfare Consequences of the Exercise of Buyer Power", µελέτη των Paul
Dobson, Michael Waterson και Alex Chu για το Office of Fair Trading (Αρχή
Ανταγωνισµού Μεγ. Βρετανίας), Σεπτέµβριος 1998· Υπόθεση COMP IV/M.1221
REWE/Meinl, παρ. 71 επ.].
246)

Επισηµαίνεται, σχετικώς, ότι η αξιολόγηση των µεριδίων αγοράς σε αγορές
παραγωγής και διανοµής επιτρέπει πράγµατι την εξαγωγή ασφαλών ενδείξεων εν
γένει αναφορικά µε τη θέση, δύναµη ή/και σπουδαιότητα τόσο των συµµετεχόντων
µερών, όσο και των ανταγωνιστών τους, από πλευράς ανταγωνισµού. Η προσέγγιση
όµως αυτή δεν µπορεί να µεταφερθεί εξ’ ολοκλήρου στο επίπεδο της αγοράς
προµήθειας/εφοδιασµού, καθώς η αγοραστική δύναµη εκφράζεται πιο έντονα στο
επίπεδο της αλληλεπίδρασης του αγοραστή µε συγκεκριµένους παραγωγούς/
προµηθευτές (ειδικότερα, όσον αφορά στην άσκηση της διαπραγµατευτικής δύναµης
του αγοραστή έναντι µεµονωµένων παραγωγών/προµηθευτών). Οι περισσότερες
θεωρίες βλάβης στη λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού (theories of
harm) αναφορικά µε την άσκηση αγοραστικής ισχύος προϋποθέτουν, πάντως, την
ύπαρξη τόσο αγοραστικής δύναµης στην αγορά προηγούµενου σταδίου, όσο και
οικονοµικής ισχύος στην αγορά επόµενου σταδίου. Αναφέρονται δε στις δυνατότητες
εκµετάλλευσης της διαπραγµατευτικής δύναµης του αγοραστή µε βάση τη
συγκεκριµένη διάρθρωση και τις συνθήκες λειτουργίας των εξεταζόµενων κάθε φορά
αγορών. Στο ίδιο πλαίσιο, σε αντίστοιχες υποθέσεις που θέτουν ζητήµατα
µονοψωνίου/ολιγοψωνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνεκτιµήσει, πέραν των
αθροιστικών µεριδίων αγοράς και του συνακόλουθου βαθµού συγκέντρωσης στις
αγορές προµήθειας/εφοδιασµού, και τα λεγόµενα «σηµεία ή/και επίπεδα απειλής»
(threat points) από την πλευρά των παραγωγών/προµηθευτών, ως ενδείξεις του
βαθµού οικονοµικής εξάρτησής τους από τον αγοραστή. Για παράδειγµα, σε
συγκεντρώσεις µεταξύ επιχειρήσεων λιανεµπορίου, τα εν λόγω «σηµεία ή/και
επίπεδα απειλής» για τον παραγωγό/προµηθευτή εκφράζονται συνήθως ως ποσοστό
του κύκλου εργασιών που αυτός διαθέτει σε συγκεκριµένο πελάτη, πέραν του οποίου
είναι δύσκολη η αλλαγή του τρόπου διάθεσης των προϊόντων του. Συναφώς, και
παρά τις εγγενείς δυσχέρειες υπολογισµού της αγοραστικής ισχύος σε ανάλογες
υποθέσεις, οι αρχές ανταγωνισµού έχουν διατυπώσει τις ανησυχίες τους ως προς τη
δυνατότητα περιορισµού του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού από την επιχείρηση µε
αγοραστική δύναµη, ακόµη και σε περιπτώσεις όπου ο αγοραστής κατέχει αισθητά
χαµηλότερο µερίδιο στην αγορά προµήθειας/εφοδιασµού σε σχέση µε το αντίστοιχο
κατώφλι του 50% που παραδοσιακά χρησιµοποιείται ως ένδειξη δεσπόζουσας θέσης
σε αγορές παραγωγής και διανοµής.

247)

Στην κρινόµενη υπόθεση, προκύπτει αδιαµφισβήτητα ότι το συνδυασµένο µερίδιο
της νέας οντότητας στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος θα είναι υψηλό σε
εθνικό επίπεδο (προσεγγίζοντας το [40-50]% της συνολικής απορρόφησης), και
ιδιαιτέρως υψηλό σε τοπικό επίπεδο (προσεγγίζοντας έως και το […]% της
απορρόφησης σε περιοχές της ευρύτερης γαλακτοπαραγωγικής ζώνης της Βόρειας
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Ελλάδας). Επίσης, παρατηρείται σχετική σταθερότητα των εν λόγω µεριδίων των
συµµετεχουσών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρά τη µικρή αύξηση των
µεριδίων των εταιριών ΟΛΥΜΠΟΣ και ΑΓΝΟ την τελευταία τριετία. Σε κάθε
περίπτωση, οι ανταγωνίστριες γαλακτοβιοµηχανίες κατέχουν σηµαντικά χαµηλότερα
µερίδια απορρόφησης νωπού γάλακτος σε σχέση µε το συνδυασµένο µερίδιο των
συµµετεχουσών. Η σχετική αγορά χαρακτηρίζεται, συναφώς, από υψηλό βαθµό
συγκέντρωσης. Επιπλέον, από την πλευρά της προσφοράς, οι γαλακτοπαραγωγοί
είναι κατακερµατισµένοι, διαθέτοντας πολύ περιορισµένη διαπραγµατευτική δύναµη.
Παράλληλα, η νέα οντότητα θα κατέχει αγοραστική δύναµη σε επίπεδο
προµήθειας/εφοδιασµού, αλλά παράλληλα και σηµαντική οικονοµική ισχύ σε
επίπεδο αγορών επόµενου σταδίου (τόσο στο γαλακτοκοµικό κλάδο εν γένει, όσο και
σε επιµέρους σχετικές αγορές παραγωγής και διανοµής τελικών γαλακτοκοµικών
προϊόντων). Εποµένως, υφίστανται καταρχήν οι προϋποθέσεις ως προς τη
δυνατότητα της νέας οντότητας να περιορίσει τη λειτουργία του ανταγωνισµού στις
εξεταζόµενες σχετικές αγορές, µέσω της άσκησης της αγοραστικής της ισχύος.
248)

Περαιτέρω, παρά την οριοθέτηση ευρύτερης σχετικής γεωγραφικής αγοράς
προµήθειας νωπού γάλακτος, κατά την έρευνα της Γ.∆.Α. και την επεξεργασία των
στοιχείων του ΕΛΟΓΑΚ, δεν επιβεβαιώθηκαν οι αιτιάσεις της γνωστοποιούσας
αναφορικά µε τη συχνότητα και τον υψηλό βαθµό µετακίνησης γαλακτοπαραγωγών
µεταξύ των γαλακτοβιοµηχανιών. Ειδικότερα, δεν αποδείχθηκε ότι οι εν λόγω
µετακινήσεις (από άποψη συνολικού αριθµού, αλλά και εύρους ποσοτήτων)
πραγµατοποιούνται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να θεωρηθούν επαρκές αντίβαρο στη
διαφαινόµενη αγοραστική δύναµη της νέας οντότητας. Στις απαντήσεις τους στα
ερωτηµατολόγια της υπηρεσίας, οι σύλλογοι αγελαδοτρόφων επισηµαίνουν,
σχετικώς, ότι η µετακίνηση παραγωγών σε άλλη γαλακτοβιοµηχανία είναι δύσκολη
και συµβαίνει αρκετά σπάνια στην πράξη (µε την εξαίρεση περιόδων πρόσκαιρης
αυξηµένης ζήτησης για ελληνικό γάλα). Στις διαπιστώσεις αυτές κατατείνουν και οι
µαχροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας (καθώς και ο υψηλός συχνά βαθµός οικονοµικής
εξάρτησης) των γαλακτοπαραγωγών µε συγκεκριµένες βιοµηχανίες. Επιτείνονται δε
σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από γεωγραφική αποµόνωση και µικρό µέγεθος
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.

249)

Θα πρέπει, επίσης, να συνεκτιµηθεί ότι η παρασκευή του φρέσκου γάλακτος
απορροφά σχεδόν όλη την εγχώρια παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος και ότι η
Ελλάδα είναι ελλειµµατική χώρα σε πρώτη ύλη γάλακτος, καθώς οι ποσότητες που
καταναλώνονται είναι υπερδιπλάσιες από την ποσόστωση. Συναφώς, παρόλο που η
εγχώρια παραγωγή υπολείπεται της εθνικής ποσόστωσης (έτσι ώστε να είναι
θεωρητικά δυνατή η αύξηση της εγχώριας παραγωγής προς ικανοποίηση τυχόν
αύξησης της ζήτησης, συνεπεία της ενεργοποίησης της υπερβάλλουσας παραγωγικής
ικανότητας των γαλακτοβιοµηχανιών), το γεγονός παραµένει ότι η
γαλακτοπαραγωγική βάση της χώρας συρρικνώνεται διαρκώς, υπό το βάρος
διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν δυσµενώς την ανταγωνιστικότητα (και εν
τέλει βιωσιµότητα) των εγχώριων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Η τάση αυτή
επιβεβαιώνεται και από σχετικές µελέτες του κλάδου [βλ. ενδεικτικά µελέτη
ΠΑΣΕΓΕΣ στην αγορά αγελαδινού γάλακτος, Σεπτ. 2009, καθώς και Πρακτικά 27-12011, σελ. 3, 31, 32]. Περαιτέρω, για την αύξηση της παραγωγής νωπού γάλακτος
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απαιτούνται επενδύσεις τόσο σε ζωικό κεφάλαιο, όσο και σε σταβλικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν θεωρείται εφικτό να πραγµατοποιηθούν σε έγκαιρο
χρόνο (λαµβανοµένων υπόψη της γενικότερης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, της
καθυστέρησης καταβολής των σχετικών επιδοτήσεων, καθώς και του αναγκαίου
χρόνου προκειµένου το νέο ζωικό κεφάλαιο να ενταχθεί στην παραγωγή και να
αποδώσει). Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στο ελληνικό νωπό γάλα (ως πρώτη ύλη),
µε ανταγωνιστικούς όρους χρόνου και κόστους, δεν θα πρέπει να θεωρείται
δεδοµένη.
250)

Παράλληλα, αν και ο αριθµός των γαλακτοπαραγωγών συρρικνώνεται µε σταθερούς
ρυθµούς, δεν εµφανίζεται αύξηση της τιµής αγοράς του νωπού γάλακτος. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη της µέσης µηνιαίας τιµής
αγοράς νωπού γάλακτος των βασικών γαλακτοβιοµηχανιών κατά την τελευταία
τετραετία.

Εξέλιξη µέσης µηνιαίας τιµής αγοράς νωπού γάλακτος ανά βιοµηχανία, 2007-2009
Εταιρία
∆Ω∆ΩΝΗ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΡΙ-ΚΡΙ
FRIESLAND CAMPINA
ΦΑΓΕ
VIVARTIA
ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
ΜΕΒΓΑΛ
ΑΓΝΟ
ΡΟ∆ΟΠΗ
ΣΕΡΓΑΛ
ΚΟΛΙΟΣ

2007

2008

2009

Ιαν-Αυγ 2010

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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[…]
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[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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[…]
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[…]

[…]
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[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ

∆ιάγραµµα: Εξέλιξη Μέσης Μηνιαίας Τιµής Αγοράς VIVARTIA-ΜΕΒΓΑΛ (2009)
[…]
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ

251)

Συµπερασµατικά, προκύπτει ότι: α) η µέση τιµή µειώνεται µετά το 2008, β) οι τιµές
αγοράς νωπού γάλακτος των συµµετεχουσών εταιριών […], και γ) παρόλο που
διαπιστώνεται σηµαντική µείωση του αριθµού των παραγωγών, αυτό δεν
συνοδεύεται από ανοδικές τάσεις στη µέση τιµή αγοράς πρώτης ύλης εν γένει (παρά
τις όποιες διαφοροποιήσεις υπέρ των µονάδων που παράγουν γάλα υψηλότερης
ποιότητας).
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Όπως προαναφέρθηκε, η γνωστοποιούσα θεωρεί ότι θα πρέπει να αναµένεται η
µεγέθυνση (συγκέντρωση) των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και η αύξηση της
διαπραγµατευτικής τους ισχύος, ως αποτέλεσµα τόσο της αναµενόµενης κατάργησης
των ποσοστώσεων το 2015, όσο και των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της
συµβολαιακής κτηνοτροφίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. προτάσεις της
«οµάδας εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου για το γάλα»). Ανεξαρτήτως της
αβεβαιότητας ως προς την τελική κατάληξη των σχετικών διαπραγµατεύσεων σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εν λόγω πρωτοβουλίες είναι θετικές, ιδίως στο
βαθµό που θα οδηγήσουν σε εξορθολογισµό και βελτιστοποίηση της παραγωγικής
αλυσίδας, καθώς και σε ενίσχυση των συλλογικών δοµών και της διαπραγµατευτικής
θέσης των γαλακτοπαραγωγών. Ωστόσο, η επεξεργασία και η υιοθέτηση των
σχετικών µέτρων εκκρεµεί ακόµη, ενώ η εφαρµογή τους δεν προβλέπεται τα αµέσως
επόµενα έτη. Άλλωστε, και µόνο η ανάληψη των εν λόγω πρωτοβουλιών σε
Ενωσιακό επίπεδο υπογραµµίζει τη δυσχερή θέση στην οποία περιέρχονται συχνά οι
γαλακτοπαραγωγοί, καθώς και την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της
διαπραγµατευτικής τους ισχύος. Ακόµη κι αν τα σχετικά ρυθµιστικά µέτρα
αποδώσουν εν τέλει καρπούς µακροπρόθεσµα, υπόθεση που δεν µπορεί να
τεκµηριωθεί προς το παρόν, τούτο δεν αναιρεί τη χρησιµότητα και τη σηµασία
ανάληψης σχετικών δεσµεύσεων από τη γνωστοποιούσα, τουλάχιστον για ένα
εύλογο χρονικό διάστηµα.

253)

Στις ως άνω διαπιστώσεις κατατείνουν και οι εµπειρικές µετρήσεις µε βάση τον
∆είκτη Αγοραστικής Ισχύος (Buying Power Index – BPI) των Blair και Harrison
(1993, 2010), ο οποίος συνδυάζει στοιχεία µεριδίου αγοράς, καθώς και
ελαστικότητας της προσφοράς και ζήτησης της οµάδας αγοραστών του
«ανταγωνιστικού τοµέα» (fringe of buyers) σε ένα κοινό µέτρο. Παρά τους
µεθοδολογικούς περιορισµούς του σχετικού µοντέλου, καθώς και τις εγγενείς
δυσχέρειες υπολογισµού της αγοραστικής ισχύος, ο εν λόγω δείκτης θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί ως ένδειξη για την εν γένει εκτίµηση του βαθµού αγοραστικής
ισχύος στην εξεταζόµενη υπόθεση.

254)

Ειδικότερα, ως άσκηση της αγοραστικής ισχύος ορίζεται «η δυνατότητα µείωσης της
τιµής κάτω από το ανταγωνιστικό επίπεδο περιορίζοντας τις αγορές» [βλ. σχετικά
Blair Harrison (2010), σ. 53, καθώς και OECD (2008)]. Η ύπαρξη ισχυρού αγοραστή
µπορεί να επηρεάσει τη συνολική προµήθεια στην αγορά του επόµενου σταδίου
(downstream market) µειώνοντας τις ποσότητες πώλησης από τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην αγορά του προηγούµενου σταδίου (upstream market ). Η
µέτρηση της αγοραστικής ισχύος της νέας οντότητας εξαρτάται από τη δοµή της
αγοράς του επόµενου σταδίου. Για παράδειγµα, σε µία ανταγωνιστική αγορά
επόµενου σταδίου κάθε αγοραστής αγοράζει την προσφερόµενη ποσότητα από τις
επιχειρήσεις του προηγούµενου σταδίου έως το σηµείο όπου η αξία του οριακού
προϊόντος (value of marginal product) ισούται µε την τιµή του προϊόντος (δηλ. του
νωπού γάλακτος). Αντιθέτως, σε µια µονοπωλιακή αγορά επόµενου σταδίου ο
µονοπωλητής αγοράζει την προσφερόµενη ποσότητα από τις επιχειρήσεις του
προηγούµενου σταδίου έως το σηµείο όπου η αξία του οριακού προϊόντος ισούται µε
το οριακό κόστος του.
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Όταν η αγορά του επόµενου σταδίου αποτελείται από έναν ισχυρό αγοραστή (large
buyer) και η οµάδα των επιχειρήσεων του «ανταγωνιστικού τοµέα» (fringe of
competitive firms) υιοθετεί την τιµή που καθορίζει ο ισχυρός αγοραστής στην αγορά,
ο ∆είκτης της Αγοραστικής Ισχύος (BPI) δίνεται από την παρακάτω σχέση:
s
BPI =
ε + η (1 − s)
όπου ε είναι η ελαστικότητα προσφοράς [βλ. αναλυτικότερα Blair Harrison (2010),
σ. 58], s το µερίδιο αγοράς του ισχυρού αγοραστή και η η ίδια ελαστικότητα
προσφοράς (own price elasticity) της οµάδας επιχειρήσεων του «ανταγωνιστικού
τοµέα». Από την ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis) της παραπάνω εξίσωσης
∂BPI ∂BPI
∂BPI
=
<0
>0
∂η
προκύπτει ότι α) ∂s
και β) ∂ε
, δηλαδή όσο υψηλότερο είναι
το µερίδιο αγοράς του ισχυρού αγοραστή, τόσο µεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το
ανταγωνιστικό αποτέλεσµα, και όσο υψηλότερη είναι η ελαστικότητα προσφοράς και
η ίδια ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή της οµάδας των ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων, τόσο µικρότερη είναι η αγοραστική δύναµη του ισχυρού αγοραστή.
Συνεπώς, όσο η προσφερόµενη ποσότητα «ανταποκρίνεται» περισσότερο στις
µεταβολές των τιµών, µειώνεται η πιθανότητα ο ισχυρός αγοραστής να ασκήσει την
αγοραστική του ισχύ, και οι επιχειρήσεις στην αγορά του επόµενου σταδίου
στρέφονται σε αγορές όπου οι τιµές των προϊόντων είναι υψηλότερες. Επιπροσθέτως,
καθώς η ελαστικότητα ζήτησης της οµάδας των επιχειρήσεων του «ανταγωνιστικού
τοµέα» γίνεται περισσότερο ελαστική, µειώνεται η απόκλιση από το ανταγωνιστικό
επίπεδο, αφού κάθε µείωση των αγορών του ισχυρού αγοραστή (προµηθευτή στην
αγορά επόµενου σταδίου) εξισορροπείται από τις αυξανόµενες αγορές της οµάδας
των επιχειρήσεων του «ανταγωνιστικού τοµέα».

256)

Η νέα οντότητα θα κατέχει ένα υψηλό µερίδιο αγοράς στην αγορά προµήθειας του
νωπού γάλακτος εν γένει, και ειδικότερα σε πέντε (5) γεωγραφικές περιοχές της
Ελλάδας. Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει το δείκτη BPI της νέας οντότητας για
τη χρονική περίοδο από 2007 έως τον Αύγουστο 2010. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα,
της ανάλυσης που πραγµατοποίησε η υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα
και τη δοµή της συγκέντρωσης πριν την πραγµατοποίησή της, καταδεικνύουν ότι η
νέα οντότητα που θα προκύψει µε την πραγµατοποίηση της υπό κρίση πράξης θα έχει
τη δυνατότητα να ασκεί την αγοραστική της δύναµη ακόµη και στις περιπτώσεις
όπου η ελαστικότητα προσφοράς και η ίδια ελαστικότητας ζήτησης ως προς τις τιµές
της οµάδας επιχειρήσεων «του ανταγωνιστικού τοµέα» χαρακτηρίζονται από υψηλή
ελαστικότητα. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση όπου ε =η = 4 , ο BPI της νέας
οντότητας κυµαίνεται από 8,4% έως 9,5%, το οποίο δείχνει τη δυνατότητά της να
αποκλίνει από την ανταγωνιστική ισορροπία, ακόµη και στις περιπτώσεις όπου η
ανταπόκρισή της στις προσφερόµενες ποσότητες σε µεταβολές τιµών είναι χαµηλή
και η ελαστικότητας της οµάδας των επιχειρήσεων του «ανταγωνιστικού τοµέα»
είναι υψηλή.
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Πίνακας: ∆είκτης Αγοραστικής Ισχύος (%) των συµµετεχουσών επιχειρήσεων σε
πέντε (5) διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας: Περίοδος 2007 –
Αύγουστος 2010
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Γ.∆.Α.
**

Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η ελαστικότητα ζήτησης της οµάδας των
επιχειρήσεων του «ανταγωνιστικού τοµέα» και η ελαστικότητα προσφοράς είναι
ανελαστικές (0,5), ο BPI κυµαίνεται µεταξύ [60-70]% και [70-80]%.
257)

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα ως άνω στοιχεία, κρίνεται ότι η σηµαντική δύναµη
της νέας οντότητας στην αγορά της προµήθειας νωπού γάλακτος ενέχει, αφενός τον
κίνδυνο σηµαντικού περιορισµού των εναλλακτικών πηγών διάθεσης νωπού
γάλακτος σε βάρος των γαλακτοπαραγωγών, και αφετέρου τον κίνδυνο
εκµετάλλευσης της ισχυρής της θέσης στην αγορά προµήθειας της πρώτης ύλης
(ελέγχοντας ή επηρεάζοντας σε τέτοιο βαθµό τους όρους προµήθειας εισροών ή τις
δυνατότητες διάθεσης νωπού γάλακτος), ώστε να περιορίζεται ο ανταγωνισµός στις
σχετικές αγορές προηγούµενου και επόµενου σταδίου (αποκλεισµός ανταγωνιστών),
µέσω της άσκησης από τη νέα οντότητα της αγοραστικής της ισχύος. Κατά συνέπεια,
κρίνεται αναγκαία η ανάληψη δεσµεύσεων από τη γνωστοποιούσα, προς την
κατεύθυνση της διασφάλισης πρόσβασης των ανταγωνιστών της σε επαρκείς
ποσότητες πρώτης ύλης και της εν γένει ενίσχυσης της διαπραγµατευτικής θέσης των
γαλακτοπαραγωγών στις περιοχές όπου η νέα οντότητα θα κατέχει ιδιαίτερα µεγάλη
αγοραστική ισχύ (βλ. Ενότητα V κατωτέρω), προκειµένου να εγκριθεί η
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

III.3.1.2 Φρέσκο γάλα
258)

Στην αγορά του φρέσκου γάλακτος, οι συµµετέχουσες πρόκειται να αποκτήσουν
αθροιστικό µερίδιο αγοράς της τάξης του [40-50]% (βλ. αναλυτικότερα Ενότητα
III.2.1.1 ανωτέρω). Περαιτέρω, ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς είναι σχετικά
υψηλός, αν και εµφανίζει σταθερά πτωτική πορεία κατά την τελευταία πενταετία.

259)

Ωστόσο, παρά το υψηλό αθροιστικό µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων και το σχετικά υψηλό βαθµό συγκέντρωσης στην εν λόγω αγορά, θα
πρέπει να συνεκτιµηθούν και οι ακόλουθοι παράγοντες κατά την ουσιαστική
αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης:
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•

Στην αγορά φρέσκου γάλακτος, δραστηριοποιούνται ήδη τρείς τουλάχιστον
µεγάλοι ανταγωνιστές, συµπεριλαµβανοµένης της ΟΛΥΜΠΟΣ, της ∆Ω∆ΩΝΗΣ
και της ΑΓΝΟ που κατέχουν αξιόλογα µερίδια αγοράς (αν και σαφώς µικρότερα
σε σχέση µε τη γνωστοποιούσα). Επίσης, σηµαντική παρουσία καταγράφουν και
µικρότερες γαλακτοκοµικές επιχειρήσεις, κυρίως µε τοπική ή/και περιφερειακή
εµβέλεια.

•

Παρά την καθιερωµένη φήµη και αξιοπιστία των προϊόντων «∆ΕΛΤΑ» που
εµπορεύεται η γνωστοποιούσα, σηµαντική αναγνωρισιµότητα και αξιοπιστία
απολαµβάνουν και άλλα ανταγωνιστικά σήµατα (ιδίως τα προϊόντα της εταιρίας
ΟΛΥΜΠΟΣ). Στο ίδιο συµπέρασµα κατατείνουν και οι εµπειρικές εκτιµήσεις
από την έρευνα της υπηρεσίας αναφορικά µε τις ελαστικότητες της ζήτησης ως
προς την ίδια την τιµή του προϊόντος (own-price elasticities).

•

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο ανταγωνισµός µεταξύ των
γαλακτοβιοµηχανιών στη εξεταζόµενη αγορά εµφανίζει αυξοµειώσεις µεριδίων
αγοράς, επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών από τοπικό σε εθνικό
επίπεδο, καθώς και είσοδο νέων ανταγωνιστών µε τοπική ή/και περιφερειακή
εµβέλεια (βλ. και Ενότητα ΙΙΙ.2.15.1.6 ανωτέρω). Αναφέρεται, σχετικώς, ότι το
µερίδιο αγοράς της γνωστοποιούσας, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην
εξεταζόµενη αγορά, εµφανίζει διαρκώς πτωτική πορεία, έχοντας σηµειώσει
σηµαντικές απώλειες που ξεπερνούν το [5-15]% την τελευταία δεκαετία.
Συναφώς, ο βαθµός συγκέντρωσης της αγοράς βαίνει σταθερά µειούµενος την
τελευταία πενταετία. Από την άλλη πλευρά, το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι
µικρότερες γαλακτοβιοµηχανίες σηµειώνει σταθερή αύξηση, ξεπερνώντας το
[15-25]% των συνολικών πωλήσεων τα τελευταία χρόνια.

•

Με βάση τα στοιχεία στη διάθεση της υπηρεσίας, οι ανταγωνίστριες
γαλακτοβιοµηχανίες διαθέτουν, επίσης, σηµαντική υπερβάλλουσα παραγωγική
ικανότητα (βλ. και Ενότητα ΙΙΙ.2.15.1.5 ανωτέρω). Το γεγονός αυτό δύναται να
λειτουργήσει αντισταθµιστικά ως προς τυχόν προσπάθεια της νέας οντότητας να
αυξήσει τις τιµές των προϊόντων της. Περαιτέρω, οι σηµαντικότεροι από τους εν
λόγω ανταγωνιστές φαίνεται ότι διαθέτουν και πραγµατική ευχέρεια διάθεσης
τυχόν επιπλέον παραγωγής στην αγορά, καθώς έχουν καθιερωµένα σήµατα και
ικανοποιητική πρόσβαση σε δίκτυα διανοµής. Επιπλέον, το προαπαιτούµενο
επαρκούς πρόσβασης σε πρώτη ύλη (νωπό γάλα) για την ενίσχυση των κινήτρων
χρησιµοποίησης της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναµικότητας διασφαλίζεται,
στην κρινόµενη υπόθεση, και από τη σχετική δέσµευση (διορθωτικό µέτρο) που
δέχθηκε να αναλάβει η γνωστοποιούσα επιχείρηση (βλ. Ενότητα V κατωτέρω).

•

Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι το φρέσκο γάλα είναι ένα σχετικά οµοιογενές
προϊόν, η διαφοροποίηση των τιµών µεταξύ των σηµάτων, όπως απεικονίζεται
στο παρακάτω διάγραµµα, µπορεί να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει και το βαθµό
διαφοροποίησης µεταξύ των προϊόντων [Βλ. σχετικά απόφαση Ε.Ε. Υπόθ.
M.5046 CAMPINA – FRIESLAND, παρ. 254]. Η σύγκριση των τιµών µεταξύ
προϊόντων διαφορετικών σηµάτων και ιδιωτικής ετικέτας καταδεικνύουν ότι
υφίσταται διαφοροποίηση στις τιµές των εν λόγω προϊόντων.

∆ιάγραµµα: Εξέλιξη µέσης λιανικής τιµής Φρέσκου Παστεριωµένου Γάλακτος
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[…]
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της VIVARTIA

260)

•

Περαιτέρω, κατά την έρευνα της Γ.∆.Α., δεν προέκυψαν ισχυρά ή/και επαρκή
στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι τα προϊόντα φρέσκου γάλακτος των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων είναι σε µεγάλο βαθµό στενά υποκατάστατα (βλ.
και Παράρτηµα Ι κατωτέρω). Τουναντίον, µε βάση τις εµπειρικές εκτιµήσεις των
ελαστικοτήτων µεταξύ των σηµάτων που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά
φρέσκου γάλακτος, είναι πιθανότερο ότι τα κίνητρα των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιµές θα περιοριστούν εκ του γεγονότος ότι
υφίστανται εναλλακτικές δυνατότητες υποκατάστασης ή/και εκ του γεγονότος
ότι αντίπαλες επιχειρήσεις εµφανίζονται να παράγουν πλησιέστερα
υποκατάστατα των σχετικών προϊόντων των συµµετεχουσών. Συναφώς,
σύµφωνα µε τις ίδιες εµπειρικές εκτιµήσεις των ελαστικοτήτων, ο βαθµός
υποκατάστασης των δύο σηµάτων προϊόντων των συµµετεχουσών είναι σχετικά
χαµηλός, δεδοµένου ότι µία αύξηση της τιµής του προϊόντος της ΜΕΒΓΑΛ κατά
10%, θα οδηγούσε σε αύξηση της ζητούµενης ποσότητας του προϊόντος της
VIVARTIA κατά […].

•

Τέλος, η αναληφθείσα δέσµευση της γνωστοποιούσας για διάθεση σε
ανταγωνιστές σηµαντικής ποσότητας εγχώριου νωπού αγελαδινού γάλακτος κατ’
έτος, σε τιµές κόστους και βάσει αντικειµενικών, διαφανών και επαληθεύσιµων
κριτηρίων, διασφαλίζει περαιτέρω την πρόσβαση των ανταγωνιστών της στην
αναγκαία πρώτη ύλη για την παρασκευή φρέσκου γάλακτος, µειώνοντας
παράλληλα τη δυνατότητα και τα κίνητρα της γνωστοποιούσας επιχείρησης να
ακολουθήσει στρατηγική αποκλεισµού των ανταγωνιστών της στην εν λόγω
αγορά.

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα ως άνω στοιχεία, κρίνεται ότι η πραγµατοποίηση
της υπό κρίση συγκέντρωσης δεν αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά
προβλήµατα ανταγωνισµού στην εξεταζόµενη σχετική αγορά.

III.3.1.3 Σοκολατούχο γάλα
⇒ Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον
ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό τµήµα της, µε τη δηµιουργία ή
ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
261)

Στα υποµνήµατά της, αλλά
Επιτροπής, η γνωστοποιούσα
των συµµετεχουσών στην
συγκέντρωση δεν πρόκειται
ακόλουθους λόγους:
•

και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της
υποστήριξε ότι – παρά το αθροιστικά µεγάλο µερίδιο
αγορά σοκολατούχου γάλακτος – η κρινόµενη
να επηρεάσει δυσµενώς τον ανταγωνισµό για τους

Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται, έστω και µε µερίδια κάτω του [5-15]%,
σχεδόν όλοι οι σηµαντικοί ανταγωνιστές στην ευρύτερη και απολύτως γειτονική
αγορά λευκού γάλακτος συµπεριλαµβανοµένων των εταιριών FRIESLAND,
ΦΑΓΕ, ΟΛΥΜΠΟΣ, οι οποίες – κατά την άποψη της γνωστοποιούσας – έχουν
αντικειµενική δυνατότητα πρόσβασης στα σηµεία πώλησης. Περαιτέρω, στην
αγορά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι παραγωγοί µε µικρότερα µερίδια.
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•

∆εδοµένου ότι το σοκολατούχο γάλα παράγεται στις ίδιες µονάδες µε το λευκό
γάλα και διανέµεται µε τα ίδια συστήµατα και µέσα, η οποιαδήποτε απόπειρα της
νέας οντότητας να περιορίσει µονοµερώς τον ανταγωνισµό (π.χ. αυξάνοντας την
τιµή) θα είναι ατελέσφορη για τρεις λόγους: (α) οι ανταγωνιστές των µερών θα
µπορούσαν εύκολα να αυξήσουν την παραγωγή τους ή/και τις εισαγωγές τους,
δεδοµένου ότι διαθέτουν σηµαντική ανεκµετάλλευτη παραγωγική δυναµικότητα
και η παρασκευή σοκολατούχου γάλακτος δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες επενδύσεις
(β) η όποια θεωρητική απόπειρα περιορισµού του ανταγωνισµού θα συναντήσει
την αντίδραση και των µεγάλων αλυσίδων λιανικής, οι οποίες διαθέτουν
σηµαντική διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των προµηθευτών, και (γ) υφίσταται
σηµαντική εναλλαξιµότητα µεταξύ του σοκολατούχου γάλακτος αφενός µε το
λευκό γάλα, αφετέρου µε τα διάφορα προϊόντα γάλακτος, γιαουρτιού,
επιδορπίων, ή φρουτοποτών τύπου freddoccino (µείγµα καφέ, γάλακτος και
ζάχαρης), smoothies.

262)

Οι ως άνω ισχυρισµοί της γνωστοποιούσας δεν µπορεί να γίνουν αποδεκτοί, για τους
ακόλουθους κυρίως λόγους:

263)

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αναλύθηκαν στην Ενότητα ΙΙΙ.2.2 ανωτέρω, το
αθροιστικό µερίδιο των συµµετεχουσών στην αγορά του σοκολατούχου γάλακτος
ξεπερνά το [60-70]%, µε το µερίδιο των κυριότερων ανταγωνιστών να υπολείπεται
του [5-10]%. Ήδη πριν από την συγκέντρωση, το µερίδιο αγοράς της VIVARTIA
ήταν ιδιαίτερα υψηλό, προσεγγίζοντας ποσοστό [50-60]%. Η εξαγορά της ΜΕΒΓΑΛ
θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της VIVARTIA κατά […] περίπου ποσοστιαίες
µονάδες, µε τη νέα οντότητα να συγκεντρώνει τα δύο από τα τρία πιο σηµαντικά
σήµατα της σχετικής αγοράς (δηλ. τα σήµατα «ΜΙLKO και «topino»). Η δε θέση των
συµµετεχουσών εµφανίζεται σταθερή καθόλη τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.
Το ιδιαίτερα υψηλό αυτό άθροισµα µεριδίων αγοράς, σε συνδυασµό µε την ιδιαίτερα
περιορισµένη ισχύ των ανταγωνιστών, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση θα είναι σε θέση να περιορίσει σηµαντικά τη
λειτουργία του ανταγωνισµού στην εξεταζόµενη αγορά. Σύµφωνα µε πάγια
νοµολογία, αθροιστικά µερίδια αγοράς αυτής της τάξης µπορεί καθαυτά να
µαρτυρούν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

264)

Περαιτέρω, η σχετική αγορά σοκολατούχου γάλακτος εµφανίζει πολύ υψηλό βαθµό
συγκέντρωσης, καθώς ο δείκτης HHI(post) κυµαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα των
[…] µονάδων ([…]) και η µεταβολή του δείκτη (∆HHI) ισούται µε […] µονάδες.
Συναφώς, η συγκέντρωση των τριών µεγαλύτερων επιχειρήσεων (CR3) στην αγορά
ανέρχεται στο [70-80]% σε όγκο και προσεγγίζει το [80-90]% σε αξία. Τα εν λόγω
στοιχεία κατατείνουν, επίσης, στο συµπέρασµα ότι η ολοκλήρωση της υπό κρίση
συγκέντρωσης θα δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στον ανταγωνισµό.

265)

Επίσης, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται ότι το σοκολατούχο γάλα είναι έντονα
σηµατοποιηµένο προϊόν. Η εδραιωµένη φήµη και η αξιοπιστία που έχουν κατακτήσει
τα σήµατα MILKO και topino, η προσήλωση των καταναλωτών στα εν λόγω σήµατα
(όπως προκύπτει, µεταξύ άλλων, από το αθροιστικό µερίδιο αγοράς των
συµµετεχουσών, τις απαντήσεις των πελατών αναφορικά µε την ισχύ του σήµατος
MILKO και τα στοιχεία για την αναγνωρισιµότητα των δύο σηµάτων εν γένει),
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καθώς και η ισχυροποίηση της διαπραγµατευτικής ισχύος της νέας οντότητας,
εκτιµάται ότι θα καταστήσουν δυσχερή την είσοδο µιας επιχείρησης στη
συγκεκριµένη αγορά. Συναφώς, παρόλο που δεν υφίστανται σηµαντικές τεχνικές
δυσκολίες για την µεταστροφή της παραγωγής από το λευκό στο σοκολατούχο γάλα,
απαιτούνται σηµαντικές επενδύσεις για την καθιέρωση ενός νέου σήµατος, καθώς
και για την εξασφάλιση επαρκών σηµείων διανοµής (και ψυγείων προκειµένου να
εξυπηρετηθεί η αυθόρµητη κατανάλωση). Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη
τη θέση των πραγµατικών και δυνητικών ανταγωνιστών, καθώς και τον υψηλό βαθµό
συγκέντρωσης στην εξεταζόµενη αγορά, η όποια νέα είσοδος δεν εκτιµάται ότι θα
είναι υπολογίσιµη από άποψη πεδίου ή/και µεγέθους ώστε να αποτρέψει ή να
εξουδετερώσει τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης. Με βάση, άλλωστε, τα διαθέσιµα στοιχεία για την αναµενόµενη
εξέλιξη της αγοράς σοκολατούχου γάλακτος, εκτιµάται ότι οι οικονοµίες κλίµακας
και η επίδραση των δικτύων µπορεί να καταστήσουν ασύµφορη την είσοδο στην
αγορά του σοκολατούχου γάλακτος, εκτός εάν η νεοεισερχόµενη επιχείρηση
καταφέρει να αποσπάσει µεγάλο σχετικά µερίδιο αγοράς.
266)

Επιπλέον, σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς της γνωστοποιούσας, οι πελάτες στην
εξεταζόµενη σχετική αγορά δεν είναι σε θέση να εξουδετερώσουν την αύξηση της
ισχύος της VIVARTIA από την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. Επισηµαίνεται,
σχετικώς, ότι η αντισταθµιστική ισχύς των αγοραστών δεν µπορεί να εξουδετερώσει
σε ικανοποιητικό βαθµό τις δυνητικά δυσµενείς επιπτώσεις µιας συγκέντρωσης, αν
εξασφαλίζει µόνο την προστασία ενός συγκεκριµένου τµήµατος πελατών µε
ιδιαίτερη διαπραγµατευτική ισχύ από τις σηµαντικά υψηλότερες τιµές ή
δυσµενέστερους όρους που τυχόν επικρατήσουν µετά τη συγκέντρωση. Στην
κρινόµενη περίπτωση, µε βάση τα στοιχεία που προσκόµισε η ίδια η γνωστοποιούσα,
ποσοστό έως και [55-65]% των πωλήσεων του σοκολατούχου γάλακτος
πραγµατοποιείται από µικρά σηµεία πώλησης, τα οποία δεν διαθέτουν ανάλογη
διαπραγµατευτική δύναµη µε τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Συνεπώς, οι εν
λόγω πελάτες δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι θα είναι σε θέση να αντιδράσουν
αποτελεσµατικά σε µία πιθανή αύξηση τιµών από τη νέα οντότητα, λαµβανοµένων
επίσης υπόψη ότι καταργείται µια αξιόπιστη εναλλακτική πηγή εφοδιασµού (κυρίως
για τους πελάτες της Βόρειας Ελλάδας) και ότι η σχετική αγορά εµφανίζει ιδιαίτερα
υψηλό βαθµό συγκέντρωσης.

267)

Σηµειώνεται, επίσης, ότι δεν προέκυψαν στοιχεία από την έρευνα της υπηρεσίας που
να επιβεβαιώνουν τις αιτιάσεις της γνωστοποιούσας αναφορικά µε την
εναλλαξιµότητα του σοκολατούχου γάλακτος µε το λευκό γάλα ή/και µε τα λοιπά
ροφήµατα µε βάση το γάλα.

268)

Τέλος, ο ισχυρισµός της γνωστοποιούσας ότι η αγορά του σοκολατούχου γάλακτος
αντιπροσωπεύει ένα µικρό ποσοστό ([0-10]%) στο σύνολο της γνωστοποιηθείσας
συναλλαγής και, ως εκ τούτου, δεν χρήζει ιδιαίτερης αξιολόγησης, δεν µπορεί να
γίνει σε καµία περίπτωση δεκτός. Κάθε γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εκτιµάται µε
βάση τις πιθανολογούµενες επιπτώσεις της στη λειτουργία του ανταγωνισµού εντός
διακριτών σχετικών αγορών. Η αγορά σοκολατούχου γάλακτος συνιστά µια τέτοια
διακριτή σχετική αγορά προϊόντος, η οποία αντιστοιχεί άλλωστε σε σηµαντικές
εµπορικές δραστηριότητες και εκτείνεται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
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269)

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα ως άνω στοιχεία, κρίνεται ότι η γνωστοποιηθείσα
συγκέντρωση αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στη σχετική
αγορά του σοκολατούχου γάλακτος. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η επιβολή
κατάλληλων διορθωτικών µέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα στη βάση σχετικών
δεσµεύσεων που θα προταθούν από τη γνωστοποιούσα (βλ. Ενότητα V κατωτέρω),
προκειµένου να διασφαλιστεί η ολική άρση της οριζόντιας επικάλυψης στην εν λόγω
αγορά και να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

III.3.1.4 Χύµα γιαούρτι
270)

Στην αγορά του χύµα γιαουρτιού, οι συµµετέχουσες πρόκειται να αποκτήσουν
αθροιστικό µερίδιο αγοράς της τάξης του [40-50]%, µε βάση τα στοιχεία της
τελευταίας πενταετίας (βλ. αναλυτικότερα Ενότητα III.2.5.1 ανωτέρω).

271)

Ωστόσο, παρά το υψηλό αθροιστικό µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων στην εξεταζόµενη αυτή αγορά, θα πρέπει να συνεκτιµηθούν και οι
ακόλουθοι παράγοντες κατά την ουσιαστική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων
της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης:

272)

•

Οι πωλήσεις χύµα γιαουρτιού αντιπροσωπεύουν µόλις το [0-5]% των συνολικών
πωλήσεων γιαουρτιού. Αφορούν, συνεπώς, σε πολύ περιορισµένο τµήµα της
συνολικής ζήτησης. Συναφώς, οι πωλήσεις χύµα γιαουρτιού παρουσιάζουν
µεγάλη µείωση κατά την τελευταία τριετία (της τάξεως του […]% ετησίως) σε
σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες γιαουρτιού.

•

Στην αγορά χύµα γιαουρτιού, δραστηριοποιούνται, αν και µε µικρά µερίδια
αγοράς, ακόµα δύο σηµαντικές γαλακτοβιοµηχανίες, συµπεριλαµβανοµένης της
ΦΑΓΕ που κατέχει κυρίαρχη θέση στη «γειτονική» αγορά τυποποιηµένου
λευκού γιαουρτιού. Οι εν λόγω ανταγωνιστές διαθέτουν υπερβάλλουσα
παραγωγική ικανότητα (βάσει των στοιχείων στη διάθεση της υπηρεσίας).

•

Στη «γειτονική» αγορά του τυποποιηµένου γιαουρτιού δραστηριοποιούνται
αρκετές ακόµη γαλακτοβιοµηχανίες, µε σηµαντικά µερίδια αγοράς και µε άµεση
δυνατότητα αύξησης της παραγωγής τους ή/και επέκτασης των δραστηριοτήτων
τους στην αγορά του χύµα γιαουρτιού.

•

Στην εν λόγω σχετική αγορά δραστηριοποιούνται, επίσης, πολλοί µικροί
παραγωγοί που ανταγωνίζονται επιτυχώς τις µεγαλύτερες γαλακτοβιοµηχανίες σε
τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα ως άνω στοιχεία, κρίνεται ότι η πραγµατοποίηση
της υπό κρίση συγκέντρωσης δεν αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά
προβλήµατα ανταγωνισµού στην εξεταζόµενη σχετική αγορά.

III.3.1.5 Τυποποιηµένο παιδικό γιαούρτι
273)

Στην αγορά του τυποποιηµένου παιδικού γιαουρτιού, οι συµµετέχουσες πρόκειται να
αποκτήσουν αθροιστικό µερίδιο αγοράς της τάξης του [40-50]%, µε βάση τα
στοιχεία της τελευταίας πενταετίας (βλ. αναλυτικότερα Ενότητα III.2.5.2.3
ανωτέρω).

274)

Ωστόσο, παρά το υψηλό αθροιστικό µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων στην εξεταζόµενη αυτή αγορά, θα πρέπει να συνεκτιµηθούν και οι
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ακόλουθοι παράγοντες κατά την ουσιαστική αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων
της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης:

275)

•

Στην αγορά τυποποιηµένου παιδικού γιαουρτιού, δραστηριοποιούνται ήδη πέντε
µεγάλοι ανταγωνιστές, συµπεριλαµβανοµένης της ΦΑΓΕ που κατέχει κυρίαρχη
θέση µε µερίδιο αγοράς της τάξης του [25-35]%, της FRIESLAND και της
DANONE (η οποία εισήλθε στην αγορά το 2006 αποσπώντας σηµαντικό µερίδιο
αγοράς), ενώ σηµαντική παρουσία έχει και η εταιρία ΚΡΙ –ΚΡΙ (από το 2007).
Συναφώς, ο ανταγωνισµός µεταξύ των εν λόγω γαλακτοβιοµηχανιών εµφανίζεται
αρκετά δυναµικός, µε αυξοµειώσεις µεριδίων αγοράς και είσοδο νέων
ανταγωνιστών. Οι εν λόγω ανταγωνιστές διαθέτουν, επίσης, υπερβάλλουσα
παραγωγική ικανότητα (βάσει των στοιχείων στη διάθεση της υπηρεσίας)

•

Στη «γειτονική» αγορά του τυποποιηµένου γιαουρτιού εν γένει
δραστηριοποιούνται αρκετές γαλακτοβιοµηχανίες, µε σηµαντικά µερίδια αγοράς,
µε καθιερωµένα σήµατα και µε άµεση δυνατότητα αύξησης της παραγωγής τους
ή/και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην αγορά του τυποποιηµένου
παιδικού γιαουρτιού,

•

Κατά την έρευνα της υπηρεσίας, δεν προέκυψαν ισχυρά ή/και επαρκή στοιχεία
που να καταδεικνύουν ότι τα προϊόντα τυποποιηµένου παιδικού γιαουρτιού των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων είναι στενά υποκατάστατα. Τουναντίον, τα
κίνητρα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιµές είναι
πιθανότερο να περιοριστούν εκ του γεγονότος ότι υφίστανται εναλλακτικές
δυνατότητες υποκατάστασης και οι αντίπαλες επιχειρήσεις (ιδίως η ΦΑΓΕ)
εµφανίζονται να παράγουν πλησιέστερα υποκατάστατα των σχετικών προϊόντων
των συµµετεχουσών.

Λαµβάνοντας υπόψη συνολικά τα ως άνω στοιχεία, κρίνεται ότι η πραγµατοποίηση
της υπό κρίση συγκέντρωσης δεν αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά
προβλήµατα ανταγωνισµού στην εξεταζόµενη αγορά.

III.3.2 Επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς
276)

Συγχωνεύσεις σε αγορές που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συγκέντρωσης µπορεί,
επίσης, να εµποδίσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µε τη
δηµιουργία ή την ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, επειδή αυξάνουν την
πιθανότητα συντονισµού της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων µε τον τρόπο αυτό και
αύξησης των τιµών, ακόµα και χωρίς προσφυγή σε συµφωνία ή εναρµονισµένη
πρακτική κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 και 101 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ») [βλ. Κατευθυντήριες
Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµείο 39 επ.,
καθώς και Συνεκδ. Υποθ. C-68/94 και C-30/95, Γαλλική ∆ηµοκρατία και Société
commerciale des potasses et de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique
(EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-1375, παρ. 165-170, Υπόθ. Τ-102/96,
Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 151-157 και Απόφαση Ε.Ε.
Υπόθ. IV/M.190 Nestlé/Perrier, παρ. 113-116]. Η συγκέντρωση µπορεί επίσης να
καταστήσει τον συντονισµό ευκολότερο, πιο σταθερό και πιο αποτελεσµατικό για
επιχειρήσεις που συντόνιζαν ήδη τη συµπεριφορά τους πριν από τη συγκέντρωση,
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είτε καθιστώντας πιο συγκροτηµένο τον συντονισµό, είτε επιτρέποντας στις
επιχειρήσεις να συντονιστούν σε ακόµη υψηλότερες τιµές.
277)

Στην υπό κρίση συγκέντρωση, η εξαγορά της ΜΕΒΓΑΛ από την VIVARTIA, οδηγεί
εκ των πραγµάτων σε µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων µε την αποχώρηση ενός
σηµαντικού ανταγωνιστή, αυξάνoντας έτσι την πιθανότητα συντονισµού των
υπολοίπων επιχειρήσεων της αγοράς. Ωστόσο, απαιτείται η συνδροµή σειράς
προϋποθέσεων για τη στοιχειοθέτηση του κινδύνου δηµιουργίας ή ενίσχυσης
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ως αποτέλεσµα της γννωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης.

278)

Ο συντονισµός δύναται γενικά να λάβει ποικίλες µορφές. Σε ορισµένες αγορές, η
πλέον πιθανή µορφή συντονισµού µπορεί να είναι η διατήρηση των τιµών σε επίπεδα
ανώτερα από αυτά που αντιστοιχούν σε συνθήκες ανταγωνισµού. Σε άλλες αγορές,
στόχος του συντονισµού µπορεί να είναι ο περιορισµός της παραγωγής. Ακόµη, ο
συντονισµός µπορεί να συνίσταται σε κατανοµή αγοράς, π.χ. βάσει γεωγραφικών
περιοχών ή άλλων χαρακτηριστικών των πελατών. Τα κύρια και βασικά
χαρακτηριστικά µίας αγοράς, στην οποία µπορεί να παρατηρηθεί συλλογική
δεσπόζουσα θέση, είναι – µεταξύ άλλων – ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης, ο
υψηλός βαθµός συµµετρίας στις δραστηριότητες, τα µερίδια αγοράς και η δοµή
κόστους των επιχειρήσεων, η ύπαρξη διαρθρωτικών δεσµών µεταξύ των
επιχειρήσεων του κλάδου, η οµοιογένεια του σχετικού προϊόντος, καθώς και η
διαφάνεια και η σταθερότητα των σχετικών αγορών. Μπορεί, επίσης, να
συνεκτιµηθεί τυχόν διαπίστωση οριζόντιων αντιανταγωνιστικών συµπράξεων µεταξύ
των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το παρελθόν (βλ. στην προκειµένη περίπτωση
Απόφαση Ε.Α 369/2007) – παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις περί ελέγχου
συγκεντρώσεων (και οι συνακόλουθες νοµικές και πραγµατικές προϋποθέσεις,
καθώς και το σχετικό βάρος απόδειξης για τις αρχές ανταγωνισµού) διαφέρουν
σαφώς από τις αντίστοιχες διατάξεις περί αντιανταγωνιστικών συµπράξεων.

279)

Βασικές προϋποθέσεις για τη διαπίστωση δυνητικών επιπτώσεων συντονισµένης
συµπεριφοράς στην υπό κρίση συγκέντρωση είναι [βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για
την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµεία 44-57, καθώς και
ενδεικτικά Υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585, παρ.
111 επ., και Απόφαση Ε.Ε. Υπόθ. COMP/Μ.2533 BP/E.ON, παρ. 42]:
•

Συµφωνία των όρων συντονισµού: Όσο λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο
σταθερό είναι το οικονοµικό περιβάλλον, τόσο πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις
είναι να καταλήξουν σε κοινή συµφωνία για τους όρους συντονισµού.
Ευκολότερο είναι π.χ. να υπάρξει συντονισµός σε µία αγορά µε λίγες
επιχειρήσεις ή σχετικά µε την τιµή που θα ισχύει για ένα και µόνο οµοιογενές
προϊόν απ’ ότι σε πολλά και ανόµοια προϊόντα. Επίσης, η ασταθής ζήτηση, η
συχνή είσοδος νέων επιχειρήσεων ενδέχεται να δηλώνει ότι οι τρέχουσες
συνθήκες της αγοράς δεν καθιστούν πιθανό τον συντονισµό. Η δηµοσιοποίηση
πληροφοριών (π.χ. για τις τιµές) ή η ανταλλαγή τους µέσω εµπορικών ενώσεων ή
µέσω σταυροειδών συµµετοχών ή συµµετοχής σε κοινές επιχειρήσεις µπορεί,
επίσης, να βοηθά τις επιχειρήσεις να συµφωνήσουν τους όρους συντονισµού.
Τέλος, πιο εύκολος είναι ο συντονισµός µεταξύ επιχειρήσεων που παρουσιάζουν
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κοινά σηµεία π.χ. ως προς τη διάρθρωση του κόστους, τα µερίδια αγοράς, τα
επίπεδα παραγωγικής ικανότητας ή/και κάθετης ολοκλήρωσης. Περαιτέρω, πιο
εύκολος είναι ο συντονισµός σε αγορές που εµφανίζουν µία ωριµότητα και
σταθερότητα, µε αποτέλεσµα για την όποια έστω µικρή αύξηση της ζήτησης να
µην υπάρχει κίνητρο εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά ή επιθετικής
στρατηγικής από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο υψηλός βαθµός
συγκέντρωσης µίας αγοράς ευνοεί την ανάπτυξη συντονισµού.
•

Παρακολούθηση των παρεκκλίσεων - Αποτρεπτικοί µηχανισµοί: Οι επιχειρήσεις
που συντονίζουν τη συµπεριφορά τους µπαίνουν συχνά στον πειρασµό να
αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους παρεκκλίνοντας από τους όρους συντονισµού,
για παράδειγµα µειώνοντας τις τιµές, προσφέροντας "µυστικές" εκπτώσεις,
βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων ή αυξάνοντας την παραγωγική τους
ικανότητα ή προσπαθώντας να κερδίσουν νέους πελάτες. Μόνο η απειλή
έγκαιρων και επαρκών "αντιποίνων" αποτρέπει τις επιχειρήσεις από τις
παρεκκλίσεις αυτές. Ως εκ τούτου, οι αγορές πρέπει να είναι αρκετά διαφανείς,
ώστε οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον συντονισµό να παρακολουθούν
επαρκώς αν οι άλλες επιχειρήσεις παρεκκλίνουν από αυτόν και να τους
επιβάλλουν αντίποινα. Περαιτέρω, ο συντονισµός δεν είναι βιώσιµος, αν οι
συνέπειες που επιφέρουν οι παραβάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να
πείσουν τις συντονιζόµενες επιχειρήσεις ότι είναι προς το συµφέρον τους να
συµµορφωθούν µε τους όρους συντονισµού. Έτσι, η απειλή µελλοντικών
αντιποίνων είναι το στοιχείο που επιτρέπει στον συντονισµό να παραµείνει
βιώσιµος. Ωστόσο, η απειλή είναι πειστική µόνον εφόσον, σε περίπτωση που
διαπιστώνεται παρέκκλιση από µια επιχείρηση, αναµένεται µε αρκετή
βεβαιότητα ότι θα ενεργοποιηθούν οι αποτρεπτικοί µηχανισµοί.

•

Αντιδράσεις τρίτων: Για να είναι επιτυχής ο συντονισµός, οι ενέργειες των
επιχειρήσεων που δεν συµµετέχουν σ' αυτόν και των δυνητικών ανταγωνιστών,
καθώς και των πελατών, δεν πρέπει να είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Προκειµένου να κριθεί επιτυχής ο συντονισµός
µεταξύ επιχειρήσεων, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που δεν συµµετέχουν να µην
έχουν κίνητρο ή να µην είναι σε θέση να αντιδράσουν από απόψεως παραγωγικής
ικανότητας.

280)

Επισηµαίνεται ότι το βάρος απόδειξης στοιχειοθέτησης συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης είναι υψηλό και οι αρχές ανταγωνισµού πρέπει να προσκοµίζουν επαρκή και
ισχυρά στοιχεία, προκειµένου να απαγορεύσουν µία συγκέντρωση στη βάση αυτή
[Βλ. ενδεικτικά Υπόθ. Τ-342/99, Airtours plc κατά Επιτροπής, Συλλ. 2002 ΙΙ-2585,
παρ. 63, Υπόθ. C-12/03 P, Tetra Laval BV κατά Επιτροπής, Συλλ. 2005 σ. Ι-987,
παρ. 43, Υποθ. C-413/06 P, Bertelsmann AG και Sony Corporation of America κατά
Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) και Επιτροπής, Συλλ.
2008 σ. Ι-4951, παρ. 47, και 50-51].

281)

Κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, δεν συντρέχουν στην κρινόµενη υπόθεση
οι προϋποθέσεις για την ασφαλή πιθανολόγηση δυσµενών επιπτώσεων
συντονισµένης συµπεριφοράς και τη στοιχειοθέτηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης
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ως αποτέλεσµα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, για τους ακόλουθους κυρίως
λόγους:
•

∆ιαπιστώνεται ασυµµετρία ως προς τα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων του
κλάδου, η οποία αναµένεται να ενταθεί περαιτέρω µε την πραγµατοποίηση της
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης

•

∆ιαπιστώνεται ασυµµετρία µεταξύ των επιχειρήσεων ως προς το παραγωγικό
τους δυναµικό και το εύρος δραστηριοποίησής τους στις σχετικές αγορές του
κλάδου.

•

∆ιαπιστώνονται διαφοροποιήσεις ως προς την πολιτική τιµολόγησης µεταξύ των
επιχειρήσεων του κλάδου.

•

∆ιαπιστώνονται διαφορές στη διάρθρωση του κόστους µεταξύ των εταιριών του
κλάδου, κατά τρόπο που δεν διευκολύνεται η εύρεση εστιακών σηµείων (focal
points) για τιµές και επιτείνεται η δυσχέρεια συντονισµού, διαφορές που
σχετίζονται κυρίως µε την αποτελεσµατικότητα της κάθε µεταποιητικής µονάδας
(δηλ. µε την παραγωγική ικανότητα), τα έξοδα µεταφοράς ανάλογα µε τους
προµηθευτές και τους πελάτες (εύρος δικτύου διανοµής). Επιπλέον, τα
λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων δεν συγκλίνουν, ενώ η δοµή κόστους στη
συγκεκριµένη αγορά δεν κρίνεται ανελαστική, ούτε και χαρακτηρίζεται από πολύ
υψηλά σταθερά κόστη.
∆οµή Κόστους ως % επί του Κόστους Πωληθέντων (2009)
ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
VIVARTIA

MEΒΓΑΛ

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΡΙ-ΚΡΙ

ΦΑΡΜΑ
ΚΟΥΚΑΚΗ

Κόστος εισαγωγής

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κόστος Παραγωγής

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

- Πρώτων Υλών

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

- Εργατικά

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

- Υλικά Συσκευασίας

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

- Αποσβέσεις

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(∆απάνες,

Έµµεση […]

[…]

[…]

[…]

[…]

Λοιπά (ενέργεια, φύρα)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κόστος Πωληθέντων

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κόστος µεταφοράς / διανοµής*

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΓΒΕ
Εργασία)
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∆οµή Κόστους ως % επί του Κόστους Πωληθέντων (2009)
ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
VIVARTIA

MEΒΓΑΛ

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΡΙ-ΚΡΙ

ΦΑΡΜΑ
ΚΟΥΚΑΚΗ

Έξοδα επιστροφών

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Κόστος αποθήκευσης

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Λοιπά κόστη

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Σύνολο

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Στην ΟΛΥΜΠΟΣ στα ΓΒΕ συµπεριλαµβάνονται το Κόστος µεταφοράς/ συλλογής νωπού γάλακτος, Λοιπά κόστη συλλογής
(φιλτράρισµα, θέρµισµα κ.ά.), Κόστος µεταφοράς πρώτων υλών (Χ πρώτης ύλης) και το Κόστος τυποποίησης /
συσκευασίας
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων εταιριών από τη Γ.∆.Α.

∆οµή Κόστους ως % ΕΠΙ ΤΟΥ Κόστους Πωληθέντων (2009)
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
VIVARTIA

Κόστος εισαγωγής
Κόστος Παραγωγής
- Πρώτων Υλών
- Εργατικά
- Υλικά Συσκευασίας
- Αποσβέσεις
- ΓΒΕ (∆απάνες, Έµµεση Εργασία)
Λοιπά (ενέργεια, φύρα)

Κόστος Πωληθέντων
Κόστος µεταφοράς / διανοµής*
Έξοδα επιστροφών
Κόστος αποθήκευσης

MEΒΓΑΛ

ΦΑΓΕ

FRIESLAND
CAMPINA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

89

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

∆οµή Κόστους ως % ΕΠΙ ΤΟΥ Κόστους Πωληθέντων (2009)
ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ
VIVARTIA

Λοιπά κόστη
Σύνολο

MEΒΓΑΛ

ΦΑΓΕ

FRIESLAND
CAMPINA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων εταιριών από τη Γ.∆.Α.

•

Παρά το σχετικό βαθµό ωρίµανσης και σταθερότητας των περισσοτέρων
σχετικών αγορών, υφίσταται (έστω και σε σχετικό βαθµό) διαφοροποίηση
προϊόντων και καινοτοµία, µε τη δηµιουργία και προώθηση νέων
γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς και µε τη δαπάνη κεφαλαίων για την
ανάπτυξή τους. Ενόψει της σχετικής αυτής διαφοροποίησης των γαλακτοµικών
προϊόντων εν γένει, οι τυχόν µονοµερείς επιδράσεις µη συντονισµένης
συµπεριφοράς (δηλ. οι τυχόν επιδράσεις ως αποτέλεσµα του ότι η επιχείρηση που
προκύπτει από την συγχώνευση αντιµετωπίζει ασθενέστερους ανταγωνιστικούς
περιορισµούς στον καθορισµό των τιµών της) θα πρέπει να θεωρούνται πιο
κρίσιµες σε σχέση µε τυχόν επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς για την
αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

•

Με την επιφύλαξη των προαναφερόµενων διαπιστώσεων για τις οριζόντιες
επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς σε ορισµένες σχετικές αγορές µε
υψηλά αθροιστικά µερίδια αγοράς και υψηλό βαθµό συγκέντρωσης (βλ. Ενότητα
ΙΙΙ.3.1 ανωτέρω), στον κλάδο δραστηριοποιούνται εν γένει αρκετές (ελληνικές
και ξένες) επιχειρήσεις µε καθιερωµένα σήµατα και ανεπτυγµένα δίκτυα
διανοµής, καθώς και γαλακτοβιοµηχανίες µε έντονη παρουσία σε τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον, παρά τη µικρή πιθανότητα εισόδου νέων επιχειρήσεων υπό τις
παρούσες συνθήκες στο άµεσο µέλλον λόγω υψηλών εµποδίων εισόδου (σε
ορισµένες τουλάχιστον σχετικές αγορές), η επέκταση των δραστηριοτήτων των
υφιστάµενων γαλακτοβιοµηχανιών (και η στρατηγική αξιοποίησης νέων
ευκαιριών αυξηµένης ζήτησης) σε γειτνιάζουσες ή/και συναφείς αγορές
θεωρείται εφικτή και πιθανή, όπως άλλωστε καταδεικνύει (έστω και µερικώς) η
εµπειρία των τελευταίων πέντε (5) ετών.

•

∆ιαπιστώνεται ότι οι περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
έχουν υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα, ώστε να είναι σε θέση να
αντιδράσουν και να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη τυχόν συµφωνίας επί των
όρων συντονισµού.

•

Από τα στοιχεία του φακέλου, δεν προκύπτει ιδιαίτερα υψηλός βαθµός
διαφάνειας στην αγορά (παρά τη δηµοσιοποίηση συγκεντρωτικών στοιχείων από
τον ΕΛΟΓΑΚ ή/και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο).
Ειδικότερα, εµφανίζεται δυσχέρεια ασφαλούς υπολογισµού των εκπτώσεων, των
µηνιαίων όγκων πωλήσεων, καθώς και των τελικών τιµών χονδρικής και λιανικής
κάθε επιχείρησης.
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•

∆εν υφίστανται νοµικοί ή/και διαρθρωτικοί δεσµοί (structural links) µεταξύ των
επιχειρήσεων του κλάδου που να αυξάνουν σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνισης
και διατήρησης συντονισµού. Πιο συγκεκριµένα, στις εν λόγω σχετικές αγορές
προϊόντος, οι σηµαντικότερες εταιρίες του κλάδου (συµπεριλαµβανοµένων και
των συµµετεχουσών) δεν διατηρούν οποιουσδήποτε δεσµούς µεταξύ τους, όπως
π.χ. συµφωνία, σύµβαση, µειοψηφικές συµµετοχές ή κοινές συµµετοχές σε κοινή
επιχείρηση, κοινά διευθυντικά στελέχη σε εταιρίες ή λοιπές συναλλαγές.
Εξαίρεση αποτελεί η σύµβαση διανοµής ορισµένων προϊόντων της […] από την
εταιρία […], καθώς και κάποιες αγοραπωλησίες πρώτης ύλης (νωπού γάλακτος)
µεταξύ των γαλακτοβιοµηχανιών, οι οποίες ωστόσο δεν αξιολογούνται ως
σηµαντικές για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης.

III.3.3 Βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας – προσοµοίωση ενδεχόµενων επιπτώσεων
της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
282)

Τα µέτρα αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων υπό µορφή συγκεντρώσεων µπορεί να
αποτελούν εκδήλωση δυναµικού ανταγωνισµού και να ενισχύουν την
ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου. Αυτή η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι
δυνατόν να εξουδετερώνει ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες της συγκέντρωσης για
τον ανταγωνισµό, και ιδίως για τους καταναλωτές. Εποµένως, για να διαπιστωθεί αν
µια συγκέντρωση ενδέχεται να παρακωλύσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό, ιδίως µε
τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
µια σφαιρική αξιολόγηση της συγκέντρωσης από άποψη ανταγωνισµού [βλ.
Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων,
σηµείο 76 επ.].

283)

Ωστόσο, κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης, οποιαδήποτε βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας πρέπει να είναι προς όφελος των καταναλωτών, να προκύπτει
σαφώς ως αποτέλεσµα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης και να είναι
επαληθεύσιµη. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν σωρευτικά.

284)

Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα επιχείρηση, οι βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας
αναµένεται να είναι σηµαντικές και πολυδιάστατες στην κρινόµενη υπόθεση.

285)

Προς επίρρωση των ισχυρισµών της, η γνωστοποιούσα κατέθεσε στη Γ.∆.Α. µελέτη
του καθηγητή […] µε τίτλο «Οικονοµική Ανάλυση της Ελληνικής Αγοράς Λευκού
Γάλατος και των Επιδράσεων της Συγχώνευσης µεταξύ Vivartia και Mevgal». Η
µελέτη τεκµηριώνει, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, τους λόγους για τους οποίους η
κρινόµενη εξαγορά της ΜΕΒΓΑΛ από τη VIVARTIA δεν δύναται να περιορίσει
σηµαντικά τη λειτουργία του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού, δυνάµει
οικονοµετρικών εκτιµήσεων και προσοµοίωσης (merger simulation analysis) των
επιδράσεων της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, λαµβάνοντας υπόψη και τις
δυνητικές επιδράσεις της συγχώνευσης στην αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων
(και συγκεκριµένα στο οριακό κόστος παραγωγής). Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα,
η προσοµοίωση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µια συγχώνευση µεταξύ της VIVARTIA
και της ΜΕΒΓΑΛ δεν θα πρέπει να απαγορευθεί, καθώς δεν αναµένεται να οδηγήσει
µακροχρόνια σε αυξήσεις τιµών και, εποµένως, σε µείωση της ευηµερίας των
καταναλωτών.
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286)

Πιο συγκεκριµένα, για την εκτίµηση των ελαστικοτήτων ζήτησης στα διάφορα
επίπεδα της αγοράς λευκού γάλακτος η µελέτη χρησιµοποίησε τη µέθοδο του «multilevel demand system», όπου ανάλογα µε το επίπεδο χρησιµοποιείται, είτε το
οικονοµετρικό µοντέλο του «σχεδόν ιδανικού σύστηµατος ζήτησης» (almost ideal
demand system - AIDS), είτε το µοντέλο log-log. Για την προσοµοίωση των
επιδράσεων της συγκέντρωσης (merger simulation analysis) στις τιµές φρέσκου
γάλακτος χρησιµοποιήθηκε ένα οικονοµικό υπόδειγµα ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού
µε διαφοροποιηµένα προϊόντα (τύπου Bertrand), µε την υπόθεση ότι στην αγορά
δραστηριοποιούνται τέσσερα εµπορικά σήµατα, καθώς και ένας «ανταγωνιστικός
τοµέας» (competitive fringe) πολύ µικρότερων επιχειρήσεων που συµπεριφέρεται σε
συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού (λαµβάνοντας ως δεδοµένη την µέση τιµή των
τεσσάρων µεγαλύτερων επιχειρήσεων και προσφέροντας, σε αυτή την τιµή, την
ποσότητα που αντιστοιχεί στο οριακό τους κόστος). Η εκτίµηση της ζήτησης για τα
τέσσερα εµπορικά σήµατα βασίστηκε στο µοντέλο AIDS, µε υπόθεση
οµοθετικότητας αναφορικά µε τις εξισώσεις της ζήτησης. Επισηµαίνεται, σχετικώς,
ότι στη µελέτη εξετάστηκαν οι ενδεχόµενες επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης υπό το δυσµενέστερο σενάριο, δηλ. ότι η αγορά του φρέσκου
γάλακτος είναι διακριτή από την αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης.

287)

Ως προς την εξοικονόµηση κόστους, η προσοµοίωση διακρίνει τις ακόλουθες πηγές
προέλευσης: (α) επίδραση από την εξισορρόπηση κόστους (δηλ. στο βαθµό που
υπήρχαν πριν την συγχώνευση ασυµµετρίες στο κόστος των επιχειρήσεων που
συγχωνεύονται, µετά την συγχώνευση αναµένεται να υπάρξει εξισορρόπηση κόστους
προς το κόστος της επιχείρησης µε το χαµηλότερο κόστος), και (β) επίδραση από την
υπέρτερη αποτελεσµατικότητα µεγέθους (δηλ. η συγχώνευση δύναται να οδηγήσει
σε µείωση του κόστους ακόµη και της πιο αποτελεσµατικής επιχείρησης καθώς οι
επιχειρήσεις µπορεί να παράξουν από κοινού πιο παραγωγικά, να βελτιώσουν τους
όρους που προµηθεύονται πρώτες ύλες, να εκµεταλλευτούν οικονοµίες κλίµακας και
φάσµατος κλπ.). Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης – ακόµη και αν δεν υπάρξει
µείωση κόστους λόγω της υπέρτερης αποτελεσµατικότητας που δυνητικά αναµένεται
ότι θα δηµιουργήσει και για τις δύο εταιρίες η συγχώνευση, αλλά υπάρξει µόνο
εξισορρόπηση κόστους µεταξύ των δύο εταιριών – οι τιµές των σηµάτων φρέσκου
γάλατος στη νέα ισορροπία µετά την συγχώνευση θα είναι πολύ λίγο ([…])
υψηλότερες για την […], κατά […] χαµηλότερες για την […], κατά […]χαµηλότερες
για την […] και κατά […] χαµηλότερες για την […], γεγονός που συνεπάγεται
µείωση της σταθµισµένης µέσης τιµής φρέσκου γάλατος εν γένει. Περαιτέρω, µε την
υπόθεση ακόµη και µιας µικρής «καθαρής» µείωσης του οριακού κόστους
παραγωγής λόγω της συγχώνευσης (πέραν δηλαδή της εξισορρόπησης κόστους) της
τάξης του 10%, κάτι που µπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ως ενδεχόµενο, οι µέσες τιµές
φρέσκου γάλατος µετά την συγχώνευση αναµένεται ότι θα µειωθούν σηµαντικά για
όλα τα σήµατα και, συγκεκριµένα, κατά […]για την […] για την […] για την […] και
[…] για την […]».

288)

Η βασική µεθολογία των προαναφερόµενων οικονοµετρικών εκτιµήσεων και της
προσοµοίωσης (και, ειδικότερα, η χρήση του υποδείγµατος AIDS, καθώς και των
log-log ή log linear υποδειγµάτων) είναι ευρέως αποδεκτή [βλ. ενδεικτικά Υπόθ. E.E.
COMP/M.5046 Friesland/Campina] και, συναφώς, κρίνεται από την Ε.Α. ως
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εµπεριστατωµένη. Ωστόσο, και παρά τη µερική επαλήθευση βασικών στοιχείων και
υποθέσεων της υποβληθείσας οικονοµικής µελέτης, δεν κατέστη δυνατή η συνολική
αξιολόγησή της, κυρίως λόγω έλλειψης επαρκώς συγκρίσιµων κοστολογικών
στοιχείων για τις εταιρίες του κλάδου που συνέλλεξε η Γ.∆.Α. κατά την έρευνά της
ή/και στοιχείων που προσκοµίστηκαν από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Ως εκ
τούτου, δεν κατέστη δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα, εντός των
χρονικών περιθωρίων που προβλέπει ο νόµος για την εξέταση της υπόθεσης.
289)

Όσον αφορά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, οι οικονοµικές ωφέλειες που
επιτυγχάνονται µε την εξεταζόµενη συγκέντρωση έχουν ως κύριο αποτέλεσµα –
σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα εταιρία – τη σηµαντική µείωση των λειτουργικών
εξόδων και την ενίσχυση της εξαγωγικής δύναµης των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων, καθώς και την αισθητή αύξηση της αποτελεσµατικότητας της νέας
οντότητας προς όφελος του καταναλωτή, εξουδετερώνοντας έτσι τις όποιες,
θεωρητικά, αρνητικές επιδράσεις της στον ανταγωνισµό. Ειδικότερα, η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας λόγω της εξαγοράς αναµένεται να προκύψει κατά τη
γνωστοποιούσα, µεταξύ άλλων, από τις οικονοµίες κλίµακος και τις συνέργειες σε
επίπεδο διοίκησης, παραγωγής, πωλήσεων, και κυρίως σε επίπεδο δικτύων διανοµής.
Συνολικά, οι αναµενόµενες συνέργειες από τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση
υπολογίζονται από την γνωστοποιούσα σε […] εκ. κατ’ έτος, σε βάθος τριετίας.
Κατά τη γνωστοποιούσα, η νέα οντότητα θα έχει κάθε κίνητρο να «περάσει» τις
αναµενόµενες ωφέλειες από τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της στον
καταναλωτή, µειώνοντας τις µέσες τιµές διάθεσης των προϊόντων της, προκειµένου
να ανταπεξέλθει στον έντονο ανταγωνισµό των λοιπών εταιριών του κλάδου.

290)

Επισηµαίνεται, σχετικώς, ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν κατέστη δυνατόν να
επαληθευτούν και να εκτιµηθούν ποσοτικά οι επικαλούµενες ως άνω βελτιώσεις της
αποτελεσµατικότητας. Και τούτο, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από τη
γνωστοποιούσα να εξειδικεύσει µε µεγαλύτερη σαφήνεια και να στοιχειοθετήσει µε
ακριβή στοιχεία/εκτιµήσεις τις αναµενόµενες οικονοµικές ωφέλειες από τη
εξεταζόµενη συγκέντρωση, ανά είδος και κατηγορία. Πράγµατι, οι περισσότερες από
τις πληροφορίες βάσει των οποίων οι αρχές ανταγωνισµού αξιολογούν κατά πόσον
µια συγκέντρωση θα επιφέρει βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας, βρίσκονται
αποκλειστικά στην κατοχή των συµµετεχόντων στη συγκέντρωση µερών.
Εναπόκειται, εποµένως, στα κοινοποιούντα µέρη να υποβάλουν σε εύθετο χρόνο
όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι η
επικαλούµενη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας συνδέεται µε τη συγκεκριµένη
συγκέντρωση και ότι είναι πιθανό να υλοποιηθεί [βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για
την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµείο 87]. Εν προκειµένω, η
γνωστοποιούσα επιχείρηση δεν εξειδίκευσε µε σαφήνεια τις επικαλούµενες
βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας, ούτε και προσκόµισε για την τεκµηρίωση των
ισχυρισµών της τυχόν εσωτερικά έγγραφα που χρησιµοποιήθηκαν από τη διοίκηση
των επιχειρήσεων κατά τη λήψη της απόφασης για τη συγκέντρωση ή άλλα συναφή
αποδεικτικά µέσα.

291)

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν προσκοµίσθηκαν τα αναγκαία στοιχεία που θα
επέτρεπαν µια ποσοτική εκτίµηση των επικαλούµενων βελτιώσεων της
αποτελεσµατικότητας στην κρινόµενη υπόθεση, ορισµένες από τις επικαλούµενες

93

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

οικονοµικές ωφέλειες µπορεί να θεωρηθεί ότι θα έχουν θετική εν γένει επίπτωση για
τους καταναλωτές. Ειδικότερα:
•

Άρση επικάλυψης δικτύων διανοµής: η διανοµή των προϊόντων και των δύο
επιχειρήσεων είναι δυνατό να επιτευχθεί σαφώς πιο αποτελεσµατικά από ένα
δίκτυο. Το εν λόγω δίκτυο διανοµής αναµένεται να αναπτυχθεί µε βέλτιστο
τρόπο, καθώς στα ίδια µεταφορικά µέσα θα µεταφέρονται κωδικοί και των δύο
εταιριών, µειώνοντας δροµολόγια εκεί που πρέπει, και αυξάνοντας δροµολόγια ή
ανοίγοντας νέες τοπικές αγορές (π.χ. νησιά ή αποµακρυσµένες περιοχές), εκεί
όπου µέχρι σήµερα η διανοµή κωδικών µίας και µόνο εταιρίας ήταν πιθανώς
ασύµφορη. Η εξαγοράζουσα εταιρία θα έχει σαφώς µικρότερο κόστος µεταφοράς
και µέρος της προκύπτουσας ωφέλειας δύναται (θεωρητικά τουλάχιστον) να
µετακυληθεί στον καταναλωτή, εφόσον βεβαίως ο βαθµός της πίεσης από
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, το κόστος των πρώτων υλών, τα χαρακτηριστικά
της ζήτησης και το ποσοστό κέρδους επί των τιµών χονδρικής των διανοµέων και
των λιανοπωλητών παραµείνουν ως έχουν. Η ενδεχόµενη αυτή µείωση του
κόστους µεταφοράς µε την άρση αλληλοεπικάλυψης των δικτύων διανοµής
θεωρείται άµεση, καθώς αφορά σε λειτουργικά κόστη.

•

Συνέργειες στο δίκτυο προµήθειας: αντίστοιχες, αν και µικρότερες, ωφέλειες
µπορεί να προκύψουν και από τη µερική άρση επικαλύψεων στο δίκτυο
προµήθειας των συµµετεχουσών εταιριών, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω
µείωση λειτουργικών εξόδων.

•

Ενίσχυση εξαγωγικής δυναµικής και βέλτιστη διαχείριση πλεονάζουσας
παραγωγικής ικανότητας: λόγω της καλύτερης διαχείρισης της πλεονάζουσας
παραγωγικότητας των συµµετεχουσών και της ισχυροποίησης της παρουσίας της
νέας οντότητας σε αγορές εξωτερικού µπορεί, επίσης, να προκύψει πτώση του
κόστους παραγωγής. Ειδικότερα, τυχόν οικονοµίες κλίµακος παραγωγής µπορεί
να ωφελήσουν συνάµα και τον Έλληνα καταναλωτή, καθώς µπορεί να
οδηγήσουν σε µείωση του κόστους παραγωγής και σε ανταγωνιστικότερες τιµές
στο µέλλον. Παράλληλα, µε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
εξαγωγικής δυναµικής της νέας επιχείρησης, θα είναι δυνατή, µέσω του
µοιράσµατος του οικονοµικού ρίσκου (diversification of risk, risk pooling) η σε
µεγαλύτερο βαθµό απεξάρτηση της οικονοµικής βιωσιµότητάς της από την
οικονοµική συγκυρία της εγχώριας αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, εξορθολογίζεται
ο επιχειρηµατικός προγραµµατισµός, βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα.
Επίσης, τυχόν τόνωση των εξαγωγών θα ενισχύσει, έµµεσα, και την εγχώρια
παραγωγή στο προηγούµενο στάδιο (επίπεδο κτηνοτροφίας), δοθέντος ότι οι δύο
οντότητες παραδοσιακά προµηθεύονται το µεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών
τους σε γάλα από τους έλληνες παραγωγούς.

•

Συνέργειες τεχνογνωσίας: η νέα οντότητα θα είναι, επίσης, σε ευνοϊκότερη θέση
για την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων, επ’ ωφελεία του καταναλωτή.
Θα πρέπει να αναµένονται, σχετικώς, και ωφέλειες στην διοικητική
αποτελεσµατικότητα και στην αποτελεσµατικότητα της προώθησης των
προϊόντων των δύο εταιριών.
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292)

Στην κρινόµενη υπόθεση παρέλκει η εκτενέστερη εξέταση των επικαλούµενων
βελτιώσεων της αποτελεσµατικότητας (και, ειδικότερα, κατά πόσο αυτές είναι
ουσιώδεις, επαληθεύσιµες και έγκαιρες, ώστε να επωφεληθούν οι καταναλωτές στις
σχετικές αγορές όπου δύναται να ανακύψουν προβλήµατα ανταγωνισµού), καθώς –
δεδοµένων των δεσµεύσεων που τελικώς προτάθηκαν από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις και των συνακόλουθων διορθωτικών µέτρων που επιβλήθηκαν από την
Ε.Α. (βλ. Ενότητα V κατωτέρω) – η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναµένεται
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού.

III.3.4 ∆ευτερεύοντες περιορισµοί
293)

Κατά το άρθρο 4δ παρ. 7 του ν. 703/1977, οι αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισµού που εκδίδονται βάσει των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου
συγκεντρώσεων, καλύπτουν και τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε την
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτή (δευτερεύοντες
περιορισµοί). Αντίθετα, περιορισµοί που δεν ικανοποιούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
δεν καλύπτονται από την εγκριτική απόφαση. Τούτο βέβαια δεν σηµαίνει ότι η τυχόν
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού τίθεται κατά κάποιο τρόπο υπό
αίρεση. Απλώς, η εγκριτική απόφαση δεν καλύπτει τους αδικαιολόγητους αυτούς
περιορισµούς, οι οποίοι κρίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.
703/1977 (και 101 και 102 ΣΛΕΕ), εφόσον οι τελευταίες είναι εφαρµοστέες.

294)

Οι ρήτρες µη ανταγωνισµού διασφαλίζουν τη µεταβίβαση στον αγοραστή της
πλήρους αξίας των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία
περιλαµβάνουν γενικά τόσο πάγια όσο και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η φήµη
και πελατεία που απέκτησε ή η τεχνογνωσία που ανέπτυξε ο πωλητής. Τα στοιχεία
αυτά όχι µόνο συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση, αλλά είναι επίσης αναγκαία
για την πραγµατοποίησή της, εφόσον, χωρίς αυτά, θα πρέπει εύλογα να υποτεθεί ότι
δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση της επιχείρησης ή τµήµατός της.
Ωστόσο, οι εν λόγω ρήτρες µη ανταγωνισµού που επιβάλλονται στον πωλητή κατά
τη µεταβίβαση µίας επιχείρησης ή τµήµατός της δεν δικαιολογούνται από το θεµιτό
στόχο της πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης παρά µόνο εφόσον η διάρκεια, το
γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής, το αντικείµενό τους και τα πρόσωπα που συνδέονται
µε αυτές δεν υπερβαίνουν το εύλογα αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.
Έχει σχετικώς κριθεί ότι ρήτρες µη ανταγωνισµού δικαιολογούνται για χρονικά
διαστήµατα έως τρία (3) έτη, όταν η µεταβίβαση της επιχείρησης περιλαµβάνει την
πελατεία µε τη µορφή υπεραξίας (goodwill) καθώς και την τεχνογνωσία. Εφόσον
περιλαµβάνεται µόνον η υπεραξία, δικαιολογούνται για διαστήµατα έως δύο (2) έτη
[βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται
άµεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση τους, ΕΕ
2005 C56/24, παρ. 20].

295)

Εξάλλου, το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής µίας ρήτρας µη ανταγωνισµού θα πρέπει
κανονικά να περιορίζεται στην περιοχή, στην οποία ο πωλητής προσέφερε τα σχετικά
προϊόντα ή υπηρεσίες πριν από την συγκέντρωση. Οµοίως, η ισχύς των ρητρών µη
ανταγωνισµού πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αποτελούν
το συγκεκριµένο αντικείµενο της οικονοµικής δραστηριότητας της µεταβιβαζόµενης
επιχείρησης [βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που
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συνδέονται άµεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την
πραγµατοποίηση τους, ο.π., παρ. 23].
296)

Ρήτρες που υποχρεώνουν τον πωλητή να µην αποκτά οικονοµική συµµετοχή σε
οιαδήποτε επιχείρηση που ανταγωνίζεται τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση µπορεί να
θεωρηθεί ότι σχετίζονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητες για την
πραγµατοποίησή της, υπό τους ίδιους όρους που καταγράφονται ανωτέρω για τις
ρήτρες µη ανταγωνισµού, εκτός εάν απαγορεύουν στον πωλητή να αγοράζει ή να
κατέχει καθαρά χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις ή συµµετοχές που δεν του
παρέχουν, άµεσα ή έµµεσα, διοικητικές αρµοδιότητες ή οποιαδήποτε ουσιαστική
επιρροή σε εταιρία που ανταγωνίζεται τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση [βλ.
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε
τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση τους, ο.π., παρ.
25]. Περαιτέρω, οι ρήτρες µη προσέλκυσης προσωπικού του άλλου µέρους έχουν
ανάλογες επιπτώσεις και, εποµένως, εκτιµώνται µε παρόµοιο τρόπο όπως οι ρήτρες
µη ανταγωνισµού [βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που
συνδέονται άµεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την
πραγµατοποίηση τους, ο.π., παρ. 26].

297)

Εν προκειµένω, στο από 1.9.2010 ιδιωτικό συµφωνητικό ([…] - Υποχρέωση µη
ανταγωνισµού) µεταξύ της εξαγοράζουσας και των µετόχων […] της
εξαγοραζόµενης προβλέπονται τα εξής:
«[…]».

298)

Οι ως άνω ρήτρες µη ανταγωνισµού καλύπτονται από την εγκριτική απόφαση επί της
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, µόνον εφόσον πληρούνται οι προαναφερόµενοι
όροι για τους ανεκτούς περιορισµούς από άποψη αντικειµένου, πεδίου εφαρµογής
και χρόνου (όπως αυτοί περιγράφονται στην Ανακοίνωση της Ε.Ε. σχετικά µε τους
περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για
την πραγµατοποίηση τους). Επισηµαίνεται, σχετικώς, ότι οι περιορισµοί που
προβλέπονται στον όρο 7.2. θα µπορούσαν να θεωρηθούν εύλογοι µόνο στο βαθµό
που δεν απαγορεύουν στους πωλητές να αγοράζουν ή να κατέχουν, για καθαρά
χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις, συµµετοχές που δεν τους παρέχουν, άµεσα ή
έµµεσα, διοικητικές αρµοδιότητες ή οποιαδήποτε ουσιαστική επιρροή σε εταιρία που
ανταγωνίζεται τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση.

IV ΤΑΧΕΙΑ / ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ CATERING
299)

Κατά τη γνωστοποιούσα, οι σχετικές αγορές του κλάδου, στις οποίες τα µέρη έχουν
σχέση πραγµατικού ή δυνητικού πελάτη-προµηθευτή, είναι οι ακόλουθες:
•

Αγορά αεροπορικού catering, για την οποία θεωρεί ότι είναι ορθότερο να γίνει
δεκτό ότι περιορίζεται στις υπηρεσίες σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων,
δεδοµένου ότι για την παρουσία σε αυτή απαιτούνται ειδικές άδειες, εν αντιθέσει
µε την τροφοδοσία των κυλικείων και εστιατορίων που βρίσκονται εντός των
αεροδροµίων της χώρας,

•

Αγορά ταχείας/µαζικής εστίασης, για την οποία όµως, η γνωστοποιούσα
υποστηρίζει ότι υφίσταται µερική εναλλαξιµότητα µε τα καταστήµατα καφέζαχαροπλαστείων, στα οποία προσφέρονται ορισµένα είδη κρύου, ιδίως, φαγητού,
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καθώς και µε τις παραδοσιακές ταβέρνες, όπως και µε τα εστιατόρια «casual
dining»,

300)

•

Αγορά καφέ-ζαχαροπλαστείων,

•

Υπο-αγορά βιοµηχανικού catering: τροφοδοσία µονάδων µαζικής εστίασης, και

•

Ενιαία υπο-αγορά εκµετάλλευσης casual εστιατορίων.

Σύµφωνα µε παλαιότερες αποφάσεις της Ε.Α.[βλ. ενδεικτικά Βλ. αποφάσεις Ε.Α.
310/V/2006 ∆ΕΛΤΑ/ΒΛΑΧΑΣ, 314/V/2006 Συγκέντρωση ∆ΕΛΤΑ/CHIPITA,
369/V/2007 & 373/V/2007 Aυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων,
394/V/2008 Συγκέντρωση EVEREST, OLYMPIC CATERING/VIVARTIA], οι
σχετικές αγορές στην εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων είναι οι εξής:
•

Αγορά ταχείας/µαζικής εστίασης. Οι επιχειρήσεις ταχείας εστίασης µπορούν να
διακριθούν περαιτέρω σε κατηγορίες, ανάλογα του τύπου των καταστηµάτων που
λειτουργούν και των βασικών κατηγοριών προϊόντων που προσφέρουν, όπως: (i)
Επιχειρήσεις ταχείας εστίασης, µε κύριο µενού προϊόντα µε βάση τα burger (fast–
food), (ii) Επιχειρήσεις πώλησης πίτσας, (iii) Επιχειρήσεις παροχής γευµάτων µε
παραδοσιακές γεύσεις όπως σουβλάκι, γύρο κλπ., (iv) Επιχειρήσεις παροχής
γευµάτων "snack" και (v) Επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων µε βάση το
κοτόπουλο.

•

Καφέ-ζαχαροπλαστεία,

•

Βιοµηχανικό catering, το οποίο διακρίνεται περαιτέρω στις εξής διακριτές
σχετικές αγορές:
(1) Catering δεξιώσεων και εκδηλώσεων,
(2) Βιοµηχανικό ή βιοµηχανοποιηµένο catering, που επίσης διακρίνεται
περαιτέρω: i) στην τροφοδοσία µονάδων µαζικής εστίασης και ii) στο
επαγγελµατικό ή «contract catering», δηλαδή στην τροφοδοσία πάσης φύσεως
οργανισµών για την τακτική σίτιση ατόµων που σχετίζονται µε αυτούς και
(3) Αεροπορικό catering, που περιλαµβάνει i) τις υπηρεσίες σίτισης επιβατών
αεροπορικών πτήσεων καθώς και ii) την τροφοδοσία των κυλικείων και
εστιατορίων που βρίσκονται εντός των αεροδροµίων της χώρας.

IV.1 ΣΧΕΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ∆ΟΜΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
IV.1.1 Επηρεαζόµενες αγορές ταχείας
εστιατορίων casual dinning
301)

/µαζικής

εστίασης

και

εκµετάλλευσης

Στην αγορά ταχείας/µαζικής εστίασης δραστηριοποιείται από τις συµµετέχουσες
µόνο η VIVARTIA, µέσω:
•

της εταιρίας «GOODYS A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»: Σήµερα λειτουργούν
συνολικά 170 καταστήµατα µε το σήµα Goody’s στην Ελλάδα εκ των οποίων τα
[…] είναι εταιρικά και τα υπόλοιπα λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης,

•

της αλυσίδα ταχείας εστίασης υπό το σήµα MEGUSTO: Σήµερα λειτουργούν […]
καταστήµατα MEGUSTO.
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•

του Οµίλου «EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ», ο οποίος
δραστηριοποιείται στην αγορά µέσω καταστηµάτων µε το οµώνυµο σήµα. Ο
συνολικός αριθµός καταστηµάτων EVEREST ανέρχεται σε […] εκ των οποίων τα
[…] καταστήµατα είναι εταιρικά και τα […] λειτουργούν µε το σύστηµα της
δικαιόχρησης.

•

της «ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»: Σήµερα λειτουργούν µε το σύστηµα
δικαιόχρησης […] καταστήµατα µε την επωνυµία ΚΑΤΣΕΛΗΣ.

302)

Η γνωστοποιούσα, σύµφωνα και µε την υπ’ αριθµ. 314/V/2006 Απόφαση της Ε.Α.,
διακρίνει τις επιχειρήσεις ταχείας εστίασης σε κατηγορίες, ανάλογα µε τον τύπο των
καταστηµάτων που λειτουργούν και των βασικών κατηγοριών προϊόντων που
προσφέρουν, όπως: (i) Επιχειρήσεις ταχείας εστίασης, µε κύριο µενού προϊόντα µε
βάση τα burger (fast–food), (ii) Επιχειρήσεις πώλησης πίτσας, (iii) Επιχειρήσεις
παροχής γευµάτων µε παραδοσιακές γεύσεις όπως σουβλάκι, γύρο κλπ., (iv)
Επιχειρήσεις παροχής γευµάτων "snack", και (v) Επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων
µε βάση το κοτόπουλο. Περαιτέρω, οι ως άνω αγορές διακρίνονται από τα
καταστήµατα καφέ – ζαχαροπλαστείων, παρά τις ενδείξεις για µερική
εναλλαξιµότητα από την πλευρά της ζήτησης µεταξύ των δύο κατηγοριών
καταστηµάτων. Ωστόσο, παρέλκει η ακριβής οριοθέτηση των σχετικών αυτών
αγορών στην υπό κρίση υπόθεση, δεδοµένου κυρίως ότι (α) σε αυτές
δραστηριοποιείται από τα µέρη µόνον η VIVARTIA και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται
θέµα αύξησης/ενδυνάµωσης των µεριδίων αγοράς ως αποτέλεσµα της
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης και (β) υφίσταται έντονος πραγµατικός και
δυνητικός ανταγωνισµός και δεν αναµένεται επηρεασµός των άµεσων
ανταγωνιστικών συνθηκών λόγω της κρινόµενης συγκέντρωσης.

303)

Στην αγορά εκµετάλλευσης «casual dinning» δραστηριοποιείται εκ των µερών µόνο
η VIVARTIA, µέσω του Οµίλου EVEREST, µε την εκµετάλλευση ιταλικών
εστιατορίων µε την επωνυµία «La Pasteria». Στην ελληνική αγορά λειτουργούν
συνολικά […] καταστήµατα εκ των οποίων […] είναι εταιρικά και τα λοιπά
λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιόχρησης. Επίσης, η VIVARTIA δραστηριοποιείται
και στην αγορά εστιατορίων ελληνικής κουζίνας υπό το σήµα «kuzina» µε […]
κατάστηµα εταιρικό και […] franchise.

304)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην περίπτωση της ταχείας εστίασης µπορεί να
θεωρηθεί κατά περίπτωση: (i) κάθε επιµέρους δήµος στον οποίο δραστηριοποιείται η
κρινόµενη επιχείρηση, µε κριτήριο το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό για τον τελικό
καταναλωτή και (ii) η Ελληνική Επικράτεια, µε κριτήριο το αποτέλεσµα στον
ανταγωνισµό για τους προµηθευτές. Στην υπό κρίση υπόθεση, ως σχετική
γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου
δραστηριοποιείται το δίκτυο καταστηµάτων GOODY´S (αλλά και Flocafe) της
VIVARTIA και το δίκτυο των καταστηµάτων EVEREST, του Οµίλου EVEREST,
υπό επαρκώς οµοιόµορφες συνθήκες ανταγωνισµού.

305)

Στην ευρύτερη αγορά ταχείας εστίασης (συµπεριλαµβανοµένου του causal dinning),
την σηµαντικότερη παρουσία ως µεµονωµένη επιχείρηση έχει η GOODY´S, η οποία
καλύπτει περίπου το ένα έκτο της αγοράς τόσο σε επισκέψεις όσο και σε
κατανάλωση. Οι εταιρίες EVEREST και ΓΡΗΓΟΡΗΣ έχουν επίσης αξιόλογη
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παρουσία στην αγορά µε µερίδια που ανέρχονται στο […]% και […]% αντίστοιχα σε
επισκεψιµότητα, και […]% και […]% αντίστοιχα σε κατανάλωση. Σηµαντική
θεωρήθηκε κατά την γνωστοποιούσα, αλλά και ανταγωνιστών του κλάδου, η είσοδος
δύο αλυσίδων ταχείας εστίασης µε κύριο µενού προϊόντα µε βάση τα burger και
συγκεκριµένα της Simply Burger η οποία πλέον εκµεταλλεύεται […] καταστήµατα.
Εκτίµηση µεριδίων αγοράς εστίασης (σε επισκέψεις)
GOODY´S
EVEREST
McDONALD'S
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΑ
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΑ∆ΙΚΑ
ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ
ΤΑΒΕΡΝΕΣ
CASUAL DINNING

2005
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[5-10]%

2006
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%

[30-40]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
[0-5]%

[30-40]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
[0-5]%

2007
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[30-40]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
[0-5]%

2008
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[30-40]%
[20-30]%
[5-10]%
[10-20]%
[0-5]%

2009
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[30-40]%
[10-20]%
[5-10]%
[10-20]%
[0-5]%

Εκτίµηση µεριδίων αγοράς εστίασης (σε κατανάλωση)
GOODY'S
EVEREST
McDONALD'S
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ
ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΑ
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΑ∆ΙΚΑ
ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ
ΤΑΒΕΡΝΕΣ
CASUAL DINNING

2005
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%

2006
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%

[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[20-30]%
[0-5]%

[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[20-30]%
[0-5]%

2007
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[20-30]%
[0-5]%

2008
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[20-30]%
[0-5]%

2009
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[20-30]%
[0-5]%

Πηγή: Μελέτη Prisma Optimal (προσκοµισθείσα από τη γνωστοποιούσα)

306)

Τα µερίδια αγοράς µε βάση τη µελέτη της ICAP διαφοροποιούνται από αυτά της
µελέτης της Prisma Optimal και είναι τα ακόλουθα:
[…]

Πηγή: Μελέτη «Αλυσίδες Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης 2009» - ICAP

307)

Τόσο η αγορά ταχείας/µαζικής εστίασης, όσο και η αγορά εκµετάλλευσης
εστιατορίων casual dinning, µπορεί να θεωρηθούν ως επηρεαζόµενες αγορές για τους
σκοπούς της υπό εξέταση συγκέντρωσης, καθώς οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αυτές έχουν ως πραγµατικό ή δυνητικό προµηθευτή τη
ΜΕΒΓΑΛ σε αγορές προϊόντων όπου η νέα οντότητα θα έχει αθροιστικά µερίδια
αγοράς άνω του 25%.

308)

Η διανοµή προϊόντων στα καταστήµατα Goοdy’s και Flocafe γίνεται […], ενώ µέρος
των προϊόντων παράγουν και διανέµουν στα καταστήµατα εταιρίες του οµίλου (ιδίως
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η HELLENIC CATERING). Η διανοµή προϊόντων στα καταστήµατα EVEREST
γίνεται κατά βάση από […]. Οι µεγάλοι προµηθευτές […], ενώ σε περιορισµένο
βαθµό η διανοµή γίνεται […]. Περαιτέρω, υφίσταται δίκτυο συντήρησης και
επισκευής για τα καταστήµατα EVEREST και La Pasteria. Οι υπόλοιπες ανάγκες
εξυπηρέτησης, συντήρησης επισκευών ικανοποιούνται από […].
309)

Στις εξεταζόµενες αγορές εστίασης υφίσταται µερική καθετοποίηση, καθώς τα
καταστήµατα του οµίλου VIVARTIA/Everest προµηθεύονται ορισµένα προϊόντα
από τις παραγωγικές µονάδες της γνωστοποιούσας.

IV.1.2 Επηρεαζόµενη αγορά καφέ/ζαχαροπλαστείων
310)

Στην αγορά καφέ-ζαχαροπλαστείων δραστηριοποιείται η VIVARTIA, µέσω των
καταστηµάτων «FLOCAFE» τα οποία σήµερα ανέρχονται στα […]. Από το σύνολο
των καταστηµάτων µόλις τα […] είναι εταιρικά, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν µε το
σύστηµα δικαιόχρησης.

311)

Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, ο ακριβής υπολογισµός του συνολικού µεγέθους της
αγοράς καφεστιατορίων δεν είναι εφικτός, αφενός λόγω της περιορισµένης
δυνατότητας άντλησης σχετικών στοιχείων από επίσηµες πηγές, και αφετέρου διότι
στην αγορά, πλην του κλασσικού τύπου καφέ-ζαχαροπλαστείων, δραστηριοποιείται
πληθώρα άλλων επώνυµων και µη επιχειρήσεων, όπως πολυκαταστήµατα, αλυσίδες
βιβλιοπωλείων κ.αλ. Για τους προαναφερθέντες λόγους δεν είναι δυνατή και η
ασφαλής εκτίµηση των µεριδίων αγοράς των δραστηριοποιούµενων στην αγορά
επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε µελέτη της εταιρίας PRISMA OPTIONS για το έτος
2010.
Μέγεθος αγοράς καφέ/ ζαχαροπλαστείων (σε επισκέψεις)
2005
2006
2007
2008

2009

FLOCAFE

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

STARBUCKS

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

HAAGEN DAZS

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

∆Ω∆ΩΝΗ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΑΙΓΛΗ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

LE PALMIER

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ […]
EVEREST
[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

[…]
[…]
[…]
[…]
Μέγεθος αγοράς καφέ/ ζαχαροπλαστείων (σε κατανάλωση)
2005
2006
2007
2008

[…]

2009

FLOCAFE

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

STARBUCKS

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]
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Μέγεθος αγοράς καφέ/ ζαχαροπλαστείων (σε επισκέψεις)
2005
2006
2007
2008
HAAGEN DAZS
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]

∆Ω∆ΩΝΗ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΑΙΓΛΗ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

LE PALMIER

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ […]
EVEREST
[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

312)

Οι εταιρίες του οµίλου που δραστηριοποιούνται στην αγορά κατέχουν σηµαντική
θέση σε αυτή, η οποία όµως υπολείπεται του […]% της αγοράς.

Μερίδια αγοράς καφέ/ ζαχαροπλαστείων (σε επισκέψεις)
2005
2006
2007
2008
FLOCAFE
[5-10]% [10-20]% [10-20]% [10-20]%
STARBUCKS
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
HAAGEN DAZS
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
∆Ω∆ΩΝΗ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΑΙΓΛΗ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
LE PALMIER
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ [70-80]% [70-80]% [60-70]% [60-70]%
EVEREST
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
[5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]%
Μερίδια αγοράς καφέ/ ζαχαροπλαστείων (σε κατανάλωση)
2005
2006
2007
2008
FLOCAFE
[5-10]% [10-20]% [10-20]% [10-20]%
STARBUCKS
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
HAAGEN DAZS
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
∆Ω∆ΩΝΗ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΑΙΓΛΗ
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
LE PALMIER
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ [70-80]% [70-80]% [60-70]% [60-70]%
EVEREST
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[5-10]%
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
[5-10]% [5-10]% [5-10]% [5-10]%
313)

2009

2009
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[60-70]%
[5-10]%
[5-10]%
2009
[10-20]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[0-5]%
[60-70]%
[5-10]%
[5-10]%

Η αγορά καφέ/ζαχαροπλαστείων µπορεί να θεωρηθεί επηρεαζόµενη αγορά για τους
σκοπούς εξέτασης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, καθώς οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε αυτή έχουν ως πραγµατικό ή δυνητικό προµηθευτή τη
ΜΕΒΓΑΛ σε αγορές προϊόντων όπου η νέα οντότητα θα έχει αθροιστικά µερίδια
αγοράς άνω του 25%.
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314)

Στις εξεταζόµενες αγορές καφέ/ζαχαροπλαστείων υφίσταται µερική καθετοποίηση,
καθώς τα καταστήµατα του οµίλου VIVARTIA/Everest προµηθεύονται ορισµένα
προϊόντα από τις παραγωγικές µονάδες της γνωστοποιούσας.

IV.1.3 Αγορά catering
315)

Η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι η κάλυψη διαφορετικών αναγκών επιβάλλει το
διαχωρισµό του κλάδου των εταιριών catering στις εξής βασικές κατηγορίες, που
αποτελούν και διακριτές σχετικές αγορές [Βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Α.
192/II/2001 και 314/V/2006]:
(1) Catering δεξιώσεων και εκδηλώσεων.
(2) Βιοµηχανικό ή βιοµηχανοποιηµένο catering, που επίσης διακρίνεται: i) στην
τροφοδοσία µονάδων µαζικής εστίασης (κυλικεία κλπ) και ii) στο επαγγελµατικό ή
«contract catering», ήτοι στην τροφοδοσία πάσης φύσεως οργανισµών για την
τακτική σίτιση ατόµων που σχετίζονται µε αυτούς (εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
νοσοκοµεία, στρατός κλπ).
(3) Αεροπορικό catering, που, σύµφωνα µε την ΕΑ, περιλαµβάνει τις υπηρεσίες
σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων καθώς και την τροφοδοσία των κυλικείων
και εστιατορίων που βρίσκονται εντός των αεροδροµίων της χώρας.

316)

Ως σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εθνική διάσταση. Η
Γ.∆.Α. συµφωνεί µε την άποψη της γνωστοποιούσας δεδοµένης και της µεγάλης
γεωγραφικής διασποράς των ανταγωνιστών αλλά και των πελατών στην ελληνική
επικράτεια.

317)

Η γνωστοποιούσα δραστηριοποιείται στο α) βιοµηχανικό/βιοµηχανοποιηµένο
catering, β) στη σίτιση επιβατών αεροπορικών πτήσεων και γ) στην τροφοδοσία
κυλικείων εντός αεροδροµίων.

IV.1.3.1 Επηρεαζόµενη αγορά βιοµηχανικού/ βιοµηχανοποιηµένου catering
318)

Στην αγορά βιοµηχανοποιηµένου catering δραστηριοποιείται µόνο η VIVARTIA
µέσω των ακόλουθων επιχειρήσεων HELLENIC CATERING Α.Ε., OLYMPIC
CATERING Α.Ε. και OLYMPUS PLAZA CATERING Α.Ε..

319)

Την ισχυρότερη παρουσία στην εν λόγω αγορά έχει η εταιρία «ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ
ΑΦΟΙ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ», ενώ σηµαντική παρουσία έχουν η θυγατρική της
γνωστοποιούσας OLYMPUS PLAZA CATERING και η «NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΕ».
Τέλος, το µερίδιο της HELLENIC CATERING εκτιµάται ότι δεν υπερβαίνει το
[…]% της αγοράς.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΦΟΙ ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ
OLYMPUS PLAZA CATERING ΑΕ
NEWREST ΕΛΛΑΣ ΑΕ
FIRST CLASS ΑΒΕ&ΤΕ
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ
OLYMPIC CATERING AE

Μερίδιο αγοράς για
το 2009
[10-20]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
[5-10]%
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Μερίδιο αγοράς για
το 2009
[0-5]%
[0-5]%

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΟΥΤΟΣ Α. ΑΕ
ALPHA GLOBAL TRADING ΑΕΒΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ
GOURMET)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΕ(FRESH

[0-5]%

Πηγή: «ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – CATERING», Σεπτέµβριος 2010, ICAP (προσκοµισθείσα από γνωστοποιούσα)

320)

Η αγορά βιοµηχανικού/ βιοµηχανοποιηµένου catering µπορεί να θεωρηθεί ως
επηρεαζόµενη αγορά για τους σκοπούς αξιολόγησης της κρινόµενης υπόθεσης,
καθώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή έχουν ως πραγµατικό ή
δυνητικό προµηθευτή τη ΜΕΒΓΑΛ σε αγορές προϊόντων όπου η νέα οντότητα θα
έχει αθροιστικά µερίδια αγοράς άνω του 25%.

IV.1.3.2 Επηρεαζόµενη αγορά σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων
321)

Η γνωστοποιούσα ισχυρίζεται ότι είναι ορθότερο να γίνει δεκτό ότι η αγορά
αεροπορικού catering περιορίζεται στις υπηρεσίες σίτισης επιβατών αεροπορικών
πτήσεων, δεδοµένου ότι για την παρουσία σε αυτή απαιτούνται ειδικές άδειες, εν
αντιθέσει µε την τροφοδοσία των κυλικείων και εστιατορίων που βρίσκονται εντός
των αεροδροµίων της χώρας. Πράγµατι, το αεροπορικό catering προϋποθέτει
διαδικασίες λειτουργίας οι οποίες διαφέρουν από τις άλλες δραστηριότητες σίτισης
καθώς απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο σε επιβατικό κοινό, η σύνθεση των
γευµάτων καθορίζεται αυστηρά από τις αεροπορικές εταιρίες, απαιτείται
εξειδικευµένος εξοπλισµός αλλά και εξειδικευµένο προσωπικό. Ωστόσο, παρέλκει η
ακριβής οριοθέτηση της εν λόγω αγοράς στην παρούσα υπόθεση, καθώς δεν
αναµένονται δυσµενείς επιπτώσεις στην λειτουργία του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού στις αγορές αυτές ως αποτέλεσµα της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης.

322)

Στην αγορά αυτή δραστηριοποιείται εκ των µερών µόνο η VIVARTIA µέσω της
θυγατρικής της OLYMPIC CATERING. Η αγορά της αεροτροφοδοσίας
χαρακτηρίζεται από µικρό αριθµό εταιριών, καθώς απαιτεί εξειδικευµένη
τεχνογνωσία και ειδικές άδειες. Οι εν λόγω άδειες παρέχονται συνήθως ανά
αεροδρόµιο και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, κατόπιν δηµόσιου
διαγωνισµού. Η OLYMPIC CATERING κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά
σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων, ενώ σηµαντική είναι η δραστηριότητα και
των εταιριών «ABELA ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και «NEWREST ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ».
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OLYMPIC CATERING AE
ABELA ΕΛΛΑΣ ΑΕ
NEWREST ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ CATERING AE
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ

Μερίδιο
αγοράς για το
2009
[40-50]%
[20-30]%
[10-20]%
[5-10]%
[0-5]%
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Πηγή: «ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – CATERING», Σεπτέµβριος 2010, ICAP (προσκοµισθείσα από γνωστοποιούσα)

323)

Η αγορά σίτισης επιβατών αεροπορικών πτήσεων µπορεί να θεωρηθεί ως
επηρεαζόµενη αγορά για τους σκοπούς αξιολόγησης της κρινόµενης υπόθεσης,
καθώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή έχουν ως πραγµατικό ή
δυνητικό προµηθευτή τη ΜΕΒΓΑΛ σε αγορές προϊόντων όπου η νέα οντότητα θα
έχει αθροιστικά µερίδια αγοράς άνω του 25%.

324)

Όσον αφορά στην αγορά του αεροπορικού catering, στην Αθήνα, επισηµαίνεται ότι ο
φορέας διαχείρισης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών έχει θεσπίσει οριοθέτηση
αναφορικά µε τους φορείς που µπορούν να είναι πάροχοι υπηρεσιών τροφοδοσίας
αεροσκαφών (υποχρεωτικά τρεις) και υπηρεσιών in-flight catering ramp handling
(υποχρεωτικά δύο). Οι σχετικές άδειες δίνονται βάσει δηµόσιων διαγωνισµών.
Αντιθέτως, τέτοιος αριθµητικός περιορισµός δεν υφίσταται στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Περαιτέρω, στις διεθνείς πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρίες µπορούν (και στην πράξη
πολλές το πράττουν) να προµηθεύονται από τα αλλοδαπά αεροδρόµια αναχώρησης,
ακόµα και τα γεύµατα που αφορούν την πτήση επιστροφής (ήτοι, από Ελλάδα στην
αλλοδαπή). Συνεπώς, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η πρόσβαση στις πηγές
εφοδιασµού είναι ελεύθερη, ενώ δεν υπάρχουν αξιόλογες άδειες ευρεσιτεχνίας ή
ιδιαίτερες τεχνογνωσίες.

IV.1.3.3 Επηρεαζόµενη αγορά εκµετάλλευσης κυλικείων εντός αεροδροµίων
325)

Σε αντίθεση µε τους ισχυρισµούς της γνωστοποιούσας, η αγορά εκµετάλλευσης
κυλικείων εντός αεροδροµίων µπορεί να οριοθετηθεί διακριτά έναντι της λοιπής
εσωτερικής αγοράς µαζικής/ταχείας εστίασης, δεδοµένου ότι η εν λόγω αγορά
λειτουργεί µε άδειες που χορηγούνται µέσω δηµόσιων διαγωνισµών και η πρόσβαση
στα συγκεκριµένα κυλικεία είναι εφικτή µόνο µε την πληρωµή ενός «τιµήµατος»,
δηλαδή του αεροπορικού εισιτηρίου.

326)

Το µερίδιο αγοράς της OLYMPIC CATERING στην αγορά εκµετάλλευσης
κυλικείων εντός αεροδροµίων προσεγγίζει, όπως και στην αγορά σίτισης επιβατών
αεροπορικών πτήσεων, το [40-50]%. Σηµαντική παρουσία στο χώρο έχουν και άλλες
δύο εταιρίες η «ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ» και η
«ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Επίσης αξιόλογη παρουσία
στην αγορά έχει και η εταιρία «Γρηγόρης Μικρογεύµατα ΑΒΕΕ».

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
OLYMPIC CATERING AE
ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΕ
ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Μερίδιο αγοράς για το 2009
[40-50]%
[20-30]%
[10-20]%

Πηγή: «ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – CATERING», Σεπτέµβριος 2010, ICAP (προσκοµισθείσα από γνωστοποιούσα)

327)

Η αγορά εκµετάλλευσης κυλικείων εντός αεροδροµίου µπορεί να θεωρηθεί
επηρεαζόµενη αγορά για τους σκοπούς αξιολόγησης της κρινόµενης υπόθεσης,
καθώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή έχουν ως πραγµατικό ή
δυνητικό προµηθευτή τη ΜΕΒΓΑΛ σε αγορές προϊόντων όπου η νέα οντότητα θα
έχει αθροιστικά µερίδια αγοράς άνω του 25%.
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IV.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
IV.2.1 Κάθετες επιπτώσεις
328)

Συγκεντρώσεις µε κάθετη διάσταση συνιστούν οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασµού (π.χ. ο
παραγωγός ενός συγκεκριµένου προϊόντος συγχωνεύεται µε έναν από τους διανοµείς
του). Συνήθως, οι εν λόγω συγκεντρώσεις δεν συνιστούν απειλή για τον
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, εκτός εάν η επιχείρηση που προκύπτει από τη
συγκέντρωση διαθέτει σηµαντική ισχύ σε µία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών.
Τα µερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης παρέχουν χρήσιµες αρχικές
ενδείξεις σχετικά µε τη δύναµη της επιχείρησης στην αγορά και την ανταγωνιστική
σηµασία των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών
τους. Μικρή είναι η πιθανότητα διαπίστωσης προβληµάτων συντονισµένης ή µη
φύσεως, εάν το µερίδιο αγοράς της νέας οντότητας σε καθεµία από τις σχετικές
αγορές είναι κατώτερο του 30% και ο δείκτης HHI µετά τη συγκέντρωση είναι
κατώτερος του 2000 [βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση των µη
οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό Συµβουλίου για τον έλεγχο
συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, της 18-10-2008, σηµεία 23-26].

329)

Μία συγκέντρωση θεωρείται ότι έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό από την αγορά
όταν η πρόσβαση πραγµατικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προµήθειες ή αγορές
εµποδίζεται ή καταργείται ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης, µειώνοντας µε τον
τρόπο αυτό την ικανότητα και τα κίνητρα των εν λόγω εταιριών να ανταγωνιστούν η
µία την άλλη. ∆ιακρίνονται δύο µορφές αποκλεισµού: (α) αποκλεισµός πρόσβασης
από τις εισροές και (β) αποκλεισµός ανταγωνιστών από τη πρόσβαση σε πελάτες.

330)

Επισηµαίνεται ότι οι πιθανολογούµενες επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας
συγκέντρωσης ειδικά στην αγορά προµήθειας νωπού γάλακτος, καθώς και οι
συνακόλουθες επιπτώσεις στις αγορές επόµενου σταδίου τελικών γαλακτοκοµικών
προϊόντων (επιπτώσεις που έχουν από τη φύση τους και κάθετη διάσταση),
εξετάζονται στην Ενότητα ΙΙΙ.3.1.1 ανωτέρω. Η παρούσα ενότητα αφορά κυρίως στις
ενδεχόµενες κάθετες επιπτώσεις της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωση λόγω της
δραστηριοποίησης της γνωστοποιούσας στις αγορές ταχείας/µαζικής εστίασης,
καφέ/ζαχαροπλαστείων και catering.

IV.2.1.1 Αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές
331)

Αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές υφίσταται όταν, µετά τη
συγκέντρωση, η νέα επιχείρηση ενδέχεται να περιορίσει την πρόσβαση στα προϊόντα
ή στις υπηρεσίες που θα παρείχε εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση,
αυξάνοντας µε τον τρόπο αυτό το κόστος των ανταγωνιστών που
δραστηριοποιούνται στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδος και δυσχεραίνοντας
για αυτούς την προµήθεια εισροών υπό παρεµφερείς τιµές και συνθήκες µε εκείνες
που ίσχυαν προ της συγκέντρωσης. Για να αποτελέσει πρόβληµα ο αποκλεισµός
ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές, πρέπει η κάθετα ολοκληρωµένη
επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση να έχει σηµαντική ισχύ στην αγορά
προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδος. Μόνον στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να
αναµένεται ότι η συγχωνευθείσα εταιρία µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τόσο τους
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όρους ανταγωνισµού στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδος, όσο και τις
τιµές και τους όρους εφοδιασµού της αγοράς επόµενης οικονοµικής βαθµίδος. Το
κίνητρο αποκλεισµού εξαρτάται από το βαθµό, στον οποίο ο αποκλεισµός θα είναι
επικερδής. Ουσιαστικά, η νέα οντότητα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µία αντιστάθµιση
µεταξύ του κέρδους που απώλεσε στην αγορά προηγούµενης βαθµίδος, λόγω
µείωσης των πωλήσεων εισροών σε πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές, και
του κέρδους που αποκτά από την αύξηση των πωλήσεων στην αγορά επόµενης
οικονοµικής βαθµίδος ή/ και από τη δυνατότητα αύξησης των τιµών στους
καταναλωτές. Όσο µεγαλύτερα είναι τα µερίδια αγοράς της νέας οντότητας στην
αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδος, τόσο µεγαλύτερη είναι η βάση πωλήσεων,
στις οποίες θα απολαµβάνει αυξηµένα περιθώρια κέρδους. Οι συνέπειες στη ζήτηση
στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδος θα είναι εντονότερες εάν τα προϊόντα
της νέας οντότητας και των αποκλεισµένων ανταγωνιστών είναι στενά
υποκατάστατα και εάν η επηρεαζόµενη εισροή αντιπροσωπεύει σηµαντικό ποσοστό
του κόστους παραγωγής των ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται στην αγορά της
επόµενης οικονοµικής βαθµίδος. [βλ. Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση
των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, ο.π., σηµεία 40-43].
332)

Με την ολοκλήρωση της υπό κρίση πράξης η νέα οντότητα θα αποκτήσει µερίδιο
αγοράς πάνω από 25% σε εισροές γαλακτοµικών προϊόντων (κυρίως φρέσκου
παστεριωµένου γάλακτος, σοκολατούχου γάλακτος και ειδών γιαουρτιού) για αγορές
όπου δραστηριοποιείται ένα από τα συµµετέχοντα µέρη και δη η VIVARTIA (αγορές
επόµενου σταδίου), και συγκεκριµένα στις αγορές ταχείας/µαζικής εστίασης,
καφέ/ζαχαροπλαστείων και catering.

333)

Ωστόσο, κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, δεν συντρέχουν στην κρινόµενη
υπόθεση οι προϋποθέσεις για την ασφαλή πιθανολόγηση δυσµενών κάθετων
επιπτώσεων και αποκλεισµού ανταγωνιστών στις αγορές επόµενου σταδίου από την
πρόσβαση σε εισροές, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:
•

Οι προµήθειες γαλακτοκοµικών προϊόντων στις κάθετα επηρεαζόµενες αγορές
επόµενου σταδίου αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µικρό ποσοστό του κόστους
προµηθειών των επιχειρήσεων σε πρώτη ύλη. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις
απαντήσεις ανταγωνιστών της VIVARTIA που δραστηριοποιούνται στις αγορές
εστίασης, καφέ/ζαχαροπλαστείων και catering. Συναφώς, µε βάση τα στοιχεία
στη διάθεση της υπηρεσίας, οι ποσότητες γαλακτοκοµικών προϊόντων που
προµηθεύονται και χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη οι εταιρίες της VIVARTIA που
δραστηριοποιούνται στις αγορές εστίασης, καφέ/ζαχαροπλαστείων και catering
(συµπεριλαµβανοµένης της OLYMPIC CATERING που κατέχει ηγετική θέση
στη αγορά του αεροπορικού catering) είναι σχετικά περιορισµένες σε όγκο και
αξία.

•

H νέα οντότητα δεν αναµένεται να έχει ισχυρό κίνητρο να αποκλείσει
ανταγωνιστές της από την πρόσβαση σε προµήθειες γαλακτοκοµικών προϊόντων,
καθώς δεν κατέχει ιδιαίτερα υψηλά µερίδια στις αγορές επόµενης βαθµίδας και,
συνεπώς, δεν µπορεί να προσδοκά σε αποκόµιση οφέλους από µία αντιστάθµιση
µεταξύ του κέρδους που απώλεσε στην αγορά προηγούµενης βαθµίδος, λόγω
µείωσης των πωλήσεων εισροών σε πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές,

106

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

και του τυχόν κέρδους που αποκτά από την αύξηση των πωλήσεων στην αγορά
επόµενης οικονοµικής βαθµίδος ή/και από τη αύξηση των τιµών. Εφόσον
παραµένουν στις αγορές επόµενης οικονοµικής βαθµίδας επαρκώς αξιόπιστοι
ανταγωνιστές, των οποίων το κόστος παραγωγής δεν είναι πιθανό να αυξηθεί π.χ.
επειδή είναι επίσης κάθετα ολοκληρωµένοι ή είναι σε θέση να στραφούν σε
εναλλακτικές εισροές, ο ανταγωνισµός από τις επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να
ασκεί επαρκή ανταγωνιστική πίεση στη νέα οντότητα µετά την ολοκλήρωση της
συγκέντρωσης.
•

Παρά τα υψηλά αθροιστικά µερίδια αγοράς σε ορισµένες σχετικές αγορές
γαλακτοµικών προϊόντων, οι εναποµείναντες προµηθευτές µπορούν να
προσφέρουν ελκυστικά εναλλακτικά προϊόντα ή/και έχουν τη δυνατότητα να
αυξήσουν την παραγωγή τους ως αντιστάθµισµα σε τυχόν στρατηγική
αποκλεισµού ανταγωνιστών της νέας οντότητας στις αγορές επόµενου σταδίου
αναφορικά µε τη πρόσβαση σε εισροές.

Συµπερασµατικά, η θέση των συµµετεχουσών (και ιδίως της VIVARTIA) στις αγορές
προηγούµενου και επόµενου σταδίου δεν πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει σε
αποκλεισµό ανταγωνιστών της γνωστοποιούσας στις αγορές εστίασης,
καφέ/ζαχαροπλαστείων και catering από την πρόσβαση σε εισροές (γαλακτοκοµικά
προϊόντα).
IV.2.1.2 Αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες
334)

Αποκλεισµός ανταγωνιστών από τη πρόσβαση σε πελάτες ενδέχεται να προκύψει
όταν ένας προµηθευτής προβαίνει σε συγκέντρωση µε ένα σηµαντικό πελάτη στην
αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδος. Η νέα οντότητα µπορεί να αποκλείσει την
πρόσβαση σε επαρκή βάση πελατών στους πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές
της προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδος και να µειώσει την ικανότητά τους να
ανταγωνιστούν αποτελσµατικά τη νέα οντότητα. Ειδικότερα, η νέα οντότητα µπορεί
να αποφασίσει να προµηθεύεται το σύνολο των απαιτούµενων προµηθειών της στις
αγορές επόµενης βαθµίδας (καταστήµατα εστίασης, καφέ/ζαχαροπλαστεία, catering)
από τα τµήµατα της κάθετα ολοκληρωµένης επιχείρησης που δραστηροποιούνται
στις αγορές προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδος (γαλακτοκοµικά προϊόντα) και, ως
εκ τούτου, να σταµατήσει να αγοράζει από ανταγωνίστριες γαλακτοβιοµηχανίες.
Επίσης, δύναται να µειώσει τις αγορές της από ανταγωνιστές της αγοράς
προηγούµενης βαθµίδος ή να αγοράζει από αυτούς τους ανταγωνιστές µε λιγότερο
ευνοϊκούς όρους.

335)

Ωστόσο, κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, δεν συντρέχουν στην κρινόµενη
υπόθεση οι προϋποθέσεις για την ασφαλή πιθανολόγηση δυσµενών κάθετων
επιπτώσεων και αποκλεισµού ανταγωνιστών στις αγορές προηγούµενου σταδίου από
την πρόσβαση σε πελάτες, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:
•

H νέα οντότητα δεν αναµένεται να έχει τη δυνατότητα ή/και το κίνητρο να
αποκλείσει ανταγωνιστές της από την πρόσβαση σε πελάτες, καθώς δεν κατέχει
ιδιαίτερα υψηλά µερίδια στις αγορές επόµενης βαθµίδας (εστίαση,
καφέ/ζαχαροπλαστεία,
catering).
Εφόσον
παραµένουν
αξιόπιστοι
αγοραστές/ανταγωνιστές στις αγορές επόµενης οικονοµικής βαθµίδας, οι
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ανταγωνίστριες γαλακτοβιοµηχανίες θα διατηρήσουν εναλλακτικούς πόλους
διάθεσης της παραγωγής τους.
•

Παρά τα υψηλά αθροιστικά µερίδια αγοράς σε ορισµένες σχετικές αγορές
γαλακτοµικών προϊόντων, οι εναποµείναντες προµηθευτές γαλακτοκοµικών
προϊόντων εφαρµόζουν µια πιο επιθετική τιµολογιακή πολιτική για τη διατήρηση
των επιπέδων πωλήσεων στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας,
προκειµένου να µετριασθούν οι συνέπειες τυχόν στρατηγικής αποκλεισµού
ανταγωνιστών από πρόσβαση σε πελάτες.

Συµπερασµατικά, η θέση των συµµετεχουσών (και ιδίως της VIVARTIA) στις αγορές
προηγούµενου και επόµενου σταδίου δεν πιθανολογείται ότι θα οδηγήσει σε
αποκλεισµό ανταγωνιστών της γνωστοποιούσας στις αγορές γαλακτοκοµικών
προϊόντων από την πρόσβαση σε πελάτες (εταιρίες εστίασης, καφέ/ζαχαροπλαστεία,
catering).
336)

Τέλος, σηµειώνεται ότι στην κρινόµενη υπόθεση δεν τίθεται ζήτηµα πρόκλησης
επιπτώσεων συντονισµένης συµπεριφοράς εκ των καθέτων επιπτώσεων της
συγκέντρωσης, λαµβανοµένων επίσης υπόψη των διαπιστώσεων υπό III.3.2
ανωτέρω.

V

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

V.1

Γενικές αρχές

337)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4δ παρ.8 του ν. 703/77, η Ε.Α. µπορεί να εγκρίνει
συγκέντρωση, µε την απόφαση της παραγράφου 6, µε όρους και προϋποθέσεις που η
ίδια επιβάλλει, προκειµένου να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την παράγραφο
1 του άρθρου 4γ ή να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων στις τροποποιήσεις της συγκέντρωσης που έγιναν από αυτές, ώστε να
καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4γ. Αντίστοιχη
είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του Κανονισµού 139/2004 αναφορικά µε τις
συγκεντρώσεις που έχουν κοινοτική διάσταση.

338)

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, η Ε.Α. µπορεί να απειλήσει κατά των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων πρόστιµο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης αυτών προς
τους όρους ή προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν από την Ε.Α.. Το εν λόγω πρόστιµο
µπορεί να ανέρχεται µέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου
εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ του
ν. 703/77, όπως ισχύει. Η Ε.Α. µπορεί µε απόφαση της να θεωρήσει ότι κατέπεσε το
πρόστιµο, εφόσον βεβαιώνεται η µη συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων
στους όρους ή προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν ή στις αλλαγές στη συγκέντρωση τις
οποίες οι ίδιες οι επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν. Σε περίπτωση που οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις εξακολουθούν να µη συµµορφώνονται, εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4ε του ν. 703/77 περί διαχωρισµού των
συµµετεχουσών και διάλυσης της συγχώνευσης, µε στόχο να επανέλθει η κατάσταση
που επικρατούσε πριν την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.

339)

Η Ε.Α. ανακοινώνει στα µέρη τα προβλήµατα ανταγωνισµού που την απασχολούν,
ώστε να µπορέσουν να διατυπώσουν προτάσεις κατάλληλων διορθωτικών µέτρων.
Eναπόκειται κατόπιν στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να προτείνουν δεσµεύσεις.
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Εάν τα µέρη δεν προτείνουν εγκύρως και εγκαίρως διορθωτικά µέτρα κατάλληλα να
εξαλείψουν τα προβλήµατα ανταγωνισµού που έχουν εντοπιστεί, η µόνη επιλογή της
Ε.Α. είναι να εκδώσει απαγορευτική απόφαση [βλ. σχετικά και Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.10.2008) σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που είναι
αποδεκτά βάσει του Κανονισµού υπ’ αριθµ. 139/04 του Συµβουλίου και του
Κανονισµού 802/04 της Επιτροπής, σηµείο 6 (µε σχετικές παραποµπές σε νοµολογία
των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων, καθώς και σε προηγούµενες αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής)].
340)

Για την αξιολόγηση των όποιων τυχόν δεσµεύσεων προτείνονται από τα µέρη, η Ε.Α.
ακολουθεί τις γενικές αρχές και τις προϋποθέσεις/όρους αποδεκτού που εφαρµόζει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και οι υπόλοιπες αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), µε βάση τη σχετική νοµολογία των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων
και τη σωρευτική εµπειρία από την αξιολόγηση διορθωτικών µέτρων σε
προηγούµενες γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων, λαµβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις
συγκεκριµένες συνθήκες της κρινόµενης υπόθεσης. Ειδικότερα:
•

Οι προτεινόµενες δεσµεύσεις πρέπει να είναι ανάλογες µε τα προβλήµατα
ανταγωνισµού που έχουν διαπιστωθεί στις προαναφερόµενες σχετικές αγορές και
να είναι κατάλληλες να εξαλείψουν τα προβλήµατα αυτά [Βλ. Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που είναι αποδεκτά
βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου και του Kανονισµού
(EΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής (22.10.2008), σηµείο 9 και Υπόθεση ΠΕΚ T282/02, Cementbouw κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, II-319, σκέψη 307].

•

Οι προτεινόµενες δεσµεύσεις πρέπει να είναι πλήρεις και αποτελεσµατικές από
κάθε άποψη. Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η αποτελεσµατική υλοποίηση των
δεσµεύσεων µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ώστε να διατηρηθούν συνθήκες
ανταγωνισµού στην αγορά [Βλ. ενδεικτικά, Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (22.10.2008) ο.π., σηµεία 9, 13 και 14, καθώς και Υπόθεση ΠΕΚ T177/04, easyJet κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. II-1931, σκέψη 188, Υπόθεση
ΠΕΚ T-210/05, General Electrics κατά Επιτροπής, Συλλογή 2005, σ. II-5575,
σκέψη 52 και Υπόθεση ΠΕΚ T-87/05, EDP κατά Επιτροπής, Συλλογή 2005, σ.
II-3745, σκέψη 105]. Η Επιτροπή δύναται να απορρίψει τα προτεινόµενα
διορθωτικά µέτρα, ιδίως µε το σκεπτικό ότι η εφαρµογή τους δεν µπορεί να
ελεγχθεί αποτελεσµατικά και ότι η έλλειψη αποτελεσµατικού ελέγχου περιορίζει,
ή ακόµη και εκµηδενίζει, τα αποτελέσµατα των προτεινόµενων αυτών
δεσµεύσεων.

•

Κατά πάγια πρακτική και νοµολογία, διορθωτικά µέτρα µε διαρθρωτικό και
µόνιµο χαρακτήρα κρίνονται κατά κανόνα προτιµητέα, επειδή δύνανται να
εξασφαλίζουν τις ανταγωνιστικές δοµές της αγοράς. Συγκεκριµένα, δεσµεύσεις
µε διαρθρωτικό χαρακτήρα, όπως οι δεσµεύσεις που αφορούν την εκποίηση µιας
επιχειρηµατικής µονάδας ή η εκποίηση σηµάτων, προτιµώνται µε βάση το στόχο
της νοµοθεσίας περί ελέγχου συγκεντρώσεων, καθώς οι εν λόγω δεσµεύσεις
αποτρέπουν σε µόνιµη βάση τη δηµιουργία προβληµάτων ανταγωνισµού από την
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και, επιπλέον, δεν απαιτούν µεσοπρόθεσµα και
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µακροπρόθεσµα µέτρα παρακολούθησης [Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (22.10.2008) ο.π., σηµεία 15-17, καθώς και Υπόθεση ΠΕΚ T-102/96,
Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-753, σκέψη 219, Υπόθεση ∆ΕΚ C12/03P, Επιτροπή κατά Tetra Laval, Συλλογή 2005, σ. I-987, σκέψη 86 και
Υπόθεση ΠΕΚ Τ-158/00, ΑRD κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. IΙ-3825,
σκέψη 192 επ.]. Οι δεσµεύσεις εκποίησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για την εξάλειψη των προβληµάτων
ανταγωνισµού που προκύπτουν από οριζόντιες επικαλύψεις, αλλά, ενδεχοµένως,
και το καλύτερο µέσο για την επίλυση τυχόν προβληµάτων που απορρέουν από
προβλήµατα κάθετου χαρακτήρα.
•

Σε γενικές γραµµές, οι εκποιούµενες αυτές δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν
βιώσιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία – εφόσον αναληφθεί από
κατάλληλο αγοραστή, µε την έγκριση της Επιτροπής – µπορεί να ανταγωνισθεί
αποτελεσµατικά και σε διαρκή βάση τη νέα οντότητα που προκύπτει από τη
συγκέντρωση [Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.10.2008) ο.π.,
σηµείο 23 επ.].

•

Ωστόσο, εκτός από την εκποίηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µπορεί να
υπάρχουν και άλλα είδη δεσµεύσεων ικανά να αποτρέψουν τη σηµαντική
παρακώλυση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού [βλ. Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22.10.2008) ο.π., σηµείο 15].

•

Περαιτέρω, οι όποιες προτεινόµενες δεσµεύσεις δεν πρέπει να επιφέρουν νέα
προβλήµατα ανταγωνισµού [Βλ. ενδεικτικά Υπόθεση ΠΕΚ T-119/02, Royal
Philips Electronics κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. II-1433, σκέψη 216 και
Υπόθεση ΠΕΚ T-114/02, BaByliss SA κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. II1279, σκέψη 421].

•

Τέλος, από διαδικαστική άποψη, η ανάληψη τυχόν προτεινόµενων από τη
γνωστοποιούσα δεσµεύσεων (ή/και η αντίστοιχη επιβολή διορθωτικών µέτρων)
θα πρέπει να βασίζεται σε όρους αντίστοιχους µε εκείνους που προβλέπονται
αναλυτικά στο:
(α) έντυπο-πρότυπο εκποίησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που
ακολουθείται αναλόγως σε κοινοτικό επίπεδο (model text for divestiture
commitments)
[http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/commitments.pdf], και
(β) έντυπο-πρότυπο εντολοδόχου εκποίησης ή/και παρακολούθησης
συµµόρφωσης
(model
text
for
trustee
mandate)
[http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/ trustee_mandate.pdf],

τα οποία και θα πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως.
V.2

Οι προτεινόµενες δεσµεύσεις στην κρινόµενη υπόθεση και η αξιολόγησή
τους από την Επιτροπή Ανταγωνισµού
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341)

Λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της κρινόµενης υπόθεσης
στη λειτουργία του ανταγωνισµού, όπως αυτές περιγράφονται ειδικότερα στην
Ενότητα ΙΙΙ.3.1 ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών
µέτρων προκειµένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

342)

Σηµειώνεται ότι, κατά την έρευνα της υπηρεσίας, αναδείχθηκαν και πολλά άλλα
στοιχεία αναφορικά µε το εύρος και την πολυπλοκότητα των προβληµάτων του
γαλακτοπαραγωγικού κλάδου εν γένει, ιδίως η έλλειψη ανταγωνιστικότητας σε
επίπεδο παραγωγής και η συνακόλουθη σταδιακή συρρίκνωση της παραγωγικής
βάσης της χώρας. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, προτείνονται –
µεταξύ άλλων – µέτρα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των συλλογικών δοµών
σε
επίπεδο
παραγωγών,
της
προώθησης
µορφών
συµβολαιακής
γεωργίας/κτηνοτροφίας, της διασφάλισης συνθηκών που θα επιτρέπουν την
αµεσότερη πρόσβαση των παραγωγών στις αγορές λιανικής, καθώς και της
εφαρµογής ποιοτικών µοντέλων ανάπτυξης υπό την αιγίδα του ΕΛΟΓΑΚ. Τα εν
λόγω µέτρα αναµένεται να συµβάλουν καθοριστικά στην ορθολογικότερη οργάνωση
και διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και στην βελτίωση της
διαπραγµατευτικής θέσης των παραγωγών. Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι η δράση της
Επιτροπής Ανταγωνισµού έχει ειδικό (και, εκ των πραγµάτων, περιορισµένο σε
σχέση µε τα ανωτέρω) αντικείµενο, το οποίο οριοθετείται µε σαφήνεια από τις
κείµενες διατάξεις. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας πράξης θα
πρέπει να βασίζεται στις ανταγωνιστικές επιπτώσεις που δύνανται να επέλθουν ως
αποτέλεσµα της εξεταζόµενης συγκέντρωσης, δηλαδή σε τυχόν προβλήµατα που
σχετίζονται µε τις αλλαγές στη λειτουργία του ανταγωνισµού που θα επιφέρει η
κρινόµενη συγκέντρωση. Συναφώς, οι προτεινόµενες δεσµεύσεις, καθώς και η
συνακόλουθη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή, θα πρέπει να στοχεύουν στην
επίλυση των συγκεκριµένων αυτών προβληµάτων (κατά τις κείµενες πάντα
διατάξεις).

343)

Με τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 64/10.2.2011, 67/14.2.2011 και 68/14.2.2011 υποµνήµατά
της, η γνωστοποιούσα εταιρία VIVARTIA πρότεινε την ανάληψη δεσµεύσεων
σύµφωνα µε το άρθρο 4δ του ν.703/77, µε στόχο να εξαλειφθούν οι σχετικές
ανησυχίες της Επιτροπής (βλ. Ενότητα ΙΙΙ.3.1) και να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα
συγκέντρωση. Συνοπτικά, η προταθείσα δέσµη διορθωτικών µέτρων αφορούσε:

344)

•

Στην εκποίηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εξαγοραζόµενης
εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ που συνίσταται στην πώληση σοκολατούχου γάλακτος µε το
σήµα «Topino»,

•

Στη διάθεση ποσοτήτων νωπού γάλακτος σε ανταγωνιστές,

•

Στην ενδυνάµωση της διαπραγµατευτικής δύναµης και εν γένει διασφάλιση των
γαλακτοπαραγωγών σε περιοχές όπου η νέα οντότητα αναµένεται να έχει
ιδιαίτερα υψηλή αγοραστική δύναµη, και

•

Στην αποχή από ενέργειες που κατατείνουν σε αποκλειστικότητες στα τελικά
σηµεία πώλησης.

Στη διάσκεψη της 14ης Φεβρουαρίου 2011, τα µέλη της Επιτροπής Ανταγωνισµού
ανέλυσαν και αξιολόγησαν τις ως άνω προτεινόµενες δεσµεύσεις, όπως αυτές

111

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

διατυπώθηκαν τελικά στο υπόµνηµα-πρόταση δεσµεύσεων της γνωστοποιούσας µε
την ίδια ηµεροµηνία (αριθµ. πρωτ. 68/14.2.2011). Οι τελικές αυτές δεσµεύσεις
αποτύπωναν τα σχόλια, τις προσαρµογές και τις συµπληρώσεις που προέκυψαν κατά
τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων µεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισµού και της
εξαγοράζουσας. Θεωρήθηκαν δε από την Επιτροπή ως κατάλληλες, επαρκείς και
ανάλογες µε τις ανησυχίες για τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις της
συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό που είχαν επισηµανθεί κατά τη διαδικασία.
Κρίθηκε, συνεπώς, ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση µπορεί να εγκριθεί, κατά το
άρθρο 4δ παρ. 8 του ν. 703/77, υπό τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.
345)

Ειδικότερα αναφορικά µε την αξιολόγηση των προτεινόµενων δεσµεύσεων, θα
πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες επιµέρους παρατηρήσεις:
Εκποίηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σοκολατούχου γάλακτος µε το σήµα
«Topino»

346)

Ως προς το σοκολατούχο γάλα, η γνωστοποιούσα πρότεινε αρχικά ως διορθωτικό
µέτρο την κατάργηση του σήµατος, µέτρο που απορρίφθηκε από την Επιτροπή.
Επισηµαίνεται, σχετικώς, ότι η εν λόγω δέσµευση αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί
κατάλληλη για την επίλυση των προβληµάτων ανταγωνισµού στην εξεταζόµενη
σχετική αγορά, καθώς δεν συνεπάγεται την άρση της οριζόντιας επικάλυψης µεταξύ
των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, µε παράλληλη διατήρηση
της υφιστάµενης ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς. ∆εν επιλύει τα ενδεχόµενα
προβλήµατα στη λειτουργία του ανταγωνισµού που έχουν επισηµανθεί, αλλά
τουναντίον επιτείνει τη συγκέντρωση στη σχετική αγορά προϊόντος. Τέλος, η
προτεινόµενη κατάργηση του σήµατος δεν δύναται να επιφέρει κάποια ωφέλεια
στους καταναλωτές.

347)

Με βάση την ανάλυση στοιχείων για τη συγκεκριµένη αγορά, κρίθηκε ότι
απαιτούνται µέτρα διαρθρωτικού και µόνιµου χαρακτήρα (κατά τη συνήθη πρακτική
και νοµολογία σε αντίστοιχες περιπτώσεις), δηλαδή η ολική άρση της οριζόντιας
επικάλυψης στο σοκολατούχο γάλα, µε την εκποίηση της σχετικής επιχειρηµατικής
δραστηριότητας από την εξαγοράζουσα ή την εξαγοραζόµενη επιχείρηση. Στο βαθµό
που δεν είναι εφικτός ή/και αναλογικός ο διαχωρισµός των αντίστοιχων µέσων
παραγωγής ή/και διανοµής του σοκολατούχου γάλακτος, στο πλαίσιο εκποίησης
διακριτής επιχειρηµατικής οντότητας ή/και µεταποιητικής µονάδας, το σχετικό
διορθωτικό µέτρο θα πρέπει να περιλαµβάνει, σε κάθε περίπτωση, την εκποίηση του
σχετικού σήµατος σε κατάλληλο αγοραστή, ο οποίος θα είναι σε θέση να
ανταγωνισθεί αποτελεσµατικά και σε διαρκή βάση τη νέα οντότητα στη σχετική
αγορά σοκολατούχου γάλακτος.

348)

Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν – για εύλογο
µεταβατικό διάστηµα – συνοδευτικά µέτρα για την πρόσβαση του υποψήφιου
αγοραστή (κατ’ επιλογή του) στο υφιστάµενο δίκτυο διανοµής του σοκολατούχου
γάλακτος, καθώς και για την παραγωγή/φασόν του σχετικού προϊόντος από την νέα
οντότητα για λογαριασµό του υποψήφιου αγοραστή (κατ’ επιλογή του). Τα ως άνω
συνοδευτικά µέτρα µεταβατικής διάρκειας κρίθηκαν αναγκαία για τη διασφάλιση της
βιωσιµότητας και ανταγωνιστικότητας της εκποιούµενης δραστηριότητας.
Ζητήθηκαν, επίσης, τροποποιήσεις µε στόχο να καταστεί το κείµενο της σχετικής
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δέσµευσης ανάλογο και συµβατό µε τα προβλεπόµενα (α) στο έντυπο-πρότυπο
εκποίησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (model text for divestiture
commitments) και (β) έντυπο-πρότυπο εντολοδόχου εκποίησης ή/και
παρακολούθησης συµµόρφωσης (model text for trustee mandate) που ακολουθούνται
σε κοινοτικό επίπεδο.
349)

Ανταποκρινόµενη στα ανωτέρω, η γνωστοποιούσα βελτίωσε κατ’ αντίστοιχο τρόπο
τις αρχικά υποβληθείσες δεσµεύσεις της. ∆εσµεύτηκε δε να προτείνει προς την
Επιτροπή τον ορισµό εντολοδόχου για την εφαρµογή του σχετικού διορθωτικού
µέτρου.
∆ιάθεση ποσοτήτων νωπού γάλακτος σε ανταγωνιστές

350)

Ως προς την προµήθεια νωπού γάλακτος, η γνωστοποιούσα πρότεινε τη διάθεση
ποσοτήτων εγχώριου νωπού αγελαδινού γάλακτος σε ανταγωνιστές, προκειµένου να
αρθούν οι ανησυχίες της Επιτροπής αναφορικά µε την πρόσβαση των ανταγωνιστών
σε αναγκαία πρώτη ύλη. Η βελτιωµένη σχετική δέσµευσή της περί διάθεσης κατ’
έτος συνολικής ποσότητας έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) τόνους εγχώριου νωπού
αγελαδινού γάλακτος αξιολογήθηκε ως αναλογική και επαρκής υπό τις περιστάσεις,
λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τη συνολική απορροφώµενη ποσότητα νωπού γάλακτος
από τις συµµετέχουσες κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, καθώς και την
εκτίµηση ότι οι εν λόγω ποσότητες κατ’ έτος είναι ικανές να υποστηρίξουν την
επέκταση των δραστηριοτήτων τυχόν ενδιαφερόµενων ανταγωνιστών. Η διάρκεια
του εν λόγου διορθωτικού µέτρου ορίστηκε σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης.

351)

Περαιτέρω, προκειµένου να διασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα του µέτρου,
κρίθηκε ότι η διάθεση νωπού γάλακτος σε ανταγωνιστές θα πρέπει να γίνεται στο
κόστος, δηλαδή σε βάση µέσου κόστους αγοράς από τους παραγωγούς (βάσει
στοιχείων του ΕΛΟΓΑΚ ανά µήνα), πλέον κόστους συλλογής και µεταφοράς
(ανάλογα µε την απόσταση της µεταποιητικής µονάδας του αγοραστή από την
πλησιέστερη µεταποιητική µονάδα της νέας οντότητας). Συναφώς, το προκύπτουν
κόστος συλλογής και µεταφοράς, και οι αντίστοιχες χρεώσεις της Vivartia, θα πρέπει
να µπορεί να υπολογίζονται εκ των προτέρων, βάσει αντικειµενικών, διαφανών και
επαληθεύσιµων κριτηρίων. Aναγκαίος είναι, επίσης, ο προγραµµατισµός της
σχετικής διάθεσης νωπού γάλακτος βάσει έγκαιρων παραγγελιών των
ενδιαφερόµενων, µε ειδική πρόβλεψη (επιµερισµό) για τις ανά µήνα προβλεπόµενες
παραδόσεις (rolling forecast).

352)

Ανταποκρινόµενη στα ανωτέρω, η γνωστοποιούσα βελτίωσε κατ’ αντίστοιχο τρόπο
τις αρχικά υποβληθείσες δεσµεύσεις της. ∆εσµεύτηκε δε να προτείνει προς την
Επιτροπή τον ορισµό υπευθύνου της εταιρίας για την εφαρµογή του σχετικού
διορθωτικού µέτρου. Αποδέχθηκε, επίσης, ότι οι όποιες τυχόν διαφορές ήθελε
προκύψουν στο πλαίσιο των ως άνω παραγγελιών/ παραδόσεων ποσοτήτων σε
ανταγωνιστές θα πρέπει να επιλύονται µε την παρέµβαση του ΕΛΟΓΑΚ (ιδίως
αναφορικά µε θέµατα ποιότητας και κόστους πρώτης ύλης) ή/και µε την παρέµβαση
ειδικά εξουσιοδοτηµένου εντολοδόχου, εφόσον χρειαστεί.

353)

Κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, οι βελτιωµένες αυτές δεσµεύσεις
µειώνουν αποτελεσµατικά τα κίνητρα και τις δυνατότητες της νέας οντότητας να
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εκµεταλλευτεί, ενδεχοµένως, την ισχυρή της θέση στην αγορά προµήθειας της
πρώτης ύλης (ελέγχοντας ή επηρεάζοντας σε τέτοιο βαθµό τους όρους προµήθειας
εισροών ή τις δυνατότητες διάθεσης νωπού γάλακτος), µε στόχο να περιοριστεί ο
ανταγωνισµός στις σχετικές αγορές προηγούµενου και επόµενου σταδίου
(αποκλεισµός ανταγωνιστών), ιδίως µέσω της άσκησης της διαφαινόµενης
αγοραστικής της ισχύος.
Ενίσχυση της διαπραγµατευτικής θέσης των γαλακτοπαραγωγών σε ορισµένες περιοχές
της Μακεδονίας
354)

Η γνωστοποιούσα ανέλαβε, επίσης, δεσµεύσεις συµπεριφοράς προς την κατεύθυνση
τόνωσης της διαπραγµατευτικής δύναµης των γαλακτοπαραγωγών µε τους οποίους
συναλλάσσεται, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που αναµένεται να συγκεντρώσει
υψηλή αγοραστική δύναµη µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.
Ειδικότερα, δεσµεύτηκε ότι θα συνεχίσει να προµηθεύεται τις υφιστάµενες
προσφερόµενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών από πέντε (5) νοµούς
της Μακεδονίας που συνεργάζονταν µε την εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόµενη
από την 15.9.2010 έως και 31.12.2010, βάσει στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ – εφόσον και στο
βαθµό που οι εν λόγω γαλακτοπαραγωγοί επιθυµούν, βεβαίως, να συνεχίσουν να
προσφέρουν την παραγωγή τους στη νέα οντότητα, κατ’ απόλυτη πάντα επιλογή και
ελευθερία τους. Με τον όρο υφιστάµενη παραγωγή νοείται η µέση µηνιαία,
παραδοτέα στις συµµετέχουσες, ποσότητα ανά παραγωγό κατά το τελευταίο
δωδεκάµηνο προ της κοινοποίησης του διατακτικού της εγκριτικής απόφασης, υπό
την αυτονόητη αίρεση της τήρησης των ελάχιστων ποιοτικών προδιαγραφών του
νόµου. Η διάρκεια του εν λόγω διορθωτικού µέτρου ορίστηκε σε τρία (3) έτη, µε
έναρξη την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης. Η Vivartia
δεσµεύτηκε, ωστόσο, να εφαρµόσει το διορθωτικό αυτό µέτρο άµεσα.

355)

Κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, το σχετικό µέτρο συµπεριφοράς (που
βαρύνει µονοµερώς τη γνωστοποιούσα) ενισχύει τη διαπραγµατευτική θέση των
γαλακτοπαραγωγών, σε αποµακρυσµένες κυρίως περιοχές εντός των
προαναφερόµενων πέντε (5) νοµών της Μακεδονίας, τουλάχιστον για ένα εύλογο
µεταβατικό διάστηµα, ενόψει και της αναµενόµενης ρυθµιστικής παρέµβασης σε
Ενωσιακό επίπεδο.
Άρση αποκλειστικοτήτων (και αποχή από πρακτικές
αποκλειστικότητα) στα τελικά σηµεία λιανικής πώλησης

που

κατατείνουν

σε

356)

Η γνωστοποιούσα δεσµεύτηκε, τέλος, για την άρση αποκλειστικοτήτων (καθώς και
να απέχει από τη σύναψη συνεργασιών αποκλειστικότητας) σε επίπεδο λιανικής,
προκειµένου να αρθούν οι ανησυχίες της Επιτροπής αναφορικά µε τη δυνατότητα
της νέας οντότητας να αποκλείσει ή να δυσχεράνει την πρόσβαση ανταγωνιστριών
εταιριών σε τελικά σηµεία πώλησης (κυρίως, µικρά σηµεία πώλησης). Η διάρκεια
του εν λόγου διορθωτικού µέτρου ορίστηκε σε πέντε (5) έτη.

357)

Κατά τη διαδικασία, ζητήθηκαν επιπλέον τροποποιήσεις σχετικά µε το εύρος της εν
λόγω δέσµευσης, προκειµένου να καταλαµβάνονται και οι παροχές οικονοµικών
κινήτρων έναντι αποκλειστικότητας, καθώς και τυχόν συµφωνίες αποκλειστικότητας
ως προς τη χρήση παγίων (π.χ. ψυγείων) εντός των σηµείων λιανικής πώλησης.
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Ανταποκρινόµενη στα ανωτέρω, η γνωστοποιούσα βελτίωσε κατ’ αντίστοιχο τρόπο
τις αρχικά υποβληθείσες δεσµεύσεις της.
Συµπέρασµα
358)

Κατά την κρίση των µελών της Επιτροπής, τα προαναφερόµενα διορθωτικά µέτρα
είναι αναλογικά και κατάλληλα να επιλύσουν τα ενδεχόµενα προβλήµατα
ανταγωνισµού που επισηµάνθηκαν σε επιµέρους σχετικές αγορές κατά την
αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. Συνεπώς, η εξεταζόµενη
συγκέντρωση µπορεί να εγκριθεί, κατά το άρθρο 4δ παρ. 8 του ν. 703/77, υπό τους
αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού σε Ολοµέλεια, οµόφωνα εγκρίνει τη γνωστοποιηθείσα κατ΄
άρθρο 4β του ν. 703/1977 από 15.9.2010 (υπ’ αριθµ. πρωτ. 5551) συγκέντρωση, που αφορά
στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εξαγοραζόµενη) από την εταιρία «VIVARTIA
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εξαγοράζουσα), υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις
(διορθωτικά µέτρα), σύµφωνα µε το άρθρο 4δ του ν.703/77, όπως ισχύει, στη βάση των
δεσµεύσεων τις οποίες ανέλαβε η εταιρία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» µε το υπ΄
αριθµ. πρωτ. 68/14.2.2011 έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού, οι οποίες
συνοπτικά έχουν ως ακολούθως.
H εξαγοράζουσα πρέπει:
1. Να εκποιήσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα που συνίσταται στο σοκολατούχο γάλα
µε το σήµα «Topino», όπως αυτό χρησιµοποιείται και διατίθεται σήµερα από την
εξαγοραζόµενη («εκποιούµενη δραστηριότητα»), κατά τους ειδικότερους όρους, προθεσµίες
και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στις αναληφθείσες µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ.
68/14.2.2011 έγγραφο δεσµεύσεων της εξαγοράζουσας έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
συµπεριλαµβανοµένων:
–

της παραχώρησης, κατ’ επιλογή και για λογαριασµό του υποψήφιου αγοραστή, της
δυνατότητας παραγωγής/φασόν του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος σε τιµές αγοράς,
για µεταβατικό στάδιο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης,

–

της παραχώρησης, κατ’ επιλογή και για λογαριασµό του υποψήφιου αγοραστή, της
δυνατότητας διανοµής του εν λόγω σοκολατούχου γάλακτος µέσω των υφιστάµενων
δικτύων διανοµής της ΜΕΒΓΑΛ (και µεταγενέστερα της ενιαίας εταιρίας) σε τιµές
κόστους και υπό τις συνθήκες διανοµής πριν τη συγκέντρωση, για µεταβατικό στάδιο δύο
(2) ετών από την ολοκλήρωση της εκποίησης, και

–

του ορισµού Εντολοδόχων, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, για την ορθή
εκπλήρωση των ως άνω όρων και δεσµεύσεων.

2. Να διαθέτει σε ανταγωνιστές της έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) τόνους εγχώριου
νωπού αγελαδινού γάλακτος κατ’ έτος σε τιµές κόστους, βάσει αντικειµενικών, διαφανών και
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επαληθεύσιµων κριτηρίων, κατά τους ειδικότερους όρους και συνθήκες που προσδιορίζονται
στις αναληφθείσες µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 68/14.2.2011 έγγραφο δεσµεύσεων της
εξαγοράζουσας έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Η διάρκεια του εν λόγω διορθωτικού
µέτρου ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης.
3. Να συνεχίσει να αγοράζει, στο πλαίσιο των υφιστάµενων συναλλακτικών όρων, τις
υφιστάµενες προσφερόµενες ποσότητες νωπού γάλακτος των παραγωγών των νοµών
Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς που συνεργάζονταν µε την
εξαγοράζουσα και την εξαγοραζόµενη από την 15.9.2010 έως και 31.12.2010, βάσει
στοιχείων ΕΛΟΓΑΚ, εφόσον και στο βαθµό που οι εν λόγω παραγωγοί επιθυµούν να
συνεχίσουν να προσφέρουν την παραγωγή τους στην ενιαία εταιρία, κατ’ απόλυτη επιλογή
και ελευθερία τους. Η διάρκεια του εν λόγω διορθωτικού µέτρου ορίζεται σε τρία (3) έτη, µε
έναρξη την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης. Η εξαγοράζουσα δεσµεύεται,
ωστόσο, να εφαρµόσει το διορθωτικό αυτό µέτρο άµεσα.
4. Να άρει και να απέχει από κάθε ενέργεια που συνεπάγεται ή κατατείνει, άµεσα ή έµµεσα
(συµπεριλαµβανοµένων της σύναψης συµβάσεων ή/και της παροχής οικονοµικών κινήτρων),
σε αποκλειστικότητες
σε µεγάλα και
µικρά σηµεία λιανικής πώλησης
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν αποκλειστικοτήτων ως προς τη χρήση παγίων εντός των
σηµείων λιανικής πώλησης). Η διάρκεια του εν λόγου διορθωτικού µέτρου ορίζεται σε πέντε
(5) έτη από την κοινοποίηση στην εξαγοράζουσα του διατακτικού της παρούσας απόφασης.

Απειλεί κατά της εξαγοράζουσας, σε περίπτωση µη συµµόρφωσής της µε τους ως άνω όρους
και προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 4δ του ν. 703/77, πρόστιµο ύψους 2% του κύκλου
εργασιών του τελευταίου οικονοµικού έτους.

Η απόφαση εκδόθηκε την 14η Φεβρουαρίου 2011.

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.
6 του ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού
(ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006).
Ο Πρόεδρος

∆ηµήτριος Κυριτσάκης
Ο Συντάκτης της Απόφασης

∆ηµήτριος Λουκάς

Η Γραµµατέας
Παρασκευή Α. Ζαχαριά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
1)

Στο παρόν Παράρτηµα παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα της Ε.Α.
αναφορικά µε την εκτίµηση ζήτησης των προϊόντων που ανήκουν στην ευρύτερη
κατηγορία του Λευκού Γάλακτος.

2)

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα προκειµένου να
ενισχύσουν τα ποιοτικά συµπεράσµατα της έρευνας της Γ.∆.Α. Σκοπός του
οικονοµετρικού µοντέλου ήταν να εκτιµήσει τη συνάρτηση ζήτησης του τελικού
καταναλωτή, προκειµένου να εκτιµήσει εάν, βάσει των εµπειρικών αποτελεσµάτων
(εκτίµηση ελαστικότητες, SSNIP test, και ανάλυσης συνολοκλήρωσης) οι τρεις
αγορές (σχετικής αγοράς Φρέσκου, Υψηλής Παστερίωσης και Συµπυκνωµένου
γάλακτος) αποτελούν διακριτές αγορές. Ειδικότερα, βάσει της οικονοµετρικής
εκτίµησης, τόσο σε επίπεδο συνολικής αγοράς, όσο και στα επίπεδα προϊόντος και
σηµάτων, προκύπτουν τα εξής:

3)

Στο πλαίσιο της έρευνας της παρούσας υπόθεσης η γνωστοποιούσα επιχείρηση, αλλά
και οι ανταγωνιστές και οι πελάτες (σούπερ µάρκετ) των συµµετεχουσών στην υπό
κρίση πράξη επιχειρήσεων, προσκόµισαν στοιχεία λιανικών πωλήσεων για τις
επιµέρους αγορές λευκού γάλακτος (ποσότητα και αξία). Τα στοιχεία αυτά
συλλέχτηκαν κυρίως από την AC Nielsen.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Εκτίµηση Ελαστικοτήτων

4)

Ο βαθµός ανταγωνισµού µεταξύ των προϊόντων καθορίζεται από το κατά πόσο οι
καταναλωτές τα θεωρούν υποκατάστατα. Ένας τρόπος υπολογισµού του εύρους του
ανταγωνισµού µεταξύ των προϊόντων είναι η εκτίµηση της «ίδιας» και της
«σταυροειδούς» ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή.
i) Η ελαστικότητα ως προς την τιµή του ίδιου του προϊόντος (own price
elasticity of demand) µετράει την αντίδραση της ζήτησης του προϊόντος µετά
από µια µεταβολή της τιµής του (ορίζεται ως η ποσοστιαία µεταβολή της
ζήτησης ενός προϊόντος η οποία προέρχεται από την αύξηση κατά 1% της
τιµής του προϊόντος).
ii) Η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος (cross price elasticity
of demand) µετράει την αντίδραση της ζήτησης του προϊόντος Α µετά από µια
µεταβολή της τιµής του προϊόντος Β. Όσο µεγαλύτερη είναι η σταυροειδής
ελαστικότητα ζήτησης µεταξύ των 2 προϊόντων, τόσο περισσότερο
υποκατάστατα θεωρούνται τα προϊόντα από τους καταναλωτές (ορίζεται δε
από την ποσοστιαία µεταβολή της ζήτησης του προϊόντος Α ως αποτέλεσµα
της µεταβολής της τιµής του προϊόντος Β κατά 1%).

5)

Σε επίπεδο συνολικής αγοράς γάλακτος η εξίσωση της συνολικής ζήτησης η οποία
εκτιµήθηκε, τόσο µε αυτοπαλίνδροµο σχήµα 1ου βαθµού [AR(1)], όσο και µε την
µέθοδο Cochrane-Orcutt, δίνεται από την σχέση (1) παρακάτω:
log qt = a + β log E t + γ log Π t + ε t , t = 1,..., N (1)
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όπου:
log qt : ο φυσικός λογάριθµος της συνολικής πωληθείσας ποσότητας (σε όγκο) λευκού

γάλακτος
log Et : ο φυσικός λογάριθµος των συνολικών πωλήσεων (σε αξία) λευκού γάλακτος

∑s

Τ
t
Τ = Φ , ΥΠ ,Ε Β

Πt =

log Pt Τ : αποπληθωρισµένος δείκτης τιµών λευκού γάλακτος .

Τ : σχετική αγορά προϊόντος Φρέσκου (Φ), Υψηλής Παστερίωσης (ΥΠ) και
Συµπυκνωµένου Εβαπορέ γάλακτος (ΕΒ)

stT : µερίδιο αγοράς της σχετικής αγοράς προϊόντος στο σύνολο της αγοράς φρέσκου

γάλακτος
log PtT =

∑ log P

t

Τ

: ο φυσικός λογάριθµος του δείκτη τιµών ανά σχετική αγορά

Τ =1...3

προϊόντος.
Στην διεθνή βιβλιογραφία, η συνολική ζήτηση για γαλακτοκοµικά προϊόντα θεωρείται
ανελαστική [βλ. σχετικά απόφαση Ε.Ε. M 5046 CAMPINA – FRIESLAND, Annex I,
σ. 422 και επ.]. Πράγµατι, τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της σχέσεως (1) και µε
τις δύο µεθόδους είναι σχεδόν τα ίδια (βλ. σχέσεις (2) και (3) παρακάτω): η ζήτηση
για λευκό γάλα στην Ελλάδα είναι στατιστικά σηµαντικά ανελαστική (p-value<0.01).
∆ηλ. η ζήτηση για λευκό γάλα µειώνεται κατά […] περίπου κατόπιν µιας αύξησης της
τιµής κατά 10%) [Cochrane-Orcutt: […].
[…] (2)
[…] (3)

Από τις σχέσεις (2) και (3) παραπάνω έχει απαλειφθεί το φαινόµενο της
αυτοσυσχέτισης, ενώ δεν παρουσιάζεται πολυσυγραµµατικότητα µεταξύ των
ανεξάρτητων µεταβλητών [Πολυσυγραµµατικότητα εµφανίζεται µεταξύ της σταθεράς
και της ανεξάρτητης µεταβλητής Et ].
6)

Σε επίπεδο τοµέα/σχετικής αγοράς προϊόντος εκτιµήθηκε η γραµµική συνάρτηση
ζήτησης σε φυσικούς λογάριθµους ανά τοµέα:
log qtT = a tT + β tT E t + γ tT,i =1...3

∑ log P

t

Τ

+ ε tT

(4)

Τ=Φ + Υ Π + Ε Β

όπου:
log q tΦ , log q tΥ Π , log qtΕ Β : συνολική ποσότητα γάλακτος στις σχετικές αγορές φρέ-

σκου, υψηλής παστερίωσης & συµπυκνωµένου γάλακτος αντίστοιχα
Et =

∑E

Τ
t
Τ =Φ + Υ Π + Ε Β

: συνολικές πωλήσεις σε αξία λευκού γάλακτος
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∑ log P

t

Τ

= log Pt Φ + log Pt Υ Π + log Pt Ε Β : το άθροισµα των φυσικών λογαρίθµων

Τ=Φ + Υ Π +Ε Β

του δείκτη τιµών των σχετικών αγορών φρέσκου, υψηλής παστερίωσης και
συµπυκνωµένου γάλακτος

Pt Φ = siΦ,t log Pi ,Φt : δείκτης τιµών φρέσκου γάλακτος
Pt Υ Π = s iΥ,t Π log Pi ,Υt Π : δείκτης τιµών υψηλής παστερίωσης γάλακτος
Pt Ε Π = s iΕ,tΠ log Pi ,Εt Β : δείκτης τιµών συµπυκνωµένου γάλακτος
siΦ,t : µερίδιο αγοράς του i σήµατος στην σχετική αγορά φρέσκου γάλακτος
siΥ,t Π : µερίδιο αγοράς του i σήµατος στην σχετική αγορά υψηλής παστερίωσης
γάλακτος

siΕ,tΒ : µερίδιο αγοράς του i σήµατος στην σχετική αγορά συµπυκνωµένου γάλακτος
Pi ,Φt , Pi ,Υt Π , Pi ,Εt Β : τιµές σηµάτων στις σχετικές αγορές φρέσκου, υψηλής παστερίωσης
και συµπυκνωµένου γάλακτος.
Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την ίδια τιµή του προϊόντος και για τα τρία
προϊόντα (ΦΡΕΣΚΟ - FRESH, Υ.Π. - HP και ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ - EVAP) είναι
αρνητική και πολύ κοντά στο µηδέν υποδεικνύοντας ότι η κάθε µια κατηγορία
προϊόντος αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος. Το συµπέρασµα αυτό
ενισχύεται από το αρνητικό πρόσηµο των σταυροειδών ελαστικοτήτων ζήτησης για
σχεδόν όλες τις κατηγορίες προϊόντων που προκύπτουν (εξαίρεση αποτελεί η
οµολογουµένως µικρή αύξηση κατά […]% της ζητούµενης ποσότητας για υψηλής
παστερίωσης γάλα από µια κατά 10% αύξηση της τιµής του εβαπορέ).
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ –
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Γ.∆.Α.
j σχετική αγορά προϊόντος
i σχετική αγορά
προϊόντος

FRESH

HP

EVAP

FRESH1

[…]

[…]

[…]

HP2

[…]

[…]

[…]

CONDENSED
(EVAP) 3

[…]

[…]

[…]

1

Επεξηγήσεις: log– log υπόδειγµα µε την µέθοδο Cochrane – Orcutt estimation.

2

Επεξηγήσεις: log – log υπόδειγµα AR(1).

3

Επεξηγήσεις: log – log υπόδειγµα µε την µέθοδο Cochrane – Orcutt estimation.

* p<0.01.
** p<0.05.
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*** p<0.1.

Στην περίπτωση της εκτίµησης ελαστικοτήτων ανά κατηγορία προϊόντος το στοιχείο
το οποίο έχει βαρύνουσα σηµασία είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την ίδια την
τιµή της κατηγορίας προϊόντος και όχι τόσο οι σταυροειδείς ελαστικότητες [βλ.
σχετικά απόφαση Ε.Ε. M 5046 CAMPINA – FRIESLAND, Annex I, σ. 422 και επ.].
Ο έλεγχος των τιµών προϋποθέτει χαµηλή ίδια ελαστικότητα ζήτησης. Προφανώς, εάν
η ζήτηση για φρέσκο γάλα είναι αρκετά ελαστική σε σχέση µε την τιµή του φρέσκου
(ίδια τιµή), δεν υπάρχει ικανό περιθώριο για µία επικερδή αύξηση της τιµής, καθώς η
αύξηση της τιµής θα οδηγήσει σε µεγάλες µειώσεις στις πωλήσεις του φρέσκου
γάλακτος [βλ. σχετικά Sheffman, D. 1991. Statistical Measures of Market Power:
Uses and Abuses. In The Cutting Edge of Antitrust: Market Power, American Bar
Association, AnEconometric Analysis for RTE Cereal Section of Antitrust, Willard
Intercontinental Hotel, Washington, D.C., October 17-18.].
Βάσει των εκτιµήσεων παρατηρείται ότι για όλες τις κατηγορίες προϊόντος οι
ελαστικότητες ζήτησης ως προς την ίδια την τιµή του προϊόντος είναι πάρα πολύ
κοντά στο µηδέν, υποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για Φρέσκο, Υψηλής Παστερίωσης
και Εβαπορέ γάλα είναι ανελαστική. Υπό συνθήκες ανελαστικής ζήτησης η κάθε µια
κατηγορία εξ’ αυτών θεωρείται ξεχωριστή σχετική αγορά προϊόντος.
Ειδικότερα, παρατηρούµε ότι από τις εκτιµήσεις των σταυροειδών ελαστικοτήτων
ζήτησης µεταξύ του φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος και της υψηλής παστερίωσης,
τα εν λόγω προϊόντα δεν θεωρούνται υποκατάστατα. Παρόλο που η αρνητική
επίδραση της κατά 10% αύξησης της τιµής του παστεριωµένου γάλακτος στη
ζητούµενη ποσότητα του φρέσκου γάλακτος δεν είναι στατιστικά σηµαντική, δεν
ισχύει το ίδιο για την αρνητική επίδραση στη ζητούµενη ποσότητα του φρέσκου
γάλακτος, µετά από µια αύξηση της τιµής του παστεριωµένου γάλακτος κατά 10%.
7)

Στην περίπτωση της εκτίµησης των ελαστικοτήτων στη σχετική αγορά φρέσκου
γάλακτος, χρησιµοποιήθηκε το παρακάτω οικονοµετρικό υπόδειγµα για κάθε ένα
σήµα προϊόντος από τα 4 µεγαλύτερα σήµατα της αγοράς:

E
Φ
siΦ,t = atΦ + β t log Φt
 Pt


 + γ iσ=ι1...4 ∑ Pi ,Φt + ε iσ,tι
i =1...4


(5)

όπου:
Et =

∑E

Τ
t
Τ =Φ + Υ Π + Ε Β

: συνολικές πωλήσεις σε αξία λευκού γάλακτος

Pt Φ = siΦ,t log Pi ,Φt : δείκτης τιµών φρέσκου γάλακτος
siΦ,t : µερίδιο αγοράς του i σήµατος στην σχετική αγορά φρέσκου γάλακτος
Pi ,Φt : τιµές σηµάτων στην σχετική αγορά φρέσκου γάλακτος

120

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΡΕΣΚΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Γ.∆.Α.
j σήµα
i σήµα

DELTA

OLYMPOS-FAGE

MEVGAL

AGNO

DELTA1

[…]

[…]

[…]

[…]

OLYMPOS-FAGE2

[…]

[…]

[…]

[…]

MEVGAL3

[…]

[…]

[…]

[…]

AGNO4

[…]

[…]

[…]

[…]

1

Επεξηγήσεις: log – log υπόδειγµα AR(2).

2

Επεξηγήσεις: log – log υπόδειγµα AR(1).

3

Επεξηγήσεις: log – log υπόδειγµα AR(1).

4

Επεξηγήσεις: log – log υπόδειγµα AR(1).

*p<0.01.
**p<0.05.
***p<0.1.

Από τα εµπειρικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι η ελαστικότητα ζήτησης ενός
λίτρου φρέσκου γάλακτος της εταιρίας VIVARTIA ως προς την ίδια την τιµή του
προϊόντος, είναι […].
Σε σχέση µε το σήµα της […].
Όσον αφορά στο σύνολο των τεσσάρων σηµάτων της σχετικής αγοράς φρέσκου
γάλακτος[…]
Τεστ του Υποθετικού Μονοπωλίου (The hypothetical monopolist test) ή
εναλλακτικά SSNIP test [Small but Significant and Non transitory Increase in
Price]:
8)

Το εν λόγω τεστ αποτελεί µία µέθοδο που χρησιµοποιείται από πολλές εθνικές αρχές
ανταγωνισµού για τον προσδιορισµό της σχετικής αγοράς. Το τεστ αυτό υποθέτει ότι
το συγκεκριµένο προϊόν που προσφέρει η υπό εξέταση επιχείρηση (ή επιχειρήσεις)
αποτελεί ξεχωριστή αγορά και ότι υπάρχει ένας και µόνο προµηθευτής του
προϊόντος, και εξετάζει κατά πόσο ο προµηθευτής αυτός θα µπορούσε να αυξήσει
επικερδώς µόνιµα την τιµή του κατά 5%-10% [βλ. για αναλυτικότερη περιγραφή του
εν λόγω τεστ: Βέττας Ν. – Κατσουλάκος Γ., Πολιτική Ανταγωνισµού & Ρυθµιστική
Πολιτική, Ενότητα 7.2, σ. 279 και επ.].

9)

Τα αποτελέσµατα των οικονοµετρικών εκτιµήσεων επιβεβαιώνονται από την
αξιολόγηση του SSNIP test, τόσο στην αγορά λευκού γάλακτος, όσο και στις
επιµέρους διακριτές αγορές φρέσκου, υψηλής παστερίωσης και εβαπορέ γάλακτος.
Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν τα κάτωθι Critcal Loss τεστ αξιολόγησης:
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α) Harris & Simons (1989) [Harris B, Simons J., (1989), «Focusing Market
Definition: How much substitution is necessary?», Research in Law and
Economics,12, σ. 207-226] Critical loss ανάλυση: Aη own < Cη own (6)
όπου:
Aη own : Actual loss: η εκτιµηθείσα ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή του
προϊόντος βάσει της εξισώσεως (4) παραπάνω (π.χ. για το φρέσκο γάλα, η αντίστοιχη
τιµή είναι […]%)
∆p
p
∆p  p − c 

+
p  p 
CL
own
Cη
=
=
: η τιµή της κριτικής ελαστικότητας ζήτησης, η οποία
∆p
∆p
p
p
∆p
p
προκύπτει από τον λόγο του critical loss
και της υποτιθέµενης αύξησης
∆p  p − c 
+

p  p 
∆p
της τιµής του προϊόντος
από τη επιχείρηση που θα προκύψει από την
p
συγκέντρωση.

Εάν ισχύει η σχέση (6), τότε τα προϊόντα θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικές
αγορές όπου η κάθε µια είναι διακριτή σε σχέση µε την άλλη.

β) Katz & Shapiro (2003) [Katz L M, Shapiro C., (2003) «Critical Loss: Let's Tell the
Whole Story», Antitrust Magazine, ABA Spring, pp 49-56] Aggreagate Diversion
ratio analysis:



∆p


∆p  1
p
− η cross  <
 ∆p  p − c 
p  p − c 


+
 

p  p 
  p 


(7)

όπου:





∆p  1
cross 
−η
: η πραγµατική απώλεια σε πωλήσεις µετά από µια υποθετική

p  p − c 

 

  p 

∆p
αύξηση της τιµής του προϊόντος
από τη επιχείρηση που θα προκύψει από την
p
συγκέντρωση.
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η cross : η εκτιµηθείσα σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή του
προϊόντος βάσει της εξισώσεως (4) παραπάνω […]
∆p
p
: CL (Critical loss).
∆p  p − c 

+
p  p 

Εάν ισχύει η σχέση (7), τότε τα προϊόντα θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικές
αγορές όπου η κάθε µια είναι διακριτή σε σχέση µε την άλλη.
γ) Daljord et al. (2008) [Daljort Ø, Sorgard L, Thomassen Ø., (2008), «The SSNIP
Test and market definition with the aggregate diversion ratio: a reply to Katz and
Shapiro», Journal of Competition Law and Economics, 4(2), pp 263-270]
Αναθεωρηµένη Critical Loss ανάλυση: Aη own < Cη own 1 + λη cross (8)

(

)

όπου:

λ=

p B − cB
: η σχετική κερδοφορία των προϊόντων Α & Β.
pA − cA

Εάν ισχύει η σχέση (8), τότε τα προϊόντα θεωρούνται ότι ανήκουν σε διαφορετικές
αγορές όπου η κάθε µια είναι διακριτή σε σχέση µε την άλλη.
Η Critical Loss ανάλυση εκτιµήθηκε µεταξύ των ζευγών προϊόντων φρέσκου –
υψηλής παστερίωσης & φρέσκου – εβαπορέ γάλακτος. Τα στοιχεία για το µέσο
µεταβλητό κόστος και τιµής του προϊόντος προσκοµίσθηκαν από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις. Η υποθετική αύξηση της τιµής που χρησιµοποιήθηκε στις εκτιµήσεις
είναι 5%. Αποτελέσµατα εκτιµήσεων SSNIP τεστ:
α) Harris & Simons (1989) Critical loss ανάλυση: […] (9)
β) Katz & Shapiro (2003) Aggreagate Diversion ratio analysis [η εξίσωση (10) ισχύει
όταν στον υπολογισµό της έχει χρησιµοποιηθεί η εκτιµηθείσα σταυροειδής
ελαστικότητα ζήτησης των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην συγκέντρωση]:
[…] (10)

γ) Daljord et al. (2008) [Daljort Ø, Sorgard L, Thomassen Ø., (2008), «The SSNIP
Test and market definition with the aggregate diversion ratio: a reply to Katz and
Shapiro», Journal of Competition Law and Economics, 4(2), pp 263-270]
Αναθεωρηµένη
Critical
Loss
ανάλυση:
[…] (8)

Και τα 3 τεστ για τον ορισµό των σχετικών αγορών φρέσκου, υψηλής παστερίωσης
και εβαπορέ γάλακτος επιβεβαιώνουν τις ενδείξεις που είχαν προκύψει από τα
οικονοµετρικά αποτελέσµατα: ο κάθε ένας τύπος γάλακτος αποτελεί διακριτή
σχετική αγορά προϊόντος.
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10)

Ανάλυση Συνολοκλήρωσης (Cointegration Analysis): Στο ίδιο αποτέλεσµα
καταλήγουµε αν για τον ορισµό των σχετικών αγορών χρησιµοποιήσουµε ανάλυση
συνολοκλήρωσης (cointegration analysis). Ειδικότερα, οι τιµές του trace statistic, του
Max-Eigen Statistic και των αντίστοιχων p-values τους, έχουν ως εξής:

ΦΡΕΣΚΟ – ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ – ΕΒΑΠΟΡΕ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)

Υπόθεση

Trace
Statistic

MacKinnon –
Haug – Michelis
p-values*

Max-Eigen
Statistic

MacKinnon –
Haug – Michelis
p-values*

H0

[…]

[…]

[…]

[…]

H1

[…]

[…]

[…]

[…]

ΦΡΕΣΚΟ – ΕΒΑΠΟΡΕ

Υπόθεση

Trace
Statistic

MacKinnon –
Haug – Michelis
p-values*

Max-Eigen
Statistic

MacKinnon –
Haug – Michelis
p-values*

H0

[…]

[…]

[…]

[…]

H1

[…]

[…]

[…]

[…]

ΦΡΕΣΚΟ – ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ

Υπόθεση

Trace
Statistic

MacKinnon –
Haug – Michelis
p-values*

Max-Eigen
Statistic

MacKinnon –
Haug – Michelis
p-values*

H0

[…]

[…]

[…]

[…]

H1

[…]

[…]

[…]

[…]

Notes:
The optimal lag structure was selected by minimizing the Schwarz criterion. *pvalue<0,05 critical value

11)

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης έγινε τόσο στο επίπεδο της συνολικής αγοράς, όσο και
στα ζεύγη προϊόντων φρέσκου – υψηλής παστερίωσης & φρέσκου – εβαπορέ
γάλακτος. Για την εφαρµογή του ελέγχου χρησιµοποιήθηκε το Johansen
Cointegration Test [Johansen S., (1991), «Cointegration and Hypothesis Testing of
Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models», Econometrica,
59(6), pp 1551–1580], ενώ τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνονται και από το Max-Eigen
Statistic […]

12)

Αν δύο (2) προϊόντα είναι συνολοκληρωµένα (cointegrated), υπάρχει ένδειξη
πραγµατικής ή διαρθρωτικής σχέσης µεταξύ τους, όπως όταν τα 2 προϊόντα
θεωρούνται εναλλάξιµα ή στενά υποκατάστατα και εποµένως η τιµή του ενός
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ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό περιορισµό στην τιµή του άλλου ανήκουν στην ίδια
σχετική αγορά προϊόντος […]
13)

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα συνολοκλήρωσης δείχνουν ότι τα προϊόντα δεν είναι
συνολοκληρωµένα. […].
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