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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Νοεµβρίου 1998

µε την οποία µία συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη
λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. IV/M.1157 - Skanska/Scancem)
______________

(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

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

την απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1998 για την κίνηση διαδικασίας στην προκειµένη
περίπτωση,

Αφού δόθηκε στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις η δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους σχετικά µε τις αιτιάσεις της Επιτροπής,

Αφού έλαβε υπόψη τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής για τις συγκεντρώσεις3,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1. Στις 3 Απριλίου 1998, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης µε την οποία η
σουηδική επιχείρηση Skanska AB (publ) (�Skanska�) αποκτούσε κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89
(�Κανονισµός για τις συγκεντρώσεις�) τον αποκλειστικό έλεγχο της σουηδικής
επιχείρησης Scancem AB (publ) (�Scancem�) δια της αγοράς µετοχών. Οι µετοχές
αγοράσθηκαν στο Χρηµατιστήριο της Στοκχόλµης µεταξύ 9 και 14 Οκτωβρίου 1997.

2. Η κοινοποίηση χαρακτηρίσθηκε ατελής στις 7 Μαΐου 1998, βάσει του άρθρου 4 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 447/98 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις
κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις ακροάσεις που προβλέπονται στον κανονισµό

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1, διορθωµένη έκδοση ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ. 13.
2 ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1.
3 ΕΕ C ..., ...199., σ. ...
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(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ
επιχειρήσεων4. Πλήρη στοιχεία υποβλήθηκαν στις 12 Ιουνίου 1998 και η κοινοποίηση
άρχισε να παράγει αποτέλεσµα κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 447/98 στις 15 Ιουνίου 1998.

3. Κατόπιν εξέτασης της κοινοποίησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού για τις
συγκεντρώσεις και ότι δύναται να δηµιουργήσει ή να ενισχύσει δεσπόζουσα θέση η
οποία θα εµπόδιζε σοβαρά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή σε
σηµαντικό µέρος αυτής καθώς και στην επικράτεια την οποία καλύπτει η συµφωνία για
τον ΕΟΧ. Στις 14 Ιουλίου 1998, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του
άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις.

I. TΑ ΜΕΡΗ

4. Η Skanska ασχολείται µε δοµικές κατασκευές, την παραγωγή και διανοµή δοµικών
υλικών και τη διαχείριση ακινήτων. ∆ραστηριοποιείται κυρίως στη Σουηδία, τη ∆ανία,
τη Γερµανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τις Ηνωµένες Πολιτείες.

5. Η Scancem ασχολείται µε την παραγωγή και διανοµή δοµικών υλικών, κυρίως
τσιµέντου και άλλων ανόργανων υλικών. ∆ραστηριοποιείται κυρίως στη Σουηδία, τη
Νορβηγία, τη Φινλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ∆ανία.

II. H ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

A. Ιστορικό

6. Στις 2 Οκτωβρίου 1995, οι Skanska και Aker RGI5 (�Aker�) συµµετείχαν σε εµπορική
πράξη στο πλαίσιο της οποίας η Euroc AB (εταιρεία παραγωγής τσιµέντου στη Σουηδία
και τη Φινλανδία), απέκτησε τις δραστηριότητες τσιµέντου και δοµικών υλικών της
Aker. Στους διακανονισµούς που οδήγησαν στην εµπορική αυτή πράξη τόσο η Skanska
όσο και η Aker διαδραµάτισαν βασικό ρόλο. Η Aker έλαβε ως πληρωµή, εν µέρει
νεοεκδοθείσες µετοχές στην Euroc, εν µέρει ρευστό το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την
αγορά όλων των µετοχών της Euroc τις οποίες κατείχε η φινλανδική Partek6. Ως
αποτέλεσµα περιήλθε στην Aker το 33,3% των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου
της Euroc. ∆εδοµένου ότι το 1993 είχε συναφθεί συµφωνία προτίµησης µεταξύ Skanska
και Partek όσον αφορά τις µετοχές τους στην Euroc, προϋπόθεση για την αγορά των
µετοχών της Partek από την Aker ήταν ότι η Skanska δεν θα ασκούσε το δικαίωµα
προτίµησης για τις υπόψη µετοχές βάσει της συµφωνίας αυτής. Η Skanska
συγκατατέθηκε στην πώληση των µετοχών που κατείχε η Partek στην Aker και
ταυτόχρονα αύξησε το µερίδιό της στην Euroc στο ίδιο ύψος µε την Aker αγοράζοντας
το µεγαλύτερο µέρος των µετοχών που ανήκαν στη σουηδική Robur (η οποία, µεταξύ
άλλων, αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους µετόχους της Skanska). Ως αποτέλεσµα,
οι Skanska και Aker απέκτησαν έκαστη µερίδιο 33,3% επί της νέας οντότητας (η οποία
στη συνέχεια µετονοµάσθηκε σε Scancem).

                                                
4 ΕΕ L 61, 2.3.1998, σ. 25.
5 Ο όµιλος Aker είναι ένας από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς οµίλους επιχειρήσεων στη Νορβηγία µε

δραστηριότητες στον τοµέα του τσιµέντου και των δοµικών υλικών (µέσω της Scancem) και στον τοµέα
της θαλάσσιας τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

6 Πριν από τη συγκέντρωση, οι Skanska και Partek κατείχαν έκαστη το 25% των δικαιωµάτων ψήφου στην
Euroc και ήταν ως εκ τούτου οι κύριοι µέτοχοί της.
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7. Οι προαναφερθείσες εµπορικές πράξεις οδήγησαν σε επαφές µεταξύ Επιτροπής,
αφενός, και Skanska, Aker και Euroc, αφετέρου. Οι Skanska και Aker ανέφεραν ότι
βάσει του καταστατικού τους όλες οι στρατηγικές αποφάσεις της Scancem θα
λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία τόσο σε επίπεδο συνέλευσης των µετόχων όσο και σε
επίπεδο διοικητικού συµβουλίου. Οι δύο εταιρείες ανέφεραν ότι δεν είχαν συνάψει
συµφωνίες ως προς τις ψήφους ούτε τίποτε παρόµοιο και ότι δεν είχαν ισχυρά κοινά
συµφέροντα τα οποία εκ των πραγµάτων θα τους οδηγούσαν σε συνεννόηση κατά την
άσκηση των δικαιωµάτων τους στο πλαίσιο της Scancem. Οι Skanska και Aker
κατέληγαν στο συµπέρασµα ότι υπήρχαν πραγµατικά περιθώρια για µεταβαλλόµενες
συµµαχίες και ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία ώστε να θεωρηθεί ότι θα ήλεγχαν από
κοινού την Scancem και ότι, συνεπώς, οι συναφθείσες πράξεις δεν όφειλαν να
κοινοποιηθούν βάσει του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις.

8. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επεσήµαναν ότι οι Skanska και Aker διέθεταν τα µέσα για
τον έλεγχο της Scancem εάν ενεργούσαν από κοινού και ότι από τα υποβληθέντα
στοιχεία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι η απόκτηση του 33,3% των µετοχών της
Scancem από εκάστη κατέληγε εκ των πραγµάτων σε κοινό έλεγχο. Στα στοιχεία, τα
οποία κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή
συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η αγορές πραγµατοποιήθηκαν σε
συνεννόηση και οι υφιστάµενες αποδείξεις ότι η Skanska και η Aker είχαν συµφωνήσει
επί της αρχής όσον αφορά µία εκτενή συµφωνία µετόχων η οποία θα περιλάµβανε µία
συµφωνία όσον αφορά τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Scancem. Συνεπώς
δύναται να συναχθεί το συµπέρασµα ότι θα ήταν λογικότερο για τις Skanska και Aker
να ενεργούν από κοινού σε διαρκή βάση, αντί να συµπλέουν περιστασιακά µε
µικρότερους µετόχους.

9. Ωστόσο, οι Skanska και Aker δεν συµφώνησαν µε την άποψη αυτή και υποστήριξαν ότι
η πράξη δεν είχε κοινοτική διάσταση και ότι, ως εκ τούτου, δεν όφειλε να κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή. Ενόψει της απροθυµίας των µερών να κοινοποιήσουν τη συγκέντρωση,
τους γνωστοποιήθηκε ότι η Επιτροπή θα παρακολουθούσε προσεκτικά την Scancem
προκειµένου να διαπιστωθεί αν ήταν δικαιολογηµένη η κίνηση διαδικασίας.

10. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1997 το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Scancem παρέµεινε
αµετάβλητο. Στις 8 Οκτωβρίου 1997 η Aker αντάλλαξε τις µετοχές τύπου Β
(περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου) τις οποίες κατείχε στην Scancem µε µετοχές
τύπου Α (αυξηµένα δικαιώµατα ψήφου). Με τον τρόπο αυτόν, απέκτησε τον έλεγχο
του 41,2% των ψήφων στην Scancem. Η Skanska αντέδρασε αµέσως αυξάνοντας το
µερίδιό της στην Scancem στο 48,06% των ψήφων (βλ. σηµείο 12).

11. Στις 23 και 24 Απριλίου 1998, η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα δυνάµει του άρθρου 13
παράγραφος 3 του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις στα γραφεία των Skanska και
Scancem. Σκοπός της έρευνας ήταν να διευκρινισθούν εν µέρει οι συναλλαγές, οι
συµφωνίες και οι λοιποί διακανονισµοί όσον αφορά την ίδρυση της Scancem και εν
µέρει άλλα γεγονότα και περιστατικά σχετιζόµενα µε τις δραστηριότητες της Scancem
προκειµένου να διαπιστωθεί το κοινοποιήσιµο της πράξης. Ωστόσο, η Skanska ανέλαβε
δεσµεύσεις στην παρούσα περίπτωση που σκοπό έχουν να άρουν και ανταγωνιστικά
προβλήµατα σχετιζόµενα µε τη συναλλαγή του 1995.

B. Η κοινοποιηθείσα συναλλαγή

12. Η κοινοποιηθείσα πράξη αφορά την απόκτηση πρόσθετων µετοχών της Scancem από
τη Skanska. Η Skanska µε τον τρόπο αυτόν αύξησε το µερίδιό της στη Scancem
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από 17.751.090 µετοχές που αντιστοιχούν στο 33,3% των µετοχών και των ψήφων
σε 20.852.188 που αντιστοιχούν στο 39,16% των µετοχών και το 48,06% των ψήφων.
Η αγορά έγινε στο χρηµατιστήριο της Στοκχόλµης µεταξύ 9 και 14 Οκτωβρίου 1997.

13. Η Skanska υποστηρίζει ότι κατά τη γνώµη της το αυξηµένο µερίδιό της δεν συνιστά
συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις.

III. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

14. Σύµφωνα µε την παράγραφο 14 της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την έννοια της
συγκέντρωσης7, ένας µειοψηφικός µέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι έχει εκ των
πραγµάτων τον απόλυτο έλεγχο όταν έχει µεγάλες πιθανότητες να συγκεντρώσει την
πλειοψηφία κατά τη συνέλευση των µετόχων, εξαιτίας της µεγάλης διασποράς των
υπόλοιπων µετοχών. Στις περιπτώσεις αυτές, η πάγια πρακτική της Επιτροπής είναι να
βασίζει την αξιολόγησή της στη συµµετοχή των µετόχων κατά τις γενικές συνελεύσεις
των προηγούµενων ετών.8

15. Στην παρούσα περίπτωση η αξιολόγηση δύναται να βασισθεί στη συµµετοχή κατά τις
γενικές συνελεύσεις των µετόχων το 1996 και 1997. Σε αυτές, οι Skanska και Aker
είχαν εκάστη το 33,3% των ψήφων της Scancem. Το υπόλοιπο 33,3% ανήκει σε µεγάλο
αριθµό θεσµικών και ιδιωτών επενδυτών εκ των οποίων λιγότεροι από τους µισούς
παραβρέθηκαν στις συνελεύσεις εκείνες (39,4% και 37,2% αντίστοιχα). Προκειµένου
να αξιολογηθεί αν η Skanska θα είναι σε θέση να επιτύχει πλειοψηφία σε µελλοντικές
συνελεύσεις των µετόχων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι µεταγενέστερες αγορές
πρόσθετων µετοχών της Scancem από την Skanska και την Aker. Οι ενέργειες της
Skanska περιγράφονται παραπάνω. Στις 8 Οκτωβρίου 1997, η Aker αύξησε τα
δικαιώµατα ψήφου σε 41,2% ανταλλάσσοντας τις µετοχές τύπου Β τις οποίες είχε σε
µετοχές τύπου Α. Με τον τρόπο αυτόν, τα δικαιώµατα ψήφου των Skanska και Aker
ανέρχονται συνολικά σε 89,26% των ψήφων ενώ το υπόλοιπο 10,74% κατανέµεται
µεταξύ των άλλων µετόχων.

                                                
7 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την έννοια της συγκέντρωσης βάσει του Κανονισµού (ΕΟΚ)

αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ C 66,
2.3.1998, σ. 5.

8 Για παράδειγµα οι αποφάσεις της Επιτροπής στις υποθέσεις IV/M.343 - Sociιtι Gιnιrale de
Belgique/Gιnerale de Banque της 3ης Αυγούστου 1993 και IV/M.754 - Anglo American
Corporation/Lonrho της 23ης Απριλίου 1997
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16. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, µετά την κοινοποιηθείσα συναλλαγή, είναι σχεδόν
βέβαιο ότι η Skanska θα συγκεντρώνει την πλειοψηφία σε µελλοντικές συνελεύσεις των
µετόχων. Συµµετοχή «άλλων µετόχων» αντίστοιχη µε τις προηγούµενες συνελεύσεις
το 1996 και το 1997 σηµαίνει ότι εκτός από τις ψήφους των Skanska και Aker το
πολύ 4,2% άλλες ψήφοι θα είναι παρούσες στη συνέλευση. Συνεπώς η Skanska θα
διαθέτει τουλάχιστον το 51,5% όλων των παρευρισκόµενων ψήφων. Ο πίνακας που
ακολουθεί εµφανίζει το αποτέλεσµα συµµετοχής 48,06%9.

Συνολικός
αριθµός
ψήφων στη

Scancem

Συµµετοχή της
Skanska στις

14 Οκτωβρίου
1997

Ψήφοι/
(προσαρµοσµένο)

Μερίδιο της Skanska
στις µετοχές µετά

ψήφου
(προσαρµοσµένο)

Ετήσια
Γενική
Συνέλευση

(1000) (1000) (1000) %

1996 43.388 20.852 34.374/ (40.488) 51,5%
1997 43.388 20.852 34.057/ (40.383) 51,6%
1998 43.388 20.852 36.922/ (40.039) 52,1%
Πηγή: Skanska /Scancem

17. Η Skanska ανέφερε ότι η αξιολόγηση δεν δύναται να βασισθεί στην προηγηθείσα
ανάλυση δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα µπορεί να  διαφέρουν. Συγκεκριµένα, η
Skanska επεσήµανε ότι οι άλλοι µέτοχοι, τώρα που οι Skanska και Aker αύξησαν τα
µερίδιά τους, έχουν σαφώς συµφέρον να συµµετάσχουν στις µελλοντικές συνελεύσεις
προκειµένου να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους.

18. Η Επιτροπή ωστόσο, δεν δύναται να δεχθεί το σκεπτικό της Skanska. Το κίνητρο για
τους άλλους µετόχους να συµµετάσχουν στις συνελεύσεις κατά το χρονικό διάστηµα
που οι Skanska και Aker ήλεγχαν εκάστη το 33,3% των ψήφων πρέπει να ήταν το ίδιο,
αν όχι ισχυρότερο από ό,τι υπό το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι τότε, ο κάθε µέτοχος είχε µεγαλύτερες δυνατότητες να επηρεάσει τις
εξελίξεις σε περίπτωση διάστασης απόψεων µεταξύ Skanska και Aker. Παρά τη
δήλωση της Skanska ως προς το αντίθετο, το µικρότερο κίνητρο των �άλλων µετόχων�
να συµµετάσχουν στις συνελεύσεις των µετόχων της Scancem αποδεικνύεται από τις
περιστάσεις. Όπως αναφέρεται προηγουµένως, το ποσοστό συµµετοχής των ψήφων της
κατηγορίας αυτής µειώθηκε από 37% σε 31% µετά την αγορά µετοχών από µέρους της
Skanska τον Οκτώβριο 199710.

19. Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σε περίπτωση που είχε ασκήσει όλα τα δικαιώµατα
ψήφου που της αναλογούν (48,06%) στη συνέλευση των µετόχων που έλαβε χώρα στις
22 Απριλίου 1998, θα κατελάµβανε το 52,1% των παρευρισκόµενων ψήφων.

                                                
9 Ο συνολικός αριθµός µετοχών µετά ψήφου της Skanska είναι ο αριθµός µετοχών µετά όλες τις αγορές κατά

την περίοδο 9 µε 14 Οκτωβρίου 1997. Η στήλη "ψήφοι/(προσαρµοσµένο)" αναφέρεται πρώτον στη
σηµερινή κατανοµή µετοχών µετά ψήφου στις αντίστοιχες συνελεύσεις, και, δεύτερον στην κατανοµή
µετοχών µετά ψήφου που θα υπήρχε αν η Skanska και η Aker είχαν χρησιµοποιήσει όλες τις µετοχές τους
στις συνελεύσεις αυτές. Για την οµάδα "άλλοι µέτοχοι", χρησιµοποιήθηκε η πραγµατική συµµετοχή για την
προσαρµογή (1996: 39,4% και 1997: 37,2%). Για το 1998 χρησιµοποιήθηκαν τα πραγµατικά στοιχεία, αλλά
προσαρµοσµένα ώστε να δείχνουν την κατάσταση που θα διαµορφωνόταν αν η Skanska είχε δικαίωµα
ψήφου για το σύνολο των µετοχών της· λόγω της παρούσας διαδικασίας, η εταιρεία άσκησε µέρος µονο
των δικαιωµάτων ψήφου που διέθετε.

10 Ο ανωτέρω πίνακας εµφανίζει καθοδική τάση όσον αφορά τη συµµετοχή κατά τις συνελεύσεις των
µετόχων της κατηγορίας "άλλοι µέτοχοι", τόσο σε πραγµατικούς αριθµούς (1996: 13,1% όλων των ψήφων,
1997: 12,4% και 1998: 3,3%), όσο και ως ποσοστό των ψήφων που διατηρούν οι µέτοχοι της εν λόγω
κατηγορίας (1996: 39,4%, 1997: 37,2% και 1998: 30,8%).
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20. Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι η κοινοποιηθείσα συναλλαγή οδηγεί στην απόκτηση
του αποκλειστικού ελέγχου της Scancem από την Skanska κατά την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1, στοιχείο β) του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις.

21. ∆εδοµένου ότι οι αγορές µετοχών πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 1997, η
Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα εφαρµογής του άρθρου 14 του κανονισµού για τις
συγκεντρώσεις.

IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

22. Οι Skanska και Scancem σηµειώνουν συνολικά παγκόσµιο κύκλο εργασιών πάνω
από 5.000 εκατ. ECU (Skanska 6.333,911 εκατ. ECU και Scancem 1.857,6 εκατ. ECU).
Ο κοινοτικός κύκλος εργασιών εκάστης υπερβαίνει τα 250 εκατ. ECU (Skanska
3.884,3 εκατ. ECU και Scancem 1.092,9 εκατ. ECU) ενώ δεν σηµειώνουν πάνω από τα
δύο τρίτα του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών τους στο ίδιο κράτος µέλος. Για
τον λόγο αυτόν , η συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση. Πρόκειται για περίπτωση
συνεργασίας, βάσει του άρθρου 57 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ και συνεπώς η
Επιτροπή οφείλει να εξετάσει την υπόθεση σε συνεργασία µε την εποπτεύουσα αρχή
της ΕΖΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 58 και το πρωτόκολλο 24 της συµφωνίας για τον
ΕΟΧ.

V. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

23. Στη Σουηδία, οι δραστηριότητες των Skanska και Scancem λαµβανόµενες από κοινού,
καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα προστιθέµενης αξίας στον τοµέα των δοµικών
κατασκευών. Στο πλαίσιο αυτό, κύρια δραστηριότητα της Scancem είναι η παραγωγή
βασικών πρώτων υλών και κυρίως τσιµέντου. Οι Skanska και Scancem ασχολούνται µε
την παραγωγή δοµικών υλικών µε βάση το τσιµέντο (π.χ. σκυρόδεµα) και άλλα δοµικά
υλικά (π.χ. πλίνθους, γυψοσανίδες, επίχρισµα και ισοπεδωτικά δαπέδου) Τέλος, η
Skanska αποτελεί τη µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Σκανδιναβίας.

24. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει σηµαντικό κάθετο αντίκτυπο
σε όλες τις αγορές που αναφέρονται παρακάτω. Υπάρχουν επίσης σηµαντικές
οριζόντιες αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ Skanska και Scancem στη σουηδική αγορά
σκυροδέµατος και αδρανών υλικών.

25. Στην κοινοποίηση, τα µέρη ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν οριζόντιες αλληλοεπικαλύψεις
στη Νορβηγία και τη Φινλανδία δεδοµένου ότι η Skanska δεν ασχολείται µε την
παραγωγή δοµικών υλικών στις χώρες εκείνες. Ωστόσο, µετά τη λήψη της ανακοίνωσης
αιτιάσεων βάσει του άρθρου 18, του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις, η Skanska
παραδέχθηκε ότι φινλανδική θυγατρική της, η Tekra OY, ασχολείται µε την παραγωγή
έτοιµου σκυροδέµατος και προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος στη
Φινλανδία. Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια της έρευνας, αναφέρθηκε ότι, εξαιτίας της
θέσης την οποία κατέχει η Scancem στην αγορά τσιµέντου και των κατασκευαστικών
δραστηριοτήτων της Skanska, η συγκέντρωση ενδέχεται να έχει και στις χώρες εκείνες
παρόµοια κάθετα αποτελέσµατα µε αυτά που περιγράφονται παρακάτω για τη Σουηδία.

A. Σχετική αγορά προϊόντος

26. Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση επηρεάζει τις εξής αγορές:

                                                
11 Προστίθεται ο κύκλος εργασιών της JM Byggnads och Fastighets AB (461 εκατ ECU). Η Skanska ελέγχει

το 57% των ψήφων της JM, µίας από τις πέντε µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Σουηδίας.
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- Τσιµέντο
- Αδρανή
- Έτοιµο σκυρόδεµα
- Ξηρό σκυρόδεµα
- Προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος
- ∆οµικές κατασκευές

27. Εκτός αυτών, οι προϋπάρχουσες δραστηριότητες της Scancem σε διάφορα άλλα δοµικά
υλικά όπως τούβλα, γυψοσανίδες, επιχρίσµατα και ισοπεδωτικά δαπέδου θα έχουν
κάποιον αντίκτυπο στη συγκέντρωση.

(α) Τσιµέντο

28. Το τσιµέντο αποτελεί συνδετικό υλικό το οποίο όταν αναµιγνύεται µε νερό
µετατρέπεται σε σκληρή µάζα. Το τσιµέντο χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσο προϊόν κατά
κύριο λόγο στην παραγωγή σκυροδέµατος. Οι ιδιότητες του τσιµέντου διαφέρουν
σηµαντικά µε βάση τις αναλογίες των πρώτων υλών και τις µεθόδους παραγωγής12.
Ωστόσο, όλα τα είδη τσιµέντου παράγονται από ένα και µόνον ενδιάµεσο προϊόν
γνωστό ως κλίνκερ, το οποίο αποκτάται µε την καύση ενός µείγµατος ασβεστούχων
υλικών που περιέχουν ασβεστόλιθο και άσβεστο µαζί µε αργιλούχα υλικά όπως
αργιλικό σχιστόλιθο, σχιστόλιθο και άµµο.

29. Υπάρχουν δύο κυρίως είδη τσιµέντου: το φαιό και το λευκό. Η βασική διαφορά
έγκειται στη χρησιµοποίηση ενός ιδιαίτερου είδους ασβεστόλιθου στην παραγωγή
λευκού κλίνκερ13. Σύµφωνα µε την Skanska το λευκό τσιµέντο χρησιµοποιείται για
διακοσµητικούς σκοπούς. Η Scancem παράγει µόνο φαιό τσιµέντο αλλά εισάγει µία
πολύ µικρή ποσότητα λευκού, αντίστοιχη µε το 0,6% περίπου των σουηδικών
πωλήσεων τσιµέντου το 1997. Κατά συνέπεια, µόνον η αγορά φαιού τσιµέντου
λαµβάνεται υπόψη στην παρούσα αξιολόγηση.

30. Υπάρχουν δύο βασικές µέθοδοι για την παραγωγή κλίνκερ: Η �υγρή� µέθοδος
(παραδοσιακή µέθοδος στο πλαίσιο της οποίας οι πρώτες ύλες κονιοποιούνται και
αναµιγνύονται µε νερό πριν γίνει η καύση) και η �ξηρά� µέθοδος (που καταναλίσκει
λιγότερη ενέργεια). Η Scancem χρησιµοποιεί την τελευταία αυτή µέθοδο και η
παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές τα εξής στάδια: ασβεστόλιθος
και µάργη εξορυγνύονται, θραύονται, αποθηκεύονται και τέλος κονιοποιούνται σε
λεπτό κονίαµα το οποίο αποθηκεύεται σε σιλό. Το κονίαµα, καλούµενο �raw meal�,
ξηρό όπως υφίσταται προκαταρτική κατεργασία (διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου
σε οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα). Το αλκαλικό περιεχόµενο
εξάγεται πριν από την απανθράκωση του κονιάµατος (σε 14000C περίπου) σε
περιστρεφόµενη κάµινο το οποίο  µετατρέπεται σε κλίνκερς που στη συνέχεια
ψύχονται, θραύονται στο απαιτούµενο µέγεθος και αποθηκεύονται σε σιλό. Τέλος τα
κλίνκερ κονιοποιούνται και αναµιγνύονται µε γύψο και προσθετικά ώστε να
διαµορφωθεί το τσιµέντο.

31. Σε παλαιότερες αποφάσεις το τσιµέντο χαρακτηρίσθηκε ως ένα κοινό ηµικατεργασµένο
προϊόν µε ασθενή ανταγωνισµό µεταξύ των διαφόρων εµπορικών σηµάτων14.
Ταυτόχρονα, κάθε τύπος τσιµέντου πρέπει να ανταποκρίνεται σε διάφορα κριτήρια

                                                
12 Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 1994, υποθέσεις IV/33.126 και 33.322 � Cement,

υπόθεση IV/M.460 � Holdercim/Cedest και υπόθεση IV/M.1030 � Lafarge/Redland.
13 Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 1994, υποθέσεις IV/33.126 και  33.322 � Cement.
14 Υπόθεση IV/M.460 � Holdercim/Cedest
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όσον αφορά τη σύνθεση, τις προδιαγραφές και τη συµµόρφωση που θεσπίζονται µε τα
ευρωπαϊκά πρότυπα και τις εθνικές τροποποιήσεις. Το µεγαλύτερο µέρος της
παραγωγής τσιµέντου της Scancem είναι το καλούµενο κοινό τσιµέντο (standard
cement), κατάλληλο για ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Ένα από τα εργοστάσια της
Scancem, στο Degerhamn, παράγει ειδικό τσιµέντο το οποίο σκληρύνει µε ρυθµό
βραδύτερο από το κοινό τσιµέντο και δίνει σκυρόδεµα ιδιαίτερα κατάλληλο για
κατασκευαστικά έργα όπως γέφυρες και οδούς, όπου απαιτείται µεγαλύτερη αντοχή
στις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, στη Σουηδία απαιτείται χαµηλή περιεκτικότητα σε
χρώµιο για λόγους µείωσης των αλλεργικών αντιδράσεων. Στην κοινοποίηση η Skanska
χαρακτήρισε την αγορά τσιµέντου ως µία ενιαία αγορά. Σε παλαιότερες αποφάσεις
συγκεντρώσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι διάφορα είδη τσιµέντου φαίνεται ότι είναι
αναπληρωµατικά µεταξύ τους15. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά µεγάλο µέρος από την
έρευνα της Επιτροπής στην παρούσα υπόθεση. Με βάση τα παραπάνω, η αγορά φαιού
τσιµέντου θα πρέπει να εκληφθεί ως ενιαία αγορά.

(β) Αδρανή υλικά

32. Σύµφωνα µε την Skanska ο όρος �αδρανή υλικά� χρησιµοποιείται κατά κανόνα για
τρεις πρώτες ύλες στον τοµέα των δοµικών έργων και της πολιτικής µηχανικής: χαλίκι,
θραυστό σκύρο και άµµο. Το χαλίκι και το θραυστό σκύρο είναι κατά µία άποψη
συγγενή και αναπληρωµατικά µεταξύ τους υλικά. Για περιβαλλοντικούς λόγους, η
σουηδική κυβέρνηση θέσπισε νοµοθεσία βάσει της οποίας επιβάλλεται φόρος στη
χρήση χαλικιού µε σκοπό να εξισωθεί το κόστος του θραυστού σκύρου (το οποίο θα
ήταν ακριβότερο) µε το χαλίκι16. Τα δύο υλικά χρησιµοποιούνται κυρίως στα θεµέλια
κτιρίων και δηµοσίων έργων και στην παραγωγή σκυροδέµατος και ασφάλτου. Η
άµµος είναι ακατάλληλη για θεµέλια και χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην
παραγωγή σκυροδέµατος. Η Skanska ανέφερε ότι παρά την έλλειψη
αναπληρωµατικότητας µεταξύ, αφενός, χαλικιού και σκυροδέµατος και, αφετέρου,
άµµου συνηθίζεται να περιλαµβάνονται και τα τρία στις αναλύσεις των σουηδικών
αγορών αδρανών υλικών παρότι αυτό ενδέχεται να µην δικαιολογείται από καθαρά
οικονοµική άποψη.

33. Σε κάθε περίπτωση, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η άµµος καλύπτει κάτω από το 5%
της σουηδικής αγοράς αδρανών υλικών και ότι η Skanska εξάγει και πωλεί άµµο σε
πολύ µικρές ποσότητες (κάτω από 5%), δεν πρόκειται να υπάρξει µεγάλη διαφορά στο
πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης και η αγορά αδρανών συνεπώς θα ληφθεί στην
παρούσα περίπτωση ως ένα σύνολο.

(γ) Σκυρόδεµα

34. Το σκυρόδεµα παράγεται αναµιγνύοντας τσιµέντο µε αδρανή υλικά και νερό. Η
ανάµιξη µπορεί να γίνει σε ειδική µονάδα σκυροδέµατος (�έτοιµο σκυρόδεµα�) και στη
συνέχεια το σκυρόδεµα µεταφέρεται στο σηµείο όπου χρειάζεται µε ειδικά οχήµατα
(φορτηγά αναµικτήρες).

                                                
15 Υπόθεση IV/M.460 � Holdercim/Cedest
16 Ενδεικτικά, το 1995 υπήρχαν περίπου 5000 σηµεία εξόρυξης στη Σουηδία εκ των οποίων 3785 αφορούσαν

χαλίκι και 487 θραυστό σκύρο. Από αυτά, περίπου 2700 ήταν εν λειτουργία το 1995. Την περίοδο
1984-1995 το µερίδιο του χαλικιού µειώθηκε από 82% σε 51% της συνολικής παραγωγής αδρανών ενώ το
µερίδιο των θραυστών σκύρων αυξήθηκε από 13% σε 37%. Στόχος είναι να µειωθεί το µερίδιο του
χαλικιού σε 30% µέχρι το 2000, βλ. απόφαση της σουηδικής αρχής ανταγωνισµού στην υπόθεση 292/97 �
NCC/Siab, της 22ας Ιουλίου 1997.
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35. Το σκυρόδεµα αναµιγνύεται επίσης και επί τόπου, στο σηµείο χρήσης. Στην περίπτωση
αυτή ο κατασκευαστής αναµιγνύει συσκευασµένο τσιµέντο µε αδρανή και νερό στο
σηµείο χρήσης. Η µέθοδος αυτή όµως είναι εργασιοβόρος και η ποιότητα του
σκυροδέµατος ανοµοιογενής. Χρησιµοποιείται, συνεπώς,  µόνον όταν η ταχύτητα και η
ποιότητα δεν έχουν µεγάλη σηµασία και οι απαιτούµενες ποσότητες είναι σχετικά
µικρές (<0.75 m3 σύµφωνα µε την Skanska). Φαίνεται ότι η επιτόπου ανάµιξη έχει
περιορισµένη οικονοµική σπουδαιότητα. Για παράδειγµα, η Skanska εκτιµά ότι
αντιστοιχεί το πολύ στο 1-2% του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται σε δοµικές
κατασκευές.

36. Μια πιο εξελιγµένη µορφή σκυροδέµατος επιτόπιας ανάµιξης είναι το ξηρό σκυρόδεµα
το οποίο απαιτεί µόνον την προσθήκη νερού. Το ξηρό σκυρόδεµα ετοιµάζεται µε βάση
συγκεκριµένες αναλογίες και προσφέρει οµοιόµορφη ποιότητα. Εκτός αυτού, το ξηρό
σκυρόδεµα προσφέρει µεγαλύτερη ευελιξία δεδοµένου ότι µειώνει την ανάγκη για
προγραµµατισµό όσον αφορά τη χρήση του σκυροδέµατος και τις απαιτούµενες
ποσότητες. Ωστόσο, δεδοµένου ότι το ξηρό σκυρόδεµα είναι ακριβότερο από το έτοιµο
σκυρόδεµα, είναι απίθανο να χρησιµοποιηθεί όταν απαιτούνται περισσότερα
από 1.0m3.

37. Τέλος, για ορισµένες εφαρµογές το σκυρόδεµα πωλείται ως προκατασκευασµένα
στοιχεία ή άλλα προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν χαλύβδινο οπλισµό.

38. Στην κοινοποίησή της η Skanska ανέφερε ότι ως σχετικές αγορές προϊόντος στον τοµέα
του σκυροδέµατος θα πρέπει να ληφθούν οι αγορές έτοιµου σκυροδέµατος, ξηρού
σκυροδέµατος και προκατασκευασµένων προϊόντων από σκυρόδεµα. Οι αγορές αυτές
εξετάζονται µεµονωµένα παρακάτω.

(i) Έτοιµο σκυρόδεµα

39. Το έτοιµο σκυρόδεµα πωλείται και παραδίδεται σε ηµι-υγρή κατάσταση. Αποτελείται
από τσιµέντο (15%), αδρανή (85%), νερό και προσθετικά. Το προϊόν χρησιµοποιείται
ως βάση για επιτόπου χύτευση. Το έτοιµο σκυρόδεµα είναι αλλοιώσιµο προϊόν και
συνήθως παραδίδεται σε µεγάλες ποσότητες µε ειδικά φορτηγά-αναµικτήρες.

40. Στην κοινοποίησή της η Skanska ανέφερε ότι, ανάλογα µε τη χρήση, υπάρχει κάποια
αναπληρωµατικότητα µεταξύ έτοιµου σκυροδέµατος, αφενός, και ξηρού σκυροδέµατος
ή/και επιτόπου αναµιγνυόµενου σκυροδέµατος, αφετέρου. Όπως προαναφέρεται, τα
στοιχεία της Skanska δείχνουν ότι το επιτόπου αναµιγνυόµενο σκυρόδεµα έχει µικρή
οικονοµική σηµασία. Αφετέρου, τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη δείχνουν ότι
υπάρχει σηµαντική διαφορά τιµής µεταξύ έτοιµου σκυροδέµατος και ξηρού
σκυροδέµατος, και ότι το τελευταίο είναι κατά 50% ακριβότερο. Το γεγονός ότι το
έτοιµο σκυρόδεµα χρησιµοποιείται κατά κανόνα για µεγάλες ποσότητες αποτελεί
ένδειξη ότι το ξηρό σκυρόδεµα πρέπει να θεωρηθεί ως συµπληρωµατικό προϊόν.

41. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης το έτοιµο σκυρόδεµα
εκλαµβάνεται ως χωριστή αγορά17.

(ii)  Ξηρό σκυρόδεµα

42. Όπως προαναφέρεται, το ξηρό σκυρόδεµα είναι προαναµεµειγµένο σκυρόδεµα το οποίο
απαιτεί µόνον την προσθήκη νερού. Συνεπώς είναι εύκολο στη χρήση του και τείνει να

                                                
17 Βλ. απόφαση της Επιτροπής IV/M.460 � Holdercim/Cedest και IV/M.1030 Lafarge/Redland.
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χρησιµοποιείται κυρίως σε εφαρµογές που απαιτούν σχετικά µικρές ποσότητες αλλά
οµοιόµορφη ποιότητα..

43. Στην κοινοποίησή της η Skanska αναφέρει ότι ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή,
υπάρχει ανταγωνιστική σχέση µεταξύ ξηρού σκυροδέµατος και παραδοσιακού
σκυροδέµατος που αναµιγνύεται επί τόπου. Ενώ είναι ορθό ότι αµφότερα τα προϊόντα
χρησιµοποιούνται για σχετικά µικρές ποσότητες, υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες που
δείχνουν ότι δεν υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός µεταξύ τους. Πρώτον, το ξηρό
σκυρόδεµα δύναται να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές µε ποιοτικές απαιτήσεις, πράγµα
το οποίο δεν ισχύει για το παραδοσιακό επιτόπου αναµιγνυόµενο σκυρόδεµα.
∆εύτερον, οι διαφορές τιµής είναι µεγαλύτερες από ό,τι µεταξύ ξηρού και έτοιµου
σκυροδέµατος.

44. Στην απάντησή της στην ανακοίνωση των αιτιάσεων δυνάµει του άρθρου 18 (στο εξής
�απάντηση�), η Skanska προέβαλε το επιχείρηµα ότι δεν ανταγωνιζόταν ενεργά την
Scancem στην αγορά ξηρού σκυροδέµατος δεδοµένου ότι η ίδια συγκεντρώνεται στις
πωλήσεις προς κατασκευαστικές εταιρείες ενώ η Scancem στις λιανικές πωλήσεις. Το
επιχείρηµα αυτό ωστόσο, δεν λαµβάνει υπόψη το γεγονός τις ποσότητες που παράγει η
Skanska µέσω υπεργολαβιών οι οποίες διατίθενται µέσω του λιανικού κυκλώµατος.
Επιπλέον, η Skanska δεν υποστηρίζει, ούτε έχει τεκµηριώσει ότι οι πωλήσεις της προς
κατασκευαστικές εταιρείες οφείλουν να εκληφθούν ως αγορά χωριστή από εκείνη των
πωλήσεων προς λιανοπωλητές. Εν κατακλείδει, το ξηρό σκυρόδεµα πρέπει να θεωρηθεί
ως αγορά διαφορετική από εκείνη των λοιπών ειδών σκυροδέµατος.

(iii)  Προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος

45. Τα προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων,
έτοιµες κολώνες, δοκούς, δοκίδες, διαχωριστικά οδοποιίας, κιβώτια, σιδηροδροµικούς
στρωτήρες, έτοιµα τεµάχια και στοιχεία κατασκευής κατοικιών. Τα προϊόντα αυτά κατά
κανόνα περιλαµβάνουν χαλύβδινο οπλισµό. Εκτός αυτού, συχνά δεν είναι
τυποποιηµένα και παράγονται µε βάση τις προδιαγραφές των πελατών. Τα
προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος πωλούνται χωριστά ή ως µέρος ενός
πακέτου που ενδέχεται να περιλαµβάνει ορισµένες κατασκευαστικές εργασίες.

46. Μετά την κοινοποίηση η Skanska αναθεώρησε την άποψή της ως προς τη σχετική
αγορά προϊόντος και ανέφερε ότι τα προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος
πρέπει να διαιρεθούν σε προϊόντα χρησιµοποιούµενα στην κατασκευή κατοικιών και σε
προϊόντα χρησιµοποιούµενα υπογείως και επιγείως (αγωγοί, κράσπεδα, στρωτήρες
κλπ). Κατά την άποψη της Skanska τα �προϊόντα κατοικιών� αποτελούν οµοιογενή
σειρά προκατασκευασµένων προϊόντων παραγόµενη µε τον ίδιο εξοπλισµό και
τεχνογνωσία παραγωγής πράγµα το οποίο κατά την άποψη της εταιρείας δεν συµβαίνει
για τα επίγεια και υπόγεια προϊόντα τα οποία απαιτούν διαφορετική και πιο
εξειδικευµένη τεχνολογία και εξοπλισµό. Η Skanska ανέφερε επίσης ότι τα επίγεια και
υπόγεια προϊόντα θα πρέπει να διαιρεθούν περαιτέρω σε υποκατηγορίες.

47. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, το θέµα της σκοπιµότητας της
υποδιαίρεσης αυτής δύναται να παραµείνει ανοικτό δεδοµένου ότι, όπως αναφέρεται
παρακάτω, η επίδραση στην αγορά θα µείνει στην ουσία αµετάβλητη ανεξάρτητα από
το εάν η αξιολόγηση βασίζεται σε µια ενιαία αγορά για όλα τα προκατασκευασµένα
προϊόντα ή σε µία αγορά προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος για
κατοικίες.
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(δ) Άλλα δοµικά υλικά

48. Η Scancem διαθέτει σηµαντικές προϋπάρχουσες δραστηριότητες όσον αφορά διάφορα
άλλα δοµικά υλικά. Παρότι οι δραστηριότητες αυτές δεν επηρεάζονται άµεσα από την
κοινοποιηθείσα πράξη, θα ενισχύσουν έµµεσα την αθροιστική θέση των µερών σε
άλλες αγορές. Οι προϋπάρχουσες αυτές δραστηριότητες της Scancem περιλαµβάνουν
τις γυψοσανίδες, που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή τοίχων, δαπέδων και
ψευδοροφών. Περιλαµβάνουν επίσης προϊόντα ισοπέδωσης ή λείανσης νέων και
ανακατασκευασµένων δαπέδων πριν την τοποθέτηση ξύλινου, πλαστικού ή
υφασµάτινου δαπέδου καθώς και επίχρισµα το οποίο χρησιµεύει για την λείανση
τοίχων πριν την επιχρωµάτιση ή την τοποθέτηση χαρτιού ταπετσαρίας και
χρησιµοποιείται τόσο στην κατασκευή όσο και στην ανακαίνιση κτιρίων.

49. Σε πρόσφατη επικοινωνία της η Skanska πρότεινε την αξιολόγηση ορισµένων από τα
προϊόντα αυτά (ισοπεδωτικά δαπέδου, κονίαµα (που χρησιµοποιείται µεταξύ άλλων για
το δέσιµο τούβλων στην ανέγερση τοίχων) και επίχρισµα (προσόψεων)) σε συνδυασµό
µε το ξηρό σκυρόδεµα. Κατά την άποψή της, τα προϊόντα αυτά υπάγονται στην ίδια
�οικογένεια� προϊόντων, δεδοµένου ότι η µεταξύ τους αναπληρωµατικότητα από
πλευράς προσφοράς είναι υψηλή. Ωστόσο, η Skanska δεν προσέφερε σηµαντικά
στοιχεία ως προς την αγορά σχετικά µε τις πωλήσεις των προϊόντων της οικογένειας
αυτής, ούτε ως προς την εικαζόµενη µεταξύ τους αναπληρωµατικότητα.

50. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης δεν είναι απαραίτητο να
αποφασισθεί οριστικά το ακριβές εύρος της αγοράς γυψοσανίδων, ισοπεδωτικών
δαπέδου και επιχρίσµατος, δεδοµένου ότι η αξιολόγηση της συγκέντρωσης δεν
επηρεάζεται.

(ε) ∆ραστηριότητες δοµικών κατασκευών

51. Εκτός από τις αγορές που αναφέρει στην κοινοποίησή της η Skanska, η έρευνα έδειξε
ότι η κοινοποιηθείσα αγορά θα έχει επιπτώσεις στην αγορά δοµικών κατασκευών στην
οποία η Skanska αποτελεί τον µεγαλύτερο προµηθευτή της Σουηδίας.

52. Παράγοντες του κλάδου, περιλαµβανοµένης της Skanska, ανέφεραν ότι η αγορά
δοµικών κατασκευών πρέπει να διαιρεθεί σε δύο χωριστές σχετικές αγορές: µία για την
κατασκευή κατοικιών και µία για τα έργα υποδοµής (π.χ. οδικά έργα, σιδηρόδροµοι,
τούνελ και γέφυρες). Ο λόγος είναι ότι απαιτούνται διαφορετικές ικανότητες,
προσωπικό, εξοπλισµός και µηχανήµατα για τις δύο αυτές αγορές18.

53. Επιπλέον, διάκριση µπορεί να γίνει ανάλογα µε το µέγεθος του κατασκευαστικού
έργου. Ο λόγος είναι ότι οι συνθήκες ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ
µικρών και µεγάλων έργων. Παρότι δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση ως προς το τι
αποτελεί µικρό και τι µεγάλο έργο, η σουηδική αρχή ανταγωνισµού διέκρινε µεταξύ
έργων συνολικής αξίας ανώτερης ή κατώτερης των 40 εκατ. SEK (περίπου 4,6 εκατ.
ECU). Βάσει της σουηδικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις, τα 40 εκατ. SEK
αποτελούν το όριο υπεράνω του οποίου τα κατασκευαστικά έργα ανατίθενται µέσω
διαγωνισµού. Πέραν αυτού, στη Σουηδία, ο αριθµός των κατασκευαστικών εταιρειών
οι οποίες είναι σε θέση να αναλάβουν έργα αξίας µεγαλύτερης του ορίου αυτού είναι
πολύ χαµηλότερος σε σχέση µε τον αριθµό των εταιρειών κάτω του εν λόγω ορίου.

                                                
18 Βλ. επίσης την απόφαση της σουηδικής αρχής ανταγωνισµού στην υπόθεση 292/97 NCC/Siab, της

22ας Ιουλίου 1997.
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54. Συνεπώς αρµόζει να αξιολογηθεί η θέση της Skanska στην αγορά Επιτροπή τη βάσει
χωριστών αγορών για την κατασκευή κατοικιών και τα έργα υποδοµής. Επιπλέον, σε
αµφότερες τις αγορές πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ έργων αξίας άνω ή κάτω των
40 εκατ. SEK.

(στ) Συµπέρασµα για τις αγορές προϊόντων

55. Βασιζόµενη στα προαναφερθέντα, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν
χωριστές αγορές για το τσιµέντο, τα αδρανή, το έτοιµο σκυρόδεµα και το ξηρό
σκυρόδεµα. Όσον αφορά τα προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος δεν είναι
απαραίτητο να αποφασισθεί αν αποτελούν µία ενιαία αγορά ή, όπως υποστήριξε η
Skanska, αν πρέπει να διαιρεθούν σε �προϊόντα κατασκευής κατοικιών� και σε �επίγεια
και υπόγεια προϊόντα�. Για τα υπόλοιπα προϊόντα ο ορισµός της αγοράς προϊόντος
δύναται να παραµείνει ανοικτός.

B. Σχετικές γεωγραφικές αγορές

56. Παλαιότερα η Επιτροπή υποστήριξε ότι η αγορά τσιµέντου δύναται να εκληφθεί ως ένα
σύνολο αγορών ανεπτυγµένων γύρω από διάφορα εργοστάσια, οι οποίες
αλληλοεπικαλύπτονται και καταλαµβάνουν ολόκληρη την Ευρώπη. Το µέγεθος της
εκάστοτε αγοράς και ο βαθµός αλληλοεπικάλυψης καθορίζονται από την απόσταση
από το εργοστάσιο από το οποίο πωλείται τσιµέντο.19

57. Ωστόσο, στην κοινοποίησή της η Skanska ανέφερε ότι η αγορά τσιµέντου είναι κατά
κύριο λόγο περιφερειακή/εθνική και έχει υποβάλει στοιχεία ως προς τα µερίδια αγοράς
µόνον σε εθνικό επίπεδο. Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι δεν υπάρχουν σχεδόν
καθόλου εισαγωγές και εξαγωγές µεταξύ Σουηδίας / Φινλανδίας και άλλων κρατών
µελών20. Στην απάντησή της, η Skanska ανέφερε ότι η κατάσταση διαφέρει στη
Νορβηγία όπου τη µεγαλύτερη πηγή εισαγωγών αποτελεί η Blue Circle (Ην. Βασίλειο).
Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία αυτή αποτελεί ισότιµο µέτοχο στους
τερµατικούς σταθµούς εισαγωγών της Embra στη χώρα αυτή. Συµπερασµατικά, η
εµφανής έλλειψη εισαγωγών δείχνει ότι οι παραγωγοί τσιµέντου σε άλλα κράτη µέλη
δεν επεδίωξαν να ασκήσουν ανταγωνιστικές πιέσεις στη Σκανδιναβία µε εξαγωγές.
Αυτό ισχύει και για τη Νορβηγία όπου εκτός από την προαναφερθείσα διαρθρωτική
επένδυση από την Blue Circle σχεδόν δεν υπάρχουν εισαγωγές από άλλους παραγωγούς
τσιµέντου της ∆υτικής Ευρώπης.

58. Κατόπιν αυτού, η αγορά στην οποία οφείλει να αξιολογηθεί η παρούσα υπόθεση δεν
είναι πανευρωπαϊκή αλλά µάλλον περιορισµένη σε κάθε µία από τις τρεις
σκανδιναβικές χώρες ή, το πολύ, στον σκανδιναβικό χώρο. ∆εδοµένου ότι η Scancem
αποτελεί τον µόνο παραγωγό τσιµέντου και στις τρεις σκανδιναβικές χώρες, η έλλειψη
ενδοσκανδιναβικού εµπορίου δεν αποτελεί κατ� ανάγκην ένδειξη ότι η γεωγραφική
αγορά δεν είναι σκανδιναβική. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί
απόφαση ως προς το εάν η σχετική αγορά έχει εθνική ή σκανδιναβική έκταση
δεδοµένου ότι το αποτέλεσµα της αξιολόγησης αυτής δεν θα επηρεασθεί από τον
εφαρµοζόµενο ορισµό.

                                                
19 Βλ. απόφαση της Επιτροπής της 30ής Νοεµβρίου 1994, υποθέσεις IV/33.126 και 33.322 - Cement.
20 Οι εισαγωγές στις χώρες αυτές προέρχονται από τις χώρες του πρώην Ανατολικού µπλοκ ενώ οι εξαγωγές

της Scancem κατευθύνονται κυρίως στις ΗΠΑ και την Αφρική. Η Scancem εισάγει λευκό τσιµέντο από τη
∆ανία. Οι ανεξάρτητες εισαγωγές από άλλα κράτη µέλη αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% των
πωλήσεων τσιµέντου στη Σουηδία.
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59. Η Skanska ανέφερε ότι οι αγορές για προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος,
ξηρό σκυρόδεµα, γυψοσανίδες, υλικά επένδυσης, ισοπεδωτικά δαπέδου και επίχρισµα
έχουν κυρίως εθνικό χαρακτήρα. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, όπερ
αποδεικνύει ότι γενικά υπάρχουν κάποιες σχετικά µικρές εισαγωγές και εξαγωγές σε
όλα τα προαναφερόµενα προϊόντα. Εκτός αυτού, η Skanska ανέφερε ότι υπάρχει ειδική
διαδικασία πιστοποίησης για την παραγωγή τσιµέντου στη Σουηδία την οποία εκτελεί
µία εµπορική ένωση, η BBC. Πριν από την πιστοποίηση, ο παραγωγός οφείλει, µεταξύ
άλλων, να επαληθεύσει τις ιδιότητες της πρώτης ύλης.

60. Οι αγορές κατασκευών κατοικιών και υποδοµής έχουν εθνικό χαρακτήρα τουλάχιστον
όσον αφορά τα έργα µεγάλου µεγέθους. Εξακολουθεί να σπανίζει το φαινόµενο της
ανάληψης από µη σουηδικές εταιρείες κατασκευαστικών έργων στη Σουηδία υπό
καθεστώς διαφορετικό από εκείνο της υπεργολαβίας ή της κοινοπραξίας µε την
Skanska ή κάποια άλλη σουηδική κατασκευαστική εταιρεία. Για τους σκοπούς της
παρούσας αξιολόγησης δεν είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η γεωγραφική έκταση
των αγορών για µικρά  έργα.

61. Συµπερασµατικά, η έκταση των προαναφερόµενων αγορών δεν δύναται να θεωρηθεί
µεγαλύτερη από εθνική. Ταυτόχρονα η έρευνα δείχνει ότι η διάρθρωση της προσφοράς,
τα επίπεδα τιµών και οι υπόλοιποι όροι ανταγωνισµού δεν διαφέρουν σηµαντικά από
χώρα σε χώρα.

62. Στην κοινοποίηση η Skanska ανέφερε ότι οι αγορές έτοιµου σκυροδέµατος και
αδρανών υλικών είναι τοπικές εξαιτίας των υψηλών µεταφορικών και ότι, όσον αφορά
το έτοιµο σκυρόδεµα, οι αποστάσεις που υπερβαίνουν τη µία ώρα στη µεταφορά
συνεπάγονται κατώτερη ποιότητα. Σε µεταγενέστερο στάδιο η Skanska αναθεώρησε
την άποψη αυτή και δήλωσε ότι παρά ταύτα οι εν λόγω αγορές οφείλουν να
αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο δεδοµένου ότι οι επιµέρους αγορές
αλληλοεπικαλύπτονται σε όλη την επικράτεια. Κατά την άποψη της Skanska οι
ανταγωνιστικοί περιορισµοί που αντιµετωπίζουν οι προµηθευτές σε τοπικό επίπεδο
υπαγορεύονται από τον ανταγωνισµό σε ένα εθνικό δίκτυο αλληλοσυνδεόµενων
επιµέρους αγορών. Κατά την άποψη
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ορισµένων από τους τρίτους ενδιαφεροµένους, οι αγορές έτοιµου σκυροδέµατος και
αδρανών έχουν τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα ενώ άλλοι ενδιαφερόµενοι
υποστήριξαν όπως η Skanska στη µεταγενέστερη δήλωσή της, ότι η αγορά έχει εθνικό
χαρακτήρα.

63. Από οικονοµική άποψη η καλυπτόµενη από µία µονάδα έτοιµου σκυροδέµατος (ή ενός
προµηθευτή αδρανών) περιοχή περιορίζεται κατά κανόνα σε µία ακτίνα µεταφοράς του
προϊόντος διάρκειας το πολύ µίας ώρας. Από την άποψη των πελατών, µία απόσταση
της µίας ώρας ενδεχοµένως να προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ δύο ή
περισσότερων προµηθευτών ανάλογα µε το σηµείο εγκατάστασης. Είναι σαφώς
αδύνατο να προσδιοριστούν επακριβώς όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί και παραλλαγές
που είναι συνάρτηση της πυκνότητας και της κατανοµής τόσο του πληθυσµού των
πελατών όσο και του δικτύου προµηθευτών. Εκτός αυτού, για τον πελάτη έτοιµου
σκυροδέµατος ή αδρανών, η επιλογή του προµηθευτή για το εκάστοτε κατασκευαστικό
έργο περιορίζεται από το σηµείο στο οποίο βρίσκεται το εργοτάξιο και το σηµείο όπου
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του παραγωγού. ∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι
αγοραστές των προϊόντων αυτών είναι κατασκευαστικές εταιρείες µε σχετικά µικρή
γεωγραφική κάλυψη (στις περισσότερες περιπτώσεις εθνική), οι οικονοµικά
συµφέροντες για το εκάστοτε έργο προµηθευτές διαφέρουν.

64. Εκτός αυτού, ο βαθµός αλληλοεπικάλυψης µεταξύ των περιοχών που καλύπτουν οι
διάφοροι προµηθευτές, σε συνδυασµό µε την κατανοµή του πληθυσµού των πελατών
καθορίζουν όχι µόνον την ανταγωνιστική συµπεριφορά µεταξύ γεωγραφικά όµορων
µονάδων παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος αλλά, σε κάποιο βαθµό, επιδρούν
�αλυσιδωτά� σε πλέον αποµακρυσµένους προµηθευτές. Ακόµη, υπάρχουν πολλές
σηµαντικές παράµετροι όπως ο τόπος εγκατάστασης των µονάδων παραγωγής, η σειρά
προϊόντων και η ποιότητά τους, το επίπεδο εξυπηρέτησης (ώρες λειτουργίας κλπ), η
διαφήµιση, η προώθηση και σε κάποιο βαθµό οι τιµές και οι εκπτώσεις, οι αποφάσεις
ως προς τις οποίες δεν λαµβάνονται σε τοπικό αλλά σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
Οι αποφάσεις αυτές εφαρµόζονται κατά κανόνα σε εθνικό επίπεδο. Με βάση τα
παραπάνω είναι αναγκαίο και προσήκον να ληφθούν αθροιστικά υπόψη οι αγορές
εκείνες οι οποίες από την άποψη των µεµονωµένων έργων έχουν κατ� εξοχήν τοπικό
χαρακτήρα.

65. Η άθροιση των στοιχείων ως προς τις πωλήσεις δύναται, κατ� αρχήν, να γίνει σε
απεριόριστο αριθµό διαφορετικών επιπέδων. ∆εν υπάρχουν σχεδόν καθόλου εισαγωγές
και εξαγωγές έτοιµου σκυροδέµατος ή αδρανών πράγµα εξηγούµενο από το µεγάλο
µεταφορικό κόστος και, όσον αφορά το έτοιµο σκυρόδεµα, τον αλλοιώσιµο χαρακτήρα
του προϊόντος. Συνεπώς, η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική αγορά είναι η εθνική.

66. Οι Skanska και Scancem (καθώς και οι κυριότεροι ανταγωνιστές τους) διαθέτουν
µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος και αδρανών µε ευρεία γεωγραφική
κάλυψη. Παρότι τα διαθέσιµα στοιχεία µαρτυρούν ότι τα µερίδια αγοράς των µερών
ποικίλουν σε ορισµένο βαθµό όταν εξετάζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, δεν είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση της παρούσας υπόθεσης να
αποφασισθεί οριστικά η ακριβής έκταση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεδοµένου
ότι η αξιολόγηση δεν θα διαφέρει σηµαντικά αν γίνει σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο.
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67. Με βάση τα παραπάνω, η αξιολόγηση του ανταγωνιστικού αντίκτυπου της
συγκέντρωσης δύναται να γίνει µε βάση τα ισχυρά σηµεία των µερών σε εθνικό επίπεδο
τεκµηριωµένα µε στοιχεία όσον αφορά τις αγορές έτοιµου σκυροδέµατος και αδρανών
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο21.

VI. ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ

A. Πρώτες ύλες

(α) Τσιµέντο

(i) Σύνοψη

68. Η Scancem ασχολείται µε την παραγωγή τσιµέντου στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη
Φινλανδία. Στις χώρες αυτές οι δραστηριότητές της στον τοµέα του τσιµέντου
διεξάγονται από τρεις εθνικές εταιρείες22, οι οποίες συνδυάζονται σε µια ενιαία
επιχειρηµατική µονάδα (Cement Nordic). Η επιχειρηµατική αυτή µονάδα περιλαµβάνει
τις δραστηριότητες τσιµέντου στη Σουηδία (τρεις µονάδες παραγωγής), τη Νορβηγία
(δύο µονάδες) και τη Φινλανδία (δύο µονάδες) µε συνολικό κύκλο εργασιών
367,5 εκατ. ECU το 199723. Η Scancem International συγκεντρώνει, µεταξύ άλλων,
όλες τις διεθνείς δραστηριότητες παραγωγής τσιµέντου και εξαγωγής του κυρίως προς
την Αφρική και τις ΗΠΑ µε συνολικό κύκλο εργασιών 439,2 εκατ. ECU το 1997.
Τέλος, η θυγατρική Castle Cement ασχολείται µε την παραγωγή τσιµέντου στο Ην.
Βασίλειο µε κύκλο εργασιών 225,3 εκατ. ECU (µερίδιο αγοράς περίπου [20%-30%]24)
το 1997. Η Skanska δεν διαθέτει παραγωγή τσιµέντου αλλά ως ο µεγαλύτερος
παραγωγός σκυροδέµατος και η µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Σουηδίας
είναι ο σηµαντικότερος αγοραστής τσιµέντου στη Σκανδιναβία.

69. Οι αγορές τσιµέντου στη Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία σηµειώνουν έκαστη ετήσιο
κύκλο εργασιών 80 και 95 εκατ. ECU. Το µερίδιο αγοράς της Scancem είναι σύµφωνα
µε δικά της στοιχεία και στοιχεία άλλων µερών [80-90%]* περίπου σε κάθε µία από τις
χώρες αυτές. Τα µερίδια αγοράς έχουν παραµείνει σταθερά [...]* κατά τα τρία
τελευταία έτη.∆εν υπάρχει άλλος παραγωγός τσιµέντου σε αυτές και ο µόνος
ανταγωνιστής της στις σχετικές αγορές είναι η νορβηγική Embra µε µερίδιο αγοράς
πάνω από 5%, η οποία εισάγει τσιµέντο από τη Λιθουανία.

70. Από την κοινοποίηση απορρέει ότι οι συνολικές πωλήσεις τσιµέντου αυξήθηκαν  πάνω
από 20% στη Νορβηγία και τη Φινλανδία µεταξύ 1995 και 1997. Κατά την ίδια περίοδο
οι πωλήσεις στη Σουηδία µειώθηκαν κατά λιγότερο από 20%. Παρά τις διαφορετικές
αυτές τάσεις, η Scancem ήταν σε θέση να διατηρήσει τις τιµές της σχεδόν αµετάβλητες
και στις τρεις χώρες κατά το χρονικό αυτό διάστηµα [...]*. Η αξιοποίηση του
παραγωγικού δυναµικού της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκε από [...]* στη
Νορβηγία και από [...]* στη Φινλανδία αλλά µειώθηκε από [...]* στη Σουηδία.

                                                
21 Υπόθεση IV/M.460 � Holdercim/Cedest και IV/M.1030 - Lafarge/Redland.
22 Πριν από την προαναφερθείσα συγχώνευση το 1995 των δραστηριοτήτων των Euroc και Aker στον τοµέα του

τσιµέντου, η Euroc ήλεγχε τις δραστηριότητες αυτές στη Σουηδία και τη Φινλανδία, η Aker στη Νορβηγία και
το Ην. Βασίλειο και η Scancem JV, κοινή επιχείρηση µεταξύ Euroc και Aker, τις υπόλοιπες διεθνείς
δραστηριότητες.

23 Καθ�όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τα µέρη παρείχαν αναθεωρηµένα στοιχεία όσον αφορά τον κύκλο
εργασιών τους. Όλα τα παρατιθέµενα στοιχεία είναι πρόσφατα εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο.

24 Ορισµένα τµήµατα του παρόντος κειµένου διατυπώθηκαν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την τήρηση του
επαγγελµατικού απορρήτου. Τα τµήµατα αυτά περικλείονται σε αγκύλες και επισηµαίνονται µε αστερίσκο.
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(ii) ∆ιάρθρωση της προσφοράς

71. Η Scancem αποτελεί τον µόνο παραγωγό τσιµέντου στη Σουηδία και διαθέτει τρεις
µονάδες παραγωγής εγκατεστηµένες στο νότιο τµήµα της χώρας, στις περιοχές Slite,
Degerhamn και Skövde µε συνολικό δυναµικό παραγωγής κλίνκερ [<2]* εκατ. τόνους
([>1, <1 και <1]* περίπου, αντίστοιχα)25. Οι δύο πρώτες µονάδες βρίσκονται στις
βαλτικές νήσους Gotland και Öland.

72. Το πάγιο κόστος της παραγωγής τσιµέντου είναι υψηλό. Σύµφωνα µε στοιχεία της
Scancem η αναλογία πάγιου κόστους το 1997 (προ των αποσβέσεων και του
χρηµατοοικονοµικού κόστους) ήταν [...]* στις µονάδες Slite και Degerhamn, ενώ στη
µονάδα Skövde ήταν [...]*. Συνεπώς η επιχείρηση έχει σοβαρό κίνητρο να αξιοποιεί
εντατικά το παραγωγικό δυναµικό των µονάδων παραγωγής της. Στη Σουηδία, η
αξιοποίηση του δυναµικού της Scancem είναι κατά κανόνα τουλάχιστον [...]* εκτός
από τη µονάδα Skövde όπου κατά την τελευταία τριετία η αξιοποίηση του δυναµικού
ανήλθε σε ποσοστό [...]* και είναι σήµερα [...]*.

73. Όσον αφορά τη διανοµή, η Scancem διαθέτει συνολικά 18 τερµατικά
(συµπεριλαµβανοµένων των τερµατικών στις τρεις µονάδες παραγωγής), στα παράλια
της Σουηδίας. Εξαιτίας του τόπου εγκατάστασης των µονάδων παραγωγής της
Scancem, το τσιµέντο παραδίδεται στα τερµατικά δια θαλάσσης (εκτός από τη µονάδα
Skφvde της οποίας η παραγωγή παραδίδεται σιδηροδροµικά σε τερµατικό του
Gothenburg). Το µέσο δυναµικό των τερµατικών είναι περίπου 15.000 τόνους. Το
µεγαλύτερο τερµατικό βρίσκεται στη Στοκχόλµη µε µέγιστο παραγωγικό δυναµικό
33.200 τόνους.  Τα µέρη έδωσαν στοιχεία σχετικά µε την αξιοποίηση του δυναµικού µε
βάση τη µεγαλύτερη ποσότητα που µετρήθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους. Με τον
τρόπο αυτό η αξιοποίηση του δυναµικού υπολογίσθηκε σε [...]* για τα περισσότερα
τερµατικά.

74. Πάνω από [σηµαντική πλειονότητα] των πωλήσεων τσιµέντου της Scancem είναι χύµα,
απευθείας προς τους πελάτες οι οποίοι κατά κανόνα παραλαµβάνουν το τσιµέντο από
το τερµατικό και το µεταφέρουν οι ίδιοι οδικώς ή σιδηροδροµικώς. Οι υπόλοιπες
πωλήσεις, που αφορούν συσκευασµένο τσιµέντο, πραγµατοποιούνται µέσω τρίτων
διανοµέων, π.χ. ειδικά καταστήµατα δοµικών υλικών και καταστήµατα DIY (Do-It-
Yourself). Επιπλέον, οι δραστηριότητες πωλήσεων της Scancem (45 άτοµα συνολικά
ασχολούµενα µε τις πωλήσεις, το µάρκετινγκ, την έρευνα και την ανάπτυξη και την
τεχνική υποστήριξη των πελατών) διεξάγονται σε κεντρικό επίπεδο από τη Στοκχόλµη
παρότι γραφεία πωλήσεων υπάρχουν στο Gothenburg και το Malmö.

75. Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η Επιτροπή, η νορβηγική Embra είναι η
µόνη εταιρεία η οποία σήµερα πωλεί εισαγόµενο τσιµέντο στη Σουηδία26. Η Embra, η
οποία ανήκει στο νορβηγικό όµιλο επιχειρήσεων Selvaag Group, ασχολείται µε την
παραγωγή και διανοµή τσιµέντου και ελαφρών αδρανών και οι δραστηριότητές της
εκτείνονται στις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες καθώς και στην Πολωνία και τη
Γερµανία. Η Embra εισήλθε στη σουηδική αγορά το 1992 και εισάγει τσιµέντο από µία
µερικώς ιδιόκτητη µονάδα την AB Akmenes Cementas, εγκατεστηµένη στη

                                                
25 Η Scancem θεωρεί ότι µόνον η παραγωγή κλίνκερ δύναται να µετρηθεί µε λογικό βαθµό ακριβείας.
26 Στην κοινοποίηση τα µέρη ανέφεραν ότι η Nordic Industrial Cement (NIC) αποτελεί έναν από τους

κυριότερους ανταγωνιστές τους στη Σουηδία. Ωστόσο, η εταιρεία αυτή, περιήλθε στη Scancem τον Μάρτιο
του 1998, και έχει κλείσει. Τα µέρη ανέφεραν επίσης ότι η Cem-Ox Import & Export AB δηµιουργεί ένα
τερµατικό τσιµέντου στο Oxelösund της Σουηδίας αλλά δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν αν έχει ήδη αρχίσει
να λειτουργεί.



17

Λιθουανία27. Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεσή της, η Embra πώλησε 58.000 τόνους
τσιµέντου στη Σουηδία το 1997. Η εταιρεία διαθέτει τρία τερµατικά στη χώρα αυτή,
δύο στα νότια παράλια (Halmstad και Åhus) και ένα στο εσωτερικό της χώρας
(Västerås). Τα τερµατικά είναι πολύ µικρότερα από εκείνα της Scancem. Η Embra έχει
σηµειώσει σηµαντικές ζηµίες.

76. Εκτός αυτού, η Scancem συνήψε τρεις συµφωνίες συνεργασίας για το τσιµέντο µε την
FLS Industries/Aalborg Portland (τον µόνο παραγωγό τσιµέντου της ∆ανίας). Μία από
τις συµφωνίες αφορά τη συνεργασία στην προµήθεια τσιµέντου για την γέφυρα στο
Öresund µεταξύ Σουηδίας και ∆ανίας. Η δεύτερη συµφωνία [...]*. Η τρίτη συµφωνία
αφορά τη συνεργασία για µία κατοχυρωµένη ειδική µέθοδο µείωσης της
περιεκτικότητας του τσιµέντου σε χρώµιο.

(iii) Μέγεθος της αγοράς και µερίδια αγοράς

77. Βάσει των στοιχείων που υπέβαλε η Skanska, το 1997, η αγορά τσιµέντου στη Σουηδία
εµφάνισε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 90 εκατ. ECU περίπου (1.315.000 τόνοι). Τα
στοιχεία αυτά είναι, σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε αυτά που υπέβαλαν άλλες
εταιρείες και, κατά συνέπεια, χρησιµοποιήθηκαν κατά την παρούσα αξιολόγηση. Σε
αντίθεση µε την αύξηση που σηµείωσαν οι πωλήσεις τσιµέντου στη Νορβηγία και τη
Φινλανδία (22% και 24% αντίστοιχα), οι πωλήσεις τσιµέντου στη Σουηδία µειώθηκαν
κατά 15% µεταξύ των ετών 1995 και 1997. Όπως υποστηρίζει η Skanska, η πώληση
τσιµέντου συνδέεται στενά µε το επίπεδο των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων και
την αναλογία σκυροδέµατος στα δοµικά υλικά. Βάσει της κοινοποίησης, η Skanska
προβλέπει ότι η σουηδική αγορά τσιµέντου θα σηµειώσει κατά τα προσεχή έτη, ελαφρά
αύξηση της τάξης του 3% έως 5%.

78. Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, η Scancem έχει µερίδιο αγοράς [80-90%]* (αξία και
όγκος), πράγµα που επιβεβαιώθηκε από την έρευνα της Επιτροπής. Το µερίδιό της
παρέµεινε αρκετά σταθερό κατά τα τελευταία τρία έτη [...]* το 1996 και [...]* το 1995).
Βάσει των αριθµητικών στοιχείων που παρείχαν τα µέρη, το µερίδιο αγοράς της Embra
ανέρχεται στο [...]* περίπου της συνολικής αγοράς και, ως εκ τούτου, είναι µικρότερο
από το ένα δέκατο του µεριδίου της Scancem. Επίσης, κατά τη σύγκριση του
συστήµατος διανοµής της Embra µε εκείνο της Scancem, καθίσταται σαφές ότι η
Scancem καλύπτει γεωγραφικά πολύ περισσότερες περιοχές. Βάσει των στοιχείων που
έχει στη διάθεσή της, η Επιτροπή συνάγει ότι το υπόλοιπο τσιµέντο της σουηδικής
αγοράς προέρχεται από περιορισµένες εισαγωγές που χρησιµοποιούνται για
συγκεκριµένα σχέδια28.

                                                
27 Το 1997 η Scancem [...]*.
28 Η Skanska ανέφερε ότι: η Öresund Link Contractors (στην οποία µετέχει και η Skanska) εισήγαγε τσιµέντο

από την Ισπανία, για την κατασκευή γέφυρας µεταξύ Σουηδίας και ∆ανίας. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η εν
λόγω εισαγωγή αφορούσε τεµάχια προκατασκευασµένου σκυροδέµατος, δεν είναι σαφές γιατί έπρεπε να
συµπεριληφθεί σε επίσηµες στατιστικές εισαγωγών ως εισαγωγή τσιµέντου.
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79. Στην απάντησή της, η Skanska ανέφερε ότι οι µέσες τιµές πωλήσεων της Scancem στη
Σουηδία (οι οποίες προσαρµόστηκαν λόγω του πληθωρισµού) σηµείωσαν µείωση της
τάξης του [...]* περίπου µεταξύ των ετών 1995 και 1997 και ότι, κατά το ίδιο διάστηµα,
το περιθώριό της µειώθηκε από [...]*29.

80. Ωστόσο, η εξέλιξη των τιµών και των περιθωρίων αυτών έχει σχέση µε την παρούσα
αξιολόγηση µόνο στο βαθµό που παρέχει κάποια ένδειξη σχετικά µε την ύπαρξη ή όχι
δύναµης στην αγορά. Το γεγονός ότι η εταιρεία, ανταποκρινόµενη στη σηµαντική
συρρίκνωση της αγοράς και στην αυξανόµενη παρουσία της Embra σε αυτήν, µείωσε
τις τιµές της κατά [...]* δεν µπορεί να κριθεί ως ένδειξη έλλειψης δύναµης στην αγορά.
Αυτό µπορεί να αποδειχθεί µε µία ανάλυση των δραστηριοτήτων της Scancem στις
τρεις σκανδιναβικές χώρες, κατά το διάστηµα 1995-1997. Όπως προαναφέρθηκε, κατά
το διάστηµα αυτό σηµειώθηκε σηµαντική πτώση των πωλήσεων τσιµέντου στη
Σουηδία, ενώ οι πωλήσεις στη Φινλανδία και τη Νορβηγία αυξήθηκαν κατά 22% και
24% αντίστοιχα. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατά το ίδιο διάστηµα, ο µόνος
σηµαντικός ανταγωνιστής της Scancem, η Embra, ανέπτυξε δραστηριότητα και στις
τρεις χώρες.

81. Τα στοιχεία ως προς τα περιθώρια κέρδους των επιµέρους χωρών, τα οποία περιέχονται
στην απάντηση της Skanska δείχνουν30, ότι τα περιθώρια κέρδους της Scancem
εµφανίζουν κυκλική τροχιά. Πράγµατι, τα αναφερόµενα περιθώρια κέρδους για τη
Νορβηγία και τη Φινλανδία εµφανίζουν [...]*. Ως εκ τούτου, τα αριθµητικά στοιχεία
της Skanska σχετικά µε τη µείωση των περιθωρίων κέρδους στη Σουηδία µεταξύ των
ετών 1995 και 1997 δεν αποτελούν ενδείξεις ότι η Scancem δεν έχει δύναµη στην
αγορά. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν µάλλον ότι τα περιθώρια κέρδους συνδέονται
στενά µε το βαθµό αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Αυτό είναι αναµενόµενο
για τη βιοµηχανία τσιµέντου, η οποία βασίζεται ευρέως στις οικονοµίες κλίµακας.
Κατά συνέπεια, πρέπει να συναχθεί, πρώτον, ότι το επίπεδο περιθωρίων κέρδους της
Scancem στις σκανδιναβικές χώρες δεν έχει περιοριστεί σηµαντικά από την Embra ή
οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική ενέργεια και, δεύτερον, ότι η εξέλιξη αυτών των
περιθωρίων κέρδους δεν είναι ασυµβίβαστη µε το ανωτέρω συµπέρασµα σχετικά µε τη
δύναµη αγοράς της Scancem στις σκανδιναβικές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της
Σουηδίας. Τα µέρη δεν έχουν παρουσιάσει επιχειρήµατα που να φανερώνουν ότι τα
περιθώρια κέρδους στη Σουηδία δεν πρόκειται να αυξηθούν εκ νέου όταν αντιστραφούν
οι κυκλικές οικονοµικές διακυµάνσεις και αυξηθεί η αξιοποίηση της παραγωγικής
ικανότητας.

82. Εν κατακλείδι, τα υπάρχοντα στοιχεία φανερώνουν ότι η Scancem, παρά τις
µεταβαλλόµενες τάσεις των κυκλικών οικονοµικών διακυµάνσεων, ήταν σε θέση να
διατηρήσει τα περιθώρια κέρδους της [...]* και στις τρεις σκανδιναβικές χώρες.
Επιπλέον, τα περιστατικά αυτά δεν καταδεικνύουν ότι ανταγωνιστικές πιέσεις, π.χ. εκ
µέρους της Embra, άσκησαν σηµαντική επίδραση στην πολιτική τιµών ή στα περιθώρια
κέρδους της Scancem.

                                                
29 Για τη Φινλανδία αναφέρθηκαν περιθώρια κέρδους [...]* για το 1995 και [...]* για το 1997. Για τη

Νορβηγία, τα αντίστοιχα αριθµητικά στοιχεία είναι [...]* και [...]*.
30 Η εταιρεία δεν παρείχε καµία ένδειξη σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των εν λόγω στοιχείων.
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(iv) Φραγµοί στην είσοδο

83. Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, η ίδρυση µιας µονάδας παραγωγής τσιµέντου εκτιµάται
ότι θα κοστίσει περίπου 200 εκατ. ECU. Προς τούτο, τα µέρη εκτιµούν ότι ο δυνητικός
ανταγωνισµός είναι πιθανός µόνο µέσω εισαγωγών. Οι εισαγωγές τσιµέντου
εξαρτώνται, ωστόσο, από τις επενδύσεις σε τερµατικούς σταθµούς και σιλό
αποθήκευσης και από ένα πλήρες σύστηµα διανοµής, συµπεριλαµβανοµένων των
µεταφορών. Κατά κανόνα, µία αποθήκη θα διαχειρίζεται κάθε φορά ένα µόνο είδος
τσιµέντου και, όπως υποστηρίζει η Scancem, απαιτείται σηµαντικός χρόνος (αρκετές
ηµέρες) για να στραφεί σε άλλο είδος τσιµέντου. Ως εκ τούτου, η καλύτερη χρήση της
παραγωγικής ικανότητας επιτυγχάνεται µε τη χρησιµοποίηση µιας αποθήκης για κάθε
είδος τσιµέντου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Επιτροπής, άλλοι παράγοντες της
αγοράς ανέφεραν ότι οι ελάχιστες αρχικές επενδύσεις για έναν εισαγωγέα ανέρχονται
σε 2 εκατ. ECU περίπου για ένα σιλό 6.000 τόνων που θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται
αποδοτικά περίπου 40 έως 60.000 τόνους τσιµέντου ετησίως (ή δύο αποθήκες 3.000
τόνων, µε κόστος 1,2 έως 1,7 εκατ ECU έκαστη).31

84. Η Skanska υποστήριξε ότι το κόστος εισόδου δεν είναι απαγορευτικό και, ως εκ
τούτου, είναι δυνατή µία νέα είσοδος. Ωστόσο, τα ανωτέρω αριθµητικά στοιχεία
σχετικά µε το κόστος εισόδου πρέπει να αντιπαραβληθούν και µε το γεγονός ότι η µέση
παραγωγική ικανότητα της Scancem στους τερµατικούς σταθµούς ανέρχεται σε 15.000
τόνους περίπου, και ότι η εταιρεία επιτυγχάνει στους περισσότερους σταθµούς
αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της τάξης του [...]*. Κατά συνέπεια, ακόµη
και αν γινόταν δεκτό το επιχείρηµα της Skanska, είναι απίθανο ότι µία τέτοια είσοδος,
ακόµη και στην περίπτωση που συνέβαινε, θα περιόριζε σηµαντικά τη συµπεριφορά της
Scancem στην αγορά.

85. Η είσοδος της Embra στη σουηδική αγορά το 1992 απεικονίζει τις δυσχέρειες που
αντιµετωπίζει ένας εισαγωγέας τσιµέντου, καθώς και την ελάχιστη σηµασία που έχει
µία τέτοια είσοδος για τη δεσπόζουσα θέση της Scancem. Όπως προαναφέρθηκε, η
Embra έχει επενδύσει σε τρία τερµατικά διανοµής στη Σουηδία. Η έρευνα φανερώνει
ότι, προκειµένου να φθάσει στο τρέχον επίπεδο πωλήσεων, η εταιρεία υποχρεώθηκε να
προσφέρει σηµαντικά χαµηλότερες τιµές από εκείνες της Scancem. Κατά συνέπεια, η
Embra εµφάνισε σηµαντικές ζηµίες κατά τα τελευταία έτη. Για το 1997, το αποτέλεσµα
των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη Σουηδία όσον αφορά το τσιµέντο εµφανίζει
ζηµία ύψους 2.720.000 SEK επί κύκλου εργασιών 38.312.000 SEK. Επιπλέον, βάσει
των ετήσιων εκθέσεών της, η εν λόγω στρατηγική παρείχε απλώς στην εταιρεία τη
δυνατότητα να αυξήσει το µερίδιο αγοράς της στη Σουηδία κατά µία ποσοστιαία
µονάδα µεταξύ των ετών 1995 και 1997.

86. Όπως προαναφέρθηκε, τα περιθώρια κέρδους της Scancem δεν επηρεάστηκαν
σηµαντικά από τις προσπάθειες της Embra να αυξήσει την παρουσία της στην αγορά,
παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εφάρµοσε στρατηγική που βασιζόταν σε ουσιαστικές
επενδύσεις και χαµηλότερες τιµές τσιµέντου. Αυτό συνάδει µε το αποτέλεσµα της
έρευνας, το οποίο φανερώνει ότι πολλοί πελάτες δεν θεωρούν την Embra ως εφικτή
εναλλακτική λύση έναντι της Scancem, αλλά µάλλον ως συµπλήρωµα για τις
υφιστάµενες προµήθειές τους από την Scancem. Κατά συνέπεια, δεν είναι απλώς
απίθανο να υπάρξει νέα είσοδος στην αγορά κατά το προσεχές µέλλον, αλλά τυχόν

                                                
31 Σ'αυτές τις εναρκτήριες δαπάνες είναι αναγκαίο να προστεθούν οι δαπάνες για τη ρύθµιση της µεταφοράς

από τη µονάδα παραγωγής τσιµέντου στα τερµατικά (για την οποία η Scancem διαθέτει τρεις ειδικές
δεξαµενές), και οι δαπάνες για το κόστος έγκρισης του προϊόντος από τον αγοραστή, το καθαρό κεφάλαιο
κίνησης, το προσωπικό, το κόστος µάρκετινγκ, κλπ.
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τέτοια είσοδος θα είχε ως αποτέλεσµα να περιορίσει σηµαντικά τη δύναµη της Scancem
στην αγορά.

87. Εποµένως, το σηµαντικότερο εµπόδιο εισόδου θα είναι ενδεχοµένως τα πολύ υψηλά και
σταθερά µερίδια αγοράς της Scancem, και η εδραιωµένη παραγωγική της ικανότητα, η
οποία είναι περίπου διπλάσια σε σχέση µε την ετήσια κατανάλωση τσιµέντου. Εκτός
αυτού, ως αποτέλεσµα του υψηλού ποσοστού παγίου κόστους παραγωγής τσιµέντου, η
Scancem έχει ισχυρό κίνητρο να υπερασπιστεί την παρούσα θέση της σε µία αγορά η
οποία προβλέπεται ότι θα σηµειώσει µέτρια ανάπτυξη στο άµεσο µέλλον. Ως εκ τούτου,
συνάγεται ότι δεν υπάρχουν τεκµήρια ενδεχόµενης εισόδου στο εγγύς µέλλον σε
κλίµακα που θα µπορούσε να άρει τη δύναµη της Scancem στην αγορά.

(v) Έλλειψη αγοραστικής δύναµης

88. Η Scancem έχει περίπου [100-200]* πελάτες τσιµέντου, εκ των οποίων οι [<100]*
περίπου προµηθεύονται τουλάχιστον 300 τόνους τσιµέντου ετησίως. Οι κυριότεροι
πελάτες της είναι η Skanska, η Swerock, η NCC, η Färdig Betong και η Strängbetong.
Όλες οι ανωτέρω εταιρείες δραστηριοποιούνται σε µία ή περισσότερες αγορές δοµικών
υλικών και εκπροσωπούνται στο µεγαλύτερο µέρος της Σουηδίας. Ωστόσο, εκτός από
τη Skanska, καµία δεν διαθέτει κάθετους δεσµούς µε έναν προµηθευτή τσιµέντου.

89. Η Skanska είναι σήµερα ο µεγαλύτερος πελάτης και προµηθεύεται µεγαλύτερες
ποσότητες από αυτές που η ίδια η Scancem χρησιµοποιεί για τις δικές της
δραστηριότητες όσον αφορά τα υλικά δοµικών κατασκευών. Βάσει στοιχείων του 1997
τα οποία υπέβαλε η Scancem, η Skanska και η Swerock απορροφούν έκαστη
το [...]* των εγχώριων πωλήσεων της Scancem· η NCC, η οποία απορροφά το [...]* των
συνολικών πωλήσεων της Scancem στη Σουηδία (συµπεριλαµβανοµένων των
εξαγωγών), είναι ο τρίτος µεγαλύτερος πελάτης και καταλαµβάνει ποσοστό
χαµηλότερο του [...]* των εγχώριων πωλήσεων της Scancem και ποσοστό χαµηλότερο
του [...]* των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας. Οι λοιποί πελάτες,
συµπεριλαµβανοµένων της Färdig Betong και της Strängbetong, καταλαµβάνουν
ποσοστό χαµηλότερο του [...]* των εγχώριων πωλήσεων της Scancem και κάτω του
[...]* των συνολικών της πωλήσεων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πελατών
τσιµέντου της Scancem είναι ότι αγοράζουν πολύ υψηλό ποσοστό των συνολικών
αναγκών τους σε τσιµέντο από τη Scancem (µέχρι 100%)32. Ως εκ τούτου, προκύπτει
ότι είναι πολύ µεγαλύτερη η εξάρτηση των πελατών από τη Scancem, παρά το αντίθετο.
Κατά συνέπεια, βάσει των προµηθειών τους, οι περισσότεροι πελάτες έχουν ελάχιστη ή
καθόλου αγοραστική δύναµη.

90. Η έρευνα της Επιτροπής αποκάλυψε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πελατών της
Scancem διαθέτει µόνο µία πηγή προµήθειας τσιµέντου, τη Scancem. Πολλοί πελάτες
ανέφεραν ότι δεν θεωρούν ότι η Embra είναι εφικτή εναλλακτική λύση έναντι της
Scancem. Οι λίγοι σχετικά πελάτες που αγοράζουν τσιµέντο και από την Embra
θεωρούν ότι οι προµήθειες αυτές αποτελούν συµπλήρωµα των ήδη υφιστάµενων
προµηθειών τους από τη Scancem. Συνεπώς, οι περισσότεροι πελάτες δεν θεωρούν ότι
υπάρχουν βιώσιµες εναλλακτικές πηγές προµηθειών τσιµέντου στη Σουηδία.

                                                
32 Στην απάντησή της, η Skanska ανέφερε παραδείγµατα όπου, πριν από την ίδρυση της Scancem το 1995,

είχε ζητήσει προσφορές τιµών από άλλους ευρωπαίους παραγωγούς ή εµπόρους τσιµέντου. Ωστόσο,
δεδοµένου ότι καµία από τις επαφές αυτές δεν φαίνεται να κατέληξε σε αγορά τσιµέντου από τις εν λόγω
πηγές, δεν καθίσταται σαφές πώς το γεγονός αυτό, κατά την άποψη της Skanska, σχετίζεται µε την
παρούσα αξιολόγηση.
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91. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί επίσης να σηµειωθεί ότι οι διαπραγµατεύσεις για τις
συµβάσεις της Scancem µε πελάτες που προµηθεύονται άνω των 300 τόνων ετησίως
γίνονται µεµονωµένα, κατά κανόνα για 1 έως 3 έτη και συχνά περιλαµβάνουν κοινά
σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν το τσιµέντο. Κατά συνέπεια, οι πελάτες
αυτοί είναι στενά εξαρτηµένοι από τη Scancem όχι µόνο λόγω έλλειψης βιώσιµων
εναλλακτικών λύσεων, αλλά και µέσω των υφιστάµενων συµβάσεών τους.

92. Εν κατακλείδι, τα διαθέσιµα στοιχεία φανερώνουν ότι ούτε και οι µεγαλύτεροι πελάτες
είναι σε θέση να περιορίσουν αποτελεσµατικά τη συµπεριφορά της Scancem στην
αγορά.

(vi) Συµπέρασµα

93. Τα αναφερθέντα µερίδια αγοράς της Scancem, δηµιουργούν καθαυτά ένα ισχυρό
τεκµήριο ότι η εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση33. Αυτό ενισχύεται ακόµη
περισσότερο από την εµφανή ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί, σε µεγάλο βαθµό,
ανεξάρτητα από τις εξωτερικές εξελίξεις της αγοράς, τις τιµές πωλήσεων και τα
περιθώρια κέρδους, ακόµη και σε µία περίοδο κατά την οποία, όπως προαναφέρθηκε, οι
συνολικές πωλήσεις τσιµέντου µειώθηκαν κατά 15% περίπου.

(vii) Ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στη σουηδική αγορά τσιµέντου

94. Η κοινοποιηθείσα συµφωνία θα δηµιουργήσει κάθετες επιπτώσεις µεταξύ του
τσιµέντου αφενός, και του σκυροδέµατος και άλλων ανόργανων δοµικών υλικών
αφετέρου. Η σχέση αυτή απορρέει από το γεγονός ότι το τσιµέντο (µαζί µε τα αδρανή
υλικά) συνιστά τη βασική πρώτη ύλη παραγωγής των προαναφερθέντων προϊόντων.
Κατωτέρω θα ασχοληθούµε µε τις επιπτώσεις στα τελευταία στάδια παραγωγής για το
σκυρόδεµα και τα συναφή προϊόντα.

95. Όπως προαναφέρθηκε, πριν από την κοινοποιηθείσα πράξη, η Scancem κατείχε
δεσπόζουσα θέση στη σουηδική αγορά τσιµέντου µε µερίδιο αγοράς [80-90%]*. ∆εν
υπάρχουν άλλοι παραγωγοί τσιµέντου και οι λοιπές πωλήσεις τσιµέντου
πραγµατοποιούνται µέσω εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΟΧ. Η κοινοποιηθείσα πράξη
θα µπορούσε να αποκλείσει ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες των εισαγωγέων να
πωλούν τσιµέντο στη Σουηδία.

96. Ένα ποσοστό µεταξύ 80% και 90% του συνόλου του τσιµέντου πωλείται στη
βιοµηχανία σκυροδέµατος. Η Skanska θα καταστεί η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής
διαφόρων ειδών σκυροδέµατος, µε µεγάλη διαφορά από τους ανταγωνιστές της και
πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι δεν θα έχει κανένα κίνητρο να αγοράζει τσιµέντο από
ανταγωνιστές της Scancem. Κατά συνέπεια, θα αποκλειστεί αυτό το τµήµα της αγοράς
για τους εισαγωγείς τσιµέντου.

97. Επιπλέον, θα µειωθούν οι πιθανότητες να αγοράζουν εισαγόµενο τσιµέντο και άλλοι
παραγωγοί προϊόντων σκυροδέµατος. Ο λόγος είναι ότι, µετά την πράξη, η εξάρτηση
αυτών των παραγωγών σκυροδέµατος από τη Skanska θα είναι πολύ µεγαλύτερη από
την εξάρτηση που είχαν στο παρελθόν από τη Scancem. Μετά την πράξη, η εν λόγω
εξάρτηση, πέραν εκείνης που δηµιουργείται από τη δεσπόζουσα θέση της Scancem
στην αγορά τσιµέντου, ενδέχεται να προέλθει από την ισχύ της συνδυασµένης

                                                
33 Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ∆ικαστήριο της Στοκχόλµης (Stockholms Tingsrätt), στην απόφασή του της

19ης Μαρτίου 1998, απεφάνθη ότι η Scancem κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σκανδιναβική αγορά τσιµέντου
(υπόθεση αριθ. T 8-1002-97, σ. 17).
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οντότητας στους τοµείς του σκυροδέµατος και των αδρανών υλικών (τα τελευταία
αποτελούν την άλλη βασική πρώτη ύλη παραγωγής σκυροδέµατος).

98. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Skanska είναι η µεγαλύτερη σουηδική κατασκευαστική
εταιρεία, µε αξιοσηµείωτες δραστηριότητες και στη Νορβηγία και τη Φινλανδία,
σηµαίνει ότι θα είναι ένας από τους κυριότερους πελάτες των περισσότερων
παραγωγών σκυροδέµατος. Οι άλλοι παραγωγοί σκυροδέµατος είναι αισθητά
µικρότερες εταιρείες από τη Skanska (από άποψη χρηµατοοικονοµικής ισχύος). Καµιά
τους δεν είναι κάθετα ολοκληρωµένη προς την παραγωγή τσιµέντου, και οι
περισσότερες δεν είναι κάθετα ολοκληρωµένες προς την αγορά δοµικών κατασκευών.

99. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Skanska θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει ορισµένες
στρατηγικές για να ενθαρρύνει την πίστη εκ µέρους των πελατών τσιµέντου της
Scancem. Πράγµατι, σε περίπτωση που η Skanska έκρινε ότι ένας συγκεκριµένος
πελάτης τσιµέντου ενεργούσε µε τρόπο ασυµβίβαστο προς τα συµφέροντά της, θα
µπορούσε να δυσχεράνει τις συνθήκες προµήθειας τσιµέντου, να εστιάσει τις
ανταγωνιστικές της δραστηριότητες στις αγορές σκυροδέµατος στη συγκεκριµένη
εταιρεία ή/και να µειώσει ή να απειλήσει να µειώσει τις προµήθειές της από την εν
λόγω εταιρεία. Κατά το παρελθόν, η Scancem δεν διέθετε όλες αυτές τις δυνατότητες.

100. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι µία άλλη αρνητική επίπτωση της
πράξης είναι η δηµιουργία νέου δεσµού µεταξύ της Scancem και της FLS
Industries/Aalborg Portland (του δανικού µονοπωλίου παραγωγής τσιµέντου), µέσω της
AB Sydsten, η οποία είναι κοινή επιχείρηση ανήκουσα εξ ηµισείας στην FLS και τη
Skanska. Η Sydsten είναι µείζων εταιρεία παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος στη νότια
Σουηδία, και σε περίπτωση που δεν υπήρχε η κοινοποιηθείσα συµφωνία θα µπορούσε
να προσφέρει στην FLS Industries δυνατότητα εισόδου στη σουηδική αγορά.

101. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιµά ότι η Skanska, µετά την πράξη, θα είναι σε
ακόµη καλύτερη θέση από τη Scancem να προστατεύσει τις αγορές από τον
ανταγωνισµό του εισαγόµενου τσιµέντου, και ότι οι κάθετες σχέσεις που
δηµιουργούνται µέσω της πράξης θα οδηγήσουν συνεπώς στην ενίσχυση δεσπόζουσας
θέσης στη σουηδική αγορά τσιµέντου.

(viii) Νορβηγία και Φινλανδία

102. Η διάρθρωση και το µέγεθος της αγοράς στη Νορβηγία και τη Φινλανδία είναι ανάλογο
µε αυτό που περιγράφηκε ανωτέρω για τη Σουηδία. Το µερίδιο αγοράς της Scancem
ανέρχεται µεταξύ [80-90%]*, ενώ η Embra είναι ο µόνος ανταγωνιστής της µε µερίδιο
αγοράς άνω του 5%. Επιπλέον, τα εµπόδια εισόδου είναι ανάλογα µε εκείνα που
προαναφέρθηκαν, και οι πελάτες έχουν οµοίως ασθενή θέση έναντι της Scancem, ενώ
κανένας πελάτης δεν απορροφά άνω του [...]* των εγχώριων πωλήσεών της.

103. Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, µόνο η Scancem αναπτύσσει δραστηριότητα ως εταιρεία
παραγωγής σκυροδέµατος και άλλων δοµικών υλικών στη Νορβηγία και τη
Φινλανδία34. Ωστόσο, µετά την παραλαβή της ανακοίνωσης των αιτιάσεων βάσει του
άρθρου 18, η Skanska παραδέχθηκε ότι η φινλανδική θυγατρική της, Tekra OY,
δραστηριοποιείται στην παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος και προκατασκευασµένων
προϊόντων από σκυρόδεµα. Επιπλέον, µέσω της εξαγοράς της Polar OY, η Skanska

                                                
34 Το µερίδιο αγοράς της Scancem στη Φινλανδία ανέρχεται, όπως αναφέρεται, σε [50-60%]* για το έτοιµο

σκυρόδεµα και σε [20-30%]* περίπου για προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα.
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κατέστη πρόσφατα η µεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής κατοικιών στη χώρα35. Κατά
συνέπεια, τα κάθετα αποτελέσµατα που απορρέουν από τη θέση της Skanska στην
αγορά δοµικών κατασκευών θα είναι, τουλάχιστον στη Φινλανδία, ανάλογα εκείνων
που προαναφέρθηκαν όσον αφορά τη Σουηδία.

104. Εν κατακλείδι, τα διαθέσιµα στοιχεία υποδηλώνουν εντόνως ότι η Scancem κατέχει
δεσπόζουσα θέση στην αγορά τσιµέντου και στη Φινλανδία και τη Νορβηγία. Ωστόσο,
για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, δύναται να παραµείνει ανοικτό το
ερώτηµα αν η κοινοποιηθείσα πράξη θα ενισχύσει αυτή τη δεσπόζουσα θέση,
δεδοµένου ότι δεν επηρεάζει ουσιαστικά την αξιολόγηση της πράξης.

(ix) Γενικό συµπέρασµα σχετικά µε το τσιµέντο

105. Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή συνήγαγε το συµπέρασµα ότι η Scancem,
προ της κοινοποιηθείσας πράξης, κατείχε δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την πώληση
τσιµέντου στη Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία, και ότι αυτή η θέση, τουλάχιστον
όσον αφορά τη Σουηδία, θα ενισχυθεί µέσω της κοινοποιηθείσας πράξης.

(β) Αδρανή υλικά

(i) ∆ιάρθρωση της προσφοράς

106. Όπως υποστηρίζει η Skanska, η αγορά αδρανών από το 1990 εµφανίζει κάµψη και έχει
περιοριστεί σχεδόν στο ήµισυ του προηγούµενου µεγέθους της. Η εξέλιξη αυτή
αντικατοπτρίζει τη µείωση της δραστηριότητας στη σουηδική κατασκευαστική
βιοµηχανία κατά το διάστηµα αυτό και την έναρξη ενός κύκλου ύφεσης. Αποτέλεσµα
είναι να υπάρχει σήµερα σηµαντικό πλεόνασµα παραγωγικής ικανότητας στην αγορά,
και πολλά λατοµεία να έχουν πολλά αναξιοποίητα αποθέµατα αδρανών. Όπως
προαναφέρθηκε, σήµερα χρησιµοποιούνται περίπου τα µισά σηµεία εξόρυξης στη
Σουηδία. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τόσο η Skanska όσο και η
Scancem ασκούν τις δραστηριότητές τους µε σχετικά χαµηλή αξιοποίηση του
παραγωγικού δυναµικού που ανέρχεται στο [...]* περίπου της µέγιστης παραγωγικής
τους ικανότητας. Επίσης, οι κυριότεροι ανταγωνιστές εµφανίζονται µε σχετικά υψηλό
πλεόνασµα παραγωγικής ικανότητας.

107. Η Skanska και η Scancem διαθέτουν αντίστοιχα 40 (εκ των οποίων οι 3 µερικής
ιδιοκτησίας) και 7 µονάδες αδρανών στη Σουηδία. Η Skanska επεκτείνεται στο
µεγαλύτερο µέρος της χώρας, ενώ οι µονάδες της Scancem συγκεντρώνονται κυρίως
στην ανατολική ακτή. Σε τοπικό επίπεδο, η Skanska δραστηριοποιείται σε 19 από τις
21 κοµητείες ("län"), ενώ η Scancem δραστηριοποιείται σε 8 κοµητείες οι οποίες,
ωστόσο, σε συνδυασµό αντιπροσωπεύουν άνω των µισών συνολικών πωλήσεων
αδρανών στη Σουηδία. Οι δραστηριότητες των δύο εταιρειών αλληλεπικαλύπτονται
σε 6 από τις 21 κοµητείες.

108. Οι µεγαλύτεροι ανταγωνιστές στη Σουηδία είναι η Ballast/NCC, η Swerock και η
Υπηρεσία Εθνικής Οδοποιΐας (Vägverket). Εκτός αυτών, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός
µικρών τοπικών ανταγωνιστών.

109. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Skanska στον τοµέα των αδρανών, πρέπει να
σηµειωθεί ότι έξι από τις µονάδες της λειτουργούν ως κοινές επιχειρήσεις µε διάφορους
εταίρους: τη Jordbrokrossen (JM Bygg 50%), την Olundakrossen (Uppsala

                                                
35 ∆ελτίο τύπου της Skanska της 3ης Αυγούστου 1998.
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kommun 50%), την Krossbolaget (Swerock 35%), τη Härryda Kross (Fraktkedjan
50%), και τη Sydsten (FLS Industries 50%), η οποία κατέχει το ήµισυ της Forserumsten
HB. Επιπλέον, η Skanska και η Sabema (τµήµα της Scancem) και η Färdig Betong
κατέχουν εκάστη το 1/3 της Strömstadbetong & Co KB, η οποία παράγει και πωλεί
έτοιµο σκυρόδεµα και αδρανή. Τέλος, η Scancem µετέχει σε κοινή επιχείρηση µε την
NCC (15%) και τη Färdig Betong (40%)36.

(ii) Μέγεθος της αγοράς και µερίδια αγοράς

110. Το Σουηδικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ("Sveriges Geologiska Undersökning") εκπονεί
ετησίως έκθεση σχετικά µε τους όγκους παραγωγής στη Σουηδία ανά περιφέρεια
("län") και ανά τοπική περιοχή ("kommun"). Οι στατιστικές βασίζονται σε πληροφορίες
που συγκέντρωσαν τα διοικητικά συµβούλια της χώρας όσον αφορά τις εξορυκτικές και
θραυστικές δραστηριότητες στη Σουηδία. Βάσει των υπολογισµών αυτών, η συνολική
αξία της σουηδικής αγοράς αδρανών υπολογίζεται στην κοινοποίηση ότι ανέρχεται
µεταξύ 326 και 370 εκατ. ECU. Η Skanska, η Scancem και άλλοι σηµαντικοί
προµηθευτές αδρανών έχουν υποβάλει τις δικές τους εκτιµήσεις για το συνολικό όγκο
και την αξία της σουηδικής αγοράς αδρανών. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρείχε η
Skanska αναφέρουν ότι το 1997 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 62.629.000 τόνους που
ισοδυναµούν µε 366 εκατ. ECU περίπου. Τα στοιχεία αυτά είναι σε µεγάλο βαθµό
σύµφωνα µε αυτά που υπέβαλαν οι άλλες εταιρείες και, κατά συνέπεια,
χρησιµοποιήθηκαν στις ακόλουθες εκτιµήσεις. Βάσει των στοιχείων της κοινοποίησης,
από το 1995 έως το 1997 η συνολική αγορά αδρανών σηµείωσε κάµψη κατά 1/3
περίπου, ενώ τα µερίδια αγοράς των µερών αυξήθηκαν ελαφρά κατά το ίδιο διάστηµα.

111. Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων που υπέβαλαν τα µέρη, τα µερίδια αγοράς της
Skanska και της Scancem σε εθνικό επίπεδο ανέρχονται αντίστοιχα σε [10-20%]* και
[<10%]*, ενώ το συνδυασµένο µερίδιό τους  ανέρχεται σε [20-30%]* περίπου37. Ο
δεύτερος µεγαλύτερος προµηθευτής αδρανών είναι η Ballast/NCC, που κατέχει
ελαφρώς ασθενέστερη θέση στην αγορά σε σχέση µε τη συνδυασµένη επιχείρηση, ενώ
η Sverock και η Vagverket  δεν διαθέτουν ούτε το µισό µερίδιο. Η υπόλοιπη αγορά
αποτελείται από πολλούς µικρούς και τοπικούς προµηθευτές.

112. Η συνδυασµένη θέση των µερών θα είναι, ωστόσο, πολύ ισχυρότερη σε ορισµένες
περιοχές αν τα µερίδια αγοράς υπολογιστούν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ένας
ανταγωνιστής παρείχε ανάλυση της σουηδικής αγοράς σε πέντε περιφέρειες ανάλογου
µεγέθους. Σύµφωνα µε αυτόν τον ανταγωνιστή, τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς της
Skanska και της Scancem θα ανέλθουν σε 35-40% στην περιοχή της Στοκχόλµης και σε
30-35% στη δυτική Σουηδία. Στις περιοχές αυτές ο συνδυασµένος φορέας θα είναι
ηγέτης της αγοράς. Αν τα µερίδια αγοράς υπολογιστούν σε ακόµη πιο περιορισµένο
τοπικά επίπεδο, τα στοιχεία που παρείχαν η Skanska και η Scancem φανερώνουν ότι το
συνδυασµένο µερίδιό τους στην αγορά (υπολογισµένο ως προς την αξία) θα υπερβαίνει
το 40% στη Στοκχόλµη και το 25% σε δύο κοµητείες (Västra Götaland και Gävleborg).

                                                
36 Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε απόφαση των σουηδικών αρχών ανταγωνισµού, Dnr 292/97 �

NCC/Siab, η NCC/Siab θα εκποιήσει τα συµφέροντά της σ'αυτήν την επιχείρηση.
37 Προκειµένου να υπολογιστεί η πραγµατική ανταγωνιστική δύναµη των µερών, τα στοιχεία αυτά

περιλαµβάνουν το συνολικό κύκλο εργασιών της Sydsten AB τον κοινό έλεγχο της οποίας διατηρεί η
Skanska. Η Skanska είχε αρχικά συµπεριλάβει µόνο το δικό της µερίδιο στην εν λόγω εταιρεία (δηλαδή
50% δεδοµένου ότι η Skanska διατηρεί το 50% των µετοχών της εταιρείας). Ωστόσο, εφόσον πληρούται το
κριτήριο του ελέγχου, πρέπει να συναχθεί ότι η Skanska έχει αποφασιστική επίδραση στη συνολική
παραγωγή της εταιρείας.
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113. Τα στοιχεία που παρείχαν η Skanska και η Scancem φανερώνουν ότι τα µερίδιά τους
στην αγορά σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκαν ελαφρά κατά τα τελευταία τρία έτη παρά τη
γενική κάµψη που σηµειώθηκε στην αγορά αδρανών. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί
ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλε η Skanska, οι µέσες τιµές πωλήσεων [...]*38.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µερίδια αγοράς της Skanska σηµείωσαν ελαφρά πτώση
κατά το 1997.

(iii) Συµπέρασµα

114. Παρά το γεγονός ότι το συνδυασµένο µερίδιο των Skanska/Scancem δεν θα υπερβαίνει το
[20-30%]* περίπου, η συνδυασµένη εταιρεία θα εξακολουθεί να είναι ο γενικός ηγέτης
της αγοράς σε εθνικό επίπεδο και να νέµεται σηµαντικά µερίδια αγοράς σε ορισµένες
τοπικές αγορές. Η Skanska έχει αναφέρει ότι µία συνδυασµένη εταιρεία Skanska/Scancem
θα αντιµετωπίσει ουσιαστικό ανταγωνισµό από τοπικούς ανταγωνιστές, οι οποίοι, αν και
δεν κατέχουν ουσιαστικό µερίδιο αγοράς στο σύνολό τους, είναι, ωστόσο, ικανοί να
ανταγωνιστούν έντονα σε τοπικό επίπεδο. Παρότι η Επιτροπή αναγνωρίζει την ύπαρξη
µεγάλου αριθµού τοπικών ανταγωνιστών, πρέπει να τονιστεί ότι η αγορά αδρανών
διέρχεται περίοδο αλλαγής στις αναλογίες χαλικιού και θραυστού σκύρου που
χρησιµοποιούνται, πράγµα που µπορεί να καταστήσει τις συνθήκες ανταγωνισµού
δυσχερέστερες για τους µικρούς ανταγωνιστές.

115. Όπως προαναφέρθηκε, η σουηδική κυβέρνηση θέσπισε νοµοθεσία που επιβάλλει
φορολογία µε σκοπό να περιορίσει τη χρήση χαλικιού και, κατά συνέπεια, να
ενθαρρύνει τη χρήση θραυστού σκύρου. ∆εδοµένου ότι το κόστος της επένδυσης είναι
σηµαντικά υψηλότερο για την παραγωγή θραυστού σκύρου σε σχέση µε το χαλίκι39,
αυτό θα ευνοήσει τους µεγάλους και οικονοµικά ισχυρούς προµηθευτές, όπως η
Skanska/Scancem40. Ωστόσο, δεδοµένου ότι ορισµένοι µικροί προµηθευτές αδρανών
διαθέτουν σήµερα σηµαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα µονάδων θραυστού
σκύρου, οι µεγάλες εταιρείες θα ευνοηθούν µόνο αν οι µικροί προµηθευτές πρέπει να
επενδύσουν σε νέα παραγωγική ικανότητα θραυστού σκύρου.

116. Στην απάντησή της, η Skanska αναφέρει ότι οι παραγωγοί αδρανών αντιµετωπίζουν
ανταγωνισµό από αδρανή "on the line" (που λαµβάνονται ως αποτέλεσµα της ίδιας της
κατασκευαστικής δραστηριότητας), τα οποία µπορούν είτε να χρησιµοποιηθούν
επιτόπου από το συµβαλλόµενο για τους δικούς του κατασκευαστικούς σκοπούς ή πιο
σπάνια να πωληθούν στην αγορά. Επίσης, η Skanska αναµένει ότι τα ανακυκλωµένα
αδρανή θα αποτελέσουν σηµαντικό ανταγωνιστικό εµπόδιο στο µέλλον. Ωστόσο, η

                                                
38 Η Scancem δεν ήταν σε θέση να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές για το διάστηµα 1995-1996.
39 Βάσει των στοιχείων που υπέβαλε η Skanska, το κόστος εξοπλισµού µιας κατάλληλης µονάδας θραυστού

σκύρου ανέρχεται σε 1 εκατ. ECU, ενώ στην περίπτωση µονάδας εξόρυξης χαλικιού, το κόστος ανέρχεται
σε 0,3 εκατ. ECU περίπου.

40 Υπόθεση Dnr 292/97 � NCC/Siab της 22ας Ιουλίου 1997.
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Skanska δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει ποσοτικά την ενδεχόµενη σηµασία αυτών
των προϊόντων και, ως εκ τούτου, ο πιθανός τους αντίκτυπος δεν είναι σαφής.
Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι κανείς από όσους απάντησαν στην έρευνα της
Επιτροπής δεν απέδωσε σηµασία στα προϊόντα αυτά.

117. Οι περισσότεροι ενδιαφερόµενοι τρίτοι εκτίµησαν ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς
της Skanska/Scancem θα είναι περίπου αυτό που προαναφέρθηκε και επιβεβαίωσαν
επίσης ότι ο νέος φορέας θα θεωρηθεί ηγέτης της αγοράς. Η έρευνα της Επιτροπής δεν
παρείχε, ωστόσο, αποδεικτικά στοιχεία ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα οδηγήσει στη
δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της Skanska/Scancem στη σουηδική
αγορά αδρανών (ασχέτως αν αυτή υπολογίζεται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο). Εντούτοις, δεν πρέπει να λησµονείται ότι τα αδρανή µαζί µε το τσιµέντο είναι
οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή πολλών προϊόντων
από σκυρόδεµα όπου τα µέρη θα αυξήσουν σηµαντικά τη συνδυασµένη θέση τους στην
αγορά. Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες των µερών στην αγορά αδρανών θα
βοηθήσουν να φανεί η ενιαία τους δύναµη και ισχυρή θέση ως µία κάθετα
ολοκληρωµένη εταιρεία παραγωγής, και θα στηρίξουν τα συµπεράσµατα της παρούσας
αξιολόγησης όσον αφορά τις κάθετες επιπτώσεις της κοινοποιηθείσας πράξης στις
αγορές τσιµέντου και σκυροδέµατος.

B. ∆οµικά υλικά

(α) Σκυρόδεµα - επισκόπηση

118. Ο πίνακας που ακολουθεί εµφανίζει τα σουηδικά µερίδια αγοράς της Skanska και της
Scancem (1997, βάσει της αξίας) στον τοµέα του σκυροδέµατος.

Skanska Scancem Σύνολο
Έτοιµο

(σε εθνικό επίπεδο)
[20-30%]* [20-30%]* [40-50%]*

Ξηρό σκυρόδεµα
(συνολικά)

[<10%]* [50-60%]* [50-60%]*

Προκατασκευασµένο
(συνολικά)

[20-30%]* [10-20%]* [40-50%]*

Προκατασκευασµένο
("Προϊόντα για
κατοικίες")

[20-30%]* [20-30%]* [40-50%]*

Προκατασκευασµένο
("Υπόγεια και επίγεια
προϊόντα")

[20-30%]* [<10%]* [20-30%]*

(β) Έτοιµο σκυρόδεµα

(i) ∆ιάρθρωση της προσφοράς

119. Σύµφωνα µε τις στατιστικές της Σουηδικής Ένωσης Έτοιµου Σκυροδέµατος ("Svenska
Fabriksbetongföreningen"), η βιοµηχανία έτοιµου σκυροδέµατος εµφανίζει από το 1989
αξιοσηµείωτες συγκεντρωτικές τάσεις. Κατά το διάστηµα αυτό, οι παραγωγοί έτοιµου
σκυροδέµατος στη Σουηδία µειώθηκαν από 87 σε 39, µείωση της τάξης του 55%.
Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ίδιες στατιστικές, κατά το ίδιο διάστηµα, ο αριθµός των
µονάδων έτοιµου σκυροδέµατος µειώθηκε µόνο κατά 6%.
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120. Μεταξύ των 39 παραγωγών έτοιµου σκυροδέµατος που έχουν αποµείνει, υπάρχουν
µόνο πέντε εταιρείες που επιτυγχάνουν πωλήσεις άνω των 100.000 m3 ετησίως
(περίπου 5% του συνολικού όγκου). Οι περισσότεροι από τους εναποµείναντες
παραγωγούς εµφανίζουν πωλήσεις κάτω των 10.000 m3 ετησίως (<1% του συνολικού
όγκου).

121. Τόσο η Skanska όσο και η Scancem έχουν επενδύσει σε πολύ µεγάλη παραγωγική
ικανότητα έτοιµου σκυροδέµατος (από κοινού είναι σε θέση να παράγουν περίπου τρεις
φορές το ποσό που πωλήθηκε στη Σουηδία το 1997). Κατά συνέπεια, και οι δύο
εταιρείες ασκούν τις δραστηριότητές τους µε χαµηλή αξιοποίηση της παραγωγικής τους
ικανότητας. Παρότι τα αριθµητικά στοιχεία ποικίλλουν, τόσο από άποψη χρόνου όσο
και από άποψη γεωγραφικής εµβέλειας, το ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής
ικανότητας της Skanska είναι, σε γενικές γραµµές, [...]* ή χαµηλότερο. Εξάλλου, η
απαιτούµενη για εξισορρόπηση εσόδων-εξόδων αξιοποίηση της παραγωγικής της
ικανότητας ανέρχεται µόνο σε [...]* περίπου. Τα αριθµητικά στοιχεία που υπέβαλε η
Skanska φανερώνουν ότι όλες οι µονάδες παραγωγής της λειτουργούν στο επίπεδο του
νεκρού σηµείου ή άνω του επιπέδου αυτού. Η Scancem υπέβαλε ανάλογα στοιχεία
σχετικά µε την αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και τα επίπεδα εξισορρόπησης.
Επίσης οι κυριότεροι ανταγωνιστές εµφανίζουν σηµαντικό πλεόνασµα παραγωγικής
ικανότητας, παρότι σε γενικές γραµµές χαµηλότερο από εκείνο της Skanska και της
Scancem. Ωστόσο, σε αυτή την οµάδα εταιρειών, τουλάχιστον ορισµένες από τις
µονάδες παραγωγής λειτουργούν σήµερα κάτω από το επίπεδο εξισορρόπησης.

122. Η Skanska και η Scancem διατηρούν σε λειτουργία 39 και 20 µονάδες έτοιµου
σκυροδέµατος στη Σουηδία, αντίστοιχα. Και οι δύο έχουν ισχυρή γεωγραφική εµβέλεια
όσον αφορά την κάλυψη της σουηδικής αγοράς. Σε τοπικό επίπεδο, η Skanska
δραστηριοποιείται σε δεκατρείς από τις εικοσιµία κοµητείες, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν µαζί το [70-80%]* των συνολικών πωλήσεων έτοιµου σκυροδέµατος
στη Σουηδία. Η Scancem δραστηριοποιείται σε επτά κοµητείες. Ωστόσο, ενώ η
Scancem είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις περιοχές πέριξ των τριών µεγαλύτερων πόλεων της
Σουηδίας (Στοκχόλµη, Gothenburg και Malmö), η ακτίνα δραστηριότητας της Scancem
αντιπροσωπεύει το [50-60%]* των συνολικών πωλήσεων έτοιµου σκυροδέµατος. Οι
δραστηριότητες των δύο εταιρειών επικαλύπτονται σε όλες τις περιφέρειες.

123. Οι άλλοι τρεις βασικοί παραγωγοί έτοιµου σκυροδέµατος στη Σουηδία είναι η NCC, η
Färdig Betong και η Swerock. Σε εθνικό επίπεδο, και οι τρεις εταιρείες εµφανίζουν
σηµαντικά χαµηλότερες πωλήσεις σε σχέση µε τη Skanska και τη Scancem. Η NCC, η
δεύτερη µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Σουηδίας, είναι µία κάθετα
ολοκληρωµένη εταιρεία δοµικών υλικών. ∆εν έχει, ωστόσο, διαρθρωτικούς δεσµούς µε
κανέναν παραγωγό τσιµέντου. Η Färdig Betong είναι µία οικογενειακή εταιρεία, η µόνη
δραστηριότητα της οποίας είναι η παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος και αδρανών. Η
Swerock είναι επίσης µία εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά µε τα δοµικά υλικά. Η
µελλοντική διάρθρωση της ιδιοκτησίας στη Swerock είναι προς το παρόν άγνωστη,
καθόσον δύο από τους προηγούµενους ιδιοκτήτες της δεσµεύτηκαν έναντι της
σουηδικής υπηρεσίας ανταγωνισµού να εκχωρήσουν τα συµφέροντά τους στην
εταιρεία41.

124. Από τις τριανταεννέα µονάδες έτοιµου σκυροδέµατος της Skanska, τις οκτώ
διαχειρίζονται δύο κοινές επιχειρήσεις, η Sydsten AB (Skanska 50% και FLS
Industries 50%) και η Strömstadsbetong (Skanska 33%, Scancem 33% και Färdig

                                                
41 Υπόθεση Dnr 292/97 � NCC/Siab της 22ας Ιουλίου 1997.



28

Betong 33%). Επιπλέον, η Skanska συνήψε µακροπρόθεσµη συµφωνία µε τη Färdig
Betong, βάσει της οποίας η τελευταία θα προµηθεύει τη Skanska µε έτοιµο σκυρόδεµα
σε περιοχές όπου η Skanska δεν έχει δική της παραγωγή. Η Scancem διαθέτει µία κοινή
επιχείρηση παραγωγής και πώλησης έτοιµου σκυροδέµατος µε τη Swerock (Essbetong
KB). Και οι υπόλοιποι βασικοί παραγωγοί έτοιµου σκυροδέµατος εµπλέκονται σε
διάφορες συµφωνίες κοινών επιχειρήσεων µεταξύ τους.

(ii) Μέγεθος αγοράς και µερίδια αγοράς

125. Η σουηδική ένωση έτοιµου σκυροδέµατος καταρτίζει ετήσιες στατιστικές σχετικά µε
τον όγκο των πωλήσεων έτοιµου σκυροδέµατος στη Σουηδία. Τα αριθµητικά αυτά
στοιχεία φανερώνουν ότι η σουηδική αγορά υφίσταται από το 1989 σηµαντική
συρρίκνωση του µεγέθους της. Πράγµατι, οι στατιστικές φανερώνουν ότι ο συνολικός
όγκος έτοιµου σκυροδέµατος σηµείωσε πτώση άνω του 50% κατά το διάστηµα αυτό,
παρότι µεταξύ των ετών 1996-1997 σηµειώθηκε αύξηση της τάξης του 10% περίπου.
Βάσει της κοινοποίησης, η εξήγηση για το γεγονός αυτό είναι ότι η αγορά έτοιµου
σκυροδέµατος είναι ώριµη και ακολουθεί στενά την κατάσταση της αγοράς
κατασκευών, η οποία σηµείωσε ανάλογη κάµψη κατά το διάστηµα αυτό.

126. Οι ανωτέρω στατιστικές διατίθενται, ωστόσο, µόνο σε εθνικό επίπεδο και δεν
εµφανίζουν την αξία της αγοράς. Ωστόσο, η Skanska, η Scancem και οι τρεις άλλοι
µεγαλύτεροι προµηθευτές έτοιµου σκυροδέµατος υπέβαλαν τις δικές τους εκτιµήσεις
για το συνολικό όγκο και την αξία της σουηδικής αγοράς. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία
που παρέσχε η Skanska αναφέρουν ότι το 1997 ο συνολικός όγκος της αγοράς ανήλθε
σε 1.827.000 m3, και ότι η αξία του ήταν 150 εκατ. ECU περίπου. Τα στοιχεία αυτά
είναι, σε γενικές γραµµές, σύµφωνα µε εκείνα που υπέβαλαν οι άλλες εταιρείες και,
κατά συνέπεια, χρησιµοποιήθηκαν για τους κατωτέρω υπολογισµούς42.

127. Όπως προαναφέρθηκε, η Skanska και η Scancem διαθέτουν εθνικά µερίδια αγοράς
περίπου [20-30%]* και [20-30%]* αντίστοιχα στον τοµέα του έτοιµου σκυροδέµατος43.
Συνεπώς, το συνδυασµένο µερίδιό τους στην αγορά [40-50%]* είναι περίπου 50%
µεγαλύτερο από εκείνο του επόµενου ανταγωνιστή (Swerock), και αρκετές φορές
µεγαλύτερο από εκείνο των επόµενων δύο ανταγωνιστών (NCC και Färdig Betong).

128. Η συνδυασµένη θέση της Skanska και της Scancem θα είναι ακόµη ισχυρότερη αν τα
µερίδια αγοράς υπολογιστούν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Ένας από τους
ανταγωνιστές παρέσχε µία ανάλυση της σουηδικής αγοράς σε πέντε περιφέρειες
ανάλογου µεγέθους. Σύµφωνα µε τον εν λόγω ανταγωνιστή, τα συνδυασµένα µερίδια
αγοράς της Skanska και της Scancem θα ήταν κάτω του 20% στην ανατολική Σουηδία,
25-30% στη δυτική Σουηδία, 35-40% στη νότια και τη βόρεια Σουηδία και >50% στην
περιοχή της Στοκχόλµης. Σύµφωνα µε τον εν λόγω ανταγωνιστή, η Skanska/Scancem

                                                
42 Οι τοπικές εκτιµήσεις που υπέβαλαν οι πέντε εταιρείες εµφανίζουν µεγαλύτερο βαθµό ποικιλίας (λόγου

χάρη η εκτίµηση της Skanska για τη Στοκχόλµη είναι άνω του [...]* χαµηλότερη από εκείνη της Scancem
(ως προς τον όγκο) και άνω του [...]* χαµηλότερη ως προς την αξία. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η σχετική θέση
µεταξύ των κυριότερων προµηθευτών έτοιµου σκυροδέµατος παραµένει αµετάβλητη ανεξάρτητα µε το
ποια στοιχεία χρησιµοποιούνται, κατωτέρω χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία που υπέβαλε η Skanska.

43 Προκειµένου να υπολογιστεί η πραγµατική ανταγωνιστική δύναµη των µερών, τα στοιχεία αυτά
περιλαµβάνουν το συνολικό κύκλο εργασιών της Sydsten AB και της Strömstadsbetong AB, στις οποίες η
Skanska έχει κοινό έλεγχο, καθώς και της Essbetong KB, η οποία ελέγχεται από κοινού από τη Scancem. Η
Skanska είχε αρχικά περιλάβει µόνο τη συµµετοχή των µερών στις εταιρείες αυτές (λ.χ. 50% του κύκλου
εργασιών της Sydsten, επειδή η Skanska διατηρεί το 50% των µετοχών της εταιρείας αυτής). Ωστόσο,
εφόσον πληρούται το κριτήριο του ελέγχου, πρέπει να συναχθεί ότι τα µέρη ασκούν αποφασιστική
επίδραση στη συνολική παραγωγή των εταιρειών αυτών.
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θα ήταν, µε µεγάλη διαφορά, ο µεγαλύτερος προµηθευτής έτοιµου σκυροδέµατος σε
όλες τις περιφέρειες εκτός της ανατολικής Σουηδίας (όπου θα κατείχε τη δεύτερη
θέση).

129. Σε περίπτωση που τα µερίδια αγοράς υπολογιστούν σε ακόµη πιο περιορισµένο από
τοπική άποψη επίπεδο, τα αριθµητικά στοιχεία που παρείχαν η Skanska και η Scancem
φανερώνουν ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς της οντότητας (υπολογισµένο ως προς
την αξία) θα υπερέβαινε το 50% σε πέντε κοµητείες (Στοκχόλµη, Halland, Gävleborg,
Skåne και Norrbotten). Επιπλέον, σε τέσσερις κοµητείες, το µερίδιο αγοράς θα
κυµαινόταν µεταξύ 40 και 50% (Jönköping, Västra Götaland, Uppland και
Kopparberg). Τέλος, σε άλλες τρεις κοµητείες, το µερίδιο αγοράς θα κυµαινόταν
µεταξύ 20 και 40%. Οι περιφέρειες όπου η συνδυασµένη εταιρεία, µετά τη
συγκέντρωση, θα επιτύγχανε µερίδια αγοράς άνω του 50% αντιστοιχούν στο 43%
περίπου της σουηδικής αγοράς. Η εταιρεία θα καταλάµβανε άνω του 40% σε
περιφέρειες που αντιπροσωπεύουν το 65% της Σουηδίας.

130. ∆εδοµένου ότι το έτοιµο σκυρόδεµα πωλείται κατά κανόνα σε κατασκευαστικές
εταιρείες σε επίπεδο έργων, πρέπει να αναµένεται κάποια αστάθεια στα µερίδια αγοράς,
ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, τα αριθµητικά στοιχεία που παρείχαν η Skanska και η
Scancem φανερώνουν ότι τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των δύο εταιρειών
παρέµειναν σχετικά σταθερά για το διάστηµα 1996-1997. Ως εκ τούτου, το 1996, τα
αντίστοιχα µερίδια αγοράς των εταιρειών σε εθνικό επίπεδο ανέρχονταν σε [20-30%]*
και [10-20%]* αντίστοιχα44. Οµοίως, σε τοπικό επίπεδο, το συνδυασµένο µερίδιο
αγοράς (υπολογιζόµενο ως προς την αξία) υπερέβη το 50% σε τέσσερις κοµητείες
(Στοκχόλµη, Gävleborg, Skåne και Norrbotten). Επιπλέον, σε πέντε κοµητείες, τα
συνδυασµένα µερίδια αγοράς κυµαίνονταν µεταξύ 40 και 50% (Jönköping, Halland,
Västra Götaland, Uppland και Västernorrland). Τέλος, το 1997, τα συνδυασµένα
µερίδια αγοράς τους, σε άλλες τρεις κοµητείες, κυµαίνονταν µεταξύ 20 και 40%.

131. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι βάσει των στοιχείων που υπέβαλε η Scancem, η µέση
τιµή πωλήσεων (ECU/m3) [...]* µεταξύ των ετών 1995 και 1997, και ότι η [...]*
πραγµατοποιήθηκε [...]*επί των συνολικών όγκων κατά το ίδιο διάστηµα της τάξης
του [...]*. Οµοίως, το περιθώριο κέρδους της Scancem45 [...]* από [...]* το 1995 σε [...]*
το 1997. Στην απάντησή της, η Skanska ανέφερε ότι αυτές οι [...]* τιµών µπορεί να
επηρεαστούν από τον πληθωρισµό, τις διακυµάνσεις προϊόντος ή/και το συνδυασµό
πελατών, και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα περιθώρια κέρδους δεν είναι
αξιόπιστα, δεδοµένου ότι βασίζονται σε πληροφορίες της ετήσιας έκθεσης της
Scancem. Ωστόσο, η Skanska δεν παρέσχε κανένα τεκµήριο ότι τα συµπεράσµατα που
συνήχθησαν από τα στοιχεία που είχε παλαιότερα παράσχει δεν είναι ορθά, ούτε νέα
αριθµητικά στοιχεία στα οποία να βασίζονται αυτοί οι υπολογισµοί. Κατά συνέπεια, η
αναφορά της σε παράγοντες που θεωρητικά νοθεύουν τον ανταγωνισµό έχει ελάχιστη
πρακτική σχέση µε την αξιολόγηση της υπόθεσης.

(iii) Κάθετα αποτελέσµατα

132. Οι σηµαντικότερες δαπάνες για έναν παραγωγό έτοιµου σκυροδέµατος είναι το
τσιµέντο και τα αδρανή. Όπως προαναφέρθηκε, η Scancem κατέχει δεσπόζουσα θέση
στη Σουηδία όσον αφορά το τσιµέντο. Βάσει των αριθµητικών στοιχείων που υπέβαλε
η Skanska, το τσιµέντο καταλαµβάνει µεταξύ του [20-30%]* των συνολικών δαπανών

                                                
44 Η Skanska δεν ήταν σε θέση να παράσχει συγκρίσιµα στοιχεία για το 1995.
45 Υπολογιζόµενο ως αποτέλεσµα µετά τις οικονοµικές δαπάνες/κύκλο εργασιών.
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της για παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος. Τα στοιχεία που υπέβαλε η Scancem
φανερώνουν ότι το τσιµέντο αποτελεί µικρότερο ποσοστό του συνολικού παραγωγικού
της κόστους για το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής της46.

133. Συγκριτικά, τα στοιχεία που υπέβαλαν οι βασικοί ανταγωνιστές φανερώνουν ότι το
τσιµέντο καταλαµβάνει µεταξύ 35% και 40% του συνολικού τους κόστους.

134. Παρότι δεν µπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι η εν λόγω σύγκριση κόστους είναι
δυνατό να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως κεφαλαιουχικές δαπάνες
κλπ., τα αναφερθέντα αριθµητικά στοιχεία πρέπει να εκτιµηθούν ως ισχυρή ένδειξη της
σηµασίας που έχει η τιµή του τσιµέντου για την αποδοτικότητα και την
ανταγωνιστικότητα ενός παραγωγού έτοιµου σκυροδέµατος. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει
να σηµειωθεί ότι η πιθανότητα προµήθειας τσιµέντου από εισαγωγείς (λ.χ. Embra) δεν
φαίνεται να έχει βελτιώσει την κατάσταση των ανταγωνιστών της Skanska όσον αφορά
το κόστος στον τοµέα του έτοιµου σκυροδέµατος. Ως εκ τούτου, δεδοµένης της
δεσπόζουσας θέσης της Scancem στην αγορά τσιµέντου, συνάγεται ότι υπάρχει
σηµαντικό πεδίο για τη Skanska/Scancem να αυξήσει το κόστος των ανταγωνιστών της
στην αγορά έτοιµου σκυροδέµατος.

135. Με την ιδιότητά της τής µεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας της Σουηδίας, η
Skanska συγκαταλέγεται επίσης µεταξύ των σηµαντικότερων πελατών των
ανταγωνιστών της στην αγορά έτοιµου σκυροδέµατος. Το 1997, η Skanska
προµηθεύτηκε προϊόντα από την NCC συνολικής αξίας άνω του [50-60%]* του κύκλου
εργασιών της εταιρείας αυτής στην αγορά έτοιµου σκυροδέµατος. Οµοίως, οι συνολικές
αγορές της Skanska από τη Färdig Betong και τη Swerock αντιστοιχούσαν [10-20%]*
του κύκλου εργασιών των εταιρειών αυτών στο έτοιµο σκυρόδεµα. Παρότι τα ποσοστά
για τις εταιρείες Färdig Betong και Swerock, είναι χαµηλότερα, δεν πρέπει να
λησµονείται ότι οι εν λόγω εταιρείες είναι σχετικά µικρές και αναπτύσσουν
δραστηριότητες µόνο στον τοµέα της παραγωγής δοµικών υλικών.

(iv) Αµφισβήτηση

Υφιστάµενος ανταγωνισµός

136. Με την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, οι βασικοί ανταγωνιστές της Skanska και
της Scancem έχουν σηµαντικά µικρότερα µερίδια αγοράς από το συνδυασµένο φορέα,
ανεξαρτήτως αν υπολογιστούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εντούτοις,
στην απάντησή της, η Skanska εξέφρασε την άποψη ότι η Färdigbetong, η NCC και η
Swerock θα µπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη στη συµπεριφορά της στην αγορά
µετά τη συγκέντρωση, και ότι οι δεσµοί της µε τις δύο πρώτες εταιρείες έχουν
περιορισµένη οικονοµική σηµασία.

137. Ωστόσο, η κάθετη ολοκλήρωση που προκύπτει από την πράξη σηµαίνει ότι η Skanska,
ως ηγέτης της αγοράς, θα είναι ο κύριος προµηθευτής των παραγωγών έτοιµου
σκυροδέµατος για τη βασική τους πρώτη ύλη, το τσιµέντο, και πολύ σηµαντικός
πελάτης τους. Ως εκ τούτου, η Skanska θα είναι σε θέση να επηρεάζει τόσο το επίπεδο
κόστους των ανταγωνιστών αυτών, αυξάνοντας τις τιµές του τσιµέντου και να
επηρεάζει επίσης τα επίπεδα των πωλήσεών τους µειώνοντας ή απειλώντας να µειώσει
τις προµήθειές της από αυτούς. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι µετά τη συγκέντρωση η
Skanska θα µπορεί να επηρεάζει τη συµπεριφορά των ανταγωνιστών της στην αγορά
στο βαθµό που η ίδια θα µπορεί σε µεγάλο βαθµό να δρα ανεξάρτητα από αυτούς. Το

                                                
46 Ούτε η Skanska ούτε η Scancem, εξήγησαν τους λόγους των αναφερόµενων τοπικών διαφορών.
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γεγονός ότι ορισµένες από τις παραγωγικές µονάδες των µεγαλύτερων ανταγωνιστών
της δεν µπορούν να επιτύχουν εξισορρόπηση υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς
ενισχύει περαιτέρω την άποψη ότι οι εν λόγω ανταγωνιστές θα είναι ευάλωτοι σε τυχόν
προσπάθειες της Skanska να χρησιµοποιήσει εναντίον τους τη δύναµή της στην αγορά.

138. Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί την άποψη της Skanska ότι οι διαρθρωτικοί δεσµοί
µεταξύ της Skanska και της Färdig Betong (Strömstadsbetong, µία κοινή επιχείρηση
παραγωγής και πωλήσεων, και η µακροπρόθεσµη συµφωνία παράδοσης) έχουν
περιορισµένη οικονοµική σηµασία σε σύγκριση µε τη συνολική αξία της σουηδικής
αγοράς. Η Skanska συνέκρινε την αξία των αντίστοιχων δεσµών µε την αξία της
συνολικής αγοράς. Ωστόσο, δεν ανέφερε γιατί η εν λόγω σύγκριση θα παρείχε
οποιαδήποτε αξιοσηµείωτη πληροφορία κατά τον υπολογισµό της ανταγωνιστικής
θέσης της Färdig Betong. Η Επιτροπή εκτιµά ότι οι επιπτώσεις των υφιστάµενων
δεσµών πρέπει να εκτιµηθούν στο επίπεδο της σηµασίας που εµφανίζουν για τις
εµπλεκόµενες εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, συνάγεται ότι η οικονοµική τους σηµασία
για τη Färdig Betong είναι µεγάλη, δεδοµένου ότι οι δεσµοί της µε τη Skanska αφορούν
περίπου [...]* της συνολικής παραγωγής της σε έτοιµο σκυρόδεµα. Σε µία αγορά όπου
τα περιθώρια είναι σχετικά χαµηλά, η Färdig Betong καλείται να συνειδητοποιήσει ότι
οποιαδήποτε ενέργεια απειλεί τη συνέχιση των δεσµών της µε τη Skanska θα απειλήσει
επίσης και την αποδοτικότητα της εταιρείας. Το ίδιο ισχύει και για τη Swerock, η οποία
διατηρεί κοινή επιχείρηση παραγωγής και πωλήσεων µε τη Scancem, η οποία
αντιστοιχεί στο [...]* περίπου της συνολικής παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος της
Swerock.

139. Εν κατακλείδι, είναι ανύπαρκτη σχεδόν η πιθανότητα, η Färdig Betong, η NCC ή η
Swerock να µπορέσουν να συγκρατήσουν αποτελεσµατικά τη Skanska σε περίπτωση
που επιχειρούσε, λόγου χάρη, να αυξήσει τις τιµές του έτοιµου σκυροδέµατος άνω των
ανταγωνιστικών ορίων. Αντιθέτως, λόγω της θέσης στην οποία βρίσκονται, φαίνεται
πολύ πιθανότερο ότι θα την ακολουθούσαν σε µία τέτοια τακτική.

∆υνητικός ανταγωνισµός

140. Η Skanska ανέφερε ότι τα εµπόδια εισόδου όσον αφορά την παραγωγή έτοιµου
σκυροδέµατος είναι χαµηλά, δεδοµένου ότι είναι σχετικά χαµηλές οι επενδύσεις που
απαιτούνται για το ξεκίνηµα της παραγωγής σε βιώσιµη κλίµακα. Ακόµη και αν αυτό
γινόταν δεκτό, ας σηµειωθεί ωστόσο, ότι υπάρχει ήδη σηµαντικό πλεόνασµα
παραγωγικής ικανότητας στη σουηδική αγορά και ότι δεν προβλέπεται σηµαντική
ανάπτυξη της αγοράς στο εγγύς µέλλον. Για να εδραιώσει τη θέση του ένας νέος
ανταγωνιστής πρέπει εποµένως να πάρει σηµαντικό µέρος των πωλήσεων από τους ήδη
υφιστάµενους ανταγωνιστές. Ένας νέος ανταγωνιστής πρέπει επίσης να λάβει υπόψη
ότι η Skanska, λόγω του ελέγχου που ασκεί στη βασική πρώτη ύλη, το τσιµέντο, µπορεί
άριστα να επηρεάσει τις δυνατότητές του να έχει επαρκή απόδοση από την επένδυση.
Επιπλέον, λόγω της ήδη υπάρχουσας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, και λόγω
του ότι µία µονάδα έτοιµου σκυροδέµατος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα για
την παραγωγή άλλων προϊόντων, οποιαδήποτε επένδυση σε νέα παραγωγική ικανότητα
αποτελεί σε µεγάλο βαθµό εφάπαξ έξοδο.

141. Η άποψη της Skanska ότι η είσοδος είναι πιθανή, έρχεται σε σύγκρουση µε τα
γεγονότα. Όπως προαναφέρθηκε, από το 1989 παρατηρήθηκε µαζική έξοδος από την
αγορά, πράγµα που αντικατοπτρίζεται στη µείωση του αριθµού των εταιρειών που
αναπτύσσουν δραστηριότητες στην αγορά έτοιµου σκυροδέµατος σε ποσοστό άνω
του 50%. Τα µέρη δεν προβάλλουν επιχειρήµατα που να εξηγούν γιατί θα ήταν πιθανή
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µία νέα είσοδος σε µία αγορά στην οποία, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, παρατηρήθηκε
η τάση αποχώρησης µεγάλου αριθµού µικρών, κατά κύριο λόγο, παραγωγών.

142. Τέλος, η Skanska δεν ανέφερε τα στοιχεία καµίας συγκεκριµένης εταιρείας που θεωρεί
ότι µπορεί να εισέλθει στην αγορά. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η
Scancem, στις γειτονικές γεωγραφικές περιφέρειες, έχει µερίδιο αγοράς [50-60%]* στη
Φινλανδία και περίπου [20-30%]* στη Νορβηγία (σε περιφερειακό επίπεδο ανέφερε ότι
το µερίδιο αγοράς της κυµαίνεται µεταξύ [40-60%]* σε 7 από τις 10 περιφέρειες της
Νορβηγίας, και σε 3 από τις 6 περιφέρειες της Φινλανδίας)47. Εν κατακλείδι, δεν
υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι υπάρχει
πιθανότητα εισόδου στο εγγύς µέλλον σε επίπεδο που θα µπορούσε να ανατρέψει τη
δύναµη της Skanska στην αγορά µετά την κοινοποιηθείσα πράξη.

Έλλειψη αγοραστικής δύναµης

143. Η Skanska διαθέτει συνολικά µεταξύ 8.000 και 10.000 πελατών έτοιµου σκυροδέµατος
στη Σουηδία. Ο αντίστοιχος αριθµός για τη Scancem υπολογίζεται περίπου στο ήµισυ.
Σαφώς, η πλειονότητα των πελατών αυτών αγοράζουν πολύ µικρές ποσότητες και
έχουν µικρή ή τουλάχιστον ανύπαρκτη αγοραστική δύναµη.

144. Σε τοπικό επίπεδο, η Skanska είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ο µεγαλύτερος
πελάτης της Scancem. Υπάρχουν ορισµένα τοπικά παραδείγµατα όπου ένα τρίτο µέρος
αγοράζει άνω του 10% της τοπικής παραγωγής της Scancem ή της Skanska (η NCC και
η Peab, η τρίτη µεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία της Σουηδίας). Ωστόσο,
δεδοµένου ότι τόσο η NCC όσο και η Peab (µέσω του κατά 50% ελέγχου που ασκεί στη
Swerock) αναπτύσσουν δραστηριότητες στην παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος,
συνάγεται ότι στις τοπικές περιφέρειες όπου προµηθεύονται από τη Skanska ή τη
Scancem, έχουν περιορισµένη δυνατότητα να αλλάξουν προµηθευτή. Στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η Skanska, ως ένας από τους µεγαλύτερους πελάτες της
NCC και της Peab/Swerock θα είναι σε θέση να ανταποδώσει αποτελεσµατικά το
πλήγµα αν µετά τη συγκέντρωση κάποια από τις δύο αυτές εταιρείες µειώσει ή
απειλήσει να µειώσει σηµαντικά τις προµήθειές της σε έτοιµο σκυρόδεµα από τη
Skanska.

145. Τέλος, η Skanska υποστήριξε ότι η NCC και η Peab θα έχουν τη δυνατότητα να
κατασκευάσουν στα εργοτάξιά τους µονάδες που θα ασχολούνται αποκλειστικά µε το
έτοιµο σκυρόδεµα. Ωστόσο, είναι ελάχιστα τα παραδείγµατα όπου η Skanska ή κάποια
άλλη κατασκευαστική εταιρεία κατασκεύασε µία τέτοια µονάδα αποκλειστικής χρήσης
κατά τα τρία τελευταία έτη. Αυτό φαίνεται να είναι εφικτή εναλλακτική λύση µόνο σε
σχέση µε πολύ µεγαλύτερα σχέδια κατασκευών, όπως λόγου χάρη η γέφυρα Öresund,
που απαιτεί πολύ µεγάλες ποσότητες έτοιµου σκυροδέµατος. Είναι εποµένως απίθανο
τέτοιες µονάδες αποκλειστικής χρήσης να έχουν οποιαδήποτε συνάφεια µε τα
περισσότερα σχέδια τα οποία δεν χρησιµοποιούν τόσο µεγάλες ποσότητες και να
περιορίσουν το δυνητικό αντίκτυπο επί των συνολικών πωλήσεων έτοιµου
σκυροδέµατος.

                                                
47 Σε έναν ισχυρισµό που ακολούθησε την ανακοίνωση των αιτιάσεων βάσει του άρθρου 18, η Skanska

ανέφερε ότι η φινλανδική θυγατρική της, η Tekra OY, αναπτύσσει δραστηριότητες στην αγορά έτοιµου
σκυροδέµατος. Πέρα από το γεγονός ότι η εν λόγω αναφορά µειώνει ακόµη περισσότερο την πιθανότητα
εισόδου φινλανδικών εταιρειών στη σουηδική αγορά, δείχνει ακόµη ότι αντίθετα µε ό,τι αποκαλύπτεται
στην κοινοποίηση, η κοινοποιηθείσα πράξη ενδέχεται να έχει αξιοσηµείωτο οριζόντιο αντίκτυπο στη
Φινλανδία.
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146. Ως εκ τούτου, πρέπει να συναχθεί ότι οι πελάτες έτοιµου σκυροδέµατος δεν έχουν την
αγοραστική δύναµη που θα µπορούσε µετά τη συγκέντρωση να άρει τη δύναµη της
Skanska στην αγορά.

(v) Συµπέρασµα

147. Βάσει των ανωτέρω εκτιµήσεων, η Επιτροπή συνήγαγε το συµπέρασµα ότι η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα δηµιουργήσει δεσπόζουσα θέση στη σουηδική αγορά
έτοιµου σκυροδέµατος (σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο). Αυτό προκύπτει εν
µέρει από τις οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις µεταξύ της Skanska και της Scancem, και
από το γεγονός ότι το συνδυασµένο µερίδιό τους στην αγορά θα είναι σηµαντικά
υψηλότερο από το µερίδιο όλων των ανταγωνιστών τους. Επίσης, απορρέει εν µέρει
από τις κάθετες επιπτώσεις επί του ανταγωνισµού, πράγµα που σηµαίνει ότι οι
ανταγωνιζόµενοι παραγωγοί έτοιµου σκυροδέµατος θα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό
από τη Skanska/Scancem για τις προµήθειές τους στη βασική πρώτη ύλη, δηλαδή το
τσιµέντο, καθώς και για τις πωλήσεις έτοιµου σκυροδέµατος προς τη Skanska µε την
ιδιότητά της τής µεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας της Σουηδίας. Τέλος, δεν
υπάρχει πιθανότητα ότι ο δυνητικός ανταγωνισµός θα παίξει κάποιο σηµαντικό ρόλο
στο εγγύς µέλλον, ή ότι οι πελάτες της συνδυασµένης εταιρείας θα είναι σε θέση να
άρουν αποτελεσµατικά την ικανότητά της να δρα ανεξάρτητα στην αγορά.

(γ) Ξηρό σκυρόδεµα

(i)  ∆ιάρθρωση προσφοράς

148. Η προσφορά στη σουηδική αγορά ξηρού σκυροδέµατος είναι συγκεντρωµένη, µε
τέσσερις εταιρείες να κατέχουν περισσότερο από το 90% της αγοράς (Skanska,
Scancem, Finja Betong και STO Scandinavia ("STO"). Η Finja Betong είναι σχετικά
µικρή εταιρεία, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η παραγωγή προϊόντων ξηρού
σκυροδέµατος και η STO είναι θυγατρική της γερµανικής STO AG.  Η Scancem είναι ο
παραγωγός που έχει τον µεγαλύτερο αριθµό µονάδων παραγωγής (12) ενώ η Skanska
λειτουργεί δύο µονάδες παραγωγής. Η Finja λειτουργεί µία µονάδα παραγωγής και η
παραγωγή της [...]* πραγµατοποιείται εν µέρει από τη Skanska σε βάση ανάθεσης, ενώ
το υπόλοιπο µέρος εισάγεται από τη Γερµανία.

149. Η Skanska ανέφερε ότι η συνολική της παραγωγική ικανότητα ξηρού σκυροδέµατος
είναι σχεδόν ίση µε το σύνολο των πωλήσεων στη Σουηδία, ενώ η χρήση της
παραγωγικής ικανότητας είναι περίπου [...]*. Η παραγωγική ικανότητα της Scancem
είναι µεγαλύτερη από της Skanska και το ποσοστό χρήσης της διαφέρει σηµαντικά στα
διάφορα εργοστάσια, αλλά είναι συνήθως υψηλότερο από της Skanska.

150. Όπως προαναφέρθηκε, η Skanska έχει συµφωνία υπεργολαβίας µε τη [...]*, σύµφωνα
µε την οποία η Skanska παράγει ξηρό σκυρόδεµα για λογαριασµό της [...]* το οποίο
πωλείται στη Σουηδία. Η παραγωγή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο της [...]*.
Η συµφωνία συνήφθη το 1993, όταν η εταιρεία εισήλθε στη σουηδική αγορά. Η
Skanska έχει επίσης συµφωνία υπεργολαβίας µε έναν από τους µικρότερους σουηδούς
προµηθευτές ξηρού σκυροδέµατος, [...]*. Βάσει της συµφωνίας αυτής, παρέχεται
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή στην Allmix όπου µπορεί να πωλεί τα προϊόντα τα
οποία παράγει η Skanska.

151. Επιπλέον, στην απάντησή της, η Skanska ανέφερε ότι παράγει επίσης ξηρό σκυρόδεµα
σε υπεργολαβική βάση για τρεις άλλους µικρότερους ανταγωνιστές, [...], αλλά δεν
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έδωσε περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πρόσθετες αυτές συµβατικές
ρυθµίσεις. Επίσης, και η Scancem πραγµατοποιεί υπεργολαβίες για δύο µικρότερους
σουηδούς προµηθευτές. Στην απάντησή της, η Skanska υποστήριξε ότι θα πρέπει να
υπολογιστούν µόνον οι πωλήσεις υπό την επωνυµία της για τον υπολογισµό των
µεριδίων αγοράς. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει δεκτό. Πρώτον, τα µέρη δεν
δικαιολόγησαν γιατί, ελλείψει συµφωνιών υπεργολαβίας, δεν θα προµήθευαν τις ίδιες
ποσότητες υπό την επωνυµία τους. ∆εύτερον, δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά στοιχεία
που να δείχνουν ότι οι υπεργολαβικοί εταίροι τους θα µπορούσαν να προµηθεύουν τις
ποσότητες αυτές χωρίς να προσφεύγουν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των µερών.
Έτσι, θα πρέπει να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα µέρη παράγουν τις ποσότητες αυτές
γιατί διαθέτουν καταλληλότερες εγκαταστάσεις για τη σχετική δραστηριότητα.

(ii) Μέγεθος και µερίδια της αγοράς

152. Σύµφωνα µε τη Skanska, δεν υπάρχουν διαθέσιµες στατιστικές για τη συνολική
προσφορά ξηρού σκυροδέµατος στη Σουηδία. Ωστόσο, η Skanska υπολόγισε ότι η
αγορά το 1997 είχε συνολική αξία περίπου 14 εκατ. ECU, και όγκο 85.000 τόνων. Η
έρευνα της Επιτροπής επιβεβαιώνει γενικά αυτές τις εκτιµήσεις.

153. Η Scancem είναι σαφώς ο µεγαλύτερος προµηθευτής ξηρού σκυροδέµατος. Σε αξία, το
µερίδιο αγοράς της ήταν [50-60%]* το 1997 και σε όγκο, το µερίδιο αγοράς της ήταν
ακόµα υψηλότερο ([60-70%]*). Το µερίδιο αγοράς της Skanska ήταν [<10%]*48, σε
αξία, και [10-20%]* σε όγκο. Έτσι, το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς θα είναι [50-60%]*
σε αξία και [70-80%]* σε όγκο.

154. Μολονότι τα µέρη δεν παρείχαν εξηγήσεις για τη διαφορά µεταξύ των µεριδίων αγοράς
σε αξία και όγκο, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το
προϊόν της [...]* είναι ξηρό σκυρόδεµα που έχει σηµαντικά υψηλότερο δείκτη
αξίας/βάρους από τα προϊόντα των µερών. Συνεπώς, το προϊόν της [...]* είναι πολύ
δαπανηρότερο από αυτό των µερών. Σε αξία, το µερίδιο αγοράς της [...]* στη Σουηδία
είναι µόνο το ένα πέµπτο περίπου του συνδυασµένου µεριδίου αγοράς των µερών. Ο
άλλος κύριος ανταγωνιστής, η Finja Betong, έχει µερίδιο αγοράς που αντιπροσωπεύει
το ένα τρίτο περίπου των µερών.

155. Τα στοιχεία που υπέβαλε η Skanska δείχνουν ότι τα µερίδια αγοράς της Scancem και
της Skanska παρέµειναν σχετικά σταθερά µεταξύ του 1995 και του 1997. Έτσι, τα
αντίστοιχα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων, σε αξία, ήταν το 1996 [50-60%]* και
[<10%]*. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 1995 ήταν [50-60%]* και [<10%]*.

156. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην κοινοποίηση, η Skanska και η
Scancem αύξησαν τις µέσες τιµές πώλησής τους (ECU/τόνος) κατά [...]* και [...]*
αντίστοιχα µεταξύ του 1995 και του 1997. Είναι πιθανό ότι η υψηλότερη αύξηση της
Skanska οφείλεται στην παραγωγή των περισσότερο δαπανηρών προϊόντων της STO. Η
Skanska αµφισβήτησε τα στοιχεία αυτά, και υποστήριξε ότι οι τιµές των µερών έχουν
µειωθεί από το 1995. Ως προς το σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αναφερόµενες
αυξήσεις τιµών εξάγονται από τα στοιχεία για την αξία και τις ποσότητες που
αναφέρονται στην κοινοποίηση, και κανένα µέρος δεν τεκµηρίωσε ότι τα εν λόγω
στοιχεία δεν ήταν σωστά (µε την εξαίρεση µικρών προσαρµογών που αναφέρθηκαν από

                                                
48 Στην απάντησή της, η Skanska ανέφερε ότι τα στοιχεία για τις πωλήσεις του 1997 (σε αξία) ήταν κατά

10-20% περίπου χαµηλότερα από ότι είχε αναφέρει προηγουµένως, αλλά χωρίς να το αποδείξει. Ωστόσο,
δεδοµένου ότι τα αναθεωρηµένα στοιχεία σηµαίνουν απλώς ότι το µερίδιο αγοράς της Skanska [µηδαµινή
µεταβολή], το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει αισθητά την αξιολόγηση.
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τη Skanska για τα στοιχεία που αφορούν το µερίδιο αγοράς της σε αξία για το 1997).
Συνεπώς, η δήλωση της Skanska ότι οι τιµές µειώθηκαν δεν συνοδεύεται από
αποδεικτικά στοιχεία.

(iii) Κάθετες επιπτώσεις

157. Σύµφωνα µε τη Skanska, το κόστος του τσιµέντου αποτελεί το [...]* περίπου του
µεταβλητού κόστους στην παραγωγή ξηρού σκυροδέµατος, και το [...]* του συνόλου
του κόστους. Η Scancem υπέβαλε παρόµοια στοιχεία.

158. Έτσι, το τσιµέντο αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό µέρος του κόστους παραγωγής ξηρού
σκυροδέµατος. Συνεπώς η Skanska, µέσω της κοινοποιηθείσας πράξης, θα είχε την
ευκαιρία να επηρεάσει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα άλλων παραγωγών
προϊόντων ξηρού σκυροδέµατος, αυξάνοντας το κόστος τους για το ακατέργαστο αυτό
υλικό. Ήδη, πριν από την πράξη η Skanska είχε σηµαντική επιρροή στην παραγωγή των
ποσοτήτων και το κόστος της STO µέσω της υπάρχουσας συµφωνίας υπεργολαβίας. Το
ίδιο ισχύει και για τους µικρότερους προµηθευτές, για τους οποίους παράγει ξηρό
σκυρόδεµα η Skanska. Ο έλεγχος της Scancem θα έδινε στη Skanska τη δυνατότητα να
επηρεάσει αυτές τις εταιρείες, ακόµη και αν µπορούσαν να ολοκληρώσουν τις
υπάρχουσες συµφωνίες εργολαβίας τους µε τη Skanska. Για όλους τους εταίρους στις
υπεργολαβίες, η συγκέντρωση θα σήµαινε επίσης ότι θα υπήρχε ένας δυνητικά
λιγότερος παραγωγός για το προϊόν τους.

159. Η προαναφερθείσα δυνατότητα αύξησης του κόστους των ανταγωνιστών της ισχύει
επίσης και για τη Finja Betong. Επιπλέον, η Skanska µε την ιδιότητα της µεγαλύτερης
σουηδικής κατασκευαστικής εταιρείας αποτελεί σηµαντικό πελάτη της Finja Betong.
Το 1997 οι συνολικές αγορές της Skanska από την επιχείρηση υπολογίζεται ότι
αντιπροσώπευαν το [30-40%]* του κύκλου εργασιών της Finja Betong το 1997 στην
αγορά ξηρού σκυροδέµατος.

(iv) Αµφισβήτηση

Σηµερινός ανταγωνισµός

160. Μετά τη συγκέντρωση, όλοι οι άλλοι προµηθευτές ξηρού σκυροδέµατος θα είχαν
σηµαντικά µικρότερα µερίδια αγοράς από τη νέα συνδυασµένη οντότητα. Επιπλέον, η
κάθετη ενσωµάτωση που θα ήταν αποτέλεσµα της πράξης θα σήµαινε ότι η Skanska,
ως ηγέτης της αγοράς, θα ήταν τόσο ο κυρίαρχος προµηθευτής του κύριου
ακατέργαστου υλικού, του τσιµέντου, και πολύ σηµαντικός πελάτης, και σε ορισµένες
περιπτώσεις υπεργολάβος για σηµαντικά µερίδια της παραγωγής τους. Η Skanska θα
ήταν έτσι σε θέση τόσο να επηρεάσει το επίπεδο κόστους των ανταγωνιστών, π.χ.
αυξάνοντας τις τιµές του τσιµέντου, όσο και να επηρεάσει τα επίπεδα των πωλήσεών
τους µειώνοντας τις αγορές από αυτούς. ∆εδοµένου του µικρότερου µεγέθους όλων των
ανταγωνιστών θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα ήταν ευάλωτοι σε οποιαδήποτε
προσπάθεια της Skanska να χρησιµοποιήσει τη δύναµή της στην αγορά εναντίον τους.
Ο διαρθρωτικός δεσµός µεταξύ της Skanska και της Scancem και ορισµένων από τους
ανταγωνιστές µέσω διαφόρων συµφωνιών υπεργολαβίας περιορίζει περαιτέρω το
ενδεχόµενο του ανταγωνισµού. Συνεπώς, είναι µάλλον απίθανο οποιοσδήποτε
ανταγωνιστής να είναι σε θέση να εµποδίσει τη Skanska αν προσπαθούσε, για
παράδειγµα, να αυξήσει τις τιµές του ξηρού σκυροδέµατος πάνω από το επίπεδο του
ανταγωνισµού. Αντίθετα, δεδοµένης της θέσης τους φαίνεται περισσότερο πιθανό να
έτειναν να ακολουθήσουν τέτοιες προσπάθειες.
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∆υνητικός ανταγωνισµός

161. Η Skanska υποστήριξε ότι τα εµπόδια για την είσοδο στην παραγωγή ξηρού
σκυροδέµατος είναι χαµηλά, δεδοµένου ότι οι απαραίτητες επενδύσεις για την έναρξη
παραγωγής σε βιώσιµη κλίµακα είναι σχετικά χαµηλές. Ακόµη και αν κάτι τέτοιο γίνει
δεκτό θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι υπάρχει ήδη σηµαντική πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα στη σουηδική αγορά, τουλάχιστον για τη Skanska και τη
Scancem. Η Skanska δεν υπέβαλε καµία µελέτη που να αναφέρει ότι η αγορά
αναµένεται να αναπτυχθεί σηµαντικά στο εγγύς µέλλον. Ένας νεοεισερχόµενος θα
έπρεπε συνεπώς να κερδίσει πωλήσεις από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Το ιδιαίτερα
υψηλό και σταθερό µερίδιο αγοράς των µερών θα αποτελούσε στην περίπτωση αυτή
µείζον εµπόδιο για την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Ένας νεοεισερχόµενος θα έπρεπε να
θεωρήσει ότι η Skanska, λόγω του ελέγχου της στο κύριο ακατέργαστο υλικό, το
τσιµέντο, θα ήταν σε εξαιρετική θέση για να επηρεάσει τις δυνατότητές του να
πραγµατοποιήσει επαρκή κέρδη από την επένδυση. Τέλος, οι Skanska/Scancem έχουν
σηµαντικά µερίδια αγοράς και για συγγενικά προϊόντα (έτοιµο σκυρόδεµα, κονίαµα,
γύψος και προϊόντα επιπέδωσης πατωµάτων) καθώς και σε γειτονικές γεωγραφικές
αγορές (Νορβηγία και Φινλανδία), που περιορίζουν το ενδεχόµενο εισόδου από
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις γειτονικές αυτές αγορές.
Συνεπώς, δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ώστε να συµπεράνουµε ότι είναι πιθανό να
πραγµατοποιηθεί είσοδος στο εγγύς µέλλον σε κλίµακα που θα επαρκούσε για να
ανατραπεί η δύναµη στην αγορά που θα αποκτήσει η Skanska µετά την κοινοποιηθείσα
πράξη.

Έλλειψη αγοραστικής δύναµης

162. Συνολικά, η Skanska έχει 100 πελάτες ξηρού σκυροδέµατος στη Σουηδία. Η Scancem
έχει περίπου 800 πελάτες, και ανέφερε ότι δεν υπάρχει µεµονωµένος πελάτης που να
αγοράζει περισσότερο από το [...]* των ετήσιων πωλήσεών της.

163. Η Skanska ανέφερε ότι ορισµένοι πελάτες της Scancem ανήκουν σε "αγοραστικές
οµάδες" που αγοράζουν ξηρό σκυρόδεµα από κοινού. Η µεγαλύτερη τέτοια
"αγοραστική οµάδα" αναφέρεται ότι αντιπροσωπεύει το [...]* των πωλήσεων της
Scancem. Ωστόσο, δεν έχουν υποβληθεί πληροφορίες για το πώς πραγµατοποιούνται οι
διαπραγµατεύσεις και συνάπτονται οι συµβάσεις της Scancem µε αυτές τις
"αγοραστικές οµάδες", ούτε εξηγείται γιατί το λογιστικό σύστηµα της Scancem
αναφέρει κάθε µέλος από τις οµάδες αυτές µεµονωµένα, αντί για οµαδικά. Η Skanska
ανέφερε ότι σηµαντικοί λιανοπωλητές, όπως οι Beijer, έχουν σηµαντική αγοραστική
δύναµη. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι πολύ αµφίβολο αφού η επιχείρηση αγοράς λιγότερο
από το [...]* των πωλήσεων της Skanska και από το [...]* της Scancem. Στην πράξη,
φαίνεται ότι εκτός από τους υπεργολαβικούς πελάτες, κανένας πελάτης της Skanska δεν
αγοράζει περισσότερο από το [...]* των συνολικών πωλήσεών της, το 1997.

164. Συνεπώς πρέπει να συναχθεί το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει σηµαντική αγοραστική
δύναµη από την πλευρά των πελατών ξηρού σκυροδέµατος, που θα ήταν επαρκής για
να αρθεί η δύναµη της Skanska στην αγορά µετά τη συγκέντρωση.

(v) Συµπέρασµα

165. Βάσει των παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση θα δηµιουργούσε δεσπόζουσα θέση στη Σουηδία για την πώληση ξηρού
σκυροδέµατος. Το γεγονός αυτό είναι εν µέρει αποτέλεσµα των οριζοντίων
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επικαλύψεων µεταξύ της Skanska και της Scancem, και του γεγονότος ότι τα
συνδυασµένα µερίδια αγοράς τους θα ήταν σηµαντικά υψηλότερα από αυτά όλων των
υπαρχόντων ανταγωνιστών. Επίσης, είναι εν µέρει αποτέλεσµα των κάθετων
επιπτώσεων της συγκέντρωσης, που σηµαίνει ότι οι ανταγωνιστές παραγωγοί ξηρού
σκυροδέµατος θα εξαρτώνταν σε µεγάλο βαθµό από τη συνδυασµένη οντότητα για τις
προµήθειές τους στο κύριο ακατέργαστο υλικό, το τσιµέντο, και επίσης για τις
πωλήσεις ξηρού σκυροδέµατος στη Skanska µε την ιδιότητά της ως µεγαλύτερης
σουηδικής κατασκευαστικής εταιρείας. Πριν από τη συγκέντρωση, η Skanska είχε ένα
σχετικά χαµηλό µερίδιο αγοράς. Ωστόσο, η συγκέντρωση θα έχει ως αποτέλεσµα, όχι
µόνο να πάψουν να είναι ανταγωνιστές η Skanska και η Scancem, αλλά επίσης, µέσω
του συνδέσµου της Skanska µε τη STO και τους άλλους εταίρους υπεργολαβίας, να
περιορίσει σηµαντικά το ενδεχόµενο ανταγωνισµού από τις εταιρείες αυτές. Τέλος, δεν
φαίνεται πιθανό ότι οι ενδεχόµενοι ανταγωνιστές θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο
στο προβλέψιµο µέλλον, ή ότι οι πελάτες της συνδυασµένης οντότητας θα ήταν σε θέση
να άρουν τη δυνατότητά της να δρα ανεξάρτητα στην αγορά.

(δ) Προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος

(i) ∆ιάρθρωση προσφοράς

166. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Skanska υποστήριξε ότι τα προκατασκευασµένα
προϊόντα σκυροδέµατος διαιρούνται σε "προϊόντα κατοικίας" και προϊόντα που
χρησιµοποιούνται "υπόγεια και επίγεια". Τα πρώτα αποτελούν µία οµοιογενή σειρά
προκατασκευασµένων προϊόντων η παραγωγή των οποίων γίνεται µε τον ίδιο
εξοπλισµό και την ίδια τεχνογνωσία, ενώ τα "υπόγεια και επίγεια" προϊόντα απαιτούν
διαφορετική και περισσότερο ειδικευµένη τεχνολογία και εξοπλισµό.

167. Η προτεινόµενη υποδιαίρεση ακολουθεί αυτή που πραγµατοποιείται στις στατιστικές
της Εθνικής Ένωσης Προϊόντων Σκυροδέµατος ("Betongvaruindustrins Riksförbund"),
και φαίνεται να υποστηρίζεται από όλους τους ανταγωνιστές του τοµέα.

168. Η Scancem δραστηριοποιείται κυρίως σε "προϊόντα κατοικιών" τα οποία, σύµφωνα µε
τη Skanska, είναι η κατάλληλη αγορά που θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της
κοινοποιηθείσας πράξης. Ωστόσο, στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθεί η θέση των µερών
στη συνολική αγορά προϊόντων προκατασκευασµένου σκυροδέµατος τόσο στο τµήµα
"προϊόντα κατοικιών" όσο και στο τµήµα "υπόγεια και επίγεια προϊόντα", δεδοµένου
ότι, όπως προαναφέρθηκε, το θέµα του ορισµού που θα χρησιµοποιηθεί δεν έχει
καθοριστική σηµασία για την αξιολόγηση.

169. Ήδη πριν από την κοινοποιηθείσα πράξη, η προσφορά στη σουηδική αγορά για
προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος χαρακτηριζόταν από υψηλή
συγκέντρωση, µε τρεις εταιρείες να κατέχουν το 55-75% της αγοράς (Skanska,
Scancem και Strängbetong, µια σχετικά µικρή εταιρεία που η µόνη της δραστηριότητα
αφορά την παραγωγή προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος). Η Skanska
είναι ο παραγωγός µε τον µεγαλύτερο αριθµό µονάδων παραγωγής (18), ενώ η
Scancem λειτουργεί έξι και η Strängbetong επτά.

170. Η Skanska ανέφερε ότι το ποσοστό χρήσης της παραγωγικής ικανότητας για τα τρία
τελευταία χρόνια κυµάνθηκε µεταξύ [...]*. Η Scancem και η Strängbetong υπέβαλαν
επίσης παρόµοια στοιχεία.
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171. Η Scancem δηµιούργησε κοινή επιχείρηση παραγωγής και πώλησης µε τη Strängbetong
στην Εσθονία (Swetrak AS). Σήµερα, η επιχείρηση αυτή επεκτείνει τις δραστηριότητές
της και στη Λιθουανία.

172. Πέρα από τους τρεις µεγαλύτερους παραγωγούς, το υπόλοιπο µέρος της προσφοράς
είναι κατατµηµένο και αφορά κυρίως εταιρείες η παραγωγή των οποίων καλύπτει ένα ή
µικρό αριθµό προϊόντων (συνήθως στο τµήµα "υπόγεια και επίγεια προϊόντα"). Η
πλειονότητα των προµηθευτών αυτών λειτουργεί µία µόνο παραγωγική µονάδα. Ένας
από τους µικρότερους προµηθευτές στην αγορά είναι η Swerock. Η εταιρεία αυτή
συµµετέχει σε κοινή επιχείρηση παραγωγής 50/50 µε τη Scancem (Gottåsa AB),  και
κοινή επιχείρηση 50/50 Ε&Α µε τη Skanska (AB G-stöd).

(ii) Μέγεθος και µερίδια αγοράς

173. Σύµφωνα µε τα µέρη, τα προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος µπορούν,
ανάλογα µε το είδος του προϊόντος, να µετρηθούν σε όγκο, βάρος ή µήκος. Συνεπώς
δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το συνολικό όγκο της αγοράς. Ωστόσο, η Εθνική
Ένωση Προϊόντων Σκυροδέµατος δηµοσιεύει κάθε χρόνο στοιχεία για τη συνολική
αξία της αγοράς. Η Skanska χρησιµοποίησε αυτές τις στατιστικές για να υπολογίσει τη
συνολική αξία της αγοράς49.

174. Η σουηδική αγορά είχε συνολική αξία 202 εκατ. ECU το 1997. Η Skanska είχε µερίδιο
αγοράς της τάξης του [20-30%]*. Το µερίδιο αγοράς της Scancem ήταν [10-20%]*.
Έτσι, το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών ήταν [40-50%]*. Τόσο η Skanska
όσο και η Scancem αύξησαν το µερίδιο αγοράς τους τα τρία τελευταία έτη. Για τη
Skanska η αύξηση αντιπροσωπεύει περισσότερο από το [...]* των πωλήσεών της το
1995. Για τη Scancem, η αύξηση είναι σηµαντικά υψηλότερη.

175. Το 1997 ο µεγαλύτερος ανταγωνιστής, η Strängbetong, είχε µερίδιο αγοράς στη
συνολική αγορά ανάλογο µε αυτό της Scancem. Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο ότι η
εταιρεία έχασε σηµαντικό ποσοστό του µεριδίου αγοράς της µεταξύ του 1996 και
του 1997. Οι λοιποί ανταγωνιστές, περιλαµβανοµένων και των εισαγωγέων, έχουν όλοι
µερίδια αγοράς κάτω από 5%.

176. Το τµήµα "προϊόντων κατοικιών" αντιπροσωπεύει περίπου το µισό της συνολικής
αγοράς και είχε συνολική αξία 106 εκατ. ECU το 1997. Το µερίδιο της Skanska στο
τµήµα αυτό ήταν [20-30%]*. ∆εδοµένου ότι ο κύκλος εργασιών της Scancem εξαρτάται
σε µεγάλο βαθµό από τα "προϊόντα κατοικιών της", το µερίδιο αγοράς της στο τµήµα
αυτό ήταν [20-30%]*. Έτσι, το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών
ήταν [40-50%]*. Ενώ η Skanska έχασε το [...]* του µεριδίου αγοράς της το 1995, η
Scancem [...]* το µερίδιο αγοράς της την ίδια περίοδο. Έτσι, το συνδυασµένο µερίδιο
αγοράς των µερών αυξήθηκε κατά [...]* από το 1995.

177. Όπως και η Scancem, η Strängbetong έχει υψηλότερο µερίδιο αγοράς στο τµήµα
"προϊόντων κατοικιών" έναντι της συνολικής αγοράς, και το µερίδιο αγοράς της για το
1997 ήταν ανάλογο µε αυτό των µερών. Ωστόσο, στο ίδιο πάντα τµήµα, η Strängbetong
έχασε σηµαντικό ποσοστό του µεριδίου αγοράς της, ακόµη και αν οι απώλειές της στα
"προϊόντα κατοικιών" ήταν λιγότερο έντονες από ότι στη συνολική αγορά.

                                                
49 Σύµφωνα µε τη Skanska, οι στατιστικές υπερεκτιµούν τα µερίδια αγοράς των µερών δεδοµένου ότι, κατά

την άποψή της, το 10% περίπου όλων των πωλήσεων δεν αναφέρονται. Ακόµη και αν γίνει δεκτή η άποψη
της Skanska, τα στοιχεία θα υπερεκτιµούσαν στον ίδιο βαθµό και τα µερίδια των ανταγωνιστών. Συνεπώς η
σχετική θέση των κυριότερων προµηθευτών θα παρέµενε αµετάβλητη.
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178. Τέλος, η Skanska ανέφερε ότι το 1997 είχε µερίδιο αγοράς [20-30%]* στο τµήµα
"υπόγεια και επίγεια προϊόντα" (µολονότι το µερίδιό της για ειδικά προϊόντα, όπως
φρεάτια, δεξαµενές ιζηµαταπόθεσης, σωλήνες σκυροδέµατος και τειχία στήριξης,
αναφέρεται ότι είναι µεταξύ [40-50%]*). Το µερίδιο της Scancem για το τµήµα
"υπόγεια και επίγεια προϊόντα" ήταν [<10%]*. Στο τµήµα αυτό, το µερίδιο αγοράς των
µερών εξελίχθηκε αντίθετα, απ΄ότι περιγράφηκε παραπάνω για τα "προϊόντα
κατοικιών". Από το 1995 το µερίδιο αγοράς της Skanska  αυξήθηκε κατά [...]*, ενώ το
µερίδιο αγοράς της Scancem µειώθηκε περίπου κατά [...]*.

(iii) Κάθετες επιπτώσεις

179. Πέρα από απαραίτητο υλικό, το τσιµέντο αντιπροσωπεύει το πιο σηµαντικό κόστος
στην παραγωγή του προκατασκευασµένου σκυροδέµατος. Σύµφωνα µε στοιχεία που
υπέβαλε η Skanska, το τσιµέντο είναι το µοναδικό σηµαντικό µεταβλητό κόστος και
αντιπροσωπεύει περίπου [...]* του συνολικού κόστους (τόσο για το τµήµα "προϊόντα
κατοικιών" όσο και για το σύνολο της αγοράς). Το γεγονός ότι το τσιµέντο
αντιπροσωπεύει χαµηλότερο ποσοστό του συνολικού κόστους σε σχέση, για
παράδειγµα, την παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος οφείλεται, µεταξύ άλλων, στο
γεγονός ότι τα προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος είναι περισσότερο
εντάσεως εργασίας, περιλαµβάνουν άλλα υλικά, όπως χαλύβδινο οπλισµό, και συνεπώς
περιλαµβάνουν στοιχείο προστιθέµενης αξίας.

180. Το γεγονός ότι το τσιµέντο αντιπροσωπεύει περίπου [...]* του συνολικού κόστους
παραγωγής αποδεικνύει ωστόσο τη σηµασία του για την κερδοφορία και την
ανταγωνιστικότητα ενός παραγωγού προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος.
∆εδοµένου, ιδιαίτερα, του µειούµενου µεριδίου αγοράς της Strδngbetong, πρέπει να
εξαχθεί το συµπέρασµα ότι υπάρχει σηµαντική δυνατότητα, ενόψει της δεσπόζουσας
θέσης της Scancem στο τσιµέντο, να αυξήσει το κόστος για τους ανταγωνιστές της η
συνδυασµένη οντότητα.

181. Με την ιδιότητά της ως µεγαλύτερης σουηδικής κατασκευαστικής εταιρείας, η Skanska
κατέστη πρόσφατα ένας από τους σηµαντικότερους πελάτες της Strδngbetong. Όµως
το 1997 η Skanska αγόραζε σχετικά µικρές ποσότητες από τη Strδngbetong. Ωστόσο,
τους πρώτους επτά µήνες του 1998 οι συνολικές αγορές της Skanska από την εταιρεία
αυτή αντιπροσώπευαν περίπου το [...]* του κύκλου εργασιών της Strδngbetong το 1997
στην αγορά προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος (και ακόµη περισσότερο
στο τµήµα "προϊόντων κατοικιών").

(iv) Αµφισβήτηση

Σηµερινός ανταγωνισµός

182. Ο µόνος σηµαντικός ανταγωνιστής στη σουηδική αγορά για προκατασκευασµένα
προϊόντα σκυροδέµατος, είτε εξετάζεται ως συνολική αγορά είτε στη βάση των
"προϊόντων κατοικιών", είναι η Strängbetong. Η εταιρεία αυτή, έχει ωστόσο µερίδιο
αγοράς που είναι λιγότερο από το µισό του συνδυασµένου µεριδίου αγοράς της Skanska
και της Scancem. Οι άλλοι ανταγωνιστές είναι πολύ µικρότεροι. Πέρα από το
µικρότερο και µειούµενο µερίδιο αγοράς της, η Strängbetong θα εξακολουθήσει να
εξαρτάται από τη Skanska/Scancem για την προµήθεια τσιµέντου. Το γεγονός ότι η
Skanska στην κρίσιµη αυτή χρονική στιγµή κατέστη ένας από τους σηµαντικότερους
πελάτες της θα µειώσει περαιτέρω τα κίνητρα της Strängbetong για ενεργό
ανταγωνισµό. Η επιχείρηση συνειδητοποιεί ότι η Skanska θα µπορούσε να
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χρησιµοποιήσει διάφορα µέσα ώστε να αξιοποιήσει τη δύναµή της στην αγορά και να
την υποχρεώσει να ευθυγραµµιστεί µε τη συµπεριφορά της Skanska στην αγορά.
Συνεπώς, η Strängbetong δεν θα ήταν σε θέση να εµποδίσει τη Skanska, αν
επιχειρούσε, για παράδειγµα, να ανεβάσει τις τιµές για τα προκατασκευασµένα
προϊόντα σκυροδέµατος πάνω από το επίπεδο του ανταγωνισµού. Αντίθετα, δεδοµένης
της θέσης της, θα είχε ισχυρό κίνητρο για να ακολουθήσει τέτοιες προσπάθειες.

∆υνητικός ανταγωνισµός

183. Η Skanska ανέφερε ότι τα εµπόδια για την είσοδο στην παραγωγή
προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος είναι χαµηλά, δεδοµένου ότι οι
απαραίτητες επενδύσεις για την έναρξη παραγωγής είναι σχετικά χαµηλές. Ως
παράδειγµα η Skanska ανέφερε ότι δύο επιχειρήσεις, η Ulricehamn Betong και η
Kynnisrud AB ξεκίνησαν την παραγωγή "προϊόντων κατοικιών" το 1990 και 1997
αντίστοιχα. Η Skanska υποστήριξε ότι το γεγονός αυτό δείχνει πως είναι εφικτή η
είσοδος στην αγορά.

184. Ωστόσο, για την παρούσα αξιολόγηση, το θέµα δεν είναι µόνον αν είναι δυνατή η
είσοδος, αλλά και αν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε κλίµακα επαρκή ώστε να
εµποδιστεί η Skanska να συµπεριφέρεται σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από τους
ανταγωνιστές της µετά τη συγκέντρωση. Ως προς το σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί
ότι κανένας από τους προαναφερθέντες νεοεισελθόντες δεν κατάφερε να κερδίσει
σηµαντικό µερίδιο αγοράς, και ότι οι περιορισµένες θέσεις που κατέλαβαν
αφαιρέθηκαν από άλλους µικρούς παραγωγούς, ή ίσως από τη Strängbetong. Όπως
προαναφέρθηκε, η Skanska και η Scancem µπόρεσαν να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς
τους ως το 1995. Επιπλέον, δεν υπάρχει λόγος οι επιχειρήσεις αυτές, ή οποιοιδήποτε
µικρότεροι παραγωγοί, να µην υπόκεινται στους ίδιους περιορισµούς ανταγωνισµού
που περιγράφηκαν παραπάνω για τη Strängbetong.

185. Η Skanska ανέφερε επίσης ότι θα µπορούσε να εκτεθεί σε δυνητικό ανταγωνισµό από
επιχειρήσεις γειτονικών περιοχών· της Spenncom (∆ανία) και της Spenn Gruppen
(Νορβηγία)50. Ωστόσο, σύµφωνα µε τη Skanska καµία από τις επιχειρήσεις αυτές δεν
έχει πραγµατοποιήσει παραδόσεις στη Σουηδία κατά τα τελευταία τρία έτη. Ακόµη, η
νορβηγική εταιρεία είναι αγοραστής τσιµέντου από την Scancem, και, τουλάχιστον για
τη δανική εταιρεία, η Skanska είναι ένας από τους µεγαλύτερους πελάτες της. Συνεπώς,
και οι δύο εταιρείες υπόκεινται σε περιορισµούς ανάλογους µε αυτούς που
περιγράφηκαν για τη Ströngbetong. Αξιολογώντας την πιθανότητα πιθανής εισόδου
νέων παραγωγών, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο η Skanska όσο και η Scancem
διαθέτουν σηµαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, και ότι η αγορά δεν
προβλέπεται να αναπτυχθεί σηµαντικά στο εγγύς µέλλον. Συνεπώς, δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία ώστε να συµπεράνουµε ότι είναι πιθανή νέα είσοδος παραγωγών στο
εγγύς µέλλον σε κλίµακα τέτοια ώστε να αρθεί η δύναµη στην αγορά της Skanska µετά
την κοινοποιηθείσα πράξη.

Έλλειψη αγοραστικής δύναµης

186. Συνολικά η Skanska έχει [>3.000]* πελάτες προκατασκευασµένων προϊόντων
σκυροδέµατος στη Σουηδία, εκ των οποίων [<500]* είναι πελάτες

                                                
50 Όπως προαναφέρθηκε για το έτοιµο σκυρόδεµα, η Skanska ανέφερε µετά την κοινοποίηση των αιτιάσεων

σύµφωνα µε το άρθρο 18 ότι η φινλανδική της θυγατρική, Tekra OY, δραστηριοποιείται στο
προκατασκευασµένο σκυρόδεµα στη Φινλανδία. Και η Scancem έχει µερίδιο αγοράς περίπου [20-30%]*
στη Φινλανδία.
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προκατασκευασµένων "προϊόντων κατοικιών". Τα αντίστοιχα στοιχεία για τη Scancem
είναι πάνω από το µισό του συνόλου της Skanska. Η µεγάλη πλειονότητα των πελατών
αυτών αγοράζει πολύ µικρές ποσότητες και διαθέτει ελάχιστη ή καθόλου αγοραστική
δύναµη. Το 1997 κανένα τρίτο µέρος δεν αγόρασε περισσότερο από το [...]* της
παραγωγής της Skanska (συνολικά σε "προϊόντα κατοικιών"). Η Scancem είχε έναν
πελάτη που αγόρασε µεγαλύτερη ποσότητα. Βάσει των ίδιων στοιχείων κανείς πελάτης,
µετά την κοινοποιηθείσα πράξη, δεν θα αγοράζει περισσότερο από το [...]* της
συνδυασµένης παραγωγής. Συνεπώς, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι δεν θα υπάρχει
αγοραστική δύναµη από την πλευρά των πελατών, τέτοια ώστε να ανατραπεί η δύναµη
στην αγορά της Skanska µετά την συγκέντρωση.

(v) Συµπέρασµα

187. Βάσει των παραπάνω η Επιτροπή συµπέρανε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα
δηµιουργήσει δεσπόζουσα θέση στη Σουηδία για την πώληση προκατασκευασµένων
προϊόντων σκυροδέµατος, είτε εξετάζεται η συνολική αγορά για τα προϊόντα αυτά, είτε
στη βάση των προκατασκευασµένων "προϊόντων κατοικιών". Αυτό είναι αποτέλεσµα
εν µέρει των οριζοντίων επικαλύψεων µεταξύ της Skanska και της Scancem, και του
γεγονότος ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς τους θα είναι περίπου το διπλό σε σχέση
µε αυτό του µοναδικού σηµαντικού ανταγωνιστή στην αγορά. Θα είναι επίσης
αποτέλεσµα εν µέρει των καθέτων επιπτώσεων της συγκέντρωσης, γεγονός που
σηµαίνει ότι οι ανταγωνιστικοί παραγωγοί θα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη
Skanska για την προµήθεια του κυριότερου ακατέργαστου υλικού, του τσιµέντου, και
επίσης για τις πωλήσεις προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος στη Skanska
µε την ιδιότητά της ως της µεγαλύτερης σουηδικής κατασκευαστικής εταιρείας. Τέλος,
φαίνεται ιδιαίτερα απίθανο ότι ο ανταγωνισµός ή η αγοραστική δύναµη θα µπορούσαν
να ανατρέψουν τη δύναµη στην αγορά της συνδυασµένης οντότητας.
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(ε) Άλλα κατασκευαστικά υλικά

188. Πέρα από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες στον τοµέα του σκυροδέµατος, η
Skanska και, ιδιαίτερα, η Scancem δραστηριοποιούνται στη σουηδική αγορά ως
προµηθευτές ορισµένων άλλων κατασκευαστικών υλικών.

189. Στην κοινοποίηση, η Skanska ανέφερε ότι και οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται
στην αγορά επιχρισµάτων. Στον τοµέα αυτόν, τα µέρη δραστηριοποιούνται κυρίως ως
προµηθευτές πλίνθων, κονιαµάτων, σκυροδέµατος επίστρωσης και
προκατασκευασµένων στοιχείων. Πέρα από τα τυποποιηµένα αυτά προϊόντα, η Skanska
περιέλαβε επίσης προϊόντα όπως ξύλο, γυαλί και φύλλα κασσίτερου στη συνολική
αγορά επιχρισµάτων. Η Skanska δεν υπέβαλε στοιχεία σχετικά µε την
υποκαταστασιµότητα µεταξύ αυτής της οµάδας προϊόντων. Πράγµατι, δεν µπόρεσε
ούτε να υποβάλει πληροφορίες για τη συνολική αξία της αγοράς. ∆εδοµένου ότι
αµφισβητείται αν η αγορά αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως η σχετική αγορά από την άποψη
της πολιτικής ανταγωνισµού, η εκτίµηση της Skanska ότι διαθέτει µερίδιο αγοράς της
τάξης του [10-20%]* για όλα τα επιχρίσµατα, και η Scancem [30-40%]* φαίνεται να
µην έχει ιδιαίτερη αξία. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η κυριότερη επικάλυψη µεταξύ των
µερών αφορά τις διάφορες αγορές σκυροδέµατος, δεν είναι απαραίτητο για την
παρούσα αξιολόγηση να εξεταστεί περαιτέρω το θέµα.

190. Η Scancem δραστηριοποιείται σε ορισµένα κατασκευαστικά υλικά όπου η Skanska δεν
µετέχει. Το µερίδιο αγοράς της Scancem για πλίνθους ήταν [30-40%]*51 το 1997 και
για τις γυψοσανίδες [60-70%]*. Επιπλέον, στις βαµµένες γυψοσανίδες η εταιρεία είχε
µερίδιο αγοράς [70-80%]*. Τέλος, στα προϊόντα επιπέδωσης δαπέδων το µερίδιο
αγοράς της Scancem αναφέρεται στην κοινοποίηση να είναι µεταξύ 15% και 30%
ανάλογα µε το αν τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για νέα δάπεδα διαχωρίζονται από
τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται για επισκευές. Σχετικά µε τα στοιχεία για τα
προϊόντα επιπέδωσης, τα µέρη περιέλαβαν εκτίµηση της αξίας των χειρονακτικών
τεχνικών, όπως η λείανση. Αν αποκλειστούν οι εναλλακτικές αυτές τεχνικές,
πληροφορίες από τρίτα µέρη αναφέρουν ότι το µερίδιο αγοράς της Scancem στα
προϊόντα επιπέδωσης δαπέδων είναι µεταξύ 70% και 85%.

191. Ελλείψει σηµαντικών επικαλύψεων µεταξύ των δραστηριοτήτων στους
προαναφερθέντες τοµείς, η εξέταση της Επιτροπής δεν καταλήγει στο ότι η
κοινοποιηθείσα πράξη θα οδηγούσε στη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας
θέσης. Ωστόσο, η προϋπάρχουσα θέση της Scancem στους προαναφερθέντες τοµείς θα
παρείχε πρόσθετη ισχύ έναντι πελατών στις αγορές σκυροδέµατος, δεδοµένου ότι
περισσότεροι από τους πελάτες αυτούς χρησιµοποιούν επίσης πλίνθους, γυψοσανίδες,
βαµµένες γυψοσανίδες ή και προϊόντα επιπέδωσης δαπέδων στις κατασκευαστικές τους
δραστηριότητες.

Γ. Οι κατασκευαστικές αγορές

192. Η Skanska ανέφερε ότι η σουηδική κατασκευαστική αγορά το 1997 είχε συνολική αξία
21.370 εκατ. ECU, εκ των οποίων η αγορά κατασκευής οικιών αντιπροσώπευε το 72%
και η αγορά κατασκευής υποδοµών τα υπόλοιπα 28%.

                                                
51 Η Skanska δεν παράγει πλίνθους, αλλά πωλεί τέτοια προϊόντα, ώστε να συµπληρώσει τις πωλήσεις της

άλλων προϊόντων. Η Skanska εκτιµά ότι οι πωλήσεις αυτές αντιστοιχούν στο [<10%]* του συνόλου της
σουηδικής αγοράς.



43

193. Η αρµόδια Σουηδική Αρχή για τον Ανταγωνισµό πραγµατοποίησε πρόσφατα εξέταση
σε βάθος στις σουηδικές κατασκευαστικές αγορές52. Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση,
η κατάσταση στην αγορά για τα µικρά κατασκευαστικά προγράµµατα (κατοικίες και
υποδοµές) δεν δηµιουργεί ανησυχίες για τον ανταγωνισµό. Τα προγράµµατα αυτού του
µεγέθους απαιτούν περιορισµένους πόρους, και είναι λιγότερο απαιτητικά σε ότι
αφορά, για παράδειγµα, την τεχνογνωσία και τους χρηµατοπιστωτικούς πόρους.
Συνεπώς, πέρα από τις µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες υπάρχει µεγάλος αριθµός
περιφερειακών ή τοπικών εταιρειών που είναι σε θέση να ανταγωνιστούν
αποτελεσµατικά στις αγορές αυτές. Η εξέταση της Επιτροπής δεν οδήγησε σε ευρήµατα
που να έρχονται σε αντίθεση µε αυτό το συµπέρασµα.

194. Ωστόσο, από την παραπάνω απόφαση φαίνεται ότι η αγορά για µεγάλα οικιστικά
κατασκευαστικά προγράµµατα είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωµένη, µε το 80
και 90% όλων των προγραµµάτων να ανατίθενται σε τρεις µόνον εταιρείες. Στην αγορά
αυτή, η Skanska και η NCC έχουν η καθεµία µερίδιο αγοράς περίπου 35%, µολονότι η
Skanska είναι συνολικά µεγαλύτερη επιχείρηση53. Ο τρίτος συντελεστής, η Peab, έχει
µερίδιο αγοράς µεταξύ 15 και 20%. Όπως προαναφέρθηκε η NCC, και σε µικρότερο
βαθµό η Peab, είναι κάθετα ολοκληρωµένες εταιρείες κατασκευών και
κατασκευαστικών υλικών.

195. Η κατάσταση είναι ανάλογη στην αγορά για µεγάλα προγράµµατα υποδοµών, όπου
τέσσερις εταιρείες καλύπτουν το 85% του συνολικού κύκλου εργασιών. Η Skanska
είναι η µεγαλύτερη εταιρεία µε µερίδιο αγοράς περίπου 30%. Τα µερίδια αγοράς της
NCC και της Peab είναι 25% και 10% αντίστοιχα. Τέλος, η Υπηρεσία Εθνικής
Οδοποιίας ("Vägverket"), της οποίας οι κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι
χωριστές από τα διοικητικά της καθήκοντα, έχει µερίδιο αγοράς 20%.

196. Στην παραπάνω απόφαση, η αρµόδια Σουηδική Αρχή για τον Ανταγωνισµό
συµπεραίνει ότι, στις αγορές για µεγάλα οικιστικά προγράµµατα και προγράµµατα
υποδοµών, τα χαρακτηριστικά της αγοράς δείχνουν ότι η Skanska και η NCC κατέχουν
συλλογική δεσπόζουσα θέση. Η Αρχή βάσισε το συµπέρασµά της στο παρόµοιο
µέγεθος και την παρόµοια διάρθρωση των δύο επιχειρήσεων, καθώς και στην ύπαρξη
πολλών δεσµών µεταξύ εταιρειών που κατέχουν από κοινού. Ωστόσο, η Σουηδική
Αρχή για τον Ανταγωνισµό ήρε µεταγενέστερα την αντίρρησή της αυτή, µετά από
δέσµευση που ανέλαβε η NCC να καταργηθούν όλοι οι υπάρχοντες δεσµοί µε τη
Skanska.

197. Τα περισσότερα τρίτα µέρη εκτιµούν ότι το µερίδιο αγοράς της Skanska είναι της ίδιας
τάξης που προαναφέρθηκε, και επιβεβαίωσαν επίσης ότι η επιχείρηση είναι ελαφρώς
ισχυρότερη στην αγορά υποδοµών απ΄ότι στην αγορά κατασκευής κατοικιών. Η
εξέταση της Επιτροπής δεν έδειξε ωστόσο ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα οδηγήσει στη
δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης για την Skanska στις κατασκευαστικές
αυτές αγορές. Πάντως, τα παραπάνω γεγονότα αποδεικνύουν σαφώς τη συγκεντρωτική
φύση των σουηδικών αγορών, ιδιαίτερα για µεγάλα κατασκευαστικά προγράµµατα,
καθώς και την ισχυρή θέση της Skanska στις αγορές αυτές. Έτσι, ενισχύονται τα
συµπεράσµατα για τις κάθετες επιπτώσεις της κοινοποιηθείσας πράξης στις αγορές
τσιµέντου και σκυροδέµατος.

                                                
52 Απόφαση Dnr 292/97 NCC/Siab της 22ας Ιουλίου 1997.
53 Σύµφωνα µε τον ετήσιο απολογισµό της του 1996, το µέγεθος της Skanska είναι συνολικά υπερδιπλάσιο σε

σχέση µε την NCC. Επιπλέον, σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η Skanska είναι η 9η µεγαλύτερη
κατασκευαστική εταιρεία στην Ευρώπη.
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VII. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

198. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η κοινοποιηθείσα πράξη θα δηµιουργήσει δεσπόζουσα
θέση στις σουηδικές αγορές για έτοιµο σκυρόδεµα, ξηρό σκυρόδεµα και
προκατασκευασµένα προϊόντα σκυροδέµατος. Επιπλέον, θα ενισχύσει την δεσπόζουσα
θέση της Scancem στη σουηδική αγορά τσιµέντου. Τα αρνητικά αυτά αποτελέσµατα θα
απορρέουν εν µέρει από την ανώτερη δύναµη στην αγορά της συνδυασµένης
οντότητας, όπως φαίνεται από τα υψηλά µερίδια αγοράς σε σχέση µε τους µικρότερους
και ασθενέστερους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά θα ενισχυθούν
ουσιωδώς από τις κάθετες επιπτώσεις, που απορρέουν από τις συνδυασµένες
δραστηριότητες της Skanska και της Scancem στις αγορές ακατέργαστων υλικών
(τσιµέντο και συναφή προϊόντα), τις αγορές κατασκευαστικών υλικών (σκυρόδεµα και
άλλα κατασκευαστικά προϊόντα) και, τέλος, στην ίδια την κατασκευαστική αγορά.
Αποτέλεσµα της πράξης θα είναι συνεπώς η δηµιουργία µιας συνδυασµένης οντότητας
µε ισχυρή ή δεσπόζουσα θέση που θα καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
κατασκευαστικού τοµέα. ∆εδοµένου ότι οι περισσότεροι από τους ανταγωνιστές της
Skanska στα διάφορα επίπεδα δεν διαθέτουν κάθετη ολοκλήρωση, το γεγονός αυτό
ενισχύει τη συνολική κυριαρχία της εταιρείας, και µειώνει περαιτέρω το ενδεχόµενο να
ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά τη Skanska οι ανταγωνιστές της. Το ευρύ φάσµα
δραστηριοτήτων της συνδυασµένης οντότητας θα αποτελέσει επίσης ουσιώδες εµπόδιο
στην είσοδο άλλων παραγωγών σε ολόκληρο το φάσµα των δραστηριοτήτων της.

199. Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση είναι ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία
της συµφωνίας ΕΟΧ, αφού θα δηµιουργούσε ή θα ενίσχυε δεσπόζουσα θέση στις
σουηδικές αγορές τσιµέντου, έτοιµου σκυροδέµατος, ξηρού σκυροδέµατος και
προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος, εξαιτίας της οποίας θα
παρεµποδιζόταν ουσιωδώς ο πραγµατικός ανταγωνισµός στην κοινή αγορά µε την
έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 3 του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις.

VIII. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η SKANSKA

200. ∆εδοµένων των ανησυχιών της Επιτροπής για τον ανταγωνισµό, η Skanska σε επιστολή
της 12ης Οκτωβρίου 199854 προσφέρθηκε να αναλάβει τις ακόλουθες δεσµεύσεις:

(α) Αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου

201. Η Skanska θα διασφαλίσει ότι η Scancem, εντός περιόδου [...]* µηνών [...]* από την
απόφαση της Επιτροπής, θα πωλήσει ως ενιαία επιχείρηση, όλα τα περιουσιακά
στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, το µάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τη
διανοµή τσιµέντου στη Φινλανδία σε βιώσιµο αγοραστή, που θα διαθέτει τους
χρηµατοπιστωτικούς πόρους και αποδεδειγµένη εµπειρία ώστε να διατηρήσει και να
αναπτύξει την επιχείρηση ως ενεργή ανταγωνιστική δύναµη. Επιπλέον, ο αγοραστής θα
είναι ανεξάρτητος και χωρίς δεσµούς µε τη Skanska και τη Scancem.

                                                
54 Στις 3 και 9 Νοεµβρίου 1998, η Skanska υπέβαλε διευκρινίσεις επί των αρχικών δεσµεύσεων που είχε

υποβάλει.
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(β) ∆ιάθεση µετοχών της Scancem

202. Εντός περαιτέρω διαστήµατος [...]* µηνών [...]* από την απόφαση της Επιτροπής, η
Skanska θα πωλήσει όλες τις µετοχές της Scancem που κατέχει σε αγοραστή ο οποίος
θα είναι ανεξάρτητος και χωρίς δεσµούς µε τη Skanska.  Ο εν λόγω αγοραστής θα είναι
ανεξάρτητος και δεν θα συνδέεται µε τον αγοραστή των στοιχείων του ενεργητικού που
περιλαµβάνονται στη δέσµευση όσον αφορά την αναδιάρθρωση του τοµέα του
τσιµέντου.

(γ) Μηχανισµοί σχετικά µε τις υποχρεώσεις

203. Έως την εκποίηση, η Scancem θα εξακολουθήσει να διοικείται ως χωριστή και
διαφορετική οντότητα από τη Skanska.  Συγκεκριµένα, καµία από τις δραστηριότητες
της Scancem όσον αφορά το τσιµέντο, το έτοιµο σκυρόδεµα, το ξηρό σκυρόδεµα ή τα
προκατασκευασµένα προίόντα σκυροδέµατος δεν πρόκειται να πωληθεί ή να
µεταβιβασθεί µε άλλο τρόπο στη Skanska ούτε σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται ή
σχετίζονται µε τη Skanska.

204. Η Skanska, εντός δύο εβδοµάδων από την απόφαση της Επιτροπής, θα προτείνει το
όνοµα µιας επενδυτικής τράπεζας ή παρόµοιου οργανισµού χωρίς δεσµούς µε τη
Skanska που θα ενεργήσει ως διαχειριστής της (µε αµοιβή από τη Skanska). Ο
διαχειριστής, που θα υποδειχθεί σε αµετάκλητη βάση, θα έχει εντολή για:

(i) τον έλεγχο της εφαρµογής από τη Skanska και της τήρησης των υποχρεώσεών της
(ii) την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή, σε τριµηνιαία βάση (ή κατόπιν αίτησης της

Επιτροπής) σχετικά µε:

α) τις κατάλληλες εξελίξεις των διαπραγµατεύσεων της Skanska µε τρίτα µέρη
σε ότι αφορά την αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου και τη διάθεση
µετοχών της Scancem

β) το χρονοδιάγραµµα εντός του οποίου αναµένεται να υλοποιηθεί η
συµφωνία µε τρίτο µέρος

γ) την τήρηση από τη Skanska της διάταξης σχετικά µε τη διαχείριση της
Scancem  ως χωριστής οντότητας, διαφορετικής από τη Skanska («η
διάταξη περί χωριστής οντότητας»)·

(iii) την υποβολή στην Επιτροπή έκθεσης µε επαρκείς πληροφορίες ώστε να
αξιολογήσει αν ο ενδεχόµενος αγοραστής ικανοποιεί τις προαναφερθείσες
προδιαγραφές, και, σε σχέση µε την αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου, αν
η προτεινόµενη πράξη περιλαµβάνει όλα τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία.

(iv) την παρακολούθηση της ψηφοφορίας της Skanska  σε σχέση µε όλες τις µετοχές
της στη Scancem  σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες:

Α. Στο διάστηµα που της έχει παραχωρηθεί για την αναδιάρθρωση στον τοµέα
του τσιµέντου, η Skanska  θα έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει όλα τα
δικαιώµατα ψήφου που διαθέτει για να εκλέξει το διοικητικό συµβούλιο της
Scancem (το οποίο θα περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος εκλεγµένο από
τους µετόχους,και όχι διορισµένο από τη Skanska  το οποίο δεν θα έχει
κανένα δεσµό µε τη Skanska), καθώς και για θέµατα ευλόγως αναγκαία για
την εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης.
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Β. Όσον αφορά τις µετοχές της στη Scancem, η Skanska  δεν θα ψηφίζει, µε
εξαίρεση όσα ορίζονται στο σηµείο Α, καθ' υπέρβαση ενός αριθµού ψήφων
ίσου µε τις ψήφους του δεύτερου σηµαντικότερου µετόχου ("ισοτιµία"), και
θα δώσει εντολή στα µέλη της στο διοικητικό συµβούλιο να µην ασκήσουν
τα δικαιώµατα ψήφου που διαθέτουν καθ' υπέρβαση της ισοτιµίας για τη
στήριξη απόφασης, η οποία κατά την άποψη του διαχειριστή (κατόπιν
διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή)  θα προκαλούσε:

α) υλική µεταβολή στην επιχειρηµατική κατεύθυνση της Scancem, ή

β) τυχόν παράβαση εκ µέρους της Skanska των όρων και των
προϋποθέσεων των δεσµεύσεων αυτών.

Γ. Η Skanska δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή να επανεξετάσει απόφαση
του διαχειριστή ότι η υπέρβαση της ισοτιµίας κατά την ψηφοφορία θα ήταν
ασυµβίβαστη µε το σηµείο Β ανωτέρω.

∆. Στο τέλος του χορηγηθέντος διαστήµατος για την αναδιάρθρωση στον
τοµέα του τσιµέντου, η Skanska  εγγυάται τη σύγκληση έκτακτης γενικής
συνέλευσης των µετόχων µε σκοπό την εκλογή των µελών του διοικητικού
συµβουλίου. Επιπλέον, µετά το τέλος της περιόδου αυτής, η Skanska  δεν
θα ψηφίζει όσον αφορά τις µετοχές της καθ' υπέρβαση της ισοτιµίας.

205. Προκειµένου να τηρήσει τη δέσµευση που αναφέρεται στο σηµείο (iv), η Skanska θα
διαβιβάζει στο διαχειριστή και την Επιτροπή κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε κάθε
προτεινόµενη απόφαση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, ώστε να
καταδείξει ότι δεν είναι ασυµβίβαστη µε τις δεσµεύσεις της Skanska  και θα παρέχει
επίσης στο διαχειριστή πληροφορίες για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει το
διοικητικό συµβούλιο, προκειµένου να του επιτρέψει να αποφασίσει αν τέτοιου είδους
ενέργειες θα ήταν ασυµβίβαστες µε τις δεσµεύσεις της Skanska. Η Skanska  θα
διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την
προγραµµατιζόµενη ψηφοφορία. Αν ο διαχειριστής (ή η Επιτροπή, στην περίπτωση του
σηµείου Γ ανωτέρω) αποφανθεί ότι ψήφοι ή ενέργειες αυτού του είδους είναι
ασυµβίβαστες µε τις δεσµεύσεις της Skanska, η Skanska  δεν θα ψηφίσει καθ'υπέρβαση
της ισοτιµίας.

206. Η Skanska θα συνεχίσει να διαπραγµατεύεται µε ενδιαφερόµενο αγοραστή, αν η
Επιτροπή, εντός [...]* από την παραλαβή της έκθεσης από τον διαχειριστή δεν αναφέρει
γραπτώς ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν ικανοποιεί τις προαναφερθείσες προδιαγραφές
ή/και η προτεινόµενη αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου δεν περιλαµβάνει όλα
τα περιουσιακά στοιχεία.

207. Η Skanska διατηρεί το δικαίωµα, σε περίπτωση εµφάνισης περισσότερων αγοραστών
που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, να επιλέξει τον αγοραστή της αρεσκείας της.
∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να ζητήσει από την Επιτροπή να εγκρίνει τροποποίηση
στις προαναφερθείσες δεσµεύσεις, που θα ήταν ουσιωδώς το ίδιο ευνοϊκές για τον
ανταγωνισµό.
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IX. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

208. Με την από κοινού υποβολή της προτεινόµενης αναδιάρθρωσης στον τοµέα του
τσιµέντου και της διάθεσης των µετοχών, η Skanska  πρότεινε τη διάλυση των
ανησυχιών σχετικά µε την κοινοποιηθείσα συναλλαγή, καθώς και εκείνων που αφορούν
τη συναλλαγή της 2ας Οκτωβρίου 1995, την οποία διερευνά η Επιτροπή µε σκοπό να
αποφασίσει αν αφορούσε κοινοποιήσιµη συγκέντρωση, καθώς και σχετικά µε τις
επιπτώσεις της επί του ανταγωνισµού.

209. Η αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου αναφέρεται πρωταρχικά στις
δραστηριότητες τσιµέντου της Scancem στη Φινλανδία. Σε ότι αφορά τη συνολική
παραγωγή της εταιρείας και τις πωλήσεις για την περιοχή, οι φινλανδικές
δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν µόλις το ένα τρίτο. Περιλαµβάνονται επίσης δύο από
τις επτά µονάδες παραγωγής τσιµέντου της εταιρείας, και ένα πυκνό δίκτυο τερµατικών
τσιµέντου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Φινλανδία, σε σύγκριση µε τη Σουηδία και τη
Νορβηγία, έχει τις χαµηλότερες τιµές τσιµέντου και ότι οι φινλανδικές εγκαταστάσεις
παραγωγής τσιµέντου, τουλάχιστον για µεγάλα τµήµατα της Σουηδίας, είναι σε ίση (ή
και µικρότερη) απόσταση από τη θάλασσα µε τις δύο εγκαταστάσεις της Scancem στο
Gotland και το Öland.

210. Συνεπώς η αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου θα συµβάλει στη βελτίωση των
όρων ανταγωνισµού για την πώληση τσιµέντου στην περιοχή. Το γεγονός αυτό
σηµαίνει ότι οι αγοραστές τσιµέντου στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία θα
διαθέτουν µία πρόσθετη ανεξάρτητη πηγή προµήθειας, από την οποία θα µπορούν να
λάβουν τσιµέντο της ίδιας ποιότητας. Έτσι, η εν λόγω δέσµευση θα βελτιώσει έµµεσα
την ανταγωνιστικότητα των αγορών για έτοιµο σκυρόδεµα, ξηρό σκυρόδεµα και
προκατασκευασµένων προϊόντων σκυροδέµατος, ενώ οι παραγωγοί που
ανταγωνίζονται τη Scancem και τη Skanska θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν τα
ακατέργαστα υλικά τους από ανεξάρτητη πηγή σε σχέση µε τις εταιρείες αυτές.

211. Παρότι η αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου δεν στοχεύει άµεσα στη διάλυση
των ανησυχιών όσον αφορά τον ανταγωνισµό οι οποίες απορρέουν από τη συναλλαγή
του 1997, η δέσµευση αυτή διαλύει τις αµφιβολίες της Επιτροπής όσον αφορά τη
συναλλαγή του 1995 και, κατά συνέπεια, σε συνδυασµό µε τη διάθεση των µετοχών της
Scancem, αίρει την ανάγκη περαιτέρω συνέχισης της έρευνας, εφόσον τηρούνται
πλήρως οι δεσµεύσεις.  Μετά την ακρόαση της και της Aker, η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η Skanska θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις προταθείσες δεσµεύσεις.

212. Ωστόσο, η παρούσα απόφαση αφορά µόνο τη συναλλαγή του 1997, στο πλαίσιο της
οποίας η Skanska αύξησε τα δικαιώµατα ψήφου της στη Scancem από 33,3%
σε 48,06%. Η διάθεση µετοχών της Scancem θα άρει τις ανησυχίες της Επιτροπής που
απορρέουν από τη συναλλαγή του 1997 σε σχέση µε τις σουηδικές αγορές τσιµέντου,
έτοιµου σκυροδέµατος, ξηρού σκυροδέµατος και προκατασκευασµένων προϊόντων
σκυροδέµατος, δεδοµένου ότι θα διατηρήσει τη Scancem ως νοµική οντότητα χωριστή
από τη Skanska, και συνεπώς θα καταργήσει τις προαναφερθείσες οριζόντιες
επικαλύψεις, καθώς και τις κάθετες σχέσεις µεταξύ των δύο εταιρειών.

213. Το χρονοδιάγραµµα που προτείνεται από τη Skanska δεν είναι παράλογο αν ληφθεί
υπόψη ότι η αναδιάρθρωση στον τοµέα του τσιµέντου θα απαιτήσει σηµαντικές
µεταβολές σε σχέση µε τη σηµερινή δοµή της επιχείρησης και ότι θα επιτραπεί στη
Skanska να πωλήσει τη Scancem µε τον τρόπο που πρότεινε. Ως προς το σηµείο αυτό
πρέπει να σηµειωθεί, πρώτον, ότι η πώληση των µετοχών της Skanska στη Scancem θα



48

καταστεί πολύ δυσχερής, αν δεν δοθεί στη Skanska η δυνατότητα να άρει τις ανησυχίες
σχετικά µε τη συναλλαγή της 2ας Οκτωβρίου 1995, πριν από τη διάθεση των µετοχών
της Scancem. Και, δεύτερον, ότι, µετά τη µεταβίβαση των µετοχών της Scancem, η
Skanska θα περιέλθει, σε µεγάλο βαθµό, σε θέση ανάλογη µε εκείνη των άλλων
πελατών της Scancem. Το γεγονός ότι, µε σκοπό την εφαρµογή της παρούσας
δέσµευσης, η Skanska θα χρειαστεί να ασκήσει  για περιορισµένο χρονικό διάστηµα
κάποιο έλεγχο επί της Scancem, δεν µπορεί, λόγω της αναφερθείσας εποπτείας εκ
µέρους του διαχειριστή και λόγω των γενικών θετικών επιπτώσεων της δέσµευσης, να
θεωρηθεί ότι εγείρει ανησυχίες από την άποψη του ανταγωνισµού.  Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτεινόµενες δεσµεύσεις παρέχουν αναλογική και κατάλληλη
επανόρθωση όσον αφορά την κοινοποιηθείσα πράξη, καθώς και τις ανησυχίες σχετικά
µε τη συναλλαγή της 2ας Οκτωβρίου 1995.

214. Σε σχέση µε τους υπόλοιπους µηχανισµούς για την εφαρµογή των δεσµεύσεων, η
Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβληθούν υποχρεώσεις στη Skanska που να
διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα των δεσµεύσεων. Οι υποχρεώσεις αυτές
αφορούν τη µέθοδο της Επιτροπής για την έγκριση των προτεινοµένων αγοραστών σε
σχέση µε τη διάθεση µετοχών της Scancem. Για να αντιµετωπιστούν τα θέµατα αυτά
έγκαιρα και να µη δηµιουργηθούν εµπόδια στη Skanska, η µέθοδος ελέγχου της
ταυτότητας των προτεινοµένων αγοραστών θα πρέπει να βασίζεται σε διαδικασία µη
έγερσης αντιρρήσεων από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στο σηµείο 215.

215. Αν η Skanska επιθυµεί να εγκρίνει η Επιτροπή έναν προτεινόµενο αγοραστή, η Skanska
(ή ο διαχειριστής) θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή επαρκείς πληροφορίες που να
αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στη δέσµευσή της για
τον αγοραστή. Αν η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός [...]* από την υποβολή του
αιτήµατος για την πώληση ή δεν ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί η πώληση ελεύθερα. Αν η Επιτροπή ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες,
η παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών θα αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης για άλλη
περίοδο [...]*.

216. Επιπλέον, η Skanska ανέφερε ότι θα προτείνει εντός δύο εβδοµάδων από την απόφαση
αυτή, για έγκριση από την Επιτροπή, µία επενδυτική τράπεζα ή παρόµοιο οργανισµό
χωρίς δεσµούς µε τη Skanska που θα αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή.  Αν η
Επιτροπή δεν έχει αντίρρηση σχετικά, εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή όλων
των λεπτοµερειών, µπορεί να ολοκληρωθεί ο διορισµός.

217. Με την επιφύλαξη των παραπάνω υποχρεώσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεσµεύσεις
που πρότεινε η Skanska µπορούν να άρουν τις ανησυχίες της για τον ανταγωνισµό
σχετικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, καθώς και εκείνες που αφορούν τη
συναλλαγή της 2ας Οκτωβρίου 1995.

X. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

218. Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση για την αύξηση των δικαιωµάτων ψήφου της Skanska
στη Scancem από 33,3% σε 48,06% και, ως εκ τούτου, η απόκτηση από τη Skanska του
αποκλειστικού ελέγχου της Scancem µπορεί, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν οι
προαναφερθείσες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, στο βαθµό που αφορούν την εν λόγω
αύξηση των δικαιωµάτων ψήφου, να κηρυχθεί συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη
λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εφόσον διατεθούν από τη Skanska οι µετοχές της στη Scancem ούτως ώστε τα δικαιώµατα
ψήφου που διαθέτει να µειωθούν στο 33,3% των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου της
Scancem, σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην επιστολή της  Skanska της
12ης Οκτωβρίου 1998 έναντι της Επιτροπής, όπως διευκρινίζονται µε τις επιστολές της της
3ης Νοεµβρίου 1998 και της 9ης Νοεµβρίου 1998, και εφόσον τηρηθούν οι υποχρεώσεις που
επιβάλλονται στα άρθρα 2 και 3, η συγκέντρωση την οποία κοινοποίησε η Skanska ΑΒ (publ)
στις 15 Ιουνίου 1998, σχετικά µε την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Scancem ΑΒ (publ)
κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας για τον ΕΟΧ.

Άρθρο 2
Σε ότι αφορά τη διάθεση των µετοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 1, ο αγοραστής θα πρέπει να
είναι ανεξάρτητος και χωρίς δεσµούς µε τη Skanska. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να
αξιολογήσει την επιλογή του αγοραστή και τα στοιχεία, επαρκή ώστε να δείχνουν ότι
πληρούνται τα προαναφερθέντα κριτήρια, θα πρέπει να υποβληθούν στη Skanska από την
Επιτροπή πριν από την ολοκλήρωση της πώλησης. Αν η Επιτροπή δεν εκφράσει επισήµως τη
διαφωνία της σχετικά µε την επιλογή του αγοραστή ή δεν ζητήσει περαιτέρω στοιχεία
εντός [...]* από την υποβολή της αίτησης για έγκριση, η πώληση προς τον επιλεγέντα
αγοραστή µπορεί να ολοκληρωθεί. Αν η Επιτροπή ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, η παραλαβή
των εν λόγω πληροφοριών θα αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης για νέα περίοδο [...]*.

Άρθρο 3
Εντός δύο εβδοµάδων από την έγκριση της παρούσας απόφασης, η Skanska θα προτείνει
στην Επιτροπή το όνοµα και τις λεπτοµέρειες της εντολής σε µια επενδυτική τράπεζα ή
παρόµοιο οργανισµό, ανεξαρτήτως από την Skanska, που θα αναλάβει τα καθήκοντα τα
οποία περιγράφονται στο σηµείο 204 της παρούσας απόφασης, εφόσον αυτά αφορούν τη
διάθεση των µετοχών όπως ορίζεται στο άρθρο 1. Αν η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις
σχετικά, εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή όλων των σχετικών λεπτοµερειών, ο
διορισµός µπορεί να ολοκληρωθεί.

Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται προς την:

Skanska AB (publ)
S-18225 Danderyd
Sweden

Βρυξέλλες 11 Νοεµβρίου 1998

Για την Επιτροπή,
Karel VAN MIERT
Μέλος της Επιτροπής


