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Απόφαση της Επιτροπής

της 30/10/2001

µε την οποία µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά

και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.2420 - Mitsui/CVRD/Caemi)

(Το κείµενο στην αγγλική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

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

την απόφαση της Επιτροπής µε ηµεροµηνία 26 Μαΐου 2000 για την κίνηση της διαδικασίας
στην παρούσα υπόθεση,

τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων3,

την τελική έκθεση του συµβούλου ακροάσεων στην παρούσα υπόθεση,

                                                
1 ΕΕ L 395, 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257, 21.9.1990, σ. 13.
2 ΕΕ L 180, 9.7.1997, σ. 1.
3 ΕΕ �



ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

(1) Στις 31 Μαΐου 2001, η Mitsui και η Companhia Vale do Rio Doce ("CVRD" )
κοινοποίησαν στην Επιτροπή συγκέντρωση σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 µε την οποία η Mitsui και η CVRD θα αποκτούσαν από κοινού
τον έλεγχο της Caemi Mineração e Metalurgia SA (Caemi) µέσω αγοράς µετοχών.

(2) Μετά την εξέταση της κοινοποίησης, στις 3 Ιουλίου 2001 η Επιτροπή συµπέρανε ότι
η κοινοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
4064/89 του Συµβουλίου και ότι εγείρει σοβαρές αµφιβολίες ως προς το
συµβιβάσιµό της µε την κοινή αγορά και τη συµφωνία ΕΟΧ. Στις 29 Αυγούστου
2001, η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων, µετά την οποία διεξήχθη
προφορική ακρόαση των µερών στις 24 Σεπτεµβρίου 2001.

I. ΤΑ ΜΕΡΗ

(3) Η Mitsui είναι ιαπωνική εταιρεία που εµπορεύεται βασικά προϊόντα και άλλα
εµπορεύµατα σε παγκόσµια κλίµακα, συµπεριλαµβανοµένου του
σιδηροµεταλλεύµατος, κατέχει δε µειοψηφικές και ελέγχουσες συµµετοχές σε
ορισµένες εταιρείες εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος στην Αυστραλία και την Ινδία,
καθώς και σηµαντική µειοψηφική συµµετοχή στο δεύτερο µεγαλύτερο ορυχείο
εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος του κόσµου, το Robe River. Η Mitsui οργανώνει
επίσης τη χρηµατοδότηση και τη στήριξη άλλων σχεδίων που αφορούν τις εµπορικές
δραστηριότητες τρίτων εταιρειών.

(4) Η CVRD, η οποία είναι εγκατεστηµένη στη Βραζιλία, είναι διαφοροποιηµένη
µεταλλευτική εταιρεία και ο µεγαλύτερος παραγωγός σιδηροµεταλλεύµατος σε
παγκόσµια κλίµακα. Ήδη ελέγχει από κοινού µε άλλες επιχειρήσεις ή εξ ολοκλήρου
το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος της Βραζιλίας, µε
κυριότερη εξαίρεση την Mineração Brasileiras Reunidas SA (MBR), θυγατρική της
Caemi. Η CVRD πρόσφατα απέκτησε την Ferteco Mineração SA (Ferteco), η οποία
κατέχει την τρίτη θέση µεταξύ των παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος της Βραζιλίας.
∆ραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα των εµπορικών µεταφορών (σιδηρόδροµοι,
λιµενικές δραστηριότητες και ναυτιλία). Εκτός από το σιδηροµετάλλευµα, η CVRD
παράγει και ορισµένα άλλα προϊόντα, όπως λιπάσµατα, καολίνη, µεταλλουργικό
βωξίτη, χαρτοπολτό και χαρτί.

(5) Η Caemi είναι µετοχική εταιρεία οργανωµένη βάσει του δικαίου της Βραζιλίας η
οποία κατέχει επενδύσεις σε κεφάλαιο σε εταιρείες δραστηριοποιούµενες στην
παραγωγή και πώληση σιδηροµεταλλεύµατος στη Βραζιλία και στον Καναδά,
καολίνη και πυρίµαχου ασβεστώδη βωξίτη στη Βραζιλία, καθώς και σε συναφείς
επιχειρήσεις εφοδιαστικής διαχείρισης (σιδηροδροµικές και λιµενικές
δραστηριότητες στη Βραζιλία). Στον τοµέα του σιδηροµεταλλεύµατος, ασκεί
δραστηριότητες µέσω της ελέγχουσας συµµετοχής της µε ποσοστό 84,6% στην MBR
(Βραζιλία), και µέσω της κατά το ήµισυ ελέγχουσας συµµετοχής (50%) στην Quebec
Cartier Mining Company (QCM) (Καναδάς), ενώ στην ίδια εταιρεία κατέχει επίσης
ελέγχουσα συµµετοχή η Dofasco, η µεγαλύτερη χαλυβουργική επιχείρηση του
Καναδά. Η MBR κατέχει τη δεύτερη θέση στην παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος στη
Βραζιλία (µετά την CVRD) και την τέταρτη θέση σε παγκόσµια κλίµακα (µετά την
CVRD, την Rio Tinto και την BHP).
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II. Η ΠΡΑΞΗ

(6) Η Mitsui κατέχει σήµερα το 40% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Caemi. Το
υπόλοιπο 60% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Caemi ανήκει "στους Frering"
(δύο αδελφούς της οικογένειας Frering και [�]*). Για τους σκοπούς της εξαγοράς, η
Mitsui δηµιούργησε µια πλήρως ελεγχόµενη θυγατρική, την "Mitsui Holding
Company" (MHC)· η εν λόγω επιχείρηση θα ελέγχεται εν τέλει από τη Mitsui και την
CVRD (βλ. κατωτέρω).

(7) Η απόκτηση του ελέγχου της Caemi από κοινού από τη Mitsui και την CVRD θα
συντελεσθεί σε δύο στάδια, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

[Το πρώτο στάδιο της συγκέντρωσης περιλαµβάνει την άσκηση του
προϋπάρχοντος]* δικαιώµατος προηγούµενης άρνησης (της Mitsui) έναντι του
µετοχικού µεριδίου των Frering. Στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου, η CVRD θα
αγοράσει από τη Mitsui το 50% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Caemi]*:

(i) [�]*.

(ii) [�]*

(8) Συνεπώς, στο πλαίσιο ενός νοµικού φορέα οι µετοχές µε δικαίωµα ψήφου της Caemi
θα ελέγχονται από κοινού από την CVRD και τη Mitsui. Σύµφωνα µε τα µέρη, η
συµφωνία αγοράς µεταξύ της MHC και των Frering, καθώς και η συµφωνία
στρατηγικής συµµαχίας είναι αλληλοεξαρτώµενες κατά τρόπον ώστε το πρώτο
στάδιο της συγκέντρωσης δεν µπορεί να υλοποιηθεί παρά µόνον εφόσον υλοποιηθεί
παράλληλα και το δεύτερο στάδιο. Συνεπώς, το αναπόφευκτο τελικό αποτέλεσµα των
πράξεων που κοινοποιήθηκαν είναι η από κοινού απόκτηση του ελέγχου της Caemi
από τα κοινοποιούντα µέρη. Ως εκ τούτου, τα δύο στάδια της εν λόγω πράξης
αποτελούν ενιαία συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89.

III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

(9) Ο συνδυασµένος συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν οι
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις σε παγκόσµια κλίµακα υπερβαίνει τα 5 δισ. EUR
(Mitsui: 78 δισ. EUR κατά το οικονοµικό έτος που έληξε την 31η Μαρτίου 2000·
CVRD: 5,5 δισ. EUR κατά το οικονοµικό έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2000·
Caemi: 560 εκατ. EUR κατά το οικονοµικό έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου
2000). Ο κύκλος εργασιών εκάστης στην Κοινότητα υπερβαίνει τα 250 εκατ. EUR
(Mitsui [�]*· CVRD: [�]* EUR· Caemi [...]* EUR, αλλά καµία δεν πραγµατοποιεί
περισσότερα από τα δύο τρίτα του συνολικού κοινοτικού της κύκλου εργασιών στο
ίδιο κράτος µέλος. Συνεπώς, η κοινοποιηθείσα πράξη έχει κοινοτική διάσταση.

(10) Καµία από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην πράξη δεν δραστηριοποιείται στην
παραγωγή ή διάθεση σιδηροµεταλλεύµατος στα εδάφη που καλύπτονται από τη

                                                

* Ορισµένα τµήµατα του παρόντος κειµένου έχουν απαλειφθεί για να µην αποκαλυφθούν
εµπιστευτικές πληροφορίες· τα τµήµατα αυτά τίθενται εντός αγκυλών και
σηµειώνονται µε αστερίσκο.



4

συµφωνία ΕΚΑΧ, αλλά οι εν λόγω επιχειρήσεις ασκούν τέτοιες δραστηριότητες σε
τρίτες χώρες. Συνεπώς, οι πτυχές αυτές της παρούσας συγκέντρωσης δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 66 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚΑΧ.

IV. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ

(11) Οι µοναδικές επηρεαζόµενες αγορές ανήκουν στον τοµέα του σιδηροµεταλλεύµατος.
Το σιδηροµετάλλευµα είναι πρώτη ύλη που πωλείται σχεδόν αποκλειστικά στη
βιοµηχανία χάλυβα. Πωλείται σε παραγωγούς χάλυβα από εταιρείες εξόρυξης
σιδηροµεταλλεύµατος σε τρεις κυρίως µορφές: λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα,
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, και σφαιρίδια. Στο κεφάλαιο V η Επιτροπή εξηγεί
ενδελεχώς τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι τρεις αυτές µορφές
σιδηροµεταλλεύµατος αποτελούν διακριτές σχετικές αγορές προϊόντος.

A. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ

Εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος

(12) Ο σίδηρος είναι το δεύτερο σε διάδοση µέταλλο στη φύση (µετά το αλουµίνιο) και
αποτελεί περίπου το 4,6% του φλοιού της γης. Παρόλο που πολυάριθµα ορυκτά
περιέχουν σίδηρο, λίγα µόνο από αυτά είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµα και κυρίως τα
οξείδια του σιδήρου µαγνητίτης, αιµατίτης, λειµονίτης και ιλµενίτης. Κατά την
παραγωγή σιδήρου, η οποία αποτελεί το πρώτο βήµα για την παραγωγή χάλυβα,
αφαιρείται το οξυγόνο µέσω µιας διαδικασίας γνωστής ως «αναγωγή». Άλλα
σιδηροµεταλλεύµατα που επίσης εξορύσσονται είναι τα ανθρακικά ορυκτά του
σιδήρου όπως ο σιδηρίτης, τα θειούχα ορυκτά και τα πυριτικά ορυκτά.

(13) Τα αποθέµατα σιδηροµεταλλεύµατος έχουν διαφορετική χηµική σύνθεση στα
διάφορα µέρη του κόσµου. Οι µεγαλύτερες πηγές σιδηροµεταλλεύµατος απαντούν
στους λεγόµενους Σχηµατισµούς Στρωµατώδους Σιδήρου (ΣΣΣ), που είναι γνωστοί
και ως τακονίτες ή ιταβιρίτες. Οι σχηµατισµοί αυτοί µπορούν να έχουν πάχος
εκατοντάδων µέτρων και µήκος χιλιάδων χιλιοµέτρων. Οι σηµαντικότεροι από
εµπορική άποψη βρίσκονται στη Βραζιλία, στη ∆υτική Αυστραλία, στην περιοχή της
λίµνης Σουπήριορ του Καναδά, στο Krivoi Rog της Ουκρανίας και στο Kursk της
Ρωσίας.

(14) Τα παγκόσµια αποθέµατα σιδηροµεταλλεύµατος εκτιµώνται σήµερα σε 140.000
µεγατόνους περίπου3. Τα µεγαλύτερα αποθέµατα µεταλλεύµατος (µε βάση την
περιεκτικότητα σε σίδηρο) βρίσκονται στην Ουκρανία, στην Κίνα, στην Αυστραλία,
στη Ρωσία, στις ΗΠΑ, στη Βραζιλία και στο Καζακστάν. Η περιεκτικότητα των
σιδηροµεταλλευµάτων σε σίδηρο διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα: για
παράδειγµα, τα κινεζικά σιδηροµεταλλεύµατα έχουν πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε
σίδηρο (περίπου 32%), ενώ τα σιδηροµεταλλεύµατα της Βραζιλίας έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε σίδηρο (περίπου 63%).

(15) Περισσότερο από το 95% των σιδηροµεταλλευµάτων εξορύσσονται µε επιφανειακές
µεταλλευτικές µεθόδους, λόγω των οικονοµιών κλίµακας και της σχετικά χαµηλής
µοναδιαίας αξίας του σιδήρου σε σύγκριση µε άλλα µέταλλα. Η µοναδική
µεταλλευτική εταιρεία που παράγει σηµαντικές ποσότητες σιδηροµεταλλεύµατος από

                                                
3 The Economics of Iron Ore, τέταρτη έκδοση 2000 (Roskill)
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υπόγειο ορυχείο είναι η σουηδική LKAB. Το αρχικό στάδιο της διαδικασίας
επιφανειακής εξόρυξης συνίσταται στην αφαίρεση των υπερκείµενων σε σχέση µε το
σιδηροµετάλλευµα στρωµάτων. Στη συνέχεια συχνά απαιτείται ανατίναξη για να
αποκτήσει το µετάλλευµα το κατάλληλο µέγεθος ώστε να µπορεί να φορτωθεί µε
φτυάρια ή/και µε µετωπικούς φορτωτές σε φορτηγά, βαγονέτα ή σε µεταφορικές
ταινίες για να µεταφερθεί σε θραυστήρα προκειµένου να υποστεί πρωτογενή θραύση
και ταξινόµηση κατά µέγεθος.

(16) Στη συνέχεια το σιδηροµετάλλευµα υφίσταται σχεδόν πάντα «εµπλουτισµό»4,
διαδικασία που περιλαµβάνει τη θραύση, τη λειοτρίβηση, το διαχωρισµό, την
κοσκίνιση και την ταξινόµηση κατά µέγεθος του µεταλλεύµατος. Με τις διεργασίες
αυτές το µετάλλευµα απαλλάσσεται από τις προσµείξεις, όπως το πυρίτιο και η
αλουµίνα, και λαµβάνει το σχήµα και το µέγεθος που επιθυµεί η µεταλλευτική
εταιρεία. Ο βαθµός εµπλουτισµού εξαρτάται από τη φύση της απόθεσης
σιδηροµεταλλεύµατος, την ποσότητα των προσµείξεων που υπάρχουν στο
µετάλλευµα και από τις προδιαγραφές του πελάτη. Συνήθως µετά τη θραύση και τη
λειοτρίβηση του ακατέργαστου σιδηροµεταλλεύµατος παράγεται χονδρόκοκκο και
λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα. Με περαιτέρω εµπλουτισµό παράγεται συµπύκνωµα
σιδηροµεταλλεύµατος που συνήθως σφαιροποιείται (συσσωµατοποιείται σε
σφαιρίδια) σε αντίστοιχη µονάδα κοντά στο µεταλλείο.

(17) Κάθε µεταλλείο παράγει χονδρόκοκκο και λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ως
αναγκαίο αποτέλεσµα της µεταλλευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, η αναλογία
χονδρόκοκκου και λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος που παράγει κάθε µεταλλείο
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των αποθέσεων σιδηροµεταλλεύµατος (όπως η
σκληρότητα). Πολλά µεταλλεία παράγουν σχετικά µικρές ποσότητες χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, λόγω της τάσης του σιδηρούχου υλικού να σπάζει σε µικρά
σωµατίδια κατά την εξαγωγή και το χειρισµό (τούτο ισχύει εν πολλοίς για µεγάλο
µέρος των µεταλλευµάτων της Βραζιλίας, για παράδειγµα). Κατά συνέπεια, µεγάλο
µέρος των εισαγωγών χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος στην Κοινότητα
προέρχεται από την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και την Ινδία. Τα µεταλλεία της
Βραζιλίας και της Βενεζουέλας παράγουν και αυτά χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα,
το οποίο όµως αποτελεί σχετικά µικρό ποσοστό της συνολικής τους παραγωγής. Τα
µεταλλεία που εξάγουν σιδηροµετάλλευµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (της
τάξεως του 30 έως 35%), όπως αυτά που βρίσκονται στις Ηνωµένες Πολιτείες, στον
Καναδά και στην Κίνα, πωλούν µικρές ή και µηδενικές ποσότητες χονδρόκοκκου
µεταλλεύµατος, διότι πρέπει να κονιορτοποιήσουν το µετάλλευµα για να παραχθούν
συµπυκνώµατα σιδηροµεταλλεύµατος µε κατάλληλη περιεκτικότητα σε σίδηρο ώστε
να είναι εµπορικά εκµεταλλεύσιµα.

(18) Οµοίως, φαίνεται ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα µεταλλεύµατα κατά
τρόπο αποτελεσµατικό και οικονοµικά συµφέροντα για την παραγωγή σφαιριδίων.
Σφαιρίδια παράγονται κατά παράδοση στη Βόρεια και Νότια Αµερική και στην
Ευρώπη, ενώ οι περισσότερες µονάδες σφαιροποίησης που εξυπηρετούν την
εξαγωγική αγορά κατασκευάζονται στη Σουηδία, τον Καναδά, τη Βενεζουέλα και τη
Βραζιλία. Ένας από τους λόγους είναι ότι το υλικό τροφοδότησης των µονάδων
σφαιροποίησης παράγεται µε λειοτρίβηση και συµπύκνωση φυσικού λεπτόκοκκου
µεταλλεύµατος, και δεν είναι όλα τα µεταλλεύµατα κατάλληλα για συµπύκνωση.

                                                
4 Το µετάλλευµα που πωλείται απευθείας από το µεταλλείο χωρίς εµπλουτισµό είναι γνωστό ως

µετάλλευµα «απευθείας από το µεταλλείο» ή µετάλλευµα άµεσης αποστολής.
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Ειδικότερα, τα µέρη ανέφεραν ότι στο παρελθόν η µέθοδος της σφαιροποίησης
δοκιµάστηκε στη ∆υτική Αυστραλία, αλλά χωρίς επιτυχία.

(19) Άλλη µία σηµαντική συνέπεια της γεωλογίας του µεταλλείου είναι η ποιότητα του
µεταλλεύµατος. Η ποιότητα καθορίζεται κυρίως µε βάση την περιεκτικότητα σε
σίδηρο (που πρέπει να µεγιστοποιηθεί) και το επίπεδο των προσµείξεων (που πρέπει
να ελαχιστοποιηθεί). Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην απώλεια κατά την ανάφλεξη
(«ΑΚΑ», κυρίως κρυσταλλικό ύδωρ) και στην παρουσία πυριτίου, φωσφόρου και
αλουµίνας, που έχουν δυσµενείς συνέπειες στη λειτουργία της υψικαµίνου.

(20) Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές
στην ποιότητα του µεταλλεύµατος που παράγεται στις διάφορες περιοχές του
κόσµου. Σε γενικές γραµµές ισχύουν τα ακόλουθα: (i) το µετάλλευµα της Βραζιλίας
είναι προϊόν υψηλής ποιότητας, (ii) το µετάλλευµα της Αυστραλίας θεωρείται επίσης
κατά παράδοση ως προϊόν υψηλής ποιότητας, αλλά τα µεταλλεία αυτά βαίνουν προς
εξάντληση και αντικαθιστώνται από νεότερα µεταλλεία (Yandi, Robe River, κλπ.) µε
µεταλλεύµατα υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο και ΑΚΑ [�]*, (iii) το
µετάλλευµα της Νότιας Αφρικής περιέχει υψηλά επίπεδα αλκαλικών ουσιών, γεγονός
που περιορίζει τη χρήση του στις υψικαµίνου, (iv) το σουηδικό µετάλλευµα αποτελεί
καλής ποιότητας υλικό τροφοδότησης των µονάδων πυροσυσσωµάτωσης µε υψηλή
περιεκτικότητα σε σίδηρο και παράγει σφαιρίδια υψηλής καθαρότητας µε εξαιρετικές
επιδόσεις, και (v) όπως προαναφέρεται, τα σιδηροµεταλλεύµατα του Καναδά, των
ΗΠΑ και της Κίνας έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (της τάξεως του 30 έως
35%, έναντι άνω του 60% στη Βραζιλία ή στην Αυστραλία).

(21) Όπως προαναφέρεται, οι µονάδες σφαιροποίησης του σιδηροµεταλλεύµατος συνήθως
βρίσκονται κοντά σε µεταλλευτικούς χώρους ή εξαγωγικούς λιµένες, διότι τα
σφαιρίδια δεν διασπώνται κατά τη µεταφορά. Τα σφαιρίδια καλύτερης ποιότητας είναι
αυτά που παράγονται από µετάλλευµα µε προέλευση τη Βραζιλία, τον Καναδά και τη
Σουηδία. Τα περισσότερα µεταλλεία που βρίσκονται εκτός της Αυστραλίας θα
µπορούσαν, τουλάχιστον θεωρητικά, να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες
επενδύσεις για να µπορούν να παράγουν σφαιρίδια σιδηροµεταλλεύµατος. Εν γένει
για την παραγωγή σφαιριδίων απαιτείται η κατασκευή µιας µονάδας σφαιροποίησης,
µε κόστος περίπου 50 USD έως 60 USD ανά τόνο παραγωγικής ικανότητας ετησίως,
υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος έχει την
κατάλληλη ποιότητα.

Μορφές σιδηροµεταλλεύµατος

(22) Περίπου το 99% του συνόλου των σιδηροµεταλλευµάτων χρησιµοποιείται στη
βιοµηχανία χάλυβα, ιδίως σε χαλυβουργεία που παράγουν σίδηρο µε τη µέθοδο της
υψικαµίνου. Η υψικάµινος µετατρέπει το σιδηροµετάλλευµα σε ακατέργαστο
χυτοσίδηρο, που στη συνέχεια εισάγεται σε βασική κάµινο οξυγόνου (ΒΚΟ) και
µετατρέπεται σε χάλυβα. Τα είδη σιδηροµεταλλεύµατος και η κατανοµή της χρήσης
τους καθορίζονται (και τροποποιούνται κατά καιρούς) από τη χαλυβουργία σε
συνάρτηση µε τεχνολογικούς και µεταλλουργικούς παράγοντες, αφενός, και µε τις
συνθήκες της αγοράς, αφετέρου (διαθεσιµότητα και τιµή σιδηροµεταλλεύµατος και
ζήτηση προϊόντων χάλυβα).

(23) Όταν εξάγεται από το µεταλλείο, το σιδηροµετάλλευµα έχει δύο µορφές:
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα (διαµέτρου 6 έως 30 mm) και λεπτόκοκκο
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σιδηροµετάλλευµα (διαµέτρου κάτω των 6 mm). Για τεχνικούς λόγους, µόνο τα
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα µπορεί να εισαχθεί απευθείας στην υψικάµινο (οι
λεπτοί κόκκοι λόγω του µικρού µεγέθους τους µπορούν να εµποδίσουν τη διαδικασία
αναγωγής στην υψικάµινο). Στο παρελθόν, η µοναδική εµπορεύσιµη µορφή
σιδηροµεταλλεύµατος ήταν το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, ενώ το εξαγόµενο
λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα θεωρείτο άχρηστο υλικό.

(24) Για να αξιοποιηθεί το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, αναπτύχθηκαν στη συνέχεια
δύο διαδικασίες συσσωµατοποίησης: η πυροσυσσωµάτωση και η σφαιροποίηση. Η
πυροσυσσωµάτωση χρησιµοποιείται για το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα (ή υλικό
τροφοδότησης των µονάδων πυροσυσσωµάτωσης, διαµέτρου 1 έως 6 mm), ενώ η
σφαιροποίηση χρησιµοποιείται για το υπερλεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα (ή υλικό
τροφοδότησης των µονάδων σφαιροποίησης διαµέτρου κάτω του 1 mm). Τα
χαλυβουργεία συνήθως διαθέτουν δικές τους µονάδες πυροσυσσωµάτωσης, καθότι τα
πυροσυσσωµατώµατα έχουν την τάση να διασπώνται κατά τη µεταφορά. Αντίθετα, τα
σφαιρίδια δεν διασπώνται κατά τη µεταφορά και έτσι οι µονάδες σφαιροποίησης
µπορούν να βρίσκονται µέσα ή κοντά σε µεταλλεία. Έτσι, ορισµένα ευρωπαϊκά
χαλυβουργεία, προτίµησαν να καλύψουν ένα µέρος των εισαγωγών τους µε σφαιρίδια,
αντί να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων των
µονάδων τους πυροσυσσωµάτωσης από περιβαλλοντική άποψη (η
πυροσυσσωµάτωση είναι επαχθής για το περιβάλλον). ∆εν συνέβη το ίδιο στην
Ιαπωνία, όπου τα χαλυβουργεία προτίµησαν να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις για να
επιφέρουν βελτιώσεις στις µονάδες τους πυροσυσσωµάτωσης.

(25) Χάρη στην εξέλιξη της πυροσυσσωµάτωσης και της σφαιροποίησης, οι επιχειρήσεις
που εκµεταλλεύονται υψικαµίνους απέκτησαν τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος (που υποβάλλεται σε πυροσυσσωµάτωση από την
ίδια την επιχείρηση), χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων. Για
σύνθετους λόγους που σχετίζονται µε τη ρύθµιση της λειτουργίας της υψικαµίνου έτσι
ώστε να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, οι
περισσότερες υψικάµινοι λειτουργούν µε µείγµα των τριών ειδών
σιδηροµεταλλεύµατος.

(26) Λόγω των ανωτέρω παραγόντων, το ποσοστό πυροσυσσωµατωµένου λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος που χρησιµοποιείται σε µια υψικάµινο διαφέρει ανάλογα µε το
χαλυβουργείο. Ωστόσο, εκτός ορισµένων εξαιρέσεων, τα χαλυβουργεία µιας περιοχής
εν γένει αντιµετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες προσφοράς και έτσι προµηθεύονται κάθε
είδος σιδηροµεταλλεύµατος σε παραπλήσιες αναλογίες. Ως εκ τούτου, τα µέρη
εκτιµούν ότι το πυροσυσσωµατωµένο λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα αντιστοιχεί
περίπου στο 60% του «φορτίου» (δηλαδή του υλικού τροφοδότησης) που
χρησιµοποιείται σε µια τυπική υψικάµινο της Ευρώπης ή της Ασίας, ενώ το
πυροσυσσωµατωµένο λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα αντιστοιχεί σε λιγότερο από το
10% του φορτίου µιας τυπικής υψικαµίνου των ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
υψικαµίνων έχουν επίσης διαφορετικές προτιµήσεις ως προς την αναλογία
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος που χρησιµοποιείται ως υλικό τροφοδότησης.
Στην Ευρώπη, η χρήση χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος αντιστοιχεί περίπου στο
20% της συνολικής επιβάρυνσης, ενώ στις ΗΠΑ προσεγγίζει το 10%. Στην Ασία το
αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 25% (κυρίως λόγω της εγγύτητας των µεταλλείων
της Αυστραλίας, που παράγουν µεγαλύτερο ποσοστό χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος). Και πάλι η σχετική χρήση σφαιριδίων παρουσιάζει
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των περιοχών. Στην Ευρώπη, τα σφαιρίδια αντιστοιχούν
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περίπου στο 20% του υλικού τροφοδότησης, ενώ στις ΗΠΑ αντιστοιχούν στο 80%
περίπου και στην Ασία µόλις στο 5% έως 10%.

(27) Τέλος, το σιδηροµετάλλευµα µπορεί επίσης να µετατραπεί σε σίδηρο άµεσης
αναγωγής (ΣΑΑ) σε αντίστοιχη υψικάµινο. Η υψικάµινος ΑΑ χρησιµοποιεί δύο
κυρίως µορφές σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ, χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και
σφαιρίδια. Το µετάλλευµα πρέπει να είναι πολύ υψηλής ποιότητας (µε υψηλή
περιεκτικότητα σε σίδηρο και χαµηλά επίπεδα προσµείξεων, όπως το πυρίτιο, ο
φωσφόρος και το θείο). Ο ΣΑΑ µπορεί στη συνέχεια να εισαχθεί σε κάµινο βολταϊκού
τόξου για να µετατραπεί σε χάλυβα.

Παγκόσµια παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος

(28) Η συνολική παγκόσµια παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος κατά το έτος 2000 ανήλθε
σε 931 εκατ. τόνους (Mt) περίπου, σηµειώνοντας αύξηση από 868 MT το 1999 και
878 Mt το 1998. Η παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος ακολουθεί εκ του σύνεγγυς την
παραγωγή χάλυβα και έτσι έχει κυκλικό χαρακτήρα. Η ζήτηση χάλυβα, µε τη σειρά
της, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους οικονοµικούς κύκλους και ιδίως από τις
κυκλικές διακυµάνσεις στην αυτοκινητοβιοµηχανία και στον τοµέα των κατασκευών.
Η παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,6% από το
1950, φθάνοντας το ανώτατο σηµείο της το 1988 µε 967 Mt.

Παγκόσµια παραγωγή (εκατ. τόνοι)

Λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλ-

λευµα

Χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλ-

λευµα

Σφαιρίδια
σιδηροµεταλ-
λεύµατος

Σύνολο

1998 509 141 228 878
1999 510 135 223 868
2000 540 145 254 938
Εκτιµήσεις των µερών και στοιχεία της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο
και την Ανάπτυξη (UNCTAD)

(29) Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος παγκοσµίως είναι (βάσει
των στοιχείων για την παραγωγή του 2000): η Βραζιλία (236 Mt), η Αυστραλία (176
Mt), η Κίνα (96 Mt), η Ρωσία (87 Mt), η Ινδία (75 Mt), οι ΗΠΑ (63 Mt), η Ουκρανία
(55 Mt), ο Καναδάς (36 Mt), και η Νότια Αφρική (34 Mt). Ωστόσο, η αναλογία της
παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος που εξάγεται από τις ανωτέρω χώρες παρουσιάζει
σηµαντικές διαφορές (ποσότητες εξαγωγών το 2000): Βραζιλία (160 Mt), Αυστραλία
(165 Mt), Κίνα (απουσία εξαγωγών), Ρωσία (15 Mt), Ινδία (35 Mt), ΗΠΑ (6 Mt),
Ουκρανία (19 Mt), Καναδάς (27 Mt) και Νότια Αφρική (21 Mt).

Εµπόριο σιδηροµεταλλεύµατος δια θαλάσσης

(30) Πριν από το ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, τα χαλυβουργεία βρίσκονταν συνήθως
κοντά σε µεταλλεία σιδηροµεταλλεύµατος, λόγω του υψηλού κόστους µεταφοράς του
µεταλλεύµατος. Η εκµετάλλευση των µεγάλων και υψηλής ποιότητας αποθεµάτων
(ΣΣΣ) στη Βραζιλία και την Αυστραλία άλλαξε τη δοµή της βιοµηχανίας
σιδηροµεταλλεύµατος, µε το πέρασµα από την κυριαρχία µεταλλευτικών µονάδων
σχετικά µικρής κλίµακας εγκατεστηµένων κοντά στις κυριότερες χαλυβουργίες στην
ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων µεταλλείων µεγάλης κλίµακας εγκατεστηµένων
µακριά από τους καταναλωτές. Τούτο συνέβη λόγω κυρίως των οικονοµιών κλίµακας
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που επιτυγχάνονται από τα πολύ µεγάλα µεταλλεία αυτού του είδους. Η ανάπτυξη των
µεταλλείων αυτών οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας µεταφοράς
σιδηροµεταλλεύµατος µε µεγάλα πλοία µεταφοράς χύδην εµπορεύµατος (σήµερα
περίπου το ήµισυ της παγκόσµιας παραγωγής µεταφέρεται κατ�αυτόν τον τρόπο),
γεγονός που οδήγησε µε τη σειρά του στην πραγµατοποίηση επενδύσεων σε λιµενικές
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ολοένα και µεγαλύτερων πλοίων που µειώνουν το
µοναδιαίο κόστος µεταφοράς.

(31) Ωστόσο, µεγάλο µέρος της παγκόσµιας παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος δεν
µεταφέρεται στους πελάτες δια θαλάσσης. Τούτο ισχύει κυρίως για τις ΗΠΑ, την
ανατολική Ευρώπη και την Κίνα, οι οποίες διαθέτουν ακόµη σηµαντική εγχώρια
παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος και το µεγαλύτερο µέρος αυτής της παραγωγής
καταναλώνεται στο εσωτερικό τους. Επιπλέον, µεγάλο µέρος αυτής της εγχώριας
παραγωγής είναι δέσµια: για παράδειγµα, στις ΗΠΑ οι χαλυβουργικές εταιρείες
κατέχουν το 60% περίπου της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας και έτσι το
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής δεν φθάνει στην ανοικτή αγορά. Αντίθετα, η
παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος της ∆υτικής Ευρώπης (µε την εξαίρεση της
Σουηδίας κυρίως) έχει σχεδόν εξαφανιστεί.

(32) Κυρίως λόγω της προαναφερόµενης παρακµής της παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος
στη ∆υτική Ευρώπη, αλλά και λόγω της ανάπτυξης της ασιατικής βιοµηχανίας
χάλυβα, η ζήτηση σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης αυξήθηκε
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, η ∆υτική Ευρώπη και η Ανατολική Ασία
(Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν) εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις εισαγωγές
σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης. Στην Κίνα, παρά το γεγονός ότι
η χώρα διαθέτει εγχώρια παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος, οι εισαγωγές
σιδηροµεταλλεύµατος αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό για να καλυφθεί η αυξανόµενη
ζήτηση.

Εµπόριο δια θαλάσσης (εκατ. τόνοι) (εκτιµήσεις Fearnleys5)

Λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλ-

λευµα

Χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλ-

λευµα

Σφαιρίδια
σιδηροµεταλ-
λεύµατος

Σύνολο

1998 260 85 72 417
1999 253 87 71 411
2000 288 85 82 455

(33) Κυρίαρχη θέση στις εξαγωγές σιδηροµεταλλεύµατος κατέχουν η Νότια Αµερική
(κυρίως η Βραζιλία) και η Ωκεανία (κυρίως η Αυστραλία), η δε κυριαρχία τους
ενδυναµώνεται: το 1989 το 60% των παγκόσµιων εξαγωγών σιδηροµεταλλεύµατος
προερχόταν από την Ωκεανία και τη Νότια Αµερική, ενώ το 1999 το αντίστοιχο
ποσοστό είχε αυξηθεί σε 70%. Η ίδια τάση αναµένεται να συνεχιστεί και στο µέλλον.
Οι τιµές των ναύλων παρουσιάζουν σηµαντικές διακυµάνσεις, ανάλογα µε την
ακολουθούµενη ναυτιλιακή διαδροµή, αλλά και από έτος σε έτος. Οι τιµές των
ναύλων επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις διακυµάνσεις της τιµής του πετρελαίου και
από τη διαθεσιµότητα κατάλληλων πλοίων.

                                                
5 Οι στατιστικές αυτές βασίζονται σε στοιχεία που έχει δηµοσιεύσει η νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία

Fearnleys
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(34) Εν µέρει λόγω της σκόπιµης πολιτικής διαφοροποίησης που ακολουθούν οι ιαπωνικές
χαλυβουργικές εταιρείες (προκειµένου να αποφύγουν την υπερβολική εξάρτηση από
τους δύο αυστραλούς προµηθευτές), οι εξαγωγές σιδηροµεταλλεύµατος της Βραζιλίας
παρουσιάζουν µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά από τις εξαγωγές της Αυστραλίας.
Η µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των εξαγωγών σιδηροµεταλλεύµατος της
Βραζιλίας οφείλεται επίσης στο ευρύτερο φάσµα προϊόντων των παραγωγών της
Βραζιλίας (για παράδειγµα, οι αυστραλοί προµηθευτές δεν διαθέτουν σχεδόν καθόλου
σιδηροµετάλλευµα σε σφαιρίδια), στο γεγονός ότι ορισµένες ιαπωνικές
χαλυβουργικές επιχειρήσεις κατέχουν µετοχικά µερίδια σε µονάδες σφαιροποίησης
της Βραζιλίας, καθώς και στην πολιτική των ιαπώνων πελατών να µοιράζονται τους
ναύλους (το θέµα αυτό αναπτύσσεται λεπτοµερέστερα στη συνέχεια).

Φραγµοί εισόδου στην αγορά σιδηροµεταλλεύµατος

(35) ∆ιάφοροι παράγοντες καθιστούν δύσκολη και δαπανηρή την είσοδο στην αγορά
σιδηροµεταλλεύµατος. Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια δεν σηµειώθηκε καµία
σηµαντική νέα είσοδος στην αγορά. Επιπλέον, κάθε τυχόν νέα είσοδος θεωρείται
πιθανότερο να έχει τη µορφή εξαγοράς προϋπάρχουσας επιχείρησης.

(36) Ο εντοπισµός νέων εµπορεύσιµων αποθεµάτων σιδηροµεταλλεύµατος τα οποία θα
έχουν την απαιτούµενη ποιότητα και θα επιτρέπουν οικονοµίες κλίµακας, ώστε να
είναι το προϊόν ανταγωνιστικό στην παγκόσµια αγορά, προϋποθέτει σηµαντικές
δαπάνες για την έρευνα κοιτασµάτων και την εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας. Η
απόκτηση δικαιωµάτων µετάλλευσης νέων χώρων εξόρυξης και η λήψη των
απαιτούµενων αδειών για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση τέτοιων χώρων, καθώς και
των παρακείµενων σιδηροδροµικών και λιµενικών εγκαταστάσεων, συνήθως απαιτεί
εκτενείς διαπραγµατεύσεις µε κρατικές αρχές επί σειρά ετών. Σε λίγες χώρες, όπως η
Λιβερία και η Γουινέα, η πολιτική αστάθεια δεν επέτρεψε την ανάπτυξη υψηλής
ποιότητας αποθέσεων µεταλλευµάτων. Επιπλέον, πολλά από τα γνωστά αποθέµατα
υψηλής ποιότητας βρίσκονται ήδη στα χέρια των τριών µεγαλύτερων παραγωγών
σιδήρου: CVRD, Rio Tinto, και BHP.

(37) Περιστασιακά, ένα νέο µεταλλείο µπορεί να εκµεταλλευθεί την υπάρχουσα
σιδηροδροµική και λιµενική υποδοµή παρακείµενων µεταλλείων. Ωστόσο, κατά
κανόνα το κόστος σύνδεσης µε το σιδηροδροµικό δίκτυο και ανάπτυξης λιµενικών
εγκαταστάσεων είναι πολύ σηµαντικό και κυµαίνεται από µερικές εκατοντάδες
εκατοµµύρια µέχρι δισεκατοµµύρια ευρώ. Για τους λόγους αυτούς, τα νέα µεταλλεία
πρέπει να αποφέρουν πολύ υψηλές οικονοµίες κλίµακας ώστε να είναι ανταγωνιστικά
στο παγκόσµιο εµπόριο.

(38) Κατά συνέπεια, η νέα παραγωγική ικανότητα τις περισσότερες φορές έχει τη µορφή
επέκτασης υφιστάµενων µεταλλείων ή διάνοιξης νέων ορυγµάτων δίπλα σε
υφιστάµενα µεταλλεία (επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων). Η τελευταία µεγάλη
ανάπτυξη εντελώς νέου µεταλλείου σιδηροµεταλλεύµατος έγινε από την CVRD µε το
µεταλλείο της Carajas στη βόρεια Βραζιλία, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία µε
παραγωγική ικανότητα 35 Mt και κόστος 3,5 δισ. USD στα µέσα της δεκαετίας του
1980 και στη συνέχεια επέκτεινε την παραγωγική του ικανότητα σε 50 Mt µε
πρόσθετο κόστος 500 εκατ. USD.

(39) Η κατασκευή και εκµετάλλευση µονάδων σφαιροποίησης συναντά λιγότερα εµπόδια.
Το κόστος κατασκευής µιας µονάδας σφαιροποίησης ανέρχεται σήµερα σε 50 έως 60
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USD περίπου ανά τόνο ετήσιας παραγωγικής ικανότητας. Η παραγωγική ικανότητα
µιας µονάδας σφαιροποίησης µπορεί να κυµαίνεται από µόλις 1,5 Mt µέχρι 7 Mt ή και
περισσότερο, µε συνολικό κόστος από 100 εκατ. USD έως 420 εκατ. USD.

(40) Στην απάντησή τους, τα µέρη υποστηρίζουν ότι, παρόλο που υπάρχουν σηµαντικά
εµπόδια για την είσοδο στην αγορά µε εντελώς νέες εγκαταστάσεις, τα εµπόδια αυτά
δεν είναι ανυπέρβλητα. Ειδικότερα, τα µέρη επεσήµαναν ότι ένα µέρος του
εξοπλισµού και της τεχνογνωσίας που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία
σιδηροµεταλλεύµατος είναι κοινός και σε άλλους µεταλλευτικούς τοµείς, καθώς και
ότι δεν υπάρχουν τεχνικοί φραγµοί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επιχείρηµα αυτό δεν
θίγει το ανωτέρω συµπέρασµα, καθότι οι βασικοί φραγµοί εισόδου δεν εντοπίζονται
στον µεταλλευτικό εξοπλισµό ή την τεχνογνωσία.

Υψηλός βαθµός χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας

(41) Σύµφωνα µε ορισµένους σηµαντικούς συµµετέχοντες στην αγορά, η χρησιµοποίηση
της παραγωγικής ικανότητας στη βιοµηχανία του σιδηροµεταλλεύµατος που
µεταφέρεται δια θαλάσσης προσεγγίζει το 100%, φαινόµενο που παρατηρήθηκε σε
µεγάλο µέρος της περασµένης δεκαετίας. Επιπλέον, το σιδηροµετάλλευµα δεν
αποθηκεύεται συνήθως σε µεγάλες ποσότητες, είτε από τις µεταλλευτικές εταιρείες
είτε από τις χαλυβουργίες. Η διατήρηση αποθεµάτων σιδηροµεταλλεύµατος έχει
υψηλό κόστος. Οι παραγωγοί και οι καταναλωτές συνήθως διατηρούν αποθέµατα
µόνο για να αντιµετωπίσουν βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις στην παραγωγή και την
κατανάλωση.

(42) Η προβλεπόµενη αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης χάλυβα οδήγησε τους
µεγαλύτερους παραγωγούς σιδηροµεταλλεύµατος σε επενδύσεις σε νέα παραγωγική
ικανότητα, αν και µεγάλο µέρος της νέας αυτής παραγωγικής ικανότητας θα
αντικαταστήσει µεταλλεία που έχουν εξαντληθεί6. Εκτός από την επέκταση
υφιστάµενων µεταλλείων, σχεδιάζεται η δηµιουργία νέων µεταλλείων στη Βραζιλία
και την Αυστραλία από την CVRD, την BHP και τη Rio Tinto. Αύξηση της
παραγωγικής ικανότητας σχεδιάζεται επίσης στην Ινδία και τον Καναδά.

(43) Ωστόσο, κάθε σηµαντική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας εκτός της Βραζιλίας
και της Αυστραλίας αναµένεται να προέλθει κυρίως από την επέκταση υφιστάµενων
εγκαταστάσεων και όχι από τη δηµιουργία εντελώς νέων εγκαταστάσεων, και τούτο
για δύο λόγους. Πρώτον, το κόστος ανάπτυξης νέων µεταλλείων
σιδηροµεταλλεύµατος στις περισσότερες περιπτώσεις καθιστά πολύ πιο συµφέρουσα
οικονοµικά την επέκταση υφιστάµενων δραστηριοτήτων. ∆εύτερον, οι επιφανειακές
εκµεταλλεύσεις δηµιουργούν ολοένα και περισσότερες αντιδράσεις, ιδίως στις
ανεπτυγµένες χώρες.

(44) Στο πλαίσιο αυτό, η υφιστάµενη στενότητα της προσφοράς αναµένεται να συνεχιστεί
επί σειρά ετών. Ειδικότερα, τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη δείχνουν ότι ο βαθµός
χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, που έφθασε το 93% το 2000,
αναµένεται ότι θα κυµαίνεται µεταξύ 88% και 92% το 2005.

                                                
6 Η προβλεπόµενη αύξηση της ζήτησης είναι πιθανό να οδηγήσει στη δηµιουργία νέας παραγωγικής

ικανότητας ύψους 100 Mt σχεδόν ετησίως στο εγγύς µέλλον: βλ. The Economics of Iron Ore, τέταρτη
έκδοση 2000 (Roskill)
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(45) Στην απάντησή τους, τα µέρη υποστηρίζουν ότι υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική
ικανότητα. Πρώτον, τα µέρη ανέφεραν ότι το έτος 2000 σηµειώθηκε απρόβλεπτα
υψηλή ζήτηση καθ�όλη τη διάρκεια του έτους και ότι τα επόµενα χρόνια θα
διαµορφωθεί διαφορετική εικόνα.

(46) ∆εύτερον, τα µέρη θεωρούν ότι τα στοιχεία σχετικά µε την παραγωγική ικανότητα
που χρησιµοποίησε η Επιτροπή (και τα οποία υποβλήθηκαν από τα µέρη) δεν
ανταποκρίνονται στο επίπεδο της παραγωγικής ικανότητας της βιοµηχανίας,
παρουσιάζοντάς το χαµηλότερο από το πραγµατικό. Ειδικότερα, τα µέρη
επικαλούνται µελέτη την οποία ανέθεσαν σε οικονοµικό σύµβουλο. Ο οικονοµικός
σύµβουλος θεωρεί στη µελέτη του ότι η «παραγωγική δυνατότητα» αντί της
παραγωγικής ικανότητας αποτελεί καταλληλότερο κριτήριο εκτίµησης της
πραγµατικής µέγιστης ικανότητας µιας επιχείρησης να προµηθεύει
σιδηροµετάλλευµα στην εξαγωγική αγορά. Συγκεκριµένα, ο οικονοµικός σύµβουλος
θεωρεί ότι η ονοµαστική παραγωγική ικανότητα µπορεί να έχει βελτιωθεί µέσω
αποσυµφόρησης της παραγωγής, και έτσι η «παραγωγική δυνατότητα», η οποία
υπολογίζεται βάσει των υψηλότερων επιπέδων παραγωγής που έχουν παρατηρηθεί,
µπορεί να εκφράζει ακριβέστερα την ικανότητα προµήθειας. Για παράδειγµα, ο
οικονοµικός σύµβουλος υπολόγισε την παραγωγική δυνατότητα του βόρειου
συστήµατος της CVRD παρατηρώντας ότι έφθασε στη µέγιστη τιµή των 4,9 Mt τον
Μάρτιο του 2001, τιµή την οποία παρέκτεινε σε ετήσια βάση (φθάνοντας έτσι σε
ετήσια παραγωγική δυνατότητα ύψους 58,5 Mt).

(47) Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί τα επιχειρήµατα των µερών σχετικά µε την
παραγωγική ικανότητα7. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παραγωγική δυνατότητα, όπως
υπολογίστηκε από τον οικονοµικό σύµβουλο, διογκώνει σηµαντικά την πραγµατική
παραγωγική ικανότητα της βιοµηχανίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο
υπολογισµός της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας µέσω παρέκτασης βάσει της
υψηλότερης µηνιαίας παραγωγής δεν είναι σωστός. Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει ότι
ένας προµηθευτής σιδηροµεταλλεύµατος µπορεί να αναπαράγει κάθε µήνα τις
ιδανικές συνθήκες που επικράτησαν τον «καλύτερο» µήνα, παραδοχή που φαίνεται
απίθανη λαµβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιαστικής
διαχείρισης (παραγωγή, αποθήκευση, σιδηροδροµική µεταφορά και φόρτωση στο
πλοίο) και τα σηµεία συµφόρησης σε κάθε επίπεδο. Εν συντοµία, η µέθοδος του
οικονοµικού συµβούλου λαµβάνει ως δεδοµένο ότι υπάρχει πάντα το βέλτιστο
επίπεδο παραγωγής, ότι είναι διαθέσιµο το κατάλληλο τρένο µεταφοράς
σιδηροµεταλλεύµατος και ότι το κατάλληλο πλοίο βρίσκεται στο λιµάνι. Επιπλέον, η
εν λόγω µέθοδος αγνοεί τους εποχιακούς παράγοντες (κυρίως τον εποχιακό
χαρακτήρα της ζήτησης και τις καιρικές συνθήκες), που είναι σηµαντικοί στην εν
λόγω βιοµηχανία. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα στοιχεία σχετικά µε την
παραγωγική ικανότητα που υπέβαλαν αρχικά τα µέρη, και τα οποία συµφωνούν µε τα
στοιχεία που υπέβαλαν τρίτοι, πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της
παρούσας πράξης.

(48) Επιπροσθέτως, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, ακόµη και βάσει των στοιχείων περί
παραγωγικής δυνατότητας που υπολόγισε ο οικονοµικός σύµβουλος, ο ρυθµός
χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας αναµένεται να διατηρηθεί κοντά στο
90% καθ�όλη τη διάρκεια της περιόδου 2000-2005, ποσοστό που είναι ήδη υψηλό

                                                
7 Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µέρη δεν αµφισβήτησαν τα στοιχεία σχετικά µε την παραγωγική ικανότητα,

που τα ίδια είχαν υποβάλει, παρά µόνο δύο εβδοµάδες µετά την έκδοση της κοινοποίησης αιτιάσεων.
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λαµβάνοντας υπόψη τα συχνά προβλήµατα που προκαλούνται από παράγοντες όπως
οι καιρικές συνθήκες (καθυστέρηση πλοίων και τρένων που επηρεάζουν την
εξορυκτική διαδικασία κλπ.). ∆εδοµένου ότι ο πραγµατικός ρυθµός χρησιµοποίησης
της παραγωγικής ικανότητας (βάσει της πραγµατικής παραγωγικής ικανότητας) θα
υπερβεί τις ανωτέρω εκτιµήσεις, η Επιτροπή εκτιµά ότι η βιοµηχανία αντιµετωπίζει
και θα συνεχίσει να αντιµετωπίζει στενότητα προσφοράς.

(49) Επιπλέον, τα επιχειρήµατα των µερών περί χαµηλότερης ζήτησης το 2001 και το
2002 δεν επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής.
Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της CVRD για το πρώτο και το δεύτερο τρίµηνο του
2001 δείχνουν αύξηση των πωλήσεων λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και
σφαιριδίων σε σύγκριση µε το 2000. Στο πλαίσιο παρουσίασης των εν λόγω
αποτελεσµάτων τον Μάιο του 2001, η CVRD ανέφερε ότι οι µακροπρόθεσµες
προοπτικές δείχνουν ετήσια αύξηση ύψους 1% για όλα τα προϊόντα
σιδηροµεταλλεύµατος, και 4% για τα σφαιρίδια, καθώς και ότι βραχυπρόθεσµα η
ζήτηση θα διατηρηθεί σταθερή, ενώ ο µοναδικός κίνδυνος είναι η κάµψη της
υφιστάµενης ανάπτυξης της αγοράς (και όχι η συρρίκνωση της ζήτησης). Τα
εξαµηνιαία αποτελέσµατα της Rio Tinto δείχνουν την ίδια τάση, και τη διατήρηση
της ζήτησης σιδηροµεταλλεύµατος «σε αρκετά υψηλά επίπεδα».

(50) Ακόµη και αν η ζήτηση χάλυβα, και κατ�επέκταση η ζήτηση σιδηροµεταλλεύµατος,
αποδειχθεί χαµηλότερη από τις τρέχουσες προβλέψεις, τούτο δεν επηρεάζει
ουσιωδώς το ανωτέρω συµπέρασµα, καθότι θα υποχρεώσει τους προµηθευτές
σιδηροµεταλλεύµατος να αναβάλουν τα σχέδια τους για επέκταση της παραγωγικής
τους ικανότητας. Όπως διευκρινίζουν τα µέρη στην απάντησή τους, θα ήταν
ασύµφορο οικονοµικά να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα
προκαταβάλλοντας τη ζήτηση, καθότι τούτο θα µείωνε το ρυθµό χρησιµοποίησης της
παραγωγικής ικανότητας. Καµία τράπεζα δεν θα χρηµατοδοτούσε τέτοια σχέδια.

(51) Γενικότερα, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα επιχειρήµατα που προέβαλαν τα µέρη στην
απάντησή τους (σηµαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ευχέρεια
επέκτασης παραγωγικής ικανότητας, οµοειδή προϊόντα και χαµηλό οριακό κόστος)
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι αγορές σιδηροµεταλλεύµατος προσεγγίζουν την
κατάσταση τέλειου ανταγωνισµού. Ούτως εχόντων των πραγµάτων, το αναµενόµενο
θα ήταν να υπάρχουν πολύ χαµηλά (ή και ανύπαρκτα) περιθώρια κέρδους για τους
παραγωγούς σιδηροµεταλλεύµατος. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας της
Επιτροπής δείχνουν µια πολύ διαφορετική εικόνα. Συγκεκριµένα, µια παρουσίαση
που έγινε από την CVRD και τη Merrill Lynch το Μάιο του 2001 δείχνει ότι όλοι οι
µεγάλοι προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος επιτυγχάνουν σηµαντικά περιθώρια
κέρδους (περιθώρια κέρδους EBITDA8 µεταξύ 27% για την BHP, και 46% για την
CVRD), καθώς και πολύ υψηλή απόδοση κεφαλαίου (που φθάνει το 30% στην
περίπτωση της CVRD). Οµοίως, σε παρουσίαση της BHP αναφέρθηκε ότι ο τοµέας
του σιδηροµεταλλεύµατος αποτελεί εξαίρεση µεταξύ των αγορών βασικών
εµπορευµάτων, διότι, µεταξύ όλων των βασικών εµπορευµάτων που εξετάστηκαν, το
σιδηροµετάλλευµα παρέχει την υψηλότερη απόδοση κεφαλαίου και (παραδόξως) το
χαµηλότερο κίνδυνο και τη χαµηλότερη αστάθεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά δείχνουν
ότι υπάρχει µεγάλη ακαµψία στον τοµέα του σιδηροµεταλλεύµατος, γεγονός που
επιτρέπει στους µεγάλους παραγωγούς να απολαµβάνουν υψηλά περιθώρια κέρδους.

                                                
8 Κέρδη πριν από τόκους, φόρους και απόσβεση (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and

Amortisation).
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Οι βασικοί προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης

(52) Οι βασικοί προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης στη
∆υτική Ευρώπη και σε παγκόσµια κλίµακα είναι οι εξής:

CVRD

(53) Όπως προαναφέρεται, η CVRD είναι εγκατεστηµένη στη Βραζιλία και είναι ο
µεγαλύτερος παραγωγός σιδηροµεταλλεύµατος παγκοσµίως. Ήδη ελέγχει εξ
ολοκλήρου ή από κοινού το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος
της Βραζιλίας, µε την εξαίρεση κυρίως της of Mineração Brasileiras Reunidas SA
(MBR), θυγατρικής της Caemi. Οι µεταλλευτικές δραστηριότητες της CVRD όσον
αφορά το σιδηροµετάλλευµα εντοπίζονται σε δύο γεωγραφικές περιοχές της
Βραζιλίας: το λεγόµενο «βόρειο σύστηµα» περιλαµβάνει µεταλλεία στην περιφέρεια
Carajas της πολιτείας Para (µε παραγωγική ικανότητα περίπου 50 Mt), ενώ το
λεγόµενο «νότιο σύστηµα» περιλαµβάνει µεταλλεία στην πολιτεία Minas Gerais (µε
παραγωγική ικανότητα περίπου 60 Mt). Τα δύο µεταλλευτικά συστήµατα συνδέονται
µέσω αποκλειστικού εµπορευµατικού σιδηροδροµικού δικτύου µε λιµένες µεγάλου
βάθους, ενώ ορισµένες από τις εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν στην CVRD. Επιπλέον,
η CVRD απέκτησε πρόσφατα ελέγχουσα συµµετοχή στην S.A. Mineração da
Trindade ("Samitri"), η οποία επίσης βρίσκεται στο «νότιο σύστηµα» (διαθέτει δε
αποθέµατα υψηλής ποιότητας και εκτιµώµενη ετήσια παραγωγική ικανότητα 17 Mt),
καθώς και στις µεταλλευτικές εταιρείες Socoimex (που διαθέτουν εκτιµώµενη ετήσια
παραγωγική ικανότητα 7 Mt). Όλα αυτά τα µεταλλεία βρίσκονται στη Βραζιλία και
παράγουν λεπτόκοκκο και χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα.

(54) Η CVRD κατέχει µετοχικά µερίδια ύψους 50% έως 100% σε εννέα µονάδες
σφαιροποίησης, κατέχει εξ ολοκλήρου µια δέκατη µονάδα που βρίσκεται υπό
κατασκευή στη Βραζιλία, καθώς και το 50% µονάδας σφαιροποίησης στο Μπαχρέιν
(Gulf Industrial Investment Company). Στη Βραζιλία η Nippon Steel κατέχει µετοχικό
µερίδιο ύψους 49% σε δύο από τις εν λόγω µονάδες σφαιροποίησης, η ιταλική Riva
και η ισπανική Aceralia κατέχουν µετοχικό µερίδιο ύψους 49% εκάστη σε µία από τις
εν λόγω µονάδες και η κορεατική Posco κατέχει µετοχικό µερίδιο ύψους 50% σε µία
από τις εν λόγω µονάδες. ∆ύο µονάδες σφαιροποίησης στη Βραζιλία της ανήκουν
κατά 50% µέσω της Samarco (εταιρεία εξαγωγής σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος
και πρώην θυγατρική της Samitri), ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στην BHP. Τα
σφαιρίδια που παράγονται από τις ανωτέρω κοινές επιχειρήσεις πωλούνται είτε στον
πελάτη που συµµετέχει στην κοινή επιχείρηση είτε στην CVRD βάσει
µακροπρόθεσµων συµβάσεων πώλησης. Τα κέρδη των κοινών επιχειρήσεων
διανέµονται στην CVRD και στον πελάτη που συµµετέχει στην κοινή επιχείρηση ως
µερίσµατα.

(55) Το 2001, η CVRD απέκτησε την Ferteco Mineração SA (Ferteco), η οποία κατείχε
τότε την τρίτη θέση στην παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος στη Βραζιλία, και είναι
εγκατεστηµένη στην πολιτεία του Rio de Janeiro. ∆ιαθέτει ετήσια παραγωγική
ικανότητα ύψους 15 Mt σιδηροµεταλλεύµατος και µεταλλεύσιµα αποθέµατα ύψους
263 Mt µεταλλεύµατος περίπου. Η Ferteco εκµεταλλεύεται δύο επιφανειακά ορυχεία
σιδηροµεταλλεύµατος που βρίσκονται στο «νότιο σύστηµα», καθώς και µονάδα
σφαιροποίησης µε ετήσια παραγωγική ικανότητα 4 Mt, η οποία επίσης βρίσκεται στην
πολιτεία Minas Gerais. Η Ferteco κατέχει επίσης συµµετοχή ύψους 10,5% στην MRS
Logistica SA, εµπορευµατικό σιδηροδροµικό δίκτυο που εξυπηρετεί το «νότιο
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σύστηµα» και το συνδέει µε το λιµένα µεγάλου βάθους Sepetiba του Rio de Janeiro.
(Η CVRD κατέχει τον άλλο εµπορευµατικό σιδηρόδροµο που συνδέει το «νότιο
σύστηµα» µε το λιµένα µεγάλου βάθους Tubarão, όπου βρίσκονται πολλές µονάδες
σφαιροποίησης της CVRD). Επιπλέον, η Ferteco εκµεταλλεύεται τερµατικό σταθµό
στο λιµένα Sepetiba µέσω της εξ ολοκλήρου ελεγχόµενης θυγατρικής της Companhia
Portuária Baía de Sepetiba S.A.

Rio Tinto

(56) Η  Rio Tinto είναι εγκατεστηµένη στην Αυστραλία και κατέχει τη δεύτερη θέση
παγκοσµίως στην παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος· το 2000 οι πωλήσεις της ανήλθαν
σε 116 Mt περίπου (συµπεριλαµβανοµένων των πωλήσεων της North Limited � βλ.
κατωτέρω). Εξ αυτών οι 113 Mt πωλήθηκαν στην εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγορά.

(57) Η Rio Tinto κατέχει το 100% των µεταλλείων Marandoo, Mount Tom
Price/Paraburdo και Yandicoogina και το 60% του µεταλλείου Channar στη ∆υτική
Αυστραλία (µεταλλεία "Hammersley"), µε συνολική δηλωθείσα παραγωγική
ικανότητα περίπου [�]* Mt ετησίως, που αναµένεται να αυξηθεί σε [�]* Mt περίπου
µέχρι το 2002 και σε [�]* Mt περίπου µέχρι το 2010. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα
στοιχεία, η παραγωγή εµπορεύσιµου σιδηροµεταλλεύµατος από τα µεταλλεία του
Hammersley ανήλθε σε 65,7 Mt (µε συνολικές πωλήσεις 67,1 Mt) το 2000, που
διατέθηκε στο σύνολό της σχεδόν σε εξαγωγές. Το 2000 οι πωλήσεις περιλάµβαναν
[�]*Mt στην Ιαπωνία, [�]* Mt στην Κίνα, [�]* Mt στην Κορέα, στην Ταϊβάν και
σε άλλες χώρες της Ασίας και [�]* Mt στην Ευρώπη9.

(58) Το φθινόπωρο του 2000, η Rio Tinto απέκτησε τη North Limited, η οποία κατείχε
έµµεση συµµετοχή ύψους 53% στο µεταλλείο Robe River Iron Associates. Η Rio
Tinto ελέγχει άµεσα το 65%, και διαθέτει στην αγορά ως πράκτορας πωλήσεων το
100% της παραγωγής του Robe River, η οποία ανήλθε σε [�]*Mt περίπου το 2000,
και διατέθηκε εξ ολοκλήρου σε εξαγωγές. Η ετήσια παραγωγική ικανότητα της Robe
River αναµένεται να αυξηθεί κατά [�]*Mt µέχρι το 2009, ξεκινώντας µε [�]* Mt το
2003, µέσω ανάπτυξης της απόθεσης στο West Angelas της ∆υτικής Αυστραλίας10.

(59) Η Rio Tinto κατέχει επίσης το 56% περίπου των µετοχών της καναδικής εταιρείας
Iron Ore Company of Canada ("IOC"). Το επιφανειακό µεταλλείο της IOC στη
Newfoundland µπορεί να παράγει σήµερα [�]* Mt λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος (συµπύκνωµα), εκ των οποίων [�]* Mt πωλούνται σε µορφή
σφαιριδίων που παράγονται κοντά στο χώρο του µεταλλείου. Το µετάλλευµα εξάγεται
µέσω λιµένα του Κεµπέκ. Η Rio Tinto ανακοίνωσε ότι ανακαινίζει τη µονάδα
σφαιροποίησής της Sept Iles στο Κεµπέκ, που πρόκειται να λειτουργήσει εκ νέου το
2002 µε παραγωγική ικανότητα ύψους [�]* Mt που θα αυξηθεί σε [�]* Mt ετησίως
το 2004. Οι ετήσιες πωλήσεις της IOC το 2000 ανήλθαν σε [�]* Mt εκ των οποίων
ένα µέρος πωλήθηκε σε καναδικά χαλυβουργεία, ενώ [�]* Mt εξήχθησαν. Η Rio
Tinto κατέχει επίσης µεταλλείο στη Βραζιλία (Corumba), µε τρέχουσα ετήσια
παραγωγική ικανότητα ύψους [�]* Mt περίπου.11.

                                                
9 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
10 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
11 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
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BHP

(60) Η BHP είναι εγκατεστηµένη στην Αυστραλία και κατέχει την τρίτη θέση παγκοσµίως
µεταξύ των εταιρειών εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος, καλύπτοντας το 8% περίπου
της παγκόσµιας παραγωγής. Τα µέρη εκτιµούν ότι οι πωλήσεις σιδηροµεταλλεύµατος
που ελέγχονται από την BHP (συµπεριλαµβανοµένου του 50% της παραγωγής της
Samarco � βλ. κατωτέρω) αντιστοιχούσαν σε [�]* Mt περίπου το 2000.

(61) Η BHP κατέχει µετοχικά µερίδια ύψους 85% στις κοινές επιχειρήσεις Mount
Newman, Yandi και Goldsworthy στη ∆υτική Αυστραλία και µετοχικό µερίδιο ύψους
100% στο Middleback Range στη Νότια Αυστραλία και στο µεταλλείο Jimblebar στη
∆υτική Αυστραλία. Τα µεταλλεία αυτά έχουν συνολική δηλωθείσα παραγωγική
ικανότητα ύψους περίπου [�]*Mt, που αναµένεται να αυξηθεί σε [�]* Mt περίπου
µέχρι το 2003. Η BHP κατέχει επίσης τα µεταλλεία Taharoa και Waikato στη Νέα
Ζηλανδία, µε παραγωγική ικανότητα που ανέρχεται σε [�]* Mt περίπου. Σύµφωνα µε
τα µέρη, έργα που βρίσκονται σήµερα υπό εκτέλεση θα αυξήσουν την παραγωγική
ικανότητα που ελέγχεται από την BHP κατά [�]* Mt το 2003 και κατά [�]* Mt τα
επόµενα έτη12.

(62) Το 2000, η BHP απέκτησε πρόσθετο µετοχικό µερίδιο στο µεταλλείο και σε µονάδες
σφαιροποίησης της Samarco στη Βραζιλία, µε αποτέλεσµα το συνολικό της µετοχικό
µερίδιο να φθάσει το 50%. Το υπόλοιπο 50% των µετοχών της Samarco ανήκει στην
CVRD. Το µεταλλείο της Samarco διαθέτει σήµερα ονοµαστική παραγωγική
ικανότητα [�]*Mt ετησίως, που περιλαµβάνει [�]* Mt ικανότητας σφαιροποίησης.
Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε [�]* Mt το 2000 (συµπεριλαµβανοµένων [�]*
Mt σφαιριδίων)13.

CAEMI

(63) Όπως προαναφέρεται, η Caemi είναι βραζιλιανική εταιρεία χόλντινγκ που κατέχει
µετοχικά µερίδια σε διάφορες εταιρείες εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος στη Βραζιλία
και στον Καναδά, και σε σχετικές επιχειρήσεις εφοδιαστικής διαχείρισης. Η Caemi
ελέγχει τη βραζιλιανική µεταλλευτική εταιρεία Mineração Brasileiras Reunidas SA
(MBR), στην οποία κατέχει το 85% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου· η MBR κατέχει
τη δεύτερη θέση στην παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος στη Βραζιλία (µετά την
CVRD), και εξαγωγική ικανότητα δια θαλάσσης περίπου [�]* Mt ετησίως, ενώ
σήµερα εκµεταλλεύεται 3 επιφανειακά µεταλλεία που παράγουν λεπτόκοκκο και
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα. Η Caemi ελέγχει επίσης από κοινού την Quebec
Cartier Mining Company (QCM) (Καναδάς), στην οποία κατέχει το 50% των µετοχών
µε δικαίωµα ψήφου (το υπόλοιπο 50% ανήκει στην καναδική χαλυβουργική εταιρεία
Dofasco.). Η QCM παράγει λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και σφαιρίδια, διαθέτει δε
ικανότητα εξαγωγής δια θαλάσσης ύψους περίπου [�]* Mt ετησίως. Σε παγκόσµια
κλίµακα, η Caemi κατέχει την τέταρτη θέση µεταξύ των παραγωγών
σιδηροµεταλλεύµατος (µετά την CVRD, τη Rio Tinto και την BHP)14.

(64) Όσον αφορά την εφοδιαστική διαχείριση (σιδηροδροµικές και λιµενικές
δραστηριότητες στη Βραζιλία), η Caemi κατέχει µεταξύ άλλων συµµετοχή ύψους

                                                
12 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
13 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
14 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
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32% στην MRS Logistica SA, σηµαντικότερο σιδηροδροµικό δίκτυο γενικού φορτίου
της Βραζιλίας, που εξυπηρετεί το «νότιο σύστηµα» µεταλλείων σιδηροµεταλλεύµατος
και το συνδέει µε το λιµένα µεγάλου βάθους Sepetiba.

SNIM

(65) Η Société Nationale Industrielle et Minière ("SNIM") είναι ο µοναδικός παραγωγός
σιδηροµεταλλεύµατος στη Μαυριτανία και έχει συνολική παραγωγική ικανότητα
ύψους [�]* Mt περίπου ετησίως. Το σύνολο της παραγωγής της εξάγεται, ενώ όλες
σχεδόν οι εξαγωγές της (άνω του 90% το 1998) κατευθύνονται στη ∆υτική Ευρώπη,
κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία, και το Βέλγιο15.

LKAB

(66) Η σουηδική εταιρεία παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος Luossavaara Kirunavaara AB
("LKAB") παράγει και πωλεί λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και σφαιρίδια και
σήµερα έχει συνολική παραγωγική ικανότητα ύψους [�]* Mt περίπου ([�]* Mt σε
σφαιρίδια [�]* Mt σε λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα). Οι συνολικές πωλήσεις της
ανήλθαν σε [�]* Mt το 2000 ([�]* εκατ. τόνοι σφαιριδίων), εκ των οποίων περίπου
[�]* εκατ. τόνοι εξήχθησαν. Συνεπώς, το 2000 η LKAB κάλυψε [<5]*% της
παγκόσµιας παραγωγής και [<5]*% του παγκόσµιου εισαγωγικού εµπορίου. Ωστόσο,
λόγω της ευνοϊκής της θέσης ως προς το κόστος µεταφοράς προς την Ευρώπη, η
LKAB κάλυψε πολύ υψηλότερο ποσοστό της κατανάλωσης σιδηροµεταλλεύµατος
στην ΕΕ16.

ISCOR

(67) Η Iscor είναι η κυριότερη εταιρεία παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος της Νότιας
Αφρικής, µε ετήσια παραγωγική ικανότητα ύψους [�]* Mt περίπου. Σχεδόν το ήµισυ
της παραγωγής της καταναλώνεται εσωτερικώς από τα δικά της χαλυβουργεία. Η
υπόλοιπη παραγωγή (περίπου [�]* Mt) εξάγεται, κυρίως στην Ασία17. Παρόλο που η
Iscor προτίθεται να αυξήσει την εξαγωγική της ικανότητα στο εγγύς µέλλον, τα
σχέδια της αναµένεται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα όσον αφορά την επέκταση του
σιδηροδροµικού και λιµενικού δυναµικού στη Νότια Αφρική.

Mitsui

(68) Όπως προαναφέρεται, η Mitsui είναι ιαπωνική εταιρεία που κατέχει µειοψηφικές και
ελέγχουσες συµµετοχές σε ορισµένες µεταλλευτικές εταιρείες της Αυστραλίας και της
Ινδίας. Η Mitsui ελέγχει το 51% της ινδικής µεταλλευτικής εταιρείας SESA Goa Ltd,
η οποία παρήγαγε περίπου [�]* Mt σιδηροµεταλλεύµατος το 2000, εκ των οποίων
περίπου [�]* Mt εξήχθησαν στην Ευρώπη. Μεταξύ των µειοψηφικών συµµετοχών
της Mitsui περιλαµβάνεται µια σηµαντική συµµετοχή στο δεύτερο µεγαλύτερο
ορυχείο σιδηροµεταλλεύµατος του κόσµου, το µεταλλείο Robe River της Αυστραλίας,
στο κεφάλαιο του οποίου συµµετέχουν επίσης η Rio Tinto και δύο ιαπωνικές
χαλυβουργικές εταιρείες. Η Mitsui κατέχει επίσης µετοχικά µερίδια στα µεταλλεία
Yandi, Goldworthy και Mount Newman (7% σε έκαστο), στα οποία ελέγχουσα

                                                
15 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
16 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
17 Όλα τα αριθµητικά στοιχεία υποβλήθηκαν από τα µέρη.
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συµµετοχή κατέχει η BHP (85%). Τέλος, όπως αναφέρεται λεπτοµερέστερα ανωτέρω,
η Mitsui κατέχει επίσης σήµερα το 40% των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου της Caemi.
∆εδοµένου ότι η SESA Goa είναι η µοναδική εταιρεία που ελέγχεται από τη Mitsui,
µόνο η (αµελητέα) παραγωγή και πωλήσεις της εν λόγω εταιρείας λαµβάνονται υπόψη
κατά την εκτίµηση από απόψεως ανταγωνισµού που ακολουθεί,
συµπεριλαµβανοµένου του υπολογισµού µεριδίων αγοράς.

B. ΖΗΤΗΣΗ ΣΙ∆ΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ18

Τάσεις στη ζήτηση σιδηροµεταλλεύµατος

(69) Όπως προαναφέρεται, η ζήτηση σιδηροµεταλλεύµατος προέρχεται από τους
παραγωγούς χάλυβα, οι οποίοι χρησιµοποιούν το σιδηροµετάλλευµα ως πρώτη ύλη
για την παραγωγή προϊόντων χάλυβα. Οι καταναλωτές σιδηροµεταλλεύµατος
µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα
χαλυβουργεία που λειτουργούν µε βασική κάµινο οξυγόνου (ΒΚΟ) για την
παραγωγή ακατέργαστου χυτοσιδήρου από πυροσυσσωµατώµατα (λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος), χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, σφαιρίδια και, σε
µικρότερο βαθµό, παλαιοσίδηρο, ενώ στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι
εγκαταστάσεις άµεσης αναγωγής που χρησιµοποιούν σφαιρίδια και χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα για την παραγωγή σιδήρου άµεσης αναγωγής (ΣΑΑ) που
τροφοδοτεί την κάµινο βολταϊκού τόξου (ΚΒΤ) για την παραγωγή χάλυβα.

(70) Λόγω του σχετικά υψηλού κόστους την ενέργειας στην ΕΕ, όλο σχεδόν το
σιδηροµετάλλευµα που πωλείται στην ΕΕ προορίζεται για την παραγωγή χάλυβα µε
τη µέθοδο της υψικαµίνου (το σιδηροµετάλλευµα ΑΑ αντιστοιχεί σε λιγότερο από το
10% της συνολικής παγκόσµιας κατανάλωσης σιδηροµεταλλεύµατος)· στη ∆υτική
Ευρώπη η µοναδική εγκατάσταση ΚΒΤ που χρησιµοποιεί ΣΑΑ19 είναι µονάδα της
Ispat στη Γερµανία µε παραγωγική ικανότητα 045 Mt20. Για τους ίδιους λόγους, δεν
θεωρείται πιθανό να κατασκευαστούν στην ΕΕ νέες εγκαταστάσεις ΚΒΤ που θα
χρησιµοποιούν ΣΑΑ21.

(71) Την τελευταία δεκαετία, η παγκόσµια παραγωγή και κατανάλωση ακατέργαστου
χάλυβα ακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις τάσεις της οικονοµίας των ΗΠΑ, της Ασίας
και της Ευρώπης. Η παγκόσµια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα µειώθηκε από 770
Mt το 1990 σε 720 Mt λόγω της ύφεσης που παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ και την
Ευρώπη κατά την περίοδο 1991-1992 και της επιδεινούµενης οικονοµικής κρίσης στις
χώρες της ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών), ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε
σταδιακά φθάνοντας τους 799 Mt το 1997. Λόγω της κρίσης της ασιατικής οικονοµίας
στο τέλος του 1997, η παραγωγή µειώθηκε ξανά σε 772 Mt το 1998, ενώ στη συνέχεια
ανέκαµψε στο τέλος του 1999 και το 2000. Το ∆ιεθνές Ίδρυµα Σιδήρου και Χάλυβα

                                                
18 Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν κεφάλαιο βασίζονται σε πληροφορίες που υπέβαλαν τα µέρη.
19 Υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις ΚΒΤ στην ΕΕ που χρησιµοποιούν παλαιοσίδηρο (αντί ΣΑΑ) ως

πρώτη ύλη. Η λειτουργία της ΚΒΤ µε τη χρησιµοποίηση ΣΑΑ καταναλώνει πολύ µεγάλες ποσότητες
ενέργειας, συνήθως αερίου.

20 Η εν λόγω µονάδα έχει κλείσει προσωρινά, λόγω κυρίως των υψηλών τιµών του αερίου, αλλά
αναµένεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2001. Η Ispat έχει εκφράσει την πεποίθησή
της ότι η εν λόγω µονάδα είναι βιώσιµη µακροπρόθεσµα, εν αναµονή της µείωσης των τιµών του αερίου
µετά την ελευθέρωση των ενεργειακών αγορών της Ευρώπης.

21 The Economics of Iron Ore, τέταρτη έκδοση 2000 (Roskill)
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(International Iron and Steel Institute) εκτιµά ότι η συνολική παραγωγή ακατέργαστου
χάλυβα το 2000 υπερέβη τα 840 εκατ. τόνους.

(72) Θεωρούµενη από περιφερειακή σκοπιά, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στη
∆υτική Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες παρουσίασε µέτρια µόνο αύξηση κατά
την τελευταία δεκαετία. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στις χώρες της ΚΑΚ
µειώθηκε σχεδόν κατά το ήµισυ, από 207 Mt το 1990 σε λιγότερους από 103 Mt το
1998, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε το 1999 και το 2000 συνεπεία της πολύ επιθετικής
εξαγωγικής πολιτικής µε σκοπό την αντιστάθµιση της πτώσης της εγχώριας
κατανάλωσης. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα (και οι εισαγωγές
σιδηροµεταλλεύµατος) της Κίνας και της Κορέας σηµείωσε σηµαντική αύξηση
καθ�όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Ο ανταγωνισµός από σχετικά φθηνές εισαγωγές
χάλυβα άσκησε σηµαντική πίεση στους παραγωγούς χάλυβα των ΗΠΑ και, σε
µικρότερο βαθµό, της Ευρώπης. Ο ανταγωνισµός αυτός επηρεάζει επίσης έµµεσα
τους παραγωγούς σιδηροµεταλλεύµατος της Βραζιλίας, της Αυστραλίας, της
Σουηδίας και άλλων χωρών, όσον αφορά το εµπόριο δια θαλάσσης, που καλύπτει το
µεγαλύτερο µέρος των προµηθειών σιδηροµεταλλεύµατος των παραγωγών χάλυβα
της ∆υτικής Ευρώπης, ενώ µικρές µόνο ποσότητες κατευθύνονται προς τους
παραγωγούς χάλυβα της Ανατολικής Ευρώπης.

(73) Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου οι διακυµάνσεις στη ζήτηση χάλυβα
αντικατοπτρίστηκαν στην αγορά σιδηροµεταλλεύµατος. Παρά την ασιατική κρίση, η
ζήτηση σιδηροµεταλλεύµατος αυξήθηκε κατά 1,5% περίπου ετησίως µετά την ύφεση
της περιόδου 1991-1992. Η παγκόσµια παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος µειώθηκε
από 921 Mt το 1997 σε επίπεδο κατά τι χαµηλότερο των 900 Mt το 1999, ενώ το
διακινούµενο δια θαλάσσης σιδηροµετάλλευµα µειώθηκε από 417 Mt το 1998 σε 411
Mt το 1999. Η αύξηση της παραγωγής χάλυβα το 2000 συνδυάστηκε µε αύξηση της
παγκόσµιας παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος σε περισσότερα από 931 εκατ. τόνους
και µε αύξηση του διακινούµενου δια θαλάσσης σιδηροµεταλλεύµατος από 411 Mt το
1999 σε 455 Mt το 2000. Οι τιµές του σιδηροµεταλλεύµατος σηµείωσαν έντονη
πτώση το1999 συνεπεία της κρίσης στην Ασία, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν το 2000
και το 2001, χωρίς όµως να φθάσουν τα πρωτοφανή επίπεδα του 1998.

(74) Η παγκόσµια παραγωγή χάλυβα ακολουθεί ανοδική τάση από το 1992. Η βιοµηχανία
χάλυβα ανέκαµψε γρηγορότερα από το αναµενόµενο µετά την ασιατική κρίση, όπως
καθίσταται φανερό συγκρίνοντας την παραγωγή του 1999 µε την παραγωγή του 2000,
όταν η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα έφθασε το πρωτοφανές επίπεδο των 847 Mt.
Με ορίζοντα το 2005, η CVRD προσδοκά να συνεχιστεί η θετική αυτή τάση της
παραγωγής χάλυβα στο µέλλον, προβλέποντας ότι η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα
θα φθάσει τους 890 Mt µέχρι το 2005, σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση της τάξης
του 1%. Εξετάζοντας την αύξηση της παραγωγής χάλυβα κατά περιοχή, η µεγαλύτερη
αύξηση σε απόλυτες τιµές αναµένεται να σηµειωθεί στην Ασία (+26 Mt),
ακολουθούµενη από τη Λατινική Αµερική (+7 Mt). Η ζήτηση στην Ευρώπη
αναµένεται να διατηρηθεί σταθερή.

(75) Η παγκόσµια παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος αναµένεται να ακολουθήσει τις τάσεις
της παραγωγής χάλυβα, αλλά µε χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης, επειδή η παραγωγή
χάλυβα µε τη χρησιµοποίηση παλαιοσιδήρου αντί σιδηροµεταλλεύµατος αναµένεται
να αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι η παραγωγή χάλυβα µε τη µέθοδο της υψικαµίνου. Από
την άλλη πλευρά, το διεθνές εµπόριο σιδηροµεταλλεύµατος αναµένεται να αναπτυχθεί
ταχύτερα από ό,τι η παγκόσµια παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος, καθότι µεγάλο
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µέρος της αύξησης της παραγωγής χάλυβα θα σηµειωθεί σε χώρες που εισάγουν
σιδηροµετάλλευµα.

Κατανάλωση σιδηροµεταλλεύµατος στην ΕΕ

(76) Όπως προαναφέρεται, οι παραγωγοί χάλυβα της ΕΕ σήµερα βασίζονται σχεδόν εξ
ολοκλήρου στην εισαγωγή σιδηροµεταλλεύµατος διακινούµενου δια θαλάσσης. Όλοι
οι παραγωγοί χάλυβα της ∆υτικής Ευρώπης εισάγουν µεγάλες ποσότητες
σιδηροµεταλλεύµατος από διάφορες πηγές εκτός της ΕΕ και κυρίως από τη Βραζιλία
(η οποία είναι µακράν ο µεγαλύτερος εξαγωγέας σιδηροµεταλλεύµατος στην
Ευρώπη), από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Μαυριτανία. Στον κατωτέρω
πίνακα περιλαµβάνεται ένα µικρό µέρος της κατανάλωσης που δεν εισάγεται (κυρίως
περίπου 5 Mt σουηδικής παραγωγής που καταναλώνεται εγχωρίως).

Λεπτόκοκκο

σιδηροµετάλ-

λευµα

Χονδρόκοκκο

σιδηροµετάλ-

λευµα

Σφαιρίδια

σιδηροµεταλ-

λεύµατος

Σύνολο

1998 95,0 18,3 34,9 148,2

1999 83,1 17,1 32,8 133,0

2000 88,6 19,6 35,7 143,9

Εκτιµήσεις των µερών και στοιχεία της UNCTAD

Περιορισµένη αλλαγή στο µείγµα σιδηροµεταλλεύµατος

(77) Το σιδηροµετάλλευµα δεν µπορεί να θεωρηθεί ως τυπικό βασικό εµπόρευµα.
Ειδικότερα, όπως δήλωσαν τα µέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα προϊόντα
που παράγονται στις διάφορες περιοχές του κόσµου παρουσιάζουν σηµαντικές
διαφορές µεταξύ τους ως προς τις εγγενείς µεταλλουργικές ιδιότητες, όπως
προαναφέρεται, και οι πελάτες επιδεικνύουν συντηρητική αγοραστική συµπεριφορά.
Όπως προαναφέρεται, η ζήτηση σιδηροµεταλλεύµατος από κάθε πελάτη εξαρτάται
από το συγκεκριµένο φορτίο που χρησιµοποιεί ο εκάστοτε πελάτης. Η σύνθεση αυτού
του φορτίου καθορίζει τις αναλογίες λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος,
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος που
απαιτούνται, καθώς και την ποιότητα (και συνεπώς τη γεωγραφική προέλευση) κάθε
κατηγορίας µεταλλεύµατος. ∆εδοµένου ότι οι πελάτες συνήθως αναµειγνύουν
διάφορες ποικιλίες λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος για να επιτύχουν τις
παραµέτρους τροφοδότησης (περιεκτικότητα σε σίδηρο, περιεκτικότητα σε ΑΚΑ,
επίπεδο προσµείξεων κλπ.), το φορτίο καθορίζει επίσης την αναλογία κάθε ποιότητας
(και, συνεπώς, την προέλευση) του λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος.

(78) Τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη και η έρευνα της Επιτροπής έδειξαν ότι οι πελάτες
διστάζουν πολύ να αλλάξουν τη σύνθεση του φορτίου που χρησιµοποιούν και ότι το
πράττουν σπάνια. Ειδικότερα, τα µέρη δήλωσαν ότι στην Ευρώπη οι υψικάµινοι
λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας χρησιµοποιώντας υψηλά επίπεδα
έγχυσης κονιοποιηµένου άνθρακα και µικρές ποσότητες οπτάνθρακα. Οι συνθήκες
αυτές µπορούν να επιτευχθούν και να διατηρηθούν µόνον εφόσον οι παράµετροι
τροφοδότησης παραµείνουν κατά το δυνατό σταθερότερες. Η ανάγκη διατήρησης
σταθερών συνθηκών λειτουργίας περιορίζει τη δυνατότητα του αγοραστή πρώτων
υλών να αλλάξει το εισερχόµενο υλικό που χρησιµοποιεί βραχυπρόθεσµα, ενώ
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ταυτόχρονα εξηγεί το λόγο για τον οποίο η προµήθεια σιδηροµεταλλεύµατος κατά
παράδοση γίνεται βάσει πολυετών συµβάσεων.

(79) Το φαινόµενο αυτό έχει συνέπειες σε δύο επίπεδα. Πρώτον, περιορίζει τη δυνατότητα
των πελατών να χρησιµοποιούν εναλλακτικά πυροσυσσωµατώµατα (σίντερ),
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και σφαιρίδια. ∆εύτερον, έχει επίσης συνέπειες
όσον αφορά τις διάφορες µορφές σιδηροµεταλλεύµατος (συγκεκριµένα, το
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, τα σφαιρίδια και το λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα), περιορίζοντας τη δυνατότητα των πελατών να προµηθεύονται
εναλλακτικά προϊόντα διαφορετικής προέλευσης και ποιότητας. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας της Επιτροπής επιβεβαιώνουν το εν λόγω φαινόµενο. Ειδικότερα,
φαίνεται ότι οι αναλογίες πυροσυσσωµατωµάτων, χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων που χρησιµοποιούνται στις υψικαµίνους των
χαλυβουργείων δεν αλλάζουν σηµαντικά (οι αλλαγές δεν υπερβαίνουν κατά µέσον
όρο το 3-5%). Επιπλέον, ενώ ορισµένοι πελάτες σαφώς κατά καιρούς
χρησιµοποίησαν διαφορετικές ποιότητες λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος (π.χ.
λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα Αυστραλίας και λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα
Βραζιλίας), φαίνεται ότι εντονότερος ανταγωνισµός υφίσταται όσον αφορά τα
µεταλλεύµατα ίδιας ποιότητας (και συνεπώς συχνά παραπλήσιας γεωγραφικής
προέλευσης).

(80) Τα µέρη υπογραµµίζουν ότι, όσον αφορά το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, η
ευελιξία των αγοραστών µεγαλώνει όταν όλο το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα
αναµειγνύεται στις εγκαταστάσεις του χαλυβουργείου, λίγο πριν τη
συσσωµατοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, ένα συστατικό του µείγµατος µπορεί να
αντικατασταθεί, να αφαιρεθεί ή να προστεθεί, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
χηµική σύνθεση και µεταλλουργική συµπεριφορά του συσσωµατώµατος παραµένει
σταθερή. Ωστόσο, παραδέχονται ταυτόχρονα ότι έχει παρατηρηθεί η τάση µεταξύ
των αγοραστών σιδηροµεταλλεύµατος να χρησιµοποιούν το µικρότερο δυνατό
αριθµό συστατικών του µείγµατος, ούτως ώστε να µειώνεται το κόστος µεταφοράς,
χειρισµού και διατήρησης αποθεµάτων. Η τάση αυτή περιορίζει περαιτέρω τη
δυνατότητα του αγοραστή να αλλάξει προµηθευτή βραχυπρόθεσµα.

(81) Όσον αφορά την παραγωγή χάλυβα σε κάµινο βολταϊκού τόξου, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως εισερχόµενο υλικό ο σίδηρος άµεσης αναγωγής (ΣΑΑ), όπως και
ο ακατέργαστος χυτοσίδηρος και ο παλαιοσίδηρος. Ο ΣΑΑ παράγεται
χρησιµοποιώντας σιδηροµετάλλευµα ΑΑ σε κάµινο ΑΑ. Το χρησιµοποιούµενο
µετάλλευµα έχει δύο κυρίως µορφές: σφαιρίδια ΑΑ και χονδρόκοκκο µετάλλευµα
ΑΑ. Ανάλογα µε το είδος της χρησιµοποιούµενης καµίνου ΑΑ, υπάρχουν τεχνικοί
περιορισµοί ως προς τη δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ και σφαιριδίων ΑΑ, δεδοµένου ότι το χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα µπορεί να υποκατασταθεί από σφαιρίδια, αλλά τα σφαιρίδια δεν
µπορούν να υποκατασταθούν πλήρως από το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα
(επειδή το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% έως
40% του συνολικού φορτίου).
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Γ. ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βαθµός συγκέντρωσης στους τοµείς του σιδηροµεταλλεύµατος και του χάλυβα

(82) Η διάρθρωση της κυριότητας στην αγορά σιδηροµεταλλεύµατος υπέστη ταχείες
µεταβολές τα τελευταία χρόνια και σήµερα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό
συγκέντρωσης µεταξύ λίγων σχετικά εταιρειών. Όσον αφορά την παραγωγική
ικανότητα, ο βαθµός συγκέντρωσης σηµείωσε ακόµη µεγαλύτερη αύξηση κατά τα έτη
2000 και 2001, ιδίως µετά την αγορά της αυστραλιανής µεταλλευτικής εταιρείας
North Ltd. από τη Rio Tinto (2000) και τις πρόσφατες διαδοχικές εξαγορές άλλων
µεταλλευτικών εταιρειών της Βραζιλίας από την CVRD22. Οι ανησυχίες σχετικά µε το
κόστος παραγωγής υπήρξαν ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που
προκάλεσαν το παρατηρούµενο κύµα ενοποιήσεων. Σήµερα το µεγαλύτερο µέρος του
παγκόσµιου εµπορίου σιδηροµεταλλεύµατος καλύπτεται από τρεις εταιρείες: CVRD,
Rio Tinto και BHP. Η εταιρεία Roskill Information Services Ltd., η οποία ειδικεύεται
στη µελέτη του εν λόγω τοµέα, επισηµαίνει ότι το φαινόµενο αυτό εµποδίζει τους
καταναλωτές σιδηροµεταλλεύµατος να διαπραγµατευθούν επιτυχώς εκπτώσεις των
τιµών23.

(83) Ο βαθµός συγκέντρωσης της κυριότητας είναι πολύ χαµηλότερος στη βιοµηχανία
χάλυβα από ό,τι στη βιοµηχανία σιδηροµεταλλεύµατος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια
παρατηρούνται σηµαντικές συγκεντρώσεις µεταξύ ευρωπαίων παραγωγών χάλυβα.
Μεταξύ άλλων, το 1997, η Thyssen και η Krupp συγχωνεύθηκαν δηµιουργώντας την
Thyssen Krupp Stahl (παραγωγή χάλυβα ύψους 16,1 Mt το 1999)· το 1999, η British
Steel και η εταιρεία Hoogovens των Κάτω Χωρών συγχωνεύθηκαν δηµιουργώντας
την εταιρεία Corus (21,3 Mt)· το 1997, η Arbed απέκτησε το 35% της Aceralia· το
1998, η Usinor απέκτησε το 53% της Cockerill Sambre, ενώ κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους η Arbed/Aceralia και η Usinor (οι οποίες κατέχουν την τρίτη και την
τέταρτη θέση αντιστοίχως σε παγκόσµια κλίµακα µεταξύ των χαλυβουργικών
εταιρειών) ανακοίνωσαν τη συγχώνευσή τους, από την οποία θα προκύψει η
µεγαλύτερη χαλυβουργική εταιρεία του κόσµου µε παραγωγική ικανότητα ύψους 46
Mt.

(84) Τα κοινοποιούντα µέρη εκτιµούν ότι το 1999, η Usinor, η Arbed, η Aceralia, η
Cockerill Sambre και οι ευρωπαϊκές θυγατρικές τους κατανάλωσαν µαζί 35 έως 40 Mt
σιδηροµεταλλεύµατος ή το 9% περίπου των παγκόσµιων εισαγωγών
σιδηροµεταλλεύµατος διακινούµενου δια θαλάσσης. Η Corus (συµπεριλαµβανοµένης
της Hoogovens) κατανάλωσε 25 έως 27 Mt σιδηροµεταλλεύµατος ή το 6% περίπου
των παγκόσµιων εισαγωγών σιδηροµεταλλεύµατος διακινούµενου δια θαλάσσης, ενώ
η Thyssen Krupp και η ιταλική Riva κατανάλωσαν εκάστη περισσότερους από 13 Mt
σιδηροµεταλλεύµατος ή περίπου το 3% εκάστη των παγκόσµιων εισαγωγών
σιδηροµεταλλεύµατος διακινούµενου δια θαλάσσης.

(85) Στην απάντησή τους τα µέρη υποστηρίζουν ότι ο βαθµός συγκέντρωσης στη
βιοµηχανία χάλυβα είναι υψηλότερος από ό,τι ισχυρίζεται η Επιτροπή. Ειδικότερα,
θεωρούν ότι αν τα ιαπωνικά χαλυβουργεία θεωρηθούν ως συνασπισµός αγοραστών,

                                                
22 Εκτός από την κοινοποιηθείσα πράξη, η CVRD έχει αυξήσει σηµαντικά την παραγωγική της ικανότητα

κατά τους τελευταίους δώδεκα µήνες περίπου: απέκτησε τις βραζιλιανικές επιχειρήσεις Ferteco,
Socoimex, και Samitri, καθώς και συµµετοχή 50% στη Samarco.

23 The Economics of Iron Ore, τέταρτη έκδοση (2000)
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µε τη συγχώνευση των Usinor/Arbed/Aceralia, το 67% του διακινούµενου δια
θαλάσσης σιδηροµεταλλεύµατος θα αγοράζεται από τους έξι µεγαλύτερους πελάτες.
Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται αυτή την άποψη [�]*

Κοινές επιχειρήσεις παραγωγής (οριζόντιες και κάθετες)

(86) Υπάρχουν ορισµένες («οριζόντιες») µεταλλευτικές κοινές επιχειρήσεις, ιδίως µεταξύ
της CVRD και της BHP, οι οποίες κατέχουν εκάστη µετοχικό µερίδιο ύψους 50% στη
Samarco, βραζιλιανική εταιρεία παραγωγής σφαιριδίων. Η Mitsui κατέχει σηµαντική
µειοψηφική συµµετοχή (33% του κεφαλαίου) στο σηµαντικό µεταλλείο Robe River
της Αυστραλίας, στο οποίο µέτοχος είναι και η Rio Tinto. Η Mitsui κατέχει επίσης
µετοχικά µερίδια στα µεταλλεία Yandi, Goldworthy και Mount Newman (7% σε
έκαστο), στα οποία ελέγχουσα συµµετοχή κατέχει η BHP.

(87) Υπάρχουν επίσης ορισµένες («κάθετες») κοινές επιχειρήσεις παραγωγής µεταξύ
παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος και χαλυβουργών, όπως οι κοινές επιχειρήσεις
Robe River, Mount Newman, Goldsworthy και Yandi.

(88) Επιπλέον, ορισµένοι παραγωγοί χάλυβα κατέχουν «δέσµια» µεταλλεία σιδήρου ή
πραγµατοποιούν επενδύσεις υπό µορφή µειοψηφικής συµµετοχής στο κεφάλαιο
µεταλλείων σιδήρου µε µακροπρόθεσµες συµφωνίες πώλησης του συνόλου ή ενός
µέρους της παραγωγής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αντιστροφή αυτής
της τάσης, όπως φαίνεται για παράδειγµα από την πώληση της Ferteco από την
Thyssen Krupp. Στην απάντησή τους τα µέρη ανέφεραν ότι αυτό το φαινόµενο δείχνει
ότι δεν ανησυχούν για την «εκµετάλλευση» από τους παραγωγούς
σιδηροµεταλλεύµατος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επιχείρηµα αυτό αποτελεί
εικοτολογία. Το γεγονός ότι τα χαλυβουργεία πωλούν τις συµµετοχές τους σε
µεταλλεία σιδηροµεταλλεύµατος µπορεί να οφείλεται σε ποικίλους λόγους, όπως η
ανάγκη συγκέντρωσης κεφαλαίου για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στο βασικό
τοµέα δραστηριοτήτων τους ή/και στο γεγονός ότι οι οικείοι παραγωγοί
σιδηροµεταλλεύµατος δεν αντιπροσωπεύουν πλέον σηµαντικό µέρος των προµηθειών
τους. Επιπλέον, τα οικεία χαλυβουργεία ενδέχεται να αντισταθµίζουν τον κίνδυνο
«εκµετάλλευσης» από τον αγοραστή της εκχωρούµενης συµµετοχής σε µεταλλείο
σιδηροµεταλλεύµατος είτε επιτυγχάνοντας υψηλότερη τιµή αγοράς που
αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες σχετικά µε τις µελλοντικές τιµές είτε συνάπτοντας
µακροπρόθεσµες συµφωνίες µε τον αγοραστή.

(89) Επίσης, οι παραγωγοί χάλυβα πραγµατοποιούν ολοένα και µεγαλύτερες επενδύσεις
τόσο ως πλειοψηφικοί όσο και ως µειοψηφικοί µέτοχοι σε µονάδες σφαιροποίησης.
Για παράδειγµα, η Nippon Steel, η Posco Pohang Iron & Steel Co. Ltd., η ιταλική
Riva και η ισπανική Aceralia κατέχουν σηµαντικά µειοψηφικά µετοχικά µερίδια σε
τέσσερις µονάδες σφαιροποίησης της CVRD.

∆. ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

(90) Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει µειωθεί η διάρκεια των συµβάσεων προµήθειας
µεταξύ παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος και καταναλωτών. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι συµβάσεις έχουν σήµερα διάρκεια τριών έως πέντε ετών, έναντι δέκα
ετών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Οι συµβάσεις µεταξύ των παραγωγών
και των ιαπωνικών χαλυβουργικών εταιρειών έχουν συνήθως µεγαλύτερη διάρκεια
από ό,τι οι συµβάσεις µεταξύ παραγωγών και ευρωπαϊκών χαλυβουργικών εταιρειών.
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Τιµές αναφοράς

(91) Παρόλο που η διάρκεια των συµβάσεων µπορεί να εκτείνεται σε αρκετά χρόνια, οι
τιµές αναπροσαρµόζονται σε ετήσια βάση σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
διαπραγµατεύσεων για τις τιµές που πραγµατοποιούνται στη ∆υτική Ευρώπη και την
Ανατολική Ασία (ειδικότερα, στην Ιαπωνία) στην αρχή κάθε έτους. Σκοπός των
διαπραγµατεύσεων για τις τιµές είναι να καθοριστεί η τιµή αναφοράς (�benchmark
price�) για το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα
και τα σφαιρίδια, αντίστοιχα, στις δύο αυτές γεωγραφικές περιφέρειες στις οποίες
εντάσσονται οι πελάτες.

(92) Οι διαπραγµατεύσεις διεξάγονται µέσω σειράς συναντήσεων µεταξύ των µεγάλων
παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος και των µεγάλων παραγωγών χάλυβα, οι οποίες
ξεκινούν κατά κανόνα στο τέλος του προηγούµενου έτους και διαρκούν για αρκετούς
µήνες. Οι διαπραγµατεύσεις βασίζονται κυρίως στην προσφορά και τη ζήτηση
σιδηροµεταλλεύµατος, στην οικονοµική κατάσταση των παραγωγών µεταλλεύµατος
και των χαλυβουργικών µονάδων, καθώς και στις µακροπρόθεσµες ανάγκες των δύο
βιοµηχανιών.

(93) Κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της περιόδου διαπραγµατεύσεων για τις τιµές ένα
από τα χαλυβουργεία καταλήγει σε συµφωνία µε έναν παραγωγό
σιδηροµεταλλεύµατος σχετικά µε την εκατοστιαία µεταβολή, προς τα άνω ή προς τα
κάτω, της τιµής �FOB� (ελεύθερο επί του πλοίου) του προηγούµενου έτους για το
λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα του συγκεκριµένου παραγωγού. Στη συνέχεια αυτή η
εκατοστιαία µεταβολή γνωστοποιείται στους υπόλοιπους προµηθευτές και αγοραστές
σιδηροµεταλλεύµατος και έτσι καθορίζεται η νέα τιµή αναφοράς για το λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα. Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, η συµφωνηθείσα αλλαγή
της τιµής χρησιµοποιείται στη συνέχεια κατά κανόνα τόσο στην Ανατολική Ασία όσο
και στη ∆υτική Ευρώπη.
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Αλλαγές των επιχειρήσεων που καθόρισαν πρώτες τις τιµές στην Ιαπωνία και την Ευρώπη

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
% µεταβολή 15,96 7,95 -4,90 -13,47 -9,50 5,80 6,00 -1,94 2,82 -9,20 4,35 4,31Ιαπωνία

Καθορισµός
τιµής από

HSY24 HSY HSY HSY HSY BHP BHP BHP BHP HSY RR HSY

% µεταβολή 15,96 7,93 -4,90 -11,00 -9,50 5,80 6,00 1,10 2,82 -11,00 4,35 4,31Ευρώπη
Καθορισµός
τιµής από

CVRD CVRD CVRD SNIM CVRD SNIM CVRD HSY CVRD CVRD SNIM CVRD

Πηγή: Tex Report και στοιχεία των µερών

(94) Όπως προαναφέρεται, οι νέες τιµές αναφοράς κατά κανόνα συµφωνούνται πρώτα για
το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, κυρίως επειδή η τιµή του είναι χαµηλότερη και
καλύπτει µεγαλύτερο µέρος των προµηθειών. Αφού συµφωνηθεί η ετήσια
αναπροσαρµογή της τιµής του λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, ακολουθούν οι
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε την ετήσια µεταβολή της τιµής του χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και των σφαιριδίων. Σύµφωνα µε τα µέρη, η τιµή αναφοράς
του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος κατά παράδοση συµφωνείται µεταξύ των
ιαπωνικών χαλυβουργείων και των αυστραλών προµηθευτών, ενώ η τιµή αναφοράς
των σφαιριδίων αποτελεί πάντα αντικείµενο διαπραγµάτευσης στη ∆υτική Ευρώπη.
Το φαινόµενο αυτό αντικατοπτρίζει το διαφορετικό βαθµό χρησιµοποίησης
σφαιριδίων και χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος στις αντίστοιχες περιοχές. Τα
τελευταία χρόνια οι πρώτες συµβάσεις συνάπτονται συνήθως µεταξύ εταιρειών
εξαγωγής σιδηροµεταλλεύµατος της Αυστραλίας και ιαπωνικών χαλυβουργικών
εταιρειών και οι συµβάσεις αυτές χρησιµοποιούνται συνήθως ως σηµείο αναφοράς για
τις τιµές στην Ευρώπη25.

(95) Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η διαδικασία διαπραγµάτευσης είναι µάλλον
διαφανής. Οι προσδοκίες των προµηθευτών και των πελατών σχετικά µε την
κατάσταση της προσφοράς και της ζήτησης, και κατ�επέκταση σχετικά µε τις
«δίκαιες» διακυµάνσεις των τιµών, δηµοσιεύονται ευρέως στον τύπο· τα ειδικευµένα
περιοδικά του κλάδου26 δηµοσιεύουν τακτικά άρθρα σχετικά µε την πρόοδο των
συνοµιλιών, αναφέροντας ποια µέρη πραγµατοποίησαν συναντήσεις και εικάζοντας
το περιεχόµενο των συζητήσεων.

Οριστικές τιµές

(96) Μετά τον καθορισµό των τιµών αναφοράς, ξεκινούν µεµονωµένες διαπραγµατεύσεις
µεταξύ παραγωγών και πελατών, προτού συµφωνηθούν οι οριστικές τιµές.[�]*

V. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

                                                
24 HSY= Hammersley, θυγατρική της Rio Tinto· RR= Robe River, επίσης θυγατρική της Rio Tinto
25 Το 2000, η τάση αυτή ανατράπηκε: η πρώτη τιµή που συµφωνήθηκε ήταν αυτή µεταξύ της

µαυριτανικής εταιρείας SNIM και της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας Usinor.
26 Κυρίως τα περιοδικά Tex Report & Metal Bulletin
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(97) Όπως προαναφέρεται, το σιδηροµετάλλευµα είναι πρώτη ύλη που πωλείται σχεδόν
αποκλειστικά στην ολοκληρωµένη βιοµηχανία χάλυβα. ∆ιατίθεται σε τρεις µορφές
από τις µεταλλευτικές εταιρείες στους παραγωγούς χάλυβα που χρησιµοποιούν τη
βασική κάµινο οξυγόνου (ΒΚΟ): λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα και σφαιρίδια.

(98) Οι παραγωγοί χάλυβα τροφοδοτούν τις υψικαµίνους τους µε µείγµα
πυροσυσσωµατωµάτων, χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων, σε
αναλογίες που καθορίζουν οι ίδιοι, για την παραγωγή ακατέργαστου χυτοσιδήρου,
που µπορεί στη συνέχεια να µετατραπεί σε χάλυβα. Σύµφωνα µε τα µέρη, στη ∆υτική
Ευρώπη το φορτίο περιέχει περίπου 60% λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, 20%
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και 20% σφαιρίδια, αλλά υπάρχουν διαφοροποιήσεις
µεταξύ των χαλυβουργικών µονάδων. Όπως προαναφέρεται, ενώ το χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας ως υλικό τροφοδότησης της
υψικαµίνου, το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα λόγω της πολύ µικρής διαµέτρου των
κόκκων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας στην υψικάµινο και πρέπει να
υποβληθεί σε πυροσυσσωµάτωση· η διαδικασία αυτή λαµβάνει χώρα σε µονάδες
πυροσυσσωµάτωσης που υπάρχουν σχεδόν πάντα στις χαλυβουργικές µονάδες. Τα
σφαιρίδια είναι το προϊόν περαιτέρω επεξεργασίας υπερλεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος σε µονάδες σφαιροποίησης, που γίνεται συνήθως στα
µεταλλεία, και στη συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας ως υλικό
τροφοδότησης.

(99) Τα κοινοποιούντα µέρη υποστηρίζουν ότι υπάρχει µια ενιαία αγορά σχετικού
προϊόντος που περιλαµβάνει όλες τις προµήθειες σιδηροµεταλλεύµατος, χωρίς
διάκριση µεταξύ των τριών ειδών σιδηροµεταλλεύµατος (λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα, σφαιρίδια ή χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα). Υποστηρίζουν ότι
υπάρχει σε µεγάλο βαθµό δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των διαφόρων µορφών
σιδηροµεταλλεύµατος, επειδή οι χρήστες σιδηροµεταλλεύµατος έχουν, σε σηµαντικό
βαθµό δυνατότητα εναλλαγής µεταξύ των τριών µορφών µεταλλεύµατος. Οι τιµές εν
γένει αυξοµειώνονται ταυτόχρονα, παρόλο που οι απόλυτες τιµές διαφέρουν
σηµαντικά λόγω της διαφορετικής επεξεργασίας.

(100) Έχοντας υπόψη τις � σχεδόν οµόφωνες � απόψεις που εξέφρασαν οι αγοραστές
σιδηροµεταλλεύµατος κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς της Επιτροπής, συνάγεται
ότι καθεµία από τις ανωτέρω τρεις µορφές σιδηροµεταλλεύµατος αποτελεί διακριτή
αγορά προϊόντος, ενώ η δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των τριών προϊόντων
είναι περιορισµένη.

A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Τεχνικοί φραγµοί στην εναλλαγή µεταξύ των διαφορετικών ειδών
σιδηροµεταλλεύµατος

(101) Από τη σκοπιά της ζήτησης δεν υπάρχει σηµαντική δυνατότητα υποκατάστασης
µεταξύ των τριών διαφορετικών ειδών µεταλλεύµατος. Όπως προαναφέρεται, οι
υψικάµινοι µπορούν να λειτουργήσουν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας µόνον
εφόσον όλες οι παράµετροι τροφοδότησης διατηρούνται κατά το δυνατόν
σταθερότερες. Η ανάγκη διατήρησης σταθερών συνθηκών λειτουργίας περιορίζει τη
δυνατότητα του αγοραστή πρώτων υλών να εναλλάσσει µεταξύ τους τα εισερχόµενα
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υλικά βραχυπρόθεσµα, ενώ αποτελεί επίσης το λόγο για τον οποίον οι συµβάσεις
προµήθειας σιδηροµεταλλεύµατος έχουν συνήθως πολυετή διάρκεια.

(102) Σύµφωνα µε τα µέρη, σηµαντικές αλλαγές συµβαίνουν συνήθως είτε όταν
υπαγορεύονται από λειτουργικές ανάγκες (επανεπένδυση υψικαµίνου ή κλείσιµο
µονάδας σφαιροποίησης) είτε όταν ο προµηθευτής σιδηροµεταλλεύµατος διαθέτει
ένα νέο προϊόν αντικαθιστώντας ένα προϋπάρχον, το οποίο παύει να διατίθεται. Όταν
προγραµµατίζονται τέτοιου είδους αλλαγές, προβλέπεται µια δοκιµαστική περίοδος
αρκετά µεγάλης διάρκειας, η οποία ξεκινά µε εργαστηριακές και πιλοτικές δοκιµές
που καταλήγουν σε δοκιµαστική λειτουργία της υψικαµίνου υπό πραγµατικές
συνθήκες, η οποία διαρκεί τουλάχιστον ορισµένες εβδοµάδες. Οι πρακτικοί αυτοί
περιορισµοί αναπόφευκτα µειώνουν τη δυνατότητα σηµαντικών βραχυπρόθεσµων
αλλαγών των προµηθειών σιδηροµεταλλεύµατος.

(103) Τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι η δυνατότητα
υποκατάστασης µεταξύ των διαφόρων µορφών σιδηροµεταλλεύµατος είναι πολύ
περιορισµένη. Ειδικότερα, οι παραγωγοί χάλυβα ανέφεραν στη συντριπτική τους
πλειονότητα ότι είναι ιδιαίτερα διστακτικοί να τροποποιήσουν σε σηµαντικό βαθµό τη
σύνθεση του φορτίου που τροφοδοτεί την υψικάµινο. Αρκετοί πελάτες ανέφεραν
επίσης ότι οποιαδήποτε σηµαντική τροποποίηση των αναλογιών λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων θα
µπορούσε να διαρκέσει αρκετά χρόνια και ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η σχετική
επένδυση θα κόστιζε αρκετά εκατοµµύρια ευρώ.

Οικονοµικοί φραγµοί στην εναλλαγή µεταξύ των διαφόρων ειδών
σιδηροµεταλλεύµατος

(104) Τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής δείχνουν επίσης ότι υπάρχουν
σηµαντικοί οικονοµικοί φραγµοί στην εναλλαγή µεταξύ λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων. Οι τιµές
των τριών προϊόντων διαφέρουν σηµαντικά: η τιµή CIF (τιµή που συµπεριλαµβάνει το
κόστος του εµπορεύµατος, τα έξοδα ασφάλισης και τα έξοδα µεταφοράς) του
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος κατά κανόνα κυµαίνεται γύρω στα 37 US-
cent/Fe-dmt (37 σεντ ΗΠΑ για κάθε εκατοστιαία µονάδα σιδήρου ανά ξηρό µετρικό
τόνο µεταλλεύµατος), του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος κυµαίνεται γύρω στα
45 US-cent/Fe-dmt και των σφαιριδίων γύρω στα 65 US-cent/Fe-dmt27. Κατά
συνέπεια, η διαφορά τιµής µεταξύ λεπτόκοκκου και χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος ανέρχεται σε 22%, ενώ η διαφορά τιµής µεταξύ του
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και των σφαιριδίων ανέρχεται σε 76%. Το
λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα εξακολουθεί να αποτελεί τη λιγότερο δαπανηρή λύση,
ακόµη και όταν οι χαλυβουργικές µονάδες εκµεταλλεύονται ιδιόκτητες µονάδες
σφαιροποίησης (γεγονός που δεν ισχύει συνήθως).

                                                
27 Μέση τιµή για τις πωλήσεις σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης στη ∆υτική Ευρώπη,

σύµφωνα µε τις απαντήσεις των µερών στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου της 15ης Ιουνίου· οι τιµές
CIF (κόστος, ασφάλεια, ναύλοι) είναι οι πιο ενδεδειγµένες στο πλαίσιο αυτό (δυνατότητα
υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης), καθότι αντικατοπτρίζουν την οπτική των πελατών.
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Απουσία περιοριστικών συνεπειών µεταξύ λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και των άλλων µορφών σιδηροµεταλλεύµατος

(105) Πρώτον, οι πελάτες στη συντριπτική τους πλειονότητα ανέφεραν ότι η δυνατότητα
µιας χαλυβουργικής µονάδας να τροποποιήσει την ποσότητα του χρησιµοποιούµενου
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος µειώνοντας ή αυξάνοντας τις άλλες µορφές
σιδηροµεταλλεύµατος είναι περιορισµένη, διότι οι χαλυβουργικές µονάδες τείνουν να
µεγιστοποιούν τη χρησιµοποιούµενη ποσότητα λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος.
∆εδοµένου ότι το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα αποτελεί µακράν το λιγότερο
δαπανηρό προϊόν σιδηροµεταλλεύµατος και οι µονάδες πυροσυσσωµάτωσης των
χαλυβουργείων έχουν υψηλό πάγιο κόστος και χαµηλό οριακό κόστος, οι µονάδες
πυροσυσσωµάτωσης των χαλυβουργείων συνήθως λειτουργούν εξαντλώντας την
παραγωγική τους ικανότητα. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν σηµαντικοί φραγµοί στην
επέκταση της παραγωγικής ικανότητας πυροσυσσωµάτωσης, συνάγεται ότι ούτε το
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ούτε τα σφαιρίδια µπορούν να περιορίσουν
σηµαντικά τις τιµές και τη ζήτηση του υλικού τροφοδότησης των µονάδων
πυροσυσσωµάτωσης.

(106) Από την άλλη πλευρά, οι τιµές του υλικού τροφοδότησης των µονάδων
πυροσυσσωµάτωσης σε µικρό µόνο βαθµό µπορούν να περιορίσουν τις τιµές του
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και των σφαιριδίων. Σε αντίθεση µε τις απόψεις
των µερών, οι πελάτες δήλωσαν στη συντριπτική τους πλειονότητα ότι τα
χαλυβουργεία δεν µπορούν να αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα των µονάδων
τους πυροσυσσωµάτωσης βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, λόγω των υψηλών
επενδύσεων που απαιτούνται, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους.

(107) Ειδικότερα, η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας των µονάδων
πυροσυσσωµάτωσης δεν αποτελεί βιώσιµη επιλογή. Στην Ευρώπη δεν έχουν
κατασκευαστεί νέες µονάδες πυροσυσσωµάτωσης τουλάχιστον τα τελευταία 20
χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει ήδη επιτευχθεί η µέγιστη αναλογία στο
µείγµα και ότι η εκκίνηση µιας εντελώς νέας µονάδας (που προφανώς δεν θα
µπορούσε να λειτουργήσει χρησιµοποιώντας πλήρως την παραγωγική της ικανότητα)
θα ήταν ασύµφορη. Η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας ήδη υφιστάµενων
µονάδων θεωρητικά είναι δυνατή σε περιορισµένο βαθµό, αλλά η πρόσθετη
παραγωγή δεν θα αρκούσε για να επηρεάσει τις τιµές των άλλων ειδών
σιδηροµεταλλεύµατος. Επιπλέον, το κόστος που έχει η επέκταση της παραγωγικής
ικανότητας µπορεί να είναι τόσο υψηλό ώστε να µην δικαιολογείται, λαµβάνοντας
υπόψη το εξαιρετικά υψηλό κόστος που απορρέει από την αναγκαία διακοπή της
λειτουργίας της υψικαµίνου και τη συνακόλουθη αναστάτωση της παραγωγής
χάλυβα. Στην Ευρώπη οι χαλυβουργικές µονάδες θα αντιµετώπιζαν πρόσθετα
προβλήµατα κανονιστικής φύσης, λόγω της έκλυσης τοξικών αερίων από τη
διαδικασία πυροσυσσωµάτωσης. Η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας µέσω της
τροφοδότησης της µονάδας πυροσυσσωµάτωσης µε υλικό που έχει υποστεί πρόσθετη
επεξεργασία και για το λόγο αυτό είναι παραγωγικότερο, θα προϋπέθετε πρόσθετα
έξοδα, µε αποτέλεσµα να εξανεµίζεται το οικονοµικό πλεονέκτηµα του λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυγχανόµενη αύξηση της παραγωγής
(περίπου 5%) δεν θα αρκούσε για να ασκηθεί καθοδική πίεση στις τιµές.

(108) Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, σε αντίθεση µε το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα,
ορισµένες ποιότητες χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων
χρησιµοποιούνται επίσης για την παραγωγή ΣΑΑ. Σύµφωνα µε παρουσιάσεις της JP
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Morgan και της CVRD τον Νοέµβριο του 200028, η αναµενόµενη αύξηση της
παραγωγής ΣΑΑ είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης σφαιριδίων. Το
στοιχείο αυτό θα διαφοροποιήσει ακόµη περισσότερο τις συνθήκες ανταγωνισµού
που ισχύουν για τα σφαιρίδια από τις συνθήκες ανταγωνισµού που ισχύουν για το
λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα (που χρησιµοποιείται µόνο στις υψικαµίνους).

Απουσία περιοριστικών συνεπειών µεταξύ χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων

(109) Τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής δείχνουν επίσης ότι η δυνατότητα
εναλλαγής µεταξύ χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων είναι επίσης
περιορισµένη. Σύµφωνα µε τη συντριπτική πλειονότητα των πελατών, τα
χαλυβουργεία προµηθεύονται χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και σφαιρίδια για να
καλύψουν τις υπόλοιπες ανάγκες τους, επιδιώκοντας να µεγιστοποιήσουν τη
χρησιµοποίηση χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, το οποίο είναι περίπου 40%
φθηνότερο από τα σφαιρίδια. Ωστόσο, η δυνατότητά τους να χρησιµοποιήσουν
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα περιορίζεται από το γεγονός ότι το χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα αποτελεί «φυσικό» προϊόν µε µεταβλητή ποιότητα και έτσι δεν
µπορεί να αποτελέσει υψηλό ποσοστό του συνολικού µείγµατος
σιδηροµεταλλεύµατος, επειδή πρωταρχική προϋπόθεση για την παραγωγή καλής
ποιότητας χάλυβα είναι η οµοιογένεια των εισερχόµενων υλικών. Επιπλέον, στην
υψικάµινο ένα µέρος του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος διασπάται σε λεπτούς
κόκκους, µε αποτέλεσµα να φράσσεται η αναγκαία ροή αερίων, και έτσι να
διακυβεύεται περαιτέρω η παραγωγικότητα της υψικαµίνου.

(110) Υπάρχουν επίσης λιγοστά περιθώρια ευελιξίας όσον αφορά την αύξηση της
αναλογίας σφαιριδίων εις βάρος του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος. Λόγω της
υψηλής τιµής των σφαιριδίων, που αποτελούν την πιο δαπανηρή αλλά και την πιο
παραγωγική επιλογή, το βασικό κίνητρο για τη χρησιµοποίηση περισσότερων
σφαιριδίων θα ήταν η αύξηση της παραγωγής της υψικαµίνου σε περιόδους υψηλής
ζήτησης (όταν το υψηλότερο κόστος της παραγωγής χάλυβα µπορεί να µετακυλιστεί
στους πελάτες). Έτσι, εν γένει τα σφαιρίδια θεωρούνται κατά κανόνα ως
εναλλακτικό προϊόν, εκτός βέβαια από τις περιοχές (όπως η Βόρεια Αµερική) όπου
είναι το µοναδικό διαθέσιµο προϊόν λόγω της γεωλογίας των εγχώριων ορυχείων
σιδηροµεταλλεύµατος.

Συµπέρασµα

(111) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνάγεται ότι από τη σκοπιά της ζήτησης το
λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και τα
σφαιρίδια σιδηροµεταλλεύµατος αποτελούν καθένα χωριστή αγορά προϊόντος. Οι
πελάτες στη συντριπτική τους πλειονότητα ανέφεραν ότι δεν θα τροποποιούσαν τις
αναλογίες λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος
και σφαιριδίων σε περίπτωση που η τιµή ενός από τα ανωτέρω είδη
σιδηροµεταλλεύµατος αυξανόταν κατά 5-10% σε σχέση µε τις άλλες µορφές
σιδηροµεταλλεύµατος29. Τούτο ισχύει διότι (i) οι πελάτες διστάζουν να

                                                
28 ∆ιάσκεψη Κατόχων Μετοχικού Κεφαλαίου στη Λατινική Αµερική (Latin American Equity Conference).
29 Τα µέρη αµφισβητούν το ανωτέρω συµπέρασµα, ισχυριζόµενα ότι η Επιτροπή δεν διευκρίνισε επαρκώς

τον «µόνιµο» χαρακτήρα της αναφερθείσας αύξησης της τιµής. Ωστόσο, οι τιµές καθορίζονται σε
ετήσια βάση. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η αύξηση της τιµής που ανέφερε η Επιτροπή θα διαρκούσε



30

τροποποιήσουν το φορτίο που χρησιµοποιούν· (ii) δεν είναι δυνατή η σηµαντική
αύξηση της ζήτησης λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος από τους πελάτες, διότι οι
µονάδες πυροσυσσωµάτωσης λειτουργούν ήδη στο όριο της παραγωγικής τους
ικανότητας, η οποία δεν µπορεί να αυξηθεί βραχυπρόθεσµα έως µεσοπρόθεσµα· (iii)
οι πελάτες δεν µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά την αναλογία χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, διότι ήδη προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την ποσότητα του
χρησιµοποιούµενου χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και διότι η προσφορά
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος είναι περιορισµένη, και (iv) δεδοµένου ότι τα
σφαιρίδια είναι πολύ δαπανηρότερα από τις άλλες µορφές σιδηροµεταλλεύµατος, οι
πελάτες τα χρησιµοποιούν ως εναλλακτικό προϊόν και δεν θα αύξαναν τη
χρησιµοποιούµενη ποσότητα σφαιριδίων, κατά το µέτρο που θα µπορούσαν να
παράγουν τις επιθυµητές ποσότητες χάλυβα χρησιµοποιώντας µόνο λεπτόκοκκο και
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα.

(112) Τούτο δεν σηµαίνει ότι οι πελάτες δεν τροποποιούν ποτέ το φορτίο της υψικαµίνου.
Ειδικότερα, φαίνεται ότι µερικές φορές οι πελάτες µειώνουν ή αυξάνουν τις
ποσότητες σφαιριδίων που χρησιµοποιούν. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας
της Επιτροπής δείχνουν ότι οι αλλαγές αυτές είναι περιορισµένες, καθότι οι
αναλογίες των επί µέρους προϊόντων σιδηροµεταλλεύµατος που χρησιµοποιούνται σε
κάθε φορτίο µπορούν να τροποποιηθούν µόνο σε περιορισµένο βαθµό (συνήθως 3 -
5%), τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι
αλλαγές αυτές σπάνια είναι αποτέλεσµα ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων
προµηθευτών σιδηροµεταλλεύµατος, αλλά αντίθετα απορρέουν από εξωγενείς
παράγοντες, όπως η εξέλιξη της ζήτησης χάλυβα. Για παράδειγµα, σε περιόδους
υψηλής ζήτησης χάλυβα, η παραγωγική ικανότητα µιας χαλυβουργικής µονάδας
όσον αφορά την πυροσυσσωµάτωση µπορεί να µην αρκεί για να καλυφθούν οι
ανάγκες της παραγωγής. Σε τέτοιες περιπτώσεις η χαλυβουργική µονάδα µπορεί να
χρειαστεί να προµηθευτεί σφαιρίδια µε υψηλότερο κόστος προκειµένου να
ανταποκριθεί στη ζήτηση.

(113) Όπως ανέφεραν τα µέρη, η επιδεξιότητα ενός αγοραστή σιδηροµεταλλεύµατος δεν
εξαρτάται από τη δυνατότητά του να αλλάζει προµηθευτές ανάλογα µε τις
διακυµάνσεις των τιµών. Αντίθετα, επιδέξιος αγοραστής είναι αυτός που επιτυγχάνει
µέσω των υφιστάµενων προµηθευτών του να αποκοµίσει τη µέγιστη δυνατή αξία
όσον αφορά την έγκαιρη παράδοση, την ποιότητα και την οµοιογένεια του προϊόντος,
και την τιµή.

B. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(114) Εν γένει, από τη σκοπιά της προσφοράς δεν υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης
µεταξύ λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, σφαιριδίων και χονδρόκοκκου

                                                                                                                                                    

τουλάχιστον ένα χρόνο. Όπως ανέφερε η NERA, «εν γένει, κατά την εκτίµηση συγκεντρώσεων από
απόψεως ανταγωνισµού εξετάζονται χρονικά διαστήµατα τουλάχιστον ενός έτους και σε ορισµένες
περιπτώσεις µέχρι δύο ετών. Η εξέταση της δυνατότητας εναλλαγής κατά την εν λόγω χρονική περίοδο
ενδείκνυται ιδιαίτερα για την εκτίµηση από απόψεως ανταγωνισµού στη βιοµηχανία
σιδηροµεταλλεύµατος, δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός στην εν λόγω βιοµηχανία ασκείται κατά το
πλείστον σε ετήσια βάση». Τέλος, τα µέρη ισχυρίζονται ότι είναι δυνατό να σηµειωθεί εναλλαγή µεταξύ
των διαφόρων ειδών σιδηροµεταλλεύµατος εντός περιορισµένης χρονικής περιόδου. Συνεπώς, δεν είναι
εύκολο να εξηγηθεί για ποιο λόγο οι πελάτες θα αντιδρούσαν µόνο σε µια αύξηση της τιµής
µακροπρόθεσµα, εάν � όπως ισχυρίζονται τα µέρη � µπορούν να στραφούν από ένα είδος
σιδηροµεταλλεύµατος σε ένα άλλο εντός λίγων µηνών.
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σιδηροµεταλλεύµατος. Τα µεταλλεία σιδηροµεταλλεύµατος παράγουν τόσο
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, όσο και λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα (που εν
µέρει πωλείται στα χαλυβουργεία ως υλικό τροφοδότησης των µονάδων
πυροσυσσωµάτωσης και εν µέρει µετατρέπεται σε σφαιρίδια από το µεταλλείο).
Ωστόσο, η αναλογία λεπτόκοκκου και χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος στην
παραγωγή κάθε µεταλλείου εξαρτάται από τη γεωλογία των αποθέσεων
σιδηροµεταλλεύµατος. Για παράδειγµα, τα µεταλλεία της Αυστραλίας, της Ινδίας και
της Νότιας Αφρικής παράγουν σχετικά µεγαλύτερη ποσότητα χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος από ό,τι τα µεταλλεία της Βραζιλίας και της Βενεζουέλας. Τα
µεταλλεία που παράγουν µετάλλευµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο, όπως τα
µεταλλεία των Ηνωµένων Πολιτειών, του Καναδά και της Κίνας, είτε παράγουν
µικρές ποσότητες εµπορεύσιµου χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος είτε δεν
παράγουν καν χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα.

(115) Το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα δεν µπορεί να µετατραπεί σε χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα. Θεωρητικά το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα µπορεί να
µετατραπεί σε λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει
οικονοµικό κίνητρο προς τούτο λόγω της υψηλότερης αξίας του χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος. Όσον αφορά τη δυνατότητα µετατροπής του χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος σε υλικό τροφοδότησης των µονάδων σφαιροποίησης,
θεωρητικά θα ήταν δυνατό να θραυστεί το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα για να
αποκτηθεί το εν λόγω υλικό τροφοδότησης. Ωστόσο, η έρευνα αγοράς της Επιτροπής
έδειξε ότι τούτο δεν θα ήταν οικονοµικά βιώσιµο.

(116) Όσον αφορά τη δυνατότητα µετατροπής λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος σε
σφαιρίδια, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται από το γεγονός ότι προς τούτο απαιτείται
η κατασκευή µονάδας σφαιροποίησης, σηµαντική επένδυση που είναι οικονοµικά
συµφέρουσα µόνο για τα µεταλλεία που παράγουν σηµαντική αναλογία λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, κατάλληλου να χρησιµοποιηθεί ως υλικό τροφοδότησης των
µονάδων σφαιροποίησης. Λόγω της φύσης του µεγαλύτερου µέρους των
µεταλλευµάτων της Αυστραλίας, για παράδειγµα, η κατασκευή σφαιριδίων από το εν
λόγω σιδηροµετάλλευµα δεν είναι σήµερα οικονοµικά συµφέρουσα.

Γ. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΩΝ

(117) Όπως προαναφέρεται, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές τιµών µεταξύ των τριών ειδών
προϊόντων: η τιµή CIF του λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος κυµαίνεται κατά
κανόνα γύρω στα 37 US-cent/Fe-dmt, του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος
κυµαίνεται γύρω στα 45 US-cent/Fe-dmt και των σφαιριδίων γύρω στα 65 US-
cent/Fe-dmt30. Συνεπώς, η διαφορά τιµής µεταξύ του λεπτόκοκκου και του
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ανέρχεται σε 22%, ενώ η διαφορά τιµής µεταξύ
του λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και των σφαιριδίων ανέρχεται σε 76%.

(118) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι οι διαφορές αυτές δεν δείχνουν την ύπαρξη διαφορετικών
αγορών προϊόντος, αλλά αντίθετα αντικατοπτρίζουν τη διαφορετική αξία της χρήσης
κάθε µορφής σιδηροµεταλλεύµατος. Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται από

                                                
30 Μέση τιµή για τις πωλήσεις σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης στη ∆υτική Ευρώπη,

σύµφωνα µε τις απαντήσεις των µερών στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου της 15ης Ιουνίου· οι τιµές
CIF (κόστος, ασφάλεια, ναύλοι) είναι οι πιο ενδεδειγµένες στο πλαίσιο αυτό (δυνατότητα
υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης), καθότι αντικατοπτρίζουν την οπτική των πελατών.
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τις τάσεις των τιµών και των ποσοτήτων. Πρώτον, οι τιµές αναφοράς του
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και
των σφαιριδίων ακολουθούν κάπως διαφορετικές διακυµάνσεις, όπως φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα. Τούτο υποδηλώνει ότι οι υπάρχουν ιδιαίτεροι όροι προσφοράς και
ζήτησης για κάθε µορφή σιδηροµεταλλεύµατος και συνεπώς ότι το λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα, το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και τα σφαιρίδια συνιστούν
διακριτές αγορές προϊόντος.

Αλλαγές των τιµών αναφοράς του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, του λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και των σφαιριδίων στην Ευρώπη (σε %)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα

5,8 6,0 +1,1 2,8 -11,0 4,3 4,3

Χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα

7,9 5,0 0 2,9 -11,0 5,8 3,2

Σφαιρίδια 12,6 7,5 -1,0 2,8 -12,5 6,0 1,7

(119) Το γεγονός ότι σε µεγάλο βαθµό υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της εξέλιξης των
διαφόρων αυτών τιµών δεν επηρεάζει το ανωτέρω συµπέρασµα. Πρώτον, είναι
απολύτως φυσιολογικό να διαπιστώνεται συσχέτιση των τιµών αυτών, καθότι τα
διάφορα προϊόντα συχνά παράγονται στις ίδιες µεταλλευτικές περιοχές µε τον ίδιο
εξοπλισµό. Συνεπώς, το κόστος τους είναι κοινό κατά µεγάλο ποσοστό. ∆εύτερον,
[�]* και τρίτον, πρέπει να σηµειωθεί ότι η διανοµή των πωλούµενων ποσοτήτων δεν
ακολουθεί την εξέλιξη που θα ήταν αναµενόµενη αν υπήρχε πλήρης δυνατότητα
υποκατάστασης µεταξύ των τριών αυτών µορφών σιδηροµεταλλεύµατος. Για
παράδειγµα, το 1999, σηµειώθηκε η ίδια διακύµανση στις τιµές του λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, των σφαιριδίων και του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος
(µε λίγο µεγαλύτερη µείωση της τιµής των σφαιριδίων). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια
αυτού του έτους δεν παρατηρήθηκαν οι ίδιες τάσεις όσον αφορά τις πωλήσεις των
προϊόντων που µεταφέρθηκαν δια θαλάσσης: η ζήτηση λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος ήταν χαµηλότερη κατά 6% σε σχέση µε το 1998, ενώ η
ζήτηση χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος αυξήθηκε κατά 11% και η ζήτηση
σφαιριδίων µειώθηκε κατά 2%. Αν και οι τρεις µορφές σιδηροµεταλλεύµατος ανήκαν
στην ίδια αγορά προϊόντος, η ζήτηση λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος,
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων θα έπρεπε να ακολουθήσει την
ίδια εξέλιξη (πιθανόν µε ελαφρώς υψηλότερη ζήτηση για τα σφαιρίδια από ό,τι για
τις άλλες δύο µορφές σιδηροµεταλλεύµατος), γεγονός που σαφώς δεν συνέβη.

(120) ∆εύτερον, η συντριπτική πλειονότητα των πελατών που απάντησαν στα
ερωτηµατολόγια στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής ανέφεραν ότι η αύξηση της
τιµής ενός είδους κατά 5-10% δεν θα οδηγούσε σε υποκατάσταση ενός είδους
σιδηροµεταλλεύµατος από ένα άλλο.

∆. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

(121) Στην απάντησή τους, τα µέρη δεν αµφισβητούν τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.
Ωστόσο, αµφισβητούν τον κατά τα ανωτέρω ορισµό της αγοράς προϊόντος,
υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες θα µπορούσαν σε σηµαντικό βαθµό να στραφούν από
µία µορφή σιδηροµεταλλεύµατος σε µία άλλη. Ειδικότερα, τα µέρη επικαλούνται τη
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µελέτη του οικονοµικού τους συµβούλου, η οποία θεωρεί ότι τα χαλυβουργεία
µπορούν να στραφούν από µία µορφή σιδηροµεταλλεύµατος σε µία άλλη.

(122) Πρώτον, ο οικονοµικός σύµβουλος θεωρεί ότι το σιδηροµετάλλευµα είναι οµοειδές
προϊόν και ότι τα χαλυβουργεία έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν ισοδύναµα
επίπεδα παραγωγικότητας χρησιµοποιώντας φορτία µε εντελώς διαφορετική
σύνθεση. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό σύµβουλο, τούτο αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι οι διάφορες χαλυβουργικές µονάδες χρησιµοποιούν φορτία που
διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους.

(123) Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται αυτή την άποψη. Το γεγονός ότι το σιδηροµετάλλευµα
δεν είναι ένα τυπικό βασικό εµπόρευµα φαίνεται καθαρά στα αποτελέσµατα της
έρευνας της Επιτροπής. Όπως προαναφέρεται, τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά
του σιδηροµεταλλεύµατος που παράγεται στις διάφορες µεταλλευτικές περιοχές
µπορεί να παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους, όσον αφορά τόσο την
περιεκτικότητα σε σίδηρο όσο και τα επίπεδα των προσµείξεων. Παρόλο που τα
προϊόντα διαφορετικής προέλευσης ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντος, υπάρχουν
όρια στη δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ προϊόντων που εξορύσσονται από
διαφορετικές περιοχές, ενώ ιδιαίτερα από την έρευνα της Επιτροπής συνάγεται ότι οι
προµηθευτές της Αυστραλίας και της Βραζιλίας δεν θα µπορούσαν εύκολα να
αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους οι µεν εις βάρος των δε, ιδίως λόγω των
διαφορετικών χαρακτηριστικών των προϊόντων τους.

(124) Επιπλέον, η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε την άποψη του οικονοµικού συµβούλου των
µερών κατά την οποία το γεγονός ότι τα διάφορα χαλυβουργεία χρησιµοποιούν
διαφορετικά φορτία αποδεικνύει ότι τα χαλυβουργεία έχουν τη δυνατότητα να
στραφούν από ένα προϊόν σε ένα άλλο. Όπως προαναφέρεται, το φορτίο και οι όροι
επεξεργασίας που εφαρµόζονται σε κάθε χαλυβουργείο βελτιστοποιούνται σύµφωνα
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις παραγωγικότητας του
συγκεκριµένου χαλυβουργείου, µε αποτέλεσµα οι διαφορετικοί όροι επεξεργασίας
που παρατήρησε ο οικονοµικός σύµβουλος να αντικατοπτρίζουν απλώς τη
διαφορετική διαµόρφωση των υψικαµίνων (µερικές φορές υπάρχουν µεγάλες
διαφορές µεταξύ υψικαµίνων). Παρόλο που θεωρητικά κάθε χαλυβουργείο θα
µπορούσε να λειτουργεί µια διαφορετικό φορτίο από αυτό που χρησιµοποιεί, τούτο
δεν αποδεικνύει ότι τα χαλυβουργεία θα µπορούσαν στην πράξη να τροποποιήσουν
σηµαντικά το φορτίο τους (η δε έρευνα της Επιτροπής αποκλείει αυτή δυνατότητα).
Πρώτον, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των υψικαµίνων δεν έχουν τη δυνατότητα να
επιφέρουν δραστικές αλλαγές, λόγω των κινδύνων που συνεπάγονται, αλλά και λόγω
των υψηλών επενδύσεων και του χρόνου που απαιτείται για τις απαραίτητες δοκιµές.
Όπως ανέφεραν τα µέρη, οι πελάτες έχουν συντηρητική αγοραστική συµπεριφορά,
ενώ ορισµένες χαλυβουργικές εταιρείες δεν µπορούν εύκολα να κατανοήσουν
πλήρως τη λειτουργία της υψικαµίνου. ∆εύτερον, παρόλο που οι κίνδυνοι θα
µπορούσαν να µειωθούν αν η σχεδιαζόµενη αλλαγή αφορούσε απλώς την
τροποποίηση των αναλογιών λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων,
ακόµη και τότε θα εξακολουθούσαν να υπάρχουν σηµαντικοί οικονοµικοί φραγµοί
(όπως η πολύ υψηλότερη τιµή των σφαιριδίων, η ύπαρξη της µονάδας
πυροσυσσωµάτωσης κλπ.). Πρόσθετη επιβεβαίωση των ανωτέρω αποτελεί το
γεγονός ότι ακόµη και στις µονάδες της ίδιας χαλυβουργίας, συχνά χρησιµοποιούνται
διαφορετικά φορτία στις διάφορες υψικαµίνους.
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(125) ∆εύτερον, ο οικονοµικός σύµβουλος των µερών παρατήρησε «σηµαντικές
διακυµάνσεις των αναλογιών λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων από το ένα έτος στο άλλο», καθώς και
«διακυµάνσεις της πηγής των προµηθειών για τις διάφορες κατηγορίες
σιδηροµεταλλεύµατος από το ένα έτος στο άλλο» στις επί µέρους χαλυβουργικές
µονάδες. Κατά την άποψη του οικονοµικού συµβούλου, τα στοιχεία αυτά σε
συνδυασµό µε την τάση των πελατών να µειώσουν τη διάρκεια των συµβάσεων
προµήθειας, επιβεβαιώνουν ότι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν από τη
µία µορφή σιδηροµεταλλεύµατος σε µία άλλη.

(126) Η Επιτροπή δεν αµφισβητεί ότι υπό ορισµένες συνθήκες ακόµη είναι δυνατό να
τροποποιηθεί σε κάποιο βαθµό το φορτίο, ακόµη και σε επίπεδο µεµονωµένων
υψικαµίνων. Όπως αναφέρεται λεπτοµερώς ανωτέρω, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των
υψικαµίνων φροντίζουν κατ�αρχάς οι µονάδες πυροσυσσωµάτωσης να λειτουργούν
εξαντλώντας την παραγωγική τους ικανότητα, στη συνέχεια µεγιστοποιούν τη χρήση
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος (στο βαθµό που τους το επιτρέπουν τεχνικοί
περιορισµοί) και στη συνέχεια καλύπτουν τις υπόλοιπες ανάγκες τους µε σφαιρίδια.
Ασφαλώς, οι διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα οδηγούν σε
διαφορετικά φορτία. Για παράδειγµα, σε περιόδους υψηλής ζήτησης τα
χαλυβουργεία πρέπει να αυξήσουν την αναλογία σφαιριδίων (παρά την υψηλότερη
τιµή τους), διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν σε απόλυτες τιµές την
ποσότητα των παραγόµενων πυροσυσσωµάτων (λόγω περιορισµών στην παραγωγική
ικανότητα) και διότι δεν µπορούν να αυξήσουν την αναλογία χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος πέραν ορισµένων τεχνικών ορίων. Όπως ανέφερε µια
χαλυβουργική µονάδα, «η ζήτηση σφαιριδίων εξαρτάται άµεσα από την παραγωγική
ικανότητα των υψικαµίνων. Οι µονάδες πυροσυσσωµάτωσης λειτουργούν µε τη
µέγιστη παραγωγική τους ικανότητα. Όταν η παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος
µειώνεται, η ζήτηση σφαιριδίων είναι η πρώτη που µειώνεται (υψηλότερη τιµή)». Οι
πελάτες ενδέχεται επίσης να τροποποιήσουν το φορτίο που χρησιµοποιούν όταν
εισάγεται στην αγορά µια νέα ποιότητα σιδηροµεταλλεύµατος ή/και όταν ένα
υφιστάµενο µεταλλείο τείνει να εξαντληθεί. Στις περιπτώσεις αυτές οι πελάτες
εξετάζουν σε ποιο βαθµό µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη νέα ποιότητα
αντικαθιστώντας άλλες ποιότητες της ίδιας κατηγορίας µεταλλεύµατος. Παρόλο που
η υποκατάσταση περιορίζεται ουσιαστικά σε µία µορφή µεταλλεύµατος, µπορεί να
έχει συνέπειες στο φορτίο, για παράδειγµα επηρεάζοντας την παραγωγικότητα της
µονάδας πυροσυσσωµάτωσης.

(127) Ωστόσο, κατά την άποψη της Επιτροπής οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν το
συµπέρασµά της ότι οι πελάτες δεν θα τροποποιούσαν το φορτίο της υψικαµίνου
τους αν άλλαζαν µόνο οι σχετικές τιµές των διαφόρων µορφών
σιδηροµεταλλεύµατος. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι ανωτέρω αλλαγές, που θα
συνεπάγονταν τροποποίηση του φορτίου και των όρων επεξεργασίας διατηρώντας
ταυτόχρονα παραπλήσιες απαιτήσεις παραγωγικότητας, υπόκεινται σε σηµαντικούς
φραγµούς, λόγω των τεχνικών κινδύνων, αλλά και για οικονοµικούς λόγους
(µεγιστοποίηση της χρήσης της µονάδας σφαιροποίησης, καθότι το λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα είναι πολύ φθηνότερο από το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα,
το οποίο µε τη σειρά του είναι πολύ φθηνότερο από τα σφαιρίδια). Στο πλαίσιο αυτό,
φαίνεται ότι διακυµάνσεις των σχετικών τιµών της τάξεως του 5-10% δεν αρκούν για
να επηρεαστούν τα οικονοµικά δεδοµένα λειτουργίας της µονάδας και για να
αναγκαστούν οι υπεύθυνοι λειτουργίας των υψικαµίνων να αναλάβουν σηµαντικούς
κινδύνους.
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(128) Τα µέρη αµφισβητούν επίσης το γεγονός ότι η έρευνα της Επιτροπής αποδεικνύει την
ύπαρξη σηµαντικών φραγµών όσον αφορά τη στροφή από µία µορφή
σιδηροµεταλλεύµατος σε µία άλλη. Ειδικότερα, τα µέρη υπέβαλαν αποσπάσµατα από
έγγραφα πελατών που αποδεικνύουν, κατά την άποψή τους, ότι οι πελάτες έχουν τη
δυνατότητα να στραφούν από ένα είδος σιδηροµεταλλεύµατος σε ένα άλλο.

(129) Ωστόσο, η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε την ερµηνεία αυτών των αποσπασµάτων από
τα µέρη. Πρώτον, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένα από αυτά τα αποσπάσµατα δεν
είναι πειστικά (όπως οι δηλώσεις αρκετών πελατών σχετικά µε τη στροφή από µία
ποιότητα ενός είδους σιδηροµεταλλεύµατος σε άλλη ποιότητα του ίδιου είδους
σιδηροµεταλλεύµατος ή η δήλωση ενός πελάτη που θέτει ως προϋπόθεση για τη
στροφή από µία µορφή σιδηροµεταλλεύµατος σε µία άλλη τη λειτουργικότητα ενός
τέτοιου εγχειρήµατος), ενώ πολλά αποσπάσµατα στην πραγµατικότητα υποστηρίζουν
τα συµπεράσµατα της Επιτροπής. Για παράδειγµα, τα µέρη παραθέτουν την
απάντηση ενός πελάτη που αναφέρει ότι «δεν θα τροποποιήσουµε τις αναλογίες
ανάµειξης λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, σφαιριδίων και χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος· ωστόσο, ενδέχεται να τροποποιήσουµε τις αναλογίες
ανάµειξης όταν χρειαστεί επισκευή του µηχανήµατος πυροσυσσωµάτωσης. Ακόµη
και στην περίπτωση αυτή, θα µειώσουµε ελαφρά την αναλογία λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και θα την αντισταθµίσουµε µε αύξηση της αναλογίας
σφαιριδίων, όµως µια τέτοια επισκευή είναι αναγκαία ανά περιόδους αρκετών ετών».
Οµοίως, τα µέρη παρέθεσαν τις δηλώσεις µιας άλλης χαλυβουργικής µονάδας που
ανέφερε ότι «το ποσοστό χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος περιορίζεται σε 20%
για λειτουργικούς λόγους. Έτσι, το ποσοστό λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και
σφαιριδίων υπερβαίνει το 80%. Το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα, δεδοµένου ότι
θεωρείται οικονοµικότερο από τα σφαιρίδια, χρησιµοποιείται κατά το δυνατό
περισσότερο. Τα σφαιρίδια χρησιµοποιούνται ως εξισορροπητικό µετάλλευµα.»
Γενικότερα, προκύπτει σαφώς ότι από τεχνική άποψη είναι πράγµατι δυνατή µόνον η
εναλλαγή µεταξύ σφαιριδίων και λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος. Όµως η
δυνατότητα εναλλαγής περιορίζεται από πολύ σηµαντικούς οικονοµικούς και
λειτουργικούς φραγµούς (όπως οι πολύ υψηλές διαφορές τιµής και η λειτουργία των
µονάδων σφαιροποίησης στο όριο της παραγωγικής τους ικανότητας).

(130) Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα παραθέµατα που επικαλέστηκαν
τα µέρη αφορούν θεωρητικούς τεχνικούς φραγµούς στην εναλλαγή µεταξύ των
διαφόρων µορφών σιδηροµεταλλεύµατος. Στις δηλώσεις αυτές δεν λαµβάνονται
υπόψη οι περιορισµοί της ικανότητας πυροσυσσωµάτωσης, λειτουργικοί περιορισµοί
(η λειτουργία της υψικαµίνου πρέπει να είναι σταθερή, γεγονός που δεν επιτρέπει τις
συχνές αλλαγές), παράγοντες που σχετίζονται µε την εφοδιαστική διαχείριση,
συµβατικές διευθετήσεις ή οικονοµικοί φραγµοί στη δυνατότητα εναλλαγής,
παράγοντες που εξετάζονται σε άλλα σηµεία της απάντησής τους. Για παράδειγµα,
τα µέρη επικαλούνται τη δήλωση ενός ευρωπαίου πελάτη ότι ο ίδιος θα µπορούσε
θεωρητικά να τροποποιήσει το 5-10% του µείγµατός του. Ωστόσο, στη συνέχεια της
απάντησής του ο εν λόγω πελάτης ανέφερε ότι εκµεταλλεύεται τη µονάδα
σφαιροποίησής του στο όριο της παραγωγικής της ικανότητας και ότι σε περίπτωση
σχετικής διακύµανσης των τιµών του λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, των
σφαιριδίων και του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος δεν θα τροποποιούσε τις
αναλογίες του φορτίου της υψικαµίνου του.

(131) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει εποµένως ότι υπό µία ευρύτερη
προοπτική συνδυάζουσα όλους τους σχετικούς παράγοντες προκύπτει σαφώς από την
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έρευνα ότι κάθε µορφή σιδηροµεταλλεύµατος συνιστά αγορά σχετικού προϊόντος.
Ειδικότερα, πρέπει να υποµνησθεί ότι οι πελάτες σχεδόν οµόφωνα επιβεβαίωσαν ότι,
λαµβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία, δεν θα τροποποιούσαν τις αναλογίες
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και
σφαιριδίων, σε περίπτωση αύξησης της τιµής µίας από τις ανωτέρω µορφές
σιδηροµεταλλεύµατος κατά 5-10% σε σχέση µε τις άλλες µορφές.

(132) Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι τα µέρη παραδέχονται σιωπηρά ότι κάθε µορφή
σιδηροµεταλλεύµατος συνιστά διακριτή αγορά, καθότι αναγνωρίζουν στην απάντησή
τους ότι το περιθώριο κέρδους από τα σφαιρίδια (και σε κάποιο βαθµό, το περιθώριο
κέρδους από το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα) σε ένα δεδοµένο έτος µπορεί να
αυξηθεί κάπως σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, όταν υπάρχει σηµαντικά
υψηλότερη ζήτηση για σφαιρίδια (ή για χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα) κατά το
έτος αυτό και, κατά συνέπεια, αύξηση της τιµής αυτής της µορφής
σιδηροµεταλλεύµατος. Αν όλες οι µορφές σιδηροµεταλλεύµατος ανήκαν στην ίδια
αγορά, τότε η αύξηση της τιµής µίας µορφής θα οδηγούσε σε µείωση της ζήτησής
της (και σε αύξηση της ζήτησης για τις άλλες µορφές). Επιπλέον, η δήλωση των
µερών δείχνει ότι η στροφή από τη µία µορφή σιδηροµεταλλεύµατος σε µια άλλη δεν
αποτελεί οικονοµικά συµφέρουσα επιλογή. Σε περίπτωση που ένας υποθετικός
προµηθευτής µιας µορφής σιδηροµεταλλεύµατος (π.χ. λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος) µε δεσπόζουσα θέση επιχειρούσε να αυξήσει την τιµή της
µορφής αυτής κατά 5-10%, και υποθέτοντας ότι οι πελάτες θα µπορούσαν να
στραφούν σε µια άλλη µορφή σιδηροµεταλλεύµατος (π.χ. σφαιρίδια) σε επαρκή
βαθµό ώστε να καταστεί µη επικερδής η επιχειρούµενη αύξηση της τιµής, τότε θα
σηµειωνόταν σηµαντική αύξηση της ζήτησης για την άλλη µορφή
σιδηροµεταλλεύµατος. Σύµφωνα µε τη δήλωση των µερών, η αύξηση της ζήτησης θα
οδηγούσε σε αύξηση της τιµής της άλλης µορφής (στο ανωτέρω παράδειγµα, των
σφαιριδίων). Τούτο φαίνεται πιθανό για τον πρόσθετο λόγο ότι υπάρχει περιορισµένη
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σιδηροµεταλλεύµατος διακινούµενου δια
θαλάσσης. Εποµένως, οι πελάτες δεν θα είχαν ιδιαίτερα κίνητρα να στραφούν σε
άλλη µορφή σιδηροµεταλλεύµατος, καθότι τούτο θα προκαλούσε σηµαντικά
οικονοµικά και τεχνικά προβλήµατα, καθώς και προβλήµατα εφοδιαστικής
διαχείρισης, χωρίς να αποφευχθεί η αύξηση των τιµών.

E. ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ

(133) Το σιδηροµετάλλευµα πωλείται επίσης σε µορφές κατάλληλες για µετατροπή σε
σίδηρο άµεσης αναγωγής (ΣΑΑ), που µε τη σειρά του µπορεί να τροφοδοτήσει κάµινο
βολταϊκού τόξου για την παραγωγή χάλυβα. Το σιδηροµετάλλευµα ΑΑ διατίθεται σε
τρεις µορφές: χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΣΑΑ, σφαιρίδια ΣΑΑ και λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα ΣΑΑ (συµπεριλαµβανοµένου του υλικού τροφοδότησης µονάδων
σφαιροποίησης ΣΑΑ). Ωστόσο, δεδοµένου ότι στη ∆υτική Ευρώπη δεν υπάρχει
ζήτηση για λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΣΑΑ/υλικό τροφοδότησης µονάδων
σφαιροποίησης ΣΑΑ, δεν γίνεται περαιτέρω λόγος για τα προϊόντα αυτά και η
παρούσα απόφαση επικεντρώνεται στο χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ και στα
σφαιρίδια ΑΑ.

(134) Όσον αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ και σφαιριδίων ΑΑ, αφενός, και χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος ΒΚΟ και σφαιριδίων ΒΚΟ, αφετέρου, υπάρχει µονοµερής
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δυνατότητα υποκατάστασης: το δεύτερο προϊόν µπορεί να υποκατασταθεί από το
πρώτο, αλλά όχι και το αντίστροφο, κυρίως λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητας σε
σίδηρο και του χαµηλότερου επιπέδου προσµείξεων του µεταλλεύµατος ΑΑ. Ωστόσο,
έχοντας υπόψη την υψηλότερη τιµή του σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ η δυνατότητα
υποκατάστασης µεταξύ µεταλλεύµατος ΑΑ και του µεταλλεύµατος ΒΚΑ είναι µόνο
θεωρητική.

(135) Τα µέρη ισχυρίζονται επίσης ότι το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ δεν
αποτελεί χωριστή αγορά προϊόντος, διότι µπορεί να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου
από σφαιρίδια (για λόγους σαφήνειας πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µέρη παραδέχονται
πως, αντίθετα, το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ δεν αποτελεί υποκατάστατο
για τα σφαιρίδια ΑΑ). Σύµφωνα µε τα µέρη, η χρησιµοποίηση χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ κατά παράδοση στο παρελθόν ήταν υποχρεωτική, διότι τα
σφαιρίδια έχουν την τάση να συγκολλούνται σε υψηλές θερµοκρασίες (όταν οι
υπεύθυνοι ΑΑ θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητα) και διότι το χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα εµποδίζει αυτή τη συγκόλληση. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες
επένδυσης των σφαιριδίων εµποδίζουν τη συγκόλληση και εποµένως το χονδρόκοκκο
µετάλλευµα δεν αποτελεί πλέον απαραίτητη εισροή. Έτσι, τα µέρη υποστηρίζουν ότι
αν το σιδηροµετάλλευµα ΑΑ έπρεπε να διαχωριστεί από το σιδηροµετάλλευµα ΒΚ,
τότε θα έπρεπε να εξεταστούν δύο αγορές: η αγορά σφαιριδίων ΑΑ, αφενός, και η
αγορά που θα συνδύαζε το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ και τα σφαιρίδια ΑΑ,
αφετέρου.

(136) Η Επιτροπή συµφωνεί ότι, από τεχνική άποψη, τα σφαιρίδια ΑΑ µπορούν να
αντικαταστήσουν πλήρως το χονδρόκοκκο µετάλλευµα. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα
της έρευνας δείχνουν ότι οι οικονοµικοί φραγµοί για τη στροφή από τη µία µορφή
σιδηροµεταλλεύµατος σε µία άλλη στον τοµέα ΑΑ είναι ενδεχοµένως χαµηλότεροι
από ό,τι στον τοµέα ΒΚ. Ειδικότερα, ο µοναδικός δυτικοευρωπαίος πελάτης που
προµηθεύεται χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ και σφαιρίδια ΑΑ ανέφερε ότι αν
οι τιµές του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος αυξάνονταν κατά 5 έως 10% και οι
τιµές των σφαιριδίων παρέµεναν σταθερές, κατά πάσα πιθανότητα θα σηµειωνόταν
σηµαντική υποκατάσταση του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος από τα
σφαιρίδια. Συνεπώς, συνάγεται ότι υπάρχει µονοµερής δυνατότητα υποκατάστασης
µεταξύ χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ και σφαιριδίων ΑΑ, καθότι το
χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ δεν µπορεί να αντικαταστήσει τα σφαιρίδια ΑΑ
πέραν ενός ορισµένου ποσοστού του φορτίου (για τεχνικούς λόγους), αλλά τα
σφαιρίδια ΑΑ µπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως το χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα ΑΑ. Συνεπώς, ο αντίκτυπος της πράξης στον ανταγωνισµό όσον
αφορά το σιδηροµετάλλευµα ΑΑ πρέπει να εκτιµηθεί µε βάση δύο αγορές προϊόντος:
(i) σφαιρίδια ΑΑ, και (ii) σιδηροµετάλλευµα ΑΑ (συµπεριλαµβανοµένου του
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος και των σφαιριδίων).

(137) Στην απάντησή τους τα µέρη ισχυρίζονται ότι τα µεταλλεύµατα ΑΑ δεν αποτελούν
σχετική αγορά, επειδή ο ΣΑΑ (που προκύπτει από την άµεση αναγωγή του
µεταλλεύµατος ΑΑ) θα µπορούσε να αντικατασταθεί από παλαιοσίδηρο ή
ακατέργαστο χυτοσίδηρο. Ο ισχυρισµός αυτός δεν ευσταθεί, όταν υποβληθεί σε
προσεκτικό έλεγχο. Τα µέρη δεν αµφισβητούν ότι µόνο το µετάλλευµα ΑΑ είναι
κατάλληλο για την παραγωγή ΣΑΑ. Το επιχείρηµά τους είναι ότι ο ΣΑΑ, το προϊόν
που προσφέρουν οι αγοραστές σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ (και όχι οι παραγωγοί
σιδήρου ΑΑ) µπορεί να αντικατασταθεί από άλλα προϊόντα. Με άλλα λόγια, τα µέρη
ισχυρίζονται ότι τα µεταλλεύµατα ΑΑ δεν αποτελούν χωριστή αγορά προϊόντος, διότι
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στην αγορά µεταγενέστερου σταδίου, ο ΣΑΑ (που προκύπτει από την επεξεργασία
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ και αποτελεί υλικό τροφοδότησης της καµίνου βολταϊκού
τόξου) µπορεί να αντικατασταθεί από άλλα προϊόντα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η
παρουσία εναλλακτικών επιλογών σε αγορά µεταγενέστερου σταδίου δεν εµποδίζει
την ύπαρξη ισχύος στην αγορά προγενέστερου σταδίου. Το γεγονός ότι οι παραγωγοί
ΣΑΑ ανταγωνίζονται ενδεχοµένως µε προµηθευτές παλαιοσιδήρου ή ακατέργαστου
χυτοσιδήρου δεν εµποδίζει κατ�ανάγκη έναν υποθετικό προµηθευτή
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ που κατέχει µονοπωλιακή θέση να επιβάλει µονοπωλιακές
τιµές για το σιδηροµετάλλευµα που προµηθεύει στους παραγωγούς ΣΑΑ (που στη
συνέχεια πωλούν τον ΣΑΑ σε χαλυβουργικές µονάδες που χρησιµοποιούν τη µέθοδο
της καµίνου βολταϊκού τόξου). Η µοναδική συνέπεια της ύπαρξης εναλλακτικών
επιλογών έναντι του ΣΑΑ είναι ότι οι παραγωγοί ΣΑΑ επιβαρύνονται µε υψηλό
κόστος προµήθειας (λόγω της υψηλής τιµής του σιδηροµεταλλεύµατος), ενώ
αναγκάζονται να πωλούν σε χαµηλές τιµές (λόγω της ύπαρξης υποκατάστατων για
την παραγωγής του ΣΑΑ).

(138) Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει
δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ παλαιοσιδήρου, ΣΑΑ και ακατέργαστου
χυτοσιδήρου. Ειδικότερα, όπως αναγνωρίζουν τα µέρη, ο παλαιοσίδηρος δεν είναι
υλικό υψηλής ποιότητας. Εποµένως, τα προϊόντα χαµηλής προστιθέµενης αξίας, όπως
οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος, µπορούν να παραχθούν από παλαιοσίδηρο κατά
100%, αλλά τα υψηλής προστιθέµενης αξίας επιµήκη ή πλατέα προϊόντα έλασης που
παράγονται µε τη διαδικασία της ΚΒΤ απαιτούν σηµαντική αναλογία πολύ
καθαρότερων πρώτων υλών, όπως ο ακατέργαστος χυτοσίδηρος ή ο ΣΑΑ. Πρέπει
επίσης να σηµειωθεί ότι, παρόλο που ο παλαιοσίδηρος είναι συνήθως φθηνότερος από
τον ΣΑΑ (και για το λόγο αυτό τα χαλυβουργεία που λειτουργούν µε τη µέθοδο της
ΚΒΤ προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την αναλογία παλαιοσιδήρου), τούτο δεν
ισχύει πάντα, ιδίως σε περιόδους υψηλής ζήτησης παλαιοσιδήρου. Ενώ ο ΣΑΑ
θεωρητικά ανταγωνίζεται µε το στερεό ακατέργαστο χυτοσίδηρο, υπάρχουν ενδείξεις
ότι η δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ τους είναι επίσης περιορισµένη, διότι ο
ακατέργαστος χυτοσίδηρος περιέχει ποσοστό άνθρακα 4% ή και περισσότερο και έτσι
απαιτεί πρόσθετο οξυγόνο κατά την επεξεργασία του. Εποµένως, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο κατά την έναρξη της διαδικασίας τήξης, ενώ στη συνέχεια
απαιτείται τροφοδότηση είτε µε παλαιοσίδηρο είτε µε ΣΑΑ.

(139) Ωστόσο, το ερώτηµα αν το σιδηροµετάλλευµα που είναι κατάλληλο για την
παραγωγή ΣΑΑ ανήκει σε διακριτές αγορές προϊόντος µπορεί να παραµείνει ανοικτό,
δεδοµένου ότι η εκτίµηση από απόψεως ανταγωνισµού δεν επηρεάζεται από
οποιαδήποτε δυνατή απάντηση.

ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(140) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνάγεται το συµπέρασµα ότι το λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα, το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα και τα σφαιρίδια
σιδηροµεταλλεύµατος συνιστούν τρεις χωριστές αγορές προϊόντος. Επιπλέον,
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το σιδηροµετάλλευµα που είναι κατάλληλο για την
παραγωγή ΣΑΑ ανήκει σε διακριτές αγορές προϊόντος και, εποµένως, πρέπει επίσης
να εξεταστούν οι συνέπειες της πράξης στον ανταγωνισµό στην υποθετική αγορά
προϊόντος για σφαιρίδια ΑΑ και στην υποθετική αγορά προϊόντος που συνδυάζει τα
σφαιρίδια ΑΑ και το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ.
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VI. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

(141) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές σιδηροµεταλλεύµατος
πρέπει να θεωρηθούν ως συνολική παγκόσµια παραγωγή. Πρώτον, τα µέρη
υπογραµµίζουν ότι τα περισσότερα µεγάλα χαλυβουργεία του κόσµου
προµηθεύονται σιδηροµετάλλευµα τόσο από εγχώρια µεταλλεία, όσο και από
µεταλλεία άλλων χωρών. ∆εύτερον, τα µέρη διατυπώνουν την άποψη ότι ο
παγκόσµιος χαρακτήρας των αγορών σιδηροµεταλλεύµατος προκύπτει από την
παγκόσµια διάσταση των αγορών χάλυβα µεταγενέστερου σταδίου. Λόγω του
παγκόσµιου χαρακτήρα των αγορών χάλυβα, οι παραγωγοί σιδηροµεταλλεύµατος
πρέπει να πωλούν τα προϊόντα τους σε τιµές που επιτρέπουν στους πελάτες τους (τα
χαλυβουργεία) να παράγουν προϊόντα χάλυβα που θα είναι ανταγωνιστικά. Αν µια
επιχείρηση εκµετάλλευσης µεταλλείων επεδίωκε να επιτύχει υψηλότερη τιµή για το
µετάλλευµά της από ένα παρακείµενο χαλυβουργείο, τότε η παραγωγή αυτού του
χαλυβουργείου θα έµενε εκτός αγοράς λόγω της υψηλής τιµής της, γεγονός που µε τη
σειρά του θα έθιγε σοβαρά τα συµφέροντα της επιχείρησης εκµετάλλευσης
µεταλλείων (λόγω της βέβαιης απώλειας ενός κοντινού πελάτη).

(142) Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται την ανωτέρω άποψη. Βάσει των αποτελεσµάτων της
ενδελεχούς έρευνάς της, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πελάτες που είναι εγκατεστηµένοι
σε χώρες µε εγχώρια παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος (οι οποίοι σε ορισµένες
περιπτώσεις µπορούν να επιλέξουν µεταξύ εγχώριων προµηθειών και προµηθειών
µεταφερόµενων δια θαλάσσης) πρέπει να διαχωριστούν από τους πελάτες που είναι
εγκατεστηµένοι σε χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν σχεδόν καθόλου εγχώρια παραγωγή
σιδηροµεταλλεύµατος (όπως οι παραγωγοί χάλυβα της ∆υτικής Ευρώπης και της
Ιαπωνίας). Η εξέταση που ακολουθεί ισχύει για όλα τα είδη σιδηροµεταλλεύµατος.

A. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ

(143) Το σιδηροµετάλλευµα παραδίδεται στους πελάτες αφού µεταφερθεί είτε
σιδηροδροµικώς (στην περίπτωση περιοχών µε µεγάλη εγχώρια παραγωγή, όπως η
Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ) ή/και µέσω πλοίων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά
για το σκοπό αυτό. Οι πωλήσεις σιδηροµεταλλεύµατος που παραδίδεται µε πλοία
χαρακτηρίζονται ως «πωλήσεις δια θαλάσσης».

(144) Για να είναι οικονοµικά συµφέρουσα η µεταφορά σιδηροµεταλλεύµατος συνήθως
απαιτείται ειδική υποδοµή υψηλής χωρητικότητας. Όσον αφορά τη χερσαία
µεταφορά, φαίνεται ότι οι συµβατικοί σιδηρόδροµοι δεν είναι κατάλληλοι για τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις της µεταφοράς σιδηροµεταλλεύµατος. Το σιδηροµετάλλευµα
µεταφέρεται σε µεγάλες ποσότητες µε τρένα µήκους 2 έως 3 χλµ., ενώ οι
σιδηροτροχιές πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένες για τα πολύ µεγάλα και βαριά
αυτά τρένα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σιδηροµετάλλευµα κατά κανόνα
µεταφέρεται µέσω ειδικών σιδηροδρόµων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το
σκοπό αυτό. Οµοίως, η µεταφορά σιδηροµεταλλεύµατος δια θαλάσσης µέσω πλοίων
µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (δηλαδή πλοίων παρόµοιων µε τα µεγαλύτερα
δεξαµενόπλοια πετρελαίου) δεν είναι οικονοµικά συµφέρουσα. Αντίθετα, απαιτούνται
ειδικά πλοία χωρητικότητας µέχρι 200.000 τόνων (ισοδύναµη µε τη χωρητικότητα των
µεγαλύτερων δεξαµενόπλοιων πετρελαίου). Επιπλέον, τα πλοία µεταφοράς
σιδηροµεταλλεύµατος µπορούν να εξυπηρετηθούν µόνο σε ορισµένους λιµένες
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µεγάλου βάθους µε ειδική υποδοµή και µε κατάλληλο εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση
αυτών των πλοίων.

(145) Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν µπορούν όλοι οι παραγωγοί
σιδηροµεταλλεύµατος να εφοδιάζουν όλους τους πελάτες σε όλο τον κόσµο. Στην
πράξη, το κατά πόσον ένας προµηθευτής σιδηροµεταλλεύµατος µπορεί να παραδίδει
τα προϊόντα του σε έναν συγκεκριµένο πελάτη εξαρτάται από την ύπαρξη (ή την
απουσία) επαρκούς υποδοµής µεταφορών µεταξύ τους. Κατά συνέπεια, η ύπαρξη
µεταφορικών συνδέσεων είναι καθοριστική για το ποιοι προµηθευτές µπορούν να
προσεγγίσουν ποιους πελάτες και το αντίστροφο.

B. ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ «ΕΓΧΩΡΙΩΝ» ΚΑΙ «ΕΦΟ∆ΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

(146) Σε πολλά µέρη του κόσµου οι πελάτες συνήθως καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες
τους σε σιδηροµετάλλευµα από «εγχώριους» προµηθευτές µε τους οποίους
συνδέονται είτε µέσω σιδηροδρόµου είτε µέσω εσωτερικών πλωτών οδών. Για
παράδειγµα, τούτο ισχύει για τις ΗΠΑ, όπου το 88% της ζήτησης καλύπτεται από
µεταλλεία της Βόρειας Αµερικής (ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται κυρίως από
προµηθευτές της Βραζιλίας) ή για την Ανατολική Ευρώπη, όπου το 80% των
προµηθειών προέρχεται από εγχώριους παραγωγούς σιδηροµεταλλεύµατος. Συνεπώς,
οι όροι του ανταγωνισµού στις περιοχές αυτές καθορίζονται πρωτίστως από τα
χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς (όπως η σχετική ανταγωνιστικότητα των
εγχώριων προµηθευτών και η διάρθρωση της ζήτησης στις περιοχές αυτές).
Επιπλέον, η ζήτηση στις περιοχές αυτές συχνά προσαρµόζεται στα είδη και τις
ποιότητες των προϊόντων που προσφέρουν τα «εγχώρια» µεταλλεία και, συνεπώς,
µπορεί να αφορά ένα συγκεκριµένο µείγµα προϊόντων. Για παράδειγµα, στη
Βραζιλία ή την Αυστραλία οι πελάτες χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά την
ποιότητα σιδηροµεταλλεύµατος που παράγεται στις χώρες αυτές. Οµοίως, οι
χαλυβουργικές µονάδες της Βόρειας Αµερικής χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά
σφαιρίδια, διότι ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των αποθέσεων
σιδηροµεταλλεύµατος της περιοχής. Η παραδοσιακή διάρθρωση των αγορών είναι
εντελώς διαφορετική στην Ανατολική Ευρώπη ή την Ανατολική Ασία, όπου υπάρχει
υψηλότερη ζήτηση για λεπτόκοκκο και χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα.

(147) Αντίθετα, µια ιδιαίτερη κατάσταση επικρατεί στην ∆υτική Ευρώπη, την Ανατολική
Ασία (Ιαπωνία, Ταϊβάν και Νότια Κορέα) και, σε µικρότερο βαθµό, στην Κίνα, όπου
οι εγχώριες προµήθειες είναι σε µεγάλο βαθµό ανεπαρκείς ή µη ανταγωνιστικές. Ως
εκ τούτου, στις περιοχές αυτές οι πελάτες είναι υποχρεωµένοι να αγοράζουν
προϊόντα από προµηθευτές εγκατεστηµένους σε µακρινές αποστάσεις που διαθέτουν
πρόσβαση στη σχετική υποδοµή µεταφορών. Στην πράξη, η µεταφορά γίνεται κατά
κύριο λόγο µε πλοία, διότι η χερσαία µεταφορά δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τις
παραδόσεις δια θαλάσσης για τους πελάτες αυτούς. Η Ιαπωνία και η Ταϊβάν λόγω
της γεωγραφίας τους είναι προσιτές µόνο µέσω πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν
κατάλληλες χερσαίες συνδέσεις µεταξύ των πελατών της ∆υτικής Ευρώπης και των
ηπειρωτικών περιοχών προµήθειας (όπως η Κίνα, η πρώην ΕΣΣ∆ ή η Ινδία).
Επιπλέον, τα αποθέµατα σιδηροµεταλλεύµατος της Κίνας και της Ρωσίας
χαρακτηρίζονται από χαµηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (περίπου 30% έναντι 60%
στην περίπτωση των µεταλλείων της Βραζιλίας και της Αυστραλίας), γεγονός που
αυξάνει περαιτέρω το κόστος µεταφοράς (διότι σε κάθε µονάδα του µεταφερόµενου
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σιδήρου αντιστοιχεί µεγαλύτερη ποσότητα άχρηστων ορυκτών και µη σιδηρούχου
υλικού).

(148) ∆εδοµένου ότι είτε δεν υπάρχουν είτε είναι πολύ µικρές οι εγχώριες προµήθειες, οι
πελάτες στη ∆υτική Ευρώπη ή την Ανατολική Ασία εξαρτώνται σχεδόν εξ
ολοκλήρου από προµήθειες µεταφερόµενες δια θαλάσσης από τη Βραζιλία, την
Αυστραλία, τον Καναδά, την Ινδία και την Αφρική. Κατά συνέπεια, οι πελάτες
αναγκάζονται να αγοράζουν µόνο τα είδη και τις ποιότητες του προϊόντος που
διαθέτουν οι εν λόγω προµηθευτές και καλύπτουν τις ανάγκες τους σε
σιδηροµετάλλευµα από διαφορετικούς προµηθευτές σε σχέση µε αυτούς που
υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι, αν ένας υποθετικός
προµηθευτής που κατείχε µονοπωλιακή θέση στην αγορά µεταλλεύµατος
µεταφερόµενου δια θαλάσσης αύξανε τις τιµές του κατά 5-10% στις περιοχές αυτές,
οι πελάτες δεν θα µπορούσαν να βρουν εναλλακτικές πηγές προµήθειας για να
αποφύγουν αυτή την αύξηση της τιµής. Τούτο επιβεβαιώνεται σαφώς από το γεγονός
ότι παρόλο που η τιµή αναφοράς του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος στη
∆υτική Ευρώπη αυξήθηκε κατά 11,8% το 2000, κανένας νέος προµηθευτής δεν
άρχισε να πωλεί χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα στη ∆υτική Ευρώπη κατά τη
διάρκεια αυτού του έτους. Άλλη µία ένδειξη προς τούτο είναι το γεγονός ότι οι τιµές
στις περιοχές που εφοδιάζονται µε σιδηροµετάλλευµα µεταφερόµενο δια θαλάσσης
δεν ακολουθούν τις ίδιες τάσεις µε αυτές που παρατηρούνται σε άλλες περιοχές. Για
παράδειγµα, τα στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη δείχνουν ότι µεταξύ των ετών 1997
και 1998, οι τιµές αυξήθηκαν κατά 6% στις ΗΠΑ, ενώ µειώθηκαν κατά 1% στη
∆υτική Ευρώπη.

(149) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνάγεται ότι οι όροι του ανταγωνισµού στις περιοχές
που εφοδιάζονται µε σιδηροµετάλλευµα µεταφερόµενο δια θαλάσσης (περιοχές που
εξαρτώνται εν όλω ή εν µέρει από τις δια θαλάσσης µεταφερόµενες προµήθειες) είναι
ιδιαίτεροι στις περιοχές αυτές και, κατά συνέπεια, η προµήθεια των διαφόρων ειδών
σιδηροµεταλλεύµατος στις περιοχές αυτές εµπίπτει σε γεωγραφικές αγορές διακριτές
από την προµήθεια µεταλλευµάτων από τις περιοχές που δεν εφοδιάζονται µε
σιδηροµετάλλευµα δια θαλάσσης. Τούτο επιβεβαιώνεται σε αδρές γραµµές από τα
αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής.

Γ. ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΦΟ∆ΙΑΖΟΜΕΝΗ ∆ΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

(150) Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί αν πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των
εφοδιαζόµενων δια θαλάσσης περιοχών και ειδικότερα µεταξύ της ∆υτικής Ευρώπης,
αφενός, και της Ανατολικής Ασίας, αφετέρου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένα
στοιχεία δείχνουν ότι η ∆υτική Ευρώπη πρέπει να ενταχθεί σε µια ευρύτερη αγορά
εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης που περιλαµβάνει περιοχές και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού, λόγω της ύπαρξης παραπλήσιων συνθηκών προσφοράς και ζήτησης
στην ευρύτερη αυτή περιοχή (και κυρίως ως προς το κόστος µεταφοράς). Ωστόσο,
δεν είναι απαραίτητο να αποφασιστεί αν υφίσταται µια τέτοια γεωγραφική αγορά,
επειδή η εκτίµηση από απόψεως ανταγωνισµού θα ήταν σχεδόν η ίδια στην
περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που η αγορά περιλαµβάνει µόνο τη
∆υτική Ευρώπη: οι µοναδικοί σηµαντικοί καταναλωτές σιδηροµεταλλεύµατος
µεταφερόµενου δια θαλάσσης σε περιοχές που βρέχονται από τον Ατλαντικό, εκτός
από τη ∆υτική Ευρώπη, βρίσκονται στην περιοχή του κόλπου του Μεξικού στις
ΗΠΑ και στον ανατολικό Καναδά. Ωστόσο, στις περιοχές αυτές καταναλώνονται
µόνο µικρές σχετικά ποσότητες σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης.
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(151) ∆εν είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστεί η έκταση των εφοδιαζόµενων δια θαλάσσης
αγορών για τα προϊόντα σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ επειδή (i) υπάρχει ένας µόνο
αγοραστής σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ στη ∆υτική Ευρώπη, (ii) ο πελάτης αυτός
ανήκει σε ευρύτερο όµιλο µε µονάδες παραγωγής ΣΑΑ σε διάφορες ηπείρους και
(iii) η πράξη θα δηµιουργούσε δεσπόζουσα θέση ανεξαρτήτως του ορισµού της
γεωγραφικής αγοράς που θα προέκυπτε. Συνεπώς, το παρόν κεφάλαιο δεν
πραγµατεύεται περαιτέρω το σιδηροµετάλλευµα ΑΑ.

(152) Στην κοινοποίηση αιτιάσεων η Επιτροπή διατύπωσε την προκαταρκτική άποψη ότι
ενδέχεται να υπάρχει µια δυτικοευρωπαϊκή αγορά σιδηροµεταλλεύµατος για τους
εξής λόγους: (i) η ζήτηση που προέρχεται από τους πελάτες της ∆υτικής Ευρώπης
είναι διαφορετική από τη ζήτηση που προέρχεται από πελάτες άλλων περιοχών
(ειδικότερα, οι αναλογίες λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων είναι διαφορετικές από αυτές της Ανατολικής
Ασίας)· (ii) το κόστος µεταφοράς επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και τα κίνητρα
των προµηθευτών να πραγµατοποιούν πωλήσεις στη ∆υτική Ευρώπη, µε αποτέλεσµα
οι όροι της προσφοράς στη ∆υτική Ευρώπη να είναι διαφορετικοί από αυτούς που
επικρατούν ενδεχοµένως στις άλλες εφοδιαζόµενες δια θαλάσσης αγορές, και (iii)
[�]*.

(153) Στην απάντησή τους τα µέρη δεν επανέλαβαν την αρχική τους θέση, ότι δηλαδή η
σχετική γεωγραφική αγορά πρέπει να θεωρηθεί ως συνολική παραγωγή, αλλά
παραδέχονται πλέον ότι η σχετική γεωγραφική αγορά καλύπτει τουλάχιστον την
παγκόσµια αγορά πωλήσεων σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης.
Ωστόσο, αµφισβητούν την ύπαρξη δυτικοευρωπαϊκής αγοράς/αγοράς του
Ατλαντικού, κυρίως βασιζόµενοι στην οικονοµική µελέτη που εκπόνησε ο
οικονοµικός τους σύµβουλος.

(154) Πρώτον, τα µέρη (και ο οικονοµικός τους σύµβουλος) υποστηρίζουν ότι η Επιτροπή
δεν εφάρµοσε σωστά τις πάγιες αρχές που έχουν εφαρµογή στον ορισµό της σχετικής
γεωγραφικής αγοράς, όπως αυτές διατυπώνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής.
Σύµφωνα µε τον οικονοµικό σύµβουλο, ο ορισµός της γεωγραφικής αγοράς
βασίζεται στον εντοπισµό των περιοχών παραγωγής που οι πελάτες θεωρούν ως
πραγµατικές πηγές προµήθειας. Η µέθοδος στην οποία αναφέρονται καθορίζεται
στην παράγραφος 13 της ανακοίνωσης της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της
σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού31, όπου
αναφέρεται ότι �βασικά, ο καθορισµός της αγοράς συνίσταται στον εντοπισµό των
πραγµατικών εναλλακτικών πηγών προµήθειας για τους πελάτες των εν λόγω
επιχειρήσεων, τόσο από την άποψη των προϊόντων ή των υπηρεσιών όσο και από την
άποψη της γεωγραφικής θέσης των προµηθευτών �.

(155) ∆εύτερον, τα µέρη υπέβαλαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι παραγωγοί
σιδηροµεταλλεύµατος της Βραζιλίας, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Νότιας
Αφρικής, της Μαυριτανίας και άλλων χωρών ανταγωνίζονται πράγµατι µεταξύ τους
επιδιώκοντας να επεκτείνουν τις πωλήσεις τους στα χαλυβουργεία της ∆υτικής
Ευρώπης. Ειδικότερα, τα µέρη αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι όλοι οι ανωτέρω
παραγωγοί προµηθεύουν σηµαντικές ποσότητες σε χαλυβουργεία της ∆υτικής

                                                
31 ΕΕ C372, 9.12.1997, σ. 5
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Ευρώπης, ότι µπορούν να πραγµατοποιούν επικερδώς πωλήσεις στη ∆υτική Ευρώπη
και ότι σε κάποιο βαθµό οι πελάτες στρέφονται από τον ένα προµηθευτή στον άλλο.

(156) Τρίτον, τα µέρη δηλώνουν ότι η βάση επί της οποίας διατυπώνεται ο στενός ορισµός
της αγοράς στην κοινοποίηση αιτιάσεων έχει µικρή ή καµία σχέση µε την εκτίµηση
των ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούνται µεταξύ των παραγωγών
σιδηροµεταλλεύµατος της Βραζιλίας και των υπόλοιπων, εκτός Βραζιλίας
παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος όσον αφορά τον ανταγωνισµό για τις πωλήσεις
προς συγκεκριµένα χαλυβουργεία. Ειδικότερα, οι διαφορές που παρουσιάζονται στην
κοινοποίηση αιτιάσεων (όπως ο τρόπος µε τον οποίο συµφωνούνται οι τιµές, οι
διαφορές στη ζήτηση κλπ.) επηρεάζουν εξίσου όλους τους παραγωγούς
σιδηροµεταλλεύµατος, ανεξαρτήτως του τρόπου εγκατάστασής τους.

(157) Συνολικά, το επιχείρηµα των µερών είναι ότι όλοι οι προµηθευτές που διαθέτουν την
παραγωγή τους µέσω µεταφοράς δια θαλάσσης (καθώς και ορισµένοι εγχώριοι
παραγωγοί της ∆υτικής Ευρώπης) µπορούν πράγµατι να ανταγωνίζονται για τις
πωλήσεις στη ∆υτική Ευρώπη. Όπως υποστηρίζουν τα µέρη, τούτο αποδεικνύει ότι η
∆υτική Ευρώπη ανήκει στην παγκόσµια αγορά.

(158) Η προσέγγιση που ακολούθησε η Επιτροπή την οδήγησε να εξετάσει αν οι τιµές και
οι συµβατικοί όροι που διέπουν την προµήθεια σιδηροµεταλλεύµατος στη ∆υτική
Ευρώπη καθορίζονται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης
που ισχύουν ειδικά στην περιοχή αυτή ή, αντίθετα, αν καθορίζονται βάσει των όρων
του ανταγωνισµού σε ευρύτερο επίπεδο32.

(159) Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της απάντησης των µερών, η Επιτροπή επισηµαίνει
ότι, παρά το γεγονός ότι οι όροι προσφοράς και ζήτησης είναι κάπως διαφορετικοί
στη ∆υτική Ευρώπη, οι διαφορές αυτές δεν αρκούν για να δικαιολογηθεί η ύπαρξη
στενών γεωγραφικών αγορών. Όπως υποστηρίζουν τα µέρη, οι περισσότεροι
προµηθευτές που διαθέτουν τα προϊόντα τους µέσω µεταφοράς δια θαλάσσης
πραγµατοποιούν πωλήσεις στις περισσότερες από τις περιοχές που εφοδιάζονται δια
θαλάσσης και οι περισσότεροι πελάτες που προµηθεύονται σιδηροµετάλλευµα δια
θαλάσσης πραγµατοποιούν τις αγορές τους από τους µεγαλύτερους παραγωγούς
σιδηροµεταλλεύµατος (κυρίως από εταιρείες της Αυστραλίας, της Βραζιλίας και του
Καναδά). Συνεπώς, στενότερες γεωγραφικές αγορές µπορούν να υπάρξουν µόνον
εφόσον οι προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος έχουν την ικανότητα και το κίνητρο
να πραγµατοποιούν διακρίσεις µεταξύ των περιοχών που εφοδιάζουν. Τα
αποτελέσµατα της ενδελεχούς έρευνας της Επιτροπής δείχνουν ότι, παρά το γεγονός
ότι στη ∆υτική Ευρώπη επικρατούν κάπως διαφορετικοί όροι προσφοράς και
ζήτησης, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη
διακρίσεων, ώστε να δικαιολογείται η ύπαρξη στενών γεωγραφικών αγορών εντός
των περιοχών που εξαρτώνται από προµήθειες µεταφερόµενες δια θαλάσσης.

                                                

32 Η µέθοδος αυτή αντιστοιχεί στον ορισµό της �σχετικής γεωγραφικής αγοράς», όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 8 της ανακοίνωσης: «Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή όπου οι
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις συµµετέχουν στην προµήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του
ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και η οποία µπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως
περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά».
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(160) Καθοριστική σηµασία έχει το γεγονός ότι τα επίπεδα των τιµών και οι συµβατικοί
όροι έχουν πράγµατι ως βάση τους και απορρέουν από τις συνολικές συνθήκες που
επικρατούν στην εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγορά, και δεν επηρεάζονται
σηµαντικά από τοπικούς παράγοντες. Πρώτον, όπως προαναφέρεται, οι τιµές
αναφοράς καθορίζονται βάσει των διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιούνται και
στις δύο µεγάλες εφοδιαζόµενες δια θαλάσσης αγορές (∆υτική Ευρώπη και
Ανατολική Ασία). Κατά τις διαπραγµατεύσεις αυτές λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση
του ανταγωνισµού στην εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγορά σε παγκόσµιο επίπεδο
και έτσι οι τιµές αναφοράς αντικατοπτρίζουν τη συνολική ισορροπία προσφοράς και
ζήτησης στον τοµέα των προµηθειών που µεταφέρονται δια θαλάσσης.

(161) [�]*

(162) Επιπλέον, µία από τις βασικές πηγές ανταγωνισµού στον τοµέα του
σιδηροµεταλλεύµατος (εξεύρεση επαρκών αγορών για τη διάθεση της παραγωγής
στο πλαίσιο σχεδίων επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας) αποτελεί ισχυρή
ένδειξη για την αδυναµία στενού ορισµού των γεωγραφικών αγορών. Η έρευνα της
Επιτροπής δείχνει ότι µια από τις βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι
προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος είναι η απόκτηση επαρκούς πελατειακής βάσης
για τις σηµαντικές επενδύσεις που απαιτούν τα σχέδια επέκτασης της παραγωγικής
ικανότητας. Τούτο καθίσταται ακόµη σηµαντικότερο για τον πρόσθετο λόγο ότι τα
νέα έργα δεν αφορούν κατ�ανάγκη την ίδια ποιότητα σιδηροµεταλλεύµατος µε την
τρέχουσα παραγωγή33, και έτσι οι εταιρείες παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος πρέπει
να πείσουν τους πελάτες τους να υπερβούν την απροθυµία τους και να αλλάξουν το
µείγµα που χρησιµοποιούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος
έχουν ισχυρά κίνητρα να ανταγωνίζονται για όλους τους δυνητικούς πελάτες. Λόγω
της υψηλής κεφαλαιουχικής δαπάνης που συνεπάγονται τα σχέδια επέκτασης της
παραγωγικής ικανότητας, η απώλεια πωλήσεων σε µια περιοχή µε σηµαντικούς
πελάτες µε αντάλλαγµα µια µέτρια αύξηση τιµών στην ίδια περιοχή δεν θα ήταν
επικερδής.

(163) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι, παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
όροι προσφοράς και ζήτησης είναι κάπως διαφορετικοί στη ∆υτική Ευρώπη από ό,τι
στην Ανατολική Ασία, οι ενδείξεις αυτές δεν επαρκούν για να χαρακτηριστεί η
αγορά της ∆υτικής Ευρώπης ως διακριτή αγορά για τους σκοπούς του ορισµού της
γεωγραφικής έκτασης των σχετικών αγορών. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να
χωριστούν σε περαιτέρω κατηγορίες οι περιοχές που εφοδιάζονται µε
σιδηροµετάλλευµα µεταφερόµενο δια θαλάσσης.

∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(164) Συνεπώς, εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές στην
παρούσα υπόθεση είναι οι διάφορες αγορές πώλησης των διαφόρων ειδών
σιδηροµεταλλεύµατος σε όλες τις περιοχές στις οποίες οι πελάτες προµηθεύονται
σιδηροµετάλλευµα µεταφερόµενο δια θαλάσσης. Όσον αφορά τον υπολογισµό
µεριδίων αγοράς η Επιτροπή θα λάβει υπόψη το σύνολο των πωλήσεων
σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι

                                                
33 Για παράδειγµα, τα περισσότερα νέα µεταλλεία των µεταλλευτικών εταιρειών της Αυστραλίας

παράγουν πισσολιθικό σιδηροµετάλλευµα, το οποίο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα
παραδοσιακά µεταλλεύµατα της Αυστραλίας.
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περιλαµβάνουν (µικρό αριθµό) πωλήσεων σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια
θαλάσσης σε περιοχές µε εγχώρια παραγωγή, αντιπροσωπεύουν σε αποδεκτό βαθµό
τις πωλήσεις προς όλες τις περιοχές που εφοδιάζονται µε σιδηροµετάλλευµα
µεταφερόµενο δια θαλάσσης.

VII. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(165) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, οι
συγκεντρώσεις που δηµιουργούν ή ενισχύουν δεσπόζουσα θέση, µε αποτέλεσµα να
παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό ο ουσιαστικός ανταγωνισµός στην κοινή αγορά ή
σε σηµαντικό τµήµα της, πρέπει να κηρύσσονται ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.

(166) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων34 έχει ορίσει την έννοια της
δεσπόζουσας θέσης ως την κατάσταση οικονοµικής ισχύος που κατέχει µια
επιχείρηση, η οποία της επιτρέπει να παρεµποδίσει τη διατήρηση ουσιαστικού
ανταγωνισµού στη σχετική αγορά, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να
συµπεριφέρονται σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα έναντι των ανταγωνιστών, των
πελατών της και, τελικά, των καταναλωτών.

(167) Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης µπορεί να προκύπτει από πολλούς παράγοντες, οι
οποίοι, εξεταζόµενοι µεµονωµένα, δεν είναι κατ' ανάγκη καθοριστικοί. Μεταξύ των
παραγόντων αυτών, η ύπαρξη πολύ µεγάλων µεριδίων αγοράς έχει µεγάλη σηµασία.
Επιπλέον, η σχέση µεταξύ των µεριδίων αγοράς που κατέχουν οι µετέχουσες στη
συγκέντρωση επιχειρήσεις και αυτών που κατέχουν οι ανταγωνιστές τους, ιδίως
αυτοί που τις ακολουθούν άµεσα, αποτελεί ισχυρή ένδειξη υπάρξεως δεσπόζουσας
θέσης.35

(168) Οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για να διαπιστωθεί προκαταρκτικά αν η
κοινοποιηθείσα πράξη θα οδηγήσει σε δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
στην αγορά πώλησης σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος και λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος στον ΕΟΧ εκτίθενται στη συνέχεια. ∆εδοµένου ότι η
Επιτροπή δεν έχει αντιρρήσεις όσον αφορά τις συνέπειες της πράξης στην αγορά
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος, το προϊόν αυτό δεν εξετάζεται περαιτέρω στην
παρούσα απόφαση.

Μερίδια αγοράς

(169) Βάσει των συνολικών πωλήσεων σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια
θαλάσσης που πραγµατοποιήθηκαν το 2000, τα µερίδια αγοράς των µερών και των
βασικών ανταγωνιστών µπορούν να υπολογιστούν ως εξής:

Συνολικές πωλήσεις σιδηροµεταλλεύµατος
µεταφερόµενου δια θαλάσσης

                                                
34 Υπόθεση 85/76 � Hoffmann-La Roche, (1979) Συλλογή 461, παράγραφοι 38 και 39· βλ. επίσης

απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-102/96 � Gencor, (1999) Συλλογή II-753, παράγραφος
200.

35 Βλ. ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση 85/76 � Hoffmann-La Roche, (1979) Συλλογή
461, παράγραφος 39· βλ. επίσης απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-102/96 � Gencor,
(1999) Συλλογή II-753, παράγραφοι 201 και 202.
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Λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλ-

λευµα

Χονδρό-
κοκκο

σιδηροµε-
τάλλευµα

Σφαιρίδια Σύνολο
σιδηροµεταλ-
λευµάτων

CVRD36 [25-35]*% [10-20]*% [35-45]*% [25-35]*%

Caemi37 [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*%

Επιχείρηση που
θα προκύψει από
τη συγκέντρωση

[35-45]*% [10-20]*% [40-55]*% [35-45]*%

 BHP38 [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*%

 Rio Tinto [25-35]*% [25-35]*% [10-20]*% [25-35]*%
 LKAB [<10]*% [<10]*% [10-20]*% [<10]*%
SNIM [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*%
ISCOR [<10]*% [10-20]*% [<10]*% [<10]*%

Πηγή: [�]*

Μερίδιο στην παραγωγική ικανότητα σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου
δια θαλάσσης σε παγκόσµια κλίµακα

(170) Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το µερίδιο καθενός από τους µεγάλους
προµηθευτές επί της συνολικής ικανότητας παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος:

2000 2005
Λεπτό-
κοκκο

σιδηροµε-
τάλλευµα

Χονδρό-
κοκκο

σιδηροµε-
τάλλευµα

Σφαιρίδια Σύνολο
σιδηροµε-
ταλλευµ.

Λεπτό-
κοκκο

σιδηροµε-
τάλλευµα

Χονδρό-
κοκκο

σιδηροµε-
τάλλευµα

Σφαιρίδια Σύνολο
σιδηροµεταλ-
λευµάτων

CVRD [30-40]*% [20-30]*% [45-55]*% [30-40]*% [30-40]*% [10-20]*% [45-55]*% [30-40]*%
Caemi [5-15]*% [<10]*% [5-15]*% [<10]*% [5-15]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*%
Επιχείρηση
που θα
προκύψει
από τη
συγκέ-
ντρωση

[45-60]*% [40-50]*% [45-60]*% [40-50]*% [45-60]*% [20-30]*% [45-60]*% [40-50]*%

 BHP [10-20]*% [20-30]*% [5-15]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*%

                                                
36 Το µερίδιο αγοράς της CVRD περιλαµβάνει την παραγωγή κάθε εταιρείας την οποία ελέγχει είτε εξ

ολοκλήρου είτε από κοινού µε άλλες επιχειρήσεις. Έτσι το µερίδιο αγοράς της περιλαµβάνει την
παραγωγή των πλήρως ελεγχόµενων θυγατρικών της Samitri, Socoimex και Ferteco, καθώς και την
παραγωγή των κοινών επιχειρήσεων GIIC (κοινή επιχείρηση στην οποία συµµετέχουν επίσης
χρηµατοοικονοµικοί επενδυτές) και Samarco (κοινή επιχείρηση στην οποία συµµετέχει επίσης η BHP).
Στον υπολογισµό του όγκου της αγοράς (και των µεριδίων αγοράς) δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις
προς τους εταίρους της CVRD στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται τις εξής µονάδες
σφαιροποίησης: Hispanobras, Itabrasco, Nibrasco, και Kobrasco. Το µέρος της παραγωγής των µονάδων
σφαιροποίησης των εν λόγω κοινών επιχειρήσεων που πωλείται από την CVRD σε τρίτους
περιλαµβάνεται στα µερίδια αγοράς της CVRD

37 Στο µερίδιο αγοράς της Caemi περιλαµβάνεται η παραγωγή της βραζιλιανικής µεταλλευτικής εταιρείας
MBR και της καναδικής µεταλλευτικής εταιρείας QCM, οι οποίες ελέγχονται από κοινού από την
Caemi και µια καναδική εταιρεία παραγωγής χάλυβα. Στον υπολογισµό του όγκου της αγοράς (και των
µεριδίων αγοράς) δεν περιλαµβάνονται οι εσωτερικές πωλήσεις προς τον εταίρο της στο πλαίσιο των
κοινών επιχειρήσεων.

38 Περιλαµβάνεται το 100% της παραγωγής της Samarco
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 Rio Tinto [20-30]*% [20-30]*% [5-15]*% [20-30]*% [20-30]*% [20-30]*% [10-20]*% [20-30]*%
LKAB [<10]*% [<10]*% [10-20]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [10-20]*% [<10]*%
SNIM [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*%
ISCOR [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*% [<10]*%

Πηγή: [�]*

A. ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΩΝ

(171) Η πράξη θα προκαλέσει αλληλεπικαλύψεις στον τοµέα των σφαιριδίων, δεδοµένου
ότι τόσο η CVRD (άµεσα, αλλά και µέσω ελέγχουσας συµµετοχής σε άλλες εταιρείες
όπως η Ferteco, η Samarco και η GIIC) όσο και η CAEMI (µέσω της από κοινού
ελέγχουσας συµµετοχής της στην QCM, καναδική εταιρεία παραγωγής σφαιριδίων)
δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή και πραγµατοποιούν πωλήσεις
σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης σε παγκόσµια κλίµακα.
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Μερίδια αγοράς

Μερίδια αγοράς στον τοµέα των σφαιριδίων (ποιότητες ΒΚ και ΑΑ)

Πωλήσεις
σιδηροµεταλλεύµατος
µεταφερόµενου δια
θαλάσσης

Χώρα Πωλήσεις
1997

Πωλήσεις
2000

Παραγωγική
ικανότητα

2000

Παραγωγική
ικανότητα

2005

CVRD39 Βραζιλία [25-35]*% [25-35]*% [25-35]*% [30-40]*%

Samarco
(CVRD/BHP40)

Βραζιλία [5-15]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*%

Caemi (QCM)41 Καναδάς [5-15]*% [5-15]*% [10-20]*% [5-15]*%

Επιχείρηση που θα
προκύψει από τη
συγκέντρωση

[30-40]*% [45-55]*% [50-60]*% [50-60]*%

 Rio Tinto (IOC) Καναδάς [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*%
 LKAB Σουηδία [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*%
SNIM Μαυριτανία [<5]*% [<5]*% [<5]*% [<5]*%
ISCOR Νότια Αφρική [<5]*% [<5]*% [<5]*% [<5]*%
Πηγή: [�]*

(172) Στην απάντησή τους τα µέρη αµφισβήτησαν τον υπολογισµό των µεριδίων αγοράς
που παρουσίασε η Επιτροπή στην κοινοποίηση αιτιάσεων. Εξετάζοντας τις
παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα µέρη διαπιστώνεται ότι η διαφορά µεταξύ των
υπολογισµών των µερών και των υπολογισµών της Επιτροπής οφείλεται στο γεγονός
ότι τα µέρη δεν αφαίρεσαν από τη συνολική αγορά τις εσωτερικές πωλήσεις που
πραγµατοποίησαν οι βραζιλιανικές κοινές επιχειρήσεις (που ελέγχονται από κοινού
από την CVRD) προς τις µητρικές τους εταιρείες. ∆εδοµένου ότι οι εσωτερικές αυτές
πωλήσεις δεν υπόκεινται στους όρους της αγοράς ή σε συνθήκες ανταγωνισµού, η
Επιτροπή θεωρεί ότι οι πωλήσεις αυτές θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον όγκο της
αγοράς. Επιπλέον, θα ήταν ανακόλουθο να εξαιρεθούν οι πωλήσεις αυτές από τον
όγκο των πωλήσεων της CVRD και να περιληφθούν στον συνολικό όγκο της αγοράς.
Τα αριθµητικά στοιχεία που προκύπτουν εµφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

                                                
39 Το µερίδιο αγοράς της CVRD περιλαµβάνει το 100% της παραγωγής κάθε εταιρείας την οποία ελέγχει

είτε εξ ολοκλήρου είτε από κοινού µε άλλες επιχειρήσεις. Έτσι το µερίδιο αγοράς της περιλαµβάνει την
παραγωγή των πλήρως ελεγχόµενων θυγατρικών της Samitri, Socoimex και Ferteco, καθώς και την
παραγωγή των κοινών επιχειρήσεων GIIC (κοινή επιχείρηση στην οποία συµµετέχουν επίσης
χρηµατοοικονοµικοί επενδυτές) και Samarco (κοινή επιχείρηση στην οποία συµµετέχει επίσης η BHP).
Στον υπολογισµό των µεριδίων αγοράς δεν περιλαµβάνονται οι πωλήσεις προς τους εταίρους της CVRD
στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται τις εξής µονάδες σφαιροποίησης: Hispanobras,
Itabrasco, Nibrasco, και Kobrasco. Το µέρος της παραγωγής των µονάδων σφαιροποίησης των εν λόγω
κοινών επιχειρήσεων που πωλείται από την CVRD σε τρίτους περιλαµβάνεται στα µερίδια αγοράς της
CVRD

40 Η Samarco είναι κοινή επιχείρηση της BHP και της CVRD, στην οποία κατέχουν µετοχικό µερίδιο 50%
εκάστη. Ελέγχεται από κοινού από την CVRD και την BHP.

41 Στο µερίδιο αγοράς της Caemi περιλαµβάνεται η παραγωγή της βραζιλιανικής µεταλλευτικής εταιρείας
MBR και της καναδικής µεταλλευτικής εταιρείας QCM, οι οποίες ελέγχονται από κοινού από την
Caemi και µια καναδική εταιρεία παραγωγής χάλυβα. Στον υπολογισµό των µεριδίων αγοράς δεν
περιλαµβάνονται οι πωλήσεις προς τον εταίρο της στο πλαίσιο των κοινών επιχειρήσεων.
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(173) Βάσει των ανωτέρω µεριδίων αγοράς, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η πράξη θα
οδηγήσει σε προβλήµατα ανταγωνισµού όσον αφορά τη δια θαλάσσης προµήθεια
σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος. Το µερίδιο αγοράς της CVRD [40-50]*% θα
προσετίθετο στο µερίδιο αγοράς της Caemi [5 - 15%]*% (το οποίο προκύπτει από τις
πωλήσεις σφαιριδίων της καναδικής θυγατρικής της Quebec Cartier Mining), µε
αποτέλεσµα το συνολικό µερίδιο αγοράς να φθάνει το [45 - 60]*%. Επιπλέον, η
CVRD/Mitsui/Caemi θα ήλεγχε τη συνολική παραγωγή σφαιριδίων της Βραζιλίας
και, κατά συνέπεια, τις εξαγωγές σφαιριδίων από τη Βραζιλία προς όλους τους
προορισµούς που εφοδιάζονται µε σιδηροµετάλλευµα δια θαλάσσης. Οι
πλησιέστεροι ανταγωνιστές της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση
θα κατείχαν πολύ µικρότερα µερίδια στην αγορά σφαιριδίων: Rio Tinto42 ([10 -
20%]*), LKAB (13%).

(174) Η προφανής αυτή δεσπόζουσα θέση αντικατοπτρίζεται επίσης στο επίπεδο της
παραγωγικής ικανότητας, καθότι η νέα επιχείρηση που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση θα ήλεγχε επιπλέον το [50 - 60]*% της τρέχουσας παγκόσµιας
παραγωγικής ικανότητας στον τοµέα των σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος που
µεταφέρονται δια θαλάσσης (2000) και το [50 � 60]*% της παγκόσµιας παραγωγικής
ικανότητας σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενων δια θαλάσσης που
προβλέπεται για το 2005. Το µερίδιο της νέας επιχείρησης επί της παραγωγικής
ικανότητας υπερβαίνει κατά πολύ τα αντίστοιχα µερίδια που κατέχουν οι
πλησιέστεροι ανταγωνιστές της, κατάσταση που θα παραµείνει η ίδια στο ορατό
µέλλον: η τρέχουσα παγκόσµια παραγωγική ικανότητα στον τοµέα των σφαιριδίων
της Rio Tinto υπολογίζεται σε [10 - 20]*% περίπου και προβλέπεται να αυξηθεί σε
[10 - 20]*% περίπου το 2005· η τρέχουσα παγκόσµια παραγωγική ικανότητα της
LKAB στον τοµέα των σφαιριδίων εκτιµάται σε 18% περίπου και προβλέπεται να
µειωθεί σε 17% περίπου το 2005. Η τρέχουσα και µελλοντική παραγωγική ικανότητα
της BHP ([10 - 20]*% σήµερα και [10 - 20]*% το 2005) προκύπτει σε µεγάλο βαθµό
από τη συµµετοχή της µε µερίδιο 50% στη Samarco, κοινή επιχείρηση στην οποία
συµµετέχει µαζί µε την CVRD.

(175) Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται ότι η πράξη θα δηµιουργήσει τουλάχιστον
δεσπόζουσα θέση στην αγορά πώλησης σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος σε όλες τις
εφοδιαζόµενες δια θαλάσσης περιοχές, αν δεν οδηγήσει σε ενίσχυση ήδη
υφιστάµενης δεσπόζουσας θέσης της CVRD στην εν λόγω αγορά.

Περιορισµένες ανταγωνιστικές πιέσεις από τους υφιστάµενους προµηθευτές
σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης

(176) Τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής δείχνουν σαφώς ότι οι υφιστάµενοι
ανταγωνιστές δεν θα είναι σε θέση να ασκήσουν επαρκή πίεση στην ανταγωνιστική
συµπεριφορά της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της επιχείρησης που θα προκύψει από
τη συγκέντρωση

(177) Πρώτον, η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα διαθέτει ορισµένα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που θα της επιτρέψουν να επιβληθεί στους

                                                
42 Οι πωλήσεις σφαιριδίων της Rio Tinto στην Ευρώπη καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από τις

πωλήσεις της καναδικής θυγατρικής της IOC.



50

ανταγωνιστές της. Ειδικότερα, θα διαθέτει τα µεγαλύτερα µεταλλευτικά αποθέµατα
και το χαµηλότερο κόστος παραγωγής στη βιοµηχανία.

(178) Σύµφωνα µε την έκθεση της AME43, η διάρθρωση κόστους των κυριότερων
παραγωγών σφαιριδίων µπορεί να συνοψιστεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Το κόστος που αναγράφεται στον πίνακα δεν περιλαµβάνει την απόσβεση
περιουσιακών στοιχείων και έτσι αντιπροσωπεύει καλύτερα το οριακό κόστος:

Μέσο κόστος σφαιριδίων 1997-2000

Κόστος παραγωγής
FOB

(USD ανά τόνο)
CVRD44 16,8
QCM (Caemi) [�]*
IOC (Rio Tinto) 22,7
LKAB 23,3
Πηγή: έκθεση AME

(179) Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η CVRD ήδη διαθέτει τη χαµηλότερη βάση
κόστους στη βιοµηχανία, όσον αφορά τόσο το κόστος FOB (ελεύθερο επί του
πλοίου) όσο και το κόστος CIF (κόστος, ασφάλεια, ναύλος). ∆εδοµένου ότι διαθέτει
επίσης τα µεγαλύτερα αποθέµατα στη Βραζιλία, η CVRD έχει την ικανότητα να
θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των άλλων προµηθευτών σφαιριδίων, σε περίπτωση
που απειλήσουν τα συµφέροντά της. Η απόκτηση της QCM θα της προσφέρει ένα
ακόµη µέσο αντιποίνων, παρέχοντάς της τη δυνατότητα να αποκτήσει σηµαντικό
µερίδιο στην ικανότητα παραγωγής σφαιριδίων καναδικής ποιότητας � δηλαδή, της
ίδιας περίπου ποιότητας µε τα σφαιρίδια που προµηθεύει η IOC, ο βασικός
ανταγωνιστής της CVRD (µαζί µε την LKAB). Έτσι η CVRD θα µπορεί να
προβαίνει σε επιλεκτικές ανταγωνιστικές ενέργειες κατά της IOC. Η επιχείρηση που
θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα µπορεί επίσης να εκµεταλλευθεί προς όφελός
της το γεγονός ότι η IOC/Rio Tinto και η LKAB δεν παραδίδουν σφαιρίδια σε
πελάτες εκτός της περιοχής του Ατλαντικού.

(180) Στην απάντησή τους, τα µέρη (και ο οικονοµικός τους σύµβουλος) αναφέρουν ότι η
κατά τα ανωτέρω ανάλυση έχει δύο ελαττώµατα: (i) βασίζεται στην παραδοχή ότι η
CVRD µπορεί να εξαντλήσει τους ανταγωνιστές της αυξάνοντας την παραγωγική της
ικανότητα, γεγονός που δεν είναι εφικτό για οικονοµικούς λόγους (διότι η αύξηση
της παραγωγικής ικανότητας θα πίεζε καθοδικά τις τιµές για µεγάλο χρονικό
διάστηµα και όχι µόνο για τη σύντοµη περίοδο που θα χρειαζόταν για να
«εξαντλήσει» τους ανταγωνιστές της), και (ii) η εφαρµογή αντιποίνων µε σκοπό να
απειληθεί η βιωσιµότητα άλλων προµηθευτών προϋποθέτει ότι οι εταιρείες αυτές
µπορούν να εξωθηθούν από την αγορά, γεγονός που δεν µπορεί να συµβεί λόγω του
µη ανακτήσιµου κόστους που χαρακτηρίζει την παραγωγή σιδηροµεταλλεύµατος.

(181) Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται τις ανωτέρω απόψεις. ∆εν υπάρχουν ενδείξεις κατά τις
οποίες η εφαρµογή «αντιποίνων» (ή πειθαρχικών µέτρων) είναι αποτελεσµατική
µόνον όταν οι ανταγωνιστές µπορούν να εξωθηθούν από την αγορά. Για παράδειγµα,

                                                
43 AME Consulting: Mining costs of the world iron ore industry, 1997 to 2000 (Μάιος 2001)
44 Συµπεριλαµβανοµένης της Samarco
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σε περίπτωση που ορισµένοι ανταγωνιστές ασκούσαν σηµαντικό ανταγωνισµό τιµών
στην επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, η CVRD θα µπορούσε να
προβεί σε αποτελεσµατικά αντίποινα ασκώντας καθοδική πίεση στις ετήσιες τιµές,
έτσι ώστε να αναγκάσει τους ανταγωνιστές της να υποστούν ζηµίες, ενώ η ίδια θα
διατηρούσε την κερδοφορία της (χάρη στο χαµηλό κόστος της). Εποµένως, η CVRD
δεν χρειάζεται να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα ή να εξωθήσει τους
ανταγωνιστές τους από την αγορά προκειµένου να επιτύχει την πειθάρχησή τους. Σε
κάθε περίπτωση, πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των µερών, η
συνολική ζήτηση σφαιριδίων µεταφερόµενων δια θαλάσσης αναµένεται να αυξηθεί
σηµαντικά45 στο εγγύς µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η επέκταση της παραγωγικής
ικανότητας της CVRD δεν θα ήταν παράλογη από οικονοµική άποψη, διότι η αύξηση
της ζήτησης γρήγορα θα περιόριζε την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα (και,
συνεπώς, την καθοδική πίεση που θα ασκούσε στις τιµές) η οποία θα προερχόταν
από την επέκταση.

(182) Πριν από την πράξη, η ηγετική θέση που κατείχε η CVRD στον ανταγωνισµό
αντικατοπτριζόταν ήδη στο γεγονός ότι αυτή ήταν συνήθως η εταιρεία που καθόριζε
πρώτη την τιµή αναφοράς των σφαιριδίων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλαν τα
µέρη46, η CVRD και η Samarco καθόρισαν τις τιµές αναφοράς σε τέσσερις
περιπτώσεις τα τελευταία επτά χρόνια (τις υπόλοιπες τρεις φορές οι τιµές
καθορίστηκαν από την IOC).

Υψηλός βαθµός χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας

(183) Σε περίπτωση που η CVRD επιχειρούσε να αυξήσει τις τιµές των σφαιριδίων, είτε
µέσω υψηλότερων τιµών αναφοράς είτε µέσω χαµηλότερων εκπτώσεων, οι πελάτες
θα µπορούσαν να αποφύγουν αυτή την αύξηση µόνο προµηθευόµενοι µεγαλύτερες
ποσότητες από άλλους παραγωγούς. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας της
Επιτροπής δείχνουν ότι τούτο σε µεγάλο βαθµό δεν είναι δυνατό, κυρίως διότι δεν
τέθηκαν σε λειτουργία νέες µονάδες σφαιροποίησης κατά τη διάρκεια του 1999 ή του
2000, και το µέσο ποσοστό χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας στον τοµέα
των σφαιριδίων παγκοσµίως ανήλθε σε 92% το 2000 (αύξηση από 85% το 1985)47.
Πράγµατι, δύο µεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες χάλυβα µε τις οποίες ήλθε σε επαφή η
Επιτροπή κατά τη διάρκεια της έρευνας αγοράς που πραγµατοποίησε δήλωσαν ότι
κατά καιρούς έχουν αντιµετωπίσει προβλήµατα για την εξεύρεση προµηθειών
σφαιριδίων, τουλάχιστον σε περιπτώσεις βραχυπρόθεσµων ή έκτακτων αναγκών.

(184) Στην απάντησή τους, τα µέρη ανέφεραν ότι το 2000 εκδηλώθηκε απροσδόκητη και
ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και ότι η ζήτηση σφαιριδίων αναµενόταν να είναι πολύ
χαµηλότερη κατά τα έτη 2001 και 2002. Κατά την άποψη των µερών, τούτο δείχνει
ότι η ζήτηση σφαιριδίων δεν αναµένεται να επηρεαστεί από περιορισµούς της
προσφοράς εντός των επόµενων ετών. Οι ισχυρισµοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται από
τα αποτελέσµατα της έρευνας. Ειδικότερα, σε παρουσίαση που έγινε από την CVRD
και τη JP Morgan τον Νοέµβριο του 2000 αναφέρθηκε ότι η ζήτηση σφαιριδίων
µεταφερόµενων δια θαλάσσης αναµενόταν να παρουσιάσει σταθερή αύξηση µεταξύ

                                                
45 Για παράδειγµα, σε κοινή παρουσίαση που έγινε τον Νοέµβριο του 2000, η CVRD και η JP Morgan

ανέφεραν ότι η ζήτηση σφαιριδίων µεταφερόµενων δια θαλάσσης αναµένεται να αυξηθεί από 75 Mt το
2000 σε 95 Mt το 2005.

46 Iron Ore Manual 2000-2001, περιοδικό Tex Report
47 Πηγή: The Iron Ore Market (2000-2002), Μάιος 2001 (UNCTAD)
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των ετών 2000 και 2005, λόγω διαρθρωτικών παραγόντων όπως (i) η αύξηση της
χρησιµοποίησης ΚΒΤ για την παραγωγή χάλυβα σε παγκόσµιο επίπεδο, (ii) η αύξηση
της παραγωγής ΣΑΑ, (iii) το κλείσιµο µονάδων πυροσυσσωµάτωσης και η
κατασκευή υψικαµίνων χωρίς ικανότητα πυροσυσσωµάτωσης, (iv) και η αύξηση της
χρησιµοποίησης της µεθόδου έγχυσης κονιοποιηµένου άνθρακα. Οµοίως, τα
αποτελέσµατα της CVRD για το πρώτο και το δεύτερο τρίµηνο του 2001 δείχνουν
ότι σηµειώθηκε αύξηση των πωλήσεων σφαιριδίων σε σύγκριση µε το 2000. Τέλος,
σε παρουσίαση της Merrill Lynch και της CVRD τον Μάιο του 2001 αναφέρθηκε ότι
«οι νέες τάσεις της βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα τονώνουν τη ζήτηση
σφαιριδίων».

(185) Αναµένεται επίσης ότι η στενότητα της προσφοράς θα συνεχιστεί και µάλιστα θα
επιδεινωθεί στο ορατό µέλλον. Παρόλο που αναµένεται αύξηση της παραγωγικής
ικανότητας στο εγγύς µέλλον, η αύξηση αυτή θα καλύψει απλώς την αναµενόµενη
αύξηση της ζήτησης. Για παράδειγµα, στοιχεία που υπέβαλαν τα µέρη δείχνουν ότι
λόγω της αναµενόµενης αύξησης της ζήτησης σφαιριδίων, η συνολική ζήτηση
σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης µπορεί να υπερβεί τη συνολική
ικανότητα παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης µέχρι το
2005.

(186) Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν πολύ απίθανο να µπορούσαν οι πελάτες να στραφούν σε
άλλους προµηθευτές σε περίπτωση που η CVRD επιχειρούσε να αυξήσει τις τιµές ή
να µειώσει τις εκπτώσεις. Επιπλέον, είναι αµφίβολο αν οι ανταγωνιζόµενοι
προµηθευτές έχουν κίνητρα να προκαλέσουν την CVRD, δεδοµένου ότι οι
προµηθευτές αυτοί ήδη λειτουργούν σχεδόν εξαντλώντας την παραγωγική τους
ικανότητα, ενώ επιπλέον θα ήταν πιθανό να υποστούν αντίποινα από την CVRD.

(187) Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής δείχνουν ότι, ενώ η CVRD
µπορεί να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα και διαθέτει πρόσβαση σε
αποθέµατα υψηλής ποιότητας και χαµηλού κόστους, δεν ισχύει απαραίτητα το ίδιο
για τους υφιστάµενους ανταγωνιστές της. Η CVRD επωφελείται από χαµηλότερο
κόστος λειτουργίας και επέκτασης της παραγωγικής της ικανότητας σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές της όσον αφορά την προµήθεια σφαιριδίων στην ∆υτική Ευρώπη,
γεγονός που της εξασφαλίζει ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των
προµηθευτών αυτών. Μετά την εξαγορά, η CVRD/Mitsui/Caemi θα ήλεγχε επιπλέον
το µεγαλύτερο µέρος των αποθεµάτων υψηλής ποιότητας που είναι κατάλληλα για
την παραγωγή υλικού τροφοδότησης µονάδων σφαιροποίησης στην περιοχή του
Ατλαντικού (όλα τα αποθέµατα της Βραζιλίας και µεγάλο µέρος των σχετικών
αποθεµάτων του Καναδά). Η CVRD προτίθεται να επεκτείνει την παραγωγική της
ικανότητα στον τοµέα των σφαιριδίων κατασκευάζοντας µονάδα σφαιροποίησης
κοντά στο λιµένα µεγάλου βάθους Sao Luis της Βραζιλίας (που εξυπηρετεί τα
µεταλλεία Carajas της CVRD στο «βόρειο σύστηµα»). Η εν λόγω µονάδα
προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2002 και θα αυξήσει την παραγωγική
ικανότητα της νέας επιχείρησης στον τοµέα των σφαιριδίων κατά 6 Mt περίπου
ετησίως. Επιπλέον, η Ferteco (που ανήκει σήµερα στην CVRD) σχεδιάζει να
κατασκευάσει µια δεύτερη µονάδα σφαιροποίησης. Η µονάδα αυτή θα διπλασιάσει
την παραγωγική ικανότητα της Ferteco στον τοµέα των σφαιριδίων, η οποία θα
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φθάσει τους 8,5 Mt περίπου ετησίως. Η νέα µονάδα αναµένεται να ολοκληρωθεί το
200448.

(188) Η κατά τα ανωτέρω σχεδιαζόµενη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας θα επιτρέψει
στη νέα επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση να ανταποκριθεί στην
αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης σφαιριδίων στις περιοχές που εφοδιάζονται δια
θαλάσσης και τούτο µε χαµηλότερο κόστος από όλους τους ανταγωνιστές της.
Ειδικότερα, η CVRD επωφελείται από οικονοµίες κλίµακας και πεδίου δράσης,
συνεργίες και χαµηλότερο κόστος εξόρυξης µεταλλεύµατος, πλεονεκτήµατα που δεν
διαθέτει κανένας από τους ανταγωνιστές της όσον αφορά την προµήθεια σφαιριδίων
δια θαλάσσης.

(189) Αντίθετα, οι µόνοι σηµαντικοί ανεξάρτητοι προµηθευτές σφαιριδίων στις αγορές που
εφοδιάζονται δια θαλάσσης είναι η IOC (Rio Tinto) και η LKAB, των οποίων τα
µεταλλεία βρίσκονται στον Καναδά και τη Σουηδία αντίστοιχα και οι οποίοι
εφοδιάζουν πελάτες µόνο στην περιοχή του Ατλαντικού. Η τρέχουσα παραγωγική
ικανότητα των ανωτέρω επιχειρήσεων στον τοµέα των σφαιριδίων δεν θα τους
επιτρέψει να ανταποκριθούν επαρκώς στην αύξηση της ζήτησης σφαιριδίων.
Πρώτον, η χρησιµοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της IOC και της LKAB
προσέγγισε το 90% το 2000. Λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εµφάνισης
προβληµάτων (για παράδειγµα, λόγω καταιγίδων ή συµφόρησης της αλυσίδας
προµήθειας), συνάγεται ότι στην πραγµατικότητα λειτουργούν στο όριο της
παραγωγικής τους ικανότητας. ∆εύτερον, ακόµη και αν επιχειρήσουν να επεκτείνουν
την παραγωγική τους ικανότητα, για παράδειγµα κατόπιν µιας υποθετικής αύξησης
των τιµών από τη νέα επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, η εξέταση
της αγοράς από την Επιτροπή έδειξε ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον τρία χρόνια
προς τούτο (δύο χρόνια για την κατασκευή και ένα χρόνο για τη µελέτη
σκοπιµότητας). Επιπλέον, οι εν λόγω ανταγωνιστές θα λάµβαναν την απόφαση να
προβούν σε επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας µόνον όταν
θα είχαν πλέον πειστεί ότι η υποθετική αύξηση των τιµών δεν θα ήταν παροδική
(επιπλέον καθυστέρηση).

(190) Σύµφωνα µε έναν από τους κύριους προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος µε τους
οποίους ήλθε σε επαφή η Επιτροπή κατά την έρευνα αγοράς, η LKAB "θα µοχθούσε
για να δικαιολογήσει" την επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας λόγω του
υψηλού κόστους που τη βαρύνει. Ειδικότερα, λόγω της εγκατάστασής στη Σουηδία,
η LKAB βρίσκεται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά το εργατικό κόστος και το
κόστος συµµόρφωσης µε τους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ίδια
η LKAB δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειµένη να προβεί σε επενδύσεις για να αυξήσει
την παραγωγική της ικανότητα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, εφόσον
«διαπίστωνε µακροπρόθεσµη αύξηση της ζήτησης µε αποδεκτή απόδοση της
επένδυσης». Ωστόσο, η LKAB επιβεβαίωσε ότι επί του παρόντος δεν διαθέτει
επαρκή εφεδρική παραγωγική ικανότητα ώστε να αντιδράσει επιθετικά σε µια
υποθετική αύξηση των τιµών από την CVRD/Mitsui/Caemi.

(191) Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής έδειξε επίσης ότι, παρόλο που η IOC (Rio Tinto)
σχεδιάζει ότι θα µπορεί να εκµεταλλευθεί πρόσθετη παραγωγική ικανότητα ύψους
4,5 Mt (κατόπιν της ανανέωσης µιας από τις υφιστάµενες µονάδες σφαιροποίησης

                                                
48 Πηγή: The Iron Ore Market (2000-2002), Μάιος 2001 (UNCTAD)
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που διαθέτει) µέχρι το 2004 (1,3 Mt µέχρι το 2002), κατ�αυτόν τον τρόπο δεν θα
µπορέσει να επιτύχει πολλά περισσότερα από το να καλύψει απλώς την αναµενόµενη
αύξηση της ζήτησης εκ µέρους των υφιστάµενων πελατών της. Έτσι, η αύξηση της
παραγωγικής της ικανότητας κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν αρκετή ώστε να
µπορέσει να µαταιώσει µια υποθετική αύξηση τιµών εκ µέρους της νέας επιχείρησης
που θα προκύψει από τη συγκέντρωση.

(192) Στην απάντησή τους, τα µέρη ανέφεραν ότι οι εταιρείες που διαθέτουν µεγαλύτερη
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα είναι η QCM, η LKAB και η IOC και όχι η
CVRD. Στο πλαίσιο αυτό, τα µέρη υποστηρίζουν ότι παρόλο που οι µεµονωµένοι
παραγωγοί σφαιριδίων (όπως η LKAB) δεν διαθέτουν εφεδρική παραγωγική
ικανότητα ισοδύναµη µε αυτή της CVRD, έχουν την ικανότητα να αποσπάσουν
σηµαντικές ποσότητες προµηθειών από την CVRD και, εποµένως, µπορούν να
επιβάλουν περιορισµούς στη συµπεριφορά της επιχείρησης που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση. Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται αυτή την άποψη. Πρώτον, δύο µόνο από
τις τρεις κύριες ανεξάρτητες πηγές προµήθειας που ανέφεραν τα µέρη (QCM, LKAB
και IOC) θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν µετά την πράξη, καθότι η QCM ελέγχεται
από κοινού από την CAEMI. ∆εύτερον, όπως προαναφέρεται, η πλεονάζουσα
παραγωγική ικανότητα που διαθέτουν σήµερα η IOC και η LKAB αναµένεται να
µειωθεί στο εγγύς µέλλον, όταν αυξηθεί η ζήτηση. Τρίτον, το επιχείρηµα των µερών
δεν λαµβάνει υπόψη τα πλεονεκτήµατα που θα διαθέτει η επιχείρηση που θα
προκύψει από τη συγκέντρωση και την ικανότητά της να επιβάλει τους όρους της
στην αγορά. Το γεγονός ότι η CVRD επωφελείται από υψηλότερο βαθµό
χρησιµοποίησης της παραγωγικής της ικανότητας σε σχέση µε τους ανταγωνιστές
της αποδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που ήδη διαθέτει η CVRD.
∆εδοµένου ότι η θέση της CVRD θα ενισχυθεί περαιτέρω µέσω της σχεδιαζόµενης
απόκτησης της QCM, η κατάσταση των υφιστάµενων ανταγωνιστών (και η
δυνατότητά τους να αντιδράσουν επιθετικά στη συµπεριφορά της CVRD) είναι
πιθανό να επιδεινωθεί.

(193) Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται ότι οι υφιστάµενοι προµηθευτές σφαιριδίων
µεταφερόµενων δια θαλάσσης δεν θα είναι σε θέση να επιβάλουν επαρκείς
ανταγωνιστικούς περιορισµούς στη συµπεριφορά της νέας επιχείρησης στην αγορά.

Υψηλοί φραγµοί εισόδου

(194) Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής δείχνουν ότι η είσοδος νέων
ανταγωνιστών στην αγορά σφαιριδίων µεταφερόµενων δια θαλάσσης θα ήταν
απίθανο να συµβεί στο βαθµό ή στο χρόνο που θα απαιτείτο για να αποτραπεί η
πιθανή εκµετάλλευση της ισχύος που θα διαθέτει στην αγορά η νέα επιχείρηση.
Όπως ανέφερε στην Επιτροπή ένας ανεξάρτητος παραγωγός σιδηροµεταλλεύµατος
(που επί του παρόντος δεν παράγει σφαιρίδια), ο ίδιος θα εξέταζε το ενδεχόµενο να
προβεί σε επενδύσεις για να αποκτήσει παραγωγική ικανότητα στον τοµέα των
σφαιριδίων µόνο µακροπρόθεσµα49· στο µεταξύ, η εν λόγω εταιρεία εκτιµά ότι η
επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα µπορούσε ανεµπόδιστα να
αυξήσει τις τιµές και ότι κανένας από τους υφιστάµενους προµηθευτές δεν θα

                                                
49 Ένας άλλος παραγωγός σιδηροµεταλλεύµατος (που δεν διαθέτει σήµερα παραγωγική ικανότητα στον

τοµέα των σφαιριδίων) δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειµένος να προβεί σε επενδύσεις για την παραγωγή
σφαιριδίων σε περίπτωση αύξησης της τιµής των σφαιριδίων κατά 5%-10% εκ µέρους της
CVRD/Mitsui/Caemi.
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µπορούσε να αποτρέψει αυτή την ενέργεια. Για τους ίδιους λόγους, η είσοδος στην
αγορά (προµήθειας σφαιριδίων µεταφερόµενων δια θαλάσσης) από άλλους
παραγωγούς σιδηροµεταλλεύµατος φαίνεται πολύ απίθανη.

(195) Όπως προαναφέρεται, οι φραγµοί εισόδου στις αγορές σιδηροµεταλλεύµατος
µεταφερόµενου δια θαλάσσης είναι ιδιαίτερα υψηλοί. Το κόστος κατασκευής νέων
µεταλλείων, σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη υποδοµή µεταφορών, καθιστά κατά
το µάλλον ή ήττον αδύνατη τη νέα είσοδο στην αγορά µέσω άλλου τρόπου πλην της
εξαγοράς. Ενώ η επέκταση της υφιστάµενης παραγωγικής ικανότητας στον τοµέα
του σιδηροµεταλλεύµατος, ιδίως � σε αυτό το πλαίσιο � µέσω της κατασκευής
µονάδων σφαιροποίησης, είναι πιο εφικτή, µολοντούτο το κόστος κατασκευής αυτών
των µονάδων είναι πολύ υψηλό, καθότι φθάνει σε αρκετές εκατοντάδες εκατοµµύρια
δολάρια ΗΠΑ ανά µονάδα. Για τις επιχειρήσεις πλην της CVRD που θα σχεδίαζαν
να κατασκευάσουν µονάδα σφαιροποίησης κατάλληλη για τον εφοδιασµό πελατών
δια θαλάσσης, το κόστος αυτό θα ήταν ακόµη υψηλότερο, και συνεπώς µπορεί να
διατυπωθεί το συµπέρασµα ότι οι τυχόν δυνητικοί ανταγωνιστές θα ήταν πολύ
απρόθυµοι να προβούν στην επένδυση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα ή
µεσοπρόθεσµα.

(196) Επιπλέον, το σιδηροµετάλλευµα της Αυστραλίας, λόγω της φύσης του, είναι σχεδόν
στο σύνολό του ακατάλληλο για σφαιροποίηση. Η έρευνα αγοράς της Επιτροπής
έδειξε ότι η αύξηση της τιµής των σφαιριδίων κατά 10% σε σχέση µε την τιµή του
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος δεν θα ήταν επαρκής για να δικαιολογηθεί η
πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µονάδες σφαιροποίησης στην Αυστραλία· το
επενδυτικό κόστος θα ήταν υψηλό λόγω της µεγάλης γεωγραφικής απόστασης των
µεταλλείων της Αυστραλίας, αλλά και λόγω του ότι η θραύση του µεταλλεύµατος
της Αυστραλίας απαιτεί συνήθως υψηλά επίπεδα ενέργειας λόγω της σκληρότητάς
του. Συνεπώς, δεν υπάρχει υφιστάµενος ή πιθανός δυνητικός ανταγωνισµός από τα
µεταλλεία της Αυστραλίας όσον αφορά την προµήθεια σφαιριδίων σε πελάτες
εφοδιαζόµενους δια θαλάσσης. Το γεγονός αυτό αποκλείει ιδίως την BHP ως
δυνητικό ανταγωνιστή της νέας επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση,
τουλάχιστον στο ορατό µέλλον50. Η BHP δεν διαθέτει παραγωγική ικανότητα στον
τοµέα των σφαιριδίων στην Αυστραλία και έτσι δεν θα µπορούσε να υποκαταστήσει
τα µεταλλεύµατα της Βραζιλίας, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα: οι
πελάτες θα έπρεπε να επιφέρουν σηµαντικές προσαρµογές στις υψικαµίνους τους για
να µπορούν τα χρησιµοποιήσουν το παραλλαγµένο φορτίο.

(197) Για τους λόγους που προαναφέρονται στο πλαίσιο του ορισµού της σχετικής
γεωγραφικής αγοράς, η είσοδος στην αγορά (για την πώληση σφαιριδίων σε περιοχές
όπου είναι εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης) από προµηθευτές
σφαιριδίων των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ουκρανίας ή της Κίνας είναι επίσης πολύ
απίθανη και ασφαλώς δεν θα πραγµατοποιηθεί βραχυπρόθεσµα έως µακροπρόθεσµα.

                                                
50 Το ίδιο ισχύει για τις δραστηριότητες της Rio Tinto στην Αυστραλία: τα εκεί µεταλλεία της δεν

αποτελούν δυνητική πηγή ανταγωνισµού για την προµήθεια σφαιριδίων σε πελάτες εφοδιαζόµενους δια
θαλάσσης.
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Περιορισµένη αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς και έντονες ανησυχίες των
πελατών

(198) Όπως προαναφέρεται, η βιοµηχανία χάλυβα χαρακτηρίζεται από πολύ µικρότερο
βαθµό συγκέντρωσης από ό,τι η βιοµηχανία σιδηροµεταλλεύµατος. Μόνο στην
Ευρώπη, υπάρχουν επτά καταναλωτές σιδηροµεταλλεύµατος.[�]*. Η εξέταση των
σχετικών επιδόσεων των παραγωγών χάλυβα (ζηµίες ή χαµηλά περιθώρια κέρδους)
και των παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος µεταφερόµενου δια θαλάσσης (υψηλά
κέρδη και αύξηση των τιµών στους δύο τελευταίους διαπραγµατευτικούς γύρους)
δείχνει σαφώς ότι, ήδη πριν από τη µείωση του αριθµού των σηµαντικότερων
παραγωγών σιδηροµεταλλεύµατος, οι παραγωγοί χάλυβα δεν ήταν σε θέση να
ασκούν ιδιαίτερη επιρροή.

(199) Οι απαντήσεις που ελήφθησαν από τους πελάτες κατά τη διάρκεια της έρευνας
αγοράς της Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι οι χαλυβουργικές µονάδες που βρίσκονται
σε περιοχές εφοδιαζόµενες δια θαλάσσης διαθέτουν περιορισµένη αγοραστική ισχύ
όσον αφορά την προµήθεια σφαιριδίων. Σχεδόν όλες οι χαλυβουργικές εταιρείες µε
τις οποίες ήλθε σε επαφή η Επιτροπή ανέφεραν ότι δεν θα ήταν σε θέση να
αντιδράσουν σε µια υποθετική αύξηση των τιµών των σφαιριδίων εκ µέρους της νέας
επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα ή
µεσοπρόθεσµα. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει
στενότητα στην αγορά σφαιριδίων, µε περιορισµένη ή ανύπαρκτη εφεδρική
παραγωγική ικανότητα από την πλευρά της προσφοράς, γεγονός που καθιστά
αδύνατη την υποθετική άσκηση ισχύος από τους αγοραστές («όχι χωρίς να υπάρχουν
εναλλακτικές δυνατότητες», κατά τη δήλωση ενός πελάτη)· οι πελάτες επιβεβαίωσαν
επίσης ότι η τυχόν νέα παραγωγική ικανότητα θα αργούσε να τεθεί σε λειτουργία.

(200) Στην απάντησή τους, τα µέρη αµφισβητούν το συµπέρασµα της Επιτροπής σχετικά
µε την περιορισµένη αγοραστική ισχύ των παραγωγών χάλυβα. Ειδικότερα, ο
οικονοµικός σύµβουλος που επέλεξαν τα µέρη εντόπισε δύο απειλές που, κατά την
άποψή του, θα προσέφεραν στους πελάτες σηµαντική ισχύ έναντι των προµηθευτών
σφαιριδίων. Οι απειλές αυτές είναι (i) η δυνατότητα των χαλυβουργικών µονάδων να
στραφούν από έναν προµηθευτή σφαιριδίων σε έναν άλλο, και (ii) η δυνατότητα των
χαλυβουργικών µονάδων να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέας παραγωγικής
ικανότητας από ανταγωνιστές παραγωγούς σφαιριδίων.

(201) Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν παρέχουν ουσιώδη αγοραστική ισχύ
στους πελάτες. Οι πελάτες µπορούν ασφαλώς να αλλάξουν προµηθευτή, όπως σε
κάθε άλλη βιοµηχανία. Ωστόσο, η αγοραστική ισχύς που µπορούν να αποκοµίσουν
από αυτή τη συµπεριφορά εξαρτάται από το πόσο σηµαντικός είναι κάθε
µεµονωµένος πελάτης έναντι της νέας επιχείρησης. Η απειλή αλλαγής προµηθευτή
µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική µόνον εφόσον οι πελάτες απορροφούν σηµαντικό
ποσοστό των πωλήσεων της νέας επιχείρησης και εφόσον η νέα επιχείρηση δεν θα
µπορεί εύκολα να βρει εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης. Τα αποτελέσµατα της
έρευνας δείχνουν ότι τούτο δεν ισχύει, τόσο διότι η βιοµηχανία χάλυβα
χαρακτηρίζεται από πολύ µικρότερο βαθµό συγκέντρωσης σε σχέση µε τη
βιοµηχανία σιδηροµεταλλεύµατος, όσο και διότι λόγω της ύπαρξης χαµηλής
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας οι παραγωγοί σφαιριδίων θα µπορούσαν
σχετικά εύκολα να βρουν νέους τρόπους διάθεσης της παραγωγής τους.
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(202) Είναι επίσης αληθές ότι οι πελάτες µπορούν να αποφασίσουν να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη παραγωγικής ικανότητας στον τοµέα των σφαιριδίων από ανταγωνιστές
προµηθευτές. Ωστόσο, όπως προαναφέρεται, φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί
σε σηµαντικό βαθµό, διότι (i) θα χρειαζόταν σηµαντικός αριθµός πελατών για να
χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία επαρκούς νέας παραγωγικής ικανότητας ώστε να
τεθούν όρια στην ανταγωνιστική συµπεριφορά της επιχείρησης που θα προκύψει από
τη συγκέντρωση· (ii) η CVRD ήδη σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγική της
ικανότητα, γεγονός που µειώνει τα κίνητρα των πελατών να χρηµατοδοτήσουν την
κατασκευή πρόσθετων µονάδων σφαιροποίησης· (iii) όπως φαίνεται από την
δηµιουργία κοινών επιχειρήσεων στη Βραζιλία µεταξύ της CVRD και πελατών
εφοδιαζόµενων δια θαλάσσης, οι πελάτες που θα ήταν διατεθειµένοι να
συνεισφέρουν στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας θα προτιµούσαν να το
πράξουν στις περιοχές µε το χαµηλότερο κόστος παραγωγής (Βραζιλία), ούτως ώστε
να µεγιστοποιήσουν την απόδοση της επένδυσής τους· και (iv) η επέκταση της
παραγωγικής ικανότητας στον τοµέα των σφαιριδίων δεν µπορεί να επιτευχθεί τόσο
εύκολα όσο ισχυρίζονται τα µέρη, κυρίως λόγω της ανάγκης ύπαρξης επαρκούς
ποσότητας υλικού τροφοδότησης των µονάδων σφαιροποίησης.

(203) Τέλος, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι οι πελάτες εξέφρασαν σηµαντικές ανησυχίες
σχετικά µε τις συνέπειες της πράξης. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους των παραγωγών
σιδηροµεταλλεύµατος51, εν αντιθέσει µε τα χαµηλά περιθώρια κέρδους των πελατών,
δείχνουν επίσης καθαρά προς τα πού κλίνει η πλάστιγγα µεταξύ προµηθευτών και
πελατών. Όπως ανέφερε ένας πελάτης κατά την ακρόαση, οι πελάτες βλέπουν ότι οι
τιµές χάλυβα έχουν πτωτικές τάσεις, το κόστος παραγωγής σιδηροµεταλλεύµατος
έχει µειωθεί σηµαντικά, αλλά οι τιµές του σιδηροµεταλλεύµατος δεν µειώνονται.

Συνέπειες της πράξης

Εξάλειψη της QCM ως ανεξάρτητου προµηθευτή

(204) Αποκτώντας την Caemi, η CVRD εξαλείφει την Quebec Cartier Mining από τις
ανταγωνιστικές δυνάµεις στον τοµέα της προµήθειας σφαιριδίων στον ΕΟΧ. Η QCM
κατέχει µερίδιο [10-20]*% στη σχετική αγορά και η εξάλειψή της µειώνει τους
πραγµατικούς ανταγωνιστές από τέσσερις σε τρεις. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να
υποµνησθεί ότι πρόσφατα (2001) η CVRD απέκτησε την Ferteco, [�]*,
εξαλείφοντάς την από τις ανταγωνιστικές δυνάµεις. Με την απόκτηση της Ferteco
από την CVRD οι ανεξάρτητοι προµηθευτές σφαιριδίων µεταφερόµενων δια
θαλάσσης είχαν µειωθεί από πέντε σε τέσσερις.

(205) [�]*

Ικανότητα εφαρµογής επιλεκτικών ανταγωνιστικών ενεργειών κατά της
IOC

(206) Η CVRD σήµερα δεν παράγει σφαιρίδια καναδικής ποιότητας. Μετά την
κοινοποιηθείσα πράξη, η CVRD θα ελέγχει την QCM (η οποία, µαζί µε την IOC/Rio
Tinto, είναι ο βασικός προµηθευτής σφαιριδίων καναδικής ποιότητας). Έτσι, η νέα
επιχείρηση θα είναι σε θέση να προβαίνει σε επιλεκτικές ανταγωνιστικές ενέργειες

                                                
51 Το καθαρό περιθώριο κέρδους της CVRD προσεγγίζει το 50%, και η απόδοση του επενδυθέντος

κεφαλαίου υπερβαίνει το 20%
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κατά της IOC, µε σκοπό να µειώσει τα κίνητρα της τελευταίας να επεκτείνει την
παραγωγική της ικανότητα στον τοµέα των σφαιριδίων. Τέτοιου είδους ενέργειες θα
µπορούσαν να λάβουν τη µορφή [�]* ή σταυροειδούς επιδότησης µεταξύ των
δραστηριοτήτων της CVRD και της QCM στον τοµέα των σφαιριδίων. Τούτο θα
έθιγε σοβαρά την ανταγωνιστικότητα της IOC όσον αφορά την προµήθεια
σφαιριδίων στον ΕΟΧ. Από την έρευνα αγοράς της Επιτροπής προέκυψαν στοιχεία
που δείχνουν ότι σε κάποιο βαθµό οι πελάτες απευθύνονται εναλλακτικά στην IOC
και στην QCM για την προµήθεια σφαιριδίων, όταν λαµβάνουν µια πιο
ανταγωνιστική προσφορά από τον ένα ή τον άλλο προµηθευτή.

Η πιθανότητα να αναλάβει η CVRD ηγετικό ρόλο σε θέµατα τιµών

(207) Η CVRD κατέχει ήδη ηγετική θέση όσον αφορά τις τιµές πώλησης σφαιριδίων σε
πελάτες εγκατεστηµένους σε περιοχές που εφοδιάζονται δια θαλάσσης· τα τελευταία
χρόνια, οι τιµές αναφοράς καθορίζονται βάσει των τιµών που συµφωνήθηκαν µε την
CVRD. Ο ηγετικός αυτός ρόλος είναι πιθανό να ενισχυθεί µετά την απόκτηση της
QCM από την CVRD (λίγο µετά την απόκτηση της Ferteco από την ίδια εταιρεία)
λόγω του ότι η νέα επιχείρηση θα κατέχει µεγαλύτερο µερίδιο στις πωλήσεις
σφαιριδίων προς τις περιοχές που εφοδιάζονται δια θαλάσσης, λόγω της µείωσης των
ανεξάρτητων προµηθευτών σφαιριδίων από 5 σε 3 µέσα σε λίγους µόνο µήνες,
καθώς και λόγω των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και των νέων πηγών ισχύος
στην αγορά που θα διαθέτει η νέα επιχείρηση. Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε
ότι µια τέτοια εξέλιξη είναι πράγµατι πιθανή. Τόσο οι ανταγωνιστές όσο και οι
πελάτες ανέφεραν ότι οι υπόλοιποι παραγωγοί που προµηθεύουν σφαιρίδια σε
περιοχές εφοδιαζόµενες δια θαλάσσης θα µιµούνταν πιθανώς την
CVRD/Mitsui/Caemi όσον αφορά την αύξηση των τιµών. Οι εν λόγω προµηθευτές,
λόγω του υψηλότερου κόστους που τους βαρύνει και της αδυναµίας τους να
επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα βραχυπρόθεσµα, θα είχαν περισσότερα
κίνητρα να αυξήσουν τις τιµές φθάνοντας το «νέο επίπεδο της αγοράς», παρά να
επιδιώξουν να ανταγωνιστούν προσφέροντας χαµηλότερες τιµές από την
CVRD/Mitsui/Caemi.

Υψηλότερες τιµές [�]*

(208) Λόγω της αυξηµένης ισχύος της στην αγορά, είναι πιθανό ότι η νέα επιχείρηση θα
είναι σε θέση να αυξήσει τις πραγµατικές τιµές.[�]*

      Συµπέρασµα

(209) Κατά συνέπεια, για τους προαναφερόµενους λόγους η Επιτροπή κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η πράξη θα οδηγήσει τουλάχιστον στη δηµιουργία δεσπόζουσας
θέσης, αν όχι στην ενίσχυση υφιστάµενης δεσπόζουσας θέσης όσον αφορά την
προµήθεια σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος σε όλες τις περιοχές στις οποίες είναι
εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης.

B. ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΑΓΩΓΗΣ

(210) Όπως προαναφέρεται, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το σιδηροµετάλλευµα ΑΑ
ενδέχεται να ανήκει σε διακριτές αγορές προϊόντος και ότι, όσον αφορά το
σιδηροµετάλλευµα ΑΑ, οι συνέπειες της πράξης πρέπει να εκτιµηθούν σε δύο
αγορές, (i) την αγορά σφαιριδίων ΑΑ και (ii) την αγορά που συνδυάζει τα σφαιρίδια
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ΑΑ και το χρονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ (λόγω της µονοµερούς
δυνατότητας υποκατάστασης µεταξύ χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ και
σφαιριδίων ΑΑ).

∆εσπόζουσα θέση όσον αφορά τα σφαιρίδια ΑΑ

(211) Τα µερίδια αγοράς στον τοµέα των σφαιριδίων ΑΑ παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα. Λόγω των περιορισµένων πληροφοριών που έχουν περιέλθει στη
δηµοσιότητα σχετικά µε τις εν λόγω πωλήσεις, τα µερίδια αγοράς υπολογίστηκαν
βάσει των συνολικών παγκόσµιων πωλήσεων στην ελεύθερη αγορά. Στις πωλήσεις
αυτές συµπεριλαµβάνεται η παραγωγή εταιρειών που δεν έχουν πρόσβαση στην
εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγορά και, συνεπώς, η θέση της νέας επιχείρησης στην
αγορά µπορεί στην πραγµατικότητα να είναι ισχυρότερη. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
που υπέβαλε τρίτος ενδιαφερόµενος, τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των µερών
ενδέχεται να υπερβαίνουν το 62% όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα στην
εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγορά το 2001.
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Μερίδια αγοράς στον τοµέα των σφαιριδίων ΑΑ
Πωλήσεις
στην

ελεύθερη
αγορά το

1997

Πωλήσεις
στην

ελεύθερη
αγορά το

2000

Παραγωγική
ικανότητα

Χώρα Ελεύθερη
αγορά
(%)

Ελεύθερη
αγορά
(%)

2000
(Mt)

CVRD Βραζιλία 39% 38% 9,2
Samarco (CVRD/BHP) Βραζιλία 16% 19% 6,0
QCM (CAEMI) Καναδάς [<10]*% [<10]*% 4,0
Επιχείρηση που θα
προκύψει από τη
συγκέντρωση

[60-70]*% [60-70]*% 19,2

IOC (Rio Tinto) Καναδάς 0% 4% 2,5
LKAB Σουηδία 13% 14% 8,3
Πηγή: έκθεση Midrex 2000

(212) Για τους ίδιους περίπου λόγους που προαναφέρονται σχετικά µε τα σφαιρίδια, η
Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η πράξη θα οδηγούσε τουλάχιστον στη
δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης, αν όχι σε ενίσχυση υφιστάµενης δεσπόζουσας
θέσης, όσον αφορά την προµήθεια σφαιριδίων άµεσης αναγωγής σε όλες τις περιοχές
στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης. Επιπλέον, τα
µερίδια αγοράς είναι παραπλήσια µε τα µερίδια αγοράς στον τοµέα των συνολικών
πωλήσεων σφαιριδίων (αν δεν είναι υψηλότερα).

(213) Στην απάντησή τους, τα µέρη αναφέρουν ότι σήµερα δεν υπάρχει ζήτηση για σίδηρο
ΑΑ στον ΕΟΧ, δεδοµένου ότι η µοναδική µονάδα άµεσης αναγωγής του ΕΟΧ (που
ανήκει στην Ispat και βρίσκεται στο Αµβούργο) έχει κλείσει. Ωστόσο, παρόλο που
πράγµατι η µονάδα της Ispat παρέµεινε κλειστή επί αρκετούς µήνες το 2001 (λόγω
των ιδιαίτερα υψηλών τιµών του φυσικού αερίου που έπληξαν την κερδοφορία
της52), η εν λόγω µονάδα λειτουργεί αδιάλειπτα τα τελευταία 30 χρόνια και
αναµένεται ότι σύντοµα θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

(214) Τέλος, τα µέρη δήλωσαν στην απάντησή τους ότι τα σφαιρίδια ΑΑ δεν πρέπει
απαραίτητα να παράγονται από την υψηλότερη ποιότητα λεπτόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, και έτσι όλες οι µονάδες σφαιροποίησης θα µπορούσαν
εύκολα να εισέλθουν στην αγορά ΑΑ. Ακόµη και αν ήταν πράγµατι έτσι, τούτο δεν
θα επηρέαζε την εκτίµηση της πράξης από απόψεως ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι,
όπως αποδεικνύεται ανωτέρω, η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση
θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στη συνολική αγορά σφαιριδίων µεταφερόµενων δια
θαλάσσης.

                                                
52 Επίσης υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι τιµές του φυσικού αερίου δεν θα διατηρηθούν σε αυτά τα

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα επόµενα έτη.
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∆εσπόζουσα θέση στον τοµέα του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ
και των σφαιριδίων ΑΑ

(215) Ανωτέρω αποδείχθηκε ότι η πράξη θα δηµιουργήσει ή θα ενισχύσει δεσπόζουσα
θέση στον τοµέα των σφαιριδίων ΑΑ, την οποία θα κατέχει η επιχείρηση που θα
προκύψει από τη συγκέντρωση. Τούτο προϊδεάζει για παρόµοια συµπεράσµατα στη
συνολική αγορά χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ και σφαιριδίων ΑΑ,
δεδοµένου ότι τα σφαιρίδια ΑΑ αντιπροσωπεύουν το 78% των πωλήσεων
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ στην ελεύθερη αγορά. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ισχυρές
ενδείξεις ότι η κατάσταση στον τοµέα του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ
είναι πολύ παρεµφερής µε την κατάσταση στον τοµέα των σφαιριδίων ΑΑ.

(216) Στον τοµέα της ΑΑ, κατά παράδοση διαχωρίζονται οι «δέσµιες» πωλήσεις (δηλαδή
οι εσωτερικές πωλήσεις καθέτως ολοκληρωµένων εταιρειών) από τις «ελεύθερες»
πωλήσεις προς τρίτους παραγωγούς ΣΑΑ. Ο διαχωρισµός αυτός πρέπει επίσης να
γίνει για τον υπολογισµό των µεριδίων αγοράς: µόνον οι «ελεύθερες» πωλήσεις
αντικατοπτρίζουν ορθά την πραγµατική ισχύ που κατέχουν στην αγορά οι
προµηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά, διότι οι «δέσµιες»
πωλήσεις αφορούν ποσότητες που στην πραγµατικότητα δεν διοχετεύονται στην
αγορά, δεν διατίθενται σε µη ολοκληρωµένους παραγωγούς ΣΑΑ και δεν
πραγµατοποιούνται υπό πραγµατικές συνθήκες ανταγωνισµού.

Πωλήσεις 1997 Πωλήσεις 2000 Παραγωγι-
κή

ικανότητα
Πωλήσεις

χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύ-

µατος ΑΑ

Χώρα ∆έσµιες
(Mt)

Ελεύθερες
(Mt)

∆έσµιες
(Mt)

Ελεύθερες
(Mt)

2000

CVRD Βραζιλία 0 0,7 0 1,0 3,7
MBR (CAEMI) Βραζιλία [<5]* [<10]* [<5]* [<5]* [<5]*
Επιχείρηση που θα
προκύψει από τη
συγκέντρωση

[<5]* [<5]* [<5]* [<5]* [<10]*

MCR (Rio Tinto) Βραζιλία 0 0 0 0 1,5
NMDC Ινδία 0 4,2 0 2,0 6,2
CVG Βενεζουέλα 0,6 0 0,9 0 2,5
ISCOR Νότια Αφρική 0 1,8 0 4,0 4,0
Las Encinas Μεξικό 0 0 0,2 0 0,3
Σύνολο σε
παγκόσµιο επίπεδο

[�]* [<15]* [<5]*  [<15]* 20,7

Πηγή: έκθεση Midrex 2000

(217) Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, σήµερα τέσσερις µόνο παραγωγοί
δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη αγορά σε παγκόσµιο επίπεδο, η CVRD, η MBR, η
NMDC και η ISCOR. Μέσω της συνένωσης της CVRD και της MBR, η πράξη
µειώνει τους προµηθευτές αυτούς σε τρεις. Επιπλέον, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι οι
τρεις αυτοί προµηθευτές κατέχουν παρόµοιες θέσεις: ενώ η CVRD και η MBR
εξάγουν σηµαντικό ποσοστό του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατός τους ΑΑ,
φαίνεται ότι η NMDC δεν πραγµατοποιεί πωλήσεις εκτός της Ινδίας, ενώ οι πωλήσεις
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της ISCOR καλύπτουν ήδη το 100% της παραγωγικής της ικανότητας. Η αδυναµία
της NMDC να πραγµατοποιήσει πωλήσεις στις εξαγωγικές αγορές προκύπτει επίσης
από το γεγονός ότι, παρόλο που διαθέτει σηµαντική παραγωγική ικανότητα (άνω των
6 Mt), το 2000 µπόρεσε να πωλήσει µόνο 2 Mt.

(218) Η έρευνα της Επιτροπής δείχνει ότι η ζήτηση ΣΑΑ (και, κατ�επέκταση,
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ) αναµένεται να αυξηθεί κατακόρυφα στο εγγύς µέλλον
(από 43,2 Mt το 2000 σε 60 Mt το 2005), σύµφωνα µε τη µέση ετήσια αύξηση ύψους
8% που παρατηρήθηκε µεταξύ των ετών 1995 και 2000. Στο πλαίσιο αυτό,
καθοριστικό ρόλο στον ανταγωνισµό θα διαδραµατίσει η ικανότητα των
προµηθευτών χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος να ανταποκριθούν στην
πρόσθετη ζήτηση.

(219) Ενώ η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση διαθέτει ήδη σηµαντική
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να ανταποκριθεί στην αύξηση της ζήτησης,
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η NMDC δεν είναι ανταγωνιστική όσον αφορά τις
πωλήσεις εκτός της Ινδίας. Επιπλέον, η ISCOR περιορίζεται ήδη από την υφιστάµενη
παραγωγική της ικανότητα, ενώ η σχεδιαζόµενη επέκταση της παραγωγικής της
ικανότητας (κατά 10%) δεν αρκεί για να καλυφθεί η αναµενόµενη αύξηση της
ζήτησης σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ, ύψους 38%. Επιπλέον, η έρευνα αγοράς της
Επιτροπής έδειξε ότι η παραγωγική ικανότητα της ISCOR που αναφέρεται στην
προαναφερθείσα έκθεση της Midrex ενδέχεται να έχει µεγεθυνθεί σε κάποιο βαθµό.
Εποµένως, οι ανωτέρω προµηθευτές δεν θα είναι σε θέση να περιορίσουν επαρκώς
την ανταγωνιστική συµπεριφορά της επιχείρησης που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση.

(220) Τα µέρη υποστηρίζουν ότι η βιοµηχανία στο σύνολό της διαθέτει σηµαντική
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και, κατά συνέπεια, άλλοι προµηθευτές θα
µπορούσαν να εισέλθουν στην ελεύθερη αγορά, σε περίπτωση που η επιχείρηση που
θα προκύψει από τη συγκέντρωση αυξήσει τις τιµές ή µειώσει τις εκπτώσεις.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας της Επιτροπής δείχνουν ότι η κατάσταση
είναι διαφορετική. Πρώτον, φαίνεται ότι η MCR δεν διαθέτει πρόσβαση σε υποδοµή
που θα της επέτρεπε να διαθέτει σιδηροµετάλλευµα δια θαλάσσης: η MCR δεν
συνδέεται µε κανένα λιµάνι και τα προϊόντα της µεταφέρονται κυρίως µε
ποταµόπλοια µέσω των ποταµών Παραγουάη και Παρανά προς πώληση στις
γειτονικές χώρες της Mercosur (κυρίως στην Αργεντινή). ∆εύτερον, παρόλο που η
CVG διαθέτει πρόσβαση στην υποδοµή για τη δια θαλάσσης µεταφορά, έχει
περιορισµένη παραγωγική ικανότητα ΑΑ (2,5 Mt), ενώ η τοπική ζήτηση είναι
σηµαντική, καθότι η συνολική παραγωγή ακατέργαστου χυτοσιδήρου της
Βενεζουέλας βασίζεται σε µεθόδους άµεσης αναγωγής (που καλύπτουν συνολική
παραγωγική ικανότητα 8,8 Mt). Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας υπόψη τα µετοχικά
µερίδια που κατέχει η CVG στους περισσότερους παραγωγούς ΣΑΑ της
Βενεζουέλας, φαίνεται ιδιαίτερα απίθανο να µπορέσει η CVG να διαθέσει επαρκείς
ποσότητες στην εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγορά ώστε να περιορίσει σηµαντικά
την ανταγωνιστική συµπεριφορά της επιχείρησης που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση. Επιπλέον, δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι θα µπορούσε κάποιος νέος
παραγωγός χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος να εισέλθει στην αγορά, λόγω της
πολύ ιδιαίτερης ποιότητας χονδρόκοκκου µεταλλεύµατος που απαιτείται για τις
εφαρµογές άµεσης αναγωγής.
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(221) Εποµένως, στην πράξη οι όροι του ανταγωνισµού στην ελεύθερη αγορά
χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ ουσιαστικά εξαρτώνται από την
ανταγωνιστική σχέση µεταξύ εκείνων των παραγωγών που διαθέτουν επαρκή
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και πρόσβαση στην απαιτούµενη υποδοµή για
τη δια θαλάσσης µεταφορά, δηλαδή µεταξύ της MBR και της Ferteco. Τούτο
επιβεβαιώνεται περαιτέρω από το σηµαντικότερο αγοραστή σιδηροµεταλλεύµατος
ΑΑ (και µοναδικό αγοραστή εγκατεστηµένο στη ∆υτική Ευρώπη), ο οποίος ανέφερε
ότι κατ�ουσίαν οι προµήθειές του εξαρτώνται από τις δύο αυτές εταιρείες. Μέσω της
συνένωσης των δύο αυτών εταιρειών, η σχεδιαζόµενη πράξη θα εξαλείψει τον
µεταξύ τους ανταγωνισµό και, εποµένως, θα οδηγήσει στη δηµιουργία δεσπόζουσας
θέσης στην αγορά αυτή. Ο ισχυρισµός των µερών ότι η MBR επί του παρόντος δεν
πωλεί χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ στη ∆υτική Ευρώπη δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτός, διότι η MBR θα µπορούσε εύκολα να πωλήσει χονδρόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα ΑΑ στη ∆υτική Ευρώπη (όπως αποδεικνύουν σαφώς οι
παραδόσεις της στο παρελθόν) και διότι η MBR είναι η µοναδική αξιόπιστη επιλογή
έναντι της CVRD για τους πελάτες της ∆υτικής Ευρώπης.

(222) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η πράξη θα
οδηγούσε τουλάχιστον στη δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης, αν όχι στην ενίσχυση
υφιστάµενης δεσπόζουσας θέσης, στην υποθετική αγορά προµήθειας χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος και σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος άµεσης αναγωγής σε
όλες τις περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια
θαλάσσης.

Γ. ΑΠΟΥΣΙΑ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟ
ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ

(223) Τόσο η CVRD (άµεσα και µέσω της ελέγχουσας συµµετοχής της στη Ferteco, τη
Samitri, τη Samarco, κλπ.) όσο και η CAEMI (µέσω της ελέγχουσας συµµετοχής της
στην MBR και την QCM) δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τοµέα και πωλούν
προϊόντα σε περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια
θαλάσσης. Στην απόφαση που εξέδωσε στις 3 Ιουλίου 2001 βάσει του άρθρου 6
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, η Επιτροπή
εξέφρασε σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβιβάσιµο της πράξης µε την κοινή
αγορά, λόγω του ότι θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία ή ενίσχυση
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στην εν λόγω αγορά. Για τους λόγους που εκτίθενται
στη συνέχεια, οι σοβαρές αυτές ανησυχίες µειώθηκαν κατά την πορεία της
εµπεριστατωµένης έρευνας.
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Μερίδια αγοράς

Πωλήσεις
σιδηροµεταλλεύµατος

µεταφερόµενου δια θαλάσσης

Χώρα Πωλήσεις
1997

Πωλήσεις
2000

Παραγωγική
ικανότητα

2000

Παραγω-
γική

ικανότητα
2005

CVRD Βραζιλία [20-35]*% [20-35]*% [30-40]*% [30-
40]*%

CAEMI (MBR & QCM) Βραζιλία & Καναδάς [10-20]*% [5-15]*% [10-20]*% [10-20]*
Επιχείρηση που θα προκύψει
από τη συγκέντρωση53

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

[40-
50]*%

BHP Αυστραλία [10-20]*% [10-20]*% [10-20]*% [10-
20]*%

Rio Tinto Αυστραλία & Καναδάς [20-30]*% [20-30]*% [20-30]*% [20-
30]*%

LKAB Σουηδία [1-10]*% [1-10]*% [1-10]*% [1-10]*%
SNIM Μαυριτανία [1-10]*% [1-10]*% [1-10]*% [1-10]*%
ISCOR Νότια Αφρική [1-10]*% [1-10]*% [1-10]*% [1-10]*%
Πηγή: [�]*

Απουσία ατοµικής δεσπόζουσας θέσης

(224) Παρά τα σχετικά υψηλά µερίδια αγοράς της επιχείρησης που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση, δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι η πράξη θα µπορούσε να δηµιουργήσει ή
να ενισχύσει ατοµική δεσπόζουσα θέση κατεχόµενη από την επιχείρηση που θα
προκύψει από τη συγκέντρωση στην αγορά λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος
πωλούµενου στις περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι
δια θαλάσσης. Η επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα υπόκειται σε
ανταγωνιστική πίεση από άλλους µεγάλους προµηθευτές, ιδίως τη Rio Tinto ([20-
30]*% των πωλήσεων) και την BHP ([10-20]*% των πωλήσεων). Η
ανταγωνιστικότητα των δύο αυτών προµηθευτών φαίνεται και από τη διάρθρωση του
κόστους τους, που δεν διαφέρει ουσιωδώς από τη διάρθρωση του κόστους της CVRD
(και είναι χαµηλότερη από της MBR). Τούτο επιβεβαιώνεται και από τον υψηλό
βαθµό χρησιµοποίησης της παραγωγικής ικανότητας της BHP ([�]*%) και της Rio
Tinto ([�]*%), που υπερβαίνει τα αντίστοιχα µεγέθη της CVRD ([�]*) και της
CAEMI ([�]*%), καθώς και από το γεγονός ότι σε σηµαντικό βαθµό οι πελάτες
χρησιµοποιούν εναλλακτικά προϊόντα διαφορετικής προέλευσης, όπως
υπογραµµίζουν τα µέρη στην απάντησή τους.

Απουσία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης

(225) Στην απόφασή της µε ηµεροµηνία 3 Ιουλίου 2001, η Επιτροπή διατύπωσε σοβαρές
αµφιβολίες ως προς το συµβιβάσιµο της πράξης µε την κοινή αγορά, διότι θα
µπορούσε να οδηγήσει σε συλλογική δεσπόζουσα θέση κατεχόµενη από τους τρεις
κύριους προµηθευτές της εφοδιαζόµενης δια θαλάσσης αγοράς, δηλαδή την CVRD,
την BHP και τη Rio Tinto.

                                                
53 Στο µερίδιο αγοράς της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση συµπεριλαµβάνεται η

παραγωγή του ινδικού µεταλλείου Sesa Goa, το οποίο ελέγχεται από τη Mitsui.
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(226) Στην απόφαση αυτή η Επιτροπή επικαλέστηκε ιδιαίτερα (i) τα υψηλά και
αυξανόµενα συνδυασµένα µερίδια αγοράς των τριών αυτών µεγάλων επιχειρήσεων
([�]*% επί της συνολικής ζήτησης στην εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγορά µετά
την πράξη)· (ii) τη χαµηλή και παρεµφερή διάρθρωση κόστους των ανωτέρω
επιχειρήσεων, ιδίως σε σύγκριση µε άλλους προµηθευτές της εφοδιαζόµενης δια
θαλάσσης αγοράς· (iii) την υψηλή διαφάνεια της αγοράς όσον αφορά τις τιµές
αναφοράς και τις ποσότητες και (iv) τη σταθερότητα της ζήτησης.

(227) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επεσήµανε ότι υπάρχει κίνδυνος οι τρεις βασικοί
προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος να έχουν παρόµοια κίνητρα και έτσι να
οδηγηθούν σε παράλληλη, επιζήµια για τον ανταγωνισµό συµπεριφορά. Στην πράξη,
η Επιτροπή ερεύνησε τρεις διαφορετικούς µηχανισµούς που θα µπορούσαν να
οδηγήσουν σε κατάσταση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης: (i) παράλληλη
διαπραγµατευτική συµπεριφορά κατά τις διαπραγµατεύσεις των τιµών αναφοράς (η
CVRD, η Rio Tinto και η BHP είναι συνήθως οι εταιρείες που καθορίζουν τις τιµές
στη ∆υτική Ευρώπη και την Ιαπωνία)· (ii) επικέντρωση των εν λόγω εταιρειών στη
«φυσική» αγορά τους (την περιοχή στην οποία έχουν πλεονεκτικό κόστος
µεταφοράς, δηλαδή στην Ανατολική Ασία για τους προµηθευτές της Αυστραλίας και
στη ∆υτική Ευρώπη για την επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγκέντρωση)·
ή/και (iii) περιορισµός της επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας.

(228) Η έρευνα έδειξε ότι για διάφορους λόγους διαρθρωτικής φύσεως µια συλλογική
δεσπόζουσα θέση θα ήταν δύσκολο να διατηρηθεί. Πρώτον, τόσο οι πελάτες όσο και
οι ανταγωνιστές δήλωσαν ότι υπάρχει σηµαντικός ανταγωνισµός µεταξύ των δύο
προµηθευτών της Αυστραλίας, οι οποίοι πωλούν τα ίδια είδη προϊόντων και
ανταγωνίζονται πράγµατι µεταξύ τους επιδιώκοντας υψηλότερες πωλήσεις και
υλοποιώντας νέα σχέδια επέκτασης της παραγωγικής τους ικανότητας.

(229) ∆εύτερον, όπως προαναφέρεται, το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα είναι
διαφοροποιηµένο προϊόν. Ειδικότερα, τα µεταλλεύµατα της Βραζιλίας έχουν πολύ
διαφορετικά χαρακτηριστικά προϊόντος από τα µεταλλεύµατα της Αυστραλίας. Οι
διαφορές αυτές οδηγούν σε ασύµµετρα ανταγωνιστικά κίνητρα για τους προµηθευτές
της Βραζιλίας και της Αυστραλίας. Μειώνουν επίσης τον κίνδυνο παρέκκλισης από
ένα συντονισµένο αποτέλεσµα, καθιστώντας λιγότερη αποτελεσµατική την
εφαρµογή αντιποίνων.

(230) Τρίτον, τα ασύµµετρα ανταγωνιστικά κίνητρα των προµηθευτών της Βραζιλίας και
των παραγωγών της Αυστραλίας επιτείνονται από τις σηµαντικές διαφορές της
διάρθρωσης του κόστους τους. Ειδικότερα, από τον κατωτέρω πίνακα συνάγεται ότι
οι προµηθευτές της Βραζιλίας διαθέτουν σηµαντικό πλεονέκτηµα στη ∆υτική
Ευρώπη, ενώ οι προµηθευτές της Αυστραλίας είναι πιο ανταγωνιστικοί στην
Ανατολική Ασία. Λόγω των διαφορών αυτών, οι προµηθευτές της Βραζιλίας και οι
παραγωγοί της Αυστραλίας ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές µεγιστοποίησης
των κερδών τους, γεγονός που µε τη σειρά του καθιστά πολύ δύσκολη την
παραπλήσια τιµολόγηση ή την επιδίωξη παραπλήσιων στόχων ως προς την
παραγωγική ικανότητα.

Μέσο κόστος λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος 1997-2000

Κόστος FOB
(USD/mtu)

Μεταφορά στην
Ασία

(USD/mtu)

Συνολικό κόστος
προς Ασία
(USD/mtu)

Μεταφορά στην
Ευρώπη

(USD/mtu)

Συνολικό κόστος
προς Ευρώπη

(USD/mtu)
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CVRD 10,7 13,1 23,8 8,3 19,0
CAEMI [10-20]* [10-20]* [20-30]* [5-15]* [20-30]*
Rio Tinto [10-20]* [5-15]* [10-20]* [10-15]* [20-30]*
BHP [10-20]* [5-15]* [20-30]* [10-15]* [20-30]*
ISCOR 20,5 10,4 30.9 8,6 29,1
SNIM 22,6 Α/Ε Α/Ε 5,7 28,3
LKAB 20,9 Α/Ε Α/Ε 4,3 25,2

Πηγή: έκθεση AME

(231) Συνολικά, η ύπαρξη σηµαντικού ανταγωνισµού µεταξύ των δύο αυστραλών
παραγωγών και η ύπαρξη ασύµµετρων ανταγωνιστικών κινήτρων µεταξύ των
µεταλλευτικών εταιρειών της Αυστραλίας και των παραγωγών της Βραζιλίας
εµποδίζουν συνδυαστικά τη δηµιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εν γένει.
Προς τούτο συµβάλλει επίσης το γεγονός ότι η CVRD, η BHP και η Rio Tinto έχουν
επίσης πολύ διαφορετικά µερίδια αγοράς, κυµαινόµενα από 38% (CVRD) έως [10-
20]*% (BHP). Από την άποψη αυτή, η παρούσα πράξη θα επιτείνει την ασυµµετρία
(ενισχύοντας την εταιρεία που ήδη κατέχει ηγετική θέση στην αγορά), και έτσι
µάλλον θα αποτελέσει ένα ακόµη εµπόδιο για την εκδήλωση παράλληλης
συµπεριφοράς. Η ύπαρξη σηµαντικών διαφορών ως προς το βαθµό χρησιµοποίησης
της παραγωγικής ικανότητας αποτελεί ακόµη µία ένδειξη που αποµακρύνει το
ενδεχόµενο συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, καθότι ενισχύει το συµπέρασµα ότι οι
διάφορες εταιρείες της βιοµηχανίας έχουν διαφορετικά κίνητρα.

(232) Επιπλέον, υπάρχουν ειδικοί λόγοι για τους οποίους οι τρεις προαναφερόµενοι
µηχανισµοί δεν µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά. Οι λόγοι αυτοί
παρουσιάζονται λεπτοµερώς στις παραγράφους που ακολουθούν.

Παράλληλη τιµολόγηση

(233) Τα αποτελέσµατα της εµπεριστατωµένης έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
παράλληλης τιµολόγησης για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει σηµαντικός ανταγωνισµός µεταξύ των δύο αυστραλών προµηθευτών, οι
οποίοι παράγουν σιδηροµετάλλευµα της ίδιας ποιότητας και έτσι ανταγωνίζονται για
τις ίδιες παραγγελίες.

(234) ∆εύτερον, θα είναι ίσως δύσκολο να εκδηλωθεί παράλληλη συµπεριφορά κατά τις
ετήσιες διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τις τιµές αναφοράς, διότι (i) οι πελάτες θα
µπορούσαν να αντιδράσουν σε µια τέτοια συµπεριφορά συνάπτοντας συµφωνία µε
«περιθωριακούς» προµηθευτές (όπως πράγµατι έπραξαν οι πελάτες της ∆υτικής
Ευρώπης το 2000, όταν συνήψαν συµφωνία µε την SNIM), και (ii) οι προµηθευτές
έχουν κίνητρα να είναι οι πρώτοι που θα καταλήξουν σε συµφωνία, και συνεπώς να
µην προβάλουν ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά τις διαπραγµατεύσεις, διότι αυτή η
«φιλική προς τον πελάτη» στάση συνήθως ανταµείβεται από τις χαλυβουργικές
µονάδες µε την υποβολή υψηλότερων παραγγελιών [�]*.

(235) [�]*

Γεωγραφικό σχίσµα (�chacun chez soi�)

(236) Τα αποτελέσµατα της εµπεριστατωµένης έρευνας έδειξαν επίσης ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος «γεωγραφικού σχίσµατος» µεταξύ της ∆υτικής Ευρώπης (µε τον εφοδιασµό
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της ουσιαστικά από τους προµηθευτές της Βραζιλίας) και της Ανατολικής Ασίας (µε
τον εφοδιασµό της ουσιαστικά από τους προµηθευτές της Αυστραλίας). Πρώτον,
όπως προαναφέρεται, η αύξηση της ζήτησης στις αγορές που εφοδιάζονται δια
θαλάσσης δεν αναµένεται να είναι οµοιόµορφη σε όλες τις επί µέρους περιοχές που
εφοδιάζονται δια θαλάσσης. Ειδικότερα, φαίνεται ότι στη ∆υτική Ευρώπη η ζήτηση
θα παραµείνει στάσιµη εντός των επόµενων δέκα ετών, ενώ κατά την ίδια χρονική
περίοδο οι πωλήσεις στην Ανατολική Ασία θα σηµειώσουν σηµαντική αύξηση
(κυρίως λόγω της κατακόρυφης ανόδου των αγορών δια θαλάσσης από πελάτες της
Κίνας). Η ασυµµετρία αυτή εξαλείφει τα κίνητρα των προµηθευτών να
επικεντρωθούν σε µια δεδοµένη περιοχή (ιδίως τη ∆υτική Ευρώπη), ενώ αντίθετα
παρέχει κίνητρα σε όλους τους προµηθευτές να ανταγωνίζονται έντονα για τις
πωλήσεις στην Ανατολική Ασία. Τούτο επιβεβαιώνεται από την παρουσία της CVRD
στην Ανατολική Ασία (όπου ήδη πραγµατοποιεί το 1/3 των πωλήσεών της όσον
αφορά τις δια θαλάσσης προµήθειες), και από την πώληση σηµαντικών ποσοτήτων
µεταλλεύµατος από την Αυστραλία στη ∆υτική Ευρώπη.

(237) Επιπλέον, φαίνεται ότι µία από τις βασικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι
προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος είναι η απόκτηση αρκετής στήριξης από τους
πελάτες για τις σηµαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για τα σχέδια επέκτασης της
παραγωγικής ικανότητας. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλαν τα
µέρη, [�]*. Παρόµοια θέµατα εγείρονται για τα νέα έργα της BHP και της Rio
Tinto. Στο πλαίσιο αυτό, τα έργα µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µόνον εφόσον έχει
εξασφαλιστεί επαρκώς η διάθεση της παραγωγής. Συνεπώς, οι προµηθευτές
σιδηροµεταλλεύµατος δεν µπορούν να προσεγγίζουν πελάτες µόνο σε µία περιοχή
που εφοδιάζεται δια θαλάσσης, αλλά πρέπει να ανταγωνίζονται έντονα για να
προσελκύσουν όλα τα χαλυβουργεία που θα ήταν δυνητικοί πελάτες. Το γεγονός
αυτό αποµακρύνει ακόµη περισσότερο την πιθανότητα ενός «γεωγραφικού
σχίσµατος».

Περιορισµός της παραγωγικής ικανότητας

(238) Τέλος, τα αποτελέσµατα της εµπεριστατωµένης έρευνας της Επιτροπής δεν οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος να προβούν οι τρεις µεγάλοι
προµηθευτές σε παράλληλο περιορισµό της παραγωγικής τους ικανότητας. Είναι
γεγονός ότι η αγορά παρουσιάζει ορισµένα χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να
διευκολύνουν µια τέτοια συµπεριφορά: (i) η Rio Tinto, η BHP και η επιχείρηση που
θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα µπορούσαν πράγµατι να ελέγχουν τις
επεκτάσεις παραγωγικής ικανότητας, διότι µόνον αυτές διαθέτουν πρόσβαση σε
σηµαντικά σχετικά αποθέµατα· (ii) σήµερα η υφιστάµενη πλεονάζουσα παραγωγική
ικανότητα είναι πολύ περιορισµένη, η δε ζήτηση θα αυξηθεί στο εγγύς µέλλον,
γεγονός που καθιστά αναγκαία την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, και (iii) η
διατήρηση της προσφοράς σε κατάσταση στενότητας θα ήταν προς το κοινό
συµφέρον των µεγάλων προµηθευτών, ούτως ώστε να επιτευχθούν υψηλότερες τιµές.

(239) Ωστόσο, για να είναι αποτελεσµατικό το ανωτέρω σχέδιο, θα έπρεπε να αρθούν
πρώτα ορισµένα σηµαντικά εµπόδια. Ακόµη και αν κάθε παραγωγός ανεξάρτητα
µπορούσε να διακρίνει κάποιου είδους κοινό στόχο, ο στόχος αυτός δεν θα µπορούσε
να επιτευχθεί διότι κάθε προµηθευτής θα είχε ατοµικό συµφέρον να τον παρακάµψει
και να αυξήσει την παραγωγική του ικανότητα στον τοµέα των δια θαλάσσης
προµηθειών (ούτως ώστε να επιτύχει µεγαλύτερες πωλήσεις και υψηλότερες τιµές).
Εποµένως, ο προαναφερθείς µηχανισµός µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά
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µόνον εφόσον τα κίνητρα των προµηθευτών σιδηροµεταλλεύµατος να αποκλίνουν
από τον κοινό στόχο µπορούσαν να αντισταθµιστούν από άλλους παράγοντες. Ο
πιθανότερος τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε να συµβεί κάτι τέτοιο θα ήταν η
απειλή αντιποίνων. Η απειλή αυτή µπορεί να συνοψιστεί ως εξής: (i) λόγω της
µεγάλης διαφάνειας των σχεδίων επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας (και της
επί µέρους παραγωγικής ικανότητας κάθε προµηθευτή), οι µεγάλοι προµηθευτές θα
µπορούσαν εύκολα και γρήγορα να πληροφορηθούν τη δηµιουργία πρόσθετης
παραγωγικής ικανότητας, και (ii) κατόπιν αυτού, οι µεγάλοι προµηθευτές θα
µπορούσαν να βλάψουν τον προµηθευτή που αύξησε την παραγωγική του ικανότητα
προβαίνοντας και οι ίδιοι σε αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας (διότι
κατ�αυτόν τον τρόπο θα προκαλείτο πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και,
συνεπώς, µείωση των τιµών και των κερδών). Σε περίπτωση που η παρούσα αξία των
µειωµένων κερδών της περιόδου πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας ήταν
αρκετή ώστε να αντισταθµιστεί η παρούσα αξία των υψηλότερων κερδών που θα είχε
επιτύχει ο «ανεξέλεγκτος» προµηθευτής την περίοδο κατά την οποία θα είχε
επωφεληθεί από µεγαλύτερες παραγγελίες και υψηλότερες τιµές, τότε πράγµατι οι
προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος δεν θα είχαν ιδιαίτερο κίνητρο να ακολουθήσουν
αποκλίνουσα συµπεριφορά.

(240) ∆ιατυπώθηκε ο ισχυρισµός ότι δεν είναι δυνατό να εκδηλωθεί παράλληλη
συµπεριφορά µε στόχο τον περιορισµό της παραγωγικής ικανότητας, κυρίως διότι η
περίοδος «τιµωρίας» (η περίοδος πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας) δεν
αποτελεί αξιόπιστη απειλή, επειδή (i) βλάπτει όλους τους προµηθευτές (και έτσι
πρέπει να είναι σχετικά σύντοµη ώστε να είναι αξιόπιστη η απειλή) και (ii) η
παραγωγική ικανότητα που δηµιουργείται εξακολουθεί να υπάρχει µακροπρόθεσµα.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι, στο πλαίσιο αυτό, κάθε προσπάθεια αντιποίνων δεν θα
είχε καµία επίδραση στη συµπεριφορά του ανεξέλεγκτου προµηθευτή, διότι ο
τελευταίος θα είχε «δεσµευθεί» να χρησιµοποιήσει τη νέα παραγωγική του
ικανότητα. Συνεπώς, η εφαρµογή αντιποίνων όχι µόνο δεν θα είχε καµία
χρησιµότητα, αλλά και θα ήταν οδυνηρή για όλους τους προµηθευτές. Επιπλέον, η
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που θα προέκυπτε από την εφαρµογή
αντιποίνων επίσης θα εξακολουθούσε να υπάρχει επί µεγάλο διάστηµα, γεγονός που
µε τη σειρά του θα έβλαπτε σηµαντικά όλους τους προµηθευτές. Με άλλα λόγια, ο
µηχανισµός αντιποίνων θα ήταν τόσο µάταιος, δυσανάλογος και επιζήµιος για όλους
τους προµηθευτές, ώστε να µην είναι αξιόπιστος. Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή
θεωρεί ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν κατ�ανάγκη, λόγω της αναµενόµενης ανάπτυξης
της αγοράς. Παρόλο που η παραγωγική ικανότητα πράγµατι θα διατηρείτο
µακροπρόθεσµα, η αναµενόµενη αύξηση της ζήτησης (8% µεταξύ των ετών 2000 και
2005) θα µπορούσε γρήγορα να απορροφήσει τη νέα παραγωγική ικανότητα και έτσι
η περίοδος πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας δεν θα είχε µεγάλη διάρκεια.

(241) Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι στην υπό εξέταση αγορά η
εφαρµογή παράλληλων στρατηγικών που θα περιλάµβαναν περιορισµό της
παραγωγικής ικανότητας δεν θα είχε πιθανότητες να λειτουργήσει αποτελεσµατικά.
Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να τεθούν ανεξάρτητα
και να επιδιωχθούν συλλογικοί στόχοι για τον περιορισµό της παραγωγικής
ικανότητας. Συγκεκριµένα, φαίνεται ότι η παραγωγική ικανότητα δεν µπορεί να
υποστεί λεπτές προσαρµογές. Η επέκταση των παραγωγικής ικανότητας
επιτυγχάνεται µέσω µεγάλων έργων που οδηγούν στην αξιοποίηση ολόκληρων
µεταλλευτικών περιοχών σε µια δεδοµένη απόθεση, και συνεπώς αφορούν ενιαίες
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ποσότητες. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα ήταν εύκολο να συµπέσουν ανεξάρτητα οι
στρατηγικές επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των διαφόρων προµηθευτών.

(242) Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το σιδηροµετάλλευµα είναι διαφοροποιηµένο
προϊόν. Ο παράγοντας αυτός, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το λεπτόκοκκο
σιδηροµετάλλευµα της Βραζιλίας είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που εξάγεται
στην Αυστραλία, περιπλέκει ακόµη περισσότερο τη σταθερότητα τυχόν
συντονισµένου αποτελέσµατος µεταξύ της Rio Tinto, της CVRD και της BHP.

(243) Επιπλέον, οι πελάτες ανέφεραν επανειληµµένα ότι η BHP και η Rio Tinto
ανταγωνίζονται έντονα µεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια επέκτασης της
παραγωγικής ικανότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δύσκολα θα γινόταν δεκτό ότι οι δύο
αυτοί προµηθευτές θα µπορούσαν να εµπλακούν σε παράλληλη συµπεριφορά
σχετικά µε την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας.

(244) Επιπλέον, όπως προαναφέρεται, υπάρχει το πρόσθετο στοιχείο ότι η εφοδιαζόµενη
δια θαλάσσης αγορά δεν αναµένεται να αναπτυχθεί οµοιόµορφα σε όλες τις περιοχές.
Αντίθετα, η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από την Ανατολική Ασία (και πρωτίστως
από την Κίνα). Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι προµηθευτές έχουν ισχυρά κίνητρα να
ανταγωνιστούν για να µεγιστοποιήσουν τις παραγγελίες από την Κίνα, οι δε
µελλοντικές θέσεις στην εφοδιαζόµενη δια θαλάσσης αγοράς δεν θα είναι εύκολο να
προέλθουν ευθέως από τις θέσεις που ήδη υπάρχουν σε ώριµες αγορές (όπως η
∆υτική Ευρώπη ή η Ιαπωνία). Συνεπώς, υπό τις ανωτέρω συνθήκες θα ήταν ιδιαίτερα
δύσκολο να διαµορφωθούν παρόµοιες απόψεις µεταξύ των παραγωγών ως προς τον
βέλτιστο επιµερισµό της παραγωγικής ικανότητας, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι
προµηθευτές θα είχαν κίνητρα να µην ακολουθήσουν ανεξάρτητες στρατηγικές
µείωσης της παραγωγικής ικανότητας που θα µπορούσαν να περιορίσουν τις
πωλήσεις τους στην Κίνα.

(245) Τέλος, έχει δηλωθεί επανειληµµένα ότι τα νέα έργα υλοποιούνται µόνον όταν
αρκετοί πελάτες έχουν δηλώσει ότι είναι διατεθειµένοι να αγοράσουν το σχετικό
προϊόν. Εποµένως, η δυνατότητα των παραγωγών να ακολουθήσουν στρατηγικές
περιορισµού της παραγωγικής ικανότητας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την
αποδοχή των σχετικών σιδηροµεταλλευµάτων από τους πελάτες, κάτι που δεν µπορεί
να θεωρηθεί δεδοµένο. Τούτο δείχνει επίσης ότι οι πελάτες θα µπορούσαν να θέσουν
σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα τυχόν παράλληλων στρατηγικών.

(246) Για τους ανωτέρω λόγους, οι τρίτοι ενδιαφερόµενοι στη συντριπτική τους
πλειονότητα δήλωσαν ότι οι τρεις µεγάλοι προµηθευτές σιδηροµεταλλεύµατος δεν θα
ήταν λογικό να εµπλακούν ανεξάρτητα σε µια τέτοια κοινή στρατηγική περιορισµού
της παραγωγικής ικανότητας. Κατά συνέπεια, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η πράξη
δεν θα δηµιουργήσει ούτε θα ενισχύσει δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την πώληση
λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος σε περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι
πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης, µε αποτέλεσµα να παρακωλύεται σε
σηµαντικό βαθµό ο ουσιαστικός ανταγωνισµός στην κοινή αγορά και η λειτουργία
της συµφωνίας ΕΟΧ.
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∆. ΑΠΟΥΣΙΑ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΟΝ∆ΡΟΚΟΚΚΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ

(247) Η πράξη θα προκαλέσει αλληλεπικαλύψεις στον τοµέα του χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος, στον οποίο δραστηριοποιούνται τόσο η CVRD όσο και η
CAEMI (µέσω της MBR) πραγµατοποιώντας πωλήσεις σε όλες τις περιοχές στις
οποίες είναι εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης. Στον κατωτέρω
πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά που κατέχουν τα µέρη και οι ανταγωνιστές τους
επί των πωλήσεων και της παραγωγικής ικανότητας:

Πωλήσεις στην εφοδιαζόµενη
δια θαλάσσης αγορά

Χώρα Πωλήσεις
1997

Πωλήσεις
2000

Παραγωγική
ικανότητα

2000

Παραγωγική
ικανότητα

2005
CVRD Βραζιλία [5-15]*% [5-15]*% [20-30]*% [20-30]*%
CAEMI (MBR) Βραζιλία [5-15]*% [5-15]*% [5-15]*% [5-15]*%
Επιχείρηση που θα προκύψει
από τη συγκέντρωση54

[5-15]*% [10-20]*% [20-30]*% [20-30]*%

BHP Αυστραλία [20-30]*% [10-20]*% [20-30]*% [10-20]*%
Rio Tinto Αυστραλία [30-40]*% [30-40]*% [20-30]*% [20-30]*%

Πηγή: [�]*

(248) ∆εν υπάρχει καµία ένδειξη ότι η πράξη θα µπορούσε να δηµιουργήσει ατοµική
δεσπόζουσα θέση κατεχόµενη από την επιχείρηση που θα προκύψει από τη
συγκέντρωση, καθότι η επιχείρηση αυτή θα κατέχει µόλις την τρίτη θέση µεταξύ των
προµηθευτών που συµµετέχουν στον δια θαλάσσης εφοδιασµό της αγοράς.
Μολοντούτο, στον τοµέα του χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος η πράξη εγείρει
πολλά από τα θέµατα περί συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που τέθηκαν και σχετικά
µε το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της
εµπεριστατωµένης έρευνας της Επιτροπής δείχνουν ότι οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να
θεωρηθούν αποµακρυσµένοι, βάσει της ίδιας συλλογιστικής που περιγράφεται
λεπτοµερώς ανωτέρω σχετικά µε το λεπτόκοκκο σιδηροµετάλλευµα.

(249) Συνεπώς, εξάγεται το συµπέρασµα ότι η πράξη δεν θα δηµιουργήσει ούτε θα
ενισχύσει δεσπόζουσα θέση όσον αφορά την πώληση χονδρόκοκκου
σιδηροµεταλλεύµατος σε όλες τις περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστηµένοι πελάτες
εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης, µε αποτέλεσµα να παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό
ο ουσιαστικός ανταγωνισµός στην κοινή αγορά και η λειτουργία της συµφωνίας
ΕΟΧ.

E. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(250) Βάσει της ανωτέρω εξέτασης, η σχεδιαζόµενη συγκέντρωση εµπεριέχει τον κίνδυνο
να οδηγήσει στη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά προµήθειας
σφαιριδίων σιδηροµεταλλεύµατος προς όλες τις περιοχές στις οποίες είναι
εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης, στην υποθετική αγορά
προµήθειας σφαιριδίων άµεσης αναγωγής προς όλες τις περιοχές στις οποίες είναι
εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης, και στην υποθετική αγορά που
συνδυάζει την προµήθεια σφαιριδίων άµεσης αναγωγής και χονδρόκοκκου

                                                
54 Στο µερίδιο αγοράς της επιχείρησης που θα προκύψει από τη συγκέντρωση συµπεριλαµβάνεται η

παραγωγή του ινδικού µεταλλείου Sesa Goa, το οποίο ελέγχεται από τη Mitsui.
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σιδηροµεταλλεύµατος άµεσης αναγωγής προς όλες τις περιοχές στις οποίες είναι
εγκατεστηµένοι πελάτες εφοδιαζόµενοι δια θαλάσσης, µε αποτέλεσµα να
παρακωλύεται σε σηµαντικό βαθµό ο ουσιαστικός ανταγωνισµός στην κοινή αγορά
και η λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ.

VIII. ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

(251) Στις 5 Οκτωβρίου 2001, τα µέρη προσφέρθηκαν να αναλάβουν ορισµένες δεσµεύσεις
προκειµένου να εξαλειφθούν τα προβλήµατα ανταγωνισµού που είχε εντοπίσει η
Επιτροπή στην κοινοποίηση αιτιάσεων. Το σχετικό τµήµα των τελικών δεσµεύσεων
παρατίθεται στο παράρτηµα της παρούσας απόφασης.
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A. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

(252) Οι δεσµεύσεις περιλαµβάνουν εν συντοµία τα εξής:

- δέσµευση για την εκχώρηση του µετοχικού µεριδίου ύψους 50% της CAEMI
στην QCM, καναδική εταιρεία παραγωγής λεπτόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος
και σφαιριδίων,

- ίδρυση της λεγόµενης "Νέας CAEMI", που θα περιλαµβάνει την MBR, τις
δραστηριότητες της CAEMI όσον αφορά την εξόρυξη σιδηροµεταλλεύµατος
στη Βραζιλία και την Ferteco, εταιρεία εξόρυξης σιδηροµεταλλεύµατος που
απέκτησε πρόσφατα η CVRD από την Thyssen Krupp.

B. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

(253) Η πρώτη από τις ανωτέρω δεσµεύσεις εξαλείφει πλήρως την αλληλεπικάλυψη
µεταξύ της CVRD και της CAEMI όσον αφορά τα σφαιρίδια σιδηροµεταλλεύµατος.
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της έρευνας αγοράς της Επιτροπής δείχνουν σαφώς ότι η
QCM είναι αυτόνοµη επιχείρηση που λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπόλοιπη
CAEMI και, αν εκποιηθεί σε κατάλληλο αγοραστή, µπορεί να δράσει ως
ανταγωνιστική και ανεξάρτητη δύναµη στην αγορά. Εποµένως, η εν λόγω δέσµευση
αίρει τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή σχετικά µε τον ανταγωνισµό στους
τοµείς των σφαιριδίων και των σφαιριδίων ΑΑ.

(254) ∆εδοµένου ότι τα σφαιρίδια ΑΑ καλύπτουν το 80% περίπου της συνολικής
υποθετικής αγοράς σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ, φαίνεται επίσης ότι η εν λόγω
δέσµευση αίρει τα προβλήµατα ανταγωνισµού και στην εν λόγω υποθετική αγορά.
Παρόλο που η QCM δεν παράγει χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ, οι πωλήσεις
της MBR ύψους [�]* Mt το 2000 αντιστοιχούν σε πολύ µικρό ποσοστό της αγοράς
που συνδυάζει το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ και τα σφαιρίδια ΑΑ.
Έχοντας υπόψη την τάση για χρησιµοποίηση σφαιριδίων ΑΑ κατά προτίµηση σε
σχέση µε το χονδρόκοκκο σιδηροµετάλλευµα ΑΑ, καθώς και το γεγονός ότι η CVRD
προσδοκά ότι τα υφιστάµενα αποθέµατά της χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος
ποιότητας ΑΑ θα εξαντληθούν σε 4-5 χρόνια55, οι πωλήσεις αυτές φαίνονται ακόµη
λιγότερο σηµαντικές. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο µοναδικός αγοραστής
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ στην Ευρώπη είναι µία µονάδα ΑΑ που σήµερα δεν
λειτουργεί και η οποία κάλυπτε µόλις το 0,3% της παραγωγής χάλυβα του ΕΟΧ.
Έχοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες, και δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αναλογικό
διορθωτικό µέτρο για την πολύ µικρή αυτή αύξηση του µεριδίου πωλήσεων
σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ, συνάγεται ότι η πολύ µικρή αυτή αλληλεπικάλυψη δεν
µεταβάλλει ουσιωδώς τους όρους του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά.

(255) Στο πλαίσιο αυτό, η δεύτερη δέσµευση δεν θεωρείται απαραίτητη για να εγκριθεί η
κοινοποιηθείσα πράξη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θα τη λάβει υπόψη για τους
σκοπούς της παρούσας υπόθεσης.

                                                
55 Η µοναδική πηγή χονδρόκοκκου σιδηροµεταλλεύµατος ΑΑ της CVRD είναι το µεταλλείο Feijas (που

ανήκε προηγουµένως στη Ferteco), το οποίο παρήγαγε 1 Mt χονδρόκοκκου µεταλλεύµατος το 2000
(Πηγή: έκθεση Midrex).
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IX. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(256) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί η δέσµευση σχετικά µε
την εκποίηση του µετοχικού µεριδίου ύψους 50% της CAEMI στην QCM, όπως
προβλέπεται στο παράρτηµα, η κοινοποιηθείσα πράξη δεν δηµιουργεί ούτε ενισχύει
δεσπόζουσα θέση ικανή να παρεµποδίσει σε σηµαντικό βαθµό τον ουσιαστικό
ανταγωνισµό στον ΕΟΧ ή σε σηµαντικό τµήµα του. Συνεπώς, η πράξη πρέπει να
κηρυχθεί συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συµφωνίας ΕΟΧ,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Η κοινοποιηθείσα πράξη βάσει της οποίας η Mitsui και η CVRD αποκτούν από κοινού τον
έλεγχο της CAEMI κηρύσσεται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά και τη λειτουργία της
συµφωνίας ΕΟΧ, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί πλήρως η δέσµευση σχετικά µε την εκποίηση
του µετοχικού µεριδίου ύψους 50% της CAEMI στην QCM, όπως προβλέπεται στο
παράρτηµα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις:

MITSUI & Co Ltd
2-1 Ohtemachi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo � 100-0004
Japan

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)
Graça Aranha, 26 � 15e floor
2005-900 Rio de Janeiro
Brazil

Βρυξέλλες, 30/10/2001

Για την Επιτροπή,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για το πλήρες κείµενο των όρων και υποχρεώσεων που αναφέρονται στα άρθρα  1
συµβουλευτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html


