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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέµα: Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις επιπτώσεις της
πανδηµίας (COVID – 19) σε βασικές κατηγορίες τροφίµων - Γάλα & Άλευρα/
Σιτηρά
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού («ΕΑ») στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, ερευνά και
παρακολουθεί συστηµατικά τα οικονοµικά στοιχεία διαφόρων κλάδων, και ιδίως
βασικών καταναλωτικών προϊόντων και τροφίµων, παραπόνα καταναλωτών και
δηµοσιεύµατα αφενός µεν αναφορικά µε ανατιµήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα
σε όλη την αλυσίδα αξίας (όπως ενδεικτικά αγροτικά προϊόντα και προϊόντα τροφίµων),
αφετέρου δε σχετικά µε τυχόν ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων. Για τον λόγο αυτό έχει
αναπτύξει στρατηγική στοχευµένης επέµβασης όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο, ως
αρµόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν.3959/2011 και των
άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ ή µέσω κανονιστικών παρεµβάσεων.
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν σχετικών δηµοσιευµάτων στον τύπο, ειδικά κατά την
κρίσιµη περίοδο της έξαρσης της πανδηµίας του COVID-19 στη χώρα µας, εκφράστηκαν
ανησυχίες για επικείµενες ελλείψεις ή/ και αυξήσεις στις τιµές συγκεκριµένων αγροτικών
προϊόντων και προϊόντων διατροφής. Ως εκ τούτου κρίθηκε απαραίτητη η εκκίνηση
αυτεπάγγελτων ερευνών, µεταξύ άλλων, στις αγορές και αλυσίδα εφοδιασµού γάλακτος,
και σιτηρών και αλεύρων για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 ή/
και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ1.
Ειδικότερα, στις 15.4.2020 η ΕΑ απέστειλε ερωτηµατολόγια για παροχή στοιχείων, µε
τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία αγορών και πωλήσεων για το διάστηµα από τον
Φεβρουάριο 2020 έως και τον Απρίλιο 2020, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή και εµπορία των ως άνω προϊόντων. Επιπρόσθετα, η ΕΑ, προκειµένου να
ερευνήσει το σύνολο της αλυσίδας αξίας των ως άνω προϊόντων τροφίµων και ιδιαίτερα
τυχόν επιπτώσεις της πανδηµίας COVID-19 στις τιµές καταναλωτή, προχώρησε, σε
συνεργασία µε Εµπειρογνώµονες Καθηγητές Πληροφορικής και Οικονοµικής Επιστήµης,
σε ανάλυση των τιµών καταναλωτή ορισµένων βασικών προϊόντων διατροφής των ως
άνω κατηγοριών.
Η ΕΑ έχει πλέον στη διάθεσή της εργαλεία µε βάση τα οποία θα µπορεί να
παρακολουθεί την πορεία και εξέλιξη των τιµών των επιµέρους κατηγοριών
ενδιαφέροντός της, ακόµα πιο συστηµατικά. Διενεργούνται πλέον στατιστικές αναλύσεις
σε πολλαπλές κατηγορίες βασικών καταναλωτικών προϊόντων, µεταξύ άλλων και στις ως
άνω αναφερθείσες. Περαιτέρω, µε την απεικόνιση χρονολογικών σειρών η ΕΑ θα µπορεί
να παρατηρεί, ανά κατηγορία προϊόντος, τις βασικές παραµέτρους που εµφανίζονται στη
διάρκεια του χρόνου, όπως π.χ. η τάση των τιµών (trend), τυχόν κυκλικές ή εποχικές
συνιστώσες (cyclical or seasonal components), αλλά και µη συστηµατικές µεταβολές
(random or irregular variations).
Με βάση τα ως άνω εργαλεία, και ειδικά για την κατηγορία του λευκού γάλακτος,
όπως προκύπτει και από το κατωτέρω διάγραµµα, παρατηρείται ότι η διάµεση τιµή για
όλες τις εταιρείες σούπερ µάρκετ υπήρξε σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια της περιόδου
έξαρσης της πανδηµίας Covid-19 στη χώρα µας µέχρι και την 26.4.2020 (end week),
οπότε και αποτυπώνεται µείωση αυτής. Περαιτέρω, παρατηρείται µεγαλύτερη διασπορά
1 Βλ. σχετικά και Δελτίου Τύπου της ΕΑ: https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/885-deltiotypou-energeies-gia-tin-efarmogi-ton-kanonon-tou-antagonismoy.html.
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των τιµών λευκού γάλακτος ως προς τις χαµηλές τιµές τους (ήτοι µικρότερες από τη
διάµεση τιµή)2.
Διάγραµµα 1: Διάµεση τιµή λευκού γάλακτος - όλα τα super market ανά εβδοµάδα (Μαρτ – Μάι.
2020) 3

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται και από την ανάλυση χρονολογικών
σειρών4. Στο επόµενο διάγραµµα, παρατηρείται ότι η διάµεση τιµή λευκού γάλακτος,
κατά την έναρξη της περιόδου του περιορισµού των µετακινήσεων των πολιτών, λόγω
της πανδηµίας Covid-19 παρουσίασε ελαφρά αύξηση. Ακολούθως, υπήρξε σχετική
σταθερότητα ως προς τις τιµές, ενώ προς το τέλος της περιόδου περιορισµού των
µετακινήσεων, παρατηρήθηκε µείωση των τιµών λευκού γάλακτος περί του 10%.
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Με εξαίρεση την περίοδο περί της 15.3.2020 (end week) κατά την έναρξη της περιόδου περιορισµού
των µετακινήσεων.
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Τα outliers αφορούν σε πολυσυσκευασίες (εξάδες) συµπυκνωµένου γάλακτος, οι οποίες έχουν
σταθερά υψηλότερη τιµή από τις µονές συσκευασίες πώλησης και τα λοιπά είδη γάλακτος (π.χ φρέσκο
γάλα).
4Σηµειώνεται

ότι για τον υπολογισµό του αριθµητικού µέσου λαµβάνεται υπόψη κάθε παρατήρηση
του συνόλου των δεδοµένων και για το λόγο αυτό, ο αριθµητικός µέσος επηρεάζεται από τυχόν
ακραίες τιµές. Αντιθέτως, καθώς οι ακραίες τιµές έχουν µικρή επίδραση κατά τον υπολογισµό της
διαµέσου, προκρίνεται η χρήση της διαµέσου για την εξαγωγή παρατηρήσεων και συµπερασµάτων.
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Διάγραµµα 2: Time series analysis – Μέση/ διάµεση τιµή λευκού γάλακτος σε όλα τα σούπερ
µάρκετ (ανά εβδοµάδα)

Αναφορικά µε την κατηγορία των αλεύρων – σιµιγδαλιού παρατηρείται διαχρονικά
και για όλο το διάστηµα της έξαρσης της πανδηµίας Covid-19 στη χώρα µας, µέχρι και
την 03.05.2020 (end week), σταθερότητα ως προς τη διάµεση τιµή των αλεύρωνσιµιγδαλιού, παρά την αυξηµένη ζήτησή τους τη συγκεκριµένη περίοδο. Οµοίως, τόσο η
διασπορά των τιµών, όσο και οι ανώτατες και κατώτατες τιµές δε µεταβάλλονται
σηµαντικά κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα. Αντίθετα, µετά την αναστολή των
περιορισµών λόγω της πανδηµίας, παρατηρείται µείωση των ανώτατων τιµών των
αλεύρων και ελαφρά µείωση της διάµεσης τιµής τους.
Διάγραµµα 3: Διάµεση τιµή αλεύρων - σιµιγδαλιού - όλα τα super market ανά εβδοµάδα (Μαρτ –
Μάι. 2020)5
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Τα outliers αφορούν σε αλεύρι βρώµης.
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Τα συµπεράσµατα αυτά, επιβεβαιώνονται και από την ανάλυση χρονολογικών σειρών,
όπως φαίνεται και στο κατωτέρω διάγραµµα, από όπου προκύπτει ότι η διάµεση τιµή
παραµένει σχεδόν σταθερή για όλη τη χρονική περίοδο 01/3-26/4, δηλαδή τόσο κατά την
περίοδο του περιορισµού των µετακινήσεων, λόγω της πανδηµίας Covid-19, όσο και την
περίοδο του Πάσχα, όπου η ζήτηση για τα συγκεκριµένα προϊόντα ήταν αυξηµένη.
Πτώση της διάµεσης τιµής παρατηρείται το διάστηµα µετά την 03.05.2020 στο κανάλι
των σούπερ µάρκετ.
Διάγραµµα 4: Time series analysis – Μέση/ διάµεση τιµή αλεύρων - σιµιγδαλιού σε όλα τα
σούπερ µάρκετ (ανά εβδοµάδα)

Σηµειώνεται ότι η ως άνω ανάλυση είναι περιγραφική. Από την επισκόπηση των ως
άνω στοιχείων δεν παρατηρείται σηµαντική αύξηση των διάµεσων τιµών λευκού
γάλακτος και αλεύρων-σιµιγδαλίου στις αλυσίδες σούπερ µάρκετ κατά την περίοδο της
έξαρσης της πανδηµίας Covid-2019 (Ιαν-Μαϊ 2020) στη χώρα µας. Η αιτιολόγηση των
εκάστοτε µεταβολών, καθώς και τυχόν αυξήσεις τιµών σε άλλα στάδια της αλυσίδας
εφοδιασµού πρόκειται να διενεργηθεί από την ΕΑ στο επόµενο στάδιο της έρευνας. Η
Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης στην περιοδική επικαιροποίηση της έρευνας µε νέα
στοιχεία και θα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη ειδικά στις περιπτώσεις που
παρατηρούνται σηµαντικές αυξήσεις τιµών και επιβάρυνση του καταναλωτή στις
επιµέρους κατηγορίες προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι, η ΕΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα
συνεχίσει να επεµβαίνει ως αρµόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των
διατάξεων του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού», µε
γνώµονα τη διαφύλαξη της υγιούς ανταγωνιστικής δοµής της αγοράς, της προστασίας
των συµφερόντων του καταναλωτή και την οικονοµική ανάπτυξη.
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