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Οι 30 μεγαλύτεροι χονδρέμποροι του Ηνωμένου Βασιλείου – Πρόσφατες εξελίξεις στην
αγορά μετά την ανακοίνωση της αγοράς της Macro από την Booker
Στο παρόν παρουσιάζεται η κατάταξη των μεγαλύτερων 30 χονδρέμπορων για το έτος
2012 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δημοσιεύτηκε στο έγκυρο περιοδικό The Grocer, καθώς και
οι ανακατατάξεις που θα προκύψουν στην αγορά από την εξαγορά της Makro, εταιρείας του
ομίλου Metro, από την Booker.
Αναλυτικότερα, στο άρθρο αναφέρονται:
- Τα κύρια χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων χονδρεμπόρων στο Ηνωμένο Βασίλειο και
- Οι θέσεις των μεγαλυτέρων χονδρεμπόρων ενόψει της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης
Booker και Macro

Η αγορά της Μacro από την Booker
Η αγορά της Makro από την Booker τον Μάιο 2012 ήταν το μεγαλύτερο γεγονός της βρετανικής
αγοράς χονδρικής του 2012 – και χωρίς αμφισβήτηση η πιο σημαντική εξαγορά των τελευταίων 8 ετών
στον εν λόγω κλάδο. Με 30 παραπάνω αποθήκες, επιπλέον πωλήσεις στα £700εκ και πάνω από ένα
εκατομμύριο περισσότερους πελάτες, η συμφωνία των £140εκ θα καταστήσει την Booker τη
μεγαλύτερη εταιρεία χονδρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο – ξεπερνώντας την Palmer & Harvey η οποία
είναι η κυρίαρχος στις πωλήσεις καπνού (£4.2δισ). Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα εγκριθεί από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της οποίας η οριστική απόφαση αναμένεται εντός του τρέχοντος μηνός1.
Τον Μάρτιο 2013, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), έδωσε κατ’ αρχήν το πράσινο φως για την
ολοκλήρωση της εξαγοράς, υπό όρους, αναφέροντας σε ανακοίνωσή της ότι η συγχώνευση δεν θα
οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση του ανταγωνισμού.

Οι 30 μεγαλύτεροι χονδρέμποροι στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ο κατωτέρω πίνακας με τους 30 μεγαλύτερους χονδρέμπορους δίνει την εικόνα της άκρως
ανταγωνιστικής βρετανικής αγοράς. Παρόλο που η κατάταξη δείχνει αύξηση των πωλήσεων των
χονδρεμπόρων κατά 4,9% στα £25,7δισεκ., τα περιθώρια κέρδους είναι μειωμένα. Τα κέρδη προ
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φόρων, μειώθηκαν κατά 4% στα £390εκ και τα περιθώρια κέρδους σημείωσαν επίσης πτωτική πορεία
– από 1,7% στο 1,5%. Περαιτέρω, οι εταιρείες DBC Foodservice και Waverley TBS, που
παρουσιάζονταν στην αντίστοιχη λίστα του 2011, τέθηκαν σε εκκαθάριση.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάστηκε από την ΕΑ η εξαγορά της Makro από την Booker. Οι πωλήσεις της
Makro μειώθηκαν κατά 9,1% περαιτέρω τον περασμένο χρόνο στα £715εκ. Και παρόλο που οι ζημίες
μειώθηκαν από τα £20εκ στα £18εκ, από το 2006 και μετά η εταιρεία είναι ζημιογόνα.
Οι πωλήσεις της Makro μειώθηκαν λόγω της απαγόρευσης προβολής προϊόντων καπνού, καθώς και
λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού από διαδικτυακούς παίκτες όπως το Amazon. Έχουν γίνει
πολλαπλές προσπάθειες από τη διοίκηση - και από συμβούλους – της Makro να αλλάξουν την επίδοση
της εταιρείας, αλλά χωρίς καμία επιτυχία.

Οι αντιδράσεις των μεγαλύτερων χονδρεμπόρων σχετικά με την εξαγορά της Macro
από την Booker
Η εταιρεία Wanis, καλοσωρίζει τη συμφωνία. “Θεωρούμε πως η συγχώνευση είναι πολύ καλή και για
τις δύο εταιρείες” λέει ο διευθυντής Kapil Wadhwani. “Η Makro χρειαζόταν μια στρατηγική και με
την ομάδα της Booker να την διευθύνει, θα γίνει μια πιο δυναμική επιχείρηση χονδρεμπορικής ”.
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Ωστόσο ορισμένοι ανταγωνιστές συμπεριλαμβανομένης της Asda, έχουν εκφράσει ανησυχίες για την
συγχώνευση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με συνδυασμένες πωλήσεις στα £4,6δις, το μερίδιο των
Booker και Makro σε σχέση με τους 30 μεγαλύτερους χονδρεμπόρους, θα αυξανόταν από 15% σε
18%. Έτσι θα ήταν παρόμοιο με το μερίδιο του Asda στην λιανική πώληση ειδών παντοπωλείου, το
οποίο πάντως δεν συνιστά δεσπόζουσα θέση, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Βρετανική Στατιστική
Υπηρεσία (Office for National Statistics) υπολογίζει το μέγεθος της αγοράς περίπου στα £95δις- άρα
το μερίδιο της Booker διαμορφώνεται σε λιγότερο από 5%.
Ο κοντινότερος ανταγωνιστής της Makro, Costco, ανέφερε σε ακρόαση της ΕΑ, ότι “Τα προβλήματα
της Makro ήταν σε θέματα στρατηγικής και λειτουργίας”.Η Costco είχε συζητήσεις προ ετών με την
Makro για πιθανή αγορά της εταιρείας ή κάποιων από τα καταστήματά της αλλά δεν είχε κανένα
ενδιαφέρον να αγοράσει την εταιρεία ως δρώσα οικονομική μονάδα επειδή πολλά από τα κτίρια της
ήταν ακατάλληλα για το σκοπό της Costco.
Η Bestway δεν εξέφρασε αντιρρήσεις, καθώς έχει επεκταθεί στο χώρο της τροφοδοσίας, αποκτώντας
τους φορείς Bellevue και Martex Cash & Carry πριν δυο χρόνια.
Η Bestway και Costco αν και ανέφεραν πτώση στα κέρδη λόγω επανεπένδυσης κεφαλαίων, αύξησαν
τις πωλήσεις, 5,7% και 4,7% αντίστοιχα.
Υπηρεσίες τροφίμων
Από την πλευρά των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες τροφίμων, η JJ Foodservice
έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συγχώνευση. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία δεν φαίνεται να
αντιτίθεται. Όσον αφορά την εταιρεία «3663», οι πωλήσεις ενισχύθηκαν ως αποτέλεσμα της
συγχώνευσης των Investment Dairy Farmers, Forteith Foodservice και South Lincs Foodservice τον
περασμένο χρόνο.
Η Brakes προτίθεται να επενδύσει £250εκ στην ανάπτυξή της τα επόμενα πέντε χρόνια. Η East End
Foods στοχεύει στην ανάπτυξη της μαζικής εστίασης και ο περιφερειακός παίκτης Reynolds Catering
Supplies εκτιμά ότι θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών του κατά περίπου 7% στο 2013.
Σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει και τον ανταγωνισμό εκτός της χονδρικής
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων αλυσίδων εστίασης και φιλοξενίας, από την JD Wetherspoon στο
Premier Inn. Οι Pubs και μόνο μπορεί να έχουν μέχρι και 40 διαφορετικούς προμηθευτές, ενώ οι
ανεξάρτητοι έμποροι λιανικής πώλησης, θα στραφούν σε σούπερ μάρκετ, όταν οι προσφορές τους είναι
καλύτερες από τις προσφορές των εταιρειών χονδρικής. Το Asda έχει λανσάρει μια ιστοσελίδα που
ονομάζεται Asda Business πουλώντας 'μεγάλης αξίας χύδην προϊόντα χονδρικής'.
Στην ουσία, οι ανταγωνιστές της Booker εκφράζουν ανακούφιση για το ότι η επιχείρηση Makro θα
παραμείνει στο τομέα της χονδρικής.
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λονδίνου
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