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apporten «mat, makt og
avmakt» presenterer
mange interessante 

opplysninger om matmarkedet i 
Norge. Rapportens metodiske
drøfting av maktforholdene
som sådan i denne sektoren er
imidlertid et svært dårlig 
utgangspunkt for å utforme 
velegnede tiltak som kan bedre
forbrukernes kår.

Utvalget har i sin rapport
definert en såkalt maktanalytisk 
tilnærming, og det er lagt til 
grunn for vurderingen av styr-
keforholdene i verdikjeden for
mat. Dessverre fører dette til at
utvalget kommer helt skjevt ut
fra hoppkanten. En teori for
makt som er utviklet for å 
analysere politisk makt er blitt 
anvendt til å si noe om
markedsmakt. Problemet er at
dette begrepet overser vesent-
lige momentene knyttet til
markedsmakt, som jo tross alt
er det en er opptatt av i denne 
sammenheng. I stedet bruker 
en begreper som regimakt og 
idémakt, og skaper det inntrykk 
at makt og maktkonsentrasjon
som sådan er problematisk.

Ett eksempel kan illustrere
problemet med utvalgets tilnær-
ming. Ved drøfting av markeds-
makt i tradisjonell forstand vil
en skille klart mellom kjøper-
makt og selgermakt. Selgermakt
er vi alle enige om at i de fleste
tilfeller er problematisk. Når en
bedrift får monopol overfor
kundene vil det ventelig føre til
økte priser. Men dersom en
betrakter kjøpermakt er bildet i
svært mange tilfeller motsatt.
En kjøper kan utløse konkur-
ranse mellom selgerne, da de

tvinges til å senke sine priser og 
på andre måter forbedre sitt 
tilbud for å bli attraktive for 
kjøperen. Makt kan følgelig 
benyttes til å tvinge noen til å 
konkurrere og dermed bidra til 
lavere priser og mer attraktive 
produkter. I utvalgets definisjon 
av begrepet makt klarer det å 
snu alt dette på hodet, og 
kjøpermakt fremstilles som noe 
entydig negativt.

Med et slikt utgangspunkt 
mister utvalget av syne de 
gunstige effektene av maktfor-
skyvningen i norsk dagligvare-
sektor. Kjedenes inntog fra 
midten av 80-tallet var et sjokk 
for leverandørene, da de plut-
selig ble presset til å konkur-
rere. Kjeder som Rema 1000, 
som var tidlig ute med å utnytte 
sin kjøpermakt, bidro til å 
presse innkjøpspris ned mot 
leverandørenes kostnader. Det 
er ingen tvil om at kjedene 
gjennom sitt press på grossist- 
og leverandørledd har utløst 
viktige og riktige omstillinger i 
denne sektoren. Visst har de 
oppnådd makt, men maktutø-
velsen har presset frem gunstige 
omstillinger og lavere priser fra 
leverandører til kjeder!

Sett i et slikt lys blir en del av 
tiltakene fra utvalget i beste fall 

lite treffsikre. Inntrykket er at det 
er kjedenes makt som er 
problemet, så de må fratas makt 
slik at leverandørene kan gjen-
vinne noe av sin makt. Mer makt 
til leverandørene vil selvsagt inne-
bære at de får makt til å tilegne 
seg en større andel av fortje-
nesten, hvilket skjer ved at leve-
randørene setter høyere priser på 
sine leveranser til kjedene. 

Dette antyder at en bør være
varsom med å tukle med kjøper-
makten, da den bidrar til at lave
priser forplanter seg nedover i 
kjeden. Hvis en samtidig iverk-
setter tiltak som bidrar til at
kjedene konkurrerer hardt
(minst mulig selgermakt), vil en
kunne sikre at gevinstene i siste 
omgang kommer forbrukerne
til gode.

Lars Sørgard
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yslått konkurransedi-
rektør Christine B. Meyer
bekymrer seg for høye

etableringsbarrierer i dagligva-
remarkedet. Betyr det at
Konkurransetilsynet vil
begynne å ta forbrukerhensyn?

Forbrukerrådet stiller seg noe
undrende til at tilsynet går i
strupen på Matkjedeutvalgets
rapport i stedet for å ta innover
seg rapportens budskap: Daglig-
varemarkedet fungerer ikke
optimalt.

De siste økninger av butik-
kenes maktkonsentrasjon i
dagligvaremarkedet har skjedd
med Konkurransetilsynets
velsignelse. Listen vitner om et
bemerkelsesverdig storsinn fra 
tilsynets side:
� Reitangruppen ønsket i 2008 
å kjøpe opp Lidl. Konkurranse-
tilsynet godkjente.
� Coop ønsket i 2008 å kjøpe 
opp SmartClub. Konkurransetil-
synet godkjente.
� NorgesGruppen ønsket i 
2007 å kjøpe opp Drageset-
gruppen. Konkurransetilsynet
godkjente.

Tilsynet har i sine avgrens-
ninger vurdert lokale markeder
– ikke virkningene på konkur-
ransen nasjonalt eller i
innkjøpsmarkedene. Kort sagt:
Konkurransetilsynet har ikke
brukt det handlingsrommet det
har i regelverket til å stoppe
oppkjøpene.

Den rundhåndede praksisen
har gjort det vanskeligere for
utenlandske aktører å etablere
seg i Norge. Konkurransetil-
synet har bidratt til å høyne,
snarere enn å senke, etable-
ringsbarrierene. De store har
fått bli større. De få har fått bli
færre. Og forbrukerne sitter

igjen med en håndfull matgi-
ganter og et dagligvaremarked
som ikke utvikler seg optimalt, 
hverken med tanke på pris eller 
utvalg.

Meyer setter også spørsmåls-
tegn ved Matkjedeutvalgets 
forslag om en dagligvareportal.
Forbrukerrådet er enig med
Konkurransetilsynet at det er 
viktig hvordan en matportal
utformes. Vi vil derfor invitere 
Konkurransetilsynet til samar-
beid om en slik portal.

�  Randi Flesland, direktør 
Randi Flesland i Forbruker-
rådet
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Utvalgets forslag fører oss
dessverre i feil retning ikke bare
når det gjelder kjøpermakt, 
men også selgermakt. En 
prisportal kan være en dårlig
idé. Tanken er at forbrukerne 
skal få informasjon, og det er i 
utgangspunktet en god idé.
Problemet er at de som har 
størst interesse av å bruke
prisportalen er kjedene selv. Det 

gir kjedene en umiddelbar over-
sikt over sine rivaler, og dette
kan bidra til at de vokter hver-
andre tett. Ingen tør å kutte
priser, da de vet at de voktes tett 
av rivalene gjennom prispor-
talen og at dermed risikerer en 
umiddelbar respons fra riva-
lene. Selgermakten kan følgelig 
styrkes hvis det utveksles mer 
detaljert og fersk informasjon

mellom dem. Igjen et eksempel 
på et aspekt ved markedsmakt 
som ikke fanges opp i utvalgets 
tilnærming til begrepet makt, 
og som leder utvalget til å 
foreslå noe som i siste omgang
kan være skadelig for forbru-
kerne.

�  Professor Lars Sørgard,
Norges Handelshøyskole
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Colliers Næringsmegling AS
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo

Telefon 22 06 62 80TT
Faks 22 06 62 90

www.colliers.no

Storhandelseiendom til leie

furuholmeneiendom

• Følgende arealer er ledig for utleie: Ca. 2.900 m2 BTA hall.TT
Ca. 1.000 m2 BTA kontor over 2TT etasjer. Totalt 3.900 mTT 2 BTA. TT
Deler av kontorene kan tilknyttes hall-arealet.

• Meget godt beliggende eiendom for storhandel. Eiendommen ligger i 
handelsområdet knyttet til Varnaveien/Høyden i Moss/Rygge.

• Store flater med god adkomst.
• God parkeringsdekning.
• Utleier: Furuholmen Eiendom AS.

Visning etter avtale med megler. 
Mer informasjon: finn-kode: 23885539
Marianne N. Landvik
MOB 9226 3130
mariannenl@colliers.no
Ingar A. Andersen, Eiendom&Finans as
MOB 9322 8401
ingar@eiendomogfinans.no

MIDTVEIEN 5, MOSS/RYGGE
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