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Et bakteppe 
• Begrenset konkurranse i dagligvaremarkedet 

– 4 kjeder er blitt til 3 kjeder 

– Flere matbaroner er blitt milliardærer 

• Tøffe forhold mellom kjeder og leverandører 

– Matkjedeutvalget i 2011 

– Aktualisert med Brennpunkt i mars 

• Statsråd Listhaug har uttalt at hun ønsker å gjøre 

noe med kjedenes makt 

• Er en Matlov et godt svar på utfordringene? 
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Dagens tekst 

• Det store bildet 

– Hva er problemet som skal løses? 

– Kjøpermakt vs selgermakt 

– Fra matkjedeutvalget til matlovutvalget 

• Kommentar til noen (mulige) forslag 

– Rom for et uavhengig klageorgan? 

– Forbud mot hylleplassbetaling? 

– Forbud mot ulike vilkår? 
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Det store bildet 

Matlov handler 

om dette forholdet 
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ORKLA 

NORGESGRUPPEN COOP REMA 1000 

Men egentlig er problemet DETTE  ..  

… … 

… og DETTE   

• Kan regulering mellom to ledd i kjeden løse konkurranse-
problemer på hhv kjede- og leverandørleddet? 
– Vertikal løsning på horisontale problemer? 



Økonomisk fornuftige inngrep 

• Effektiv verdikjede i alles 

interesse, også kundene 

– Leverandør og kjede felles 

interesse av koordinering 

• Men kan være at noen 

stenger ute rivaler 

– Aktuelt med inngrep både 

mot kjeder og leverandører 

• Sak til sak analyse, med 

gruppefritak 
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• Mer behov for inngrep 

– Særlig mot konkurrenter som 

koordinerer sin adferd 

• Det er på hvert ledd en skal 

skape konkurranse 

– Kjedene bør konkurrere 

– Leverandørene bør konkurrere 

• Koordinering (kontakt) 

mellom rivaler straffes hardt 

 

Vertikale problemer Horisontale problemer 



Matkjedeutvalget i 2011 
• Matkjedeutvalget fra 2011 ønsket ‘mer balansert 

maktforhold’ 
– Les: Overføring av makt fra kjeder til leverandører 

• Men mangelfull analyse av virkninger 
– Eks.: Begrensninger på muligheten for de-listing bidrar til at 

leverandører konkurrerer mindre hardt 

– Høyere pris kjeder må betale kan føre til høyere pris for 
sluttkunder 

• Skilte ikke mellom kjøpermakt og selgermakt 
– Kjøpermakt kan utløse konkurranse mellom leverandører, men 

ble allikevel betraktet som et generelt problem 

– Kjøpermakt helt motsatt av selgermakt; det siste utvilsomt et 
problem i mange flere sammenhenger 
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Matlovutvalget i 2013 

• Et helt annet fokus enn matkjedeutvalget 

– Så behovet for å legge til rette for effektive 
forhandlinger 

– Kun opptatt av å stoppe adferd som skadet 
sluttkundene 

• Foreslo en lov om god handelsskikk 

– Leverandører og kjeder forhandle fritt, men 
gripes inn mot rammen rundt forhandlingene 

– Eget Handelstilsyn som håndhever og 
sanksjonerer 
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Dagens tekst 

• Det store bildet 

– Hva er problemet som skal løses? 

– Kjøpermakt vs selgermakt 

– Fra matkjedeutvalget til matlovutvalget 

• Kommentar til noen (mulige) forslag 

– Rom for et uavhengig klageorgan? 

– Forbud mot hylleplassbetaling? 

– Forbud mot ulike vilkår? 
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Begrenset rom for en Matlov? 

• Eksisterende lovregler kan utnyttes bedre? 

– Merkevarebeskyttelse og patentlovgivning 

– Konkurranseloven hva angår vertikal integrasjon 

– Avtaleloven hvis ensidige retroaktive endringer i betingelser 

• Hvordan kan forbrukerne tjene på en matlov? 

– Mye av debatten har dreid seg om maktforskyvning, hvilket 

neppe er forenlig med forbrukernes interesser 

• Det er ikke lett å se et rasjonale for et per se forbud, for 

eksempel mot faste betalinger (se under) 

– Per se regler for kartellvirksomhet er fornuftig, men dette er 

noe helt annet (jf. kjøpermakt vs selgermakt) 
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Rom for at uavhengig organ? 
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• Kan være et ‘fangenes dilemma’ mellom leverandører 

om å si fra om bla. brudd på avtalevilkår 

– Ikke i ens egeninteresse å si fra, av frykt for represalier 

(kjeden i neste runde foretrekker annen leverandør) 

– Kan gi kjedene stort spillerom for å endre kontrakter 

– Uheldig for kunder, da leverandører for eksempel er 

tilbakeholdne med å utvikle nye produkter (hold up)? 

Si fra

Ikke si fra

Ikke si fra

Si fra

Bedrift 1

Bedrift 2

(2,2)

(3,3)(1,4)

(4,1)

• Kan være bra for leverandører og 

kunder at de sier fra? 

• Argument for uavhengig 

klageorgan? 



Faste betalinger kan være bra 
• Betalinger mellom kjede og leverandør som ikke er 

pris per enhet 

• Kun et eksempel på en av mange ulike vertikale 

kontrakter 

– Eksempel: Et alternativ kan være en trappetrinnsrabatt 

• Kan være gunstig med slik fleksibilitet i prisingen 

– Kan omfordele profitt og risiko gjennom den faste 

betalingen, og riktige incentiver gjennom pris per enhet 

– Fast betaling til kjede kan gi signal om høy kvalitet på nytt 

produkt 

• Slike betalinger er ikke nødvendigvis kostnadsbaserte 
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Forby hylleplassbetaling? 

• En form for fast betaling 

• Mye debattert i økonomisk litteratur 
– Under gitte forutsetninger er forbud bra for sluttkundene 

• Men vanskelig å forby akkurat disse faste betalingene 
– Enkel omgåelse, da en enkelt gi dem et annet navn 

• Alternativt kan en forby alle faste betalinger  

• Men det gir og mulighet for omgåelser 

– I stedet for en fast betaling, kan en oppnå det samme med 
en trappetrinnsrabatt 

• I så fall er eneste mulighet kun å tillatte pris per enhet, 
hvilket har åpenbare uheldige virkninger 

– Eks.: Vannsengeffekten med ett mer aktuell 
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Forbud mot ulike vilkår? 
• Hva om leverandør pålegges ikke-

diskriminerende vilkår? 
– Forslag støttet av bl.a. Stein Erik Hagen 

og Ole Robert Reitan 

– Betyr at Orkla må gi samme vilkår til 
Rema 1000 som til Norgesgruppen 

– Jf. Robinson-Patman Act i USA 

SAM475 Prising 13 

• Kan påvirke forhandlingene mellom leverandører og 

kjøpere (les: kjeder) 

• Parallelt til det som i litteraturen er kalt most-

favored-customer clause (MFC) 

• Vist at det kan føre til høyere priser 



Like vilkår – høyere priser? 

• Tilsynelatende like konkurransevilkår 

– Hver kjede vet at den får samme vilkår som rivalen 

• Men leverandøren bedre i stand til å motstå presset 
mot å gi rabatter 

– En rabatt til en, blir per definisjon en rabatt til alle 

– Kan binde seg til å ikke gi en et bedre tilbud 

• Det gjør kjeden mindre ivrig i forhandlingene? 

– Når en videreselger, er relative innkjøpspriser svært viktig 

• Robinson-Patman Act i USA mye brukt frem til og 
med 60-tallet, men nå nesten ikke brukt lenger 

– Bidrar til høyere priser, selv om den beskytter små kjøpere 
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