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Velferdssamfunnets fundament
• Suksessrike staters ivaretakelse av «det felles gode»
• 1700-tallets gradvise erkjennelser
• 1800-tallets økende statlige engasjement for utvikling og 

velferd
• 1900-tallets velferdsstats-utvikling i Nord-Europa

• Hovedavtalene for arbeidsmarkedet, landbruk og fiskeri, og 
arbeidsmarkedsdemokrati

• Global konkurranseevne: Åpen internasjonal økonomi
• Nasjonalt: Samarbeid, kunnskapsutvikling, omstilling, 

konkurranseevne: Befolkningen som viktigste ressurs 



Hva driver den økonomiske utviklingen?
• Markedskonkurranse eller kunnskapsutvikling?

• Velferdsstatens suksessformel: Utvikling av systemiske 
synergier?

• Hvordan utvikle institusjoner og reguleringer som fremmer det felles beste 
for en nasjon og dens befolkning?

• Hvordan flytte aktivitet fra fallende til økende avkastning?
• Hvordan høste fra den globale kunnskapsfronten?

• Hvordan fordele godene?
• Hvordan ta alle ressurser i bruk?
• Hvordan «foredle» befolkningens evne til å delta og bidra?







Hva driver den økonomiske 
utviklingen over tid?
• Økt markedskonkurranse blant norske produsenter?

• Søke å overleve prispress?

• Økt anvendelse av internasjonal kunnskap (teknologi)?
• Søke å oppnå verdiøkning gjennom investeringer i kunnskap, teknologi og 

omstilling?



Betydningen av maktfordeling
• Jevn inntektsfordeling gir alle ledd i verdikjeden like 

muligheter for å investere i kunnskapsdrevet utvikling
• Avgjørende for en effektiv og harmonisk økonomi- og samfunnsutvikling

• Balanse mellom aktører med ulike «maktbaser»: 
Råvareressurser, butikker, forbruk, politikk

• Utfordring i vår tid:
• Ny teknologiutvikling gir nye muligheter for forretningsmodeller med 

ekstremt konsentrert makt og inntektsfordeling: «the winner takes it all»
• Sterk tendens til utvikling av kjøpermakt, kjøperkarteller og oligarki

• Akselererende konkurransepress i leveransekjedene



Jordbruksmeldingen, kap 10
• Målsetting:

• Mer konkurranse i næringsmiddelindustrien 
• Redusere samvirkenes roller
• Redusere risiko for konkurransevridninger

• Ikke så mye i fokus:
• Bedre «makt-, risiko- og konkurransetrøkk» balanse i verdikjedene
• Bedre sikkerhet for at effektivitetsgevinster kommer forbrukerne til gode
• Mer kunnskaps- og teknologiutvikling for framtidig konkurransekraft, 

mangfold og bærekraft



Jordbruksmedlinga: Faglige 
perspektiver..
• Konkurranse som mekanisme for å fremme innovasjon og 

utvikling?
• Ingen entydig sammenheng?

• Mangler utviklings-økonomisk perspektiv og bredere faglig 
forankring

• Påpeker utfordringer med sterk konsentrasjon av 
kjøpermakt, men legger føringer for mer av det samme

• Ideologisk forhold til deregulering i landbruk og næringsmiddelindustri
• Godt tilpasset dagligvarekjedenes interesser 



Endringene som foreslås
• Avvikling av mottaksplikten: Egg, geitemelk, epler, poteter 

og korn
• Tollvernet med importkvoter som basis-system for 

prisreguleringer
• Økt risiko for landbrukets produsenter. Overgang til ensidig 

kontraktsproduksjon
• Ikke fungerende spotmarkeder, ingen åpne markeder for 

framtidige kontrakter
• Overføring av reguleringsansvar fra samvirkene til 

direktoratet



Hovedavtalen står fast
• … men svekkede kollektive ordninger

• Svekket evne til å håndtere risiko kollektivt
• Overgang fra mottaksplikt til kontraktsproduksjon
• Staten overtar reguleringsoppgaver fra samvirkene

• Dyrere?
• Mindre effektivt?
• Mer likebehandling?
• Færre virkemidler?



Det politiske styringssystemet
• Hovedavtalen, og partenes styringsinstrumenter

• Kortsiktig pris- og volumregulering
• Mottaksplikt i stedet for kontrakts-tvang, forsyningsplikt
• Kunnskapsutvikling, risikoreduksjon, investeringsstøtte, osv. osv.

• Konkurranseloven, konkurransetilsynet
• Konkurransetrøkk
• Begrense leverandørmakt
• Begrense kjøpermakt?

• Balansere virkemidler fra begge styringssystemer



Konsekvenser
• Svekket markedsregulering, ren kontraktsproduksjon
• «Hold-up» for produsentene etter gjennomførte 

investeringer:
• Lettere for dagligvarekjedene å presse priser og å flytte volumer mellom 

leverandører

• Søyledannelser under dagligvarekjedene? 
• Kjøpermonopol overfor hver søyle

• Press for å øke tilgangen på ledig produksjonskapasitet
• Etablering av nye produsenter (markedstiltak)
• Øke konsesjonsgrensen (som for kylling)



Samfunnsøkonomiske effekter?
• Blir velferdstapet for produsentene som følge av svekket 

markedsregulering større enn velferdsgevinsten for 
forbrukerne?

• Overføres redusert margin hos produsentene som følge av 
økt kjøpermakt, videre til forbrukerne?

• Eller ender gevinsten hos oligarkene?
• Eksempel: egg



Hva betyr markedsordningene for maktbalansen?

• Hovedavtalen for landbruket er fundamentet for 
maktbalansen i matvaremarkedet 

• Viktig institusjon for videreutvikling av «systemiske synergier» i landbruket
• Viktig institusjon for landbrukets deltakelse i den norske velferdsstaten

• Jordbruksavtalen avvikler ikke hovedavtalen – men svekker 
partenes evne til å utøve felles politikk i praksis

• I møte med mer konsentrert kjøpermakt, kan de foreslåtte 
endringene  medføre vesentlige endringer i maktbalansen
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