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SAMMANFATTNING

Konkurrens för ökad välfärd

produktivitetstillväxtenSverige, industriländer,liksom i flesta andra harI de

prisstegringstaktförsvagats två årtiondena. löne- ochde högEnsenaste

denoch därmedhot samhällsekonomiska balansendenutgör motett mot

fulla sysselsättningen.

stabiliseringspolitikenKonkurrenspolitiken viktigt inslag iär samtett en

tillväxt, utvecklingförutsättning för resurshållning, ekonomiskgod av

välfärden internationell konkurrenskraft. Begränsning konkurrensenoch av

styrmekanism försämras.innebär marknadens effektivitetatt som

möjlighetharFri och väl fungerande konkurrens där konsumenterna att

ekonomis-alltså viktig del denvälja mellan olika tjänsteroch är avvaror en

preferen-politiken. hushållens önskemål ochka utbudetGenom att styrs av

uppnås effektivitet.samhällsekonomiskser en

ständigt hotad. Företagdet marknadsekonomiska konkurrensenI ärsystemet

konkurrensbe-formerfusioner, kartellbildningar eller andrakan avgenom

konkurrensenmarknadsmakt sättergränsande samverkan skaffa sig somen

spel.ur
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moderna välfárdsstaterI därförhar det nödvändigt olikaanvändaansetts att

konkurrenspolitiska viktigtmedel. medel konkurrenslagstiftningEtt är en

samhället möjligheter ingripa skadliga konkurrensbe-att motsom ger

gränsningar. effektivEn konkurrenspolitik minskar special-behovet av

regleringar för olika sektorer ekonomin.av

Konkurrenskommittén har enligt direktivsina haft i uppgift kartlägga huratt

konkurrensförhållandena förändrats under de tio årensenaste attsamt

vilkenanalysera betydelse konkurrensförhållandena förhar de centralaatt

ekonomisk-politiska målen nås.skall kunna uppgiften ingåttI har även att

föreslå åtgärder verksamt kan bidra till ökad konkurrens och attsom en

ändringaröverväga i konkurrenslagstiftningen.

Direktiven delar arbetet i faser. förstaden fasen kommittén gåttl hartre

igenom de reglerade sektorerna, livsmedels-, bygg- och transportsektorn och

lagt fram förslag i syfte förbättra olikade marknademas funktionssätt.att

fas tvåI har kommittén behandlat frågan prisinformation tillnummer om

konsumenterna och lagt fram förslag till hur sådan prisinformation kan

förbättras.

den tredje fasen,I redovisas, generella slutsatserpresenterassom nu om

konkurrensförhållandena i den svenska ekonomin. Vidare framläggs förslag

förändring konkurrenslagstiftningen, avreglering ochom av om om en ny

effektivare myndighetsorganisation för konkurrensvârden.

fasI kommer konkurrensen inomäven den kommunala sektornen senare

behandlas.att
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Konkurrensförhållandena i Sverige

Av den studie konkurrensförhållandena i 61 branscher pris-om statenssom
och konkurrensverk SPK har genomfört för kommitténs räkning framgår

konkurrensen inom flertaletatt de studerade branscherna fungerarav
otillfredsställande. Förutom många s.k. naturliga konkurrenshinder, som
beror på föreliggerdet stordriftsfördelart.ex. iatt produktionen, finns det

rad andra allvarliga hinder effektiv konkurrens, nämligenen mot en

Privata överenskommelser och samarbete mellan företag i form av-
dels vertikalt samarbete, mellan producenter, leverantörer,t.ex.

återförsäljare eller dels horisontelltreparatörer, samarbete mellan

producenter eller leverantörer befinner sig på nivå isom samma
produktionskedjan. det falletI handlar det ofta cirkaprislis-senare om

och prissamarbete.tor annat

Dominerande ställning för vissa företag förekommer i antalett stort-
branscher, i synnerhet inom livsmedelsindustrin och byggmaterialindu-

strin. flertaletInom branscher har koncentrationen ökat.

Offentliga regleringar och subventioner förekommer också inom-
många områden. offentligaDe ingreppen mycket olikaär karaktär:av
prisregleringar, tekniska tullar och andra importhinder,normer,

subventioner begränsar konsumenternas priskänslighet,som samt

konkurrenshinder gäller själva den kommunala eller statligasom

verksamheten. De delvisär följd de lagar reglerarsenare en av som
kommunernas och offentligaandra verksamhet. finnsDet ocksåorgans
konkurrenshinder beror kommunernas praxis det gällernärsom av

upphandling och redovisning.t.ex.
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samband. Enfinns oftakonkurrenshinder näraolikadeMellan typerna av
konkurrensbegränsandetillsällaninteprisreglering lederoffentlig ettt.ex.

företagen.mellansamarbete

beskrivaochinriktad kartläggavaritfrämstutredning harSPKs att

konkurrenshinder.förekomsten av

analyseraförsöktstudier harvissa därredovisarKommittén attäven man

på betydelsenstudier visarkonkurrenshinder. Dessaolikaeffekterna avav
bl.a. öppnahemmamarknadenkonkurrensen attstärkaatt genom

detviktigtekonomin. såledesDet ärsvenska attskyddade sektorer denav
förmarknaderna ärnyetableringar ochtill utsattafinns möjligheter att

frånföretagutländskainhemska ochfrån samtpotentiell konkurrens nya

lösningar.tekniskaochprodukter nya

1980-taletunderförändratskonkurrensförhâllandenaVi diskuterar huräven

harBl.a.försämrats.avseenden hari flerakonkurrensenoch konstaterar att

Konkurrensbegränsningar harökat.inom många branscherkoncentrationen

förhindraseffektivttillräckligt kunnatintebedömningenligt var genom

för konkurrens-ökade1982:729 ellerkonkurrenslagen att resursergenom

förfogande.myndigheternasvärden ställts till

konkurrenshinder ocholikavåra kunskaperKommittén konstaterar att om

prisbildning ochtillväxt,ekonomiskresurshushâllning,effekter påderas

konkurrenshindersBranschutredningar, analyservälfärd bristfälliga.är av

forskningpåsatsningökadeffektersamhällsekonomiska och omen
konkurrenspoliti-i den framtidadärför viktiga inslagkonkurrensfrågor är

ken.
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Svensk och utländsk konkurrensagstifming

Den nuvarande svenska konkurrenslagen bygger den s.k. missbruksprin-

cipen, lagtekniska s.k.uttryck den generalklausulen. Förbudsprin-ärvars

cipen, dominerar i utländska konkurrensrättssystem, däribland EGs, harsom

i Sverige hittills tagit sig i förbuduttryck anbudskarteller och bruttopri-mot

hittillsDen svenska lagstiftningen området såledeshar varit mindreser.

långtgående det gäller hindra konkurrensbegränsandenär förfaranden änatt

lagstiftningen i många industriländer.andra

Kommitténs utvärdering lagstiftningen visar den inte varit tillräckligtattav

effektiv för angripa omfattande prissamarbetedet och den marknads-att

delning förekommer. Reglerna för kontroll företagsförvärv har intesom av

heller varit tillräckliga.

Finlandoch pågår för reformeraI Norge arbete konkurrenslagstiftningen.att

Finland förslaghar redan lagts förbudI med prissamarbete ochmotnya

marknadsdelning. Den norska konkurrensutredningen har motsvarandeen

inriktning. pågårI EG-länderna där de nationella reglernaen process

till dennärmas konkurrensrätten. Det betyder förbudsprin-attgemensamma

cipen har vunnit insteg i ytterligare antal västeuropeiska länder.ettnu

Behovet konkurrenspolirikenav ny

Kommitténs genomgång konkurrensförhållandena i det näringsli-svenskaav

visar konkurrenspolitiken förstärkas. En konkurrenspo-behövervet att ny

litik behövs följandebl.a. skäl:av

Konkurrenspolitiken viktigare förspelar allt roll uppnå centralaatten-
politiska mål stabiliseringspolitiken,vad gäller tillväxtpolitikent.ex.

och europapolitiken.
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konkurrenspolitiska utnyttjas flexibelt.De medlen bör kunna mera-

myndighetsorganisation inte förhindraNuvarande lag och har kunnat-
näringslivet konkurrensbegränsandeökad koncentration inom ochen

företag.samarbete mellan

internationellasvenska lagstiftningen behöver till denDen anpassas-
utvecklingen.

förEnligt kommitténs uppfattning det serie åtgärderbehövs atten av

förbättra ekonomin. Statliga kommunalakonkurrensen i den svenska och

sikte på avskaffa förändra sådanaregleringar behöver med elleröver attses

regleringar konkurrensbegränsande verkan. gäller bl.a.har starkt Dettasom

olika former importhinder och vissa priskontroller.etableringshinder,av

marknadsförhållandeninformation rådandeDet krävs utredningar och om

möjliggöra för aktörer på marknadenoch konkurrenshinder i syfte attatt

uppnås.så effektiv fungerande konkurrens krävsDetoch välattagera en

i syftekraftfulla skärpning konkurrenslagenåtgärder attavgenom en

från olikamotverka konkurrensbegränsande agerande aktörer.

konkurrenslagEn ny

varitUtgångspunkten för konkurrenslagen hararbetet denmed attnya

främja effektiv ekonomisk tillväxt.bl.a. resurshushållning, förnyelse och

första dåArbetet har varit inriktat på effektivisera lagstiftningen i handatt

prissamverkan, företagsförvärv. Kommitténdet gäller marknadsdelning och

har alltså sökt precisera målen för konkurrenslagstiftningen och knyta dem

Målformuleringen utgårtill de centrala ekonomiska politiska målen.och

påverkafrån konkurrenslagstiftningen inte avsedd för-bara äratt att

hållandena inom näringslivet förhållandena inom delaräven storautan av

den offentliga sektorn.



25

Ändamålet upprätthållaochskapaskallkonkurrenslagenmed att envara

effektiv konkurrens som
resurshållninggodproduktion ochfrämjar rationell

företagetableringfrämjarmarknadertill2. bidrar öppna samt nyaatt av

produkterutvecklingoch nyaav

till priserleder lägre

möjlighetervalfrihet ochandra köpareoch attkonsumenter4. ger

tjänster.ochutbudetpåverka varorav

konkurrenslagstift-effektivtillämpautforma ochdå det gällerProblemet en

positivahar såvälåtgärderkonkurrensbegränsandemånganing är somatt

således innebärakonkurrensbegränsning kannegativa konsekvenser. En en

samtidigt denföretagen,förkostnaderproduktion och lägrerationellare som

påkostnader ökarföretagensmonopolpriserrisk förinnebär atttas ut,att

teknisk utveckling ochrisk för långsammareineffektivitetgrund samt enav

förnyelse.

prövningoch vidkonkurrensenföretag hämmarVid ingripanden mot som
beskrivaseffekternanegativabåde positiva ochmåste deföretagsförvärvav

skadligkonkurrensbegränsning ärBedömningenoch utvärderas. enav om

samhällsekonomisk analys därbaserasfrån allmän synpunkt bör manen

sådana effekterochi kronoreffekter kan värderasbåde sådanabeaktar som

kvalitativt.beskrivasbara kansom

såfåbefaras eller kommakonkurrensbegränsningar hakanVissa att

konsumen-sådant hotkonkurrensen och utgöranegativa effekter motett

kommitténhuvudfråga förförbjudas. Engenerellt börvälfärd deattternas

på denbyggerlagstiftningennuvarandedenvarit bedömahar att somom

åstadkommaeffektiv förtillräckligtmissbruksprincipen varithar atts.k.

det behövs störreSverige ellerkonkurrensförhållanden ifungerande ettom

förbud.inslag generellaav
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Vid prövningen frågadenna har kommittén beaktat konkurrensförhål-av

landena i Sverige olika omvärldsförändringaroch har ägt undersom rum

år. viktig utgångspunktEn har varit marknadsekonomiskadeattsenare

principerna fått ökad betydelse och olika avreglerande åtgärder vidtagits.att

Prisregleringar skall i framtiden bara användas vid exceptionella krissituatio-

ner.

Förbud införs prissamverkan och marknadsdelningmot

Kommittén har redovisat prissamarbete omfattande iär svenskt näringslivatt

inom antal branscher. såvälgäller tjänstesektom.Det Enett stort varu- som

del det prissamarbete i finns direkt följddag är de olikastor av som en av

prisregleringar tidigare haft. prissamarbete omfattar mångaEtt ochsom

företag marknaden medför risker förbetydande samarbetetstora att

försvagar det nödvändiga konkurrenstrycket med negativa följder för

samhällsekonomin.

Kommittén den nuvarande missbruksprincipen alltförutgöratt ettanser

skydd för hindra horisontellt prissamarbete skadar konkurren-svagt att som

och marknadshushållningens effektivitet.sen

Vi föreslår förbud horisontellt prissamarbete omfattarett mot som en

väsentlig del föreslåsmarknaden. Förbudet träffa överenskommelser ochav

i samförstånd tillämpade förfaranden också påtryckningargemensamma men

i syfte till stånd Överenskommelse eller agerande.att ett gemensamten

föreslåsFörbudet omfatta såväl fall innebär visst pris eller rabattatt ettsom

bestäms olika former rekommendationer priser eller rabatterattsom av om

utfärdas.

Kommittén föreslår förbud marknadsdelning mellan näringsidkare,även mot

förfarandetnär omfattar väsentlig del marlmaden. Marknadsdelningen av

ofta alternativ till prissamarbeteutgör det gällernär undvikaett att
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områdesindelningkvotering,såvälföreslåspriskonkurrens. Förbudet avse

utbudsbegränsningar.olika former avsom

medskallvadiprecisera lagtexteninteKommittén har valt avsesatt som

tilltumregelföreslagitviharmarknaden.väsentlig del Däremot enaven
lämplig gräns.20 %virättstillämpningen därförledning som enanger

inomutsträckningicirkaprislistor förekommerformiPrissamarbete storav
blirställningstagandevårtKonsekvensentjänstesektorn.såväl avsomvaru-

Ävenförbudet.drabbaslistor kommernuvarandeflertalet att avatt

träffas förbuden.livsmedelsblockeninom deprissamarbetet stora av

tillinte hänsyngenerella ochcirkaprislistor ärKommittén tarkonstaterar att

intebeaktarListomainom landet.förekommerbutiksstrukturerolika som
konkurrenssituation. innebärDettabutikens kostnader ochenskilda t.ex.den

tillefterfrågan ellertill lokalanpassning prisernainte skerdetatt aven
täckerPrisrekommendationerföretag.i enskildakostnadsförhållandena som

prisnivå vadhögre änskapaväsentlig bransch tenderardel att enav enen
prissättning.individuelli med heltvarit fallet lägeskulle ha ettsom

föreslår kommitténmindre företagsamverkan mellan ettmöjliggöraFör att

i syftesamverkaföretag kanmindreinnebärfrån förbudenundantag attsom
tillbidraoch därmedföretagkonkurrera med störrebättre kunna enatt

företagmindresituationer kanvissapå marknaden. Ihårdare konkurrens

ibutikergällakanmarknaden. Detväsentlig andelha t.ex.t.o.m. aven
småfäretagsundantag.särskiltdärförföreslårKommitténglesbygden. ett

näringsidkaremellanvisst samarbeteinnebärSmåföretagsundantaget att
Ävenförbuden.föreslagnaträffas detaxi inteåkeri ochinom t.ex. av

primärföreningar undantas.jordbruketsinomsamarbete
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Federativt samarbete mellan ekonomiska föreningar eller liknande verksam-

hetsformer kommittén inte generellt kunna tillåtas. För undantagattanser

från förbuden skall gälla krävs samarbetet har begränsad omfattning ochatt

det stärker konkurrensen Fråganmarknaden. samarbetetatt stärkerom

konkurrensen får bedömas bakgrund sidokonkurrensenhur starkmot av

företagensFör öka möjligheter bedöma de rättsliga konsekvensernaatt att

sitt införsagerande möjlighet för erhålladem s.k. negativattest. Detattav

innebär konkurrensverket i förväg visst förfarandeprövar bedömsatt ettom

bli träffat förbud eller ej.ettav

Inköpskarteller

Kommittén frånhar särskildaden lagen konkurrensbegränsningarom

beträffande jordbruksprodukter överfört förbudet inköpskarteller.mot

Tillsammans med de generella förbuden marknadsdelning ochmot

prissamarbete innebär detta den lagens regler helt överförts tillatt

konkurrenslagen varför lagen Från förbudet inköpskartel-kan upphävas. mot

ler görs motsvarande undantag för övriga förbud.som

Anbudskartellförbudet och brurroprisförbudet förtydligas

Kommittén föreslår förbudnuvarande skallanbudskartelleratt mot

bibehållas vid sidan det allmänna förbudet prissamverkan. Numotav

gällande undantag för säljorganisationer bör dock upphävas.

Undantaget för samfálld prestation med anbud konsortier börgemensamt

uttryckligen begränsas till fallde dä de samarbetande har otillräckliga

för för sig utföra prestationen eller då beställaren godtarattresurser var

samarbetet.
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för väsentligDe generella undantagen samarbete inte omfattar delsom en

marknaden för näringsidkareoch samarbete mellan mindre föreslås gällaav

frågai förbud. föreskrifter uppgiftsskyldighetäven detta gällandeNuom om

utvidgas.

Kommittén föreslår bruttoprisförbudet i överförskonkurrenslagenävenatt

till den lagen. Bestämmelsens tillämpningsområde föreslås bli någotnya

utvidgat vidockså bruttoprissättning uthyrning hyrdaattgenom av varor

föreslås bli omfattat förbudet.av

Den generalklausulen.nya

Generalklausulen, eller missbruksbestämmelsen, den centralautgör

bestämmelsen i utnyttjas i fråganuvarande konkurrenslag. kan allaDen om

konkurrensbegränsnin Kommittén generalklausulen hartyper attav ansergar.

fyllt viktig funktion överföras till denoch den bör lagen.atten nya

Vi emellertid tydligare åtgärderdet bör klargörasatt att motanser

konkurrensbegränsande förfaranden samhällsekonomiskbör utgå från en

bedömning. Enligt vårt inget självändamålkonkurrenssynsätt är utan ett

för främjamedel effektivitet tillväxt välfärden. Vårtoch och, ökaatt ytterst,

förslag till ändamål i därförsbestämmelse den konkurrenslagen bör ävennya

få genomslag i utformningen tillämpningenoch generalklausulen.av

Generalklausulen utformas så blir operativt olikabör den användbar motatt

former missbruk.av

Enligt den missbruksbestämmelsen vidtaskall marknadsdomstolennya

åtgärder konkurrensbegränsning motverkar ändamålet lagenmedom en

förekomsten utvecklingenhämma eller ägnad hämma ochatt attgenom vara

effektiv frånkonkurrens på skadligtoch detta sker sätt ärettav om som

allmän synpunkt. s.k. konkurrenstest liknar det konkurrenstestDetta som

tillämparEG vid prövning företagsförvärv.av
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marknadssituationen.består idel analyseraEn konkurrenstestet attav

maktförhål-marknadsandelar, sidokonkurrens,Därvid beaktas faktorer som

kontrollöverlägsenhet och överfinansiell teknisklanden styrka,som

rättsligaefterfrågeutveckling ellerrävarutillgångar, exportmöjligheter, samt

vilka substitutmåste också beaktahinder för marknadstillträde.faktiska Man

finns eller kan utvecklas.som

renodlat konkurrens-föreslås uppbyggd element:Generalklausulen etttreav

konkurrensbegränsningenfrågan huruvida aktuelladentest som avser om

effektivutvecklingenförekomsten ellereller hämmahämmar ägnadär att av

påfrågan sker sätttilläggskrav dettakonkurrens; ettett somomsom avser

kopplarrekvisitskadligt allmän synpunkt;är ettsamt sammansomur

ändamålsbestämmelsen.missbruksbestämmelsen med

hämmandetockså skallTilläggskravet innebär prövasdetatt avom

innebärprövningskadligt från allmän synpunkt. Dennakonkurrensen är en

konkurrensbegräns-fördelarnasamhällsekonomisk bedömning om avav

ochhärvid skall kartläggasVilka effekterningen nackdelarna.uppväger som

ändamålsparagrafen.värderas bestäms av

Missbruk dominerande ställningav

särskildföreslårställningdominerandedet gäller missbrukNär enav

generalklausulen. Omkonkretiserar tillämpningenbestämmelse enavsom

på marknadendominerande ställningeller flera näringsidkare harsom en

missbrukvilket innebärvidtar konkurrensbegränsande förfarande, ettett av

Såsom missbruk kanskadligt.ställning, förfarandetdenna skall anses

följande förfaranden:särskilt bedömaattvara

pris, rabatt elleri fråganäringsidkaremissgynnande omannanav-
försäljning,vid inköpaffärsvillkor ellerannat
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exklusivavtal liknande förfarandenoch binder leverantörer ellersom-
distributionskanaler,

säljvägran eller avstående från affársförhållande sakligannat utan-
grund,

uppställande såsom villkor för avtal avtalspartner godkänneratt-
tilläggsprestationer, vilka varken till sin eller enligt sedvänja harnatur

något samband föremåletmed för avtalet.

Dominerande ställning bör enligt den lagen föreligga ettnya anses om
företag har väsentligt inflytande på marknaden och kanett utan attagera
behöva befara allvarliga reaktioner från faktiska eller potentiella konkur-

marknadsandelEn omkring 40 % kan enligt kommitténs meningrenter.

inom många områden räcka för uppnå dominans.att

Reglerna kontroll företagsförvärvom av

Enligt kommitténs mening bör huvudregeln företagsstrukturen iattvara
olika branscher skall utvecklas ingreppreglerande från statsmaktemasutan

sida. Endast i fallde där förvärven bedöms medföra väsentliga risker för att

marknadsmekanismerna och konsumenternas ställning försvagas, bör

konkurrensmyndigheten möjlighet ingripa och förhindraattges en

företagsförvärv. gäller särskilt sådanaDet horisontella förvärv innebärsom

konkurrenskraftiga utvecklingsbaraoch företag slås ochatt attsamman

dominerande ställning på marknaden uppkommer eller förstärks.

lagstiftningenDen nuvarande restriktiv vad gäller möjligheternaär att

ingripa. förvärvInte där mycket stark marknadsdominans förelegatens en

har kunnat förhindras. Kommitténs bedömning de nuvarande reglernaär att

särskilt med hänsyn till marknadsdomstolens praxis inte fyllt någon större

funktion för bibehålla effektiv konkurrens.att en
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företag på många markna-Kommittén dominans för eller fleraatt ettanser

för import-särskilt hindrender samhällsekonomiskt problem, närutgör ett

Vi reglerna bör skärpaskonkurrens och för nyetablering höga.är attanser

till påtagligtfall förvärv lederså de möjlighet ingripa i alla de däratt attger

sina förvärvs-nyligen ändratnegativa effekter för konkurrensen. EG har

förvärvskontroll.regler och infört hårdareen

förbjudas detVi föreslår företagsförvärv skall kunnaatt ett om

väsentligtställningdominerandeskapar eller förstärker somen-
utvecklingenellerförekomstenhämmar eller ägnad hämmaär att av

frågaeffektiv i ochkonkurrens marknadenen

från synpunkt.skadligt allmändetta sker på sätt ärett som-

i bestämmelseninnebörddominerande ställning bör haBegreppet omsamma

Viföretagsförvärv.i denmissbruk dominerande ställning omsomav

oligopolfall.ske isåledes ingripanden skall kunnaföreslår ävenatt

medinnehåller i likhetföretagsförvärvVårt för kontrollsystem av
samlatalltså frågablirDetgeneralldausulen s.k. konkurrenstest. attett om

betydelse för utveck-på sikt harbedömning faktorerdegöra somen av

effekter för konkurrensen.negativaförvärvets positiva ellerlingen av

måste vid prövningengeneralklausulenLiksom ifråga enligtärenden avom

samhällsekonomisk bedömningföretagsförvärv göras.en

särskiltför förvärv kanKommittén föreslår obligatorisk anmälan ansessom

skallKonkurrensverketstrategiska från förvärvsprövningssynpunkt. senast

tid fårundersökning. Under denna30 efter fatta beslutdagar anmälan om

Efterförvärvet.vidta några åtgärder för fullföljandeinte företagen ettav

isig väcka talanmånaderbeslut undersökning har verket atttreom

marknadsdomstolen.
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Kommittén föreslår konkurrenslagen också möjlighet brytaatt attger en upp

starka företagskoncentrationer då framstårdetta den framkomligaendasom

för åstadkommavägen effektiv konkurrens.att en

Sanktionsavgifi och skadestånd

bakgrundMot omprövning förbudsområdets omfattning i denav en av nya
motiveratkonkurrenslagen har kommittén funnit det gällandeöveratt se nu

sanktionssystem bygger kriminalisering. På många områden, oftasom

anknytningmed till näringsverksamhet, har kriminalisering förbuden av

eller kompletterats med skyldighet särskild sanktion-ersatts att utgeen en

savgift. På konkurrensområdet måttligt bötesstraffär den vanligasteett

påföljden. Det nuvarande pâföljdssystemet inte oftastdemot storasvarar

samhällsekonomiska värden konkurrenslagstiftningen Kommitténgäller.som

föreslår i stället det bör skapas ordning där överträdelser förbudenatt en av

leder till skyldighet för företagen konkurrensskadeavgifi.betalaatten en

börDet allmän strävan det möjligt för enskilda företaggöraatt attvara en

själva till sin rätt konkurrensområdet. Lagtillämpningen påta vara

området skall således inte angelägenhet för konkurrensmyn-enbartvara en

digheten. det syftetI bör uttryckliga regler skadestånd införas.om

Tillfälliga prisnedsättningar extrapriser-

Kommittén har konstaterat föreliggerdet problem tillfälligakringatt

prisnedsättningar och dessa problem har med dålig efterlevnadgöraatt att

till gällande regler, oklarheter i tolkningen missbrukoch begreppetnu av

extrapris. Kommitténs förslag förbud horisontell prissamverkanmotom

kommer omöjliggöra jämförelser ordinarie prismed butiken inteatt ett som

själv tillämpat tagits från kedjans cirkaprislista och därigenom iutan som

det enskilda fallet framstår fiktivt.som
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Kommittén föreslår prisinformationslagen kompletteras med regelatt somen

vilseledsså konsumentersikte på marknadsföring inte får utformas atttar att

marknadsförsprisets tillfällig prisnedsättningförmånlighet. Om somom en

tillpåtaglig i förhållande detsärskilt förmånlig måste nedsättningen vara

försäljningsstället underpris omedelbart dessförinnan tillämpatssom

chockpris eller användningenrimligt lång tid. extrapris,Uttryck som

intryckiögonfallande färger konsumentenägnadeär ettettatt avgeav

alltsåmarknadsföring innebärsärskilt förmånligt sådanköp. En att

varaktighet ochpåtaglig. Erbjudandetsprisnedsättningen måste vara

begränsningar framgå tydligt.eventuella andra skall

med närmareKommittén har komplettera lagen rättövervägt attatt geen

föreskrifterEftersom sådanabindande föreskrifter tillämpningen.och om

syftet meddetaljreglering skulle motverkaemellertid kan inbjuda till som

måsteregelnavstått från detta.kommitténs förslag har kommittén Den nya

Talanefterlevnaden.följas insatser för kontrollerautökade att omupp av

butiker brytervitesförbud i syfte väckas deavskräckande bör motmot som

höjasregeln. Nuvarande vitesnivåer bör avsevärt.

Avreglering

konkurrensbe-fråga sådanaKonkurrenslagstiftningen inte igäller om

författning.enligt lag ellergränsande förfaranden tillåtnaär annansom

åtföljasmåsteKommittén skärpning konkurrenslagenatt aven avanser

sektorn.avregleringsåtgärder inom såväl privata kommunaladen som

avreglering inomförslag tillKommittén i tidigare lämnathar betänkanden

detinrikesflyget och bostadssektom. Ilivsmedelssektom, och bygg- nu

frågorföreliggande allmäntbetänkandet behandlas ommera

etableringskontroll-
importhinder-
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prisregleringar-

Kommittén konstaterar finns mångadet etableringskontroller ochatt

tillståndsprövningar förhindrar eller försvårar möjligheterna att startasom

företag. Att öppna marknader och underlätta nyföretagande ärnya nya

viktiga mål för konkurrenspolitiken. därför nödvändigtDet är att systema-

tiskt gå igenom och regleringar innebärompröva konkurrensbe-som

gränsningar, och då särskilt regleringar där myndighet skall prövaen

behovet viss verksamhet.av en

betänkandetI diskuteras möjligheterna till avreglering och förenklad

tillståndsprövning inom följande områden:

Kommunikationsområdet, där vi bl.a. framhåller behovet att taav-
Ävenytterligare i avregleringen inrikesflyget. behovetsteg attav av

ytterligare bryta inommonopolen tele- och järnvägsom-post-,upp

rådena framhålls.

Byggboendeområdet, där vi bl.a. föreslår markvillkoretdet s.k.att-
bibehålls reglerna ändras så det blir för företagenlättareatt attmen

förutse hur det kommer tillämpas.att att

Livsmedelsområdet, där förslag förrad med bibehållandeatten ges-
nuvarande regler i plan- och bygglagen åstadkomma friareav en

etablering livsmedelsbutiker. åtgärder tillsammansDessa med deav

förbud, redovisat innebär kommittén anlagtattsom ovan, en

helhetssyn och angripit konkurrensförhållandena i hela livsmedelsked-

jan. Härigenom fördelarnabör den beslutade avregleringenav nu

inom jordbruket komma också tillkonsumenterna del lägregenom

livsmedelspriser.
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Viimponkonkurrensen.ökaKommittén diskuterar vidare möjligheterna att

handelshindertekniskaundanröjaföreslår härvid arbetet med attatt

konkurrensmyndighetenskommerskollegium ocheffektiviseras attgenom

bevakning samordnas.

nordiskamedutvärderingKommittén redovisar även systemetaven

främjat konkurrensenbyggmaterial. hartypgodkännanden Detta systemav

tills vidaredärförbörmedfört några olägenheter. Detoch har inte större

kontrollord-harmoniseramedpågår emellertid arbetekvar. Det attettvara
nordiskadärförsikt kommernivå ochningarna på västeuropeisk

typgodkännanden inte behövas.att

internationellakommittén denDå gäller prisregleringar konstaterardet att

gjorts i Sverige,utvärderingarforskningen, liksomekonomiska de en-som

igenhållaeffektivt medelintevisar prisregleringar ärtydigt attettatt

negativa samhälls-lång sikt fåsärskiltprisökningar. prisreglering kanEn

idynamikenresursallokeringen ocheffekter avseendeekonomiska med

ibaratillämpasavseddprisregleringslagen ärnäringslivet. Att attnu

Kommitténmening positivt.enligt vårkrislägen därförexceptionella är

uppgiftsskyldighetslagens.k.härav bör denkonsekvensattanser som
konkurrensmåli samband medendastKonkurrensmyndigheten börändras.

företagenpriser frånuppgiftermed tvångsmedel krävaha rätt att om

m.m.

finansin-konkurrensmyndigheten ochvidareKommittén föreslår att

omfattning kartellregisteri vilkenspektionen själva besluta ochbör om
decentralise-föreslås bliprisundersökningarföras. för lokalaskall Ansvaret

till länsstyrelserna.rat

prisregleringar bör över. DetsärskildaKommittén kvarvarandeatt sesanser

gäller bl.a.
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luftfartsverkets biljettprisema för flygetkontroll av-
länsbostadsnämndernas kostnadskontroll-
hyreskontrollen enligt den s.k. bruksvärdesprincipen.-

Konkurrensvårdens organisation

Konkurrensrätten frågor ofta speciell därförrör Det ärav en

befogat behålla marknadsdomstolen specialdomstol på området.att som

Domstolens utnyttjas får frågorkompetens bäst den pröva ävenom om

konkurrensskadeavgift, skadestånd vite. Principiellaoch utdömande skälav

särskilt framträdande sanktionsavgift skadeståndi fråga och talarärsom om

för dess beslut, med tillämpning de vanliga reglerna prövningstill-att av om

stånd, skall kunna överklagas till högsta domstolen.

Kommittén föreslår enligtmarknadsdomstolen i mål konkurrenslagen böratt

ha sammansättning intresseledamöter. Motivet för detta är attutanen

domstolen skall döma sanktionsavgifter och vite och frågoräven prövaut

skadestånd. integrationsarbetetMed hänsyn till europeiska detdet ärom

också fördel internationellt erkännsmarknadsdomstolenen om som en av

partsintressen oavhängig domstol.

Kommittén kvalificerad ekonomisk expertis finnsdet viktigtäratt attanser

företrädd i breddning demarknadsdomstolen och det skeratt aven

ekonomiska erfarenhetsbakgrund.experternas

effektiviseraFör den konkurrensfrämjande verksamheten föreslåsatt

organisatoriska förändringar innebär NO SPK sammanförsbl.a. ochattsom

till myndighet konkurrensverket. Syftetmed benämningen meden ny

sammanslagningen dels integrera NOs och SPKs verksamhetär bättreatt

och bättre utnyttja tillgängliga professionelladels höja denattresurser,

kompetensen förmåga sina uppgifter.och myndigheternas lösaatt
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uppgifterkonkurrensverkets skall ingåI

marknadsför-utredningsverksamhet information rådandeoch om-
hållanden i syfte för olika aktörer på marknadenunderlätta attatt

effektiv uppnås,så konkurrensattagera en

konkurrensbegränsningar tillämpningåtgärder för undanröjaatt genom-
i fall,konkurrenslagen enskildaav

offentliginomavreglering för främja konkurrensoch åtgärder att-
sektor.

följandeorganiseras iföreslår konkurrensverket skallKommittén att

produktionsenheter:

tillämpning konkurrenslagenBranschenheter för av-

avregleringsutredningarbranschutredningar,Utredningsenheter för-
konkurrensbegränsningareffekternaoch analyser av av

Informationsenhet.-

generaldirektörpartsföreträdare ochVerket bör ledas styrelse utan enav en

Benämningen utgår.regeringen. NOutsessom av

juridiska konsultationerfinnas stabsfunktioner, förVid verket bör vissa bl.a.

konkur-internationella Till knutetoch kontakter. verket bör även ettvara

rensråd forskningsråd.och ett

50 färrevid finnas 125 tjänster, dvs. omkringTotalt bör det verket ca

resursbehovtjänster i Konkurrensverketsvad NO och SPK dag har.är

till organisatoriska föränd-uppgå till 60 milj.kr. Våra förslagberäknas ca



39

påSammantaget besparing för statsverkettillledakunnaringar beräknas en

%.10drygt

utrednings-anslagsñnansierat. Avi huvudsakbörKonkurrensverket vara

regerings-uppdragsfmansierad medungefär 13bör dockverksamheten vara

beställare.statliga kommittéväsendetkansliet och det som

påmed avseende EGKonsekvenser

kommittén föreslårkonkurrenslagstiftningenförändringar iAlla de som

Vikonkurrensregler.harmonisering med EGsökad gradinnebär aven
marknadsdelning,ochhorisontell prissamverkanförbudföreslår således mot

förbudsprincip har inom EG.tillnärmande denvilket innebär ett mansom

påskall grundasvi prövningenföreslårföretagsförvärvfråga ettI attom
Prövnings-finns inom EG-rätten.liknande dets.k. konkurrenstest som

inomgäller EG.till vadtidsfrister ocksåmed bl.a. är anpassatsystemet som

överträdelserförbuden ochavkriminaliseringviVidare föreslår att avaven

kraftiga sanktions-tillledai skall kunnakonkurrenslagen ställetförbuden i

inom EG.vad tillämpasavgifter motsvarande som

mellanvissa skillnaderfinnas kvaremellertid fortfarandekommerDet att

följande:bl.a.våra konkurrensregler,ochEGs

konkurrensbe-utpekadefem särskiltSverige kommer typerI av-
ienligt reglerEGsbli förbjudna medanförfarandengränsande att

förbjudna. Detkonkurrensen ärförfaranden hämmarprincip alla som

ingripa andraförmissbruksprincipenbehållervi motbetyder attatt

konkurrensbegränsningar.former av

lika EGsinte bli strängVår förvärvskontroll kommer att genomsom-
samhällsekono-ävenförutom konkurrenstestvid prövningen ettatt en
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misk bedömning skall förvärvet skadligt frångöras är allmänom

synpunkt.

Vi bedömer skillnaderde mellan EGs och våra regler kommeratt attsom

finnas kvar inte försvårar integrationsarbetet.det pågående Liknande

skillnader finns nationella konkurrenslagstiftningäven mellan EG-ländernas

och EGs konkurrensrätt.gemensamma
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SUMMARY

welfareförCompetition greater

productivity growth hasindustrial nations,otherSweden,In mostas

of price increaseshigh anddecades.the Aslackened ratetwopast wage

equilibrium, full employment.economic and thusthreat totoat

andstabilisation policyimportantpolicy elementCompetition a
‘resource economic welfareutilisation, growth,precondition of sound

competitionRestrictinginternational competitiveness.development and

controlling mechanismefficiency of marketthat the the as ameans

impaired.

competition, enabling choosefunctioningsmoothlyandFree toconsumers

oftherefore importantservices,various goods andbetween partan

wishes andcontrolling of households’effecteconomic policy. Through the

attained.economic efficiencyproduction,preferences on

threat.constantly undercompetitionmarket-economytheIn system,

restrictcollaboration thatofformsThrough cartels othermergers, or
eliminatesinfluence thatbusinesses marketcompetition, can secure a

competition.
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Modem welfare therefore varioushave deemedstates tonecessary use

genuine doingenhance competition. One oftomeasures means so

legislation, which gives the opportunities intervene against harmfulstate to

restrictions competition. effective competition policy reduces the needAnon

for special regulations relating various of theto sectors economy.

Under its directives, Competition Commission been withthe has charged the

of finding of competition changedtask how the have theout terms pastover

of analysing importance of competition fordecade, and the society’sour

ability attain crucial of economic policy. The Commission’sthe goalsto

remit includesalso proposing that make effectivemeasures can an

competition,contribution enhancing and considering inchangesto

competition legislation.

workintoThe directives divide Commissions three phases. firstthe In the

food,phase, the Commission reviewed the regulated building andsectors -
improving functionand proposals aimed the of theirpresentedtransport at-

respective markets.

with issuethe Commission dealt the of price in-In second phase, the

of improvingformation for proposed such in-and waysconsumers,

formation.

third ofthe phase, which this gives conclusionsIn andaccount,report an

concerning ofproposals the competition theterms economy are

submit in competitionpresented. also proposals for amendments theWe

legislation, for efflcient authorityfor deregulation andand a new more

organisation monitor competition.to

later competition municipal will also be dealt with.In phase, the sectora
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SwedenconditionsCompetitive

by theindustries carried61inconditionscompetitive outstudyThe on
ofbehalf thecarriedSPK,Competition BoardPrice and outNational on

studiedindustriesof theincompetitionrevealed thatCommission, most

competi-impedimentsnaturalBesidesunsatisfactorily. tofunctions many
large-scaleofeconomiesofexistencethefor example,due,tion to

efficientobstaclesseriousof othernumber toproduction, there aare

namely:competition,

formin thecompaniesbetweenand co-operationPrivate agreemenrs

dealerssuppliers,producers,betweenco-operation,verticalof 1 eg.

producersco-operation betweenhorizontal2repair firms, and oror
latterchain. theproduction Inlevel thesuppliers the case,sameon
and othermaintenance,priceprices, resalerecommendedlists of

employed.oftenco-operationof priceforms are

offeaturethiscompanies:of certainPredominance numerousa

Concentration hasmaterials.buildingfood andespeciallyindustries,

industries.inincreased most

Stateexist inalsosubsidiesand sectors.regulationsState many

regulation andpricefromwidely character,variesintervention

subsidiesbarriers,importduties and othertechnical customstonorms
competitionbarrierssensitivityandpriceconsumers’ tothat reduce

barrierlatteractivities. Thecentrallocalapplying governmentto or
localof theactivitiesregulating thefrom the lawsarise partially

obstaclesalsoTherepublic bodies. toauthorities and other are

for suchproceduresauthorities’from localcompetition arising the

accounting.purchasing andmatters as
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often links different ofThere close between the competitiontypesare

barrier. Public price regulation, for example, often results in co-operation

companies restricts competition.between that

investigation primarily focused surveying and describingSPK’s thewas on

incidence of barriers competition.to

whichThe Commission also certain studies in have beenattemptsreports on

effects of different barriers competition.made analyse the Theseto to

studies evince importance of strengthening competition domesticthe theon

ofmarket by such opening protected the Swedishsectorsmeans as

opportunities for businessvital for there beto start—ups,economy. new

and for potential competition from domesticthe markets be exposedto to

foreignand companies from products and technology.and new new

of competiton in 1980s,also discuss how the have changed theWe terms

find competition deteriorated several differentand that has Forrespects.

example, concentration increased in industries. Restrictionshas many on

competition view, prevented effectivelyhave, been enough by thenotour

1982 forand increased promoting competitionAct by the placedresources

authorities’ disposal.theat

variousThe Commission finds knowledge of obstacles competi-that toour

tion their effects utilisation,and economic growth, priceon resource

formation welfare deficient. ofand Industrial analyses thesurveys,

economic effects of competition barriers efforts inand increased research

competition issues therefore futureimportant elements competitionon are

policy.
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legislationcomperirionand foreignSwedish

technicalTheprinciple.abusethebasedSwedish ActThe present on
of thegeneral clauseof thewordingtheexpressedlegal terms are

inpredominateswhichprohibition,principle ofTheCompetition Act.

Swedenhasof the EC,including thatcompetition law,offoreign systems
co-operationtenderingcollusiveprohibitionsofformtaken thedate onto

thus,this hasinlegislationSwedish sectormaintenance.price soresaleand

industrialotherinlegislationthefar-reaching thanlessfar, been many

competition.restrictionsofpreventionthecountries with onrespect to

beenthat haslegislation shows notof theevaluationCommission’sThe

cooperation andpricewide—rangingtackle theeffectivesufficiently to
ofsupervisionforregulationsthehaveexist. Northatof marketsdivision

adequate.beenacquisitionscompany

competitionreformunderworkFinland, toandNorwayIn way

priceprohibitionsagainstproposalsFinland,legislation. co-In onnew
Thepresented.beenalreadyof markets havedivisionoperation and

EC,thecorresponding focus. InCommission hasCompetitionNorwegian a
with thealignedbecomingregulationsnationalwhereby the area process

prohibitionthethatThisundercompetition lawjoint meansway.
countries.Europeanfew Westgroundgainedprinciple has moreanow

policycompetitionNeed for a new

businessSwedishcompetitionofofCommission’s review theThe terms

reinforcing. Apolicy needscompetitionshowed thatindustry newand

following:thesuchfor variousneededpolicycompetition asreasons,
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ofCompetition policy essential in the attainment centralplays rolean

political objectives concerning, for example, stabilisation, growth and

Europe.

possible flexible of instruments ofshould be make theto usemore

competition policy.

organisation succeeded inThe and authority haveActpresent not

preventing the increased concentration of business and industry and

co—operation companies restrict competition.between that

Swedish legislation international developments.needs be adapted toto

the Commission’s view, series of needed enhanceIn tomeasures area

competition localthe Swedish Central and governmenteconomy.

regulations altering regulationsneed reviewing with aim of abolishingthe or

forcompetition. This applies,that have strongly restrictive effecta on

certainbarriers, import barriers andexample, various forms ofto entry

conditions andprice prevailing marketcontrols. Surveys and information on

marketobstacles competition required enable players the to actto toare on

competition.functioningsuch attain effective and smoothlytoa way as

CompetitionPowerful tightening-up of therequired, throughmeasures are a

ofaimed restrict competition thecounteracting actionAct partat to on

active players.

Competition.A Actnew

deviseThe starting-point for Competition has beenwork the Act toon new

aimed functionslaw creating maintaining competition that smoothlyandata

economicand effective utilisation, renewal and growth,promotes resource

for example.
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mainlyeffectivelegislationmakingfocusedwork has beenThe moreon
andof marketsdivisionco-operation,pricewith companyrespect to

ofdefine the targetsthus beenacquisitions. has toThere attemptan
andeconomicbasicthemand linkpreciselylegislation tocompetition more

competitionthatofformulationThisobjectives.political targets assumes

industry,andin businessconditionsonlyinfluenceseekslegislation notto

publicof theconditions large sector.alsobut segments

maintainandshould beCompetitionof Act createthe toThe purpose

competition that:efficient

utilisationsoundproduction andrational1 resourcepromotes

ofsetting—upthemarkets andhelps promote compa-2 newto open up

productsofand developmentnies new

pricesin lower3 results

forchoice andoffreedomother purchasersandgives4 scopeconsumers

services.of andgoodsinfluencing the supply

competitioneffectiveapplyingandwordingproblem, whenThe tocomes
beneficialcompetition haverestrictlegislation, that astomeasuresmany

entailcompetitionofrestrictioneffects. Thus,harmfulwell moremayaas
simultaneouslywhilecompaniesforproduction lowerandrational costs

companies’ofcharged,being costspricesof monopolyinvolving risks

renewalanddevelopmenttechnicalofinefficiency andofresultrising as a

slowing down.

reviewingandcompetitioninhibitcompanies thatagainstinterveningIn

describedbeeffectsnegativepositive and mustacquisitions, bothcompany
competitionrestrictionwhetherofevaluated. Theand onassessment a

intotakesanalysis thateconomicbasedshould beharmful general anon
effects thatandvaluedbe termseffects that monetarybothaccount may

qualitativeonlydescribedbe terms.can
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in thefeared have,competition beCertain restrictions to now ormayon

threatconstitute suchcompetition, andfuture, effectssuch adverse to aon
mainprohibited. Onegenerallyshouldwelfare, that beconsumers’ theyto

whether theissue facing Commission has beenthe presentto assess

sufficientlybeenprinciple, haswhich abuselegislation, based theon

incompetitive conditions Sweden,effective bring genuinelyaboutto or

required.prohibitionswhether larger elements of general are

whichinconsidered theCommission hasexamining this issue, theIn ways

invarious changesandcompetitive conditions changed Sweden,have

starting-One importantcountries that taken placeother have recent years.

gainedeconomics havepoint principles of markethas been that greater

Pricetaken.have beenvariousimportance, and deregulatory measures

crisis.times of exceptionalinfuture, be used onlycontrols the toare,

of marketsand divisionco-operationProhibitions be imposed priceto on.

widespread inco-operationpriceCommission reported thatThe has

goods andbothSwedish business and industry in sectorsnumerous -
of thedirectprice co-operationservices. Much current consequencea

co-operation affecting bothPriceforce.diverse price previouslycontrols

of theconsiderable risksentailsmarketand large companies themany on
harmfulwithof competition,weakening requisiteco-operation the pressure

for theconsequences economy.

of constitutesprinciple abuseCommission considers theThe that toopresent

co-operation thathorizontal priceform of safeguardweak preventtoa

of marketcompetition efficiency theimpairs and the economy.

includesco-operation thathorizontalprohibitionWe aonpropose a
accordingprohibition will,of Thesubstantial share the market. to our

restrictionsof jointapplicationtheandproposal, apply toto agreements on
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competition for shared alsobut exerted for thetoa purpose, pressure

of bringing about and joint action. The proposedagreementpurpose an

prohibition that involve the of particular pricesettingcovers cases a or
discount, well the issue of various forms of recommendationsas as on

prices discounts.or

The Commission also prohibition the division of marketsproposes a on

between who together for substantial share of theentrepreneurs account a

market. Market division often alternative price co-operation whentoan

the aim avoid price competition. proposed that this ban shouldto

apply and allocation well various forms of supplyto quotas segment as as

restriction.

The Commission has opted define in its draft legislation what shouldnot to

consideredbe substantial share of the market. On the other hand,a we
have proposed rule of thumb guide application ofthe the law,toa

specifying 20 % suitable limit.as a

Price co-operation the form of recommended prices widespread in both

the goods and the service The of attitude thatsector. consequence our
horizontal recommended prices will affectedbe by prohibition.most the

Price co-operation the major food-producer blocs will also be subject to

the prohibitions.

The Commission finds that recommended prices practice,general anda

does take into ofthe different shopnot theaccount structurespresence

The lists of recommended prices ofleavecountry. the andout account costs

competitive situation of individualthe This forshop. example, thatmeans,

adaptation between local relationdemand in individualan to costs

companies does affect prices. Price recommendations coveringnot a
substantial share of industry tend make prices higher than they wouldan so

have been situation of entirely individual pricing.a
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beingexemptioncompanies,permit co-operation between smallTo an

for thepermittedbusinessesdevised whereby small to co-operateare

boosting competitioncompeting with thusof better large onones,purpose
forcompaniessituations, smallthe market. In account aevenmaysome

inexample, shopsapplies, forsubstantial of market; thisshare the to

specialthereforeCommissionsparsely inhabited The proposes aareas.

businesses.exemption for small

collaborationcategories ofcertainThis small-business exemption thatmeans

busineses,and taxihaulagefor example thebetween entrepreneurs, are

primaryCo-operation within theaffected prohibitions.by the proposednot

agricultural associations also exempt.

ofsimilar formsassociationseconomicFederative co—operation between or

permitted. ordergenerally InCommission’s view, beactivity thecannot,

reinforcelimited andco—operation bebe the mustmustto exempt, scope

boostco—operationthecompetition the market. Whether toserveson
competition is.lateralcompetition depends how strongon

legalassessing thecompanies’ fororder enhanceIn to consequencesscope

This that theintroduced.beof their behaviour, negative test to meansa
practiceparticularwhetherexamine advanceCompetition Board will a

subject prohibitiontheto not.or

Purchasing cartels

frompurchasing cartelsprohibitionCommission transferredThe har the on

competition withrestrictionsspecial concerningthe Act respect toon

prohibitions marketgeneralagricultural Combined with theproducts. on

regulations of that Actco-operation, this that thedivision and price means

according-andtransferred Competitionentirely the Acthave been to can,
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prohibitionsfromthose otherExemptions correspondingly, be repealed. to

purchasing cartels.prohibitionfromgranted the onare

resaletendering and pricecollusiveClarification of prohibitions on

maintenance

tenderingcollusiveprohibitionCommission that theThe present onproposes

co-operation.ban pricealongside generalshould retained thecartels be on

abolished.organisation should befor salesexemptiontheHowever, current

consortiumjointwith tendercollective undertakingexemption forThe aa
participants havethewhereexplicitly restrictedshould be to cases

their whereundertakinginsufficient theto out own, oronresources carry

co-operation.thethe customer approves

co-operation those whobetweenexemptions forthat the generalWe propose

smallsubstantial of market, and betweenlack share the entrepreneurs,a

provisionsprohibition.this Thewithshould also apply currentrespect to

extended.information beobligation submitconcerning the toto are

priceprohibition resalethat theCommission alsoThe onproposes

transferred the Act.beCompetition shouldmaintenance in the Act to new

be extendedshould,of application of this provisionThe sphere propose,we

hire.but alsoapplies only sale,prohibitionsomewhat that the totonotso

general clauseNew

Competi-provision in theconstitutes centralgeneral theThe clause present

competition.restrictionofagainst alltion be employedAct. types onmay

performed importantfinds general clause hasCommission that theThe an

transferredfunction be the Act.and should to new
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againstclearer thatthink should be madeNevertheless, measureswe

economic Inbasedrestrictions competition should be assessment.on anon

of promotingitself, but ratherview, competition end a meansour no

enhanceinthereby, the lastefficiency and growth order resort, to

of thedefining thewelfare. proposal for clauseOur purpose newa

wording andreflected in theCompetition therefore also beshouldAct

formulated in suchwhich should also beapplication of the general clause,

ofapplicable various forms abuse.be totoas aa way

takeshouldprovision the Market CourtAccording abuse,theto new on

of the bycompetition the Actaction restriction of contravenes purposea

ofincidence and developmentinhibit,inhibiting, being liable thetoor

harmful frominthis place thatefficient competition, and takes waya

be called,competitionpoint of view. This test,the general mayas

reviewingforapplied in the EC procedurecompetitionresembles the test

acquisitions.company

Thissituation.analysing the marketcompetition consists inof thePart test

competition,lateralfactors market shares,analysis includes such poweras

controlsuperiority andfinancial strength, technicalfactors e. raw-overg.
factodetrends and legalpotential, demandmaterial resources, export or

exist beof which substitutesquestionobstacles market Theto entry. or may

intodeveloped also be taken account.must

elements:based threebeThe general clause should, aonpropose,we

question inhibitsrestriction inrelating thecompetition whethersimple test to

competition;of efficientliable inhibit the incidence developmentto oror
takesquestion thiswhetherrequirement concerning thesupplementarya

andharmful in generalinplace that terms; a necessarya manner

relatingprovisionwithcondition linking the abuse clause the to purpose.
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examine whethermakesthusrequirement tosupplementaryThe necessary

examinationThisgeneralharmful incompetitionof terms.inhibitionthe

of theadvantagesthewhetherofeconomicinvolves assessmentan
andascertainedbeeffectsThedisadvantages.the tooutweighrestriction

clause.thedetermined bythisevaluated purposeareway

positionof dominantAbuse a

specialposition,dominantofabuseWhen propose aweto acomes
generalof theapplicationthespecifying,provision terms,concrete

thepositiondominantoccupyingseveralIf onclause. entrepreneurs aone or
abusecompetition andrestricts representspractice thatmarket aengage

Abuseharmful.consideredbepracticeposition, the mayof that to

particular:inpractices,followingthecover

prices,with torespectof otherunfair entrepreneurstreatment

salepurchaserelatingbusinessother todiscounts terms oror

supplierstiepractices thatsimilarandexclusive orupagreements

distributionofchannels

businessfromwithdrawalofformsothersell andrefusal ato

groundsobjectivewithoutrelationship

otherthethat partycondition ofstipulation agreement approve‘ anas a
accordingits toneitherwork that, naturesupplementary nor

of theobjecttheconnectedpractice, tocommercial any way

agreement.

existingregardedbeAct,theshould, underpositiondominant asA new
withoutandmarkettheinfluence actconsiderablehas canonacompanya

potentialofreactions the presentseriousfear partneeding orto on
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competitors. A market share of around 40 % in the Commissionsmay,
opinion, suffice attain dominance.sectors tomany

Regulations supervision of acquisitionson company

In the Commissions’s view, the main rule should be that the corporate

of different industriesstructure should develop without regulatory in-

tervention the of the Only inpart in whichgovernment.on cases
acquisitions considered entail substantial risks of weakeningto ofare a
market mechanisms and the positionconsumers’ should the competition

authority be enabled intervene and acquisitions.to Thisstop company
applies, particular, horizontal acquisitions that entail theto amalgamation

of competitive companies capable of development, with the result that a
dominant market position arises consolidated.or

The legislation restrictive withpresent for intervention.respect to scope
has been possible acquisitionsnot in whichto preventeven strongvery

market dominance previously existed. The Commissions view that the

regulations concerning legalpresent do fulfil practicalnotusage any
function of retaining efficient competition.

The Commission considers that dominance of companiesone or more on
markets economic problem, especially where barriers importmany toan

competition and business high. thinkto We the regulationsstart-ups are

should be made stringent interventionallow in wheretomore so as cases
acquisitions lead manifestly adverse effects competition. Theto EC hason
recently altered its acquisition regulations imposedand stringentmore
controls acquisition.on

We that should be possible prohibit acquisitiontopropose a company
it:
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considerably inhibits,position thatdominantstrengthenscreates aor
of efficientand developmentincidenceinhibit, theliable toor

question, andmarketcompetition theon

generalharmful inthattakes place terms.mannera

inmeaningtheposition should havedominantofThe asconcept samea
Accordingly,position.of dominantprovision abusethe weaonnew

oligopoly.offeasible inbeintervention should alsothat casespropose

acquisitionssupervisingforLike general clause,the system companyour
overallmakingofcompetition test. Thus,contains matter anaa

for theimportanceof long—termfactorsof the that emergenceassessment are

competition. witheffects Asadverseacqulsition’s favourableof the onor
economicgeneral clause,according the assessmenttotorespect ancases

acquisitions.ofreviewof thecarriedbe partoutmust companyas

beacquisitions thatreporting ofcompulsoryCommissionThe mayproposes
examination. Theofviewpointstrategic from theparticularlyregarded as

acquisitionafter the30 daysthanlaterCompetition Board must, not

Duringinvestigation.detaileddecide whetherreported, outto moreacarry
acquisition.thecompletetakecompaniesthis period, steps tonot anymay

affordalsoshouldCompetition Actthat theCommissionThe anproposes
thethiscombines whenbusinessopportunity break appearsstrongto up

competition.genuineof achievingpracticableonly way

and damageschargeSanction

prohibition in theof theof theofthe lightIn newreassessment scopea
reviewjustifiedCommission finds presentCompetition the toAct,

often linkedcriminalisation. Inof sanctions based many areas,systems on
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commercial activity,to criminalisation of prohibition has been replaceda

supplemented by obligation special sanctionor charge.to theInan pay a
field of competition, moderate penalty the Thea commonest consequence.

ofpresent system does correspond thenot usuallyconsequences to
substantial economic values which competition legislationto relates. Instead,

should be createdsystem which violations of the prohibitionsa inresult

obligation for companies charge for damagean to competition.topay a

There should be general endeavour enable theira to entrepreneurs to assert
rights in the sphere of competition. Thus, the application of the law in this

sphere should be of the competitionnot authority alone. thisFora concern

explicit damages regulations should be introduced.purpose,

Temporary price reductions bargain prices-

The Commission finds that there problems relating priceto temporaryare
reductions. These problems withconnected compliance withare poor

regulations, unclear pointscurrent of interpretation and misuse of the notion

of bargain prince. The Commission’s proposal for prohibitiona a on
horizontal price co—operation will make impossible suchto compare a
price with regular price that has been applied by the shop itselfa not but is,

rather, taken from the chain’s list of recommended prices, and thus in the

individual fictitious.case appears

The Commission supplementing the Price Information withActproposes a
regulation designed marketing information fromto beingprevent worded in

such mislead concerningto the advantageousnessa way ofas theconsumers
price. If price reductiontemporary marketed particularly advantage-a as

the price reduction be considerable relationous, the pricemust appliedto

the sales outlet forat reasonable period immediately preceding thea

reduction. Such expressions bargain price slashed price and theas or
of eye-catching colours intended give theuse the impres-toare consumer
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marketingsion of particularly Thus, suchadvantageous purchase. meansa

duration of the offer andthat the price reduction substantial. Thebemust

limitations which statedother subject be clearly.to mustany

supplementing withThe Commission has considered the entitlementAct an

provide detailed binding provisions its application.andto more on

since provisions invite detailed regulationNevertheless, such thatmay

would of Commission’s proposals, Commis-the the thecounteract purpose

sion refrained from doing regulation followedhas The bemustso. new up

violateincreased efforts check compliance. Shops that the regulationby to

for of for contraveningshould, the deterrence, be taken to courtpurpose a

of fines raisedprohibition under penalty fine. should beThe presenta

considerably.

Deregulation

Competition legislation restrictions competitiondoes apply thatnot to on are

permitted by The Commission thinks tightening-up oflaw thestatute.or a

Competition followed deregulation in private,be by theAct must measures

well municipal,the sector.as as

previous Commission submitted forIn the has proposals deregula-reports,

tion in food domestic aviation building housingthe and the andsector,

The with issuesdeals suchsector. present report as:

controlsstart-up

import barriers

price controls.

The Commission finds controls licensingthat there andstart-upare many

procedures that render starting businesses impossible difficult.new or

Opening markets and facilitating entrepreneurship important targetsnew are
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of competition policy. therefore systematically throughtonecessary go

and regulations that constitute restrictions competition,reassess on

especially regulations whichunder public authority the needmusta assess

for particular business.a

This discusses forthe deregulation simplifiedand licensingreport scope

procedures followingthe sectors:

Communications: emphasise, for example, the need taketowe more

towards deregulation of domestic aviation, and also reducesteps to

further the monopolies postal and telecom services and the

railways.

The buildinghousing for retainingexample, thesector: we propose,

landownership condition whereby loansgovernment property are
available only buildingthe stand land owned by municipaltheon

authorities but altering the regulations make easier for companiesto

foresee how will be applied.to

The food where make number of proposals for bringingsector, we a

about freer establishment of food shops, while retaining the present

regulations in Planningthe Buildingand Combined withAct. the

prohibitions reported above, these that the Commis-measures mean

sion has adopted comprehensive approach and tackled ofthe termsa

competition throughout food-supplythe chain. The deregulation of

agriculture decided should also thereby benefitnow upon consumers

through lower food prices.

The Commission also discusses the for boosting import competition.scope

We that the of eliminating technicalwork barriers trade shouldtopropose

be made efficient co—ordination ofthrough monitoringthe work of themore

National Board of Trade and the competition authority.
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of Nordicof theevaluation typesystemCommission alsoThe reports on an
andcompetitionpromotedhasThismaterials.buildingofapprovals system

forretainedtherefore beshouldeffects.major adversehadhas not any
proceduressupervisionharmonisingworkNevertheless,time being.the on

Nordiclongin theand typeunder termlevelEuropeanWestat way,

therefore bewillapprovals unnecessary.

internationalCommission finds thatconcerned, thecontrolspriceWhere are
clearlySweden,incarriedevaluationslike the outeconomic research,

priceof curbingefficientcontrolspricethatshows not meansanare
economicharmfulhaveespecially in the longTheseincreases. run,may,

business anddynamics ofand theallocationofeffects in terms resource
only beintendedRegulationPrice Act tothefact thatTheindustry. now

view, advantageous.intherefore,crisesexceptionalapplied in our

of theof replacementtheconsiders that,CommissionThe consequenceas a
Information Actobjective, thecompetitionobjective by theprice-regulation

ofconditionsinformationsubmitobligationconcerning the tothe Act to as

shouldauthoritycompetitionTheshould amended.competition beprice and

prices frominformationofsubmissionenforce theentitledbe onto

thecompetition Moreover,conjunction withcompanies onlyetc. cases.

thedevolveshouldinvestigationslocal price countyresponsibility for upon

boards.administrative

authoritycompetitionthethatCommissiontheFurthermore, proposes
cartelwhatandwhether,decide extent,itself entitledshould be toto

kept.registers should be

shouldcontrolsspecial priceremainingconsidersCommission that theThe

for example,relate,reviewed. Thesebe to:

faressupervision of airAdministrationsCivil Aviationthe
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the housing boards’ supervisioncounty cost

control according principlethe ofrent utility value.to

Organisation of competition safeguards

Competition law relates issues that often of unusualto nature.are an
therefore advisable retain the Market Court the specialto lawcourt in theas

This court’s authority best utilised also allowed examinearea. to

questions of damage competition charges, damages andto the imposition

fines.of Theoretical considerations that weigh particularly heavily with

regard sanction charges and damagesto that should be possiblesuggest

appeal against the Courts decisions,to with the application of the ordinary

rules review permits, the Supreme Court.on to

The Commission that the Market Court should, theproposes cases
deals with under the Competition Act, have composition excludinga
representatives of interests. The motive for this proposal that the Court

also impose sanction charges andto damages. view ofIn Europeanassess
integration work, also advantage the Market Court recognisedan
internationally that independent of specific interests.courtas a

The Commission considers important for the Market Court to possess
advanced expertise economics, forand the background experience of such

become wider.experts to

enhanceTo efficiencythe of activities competition, organisatio-to promote

nal changes proposed whereby, for example, the office of the Competi-are

tion Ombudsman NO and Pricethe and Competition Board SPK are
merged form authority knownto the Competition Board. Thea new as

of this amalgamation twofold: integrate NO’s and SPK’s workpurpose to

better and make better of availableto the hand, anduse resources, on one
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theirperformabilityauthoritiesskills and theprofessional toimproveto

other.tasks, theon

following:include theshouldCompetition Boardoffunctions theThe

prevailing marketinformationofissuinginvestigation and on

marketfor variouseasiermakingofwithconditions, the purpose
attainedcompetitionefficientthatsuchplayers to act waya

Competitionapplying thecompetition byof restrictionselimination on

individualinAct cases

publiccompetition in thederegulation and promotetomeasures

SGCIOT.

organised in theshould beBoardCommission that theThe proposes

units:following production

for Competitionof Actapplication thebranch units etc.

andderegulationindustrialforunitsresearch surveyssurveys,

competitionrestrictionsofof effectsanalyses the on

unit.informationan

representatives andwithoutboardshould be headedThe Board partya
CompetitiontitleTheappointed by theDirector-General government.a

exist.willOmbudsman tocease

for legalfor examplefunctions,executivecertainBoard should haveThe

researchandcompetition councilinternational liaison.consultations and A a

with Board.linked thecouncil should also be
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Altogether, the Board should i.e. SO fewerhave 125 employees, aboutsome

than the workforce of CompetitionNO and combined. TheSPKpresent
million.Board’s 60needs expected SEKto amount toresource are some

Our proposals for organisational changes estimated, all all, betoare

capable of resulting ofsaving million for theSEK 7 state.a

The Competition Board should financed mainly allocations. Ofbe through

the research work, roughly one—third financed commissionshould be on a

basis by the Cabinet Office and committees.government

Consequences relating the ECro

All the changes competition legislation proposed by the Commission

involve increased of harmonisation with regulationsdegree the EC’san on

competition. Accordingly, prohibitions horizontal priceproposed co-our on

operation prohibitionand division alignment with themarket represent an

principle acquisitions,applied Withthe EC. respect to company we

review competition resembling thatthat should be based testpropose on a

includingused by with its featuresthe EC Court. The review system,

respites, prevailing ECalso adapted the Moreover,to system. proposewe

decriminalisation violations of the prohibitions inof prohibitions, and thata

powerful sanctionthe Competition should, instead, liable resultbeAct to

charges corresponding applied thethose EC.to

Nevertheless, will remain differences the EC’sthere certain between

regulations following:competition including theandon our own,

five of restriction competitionSweden, specially definedIn types on

inhibitwill be prohibited, while regulations all practices thatunder EC

retaincompetition basically, prohibited. This that shallare, means we

restrictionforms ofthe abuse principle intervene against otherto on

competition.
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strict thatwillacquisitions beofsupervisionOur not asascompany

onlywill involvereview proceduresinceof the EC, the not a

of whether theeconomiccompetition but also assessmenttest an

harmful generalacquisition terms.

thatandregulationsEC’sview, differences between thetheIn ownourour
Similarintegration.ofworkwill remain impede thedo currentnot

legislationcompetitionnationaldisparities exist EC members’also between

joint competition law.and the EC’s
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ARBETETSDIREKTIVEN OCH

UPPLÄGGNING

1.1 Direktiven

direktiven till konkurrenskommittén Dir. 1989:12 kommitténI attanges

skall

kartlägga hur konkurrensförhållandena förändrats inom olikahar-
sektorer ekonomin under de åren analysera vilken betydelsesenaste samtav

konkurrensförhållanden för ekonomisk-politiska målenhar de centralaatt

skall kunna uppnås,

med utgångspunkt i den genomförda analysen och uppmärksammade-
brister föreslå åtgärder bidra tillverksamt kan ökad konkurrens samtsom en

ändringaröverväga konkurrenslagstiftningen,av

särskilt konkurrensförhållandenaanalysera inom reglerade sektorer och-
föreslå åtgärder ökar konkurrensen och konkurrenslag-prövasom om

stiftningen i ökad utsträckning tillämpas inomkan dessa sektorer,

kartlägga möjligheteroch analysera konsumenternas klar ochatt en-
entydig prisinformation det behövs lagregleringoch övervägaom en av

prisinformation till konsumenter,
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harmoniseringi sina förslag tillvara möjligheter till med EGsta-
konkurrenspolitik.

Direktiven i sin intagits appendix till del 1 betänkandet.har helhet avsom

fått i fortsättatilläggsdirektiv Dir. 1991:41 kommittén uppdragharI att

konkurrensförhållandena inom kommunala sektorn.analysen denav

1.2 Genomförande

förstadenindelats i faser. UnderArbetet har i enlighet med direktiven tre

iresulteratmed dessa harbehandlades de reglerade sektorerna. Arbetet tre

1990:25,livsmedelssektom, SOUdelbetänkanden: Konkurrensen inom

inom1990:58 Konkurrenseni inrikesflyget, ochKonkurrens SOU

byggbosektorn, 1990:62.SOU

prisinformationsfrågorna. Arbetet leddeUnder den andra fasen behandlades

1990:106.till Prisinformation till konsumenter, SOUdelbetänkandet

konkurrensförhål-undersökningarKommittén har låtit genomföra rad omen

kartläggningen hargrundläggandeinom skildalandena sektorer. Den statens

kommitténför uppdragpris- och konkurrensverk närsvarat avman

inom 61 olika branscher,kartlagt konkurrensförhållandenaoch analyserat

undersökningen harsåväl tjänsteproducerande. Resultatet avvaru- som

kartläggningi i Sverigepublicerats i två Konkurrensendelar aven-
1991:28.konkurrensförhällandena i 61 branscher, SOU

nämligenytterligarehar kommittén publiceratHärutöver rapporten

1991:26.möjligt, SOU RapportenKommunala entreprenader Vad är-
i andrabestämmelser lagar ochinnehåller förekomstenanalysen av av

ochprimärkommunersförhindrarförfattningar eller begränsarsom
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för vissentreprenaderutnyttjamöjligheterlandstingskommuners att en

kommitténspåriksrevisionsverketgjortsverksamhet. harRapporten av

Uppdrag-

till dettai bilagafinns publiceradeYtterligare antalett rapporter en

betänkande.

för kommitténsutgjort grundenInnehållet i har sammantagetrapporterna

slutsatser.analyser ochegna

hearingss.k. medgenomfört antalkommitténharHärutöver ett stort

Kompletteringar ochintresseorganisationer.skildaföreträdare för texterav

också mottagit antaldärvid Kommittén harbakgrundsdata har skett. stortett

ocksåInnehållet i dessa harfrån organisationer privatpersoner.brev och

kommitténs förslag.påverkat

EG-kommissionengenomfört studieresor tillkommitténFöreträdare för har

i Berlin.Bundeskartellamtkonkurrensmyndigheteni Bryssel och

nordiskadedeltagit vid medsekretariat möteKommitténs har även

haft överläggningar medocksåKommittén harkonkurrensmyndigheterna.

konkurrensutredningarna i Finland och Norge.
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ROLL SAM-KONKURRENSENS 12.

HÄLLSEKONOMIN

Inledning2.1

förbetydelseinom näringslivetkonkurrens ärfungerande attvälEn storav

förekonomin ochi svenskatillväxten deneffektiviteten ochförbättra att

mindreellerNäringslivet med dessvälfärd.bidra till ökaddärmed mer

idag för huvuddelennämligenfunktionssättmarknadsekonomiska avsvarar

haroffentliga sektorn,bruttonationalprodukten. Densvenskaden ensom

omkring 21 % den1990 medstyrning, bidrog årpolitiskrenodlat avmer
det totalaproduktionssidan.från Avbruttonationalproduktentotala mätt

% i offentlig sektor.omkring 28timmar utfördesarbetadeantalet

givetvis mångastyrning finnspolitiskmarknadsstyming ochMellan

affärsverk,offentligt ägda bolag ochinte baramellanformer. gällerDet som
Även tjänster tillsäljerföretagnäringslivet. detillräknats somovan

näringslivetdelarliksom demåste beaktas,offentliga myndigheter stora av

Marknads-olika slag.regleringarför politiskt bestämdaföremålär avsom

så ovanlig.längeoffentliga sektornstyrning inom den är än

ochnäringsfrihetråderförutsätter detmarknadsekonomiskaDet attsystemet

avtalsfrihet.
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existensMarknadsekonomins och livskraft beror handelsutbytet mellanav

säljare. möjliggörs specialisering isjälvständiga köpare och Genom bytet

stordriftproduktion konsumtion. latenta fördelarna ochsåväl Desom av

i produktionen kan utnyttjas, och varje hushåll behöver inteodelbarheter

just de ting önskar konsumera.självt kunna producera man

med specialisering. utveckladhandel ökar graden EnFördelarna avav

inte handel konkurrensmarknadsekonomi kännetecknas bara ävenutanav av

företag. marknadsmekanismliksom samarbete inommellan företag, Denav

i ekonomin osynligvilken mängd enskilda beslut somstor av enengenom

samhällsekonomiskeffektiva frånaktiviteterhand leds ärmot som

finns självständiga företag konkurrerar medbygger på detsynpunkt att som

varandra.

samhällsekonomiskfri konkurrens tillekonomiska teorin lederEnligt den

drivs nämligenför konkurrens deföretageneffektivitet. Genom är utsattaatt

efterfrågarkonsumenternasaker, dvs. producera detproducera rättatt som

har val mellaninkomstfördelningen. Om konsumenternavid den rådande ett

sinade uttrycka önske-med varandra kanflera alternativ konkurrerarsom

producera sakerSamtidigt drivs företagensina köpbeslut.mål attgenom

möjligt.till så låga kostnaderefterfrågadeproducera detdvs.rätt, som

möjligt hushålla medså långttvingar demKonkurrensen att resurserna

långsiktigt förnya produk-produktionen.effektivisera Konsten attattgenom

det skerbåde gäller vad produceras och hurtionsförmågan detnär som --
konkurrens mellanrörlighet i näringslivet förutsätterocksåkräver en som

självständiga företag.

sini tävlan med andra stärkakundernas krav ochFöretagens sätt mötaatt

avsiktligt ellerinnefatta många åtgärderställning på marknaden kan som

drivkraftnaturligkonkurrensen. kanoavsiktligt begränsar Den sägas envara

vinna sina konkurrenter.företag vilja och Det ärhos alla växa överattatt

stordriftsfördelar iförsöker utnyttjaockså naturligt de i den tävlan attatt
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till vissadock ledakanmarknadsföringen. Detta attproduktionen och

räckviddmarknaden. Konkurrensensställning pådominerandeföretag får en
former samarbeteolikaföretagsuppköp ochockså begränsaskan avgenom

ständigt hotad.Konkurrensenmellan företagen. är

Även agerande haroffentligaandraochkommunernas storstatens, organs

lönsamtmöjligt, tillåtet ochVad ärför vad företagen gör.betydelse som

specielloch lagar. Avskattesystempolitiskt bestämdagradi högbestäms av
på olikainförtsregleringarkonkurrenssynpunkt deärfrånbetydelse som

förriskerreduceraregleringarna kanSyftet medområden. attt.ex. vara

fördelningspolitiska, sysselsätt-uppnåmiljö, ellermänniska ochpåskador

regleringar kanmotiv förolikamål. Listanregionalpolitiska överochnings-

lång.mycketgöras

blir detindirekt. Oftadirekt ochbådekonkurrensenskadaRegleringar kan

företagenskildaliksom förvarandra,samarbeta medför företagenlättare att

regleringamaTill detta kommerställning.dominerandenå attatt en
Sådanakonkurrenslagstiftningen.tillämpningsområdet förbegränsar

intesärregleringar kanskyddvuxit fram ikonkurrensbegränsningar avsom

hjälp.konkurrenslagensmedmotverkas

i sinkonkurrensförhållandenaocksåpåverkarOffentligt styrda egen-organ

Konkurrensenoch tjänster.och beställarebåde producentskap av varorav
agerande,offentliga sektornsibrister denpå grund t.ex.kan störas av

ochupphandlingoffentligförgällande regler attinte följeratt mangenom
entreprenad.verksamhetervissamöjligheten läggainte prövar utattman

fortsattmotverkarför samhället ochkostnadermedför ökadeDetta en

välfärden.förbättring av
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2.2 Att beskriva konkurrensförhållanden

konkurrensRen teoretisktär begrepp utgår från mycket starkaett som

förutsättningar helt standardiserade produkter mångaoch varandraom av
oberoende producenter. Dessutom förutsätts många varandra oberoendeav
kunder, perfekt information och fritt marknadstillträde. empiriskaIett

sammanhang brukar i stället använda det vidare begreppet fungerandeman

konkurrens bl.a. syftar på det finnasskall reell valmöjlighet förattsom en,
konsumenterna då det gäller välja mellan olika leverantörer ochatt pro-
dukter. alternativaAtt producenter har möjlighet komma in på mark-att

naden viktig förutsättningär för fungerande konkurrens.en annan en

villkoren förMen sådan fungerande konkurrens heller inte alltidären

uppfyllda. Delvis beror detta på omständigheter sammanhänger medsom

grundförutsättningarna, dvs. själva produkternas, teknologins eller markna-

dens kan också bero på produktions-Det hur och distributionssys-natur.

organiserat, dvs. påär strukturen producenter, leverantörertemet ochav

kunder. tredjeEn omständigheter de harär med olikagöraattgrupp av som

former konkurrenshinder.av

2.2.1 Produktens och marknadens karaktär

Ordet produkter används här, liksom i många andra sammanhang, som
sammanfattande benämning och tjänster och kombinationeren varor

därav säljs på marknad.som en

Av betydelse för möjligheten till konkurrens i vilken månstor är pro-
dukterna kräver närhet till kunden. Många tjänster sådana kundensär att

personliga nödvändig förär tjänsten skall utföras.närvaro kunna Dettaatt

fallet förär så och betydelsefull del ekonomin detaljhandeln,storen av som
liksom för många personliga tjänster hårklippning hotell- ochtyp samtav

restaurangtjänster. Inom andra branscher, reparationer, kundensärt.ex.
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nödvändig före ibland efteroch tjänstens utförande, intenärvaro undermen

produktionstiden. Personlighela också nödvändig inomnärvaro är stora

offentligadelar den sektorn, skolan och sjukvården.t.ex.av som

förKännetecknande dessa tjänster intede kanärtyper att transporteras.av

Produktionen måste därför utföras konsumenterna. Marknadensnära

geografiska storlek begränsas konsumenternas möjligheter och kostnaderav

förflytta sigför till produktionsstället må butiken, frisérsalong-detatt vara-
sjukhuset, skolan eller reparationsverkstaden. alternativEtt kan atten, vara

förflyttarproducenten sig till konsumenten, vid hemsändningt.ex.som av

ieller läkarbesök hemmet. Konkurrensen sker lokalt möjlighe-ochvaror

till utrikeshandel med denna tjänster inte Konkurrens-ärterna typ stora.av

frågorna för sådana branscher skulle därför behöva undersökas för många

små och geografiskt avgränsade delmarknader.

omfattning iMarknadens andra avseenden den geografiska heller inteän är

självklar. Flera produkter eller produktvarianter kan fylla liknande

funktioner kundens synvinkel och därmed substitut till varandra.utgöraur

ocksåIbland har konsumenten möjlighet avstå från för iköp ställetatt att

utföra produktionen med arbete reparationer, städning,t.ex. sömnad.eget

kan andra ord finnas delvismed osynlig, potentiell konkurrens frånDet en

andra, näraliggande produkter och producenter, den aktuellagör attsom

marknadens storlek mindre begränsad omedelbart inser. i deär än Justman

fall geografiskamarknadens storlek begränsas behovet kundensav av per-

sonliga kan det finnasnärvaro verksam potentiell konkurrens från konsu-en

sådanaarbete. Det gäller dock främst relativt osoñstikeradementernas eget

tjänster inte kräver kapitalutrustning långvarig specia-ellerstorsom

listutbildning.

Frågan hur skall på substitutionsförhållanden ofta svårär attom man se

Tidsperspektivetavgöra. har betydelse, liksom på köparna. Omstor synen

tidsperspektivet långt, och köparnas principielltär beteende analyserasom
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substitutionsmöj-och bindningar till den dagsaktuella situationen, kanutan

Iighetema ofta sig mycket tidsperspektiv och medkortIstora.te ett

utgångspunkt från människor har givna inkomster, bostäder, arbetstider,att

substitutionsmöjlig-transportmöjligheter, smak och värderingar kanvanor,

bedömningi stället förefalla mycket små. Konkurrensanalyser vidheterna

därför få olika beroendeden s.k. relevanta marknaden kan resultatav

övrigt.tidsperspektiv och abstraktionsnivån ivalet av

ekonomi på långt driven arbetsfördelning, varföravancerad byggerEn en

normalt finns avstånd mellan producent och konsument.det sett ett stort

Även tjänstebranschema, där produktionen förutsätteri de nämnda ettovan

produktionen omgivenpersonligt mellan konsument och producent, ärmöte

materiella hjälpmedel, produk-mycket finförgrenad struktur varsav en av

tion i helt andra sammanhang.ägt rum

produktion till konsumtion i själva verketvertikala kedjorna från ärDe

fråga kompliceradenågra kedjor. Vanligen det mycketsällan enkla är om

producentled,förutsätter medverkan antalnätverk, ett stortavsom

marknadsmässigaeller mindre relationer.sammankopplade av mer

inom ellerför olika produkterna nätverket kan iMarknaderna de större

konkurrensmarknader. Produktemas karaktär harmindre grad fungera som

isjälva strukturen det aktuella nätverket-här sin givna betydelse. ävenMen

antalet, storleken och styrkan hos de aktuella producentema, leverantörerna

varierandekunderna, liksom den styrkan i relationerna mellan democh -
viktiga utgångspunkter för förstå väl konkurrensen fungerarhurattger pass

inom område.ett

inom konkurrensförhål-Själva avgränsningen det område nätverket varsav

landen skall erbjuder sina problem. Vad skall betraktasstuderas som en

produktgrupp Vilka produkterprodukt, produktvariant ären resp en
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Avgränsningenvarandra avgö-med ärsubstitut till dvs. konkurrerar --
fungerar.bedömningar hur konkurrensenför vilkarande görman om

distributionOrganisationen produktion och2.2.2 av

inom denstudera strukturenavgränsad kanmarknad väl ärNär manen

kunder.leverantörer och Avnätverket producenter,aktuella delen storav av

präglas konkurrens ärrelationerna mellan aktörernabetydelse för avom

förhållanden:följandebl.a.

kanförhandlingsstyrka. Förhandlingsstyrkanstorlek ochantal,Kundernas

tillså långtolika slag, ibland kansamverkanökas somsomavgenom

ochmed hög kompetensinköpskarteller. Starka kunder stora resurserrena

effektiviteten i leverantörsledet. Högförbättraupphandlare kansom
nackdelaremellertid också medföraköparsidan kankoncentrationsgrad på

anlitas ellerleverantörerbarakonkurrenssynpunkt att storat.ex. genomur
inköpsprisema.tillbaka i syfteefterfrågan hålls attatt pressagenom

förhandlingsstyrka.antal, storlek ochleverantörernasProducentemas och

området, destoverksammaoch leverantörerfärre producenter ärJu som

till sinreglera marknadenmöjligheter ellerderasstörre är att styra egen

ieller leverantörerBranschorganisationer, inom vilka producenterfördel.

härvid spela roll.med varandra, kan Enviss bransch samarbetar storenen

tillvarataverksamhet handlar normaltbranschorganisationemasdel attomav

syftar till skada konkurrensen,intressen sätt utanattsomgemensamma
hushålla medochkompetensinblandade företagenstill stärka deattsnarare

arbetsrätt,samhällsinformation t.ex.för t.ex.resursergemensamma

utveckling Gränsdrag-forskning FoU.miljölagstiftning, och ochetc.

skadligakonkurrenssynpunktsamhällsnyttiga ochningen mellan ur

inte alltid Gemensammaaktiviteter dock lätt göra.är attgemensamma

förför branschfolk kan alltid överens-mötesplatser tystautrymmege

kommelser.
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Vertikal innebärintegration i sin utpräglade form vissa företag ellermest att

koncerner inom sig inkorporerar flera led i kedjan producentldistributörl

Sådan integration,kund. kan uppnås företagsköp eller olika slagsom genom

samarbetsavtal, ökar normalt dessa företags makt ochav resurser,

förhandlingsstyrka. har två effekter:Detta dels minskar konkurrensens

räckvidd i den mån imarknaderna praktiken avskaffatshar inom det ver-

tikalt integrerade företagets dels kommer ökningen i förhandlings-gränser;

styrkan i sig vrida de återstående marknadsrelationema till vertikaltdetatt

integrerade företagets fördel. delvisDet automatisk effektärsenare en av
stordriftsfördelarde finns i inköp, distribution och marknadsföring.som

kan förhandlingsstyrkanDessutom den ökade i sig också innehålla risker

eller lockelser, företagets synpunkt för åtgärder har konkurrensbe-ur som

gränsande verkningar.

Stark vertikal integration inom område eller delar därav behöver dockett

inte alltid till nackdel för de slutliga konsumenterna. vertikalaDenvara

integrationen innebär också fördelar gäller möjligheternavad till teknisk

utveckling och rationella systemlösningar förbättrar produktiviteten ochsom

sänker kostnaderna. sänkta förasDe kostnaderna kan vidare till konsumen-

i form sänkta priser på slutproduktema, eller i stället i formterna tas utav

höjda vinster, i överpriser på insatsvaror och andra produktionsfaktorerav

inkl arbetskraft och internt iökat slack det företagets organisation.stora

Utfallet intebestäms minst det finns konkurrens i horisontell led påav om

den aktuella marknaden, så konsumenterna möjligheter väljaharatt att

mellan produkter härrör från olika, vertikalt integrerade produktions-som

kedjor. Saknas sådana möjligheter så blir långtnackdelarna med drivenen

vertikal integration framträdande.mera

Horisontell innebärintegration i extremfallet samgående mellan producenter

och leverantörer befinner sig på nivå i den vertikalasom samma pro-

duktionskedjan. Produkterna då ofta substitut tillär eller komplement

Ävenvarandra. horisontell integration kan innehålla möjligheter till produk-
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tivitetsvinster via stordriftsfördelar, främst i distribution och marknads-

föring. riskerna för från konsumentens synpunkt skadliga verkningarMen

generellt vid vertikal integration.större änanses vara

Företagsförvärv innebär viss sitt inflytandeökarägargrupp överattsom en

vissa produktionsstrukturendelar syftar ofta till åstadkomma vertikalattav

Ägarkoncentrationenhorisontell integration.eller i sig visserligenbehöver

inte konkurensbegränsande effekter på företagens åtminstonebeteende,ge

inte omedelbart. Avgörande de förändringar i inblandadeär desnarare

företagens organisation, samarbetsmönster och arbetsrutiner med tidensom

företas följd samgåendet.som en av

2.2.3 Konkurrenshinder potentielloch konkurrens

Konkurrensförhållandena påverkas inte självabara karaktären hosav

produkten och produktionsprocessen organisationenoch den aktuellaav av

produktions- och distributionssystemet. Till måste fogas tilldetta hänsyn den

förändringspotential förekomsten konkurrenshin-sammanhänger medsom av

potentiellder och konkurrens från andra producenter och leverantörer än

dem för närvarande verksamma på området. Sådan potentiellärsom

konkurrens kan konkurrenstryck producenter och leverantörerutöva ett

på områden med till starkt koncentrerad producentstruktur.även en synes

Hinder konkurrens kan nämligenslag,mot trevara av

offentliga regleringar-
konkurrensbegränsningar-

konkurrensbarriärer.naturliga-

Oflentliga regleringar har ofta syfte. Hitklart konkurrensbegränsandeett

framförhör allt handelshinder i form tekniska handelshinder, tullar ochav

kvantivativa restriktioner. Tekniska handelshinder ofta påberor regler som

tillkommit för något Protektionistiska motivskyddsintresse.värnaatt om
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viktigastei fall. Regleringardock inte alltid uteslutas heller dessakan vars

finnsviss från utländsk konkurrensfunktion avskärma marknadär att en
ilnågon månjordbrukspolitiken,områden, främst inompå andraäven samt

Regleringar syftar till skyddaindustri- regionalpolitiken.inom och attsom

ofta konkurrenshämmande verkan.får tydligtförsörjningsberedskapen en

industriländerregleringar i modernavanliga syftet med offentliga ärDet

olikaindivider hushåll från skador slag. Somskydda ochdock att av

miljö-arbetsmiljö ochregler produktsäkerhet,exempel kan nämnas om
Även oavsiktligt begränsa konkurrensen.sådana regler kanskydd.

initierasbestår åtgärder och förfarandenKonkurrensbegränsningar somav

försvårar kon-organisationer, ochföretagen själva eller deras nyasomav

mångaingår företagensviss marknad. strä-kurrenters inträde Hären

sin omvärld. exempel kannå delar Som nämnasvanden kontroll överatt av

råvaror, vertikaltstrategiska produktionsfaktorerkontroll t.ex.över samar-

prissamarbetehorisontelltåterförsäljare och reparationsverkstäder,bete med

ikonkurrensbegränsingar KLsmarknadsdelning talaroch När man omm.m.

vi5 kommerförfaranden kap.mening det denna Iär atttyp som avses.av

och de olika slagjuridiska betydelseredogöra för begreppetsnärmare av

förfaranden finns.konkurrensbegränsande som

Bain harkomplexkonkurrensbarriärernaturliga ärBegreppet natur.av

identifierat fyra faktorerCompetition 1956i Barriersboken Newto som

möjligt för demföretag detskydda etablerade och görakan att ta ut

övemormala vinster:

för endasthar platsinnebär marknadenStordriftsfördelar, attsom

förStordriftsfördelarföretag. ärnågra få lönsamma gynnsamma

också risker.kostnadsutvecklingen inrymmerproduktivitets- och men

dessaföretagen,för de etableradekostnadsfördelarAbsoluta som

forskning ochproduktionserfarenhet,uppnått ut-genomgenom



79

kontrollskaffa exklusivellervecklingsarbete etc.patent attgenom

nödvändigavissaöver resurser.

inteprodukter köparnainnebärProduktdifferentiering, att avnyasom

spelarvälkända.etablerade och Härlikvärdiga med debetraktas som

byggamöjligheternakvaliteten ochosäkerhetkonsumenternas attom

omdebatte-viktig starktreklam menköparlojalitet med t.ex. enupp

rad roll.

företag,för etableradekapitalanskaffningfrågaFördelar i om

mindre kända ochpotentiella konkurrenter ärberoende deras attatt

riskfylld.till betraktaslångivning dem som mer

flerakritik frånföretableringsbarriärer harbeträffandeDetta synsätt utsatts

deltillnyetableringdiskussionenUnder 1980-talet har storhåll. om

marknader ärmarkets dvs.för contestablekring teorinutspelats som

Avgörande förkonkurrens.för potentiellellerutmaningsbara utsatta

costssunkteori förekomstenenligt dennakonkurrensens styrka är av -
irre-marknadsföring ärproduktionskapacitet, ellerinvesteringar i FoU som

heltsunk costssådanaalternativ användning. Omversibla och saknar

monopolvinstemamedförapotentiella konkurrensensaknas kan den att

konkurrensGradenaktiva företag.för tillfälletantaletelimineras oavsett av

teorin.konventionellai deni så fall underskattasskullepå marknaden

materiell ochför företagettillgångarinvesteringar skaparIrreversibla en-
hindersamtidigtviss livslängd. utgörkapitalstock med Deimmateriell ett

företagensetableradedestärker därigenomnyetablering ochlönsammot

kapitalinten-verksamhetensberormarknaden. Sunk costskontroll över av

immateriellainnefattarkapitalfysisktförutomvid bemärkelse,sitet i som

relationerocharbetsrutinerfungerandevälkunskaper,tillgångar i form av
visarforskningEmpirisksamarbetspartnems. attandratill kunder och

områden,på allaförekommersunk costsinvesteringar ochirreversibla
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och villkoren för perfekt utmaningsbara marknader sällan aldrigeller äratt

uppfyllda.

2.3 Effekter konkurrenshinderav

2.3.1 Perfekt imperfektoch konkurrens

Referensfallet i den ekonomiska teorin den idealsituation i vilken alla-
konkurrens brukar sin början den perfekta ellerärtaresonemang om -

rena konkurrensen. tänker sig här ekonomiMan där det endasten

produceras standardiserade, homogena och där informationen årvaror

perfekt, några stordriftsfördelar inte förekommer och det inte heller finns

några hinder för företag etablera sig. så mångaFöretagen äratt attnya

ingen kan påverka produkternas pris; ingen har någon makt markna-över

den. Företagen ökar då sin produktion intill dess deras marginalkostnaderatt

likaär med marknadspriset.

Eftersom produkternas kvalitet densammaär produceratoavsett vem som

dem har konsumenterna inget skäl föredra någon viss producent.att

Konsumenterna också så mångaär ingen dem har möjlighetatt attav

påverka priset. önskemålKonsumenternas uttrycks enbart via deras

köpbeslut.

Om byter de många oberoende producentema enda producentut motman en

får i stället monopol. Ett monopol kan ha uppstått till följdett rentman av

flera olika omständigheter, regleringspolitik, företagt.ex. etten som ger

till försäljningensamrätt omfattandeeller stordriftsfördelar.av en vara,

Monopolföretaget kontrollerar hela utbudet produkt inte har någotav en som

potentiellsubstitut. Någonnära konkurrens existerar inte, vilket betyder att

företaget kan höja priset genom begränsa utbudet. väljer dåFöretagetatt
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den produktionsnivå maximerar vinst, vid vilken margi-dess dvs. densom

nalkostnaden lika marginalintäkten.med produktionsnivå lägreär Denna är

i fallet med perfekt konkurrens,än medan priset högre.är

Jämfört situationmed med perfekt konkurrens monopolet tvåen ger

effekter: dels inkomstöverföring från monopolföreta-konsumenterna tillen

eftersom konsumenterna tvingas perfektbetala högre pris underänget ett

konkurrens; dels välfárdsbortfall vissa köperkonsumenterett attgenom

mindre inteeller överhuvud får möjlighet köpa produkten. Dentaget att

effekten nettoförlust för samhällsekonomin, vilken ekonomerärsenare en av

brukar kallas allokeringsförlust deadweighteller loss.

mellanform mellanEn monopol och perfekt konkurrens fallet medär

konkurrens mellan några få producenter tillverkar standardiseradesom pro-

dukter oligopol. Vid oligopol företagen beroende varandra och deär av

kan samfállt fallagerande maximera sin vinst. såIettgenom gemensamma

uppstår effekter i monopolfallet. Frånvaron aktiv priskonkur-samma som av

oligopolmarknad behöver inte resultat kartell-ettrens en vara av

inbördessamarbete. beroendet företagen och risken förDet mellan

motåtgärder från konkurrenterna incitament för prisledarskapstarka ochger

andra former prisföljsamhet.av

Samtidigt har oligopolmarknadema in-egenskaper kan bidra tillsom

stabilitet. företag sitt prisEtt lyckas sänka övriga företag följerutan attsom

efter kan få vinsterhögre delta i eller i detän samarbetetattgenom

likformiga agerandet. flesta priskarteller på oligopolmarknader brukarDe

bryta ganska kort tid. Tydliga finnsexempel detta detnärsamman

gäller de internationella råvarumarknadema. det finns också mångaMen

exempel på samfállt återuppstår.agerande har skälFöretagen starkaatt att

söka sig tillbaka till samordning priskrig.raserats t.ex. etten som genom
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föridag ingen för olika modellerfinns generell teori oligopol;Det passar

områdefinns obestämtolika oligopol. Analysema visar detatt etttyper av

intensiv priskonkurrensmellan monopol konkurrens. Perioder medoch ren

ofta perioder då försöker reglera utbudet.växlar med producentema

medi standardiserade produkternaOm vi vår modellvärld deersätter

inte perfektadifferentierade såprodukter, de godaär äratt mensom

monopolistisk konkurrens.substitut för varandra, uppstår fallet Här antas

förstärkasvilken kankonsumenterna ha viss grad märkestrohet,en av

stordriftsfördelarnaannonsering. säljareantaletMen är stort,omgenom

låga företagens makt marknadenbegränsade och etableringshindren är över

ändå begränsad.

produktdifferentiering på de flestaverkligheten finns starka tendenser tillI

stordriftsfördelar,mindre utprägladeoch samtidigt ellermarknader, mer

till-sortiment,integrationsfördelar fördelarodelbarheter och ett stortav

Marknadernasvårighetsgrad.etableringshinder varierandemedsammans av

vidfåtal säljare. Dåkommer då ofta bestå endast är ävenatt ett man,av

strategierproduktdifferentiering, tillbaka i oligopolfallet. kanMen ävennu

annonsering utnyttjas i företagensgäller produktdifferentiering,vad etc

kamp köparnas gunst.om

konkurrensbegränsningarSkadliga effekter2.3.2 av

modellfallen brist på konkurrensbeskrivna, enkla visarDe att gerovan

vilket resul-företagen påverka konkurrensförhållanden och priser,makt att

uppståri allokeringsförluster. välfárdsförlusterDessa attterar genom

intehelt delvis prissätts marknaden, dvs. de harkonsumenter eller ut ur

kvantitet,mindremöjlighet köpa produkten eller de kan bara köpaatt en

priset företagetsdärför utbudet har begränsats och högre änsattsatt

marginalkostnad.
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uppkommer också inkomstöverföringDet från kvarvarande konsumenteren

betalar för pris till inkomstaverfliringsejfektsom högt företagen. Dennaett

kan visserligen inte betraktas nettoförlust för samhället, densom en men

likafulltkan värderas negativt fördelningspolitisk synvinkel.ur

emellertid inte de effekterna. Möjligheten erhållaDetta är enda att

monopolvinster företagenlockar på aktiviteter syftaratt satsa resurser som

till stärka deras kontroll marknaden, reklam eller övertalnings-överatt t.ex.

kampanjer riktade politiker. måsteTill betydande del dessa resursinsat-mot

lobbingkostnader,s.k. betraktas icke-produktiva från samhälletsser, som

synpunkt, då förlust.och de samhällsekonomiskutgör en

har också i olikaDet sammanhang hävdats företag med skyddadatt en

marknadsposition incitamenthar till kostnadskontroll, eller i varjesvagare

fall svårare stå kostnadshöjningar, hårdde för kon-än utsättsatt emot som

kurrens. Beteckningar organizational X-ineffektivitets1ack och harsom

för kostnadshöjningar. Leibenstein sådanadessa Bl.a. har hävdatanvänts att

inefi’ektivitetsfbrluster betydligt förluster följerär destörre än som av

monopolistisk prisbildning. Frågorna inverkan företagens internaom

effektivitet dock svårbedömda från välfárdsteoretisk synpunkt.är Det

sammanhänger bl.a. med förekomsten andra mål för företagföretagsled-av

ning vinstmaximering och med värderingen arbetsmiljöfaktorer.än av

Även företagens innovationsbenägenhet påverkas styrkeförhållandenaav

marknaden. kan intensiv företagenDet hävdas konkurrens starkaatt ger

incitament teknisk och organisatorisk förnyelse förbättra sinatt genom

produktivitet syftei kunna överleva förbättra sin Minskadoch lönsamhet.att

vilja förmågaoch till innovationer till följd lägre konkurrenstryck kanettav

då betraktas förlust för dynamiskasamhällsekonomin, s.k.som en

eflektivitetsflirluster.
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Konkurrensens förroll den dynamiska effektiviteten omdiskuterad. Enligtär

det introduceratssynsätt Schumpeter drivs företagen aktivasom av av

entreprenörer söker uppnå extraordinära vinster skapa parti-attsom genom

ella monopol. Företagens sökande efter nischer sentida förär uttryckett

denna tankegång. dennaDet förhoppningär den viktigasteärsom

drivkraften i näringslivet. förväntningarUtan vinster uteblirstoraom

dynamiken. Konkurrensens betydelse i detta sammanhang dubbel: delsär att

möjliggöra dynamik tillåta komma in påentreprenöreratt attgenom nya

marknaden med sina vinstförväntningar, dels för möjligasätta degränseratt

vinsterna och hindra uppkomsten monopol skulle omintetgöraav rena som

dynamiken.

finns ekonomerDet även någon negativ inverkanattsom menar av

marknadskoncentration på innovationstakten inte existerar. stället skulleI

monopolistiska förhållanden med bestående vinsterhöga kunna nöd-ettvara
till-vändigt villkor för utvecklingsinsatser och innovationer. Detstora

gängliga empiriska materialet knappast stöd för säkra slutsatser,ger men

erfarenheterna pekar vissa mellanformer oligopolmarknadersnarast mot att

högre innovationsbenägenhet såvälän starkt monopoliserade starktger som

konkurrenspräglade marknader. Utvärderingen från välfärdssynpunkt är

problematisk också här. Forskning och utvecklingsarbete resurskrävandeär

och hög innovationstakt sådana investeringarmed därför inteärstoraen

nödvändigtvis samhällsekonomiskt mest gynnsam.

tredje argumentationslinjeEn släkt med Schumpetersnärmast denär ärsom

på tid lanserats företagsekonomen Michael Porter. Därsom senare av

betraktas den inhemska konkurrensen företagen fleramellan som en av

viktiga faktorer möjliggör långsiktig, dynamisk utvecklingsom en av

näringslivet i land, region eller Betoningen ligger här påett ort.en en en

företag inom inkl.bransch infra-dess underleverantörer ochgrupp av en -
strukturella stödfunktioner på enskilda företag.än gällerDet attsnarare-
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vidmakthålla förutsättningar för livskraftigaskapa och utvecklingsblock

inom näringslivet, för använda införts långt tidigare.att termen som

näringslivetspå långsiktiga förnyelseDet synsätt och konkurrenskraft som

företräds framhåller betydelsen flera faktorerPorter attav av gynnsamma

finns samtidigt.närvarande del dessa faktorer står finnaEn eller kanattav

inom företagetskapas självt. gäller företagets ledning,Det desst.ex. strate-

gier interna kompetensutveckling.och Andra faktorer efterfrågeför-beror av

hällanden, tillgång till olika slag produktionsresurser, infrastruk-samtav
Återi regionen.den aktuella andra har med detgöra lokala nä-turen att

ringslivsklimatet, vissadär intensiv konkurrens i horisontellmönster leddav

i vertikaloch samarbete ledd utvecklingsfrämjande för näringsli-anses vara

på lång sikt.vet

företag vinner i det längaDe loppet de levat i mycketsom anses vara som

miljöerdynamiska där företag i bransch konkurrerar instensivt medsamma

samtidigtvarandra, där medarbetarna har kontakter med sinatätamen

kollegor i företagandra och utbyter erfarenheter och idéer. Närvaron av

tryck och utmaningar i miljön, tillsammans möjligheter,med avgörandeär

innovationsklimatet.för Dynamiska industrimiljöer och konkurrens den

lokala nivån viktiga för multinationella, globalt verksammaävenanses vara

företag.

2.3.3 För och konkurrenspolitikemot

flera motiv för statlig konkurrenspolitik. entydigtArgumenten Enovan ger

inverkan på prisbildningen sådan politik uppkommer endastgynnsam av om

den omfattar ekonomin.huvuddelen inte klarlagtDet ärav om en mer

konkurrensutsatt prisbildning ökar minskar välfärden i falleller det den

uppnås i några fåendast eller sektorer, och andra sektorer inte präglasen

konkurrens. politik återställer konkurrensen i sektor kanEnav som en

tänkas leda till alltförkomma i denna sektor säatt att stora satsasresurser
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minskar i övriga Enligt näst-bästa-teorinproduktionen sektorer. den s.k.att

situation i vilken perfekt konkurrens på delvi harattvet man en menen

inte nödvändigtvis överlägsen situation i vilkeninte alla marknader är en

råder på färre marknader.konkurrens ännu

i ekonomininvändning illustrerar värdet alla sektorergöraDenna attav

konkurrenspolitik, avskaffa eller förändraåtkomliga för bl.a. attgenom

ocksåKonkurrenspolitiken motiveras andra skäl,vissa regleringar. utöverav

effekter på efterfrågansmonopolistiska prissättningens ochden pro-

samhällsekonomiska kostnader konkurrens-inriktning. Andraduktionens av

sinför företagen för stärka maktbrister kostnaden deär satsar attresurser

fömyelseförmågaineffektivitet och den bristandemarknaden, denöver samt

konkurrensbegräns-uppstå inom företagen. Därtill kommerkan attsom

icke önsk-inkomstöverföring i sig kan betraktasningar medför somsomen

värd.

områdenförespråkar konkurrenspolitik inom allaför denEn stötesten som

förutsätter det finnsstordriftsfördelama. Konkurrenshar medgöra attatt

Existensenaktiva på den aktuella marknaden.flera producenter är avsom

produktions-emellertidproduktionen kan detstordriftsfördelar i göra rent

mindretillproduktionen koncentrerasekonomiskt ettgynnsamt attmera

produktionsekonomisk aspektminst lika viktigföretag.antal Enstora annan,

uttryckec0nomies ofintegrationsfördelar scope. Dettabrukar benämnas

mindre utveckla,syftar på ofta ekonomiskt dvs. kostardet är attatt mera - -
företag inomsälja flera olika produkter inom ochtillverka och änett samma

företag.flera olika

med deDelvis fråga därmed hushållar bättrekan detta att renavara om man

effektivtdå produktionsresurserna utnyttjastillverkningskostnadema, mera

ofta det ocksåflera olika saker samtidigt. handlartillverkar Menom man

produktutvecklingsåvälhushålla med satsningarFoU-resurser;attom

olikautnyttjas för fleraprocessutveckling kan resultat kansom ge som
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möjligheternaTill detta kommerproduktvarianter.produkter eller att

försäljning,distributionmarknadsföring, ochförhushålla med resurser

erbjudakunnabetydande fördelarföretaget ofta harverksamheter där attav

sammanhörandenäraliggande ellersortimentbrettkunderna ett av

produkter.

föreliggereconomies ofstordriftsfördelar ochellerformnågonAtt scopeav

hur långtundantag. Frågan gällerverkligheten regeli änär snarastsnarare

vid vilken punkt nackdelarnasig, ochekonomiska fördelar sträckerdessa

produktionsekonomiskamarknadsmakt deökade övervägermed företagens

densådan punkt Och hur kanhuvud någonfördelarna. Finns det över taget

måste bl.a.frågor inga givna Svarenfastställas hari så fall Dessa svar.

enskilda marknadenråder på denspeciella förhållandensökas i de som

begränsad livslängdsådana studier hartidsperioder. Resultatunder olika av

förändringarna i näringslivet.de snabbapå grund av

består i gradbedriva konkurrenspolitik högi praktikenKonsten attatt av

mellan företag,fördelarna fusioner eller samarbetebedöma delskunna av

negativa samhällsekono-konkurrensbegränsningar skall fåfördels risken att

Empiriska studier efter de aktuella behovenanpassademiska konsekvenser.

eftersomEmpirisk emellertid intedärför. kunskapbehövs är av-nog,

för konkur-delvis gäller framtida förhållanden riskervägningsproblemen

dynamisktiskadliga verkan i framtiden,rensbegränsningarnas sett ett

därför bestå iutgångspunkter måsteAndra, lika viktigaperspektiv.

sådanaawägningsproblemenställningstaganden, både tillprincipiella som

administrativapolitikens praktiska ochpolitiken skall syfta och tillvart

negativabevisvärde generella kunskapersida, vilket skalldvs. om

enskilda fallet.konkurrensbegränsning tillmätas i detverkningar av
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Konsumentinflytande konkurrenspolitik2.4 och

Vårt2.4.1 perspektiv

syftar sista till konsumtion. mening kanA11 produktion i hand dennaI man

preferenserekonomins herre. har,konsumenten Konsumenternassäga äratt

bådepå lång sikt, avgörande inflytande vad produ-åtminstone överett som

distribution och marknadsföring sker.och hurceras

mellan och producentemas makt dubbel-sambanden konsumenternas ärMen

sina i många avseendenriktade. har medFöretagen större ettresurser

framför enskilda hushållen det gäller produkternasförsteg de avgöranär att

differentiering, distribution och inte minst- prissättning.kvalitet, Denart, -
vanliga konsumtionsen-enskilde eller hushållet denkonsumenten, ärsom

räckvidd begränsade kunskaperbegränsad tid och geografiskheten, har samt

därför på kort sikt hänvisade tilloch andra Konsumenterna är attresurser.

ocksåtillhandahålla. kanvälja inom det utbud företagen valt Företagenatt

marknadsföring, fåefterfrågan med kanpåverka hushållens stort ge-som

skaffamöjligheter själva sigpå grund hushållens begränsadenomslag attav

information.och dra nytta av

fungeramarknadsmässiga till konsumentintlytande skallden vägenFör att

alternativetflera alternativ inklföreligger reellt val mellankrävs det ettatt

avstå från köp. det existerar fungerande konkurrens deAttatt en

därför viktig förutsättning för ekonominenskilda delmarknadema är atten

till önskemål.skall kunna konsumenternasanpassas

företagen produktmarknadema därmed ocksåKonkurrens mellan är ett

villkor för fenomen brukar kallasnödvändigt det sammansattamer som

åsyftas situationsamhällsekonomisk effektivitet. Med detta uttryck dären

dels varje tjänst effektivt till lägsta möjliga kostnad,och producerasvara
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dels produktionens inriktningoch konsumenternas preferenser vidstyrs av

rådande inkomst- förmögenhetsfördelning.och

inom näringslivetKonkurrensen nödvändig både förär att styra resurserna

i enlighet preferenser,med konsumenternas och för skapa påtryckatt ett

företagen effektivisera produktionen så kostnaderna och därmed pri-att att -
blir så låga möjligt. till fördel förDetta konsumenterna ochärserna som-

förbättrar tillväxtbetingelsema i ekonomin.

mellan företag iKonkurrens det centrala denna utrednings perspektiv.är

Själva ordet konkurrens har dock vidsträckt betydelse användningochen

från latinetsdet kommer concurrere betyder sammanlöpa,som samman-

drabba, tävla. individerKonkurrens och tävlan mellan präglar delarstora

tillvaron i moderna industriländer. individuella konkurrensenDen ärav

sannolikt inte enbart godo. samarbetsklimat kan förEtt spelrumantasav ge

individernasandra aspekter prestationer och välbefinnande konkur-än ettav

rensklimat. åstadkomma individerAtt samverkan mellan också viktigtär ett

syfte politiken mångaför på områden.

inom näringslivetKonkurrensen handlar emellertid så alltidgott som om

företagkonkurrens mellan eller andra producerande organisationertyper av

mellan individer. viktig skillnad, det finnsän Det är ävensnarare en om

samband; det svårt tänka sig formenden konkurrens denär att utanena av

På vilketandra. sammanhänger individers mål incitamentsätt och med orga-

nisationers Sådana frågor har socialpsykologisk arbetsorganisatoriskoch

ligger utanförkaraktär, de konkurrenskommitténs utredningsuppdrag,men

i första hand ekonomiskt och juridiskt orienterat.ärsom

Två2.4.2 vägar hävda konsumentintressetatt

finns två hävda konsumentintresset, eller köparnas intressenDet vägar att

för uttrycka saken generellt. Soni eller benämningar påäratt protestmera
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principiellt möjligheter.dessa olika ursprungliga engelska benäm-De

ningarna exit och voice dock kända.är mera

indirekta,Exit den marknadsmässiga denna stårär vägen. Om väg öppen

Ärtvå frågor: möjligt för köparenkonsumenten avstå frånberor det attav

köpa utbjudna produkten, eller befinner sig i någon formden köparenatt

tvångssituation möjligt förOch det köparenkonsumenten väljaär attav

leverantör beror i vissa fall påSvaren konsumentens bostadsort ärvar

belägen. konsumentintressets exit-aspekt har direkt relevans förDenna

konkurrensfrågoma.

Ärdirekta, offentliga. möjligt förandra voice den detDen vägen är

hördkonsumenten sin producenten, och har dessagöra stämmaatt gentemot

möjligheter ökat eller minskat Konsumentintressets voice-aspekt har

för informationsfrågoma.direkt relevans

exit, konsumentpolitik och frivilligaKonkurrenspolitik underlättar medan

voice.konsumentsammanslutningar underlättar

2.4.3 inteAtt köpa eller köpa

konsumentinflytande i fallmarknadsmässiga till begränsad devägen ärDen

sina eller mindre nödvändiga.uppfattar köp Omkonsumenten mersom

befinner i i utgångslägetkonsumenten sig slags tvångssituation redanen

övriga frågorna konsumentmakt via tillgång till alternativaökar de om -
möjlighet sin hörd i betydelse.leverantörer eller göra stämmaatt -

tvång för kanvilken mån det existerar något verkligt konsumentenI

tidperspektivet; siktnaturligtvis diskuteras, och beror i varje fall kortav

oftast mindre på lång sikt. traditionell ekonomiskvalmöjlighetema än Iär

mindreelleranalys används andra begrepp. Man talar där om mer

fråga efterfrågansnödvändiga och betraktar det hela en omvaror som
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nödvändig för konsumenten,priskänslighet.och Ju ärinkomst- varanmer

i inkomster och priser.efterfrågan för variationermindre känsligdesto är

skiljasviss produkt börgäller själva köpetValmöjlighetema detnär av en

befinner sig ikonsumentmöjligheterna välja leverantör.från Enatt som en

obefintliga möjligheteribland begränsade ellersituation harbestämd att

på och mindreförekommer i olika grad mångaavstå från köp. störreDetta

själva handelstjänstema, inte dedagligvaruhandel alltsåområden, t.ex.

tillhandahålls, läkemedel eller glasögon. Denspecifika varor som

står fortfarandetill konsumentinflytande dockmarknadsmässiga vägen

dethar tillgång till flera leverantörer. Omi de fall konsumentenöppen,

möjlig nå för de aktuellafinns leverantördäremot endast är atten som

ändånågot konsumentinflytandestängd.denna Förkonsumenterna är väg att

finnas kanaler för konsumen-sig gällande måste det andraskall kunna göra

därtill incitament för Företagenuttrycka sina önskemål, och rättaattattterna

beteende därefter.sitt

Informationsbehov vid olika köpbeslut2.4.4 typer av

medvetet ochmöjlighet benägenhetKonsumentensköparens och att agera

påvoice beror inte baraantingen sker via exit ellervälinformerat detta --
köpbeslutet.också på andra aspekternödvändigt ellerköpet är utan avom

olikaolika köpare, delsskilja mellan delsbör härMan typertyper avav

köpbeslut.

följande faktorer:skiljer sig avseende påInformationsbehoven med

Är mindrei samverkan,konsument, konsumenterköparen etten ensam-
destoresursstark köparenföretag och är,eller störrestörre Juett mera

villkoren på markna-både informera sigbättre möjligheter har han att om

villkor viaförhandla sig till bättreoch välja leverantör ochden t.ex.att

mängdrabatter.
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Är köpet eller litet Kostnadskrävande inköp kräver in-stort större-
formationsinsatser.

Förekommer köp ofta eller sällan Om köp förekommer ofta så har-
möjlighetköparen bilda sig uppfattning eller tjänsten viaatt en om varan

erfarenhetsuppbyggnad; i fall krävs särskilda insatser förannat attegen

skaffa information.

2.4.5 Om konkurrenspolitikens roll

Konkurrenspolitiken skall, liksom all politik, i sista hand till förannan vara

befrämja välfärden för landets inbyggare, för individerdvs. och hushåll.att

hushållMen alla inte lika, varjeär och hushåll har flera intressen intesom

behöver stå i samklang med Tydligavarandra. skillnader finns ofta mellan

kortsiktiga och långsiktiga intressen, bl.a. på miljöområdet.

Olika politikområden till för tjäna olika intressenär hos hushållen elleratt

medborgarna. politikområde behöver dock inteEtt entydigt knutet tillvara

enda aspekt hushållens intressen. gäller i förDetta hög grad konkur-en av

renspolitiken.

Hushållen har intressen både i sin egenskap konsumenter och i sinav

egenskap producenter. behov formerhar de olika skyddDessutomav av av

såväl produktionens konsumtionens oönskade verkningar. allaImot som

dessa sammanhang har konkurrenspolitiken sin ibetydelse, och kan delen

fall ikomma konflikt intressenmed politik.skyddassom annangenom

Hushållens konsumentintressen har främst aspekter: tillgång tilltre att

och tjänster geografiskt tidsmässigt lättillgängliga,är ochvaror som som

håller god kvalitet och låga priser.har Konsumentintresset företräds givetvis

i första hand själva.konsumenterna Därtill finns resursstarkaav mera organ

i form de konkurrensvårdande myndigheterna, inkl. konsumentverket,av

konsumentorganisationer utanför myndighetssfáren.samt
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exempelvis produktsäkerhet,hushållens skyddsintressen kanBland nämnas

Skyddsintressenamiljö, arbetsmiljö och försörjningsberedskap. äryttre

övrigaformellt överordnadekodiñerade i regleringar, och därmedär as-

hushållens intressen.pekter av

i individuella: förHushållens direkta producentintressen första handär att

anställningstrygghet tillräcklig inkomst. Tilldel ha arbete med ochettegen

företagen har godadetta deraskommer intressen attgemensamma av

produktionsförmåga ochutvecklingsbetingelser och landet helhet godsom

Politikekonomi så möjligheter finns för utveckling välfärden.att somen av

uppfyllafrämjar ekonomiska tillväxten således medelden ä: ett att

hushållens önskemål på många olika områden.krav och

producentintressena vanligen starka företrädare,etablerade har mycketDe

producentkooperationensföretagen näringslivets,både ochgenom genom

få sinafackföreningsrörelsens organisationer. har ibland kunnatoch Dessa

potentielladekrav tillgodosedda särregleringar. Däremot ärgenom

intressenterföretagen och derasproducentintressena de etableradeännu-
sammanhang intenaturliga dåligt företrädda. Vidare det i dessaskäl ärav-

lika gradproducentintressen gäller, i minst högenbart de anställdas det utan

organisation ochföretagens Näringslivets mångfacetteradeoch deras ägares.

hushållenskomplicerar bilden. stället för talamaktförhållanden I att om

intressenproducentintressen det därför bättre tala företagenskan attvara om

industripolitiskakompromiss landets sysselsättnings- ocheller som omen- -
intressen.

olikafinns två radikaltViktigt konkurrenspolitikens synvinkel detär attur

olika slagintressen. antingenhävda dessa kansätt Manatt avgenom

upphandling svenska företagregleringar, handelshinder och offentlig enge

i syfte stärkaställning.skyddad Eller kan göra attmotsatsen:man

linjenkonkurrenskraften företagen för hårda krav. ärDenutsätta senare
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mycket väl förenlig med konkurrenspolitikens mål; den förraallmänna är

inte.det

2.4.6 Kooperativa företag

Konkurrenspolitiken framgått,är, i första hand främjaägnad attsom

hushållens konsumentinstressen. kan ibland stå i motsättning tillDessa andra

intressen. på sådanaExempel intressen kooperativa företagensdeär

speciella företag kan i vissaDessa avseenden komma stå iatt

formell konflikt med konkurrenslagstiftningen till följd sina arbetsformer.av

Samtidigt emellertid de kooperativa företagenär betydelsefulla konkur-ur

renssynpunkt. upprätthåller pluralism påDe marknaden och syftar tillen

bl.a. sänkta transaktionskostnader och därmed konsumentnytta. Men

utgångspunkten för kooperationen samarbete internt mellan ekonomiskaär

föreningar och konkurrens utåt federation. Föreningarna ärgenom en

juridiska hållssuveräna centraltt.ex.personer men samman genom

fastställda stadgar, enhetligtvarumärken och marknadsupp-ettgemensamma

trädande. således i inteDe allmänhet konkurrerande näringsid-agerar som

kare samverkande under firma. Samarbetet ärutan partersom gemensam

således kooperationens metod för söka effektiv. Särskildaatt vara av-

vägningar och hänsyn måste därför till kooperationens speciellatas natur

och i praktisk politik rättstillämpning.särart och har uppmärksammatsDetta

inom bl.a. där kooperativa jämställdaEG, företag med andra privataär

företag enligt 58 i Romfördraget.art

Kooperationsbegreppet

Litteraturen uppvisar åtskilliga definitioner kooperation.begreppetav

Kooperationsutredningen definierade iden i Kooperationen samhället SOU

1981:60 en på samverkans- självhjälpsidén organiserad ochocht.ex. som

bedriven verksamhet. skillnader urskiljai definitioner kanTrots treman

nyckelelement, nämligen kooperation äratt
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1 ekonomisk verksamhet som

2 bedrivs för människorsmedlemmars behov ochgemensamma som

3 och dessa människor själva.ägs styrs av

organisationindivider inom för kooperativ kansamverkarDe som ramen en

kooperativetnäringsidkare. Likaså kanha olika roller privatpersoner eller-
avyttringanskaffning och tjänster respektiveha olika syften varor avav-

kapitalav-inte haoch tjänster. Kooperativ verksamhet kan däremotvaror

främjauppgift med-kastning målsättning. Kooperationens är attsom

hushållning, arbetsvillkor,lemmamas ekonomiska intressen, derast.ex.

trygghet etc.

fyra huvudklasser kooperativa verksamheter:brukar räkna medMan av

inköpskooperativa leveran-konsumentkooperativa, arbetskooperativa, samt

törskooperativa.

vertikalKooperationen integrationsom

småföretagsformen utvecklats i syfte ochkooperativa harDen att svagage

isamverkastarkare ställning på marknad. Genomaktörer attenen

aktörersuppnå sådan position andraorganiserad form kan attenman

alltså sinkooperativa verksamheten harbalanseras.marknadsmakt Den

otill-marknadsmekanismenvissa människor finnergrund i attatt ger

vertikalför Kooperativ samverkan innebärfredsställande resultat dem. att en

transaktionergenomföraintegration genomförs. Syftet är att gemensamma

väljerintegrerade aktörernatransaktionskostnadema.ocheller sänka Deatt

alltför högamarknadslösningen skullesådan lösning därför att geen

åstadkommatransaktionerna. Syftetkostnader för genomföra är attatt en

mellankonkurrenssituation med bättre balansbättre marknaden parterna.

deneffektivisering marknadenEffekten blir normalt attgenomaven
främjarmonopolbildningen ochkooperativa verksamheten motverkar

kooperativa företagförPå sikt kan marknadsmaktenmångfalden. även
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kvarstår. föremellertid bli så stark detta inte längre Avgörandeatt moment

effektivitetmarknadens blir då hur effektiv sidokonkurrensen

Producentkooperationen också utifrånstärker aktörer, ettmenannars svaga

producentintresse. Producentintresset i kooperativa företag skiljer sig dock

från i företag. första producentkooperativen alltiddet privata det harFör

enskilda dessa medlemmarshuvudmän. det andraFör ärpersoner som

i föreningen betingade arbetsvillkor, inkomster ochderasengagemang av

trygghet och inte kapitalavkastning. det tredje verkar producent-Förav

för samordningsgrad på marknadenkooperationen åstadkomma högre änatt

konsumentsynpunkt måstevad marknaden själv förmår åstadkomma. Ur

på producentkooperationenemellertid motsvarande krav ställas som

efterkonsumentkooperationen, nämligen frukterna verksamheten,att av

konsumentledet till godo.vederbörliga företagsekonomiska hänsyn, kommer

kooperativa aktörernasFrågan sammanhänger emellertid också med de

självfallet utgångspunktkonkurrenssynpunkt måstemarknadsandelar. Ur en

monopolställning.tillåts intaingen aktör eller aktöreratt envara grupp av

kooperationdärför ställas högre påkonkurrenssynpunkt måsteKraven ur

kooperation i allmänhet.dominerande marknadställning påmed än

federationerKooperativa

form vertikalt integreradframgått kooperationenSom är en avovan

organisation. många situationer produktionstekniska ellerskulle deI

enskild föreningmarknadsekonomiska förutsättningarna förhindra att en

framåt sig stordrifts-själv integrerar vidare eller bakåt. tillgodogöraFör att

kooperativa därför nödvändigafördelar genomför de föreningarnaäven

organisation.federativintegrationer i gemenskap etableringgenom av en

integration vanligen mindre långtgående den skerdock änDenna är som

inom föreningar medlemmar.koncern med antaletten som
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På kommitténs uppdrag jurishar doktor Filip Bladini genomfört en

undersökning benämnd Konkurrensrättsliga aspekter på federativa

kooperationer lagteknisk analys i ljuset EG-rätten bilaga 5.se Ien av-
avsnitt l0.6.4 diskuterar kommittén de kooperativa federationema och

behovet likvärdiga villkor för federationer och utifrånkoncerner bl.a.av

Bladinis slutsatser.

2.4.7 Växelspel mellan politik och marknad

Begränsningar och hinder för konkurrens kan uppstå både följdsom av

producentemas strävanden nå kontroll marknaden ochöverattegna som
följd offentliga regleringar. offentliga regleringama tillkommit iDe harav

syfte vissaskydda bestämda samhällsintressen, i många fall har deatt men

samtidigt förstärkt de etablerade företagens ställning på den aktuella

marknaden, försvårat producenters marknadstillträde och motverkatnya

uppkomsten företag. Växelspelet mellan marknader, intressegrupperav nya

politikoch har också kommit uppmärksammas allt inom samhälls-att mera

forskningen.

Den ekonomiska teorin för public choice inriktas till del påstor att

förklara hur regleringar eller stöd till olika sektorer eller intressegrupper

uppkommer resultat intressentersamspel mellan slagsett ettsom av

politisk marknad. Ekonomisk-politiska beslut då inte föruttryckses som

politiska värderingar, inte heller försök efter bästa förmågaattsom

korrigera eller mildra effekterna av olika marknadsbrister. I stället antas

politikers administratörersoch intressen vinna ellerröster stärkaattegna -
sin ställning bli avgörande för deras handlande. Företags,egen orga--
nisationers väljargruppersoch möjligheter sina intressen tillgodoseddaatt

beror då på hur starkt deras påverkaagerande kan situation.motpartens

viktig del den ekonomiskaEn teorin på området analyser hurärannan av av

företag för påverka och sig till selektivtsatsar attresurser anpassa
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utformade regelsystem s.k. DUP-aktiviteter, rent seeking etc.. Kost-

nadema för sådan lobbing har berörts i avsnitt 2.3.2 be-Ettovan.
tydelsefullt problem i sammanhanget organiseradeär starka, intressen iatt

många fall byggs följd ieller skydd regleringar;av intressenupp som av

kan svårforceratutgöra hinder vill avskaffa förändraellerettsom om man

regelsystemen.

Interaktionen mellan marknader politik ingåendeoch analyserades Hemesav

m.fl. inom för den norska maktutredningen. 1980-taletUnder harramen

också i Sverige antal studier förhandlingsekonomiett stort presenterats av

i olika sektorer och relationerna företag, organisationermellan ochav

offentliga omfattandeEn genomgång från Statsvetenskapliga,organ.

ekonomiska och sociologiska utgångspunkter återfinns i serie rapporteren

från den svenska maktutredningen.
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KONKURRENSFÖRHÄLLANDENA3.

SVERIGEI

Översikt studierolika empiriska3.1 över typer av

olika olikaKonkurrensanalyser kan genomföras på många och hasätt

följer valetsyften. de ofta djupgående skillnaderFörutom som av av

branschmässig avgränsning kananalysområde vanligen någon form av

ambitionsnivån olika.själva inriktningen och vara

utredningarenklaste och konkreta denDen är attmest typen som avserav

beskriva konkurrensförhållanden och konkurrenshinder på område,ett oav-

få för effekter. Fördelen medvad dessa förhållanden kan tänkassett en

konkretion. Nack-sådan framför dess relativa enkelhet ochalltäransats

ambitionsnivån, detaljrikedomen lättförutom den begränsadedelen är, att

frågeställning kart-drivs längre vad specifik kräver. SPKsän storaen

i kapitel,läggning 61 delbranscher, sammanfattas detta kan ses somav som

studie. Vi i fortsätt-exempel denna beskrivande kallar demtypett av

ningen för branschutredningar.

studiernadelvis inriktning maktutredningen, därEn representerasannan av

inriktas möjligheterpå kartlägga företagens marknadsmakt dvs. deras,att

påverka efterfrågan, kartläggandepriser Skillnaden gentemot rentatt m.m.

studier i förefalla, eftersom marknads-praktiken inte så det kanär stor som
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makten svårär och forskarnamäta därför ofta hänvisas till indirekta måttatt

utgår från företagskoncentration företagssamverkan.eller Dent.exsom

analytiska ambitionsnivån liksom svårighetsgraden och de möjliga fel--
källoma dock klartär högre i kartläggande studier.än-

tredje ambitionsnivå,En i verkligheten mycket svår nå till,är attsom upp
i empiriska studier klarläggaär ejfekterrta den skadliga verkan deatt av- -

konkurrenshinder finns på olika områden. blirDessa analyser medsom

nödvändighet abstrakta, och mätproblemen avsevärda. Bl.a. det besvärligtär

skilja effekterna olika konkurrenshinder från varandra.att ut typerav av
Även kan effekterna demäta samlade konkurrenshinderom man av som

finns på område, så svårtdet skilja effekternaår regleringar frånett att av

effekterna företagskoncentration och samverkan mellan företagen.av

tredjeDenna analyser, vi i fortsättningen kallar samhällsekono-typ av som

miska effektivitetsanalyser, finns inte fullt genomförd i någon de studierav

redovisas i detta kapitel. iAnsatser denna riktning har dock gjorts i desom

ekonometriska studier sambanden mellan den industrinssvenskaav

koncentrationsgrad och produktivitetsutveckling genomförts på uppdragsom

maktutredningen, konkurrenskommittén produktivitetsdelegationen.ochav
Även de analyser företagsförvärv gjorts inom ägarutredningen harav som

begränsad räckvidd. sig frågorMan har där ställt förvärvens eventuellaom

skadlighet, utgåttde har från ganska kortsiktigt ochgetts ettmen svar som

företagsnära perspektiv.

det följande refererasI nämnda studier. kapitlet studierI ävenpresenteras

prissamarbete och företagsförvärv, dvs. frågor varit förhar centralaom som

kommitténs arbete.
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3.2 SPKs branschutredningar

3.2.1 Omfattning och uppläggning

Marknadskoncentration och konkurrensförhållanden inom antalett stort

branscher har kartlagts pris- och konkurrensverk SPK.statens Ut-av

redningen, gjorts på uppdrag konkurrenskommittén, avsåg viktigaresom av

tjänsteproducerandeoch branscher, till betydande del inriktadeärvaru- som

på den svenska marknaden och betydelse förär konsumenterna,storsom av

ocheller områden där konkurrensen fungera mindre väl.antogs

SPKs utredning ingår 61I tjänsteområden,och ivalda samråd medvaru-

kommittén. Dessa branscher direkt eller indirekt för huvuddelensvarar av
den privata konsumtionen och för tredjedelän det totala för-mer en av

ädlingsvärdet BNP i Sverige. studerade branschernaDe har igrupperats

åtta avdelningar, inom sig har någon form marknadsmässigtsom av

samband. avdelningarDessa följande:är

LivsmedelssektornI

II Byggsektom

OffentligaIII tjänster

EnergiIV

V Förpackningsindustrin

VI Massa- och pappersindustrin

VII Konsumentvaror

Privata tjänsterVIII

SPKs studier har karaktären detaljerade branschutredningar med tyngd-av

punkten lagd vid beskrivning nuläget september 1990 i varjeen av

bransch. Branschbeskrivningarna bygger till del på informationstor som

erhållits i samband med SPKs marknadsbevakning. vissa fall harI

information insamlats via enkäter riktade till företag i branschen. För en
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hänvisas till kommitténsfullständig redovisning undersökningenav

i Sverige 1991:28.betänkande Konkurrensen SOU

utredningsmaterial förkapitel sammanfattas omfattandedetta SPKsI vart

3.2.2-3.2.9följande avsnittenstuderade huvudområdena.och de Deett av

Beskrivningarnautredning.antal selektiva referat SPKskan ett avses som

konkurrenssitua-präglartill särdrag och problemdehar koncentrerats som

Översiktligt såväl de spelreg-kommenteras härvarje område.tionen inom

påverkavarje område, försökenpåmarknadsaktöremaler attstyr somsom

riktasformer regleringar. Uppmärksamhetenmed olikaspelreglerdessa av

faktorer:mot tre grupper av

teknologins och markna-i form produktens,grundförutsättningarna av-
karaktär;dens

och distributionssystemet,produktions-organisationenden aktuella av-
uttryckmarknadsstrukturen eller meddvs. ett annat systemet av pro-

och kunder;ducenter, leverantörer

iförändringspotentialenetableringshinder, begränsar systemet.som-

i kapitelhardessa begreppInnebörden presenteratsav

Livsmedelssektorn3.2.2

olika livsmedel,undersöktdetta område har SPKInom typer avsex

bröd- ochmejeriprodukter, matfett, köttvaror,nämligen spann-

produkter.och djupfrystamålsprodukter, bryggerivaror konserversamt

handels-nämligenundersökts,två insatsvaror för jordbruketVidare har

ocksåingårDagligvaruhandelgödsel och jordbruksmaskiner. ettsom

särskilt delområde.
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Livsmedel

Livsmedel nödvändiga i den meningen konsumen-utgör attsom grupp varor

möjlighet avstå frånsaknar köp. Alternativet självförsör-terna att att vara-
jande med livsmedel kan möjligen klaras till mindre del familjeren av-

driver jordbruk, djur jakträttigheter.har eller Substituerbar-egetsom egna

mellan principheten olika livsmedel däremot i mycketär Tartyper stor.av

hänsyn till näringsvärdet utbytbarheten givetvis mindre mjölk ochärman

liksom fiskkan varandra, kött, och Bedömningen börersätta ägg, osv..ost

emellertid från faktiskautgå konsumenternas beteende detänsnarare ur

näringsintaget.hälsosynpunkt rekommenderade färska dryckesmjölkenDen

juice, mine-konkurrerar sålunda med alternativa drycker öl, läsk, saft,som

ralvatten med mejeriprodukter.än andraetc., snarare

stordriftsfördelar finns i jordbruket kan förefalla betydande dåDe som man

till den strukturomvandling inom denna näring. finnsDetägtser som rum

stordriftsfördelarvissa inom jordbruket och betydande strukturom-en

tillräckligtvandling har skett inom näringen. finns dock alltjämt kvarDet

fungerandemånga främst familjejordbruk för möjliggöraenheter att en- -
Stordriftsfördelarna inom livsmedelsindustrin harkonkurrens. större

så uttalat.betydelse för konkurrensen. Behovet närhet till kunden ärav

kylteknik möjligt storskaligModern och goda det medgörtransporter

produktion fárskvaror, mejeriprodukter.bröd ochäven t.ex.av

Företagskoncentrationen livsmedelsindustrin vissa områdeninom är

ställning.mycket stark, främst lantbrukskooperationens starkagenom

Lantbrukskooperationen monopolställning på mejeriområdet ochhar är

bageriområdena.marknadsledande inom ochköttvaru-, kvarn-även

inbördes.Regionala producentkooperativa föreningar konkurrerar inte

Föreningarnas mottagningsplikt, leveransplikt områdesindelning innebäroch

också begränsningar konkurrensen. Mottagnings- och leveranspliktenav

sannolikt avregleringen.kommer avskaffas i och med den kommandeatt
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Konkurrenskommittén föreslagithar därtill förbud marknadsdelning,mot

intekan med lagstiftning tvinga föreningarna aktivt konkurreraattmanmen

med varandra.

Sammantaget lantbrukskooperationen för 45 % det totalanärasvarar av

saluvärdet inom livsmedelsindustrin. Andra inflytandeägargrupper med stort

Procordia och konsumentkooperationen.är

finns enligt SPK också tydligaDet tendenser till ytterligare koncentration

inom livsmedelsindustrin. Skälen bl.a. företagen vill förbättra sinaär att

konkurrensförutsättningar inför den kommande avregleringen och genom-

förandet EGs inre marknad. dominerandeEn ställning på hemmamarkna-av

den, medger vinstnivå,hög vissa företag nödvändigsom en anses av vara

för skapa för kostsamma satsningar på utlandsmarknader.att utrymme

potentiella konkurrensen livsmedelDen vad gäller begränsad, främst tillär

följd jordbruksregleringen. delarStora den svenska marknaden ärav av av-

skärmad från importkonkurrens igränsskydd form införsel-ettgenom av

avgifter. Fri prisbildning frioch konkurrens har till del medstor ersatts

administrativ styrning priserna. Marknadsreglerande åtgärder t.ex.av som

exportbidrag och det interna utjämningssystemet på mejeriområdet medför

producentema inte nås marknadens signaler. Därmed kommeratt av

producentema efter finna avsättning försträva det produceras,att att som

inte producera det efterfrågas.att som

interna marknadsregleringen riksdagsbeslutDen skall enligt avvecklas med

juli 1991.den 1 behållsGränsskyddet emellertid i avvaktan på resulta-start

pågåendede GATT-överläggningama.ten av

finnsDet tekniska handelshinderäven begränsar importkonkurrensensom

på livsmedelsområdet. finns speciellaBl.a. bestämmelser ingredienser,om

innehållsdeklaration, returförpacknin ñskpris-exempelEtt ärannatgar m. m.
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regleringen, medför import fisk till ñskberedningsindustrinattsom av

endast får ske det inte finns råvara tillräcklignär svensk i omfattning.

Insatsvaror för jordbruket

Vad gäller handelsgödsel finns två olika substitutionsmöjligheter: dels

stallgödsel för de jordbrukare har djur, dels förändrad odlingsteknik.som

Gödselmedelsindustrin processindustriär stora anläggningar meden

kontinuerlig drift i likhet med kemisk industri har betydandesom annan

stordriftsfördelar. Sverige finns sedan år 1981I endast tillverkareen av

handelsgödsel Hydro Supra. Under år har antalet leverantörer docksenare

ökat till följd import, bl.a. lågprisimport från statshandelsländema i öst.av

priskonkurrens tillsammansDenna har, med överkapacitet i tillverkningen

och vikande efterfrågan, lett till generell sänkning priserna påen av

gödselmedel. Priserna i Sverige för år sedan låg drygt 50 %ettsom par-
högre motsvarande priser i bl.a.än Västtyskland ligger i nivånumera-
med övriga PrisutvecklingenEuropa. för handelsgödsel har betydelsestor

för jordbrukets kostnader, och därmed indirekt för de svenska livsmedclspri-

serna.

Lantbrukskooperationen har inflytande distributionenöverstort av

gödselmedel. välorganiserad inköpsorganisationLeverantörerna möter ien

form de regionalt17 verksamma lantmännenföreningama, också iav som

utsträckning fungerar importörer.stor som egna

Några formella etableringshinder finns inte vad produktiongäller av

gödselmedel. På grund krympande efterfrågan och investeringsbe-storaav

hov nyetablering tillverkandeär företag dock inte trolig. detDäremot ärav

möjligt importen kan öka ytterligare.att

Även vad gäller jordbruksmaskiner kan förändrad odlingsteknik ha betydelse

för efterfrågan. Om prisnivån tillfälligt skulle stiga finns också, liksom för
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ofta maski-andra investeringsvaror, möjligheten senarelägga köpatt av nya

återförsäljarledet närhet till kunderna konkurrens-I storvara enner. anses

de 100 000fördel. Kunderna liksom för gödselmedel, närautgörs, av

lantbruken i Sverige.

för köparens marlmad, då detjordbruksmaskiner råder närvarandeFör

Åminskande marknad. sidanfinns utbud maskiner på andraett stort enav

återförsäljarledet koncentration lantbruksko-finns det i stark attgenomen

försäljningen jordbruks-för 40 % den totalaoperationen avca avsvarar

återförsäljaravtal, oftast harDärtill leverantörernasmaskiner. kommer som

viss produkt inom lokalttill försäljningklausul ensamrätt ettav enen om

prislistor leverantörernadvs.område. Vidare förekommer avgemensamma -
vissa tekniska handelshinder.cirkapriserrekommenderade samt-

Dagligvaruhandel

finnsgeografiska räckvidd begränsadEftersom ärkonsumenternas ett ut-

visarbutiksstorlekentill ökadepräglat behov närhet kunderna. Denav

inom detaljhandeln.samtidigt finns stordriftsfördelar Inomdet ävenatt

lokaliserad konsumenternapartihandeln dock inte behöver närasom vara --
stordriftsfördelarna utpräglade.är

förhållandevis långtdagligvaruhandelnFöretagskoncentrationen inom är

företag, och Dagab, meddriven. partiledet dominerar ICA, KFI tre en

mellan och dessa75 %. Samarbetetsamlad marknadsandel var en avca

butikskedjomatill butikerna eller görgrossister och de dem knutna att man

ställning imotsvarande dominerandeharkan tala blocktre som enom

detaljistledet.

butikernas rörelsefri-bindningar inskränkerhorisontella vertikalaStarka och

möjligtpraktiken inteinköpskanaler. detgäller valet I ärhet, bl.a. vad av

grossistema till konkurrerarfrån de Dessabyta storaatt annan.enaven
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leveranserna till butikerna. Mångadärför inte direkt med varandra avom

frånbutikerna därtill hembudsregler hindrar demomfattas attav m.m. som

för företag infritt blir därmed svårt kommalämna Det attgruppen. nya

marknaden.

i enligt medverkat tillKoncentrationen handelsledet har SPK koncen-

i livsmedelsindustrin. Kedjornas säljprogram medtrationen gemensamma

extrapriser och veckoannonsering centrala inslag ha gynnatsom anses

i övrigt ileverantörsföretag jämfört med mindre. Prissättningenstörre

i utsträckning på cirkapriserdagligvarubutikema baseras destor som

kedja, något till samstämmighet i derekommenderas lett storsomav resp.

ordinarie priserna butiker i kedja, lokalt eller regionalt.mellan Ensamma

individuell inom vissaövergång till prissättning har dock ägtmer rum

områden.

dagligvaruhandeln har hittillsbegynnande intemationaliseringen inomDen

utländska handelsföretag avseendetagit formen samarbetsavtal medav

för in-inköp. ökad konkurrens denkan innebäraDetta engemensamma

hemska livsmedelsindustrin, vilket positivt de svenska konsumenternasär ur

synvinkel.

potentiella konkurrensen inom dagligvaruhandeln begränsad.är Import-Den

direktkontakt mednaturliga skäl. Behovetkonkurrens saknas avav

begränsning marknadenskonsumenterna innebär också stark av geogra-en

etableradefiska Stordriftsfördelarna på flera destorlek. sättgynnar
butikerofrånföretagen. många denHembudsregler o.d. hindrar lämnaatt

butiker försvåras dessutomde tillhör. Möjligheterna öppnaatt avgrupp nya

enligt plan- ochmånga kommuner har planeringsmonopol PBLatt som-
nyetableringar.bygglagen restriktiva tilldelning mark förmedär av-
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Sammanfattning

Jordbruksprisregleringen har skapat konkurrensproblem såväl vadstora

gäller livsmedel vad gäller insatsvaror för jordbruket. avregleringEnsom

medföra förbättringarväntas ökat kostnadsmotstånd. Framför alltettgenom

medför slopad kollektiv exportñnansiering marknadens signaler nåratten

fram till de enskilda producentföreningama, vilket kan komma tvingaatt

fram ökad konkurrens mellan dem. SPK dock avregleringenattanser

samtidigt kan medföra ytterligare företagskoncentration. finnsDet också

kvarstående svårigheter eftersom det inte möjligtär tvinga regionalaatt pro-
ducentkooperativ aktivt konkurrera med varandra.att

dagligvaruhandelnInom strukturenär starkt koncentrerad verti-tregenom

integreradekalt block. Grossistema konkurrerar med varandra och

extrapriser leverantörsföretag.större fleraAv skäl det också svårtärgynnar

etablera butiker. ljuspunkt internationellaEn de inköpsavtalenäratt nya

tenderar öka konkurrensen dock inte mellan handelsföretagenatt utansom -
mellan livsmedelsproducentema.

3.2.3 Byggsektorn

undersökningSPKs detta område byggentreprenörer, bygg-avser

konsulter, byggmaterialhandel och byggmaterialindustri. viktigaDessa utgör

delar det bygg- och bosektom omfattarutgör. Byggprocessensystemav som

förutom själva byggnationen bl.a. planering finansiering,bebyggelsen,av

projektering förvaltning bostäderna.samt av

byggnad kan varierandeEn ha ändamål och byggandets grad nödvändig-av

het kan därför inte generellt bedömas. Bostaden nödvändigär meden vara

viktig social funktion. skiljer byggandet från investeringarDet andraen som

framför objektensär allt storlek, livslängd och kostnader, plus det faktum

intede kan flyttas. Dessa grundläggande förhållanden förklarar i vissatt
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mån såväl byggsektorns struktur de politiska försöken regleraattsom
området.

Vilka skall betraktas kunder i byggprocessen beror på vilken delsom som

studeras och vilken byggande det gäller bostäder,av typprocessen som av -
industribyggnader, lokaler Vad gäller bostäder det i sistaetc. är hand de

enskilda hushållen konsumenter.är På grund komplexiteten isom av
byggprocessen detär dock sällan slutförbrukama deär väljersom som
byggkomponenter och byggmaterial. andra delarInom byggmarknadenav
kan kunderna ha direkt inflytandestörre via beställningar.ett

Följande delbranscher har ingått i SPKr studie byggsektornav

Byggentreprenörer Fönster

Byggkonsulter Inredningssnickerier

Byggmaterialhandel Golv

Cement Färger och lacker

Armeringsstål VVS-produkter

Mineralull VVS- och VA-grossister

Byggskivor VVS-installation

Planglas El-grossister

Dörrar El-installation

Byggentreprenörer och byggkonsulter

Byggverksamhet beroendeär flertal aktörer påverkar olikaattav som
delmarknader. Själva byggandet ombesörjs fåtal ochett stora ett stortav
antal små byggföretag byggentreprenörer, verksamma påär antalettsom
lokala och regionala marknader. Under 1980-talet har strukturomvandlingen
genomförts. Bl.a. har många fusioner skett rikstäckande företag förstoraav
både husbyggnad och anläggningsverksamhet. företagAntalet kan klarasom

avancerade husbyggnadsprojekt och anläggningsarbeten minskat,harmer
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verksamhetenspecialiserade husbyggnad koncentreratmedan företag

i Sverige.verksammageografiskt. finns få utländska entreprenörerDet

byggkonsultföretag,liksomde svenska störreDäremot är entreprenörerna,

i viss utsträckning verksamma utomlands.

Verk-på uppdrag byggherren.Byggkonsulter arbetar proj ektvis, vanligen av

flertalexperttjänster inomkunskapsintensiv innefattarsamheten ochär ett

medverka.byggprojekt kan antal konsulterolika områden. Vid ett stortstora

inomförekommer de änden mån stordriftsfördelar ärI artannanav

småfinns många bygg-industrin. i företagsstrukturen.avspeglas DetDetta

finns antalkonsultföretag med inga anställda. störreeller Dessutom ett

verksamhetsfált.brettbyggkonsultföretag spänner över ettsom

betydabehöver dock interelativt byggkonsultföretagantaletDet attstora

arbetarväl. Byggkonsultemakonkurrensen mellan företagen fungerar ett

Ofta krävs lokalgeografiskt.flertal delmarknader, både funktionellt och

Orsakenbygmarknadema.etablering för aktivt på de lokalakonkurreraatt

ochförankringen hos byggherrari många fall starka lokalabl.a. denär

entreprenörer.

byggindustrin.fristående frånTill övervägande del konsultföretagenär

omstrukture-Vidare har omfattandevertikala bindningar finns dock.Vissa

l980-talet.ringar och företagsköp underägt rum

låg. Konkurrensenrelativtför sig byggkonsultKostnaden etablera äratt som

tordebegränsad. Orsakenmarknaden dockfrån på den svenska ärutlandet

platskon-betydelsenoch denbyggmarknadens lokala karaktär stora avvara

omfattande regel-uppdragsgivare. Detoch etablerade kontakter medtor

också viss betydelsetroligenbyggandet i Sverige harverket somomgersom

bland byggkonsultema.för konkurrensetableringshinder utländsk
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Byggmaterialindustrin

Byggmaterialindustrin iår hög grad präglad stordriftsfördelar, iav

synnerhet detnär gäller homogena material armeringsstål,cement,som
mineralull, byggskivor och planglas. Företagskoncentrationen också i deår

flesta delbranscher mycket långt driven. armeringsstålFör ochcement,

planglas finns endast tillverkare i Sverige, för mineralull och gipsskivoren

två. Vad gäller dörrar produktgrupp med flera olika delmarknadert.ex. en-
har de fyra företagen 65största % den försäljningen.över totala Förav-

fönster är motsvarande andel 60 %.

Många byggmaterial har lågt pris viktenhet t.ex. armeringsstål,cement,per

gipsskivor. Transportkostnadema ihar dessa fall betydelse, vilket be-stor

gränsar marknadens storlek och försvårar importkonkurrensen. rationel-Mer

transportmetoder har utvecklats under år, vilket kan förbättra kon-senare

kurrenssituationen. finnsDet emellertid praktiska problem.även Import

direkt till byggarbetsplatser fordrar viss administration endastt.ex. en som

de byggbolagen harstörre för, dåoch endast vid byggen.störreresurser

vissaFör material finns dock betydande import, för planglas därt.ex.en

importandelen uppgår till 60 % vissa tråbaserade byggskivor ochsamtca

golvmaterial.

Priskonkurrensen också begränsadär inom många delbranscher. Företagen

konkurrerar huvudsakligen med kvalitet och service. gäller bl.a. förDetta

mineralull, där två företag täcker hela den svenska marknaden importen är

obetydlig, bl.a. på grund immaterialrättsliga förhållanden. Service ochav

leveranssäkerhet, liksom sortimentets bredd design, vikti-även och ocksåär

konkurrensmedel. Detta gäller bl.a. för tillverkare fönsterdörrar,ga av

m.fl. inredningsmaterial. färger och lacker betonasFör betydelsen av

varumärken och tillgång till distributionskanaler.
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Försäljningen går i utsträckning via byggmaterialhandeln. Denstor

huvudsakliga priskonkurrensen emellertid materialtillverkamasker då skall

lämna anbud på visst byggnadsprojekt. leverantörerna oftaHär möterett

professionella och kompetenta köpare.

Priskonkurrensen på byggmaterial begränsas på många områden av

prislistor. från viktigkonkurrenssynpunkt effekt häravEn ärgemensamma

prislistan kan öka företagens kännedom konkurrentemas beteende vidatt om

prisförändringar, vilket minskar företagens risk förlora marknadsandelaratt

prisdppdrivandevid prishöjningar. Prislistorna också direkta ejfekter,kan få

dels leverantörsprishöjningar vidarebefordras eljest,snabbare änattgenom

dels övergripande påläggsjusteringar genomförs samordnat.attgenom mer

Prislistorna kan också bidra till prisstelhet, varmed leverantörernaattmenas

endast med tröghet på förändrade kostnads- och marknadsvillkor.reagerar

potentiella produktionen i många fallkonkurrensen begränsasDen attav

initialkostnader intekräver irreversibla investeringar, dvs. högastora som

fås tillbaka driften läggs ned. de befintliga företagen kon-Dettaom ger en

finnskurrensfördel och avskräcker företag från etablera sig. Detattnya

dock delbranscher inredningssnickerier för vilka etablering endastt.ex.

häver små investeringar.

Även återförsäljareden vertikala integrationen mellan tillverkare och av
-Återförsäljamasbyggmaterial påverkar märkestrohet ochkonkurrensen.

kedjebildning försvårar leverantörers inträde på marknaden, i deävennya

fall vertikal integration formellt inte föreligger. På vissa områden t.ex.-
uppfattas strukturen inom grossistledet hinder förVVS ett attsom

introducera produkter.nya

statliga enligt konserverande inverkan.byggnormerna har SPKDe en

bidrar till bevara etablerade företagsstrukturer och detgörNormema att
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påockså svårare för importerade byggmaterial sig gällandegöraatt

marknaden.

Byggmaterialhandeln

Distributionskanalema från tillverkareagenter till de slutliga förbrukamaut

byggnadsmaterial omfattande. produkt antingen distribueraskanär Enav

direkt från fabrik för-till byggarbetsplatsen eller samtligaut genom

säljningsled. Grossistledet distriktsombudbestår regionala och lokalaav

platsåterförsäljare. detaljister arbetar både rikstäckande byggvaruhan-Som

delskedjor och mindre, finns s.k.lokala byggvaruhandlare. Det även

någonfrivilliga byggvarukedjor samverkar hadär medlemmarna attutan

ägare.gemensam

Närheten till kunden samtidigt stordriftsfördelamahar betydelse,stor som

givetvis 000 företaghär påverkar strukturen. Totalt finns det 1även ca

konkurrenssi-inom egentlig variationer finns ibyggvaruhandel. Stora lokala

tuationen. På finns försäljningsställen, medanoftast flerastörre orter en

enda byggvaruhandlare eller kedja dominera på mindrekan ort.en

huvudåterförsäljareAktörema kan också indelas i kategorierna tillverkare,

och underåterförsäljare. Grossister och detaljister regel huvud-ärstörre som

återförsäljare. kringhar i de flesta fall byggt sin verksamhetDessa upp

tillverkarnas Tillverkama har i gengäldoch eventuella märkesnamn.varor

gjort investeringar i uppbyggnadhos huvudåterförsäljama t.ex. av

varulager, utbildning utställningar i butikslokalen. Därmedpersonal ochav

vuxit fram bindningar byggmaterialindustrin desshar det starka mellan och

återförsäljare. Eftersom bägge har intresse det etableradeparter ett attav

samarbetet består kan detta försvåra marknadstillträdet för utländska och

nyetablerade byggmaterialföretag.
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måttlig. tid harKoncentrationsutveeldingen hittills varit Underhar senare

uppkommit fem aktiva grupperingar vilka förvärvat antal andradet dock ett

mindre företag inom byggma-företag inom byggmaterialhandeln. För

koncentrationen blandterialindustrin mindre dörrtillverkare kant.ex.

Antingen uppköptaåterförsäljama försvåra avsättningen. läggs den

så leverantörsstruktu-byggvaruhandeln eller också byts leverantörerned att

sammanfaller med den köpande enhetens.ren

prisbokenden s.k.Prissamarbete förekommer inom byggvaruhandeln genom

sortimentByggvaruhandelnsomfattar samtliga produktgrupper.nästansom

samlad informa-Prisbokenbestår mycket antal produkter.ett stort ger enav

Byggvaruhandeln följer dessa rekom-tion leverantörernas prissättning.om

självautsträckning, företagen beslutarmenderade cirkapriser i stor ommen

mycketRabattgivningenrabattgivningen och storleken på rabattema. är

typhusfab-ochomfattande vid volymer.och ökar Byggentreprenörerstörre

också varierastorlek kanrikanter erhåller de rabattema. Rabattemasstörsta

på konkurrenssituationen.beroende den lokala

Regleringar

varit föremålbostadsproduktionen, har längeByggandet, och framför allt

främstsubventioner, medför mängd statliga regleringar ochmycket storen

småhus och bostadsrätterbostadspolitiska motiv. Priset nybyggda

prisnivånstatliga lånesystemet. På hyresmarknadenregleras det ärav

vilkacentraliserade förhandlingar,bestämd eller mindre ytterstgenom mer

Till bostäder utgår där-regleras bruksvärdesystemet. nyproduceradegenom

kostnadsök-subventioner. innebär dettatill omfattande Sammantaget att

enskilda bostadskon-i sin förs vidare till deningar i byggprocessen helhet

försvagat.Kostnadsmotståndet därmedärsumentema.
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Till detta kommer omfattande regelkomplex bostädemasett styrson1

utförande vid byggandet. Dessutom skall byggmaterial typgodkända förvara

särskild prövning kunnaingå i byggproduktionen.att utan

bostadspolitiskaDet huvudmålet innebär alla, till rimlig kostnad, skallatt en
ha tillgång till bra bostad i bra bostadsmiljö. främstaDet medlet atten en

uppnå detta hittillshar varit generella subventioner i syfte stimuleraatt en
stigande bostadsstandard i hela beståndet. Dessa kommer emellertid attnu
minska. aktuellaDen skattereformen finansieras till del sänk-stornu genom

bostadssubventioner.ta

Sammanfattning

Byggsektorn präglas starka naturliga etableringshinder. Stordriftsfördelarav

och höga transportkostnader för många byggmaterial begränsar konkurren-

liksom den starka lokala förankringen hos byggentreprenörer ochsen,

byggkonsulter. Importkonkurrensen vad gäller byggmaterial vissaär med-
undantag begränsad.-

Företagsstrukturen starktär koncentrerad inom de flesta byggmaterialbran-

scher. Koncentrationen har också ökat ytterligare under 1980-talet. Vertikal

integration förekommer, bl.a. bindningarvia till återförsäljare. Härtill

kommer horisontell prissamverkan i form prislistor.av gemensamma

offentligaDe regleringarna och subventionema inom byggsektorn har också

påverkat konkurrensförhållandena.

3.2.4 Offentliga tjänster

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer bestäms

riksdagen. Det sker dels kommunallagen, dels specialla-av genom genom
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ochför vissa verksamheterålägger kommunernaDe att svarasenaregar.

avgifter för dessa.reglerar kommunernas rätt att utta

lokalabedrivs till dellandstingens verksamhetochKommunernas stor

effektivttillincitamentmonopolmarknader, saknareller regionala ettsom

också svårverksamhetEffektiviteten inom kommunal ärresursutnyttjande.

ekonomisk kanmålen inte Deeftersom endast ärmäta natur. t.ex.att av

Verksamhets-på rättssäkerhet.fördelningspolitiska mål och kravinnefatta

delverkförvaltningar betraktasskiftar. Kommunalaformerna avsom en

på kapitalmarknaden. kommu-län Ettoch kan intekommunen ta egnaupp

avgränsadjuridisk medsjälvständigaktiebolag däremotnalt är personen

ocksålån. Vissa verksamheter kandärförredovisning och kan ta egnaupp
halvof-blandade ochkan olikaprivatapå entreprenörer. Dessutomläggas ut

förekomma.fentliga driftformer

affärsmässigverksamheteringår sju kommunalastudieSPKs art,I av

avloppsverksamhet, sotning,ocheldistribution, fjärrvärme,nämligen vatten-

kollektivtrafik medlänsbolagenshamnverksamhet ochatfallsverksamhet,

ochnämligenstatliga verksamheter,ingår tvâbuss. Dessutom post-

teletjamter.

Eldistribution

sina områdenelförsäljningen inommonopolDistributörerna har genom

300vanligen 40 år. deför lång period, Avkoncessionde inneharatt caen

kommunala verk ellerhälftenfinns i landet drygteldistributörer ärsom

övrigaför 65 % elabonnemangen. Dedessabolag; tillsammans avsvarar

statliga bo-distributionsföreningar ellerprivata aktiebolag,distributörerna är

Vattenfall.drivnalag av

bliutvecklatseldistributörema alltår harUnder mot attmersenare

skalleldistributionenvid sidanenergitjänstföretag. innebär deDet att av
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försöka förmå kunderna hushålla tiden jämnamed elen överatt samt att ut

elkonsumtionen för uppnå effektivare energianvändning ochatt en

engergiproduktion. information rådgivning,sker dels och delsDetta genom

tariffemas utformning. Energisparradgivning bedrivs ävenetc.genom av

privata företag.

Priset för varierar betydligt olika distributörer. årligamellan elkost-Den

för i villa varierade 3 500 300 årnaden kund elvärmd mellan och 7 kr.en

1987. Skillnaderna distributörens råkraftskostnader, prin-beror bl.a. på

förciperna kapitalkostnadsberälming, ledningslängd kund, hursamtper

effektivt utnyttjas. Kunderna saknar emellertid helt möjligheterresurserna

välja exit-möjligheten motiveratelleverantör. obefintliga harDenatt

inrättandet v0ice-funktion i offentlig regi, nämligen prisreglerings-av en

nämnden för elektrisk elkund få pris och övriga leverans-ström. Där kan en

villkor Nämndens beslut dock inte allmängiltiga denprövade. endastär -
klagar berättigad till rättelse.ärsom

Fjärrvärme

Fjärrvärmen idag för för uppvärmning20 % energin ochsvarar ca av

i bostäder 10 % energian-och lokaler och landets totalavarmvatten av

vändning. Produktionen isker hetvattencentraler och i kraftvärmeverk där

samtidigt producerar Fjärrvärmeverken utnyttja olika bränslen,el. kanman

och har stordriftsfördelar olikaflera slag, bl.a. det gällernär att renaav

rökgasutsläppen. bådeUtbyggnaden har skett med statsmaktemas stöd;

investeringsstöd och energipolitiska lagstiftningen fjärrvär-den har gynnat

me.

Sverige finns 200 fjärrvärmeleverantörer, i de flesta fall drivsI nu ca som

kommunalt, verk eller aktiebolag. har inflytandeKommunerna stortsom

marknaden, både sitt ägande och de via den kommu-över attgenom genom

energiplaneringen inala hög grad kan valet uppvärmningssystemstyra av
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det normalt intefrån begränsaspå Konkurrensen elvärme attort. aven

inom områden med fjärrvär-leveransplikt för uppvärmningföreligger av

me.

förbrukare de ingår oftaprofessionellatill delFjärrvärmekundema är stor

fastighetsägarorganisation dem stark för-e.d.. Deti rikstäckande ger enen

praktiken ofta inte harde ihandlingsposition, dock försvagas attavsom

samtidigtuppvärmningsform,alternativ till fjärrvärmenågot reellt somsom

framhåller tänkbarSPKtill endast värmeleverantör.de bundnaär enen

nämligeninom område,få in flera värmeleverantörermöjlighet ett attatt

hetvattencentralema.från ägandetägandet kulvertsystemet avseparerasav

avgift, utnyttjafå möjlighetskulle dåOlika värmeproducenter att, mot

kulvertsystemet.

inte enbart värmeverkenspåverkasPrissättningen på fjärrvärme av

altemativkostnadofta kundernasuppbyggnadsskedekostnader. verks ärI ett

fjärrvärmen%för priset. Totalt 7uppvärmning styrandeför ca avannan

enligt ellerenligt alternativtaxa, ochnärvarandelevereras för resten en mer

självkostnadsanpassadmindre taxa.

avloppsverksamhetochVatten-

ledningsbunden tjänstva-verksamhet äravloppsverksamhetochVatten- en

avlopps-produktionsanläggningar vattenreningsverk ochbådekräversom
varatjänstdistributionsnät. Denförgrenatreningsverk och ett som

rening spill-bortforsling ochleveranslevereras utgörs renvatten, avavav
År 1988 fannsdränvatten.dagvatten ochomhändertagandevatten samt av

fanns 2 074 avloppsverk,i953 vattenreningsverk landet.l Dessutom varav

rening.biologisk-kemisk1 126 med

284 ochlandets samtliga kommunerva-anläggningar finns iAllmänna

former s.k.befolkningen. Andraomkring 85 % ärbetjänar va-an-egenav
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enskildfritidsområden,inominrättas samtläggning kan t.ex. va-an-som
fånågraavloppsanläggningoch ellerbrunnkanläggning somvara ensom

sköter.ochhushåll använder

va-anlâggningarnaallmännadeverksamhetsområde harsitt enInom

Fastighetsägarnaindustrier.mindrehushåll ochmonopolställning gentemot

fördel kanmedvattenförsörjningen störrepåvisade kandockkan attom-
anläggningar.skaffapåtillgodoses sättannat egna-

för-kommunalainomellerdrivsva-anläggningamaflesta allmännaDe av
vissaiårpå prövatsverksamhetsformer harvaltningar, senaremen nya

i två fall,entreprenaderprivatai fall,bolagkommunalakommuner tre

interkommunala bolag.ochkommunalförbundnågravartill kommer

redovisning.avgränsadtill ståndfåbilda bolag sättär attAtt ett en

påintedockkonkurrerarprivata entreprenörerochKommunala bolag

aktuellapris tillsittkanprivat företaganbud. Ettvillkor anpassaomsamma
måstekommunalt bolag taefterfrågeförhållanden,och ettutbuds- men

likställighetsprincipenDärtill kommersjälvkostnadsprincipen. atttillhänsyn

kunnaönskemålanläggningsinnehavarens attstriderva-områdetpå ommot

olika användare.mellandifferentiera taxor

hjälpmedindexregleradeärva-området tillämpasPå taxor avsom
påverkas denavgifterna kanStorlekenkonsumentprisindex, KPI. avav

be-Vidare har dettillämpa.väljerkommunenkostnadstâckningsgrad attsom
frånmängdrabatt. Enformnågon rapportindustrikunder fårtydelse avom

% täcktes75till drygtår 1988va-verksamhetenvisathar avSCB att

mindreImindre kommuner.ochmellan störreVariationenavgifter. storvar
%94avgifter, medanmedkostnaderna%44täcks endastkommuner av

majoritetsocialistiskstabilmedKommunerkommunerna.täcks i de största

borgerligmedavgiftstäckning kommuneränbetydligt högresig havisade

majoritet.växlanderesp
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Sotning

spridning brand. Behovetochtill hindra uppkomstSotning syftar att avav

ved, flis och stads-uppvärmningen med olja,minskat, dåsotning dockhar

under denna1970-talet.sedan slutet Meni har halveratsdet närmaste avgas

minskat med 14 %.sotning endastmedsysselsattatid har antalet personer

ifrågasättas.enligt SPKsotningsverksamheten kanEffektiviteten i

huvudsakligensotningeninte,förekommerNågon konkurrens trots att

utförasskall sotningenräddningstjänstlagenEnligtbedrivs på entreprenad.

anställd hos honom.skorstensfejareskorstensfejarmästare eller ärsomavav
anläggningarna frånmyndighetskaraktär kontrolldelvisArbetet är avav

och eldnings-föreläggandenmeddelabrandskyddssynpunkt, med rätt att

kontrollventilationssystem,rengöringdelvis övrigt arbeteförbud, avav

sotningen25 kommunerventilationsanläggningar m.m.. I ärochvärme- ca

övriga 260kommunalanställd. Ikommunaliserad, dvs. ärsotaren ca

princip skorstensfe-ikontrakttecknatkommuner har kommunerna gersom

pensionering. kontraktsinuppdraget till Dessainnehajarmästaren rätt att

förockså ersättningenfastställerlivstidskontraktliknarsom närmast att

överenskommelse mellanfölja centralsotningstaxan skallarbetet en

Riksförbund SSR.SkorstensfejaresSverigesKommunförbundet och

260följs alla delandet ochenhetlig helaSotningstaxan överär caav

övrigaflesta kommuner.entreprenadavtal, liksom deharkommuner avsom
ocksåharifrågasätts SPK. SPKsådan centralLämpligheten taxa avav en

kost-förutsättningar vad gällerföråldradebaseradkritiserat ärtaxanatt

tagit till degjorts har hänsynindexuppräkningnadsstrukturen. Den som

början 1970-talet.sedani sotningsväsendet ägtförändringar avsom rum

förlängts ochsotningsfristemadistrikt minskat,antaletSedan dess har

bostadsuppvärmning ändrats.formerna för
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SPK. EnföreslagitsharsotningenförorganisationsformerAlternativa av

fårtidsintervalllämpliga entre-antamedkommunernamöjlighet är att --
liggafårentreprenörenmedavtaletochanbudskonkurrens,i fri attprenörer

möjlighet kommunernasattavgifterna. Engrund förtill voreannan
ladesi ställetochupphörde,sotningen ansvaretför attskyldighet att svara

fas-medkombineraskunde dåSotningsuppdraget annanfastighetsägarna.på

kundeskorstensfejarmästamaföretagandra änochtighetsservice, även

uppdragen.konkurrera om

Avfallshantering

bransch-exkl.miljarder kr.7-8SverigeiomsätterAvfallshanteringen

omsättaindustriavfall beräknasHushållsavfall ochindustriavfall.specifikt

miljarder1,5~2återståendemiljöfarligt avfallochvarderakr.miljarder3ca

kr.

behandlingochinsamlingtjänster:tvåAvfallshantering utgörs avav
återvinning,förbränning,deponering,metodernanågonviaavfallet, av

i dagomhändertasHushållsavfalletsepareringkompostering.kompostering,

medan35 %,deponering% ochförbränning 55huvudsakligen genom
ochrad lagarreglerasOmrådet% komposteras.10återstoden av en

nyligenharÄndringar avfallsfrågomagälleri de lagarförordningar. som
såvälskall öka,Ändringama källsorteringenbl.a.innebärkraft. attiträtt

deponeringförbränning ochMåletavfall. ärhushållsavfall attannatsomav
1994.januariföre den lupphöraavfall skallosorteratav

hushållsavfall,behandlinginsamling ochförmonopol gällerKommunala av

industriavfall.insamlingdeltillavfallmiljöfarligtinsamling samt avenav
ombesörjsindustriavfallbehandlingallinsamlingen och avdelEn avav

gälleravfallmiljöfarligtbehandling ettFöri konkurrens.företagprivata av

monopol.statligt
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Entreprenadupphandling förekommer inom vissa kommuner, därvidmen

anlitas ofta under lång följd år.entreprenörer Det normalasamma en av

tycks vidkommunerna kontraktstidens utgång förhandlings-görattvara en

upphandling med den befintliga får förnyat flerårs-entreprenören, som

kontrakt. SPK ställer sig kritisk både till begränsningen till befintliga

anbudsinfordran tillkännagesentreprenörer bör offentligt, t.ex. genom

annonsering, och till förhandlingsupphandlingen form. Enligt SPK börsom

sluten upphandling möjlig det gäller entreprenad hushållsavfall.närvara av

Det ställer dock krav på kommunerna på preciststörre utformasättatt ett

anbudsunderlag och kontrakt.

Hamnverksamhet

Hamnverksamhet omfattar huvudsakligen hamnförvaltning och godshante-

ring i de 51 allmänna hamnar finns i Sverige. allmän hamnEn ärsom

skyldig hålla hamnen för all sjöfart. Enskilda hamnaröppenatt av

ekonomisk betydelse främst industrihamnar. finnsutgörs Därutöverav rena

fritidshamnar, fiskehamnar, örlogshamnar m.m.

iDen de svenska hamnarna oljeprodukterstörsta utgörsvarugruppen av som

för 28 %stod godsvolymema 1989. Andra ärstoraca av varugrupper

övriga skogsindustriprodukter,och järnmalm och jämslcrot,trävaror stenkol

mineraliskaoch koks obearbetade Antalet i Färje-ämnen.samt passagerare

trafiken uppgick till 42 milj. 1989.ca

Mellan olika hamnar råder ofta hård konkurrens. Prissättningen fri sedanär

1981, hamnarna följer till prishöjningarna idel konkurrerandestormen

hamnar. påverkasKonkurrensen mellan hamnarna hamnen har till-av om

gång till lokal tullmyndighet, bl.a. därför passagerartrañk till utlandetatt

förutsätter tullkontroll.
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sjöfartens konkurrenskraftingår i där totalaHamnarna större systemett

Godsflödet ofta ojämnt. Visstövriga avgörande.är ärtransportergentemot

förekommer, begränsat utbytesamarbete mellan hamnarna t.ex. ett av

enligtarbetskraft för minska håltidema. Staten skall nuvarandeatt

ingripa i någon planering samordningtrañkpolitiska inriktning eller

till Sjöfartsverket knutna hamnrådet skall emellertidmellan hamnarna. Det

olika intressenter.fungera kontaktorgan mellan verket, hamnarna ochsom

i fall ådragit sig ekonomiska förluster.har mångaHamnama stora

till del tagit på sig förlusterna, främst med motive-harKommunerna stor

positiv effekt på kommunens näringsliv. Flertaletringen hamnarna haratt en

drivs i förvaltningsform, med stuveribo-hamnar kommunerna ett separatav

stuveri blivitlag. Integration mellan och övrig hamnverksamhet har dock

vanligare. Integrationen hamnen bättre ekonomi, bl.a. kortareger genom

och lägre administrationskostnader. Antalet integrerade hamnarbeslutsvägar

successivt för närvarande för 60 % gods-ökar och beräknas svara ca av

i de allmännavolymema hamnarna.

Komplicerade fackliga förhållanden på främst arbetstagarsidan har präglat

lång tid. har betydelse konkurrenssynpunkt.hamnarna sedan Detta även ur

Konkurrensbegränsningar enligt skadliga allmänNO är att som ursom anse

finnsuppkommit i Sverige endast stuverifö-synpunkt har detatt ettgenom

i varje ordning upprätthålls främst Svenskahamn. Denna trans-retag genom

inställningportarbetareförbundets och Svenska hamnarbetareförbundets och

omfattar näringsidkare, nämndaagerande. Eftersom endast och deKL

fackliga näringsidkare i aktuella fallet, detbetraktas det ärparterna som

inte möjligt få till stånd konkurrerande verksamhetmed stöd KLatt enav

lokalt på stuveriområdet. Bildandet integrerade hamnbolag, enligtav som

kan på effektivare hamnverksamhet,SPK utgöra vägen motett steg en

bygger dock på det finns stuveriföretag i varje hamn.endastatt ett
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Länsbolagens kollektivtrafik med buss

länsvisa kollektivtrafiken skall enligt från 1978Den lag administrerasen av

inom varjehuvudman län. Huvudmannaskapet omfattar all linjetrañken

inom inkl. lokaltrafiken ilänet, Trafiken bedrivstätortema. dels i regiegen

länsbolagen aktiebolag landsting ocheller kommuner,ägs delsav som av

statliga, privatakommunala eller enligtentreprenörer avtal med huvud-av

mannen .

avtal innebär i trañkintäktemaDessa allmänhet tillfaller länsbolaget,att som

bussbolaget entreprenören för utförda prestationerersätter vanligen ett

visst belopp vagnkilometer. Av kostnaderna lönekostnadema förärper

chaufförer andelsmässigtden den 50-60 %största; utgör de totalaav

kostnaderna.

i lokal och regional kollektivtrafikTaxorna har ökat kraftigt. Sammantaget

har biljettpriserna under 1980-talet ökat 135 %, vilketmed betydligtär mer
Ändåökningen enligt 109 %.än subventionemaKPI är mycket stora; av

skattemedel tillfördes 6 miljarder 1988.kr. Endast 40 % kostnadernaca av

för trafiken täcks biljettintäkter.av

Huvuddelen trafiken utförs med länsbolagens fordon. Genomav egna

lagändringar under delen 1980-talet har länsbolagen fått möjlighetsenare av

linjetrafikiupphandla olikakonkurrens mellan entreprenörer. harDettaatt

minskat trafikkostnaderna betydligt med 115 milj. år förkr. deper

länsbolag utnyttjat möjligheten. iEtt exempel länsbolagetär Koppar-som

bergs län, där sänkte biljettpriserna med i genomsnitt 30 %man som

resultat upphandlingen. länsbolagstrafikenFör totalt beräknassettav en

besparing på 0,5 miljarder kr. är kunna uppnås upphandling viaper genom

anbudstävlan mellan flera konkurrensupphandladeentreprenörer. Den

trafiken hittills år 198990 mindre 20utgör % den totala trafikpro-än av

duktionen enligt utfördenkät SPK.en av
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Länsbolagen bedriver viss beställningstrafik med buss och färdtjänst-även

verksamhet med ofta i konkurrens med andra företag.specialfordon, Denna

inte redovisningsmässigt avskild frånverksamhet dock organisatoriskt ochär

kollektivtrafiken. Vid anbudstävlan kan därför länsbolagens trafik kommaen

samtliga inte med vid länsbolagenskostnaderatt att tasgynnas genom an-

budsgivning. dold skattesubvention kan snedvrida konkurrensen.En Den

enligtkonkurrensutsatta länsbolagstrañken bör därför SPK särskiljas från

övrig trafik.

liknande risk inte råderskäl finns för det konkurrensneutralaAv atten

förutsättningar vid länsbolagens upphandling tågtrafik på länsjämvägar.av

erhåller statsbidrag för samkostnader,beror SJ täcka s.k.Det att att

vilket påverka anbudsgivning.kan SJs

Posttjänster

tillPostverket har fått till uppgift hela landet ochöverstaten attav en-
befordra förmedla betal-enhetlig och fastställd brev och pakettaxa samt-

tidningar.ningar. skall också på begäran offerera utbärning Sam-Posten av

52 000 anställda vid år 1989.manlagt postenpersonervar ca

posttjänster behandlats i studie distribution brev ochSPKs ärDe som av

paket.

Brevkommunikatio-På år har postmängderna ökat kraftigt i världen.senare

i % år femårsperio-har västländerna ökat med 5 under den senastenen per

teknik till delsden. och expansion handeln mellan länderna lederNy nyaav

kommunikation, mellankrav snabb och effektiv dels ökad konkurrensen

olika kommunikationssystem.

påhaft både formell och naturlig monopolställninghar längePosten en

tillgång till in-grund stordriftsfördelar. företag harInget annatav en
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frastruktur vilken förutsättning för tillhanda-motsvarande ärpostens, atten

hålla rikstäckande posttjänster. dock befordran normalbrevendastDet är av

medlemstidskrifter fortfarandeoch skyddad formellt monopol.är ettsom av

Konkurrenter gå in i Vissakan lönsamma delar postmarknaden.av

bilbudsföretag, inkl. utnyttjat faktumhar det det ärpostens eget, t.ex. att

billigare distribuera brev i storstadsregioner jämfört med glesbygd.att t.ex.

också förekomsten telefaxKonkurrensen har ökat som postenav avgenom

ha 10 % för brevkommunikation, data-beräknas den totala marknadenav

överföring, bilbud och kurirpost. På vissa delmarknader gruppreklam,som

på 40-60 %.företagspaket och ilpaket, har marknadsandel Förposten en ca

bilbudutrikes brev och paket, dagstidningsdistribution och har posten en

på 10-30 %.marknadsandel endast

tidningar,beslutar själv alla på normalbrev ochPosten taxor portotutom

18 %fastställs regeringen. Inrikesportot har realt minskat medsettsom av

tio betydligt mindreunder de åren dvs. det har ökat KPI.änsenaste

Samtidigt höjt övriga avgifter, vilket betyderhar och attposten porton

136 %prisindex för m.fl. posttjänster har ökat medsammantagetporto un-

perioden 1980-89, betydligt allmänna prisnivån medder den mättänmer

102 %.KPI

Teletjänster

interäkning allmänna telenätet harTeleverket förvaltar för detstatens men

tillhandahålla nättjänster.något formellt monopol på anlägga telenät ochatt

ställning på teleom-i praktiken haft dominerandeTeleverket har dock en

in-stordriftsfördelarnarådet 1918, främst på grund det skyddsedan av som

80 % ellermarknadsandelneburit. verksamheter där televerket harDe en

för 90 %hushålls- företagstelefoni telever-främst och över avsvararmer

årvid 41 900omsättning. anställda televerketkets totala Antalet var ca

1989.
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Telefonitjänster har stordriftsfördelar delvis karaktär naturligtgenom av
monopol. Försäljning telefoner och teleutrustning såsom terminalerav annan
och företagsintema däremotnät är konkurrensutsatta. hindraFör att att
intäkter från icke konkurrensutsatta områden används för stödja den kon-att

kurrensutsatta verksamheten har föreskrivit sådan verksamhet skallstaten att

bedrivas i bolagsform ålagt televerket särredovisning kostnadersamt ochav
intäkter på vissa områden.

Telefonitjänster för hälftenöver televerkets totala omsättning.svarar av

Televerket dominerar marknadernaäven för kontorsväxlar, mobiltelefoni

och katalogverksamhet. För specialnättjänster, kabelTV telefon-samt

har televerket för närvarande 50-70apparater % marknaden dessaav men
andelar förväntas minska.

Internationella jämförelser visar Sverige telefonins lågprislän-äratt ett av
der. Teletaxomas struktur innebär emellertid snedvridningar denattgenom
långväga trafiken subventionerar den kortväga, och abonnenter i större

tätorter subventionerar dem i glesbygd. Enligt regeringsbeslut år 1986ett

skall teletaxomas utveckling inriktas på öka kostnadsanpassningen. Detatt

betyder höjda fasta avgifter och lokaltaxor, medan avgifterna för långväga

trafik sänks. Idag det dock långtär kvar till fullständig kostnadsanpassning.

De nuvarande priserna för hushållsabonnemang täcker %44 den verkligaav
kostnaden, medan priset rikssamtal, inkl. utlandssamtal, 80 % högreär

kostnaden.än

framtidenI kan förvänta sig utökad konkurrens på den hittills mestman en

lönsamma teletrañken, dvs. utlandstrañken och de trañkintensiva delarna

inrikestrañken. Intresset för konkurrera telekundema ökar ocksåattav om
liberaliserin tredj epartstrañken. Höga trösklar finns emellertidgenom en g av

i form investeringsbehov och kunskapsuppbyggnad, vilket försvårarav

konkurrenters etablering. Televerkets dominerande ställning kommer
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konkurrensförhållandenaöverskådlig tid,bestå under ävensannolikt att om

utvecklingen.tekniskaden snabbaändras av

Sammanfattning

konkurrenshinderfinnsoffentliga tjänster studeratsdeInom stora somsom

legala monopol.naturliga ochellerpå verksamheternadelvis beror äratt

effektivi-förbättra såvälmöjliga föråtgärderdock radEnligt SPK är atten

monopolen.inomkonkurrenstet som

förslagetavgränsad redovisning,framhållas påSärskilt kravet attkan samt

Härvid påpekasanbudsupphandling.viainom monopolenkonkurrensenöka

vikten av

producentrollen,ochhåller isär beställar-att man-
antagandeprövning ochdvs.upphandlingen slutenbör avatt vara-

förhandling,föregåendeskeanbud bör utan

alltför långa,avtalsperioderna böratt vara-
förlängas,slentrianmässigt böringångna avtalatt-

anbudsförfrågan.kännedommåste fåalla företagatt om-

utformabristande kompetenskommunernasi sammanhanget är attProblem

ikommunernalämpligtoch kontrakt sättanbudshandlingar attsamt

anbudstävlan närvarortjänsterköpaincitamentmånga fall saknar att genom

möjligt.så är

kommunaladeprissättningenfinns det gällerproblem närFlera av

tjänsterna, t.ex.

prisuppräkningautomatiskföranvändning indexav-
förbättraförincitamentintesjälvkostnadsprissättning attsom ger-

effektiviteten och
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medför svårigheterkommunala likställighetsprincipenden attsom-
affärsmässigdifferentiera önskvärtpå det sätttaxor som vore ur

synvinkel.

sin prissätt-fått föroch televerket under 1980-talet ÖkatPosten har ansvar

Regeringendelmarknadema.ning, främst vad gäller de konkurrensutsatta

områden monopolistisk karaktär. Dehar behållit på vissaansvaret av

innebär bl.a.åtgärder förbättra effektivitetenSPK föreslår för attattsom

samtliga pris-fortsättningen själva skulle beslutaoch televerket iposten om

för vilka konkurrensenändringar. Riktlinjer för prissättningen de tjänsterav

statsmakterna, medtillfredsställande fastställasinte fungerar skulle dock av

kombinerat medutgångspunkt på självkostnadsprissättningi krav ettett

produktivitetsmål.

försäljning teleut-enligt utreda inte televerketsMan bör SPK även avom

dotterbolag.överföras tillrustningar borde brytas verket och ettut ur

nätkapacitetfunktion leverantörMöjligheten skilja televerketsatt avsom

också under-kommersiell nyttjare bordefrån funktion nätetdess avsom

sökas.

Energi3.2.5

terawattimmarSverige år 1989 till drygt 370Energianvändningen i uppgick

38 %industrin och lika mycket39 inom nästanTWh. användes %Därav

fjärdedel 23 % användesinom bostäder, service medan knappenm.m.,

för samfárdsel.

användningendistributionsförlusterPå grund omvandlings- och är avav

440 TWh år 1989. 45 %Tillförselnenergi alltid mindre tillförseln.än var

vattenkraft33 % och kärn-utgjordes råolja oljeprodukter,därav och avav

Därtill1 %% och koks och drygtenergi, knappt 7 kol ut-naturgas.avav
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nyttjades inhemska bränslen, främst inom och pappersindustrin,massa-

motsvarande 15 %.ca

Tillgång på energi tillhör nödvändighetema i samhället, vilket skäl tillär ett

den politiskastarka styrningen området. Substitut för energi energispa-ärav

rande, både självständig aktivitet och idel teknisksom som annan
utveckling.

Energiskatten uppgår sedan den l juli 1989 till 3,2 örekWh. Fr.0.m.ca

den julil 1990 påförs dessutom mervärdesskatt på 20 % konsument-av
priset. Till det kommer andra skatter och miljöavgifter enligt SPKsom
belastar de olika energislagen i varierande utsträckning och påverkardärmed

konkurrensvillkoren.

flestaDe energiformer i principär utbytbara faktiskavarandra. Denmot

konkurrensen mellan energislagen på varje delmarknad dock alltidär

begränsad rad tekniska, ekonomiska och praktiska skäl. Vilka olikaav en

energislag konkurrerar med varandra beror på vilket användningsom-som

råde det gäller.

flesta viktigareDe delbranscher ingår i studie,SPKs nämligen eldningsoljor,

drivmedel, och elkrafi. Undantagna kol och koksärnaturgas samt

biobränslen.

Drivmedel och eldningsoljor

Omsättningen oljeprodukter i Sverige exkl. skatt bestod år 1989 tillav

46 % motorbensin och till knappt 20 % dieselolja; återstående 35 %av av
utgjordes eldningsoljor.av

Åtta företag för den helt dominerande delen försäljningensvarar av av
oljeprodukter i landet. Eftersom produkterna mycket homogenaär mellan
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företagen föreligger tydlig oligopolsituation. innebärDet det finnsatten en
risk för företagen söker samordna sinaatt priser för uppnå högstaatt

möjliga vinst, risk för prisstelhet. När priskonkurrenssamt förekommer är

det ofta på lokala marknader och under korta tidsperioder. Prissamverkan

mellan företagen dockär svår skilja från naturlig parallellitet i priserna.att

NO har vid flera tillfällen tagit frågan prissamverkan på denupp om
svenska oljemarknaden har inte någon gång kunnat styrkamen att en
prissamverkan skulle ha ägt rum.

Samarbete mellan oljeleverantörema förekommer avtal ochgenom
ägda distributionsföretag. 50gemensamt % bensinstationema ägsav av

oljebolagen, 30 Återförsäl-% återförsäljareägs och 20 % andra.ägsav av
jaren bestämmer själv utförsäljningspriset kontraktsmässigtär bundenmen

köpa alla sina oljeprodukteratt från visst oljebolag, vilket begränsarett

konkurrensen.

Att bygga distributionskanaler för drivmedel kräver ochupp nya stora

dyrbara investeringar. Nyetablering sker därför vanligen uppköpgenom av
redan existerande distributionsanläggningar. Aktörer väljer byggaattsom

distributionsnät kan dessutomett eget komma hindermöta i formupp att av
kommunala tillstånd för etablering.

Etableringshinder finns också i form myndigheternas krav på attav
oljebolagen skall hålla beredskapslager motsvarande 25 % årsför-av
sälj ningen. Storförbrukare har också ålagts hålla lika andel sinatt storen av
förbrukning i lager.

Naturgas

Naturgas iär Sverige energikälla, konkurrerar med bränslenaen ny som
olja, kol, biobränslen med elkraft. Användningensamt litenärnaturgasav
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energiförsöijningen%för l1989 svaradeårväxande; naturgasen avmen

i landet.

Swedegasfrån Danmark. ärnärvarande enbartförimporteras,All naturgas

främstdistributörer,regionalatillvidareförsäljerochenda importören gasen

kanindustrin,används antaskommuner. Merparten naturgasen somavav

köpare.rationellafungera som

ledningssystemetnödvändigadistributionendet förPå grund gasenavav
för Kon-marknadenpåkonkurrenshindernaturliga naturgas.finns starka,

kostnader ärvilkasenergislagen,övrigavia deupprätthålls dockkurrens

energislagalternativaKundernasprissättningen påförstyrande naturgas.

såsomfaktorerför andrajustering t.ex.maximipriset, efterbestämmer reg-

i första handintesåledesNaturgasprisema bestämsoch renhet.lerbarhet av

förkapitalkostnaderfrämstbestårkostnader. Denaturgasens avsenareegna
Kapitalintensiteten hämmarmiljöavgifter.ochrörledningar skattersamt

kapi-antalmindreendasteftersomnaturgasområdet,inom ettkonkurrensen

tidlångkommerleverantörer. Dettänkbara att taaktörertalstarka är som
år10 20kanskepositiv lönsamhet,uppvisarnaturgasintroduktioneninnan -

investeringsprojektkommersielltrenodlatnår break-even. Förinnan ettman
få år.någraåterbetalningstidema endastär

medindividuella avtalpådelentillbaseras störrepåPrissättningen naturgas

tarifferenligtbetalarkundermindrenågrasmåhus ochEndastkunder. av

1990 tilljanuari1fr.o.m. denuppgårsmåhustaxans.k.eltaxor.modell Den

abonnemangsavgiften.örekWh exkl.21

energimark-inreförverkligamedintensivt arbetebedrivsEG attInom ett en

prisuppgifter i högrepolicy bl.a.ärEG-kommissionens1993. atttillnad

förmarknadsaktörertillgängliga för allaspridas ochskall görasutsträckning

detkommissionen göraVidare sökerpristransparens.s.k.åstadkommaatt
ochvillföretagförtillgängligt de transporteraeuropeiska naturgasnätet som
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rörledning. innebäraköpa inte någon skullede Detägeratttrots engas

möjlighet för tredje rörledningsnätet enligt den s.k.utnyttjaattpart common

carrier-principen.

i första kommersiella bedömningar hittills bakominte hand legatDet är som

i Politiska beslut,utbyggnaden Sverige naturgasnätet. även tarsomav

företagsekonomisktill lönsamhet, huvudan-hänsyn andra aspekter utgörän

Även i fortsättningenledningen till levereras i landet. haratt naturgas

inte inflytandekommunerna enligt starkt, för avgörandeSPK sägaett att

naturgasmarknaden kommer utformas.huröver att

Elkraft

möjligtenergislag på kort sikt endast vad gällermed andraAtt ersätta är

uppvärmning har ökat kraftigt underuppvärmning. Användningen förav

elförbrukningen1980-talet, den svarade 1987 för 38 % den totalaoch av

service.inom sektorn bostäder och

Sverige huvudsakligen vattenkraft och kärnkraft 50 %El produceras i med

finnsProduktionen domineras 10 företag; totalt hundratalvardera. ettav ca

elintensiva industriföretagen täcka sittFlera de kanelproducenter. av

kraft. kraftproducentemaelbehov med egenproducerad Den största ärav

affársverk dotterföretag. Vattenfall harVattenfall, statligt med 50-talettett

prisledare förungefär hälften elproduktionen och fungerarden totalaav som

el.

ombesörjs och återdis-till slutliga förbrukare producenterLeverans av av

förvaltningar eller bolag.tributörer. vanligen kommunalaDe ärsenare

Horisontell vanlig produktionsbolagen direkt ochintegration är attgenom

till respektive företagsindirekt andelar i förhållandevarandra. Iäger

kraft från företag till pris ofta fastställsägarandel köps delägda ett som som
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något slags självkostnadspris. Härmed delägarna kraftleveranser,garanteras

samtidigt deras möjligheter välja varifrån och till vilka villkorattsom

kraften skall köpas begränsas.

utnyttjas för transiterings.k. storkraftnätet, 70 %Det landetssom av ca av

elproduktion, och förvaltas huvudsakligen Vattenfall.ägs Detav ger

Vattenfall vissa fördelar jämfört kraftföretag.med andra Storkraftnätet

möjliggör samkörning landets kraftföretag. Måletmellan alla med samkör-

kraftsystemningen utnyttja landets totala och förbindelsema medär att

på tekniskt möjligagrannländema och ekonomiskt bästa och samtidigtsätt,

långt möjligt bibehålla enskilda företagens handlingsfrihet.så de

Vertikal förekommer elproducenter bedriverintegration bl.a. ävenattgenom

detaljdistribution dotterbolag och elförbrukareev. ägerattgenom genom

andelar i kraftföretag. till slutliga förbrukare ombesörjsLeverans av av

vanligen för-producenter och återdistributörer. kommunalaDe ärsenare

valtningar eller bolag.

nationella för högspänd inkl.bör skilja mellan den marknadenMan över-

inhemskaföring, finns viss konkurrens mellan olika producenter,där det

för lågspänd säljsmånga lokala marknaderna el. högspända elenoch de Den

industrin âterdistributörer, medan den lågspända tillfrämst till och största

hushåll.till enskildadelen levereras

konkurrensbegränsningar delvisPå elområdet finns rad som samman-en

finns för ledningsbundnade naturliga konkurrenshinderhänger med som

Politiska villkoren för konkurrens mellan och andrabeslut avgörsystem.

produktions-energislag, liksom möjligheterna etablera ochatt nya

distributionsanläggningar för el. har den plan- ochKommunerna genom nya

fått möjligheter energianvändningen inombygglagen ökade ettatt styra om-

fjärrvärme förråde. innebär bl.a. konkurrensen mellan ochDet att upp-

värmningsändamål begränsas.
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Till detta kommer distributionen är monopoliserad.att Rätten dis-av att
tribuera inom område regleras enligt 1902 årsett lag innefattande vissa

bestämmelser elektriska anläggningar koncessionsgivning somom genom
beviljas energiverk för viss tid,statens normalt 40 år. Koncessionsin-av

nehavaren får därmed i praktiken monopol på eldistributionen inom sitt

område. Koncessionsinnehavaren skyldigär underkasta sig regleringatt av
pris och övriga villkor för leverans strömmen. Prövningsinstans ärav

prisregleringsnämnd för elektriskstatens ström. SPK alltför långaattanser
koncessionstider bör undvikas och förlängning koncessionen inteatt en av
får ske rutinmässigt. Andra potentiella distributörer bör möjlighet attges
konkurrera dock inte på bekostnad leveranssäkerhet och underhållav av-
distributionsanläggnin garna.

Sammanfattning

På oljemarknadema råvaruprisemaär internationellt bestämda. Samtidigt

råder oligopol riskmed för prisstelhet och samordning priserna. Detav
förekommer samarbete mellan oljeleverantörerna i form ägdagemensamtav
distributionsföretag. Etableringshinder finns på grund höga investe-av
ringskostnader och krav på beredskapslager krav på kommunalasamt

tillstånd för etablering.

Energiområdet helhet påverkas i mycket hög grad politiska beslut.som av
Tydligast dettaär för de ledningsbundna dvs. elkraft ochsystemen,

Motiven för regleringamanaturgas. delvis ekonomiskaär hantera deatt-
naturliga konkurrenshindren för ledningsbundna det finnssystem men-
också starka skyddsintressen inblandade, speciellt beredskaps- och miljö-

hänsyn. En ytterligare komplikation är producentintressena i Sverigeatt

starkt talat för ökad produktion och användning el.en av
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3.2.6 Förpackningsindustrin

Årligen produceras omkring 35 miljarder förpackningar i Sverige, varav

livsmedelsindustrin använder 15 miljarder. egentliga förpackningsin-Denca

dustrin omfattar 1 200 företag några många små företagoch ochstoraca - -
sysselsätter 14 000 Förpackningsindustrins samlade andelca personer. av

tilluppskattas 1,5 %.BNP ca

olika förpackningsmaterialen sighar för unika egenskaperDe var men

konkurrerar delvis med varandra. 20 %,Wellpapp har och kartongpapper

%har 25 och plast har 30 % marknaden. Glasförpackningar exkl.av

returhanteringen fördäremot endast % och träförpackningar4 försvarar ca

6 % förpackningsförbrukningen.den totala Metallförpackningar,ca av som

ingår i SPKs studie, har återstående 15 % marknaden.av

finns i huvudsak förpackningar:Det artikelförpackningar,tre typer av

gruppförpackningar består artikelförpackningar,som flera samt trans-av

portförpackningar som sammanhåller frånunder producenttransportvaran

till mottagare. Förpackningens syfte identifiera skyddaär den ochatt varan,

omgivningen underlätta hantering och användning. Förpackningen ärsamt

Övergångenofta väsentlig del marknadsföringen. till förpackadeen av varor

inom allt flera branscher 1950-,ägde under 1960- och 1970-ta1en. Denrum

sammanvävd med utvecklingen distributionen b1.a. övergången tillvar av

självbetjäningsbutiker och industrins rationalisering, liksom med befolk-

ningens ökade levnadsstandard och ändrade konsumtionsvanor.

förpackningsbranschenInom har SPK undersökt delbranscher, nämligensex

glasförpackningar, plastförpackningar, aluminiumburkar, träförpackningar,

Wellpapp och kartongförpackningar.
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aluminiumburkarGlasförpackningar och

kemiska ochlivsmedel,till drycker,framför alltanvändsGlasförpackningar

tillkoncentreradSverige heltiTillverkningenprodukter. ärfarmaceutiska

glasför-tillverkarnade fyra störstaglasdivision. PLM ärPLMs aven av

be-förekommer ärglasförpackningaripackningar Europa. Import menav

produktionsvenska ärtransportkostnader. PLMshögapå grundgränsad av
Återvinningen uppgårvuxit ochglas harimporten.så4 stor avsomggrca

50 %.tillidag ca

haraluminiumburkar, där PLM ännuförgällerförhållandenLiknande en

Division Europas störstaCan ärposition. PLM Beveragedominerandemer
och läskedrycker.för ÖlaluminiumburkartillverkareSveriges endaoch av

importandelen98 % ärmarknadsandel pådivisionenSverige harI en -
Förbrukningen2 %.endasttransportkostnaderhögafrämstgrund avav

1982-89 ökat medperiodenläsk har underför öl ochaluminiumburkar ca

möjliggjorts det in-bl.a.ökningburkar,i antal% räknat46 avsomen

unikaternationellt retursystemet.sett

från kon-Sverige tillståndi krävsaluminiumburkartillverkafåFör att

hinder.formellafinns inga Eta-i övrigtmiljöskydd,förcessionsnämnden

krävs.investeringargrund dedock högbleringströskeln är stora somav

dryckesburkartillverkning ärSverige förfabriker iEtablering avnyaav
täcker denvälproduktionskapacitet ändåtänkbar, PLMsknappast mer

efterfrågan.svenska

hinder,formella äveningaglasförpackningar finnstillverkningFör menav
kon-på potentiellaåterhållandeinvesteringskostnademaverkar de högahär

kurrenter.
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Plastförpackningar

Tillverkningen plastförpackningar har ökatav mycket snabbt de årensenaste
från fjärdedel 1980 till drygca en tredjedel 1988 den- en totalaav

svenska förpackningsmarknaden. Plast har många fördelar jämfört med
konkurrerande material för förpackningar: bl.a. kan plastförpackningar ge
de förpackade längre lagringstider tackvarorna goda s.k. barriäregen-vare
skaper ifråga täthet fukt, lukt ochmotom Nya förpackningslösningargaser.
där plast ingår utvecklas fortlöpande. Plastförpackningar baseras på petrole-
umprodukter råvara. Av världens totala oljeförbrukningsom beräknas
1-1,5 % gå till framställning förpackningsmaterial.av

Allt fler förpackningar ingår i för returtagningsystem eller återvinning. För
plastförpackningar finns för närvarande inga sådana färdiga. Mångasystem

plast medsorters mycket olika egenskaper återvinninggör svår eller
omöjlig. Prov pågår dock med återvinning PET-flaskor. Det pågår ävenav
utvecklingsarbete med syftet åstadkommaatt returflaska plast. Därtillen av
kan nämnas det omfattande utvecklingsarbete pågår världen över medsom
syftet få fram biologisktatt nedbrytbar plast, kan komposteras.som

Köpama plastförpackningar består företag iav alla branscher.snartav sagt
Under år har köpare tillkommit inomsenare områdennya tidigare intesom
alls förpackade sina produkter. Detta har skett inom delar byggnadsmate-av
rialindustrin eller inom branscher transporterar i bulksom ellervaror
papperssäck såsom gödningsämnen, kemikalier och fodermedel.

Antalet företag tillverkar importeraroch plastförpackningarsom är stort,
de rätt omfattandetrots företagsförvärv ägt under delensom rum senare av

1980-talet. En del tillverkningenstor plastförpackningarav utgörsav av
beställningsarbeten. En tidigare undersökning från SPK från 1980 visar att
officiella prislistor inte är vanliga i branschen. Företagen framhöll då att
priserna i utsträckningstor efter vad marknadensattes tillåter och prisetatt
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sortiment ochkvalitet,konkurrensmedlet:viktigasteellerdet endainte var

viktigare.leveransförmåga var

tillfredsställande. Denfungerakonkurrensen poten-förefallerSammantaget

importan-importmöjlighetemamaterial,alternativafrånkonkurrensentiella

överkapaci-rådandeproduktutvecklingen, denintensiva26 %, dendelen är

företagen, demånganyetablering, deförmåttliga kostnadendenteten,

inom bran-ringa samarbetetdetofta köparnaochprofessionella samtstora

inomeffektiv konkurrensharförenligt SPKtalaralltschen att man en-
områden, ochpå vissastordriftsfördelarfinnsDockhelhet.branschen som

företagsförvärv har ägtMångaägarförhållanden.bindningarvissa genom

år.under senarerum

Trajbrpackningar

harm.m. ochlastpallartransportförpackningartillidag främstanvändsTrä

få medelstoranågraharmarknadsandel. Branschensjunkandelångsiktigten
band mellanfinns trä-Ofta närasmåföretag.övrigtbestår iföretag avmen

träförpackningar skerTillverkningsågverksföretag.förpacknings- och av

vidträförpackningsföretag,inomhåll t.ex.andra änmångaäven rena

verkstadsföretagvidellerbönderskogsägandesågverken, stora somav
fördärmedBranschen ärträförpackningar. utsattanvändersjälva en

obetydlig importande-importen ärkonkurrens,potentiellbetydande atttrots

5 %.len är ca

Prisernakostnadsbaserad.träförpackningar ärPrissättningen samman-

för sågadeprisutvecklingen trävaror.meddärför närahänger

Wellpapp

på grundWellpapp,90-95 %idag tillTransportförpackningar består somav

substitut.konkurrenskraftigasaknarskyddsegenskapersina godaav
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Wellpappen är därmed grundelement i många branschers distributionssys-ett

Kunderna utgörs företag i flestade industribranschertem. handels-samtav

Återvinningsgradenoch transportföretag. mycket hög 80-85är %.

Wellpapp homogenär produkt i betydelsen kund kan erhålla iatten storten
likvärdiga wellpapprodukter från samtliga tillverkaresett i landet. Ofta har

dock köparen krav på emballagekonstruktion förutsätter särskiltsom en
framtagen förpackningsmaskin. Alla wellpappföretag kan idag levererastora

förpackningsmaskiner. innebärakanDet kundföretaget indirekt knyts tillatt

leverantören.

Genom successiva företagsförvärv har wellpappindustrin blivit allt mera
koncentrerad. finns idag fyraDet tillverkare med marknadsandelar påstora

20-30 % vardera. Vid mitten 1980-talet tillkom femte företagettav -
Dalwell idagAB har %4 den svenska marknaden. Importande-som ca av-
len litenär ca 3 % växande. Företagen har intemationaliseratsmen genom
köp producerande anläggningar i andra länder, huvuddelenav men av pro-
duktionen påavsätts respektive nationella marknad. Detta gäller även den

svenska produktionen, vilken 2endast % Inriktningenexporteras. motav

hemmamarknaden sammanhänger delvis med wellpapp skrymmandeäratt

och kostsamt delvis med företagen behöveratt transportera, näraatt

kontakter med sina kunder för kunna tillgodose deras önskemålatt om mer
omfattande distributionslösningar.

inbördesDet beroende finns mellan de få företagen skapar försiktigsom en

och undvikande attityd till priskonkurrens. stället konkurrerarI medman
andra medel. Företagen bedriver mångsidig emballageverksamhet och har

i allt högre grad inriktat sig tillverka totala distributionssystematt

kunderna. Samtliga wellpappföretag knutna tillär koncerner och harstora

relationernära till pappersindustrin.
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Bl.a.wellpappindustrin.sig förintresserattillfällenflertalvidNO har ett
överenskom-slagsförekom1970-talet tystdet i slutet ettvisade NO att av

frånkunderskulleinteinnebörd taföretagenmellan attmelse manav
tillfälleVidstandardprodukter. ettandra ängälldedetvarandra när varor

ingående företagenWellpappföreningen attde ivid viteförbjöd NO1984

prissättningmarknadsföring,vad gälldesamverka m.m.

råderhandelsområdetPåej.föreliggeretableringshinderformellaNågra

frihandelsavtal medSverigesförinomWellpapptullfrihet föridag ramen
slagsvisserligenanläggningar utgör ettförInvesteringskostnademaEG. nya

kapitalintensivrelativtwellpappindustrin äretableringshindernaturligt en

Wellpapptillverkningmöjligtändåprocessindustri, det startaär att avmen
visar1980-taletmitteniDalwellföretagetTillkomstenskala.i liten avav

wellpappmarkna-inkommanytillträdandeförmöjligt attockså det äratt

den.

Kartøngförpackningar

livsmedels-inomalltframföranvändskartongochFörpackningar papperav
%.industrin 20 Köparnakemisk-tekniskadeninom80 %industrin samt

företag.förhållandevisallmänhetbestår i storabranscheri dessa av

fallvissaoch imed plast-falli vissa ersättasKartongförpackningar kan

seghetsåsomegenskaperspeciellamån kartongensidenglasförpackningar,

sannoliktsikt kommerPå längreavgörande.intetryckbarhet äroch

kartong-såvältillallvarlig konkurrentbliplastnedbrytbarbiologiskt att en

plastförpackningar.traditionellaförpackningar som

tvåiindelas segment:Sverige kanikartongförpackningarMarknaden för

ochförpackningstillverkareeuropeiskasamtligaför eni fri konkurrensen
dettillverkare. Isvenskahuvudsakför ikonkurrensbegränsad enaannan

tilloriginalrättighetersamtligaförpackningsmaskinensåvälfallet är som
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förpackningen kundens egendom, vilket gör det lätt för kunden byta för-att
packningsleverantör. I det andra fallet konstrueras kartoneringsmaskinen och
förpackningen materialspeciñkationutan att eller stansmatris utlämnas till
kunden. Hela förpackningssystemet dåär leverantörens egendom och kan
enbart hyras kunden.av

Företag behöver förpackningar för få ochsom produkter med långstora
livscykel t.ex. kaffe, tvättmedel, glödlampor investerar i karto-storaegna
neringsmaskiner och köper sedan förpackningsmaterialet i fri konkurrens på
främst den skandinaviska marknaden.

Företagskoncentrationen vad gäller tillverkning kartongförpackningar ärav
hög. Tetra dominerar helt vad gäller förpackningar för flytande livsmedel,

Åkerlundoch Rausing har nära hälften marknaden för kartongför-av
packningar för fasta livsmedel. Importen, 1987 svarade för 10 %som av
den svenska marknaden, ökar emellertid snabbt, bl.a. etableringargenom

utländska försäljningsbolag i Sverige.av

De företagenstörre hyr i allmänhet sina förpackningsmaskinerut till
kunderna. I hyresavtalet stipuleras då kunden skall köpa helaatt sitt behov

förpackningsmaterial från maskinuthyraren.av Dessa materialklausuler

inköpsbindningar hindrar andra leverantörer förpackningsmaterial frånav
komma in påatt marknaden och begränsar därmed konkurrensen. Vanligtvis

förlängs hyresavtalet fortlöpande i ettårsperioder med bibehållen fullständig
Äveninköpsbindning. i de fall då kunden köper förpackningsmaskinen kan

inköpsbindande avtal förekomma.

Företagen konkurrerar såväl med priset med kvaliteten på materialetsom
och servicegraden. Prisnivån på det systembundna förpackningsmaterialet

ligger i genomsnitt 20-25 % högre i falletän frittmed förpackningsmaterial.
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Kartongmarknaden påverkas offentligarad regleringar, i synnerhetav en

lagstiftningen rörande material i kontakt med livsmedel. EG-kommis-Inom

sionen pågår kontinuerligt harmonisering förpackningsregler avseendeen av

olika materialområden.

Sammanfattning

Konkurrensproblemen påtagliga det gäller glasförpackningarär ochnär

aluminiumburkar, där tillverkarePLM är och där även denensam

potentiella konkurrensen är del kartongindustrin finnsInomsvag. en av

konkurrensbegränsningar förekomsten inköpsbindningar. Inomgenom av

andra delar förpackningsindustrin verkar problemen mindre.av vara

Wellpappindustrin domineras visserligen några få företag kon-storaav som
Ändåkurrerar med andra medel priset.än har företag lyckatsett nytt

etablera sig i Sverige 1980-talet,under vilket visar etableringshindrenatt

inte oöverstigliga. såvälInom plast- träförpackningsindustrin,var som som

bägge domineras mindre företag och där de naturliga etableringshindrenav

små, förefallerär konkurrenssituationen tillfredsställande.vara

3.2.7 Massa- och pappersindustrin

Skogsindustrin landets viktigasteär basnäringar. Branschensen av

dvs. dess med avdrag för importerade insatsvarornettoexport export- -
hälftennästan den svenska industrins totalamotsvarar nettoexport.av

Stark tillväxt och strukturomvandlingsnabb har präglat skogsindustrin under

l980-ta1et. kapitalkrävandeDen och pappersindustrin dominerasmassa- av

fåtal mycket företag. sågverksindustrin, stordriftsför-Inom därett stora

delarna inte alls lika markerade, har strukturomvandlingen varit betydligtär

mindre långtgående. Sågverksindustrin ingår idock SPKs här aktuella

studie.
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Inom och pappersindustrin har undersöktSPK delbranscher,tremassa-

nämligen tidningspapper joumalpapper.ochpappersmassa,

Pappersmassa

Pappersmassa viktigasteden insatsvaran vid produktionär Tvåav papper.

tredjedelar den i Sverige producerade ingår i integreradeav pappersmassan

för vidareförädling till inom den industrin. Denprocesser papper egna

resterande tredjedelen avsalumassa; 29 % produktionenutgör exporterasav

%och 5 säljs på den svenska marknaden uppgifterna 1989. Kunder-avser

är papperstillverkande företag ofta har förhandlingsposition.starkna som en

Relationerna mellan köpare och säljare normalt långsiktiga.är Kontrakten

sluts kvartalsvis prisjusteringar.med

råvaraDen föranvänds papperstillverkning i Sverige består till närasom

90 % Returpapperet för 10endast drygt %av pappersmassa. svarar

uppgiften 1989. andra länder använder pappersbrukenI betydligtavser en

högre andel returpapper.

Produktion förknippad med betydande stordriftsfördelar.ärav pappersmassa

emellertid ocksåMassan är bulkvara relativt känslig förären som

transportkostnader. Marknaden för i intematio-hög gradärpappersmassa

nell. nordamerikanska tillverkarnaDe dominerar och prisledare. Pris-är

bildningen påverkas konjunkturer och valutarörelser.av

Några formella importbegränsningar för föreligger inte. Depappersmassa

totala råvarutillgångama i Sverige heller inget direkt hinder förutgör

potentiell konkurrens. mätningarNya de avverkningsbara skogstillgång-av

i visarlandet det kommer finnas betydande expansionsutrym-att att ettarna

långt in på sekel. finns betydande naturliga etablerings-nästa Däremotme

hinder beror de investeringskostnader krävs på destora samtsom som

etablerade företagens försteg i kunnande, storlek och effektivitet. Till det
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förfogar överskogsföretagensvenskasambanden.vertikala Dedekommer

vidareföräd-delenochråvarutillgångar, större pappersmassanavstora egna
inga1980-talet hardelenUnderpappersbruk.i mas-las nyaavsenareegna

in-gjorts harinvesteringarbetydandei Sverige. Desafabriker byggts som

produktion.ökadmöjliggöraförtekniktrimningpåriktats att

viavirkesmarknadenpåinköpssamarbetevisstharSkogsbolagen ett

pris-bl.a.omfattarSamarbetetinköpskartell.inköpsbolag,regionala resp
samord-ochsågverksflisochsågtimmermassaved,överenskommelser om

harInköpssamarbetetvirkesråvara.skogsbolagensning transporter avav
granskar dettanärvarandeförNO,undersökningtilltagits somavupp

ärende.

journalpapperochTidnings-

däremotjoumalpappermedanprodukt,homogenTidningspapper är en
användningsområden.skildadelvismedkvaliteterolikamångabestår av

tidnings-specielltproduktionen,ifinnsstordriftsfördelarBetydande av

princip endastibegränsas trans-storlekgeografiskaMarknadens avpapper.

portkostnaderna.

samtligafinnstidningspappergällerVadstarka.förhållandevisKunderna är

slutsTidningspappersavtaletorganisation.endaisamladekunder en
funnitssäljarkartellochköparesammanslutningmellan somårligen enaven
mellansolidaritetenmedköparsidanfrånmotiverasSamgåendet1950.sedan

allaavtaletGenomtidningsföretagen. garanterassmå sammaoch dede stora

också lägreinnebärAvtalet transport-kvantitet.inköptpris oavsettton,per
inteavtaldåvarande1975ansågförsäljningskostnader. NO attsenastoch

Även finnsjournalpapperför ettmening.iskadlig verkan KBLsmedförde

tryckerier.ochförlagärKöparnastarka köpargrupper.relativtantal
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Tidnings- och joumalpappersbruken 3ägs internationellt verk-stora,av
företag: MoDo, SCA och STORA. Samtliga s.k. integreradesamma är pap-

persbruk, vilket innebär i den anläggningen tillverkaratt all denman egna
mekaniska behövs, i vissa fall även den kemiska varie-massa som Imassan.
rande grad används därvid elkraft från kraftenheter inom den skogs-egna
koncernen.

Någon import tidningspapper till Sverige förekommer inte. Hem-av

mamarknaden försörjs helt de svenska bruken. joumalpapperFör ärav
importen betydande 25 % leveranserna till den svenska marknaden 1989av
räknat i ton. Importhindren är små och består endast tull på journal-av en

uppgår till 2-2,2 % beroende på kvalitet.papper, som

såvälFör tidnings- joumalpapper finns rad naturliga etableringshin-som en
der har med produktionens och organisationsom art göra. De svenskaatt
företagen internationellaär storkoncemer med kunnande och etableradstort

position. Pappersbruken helintegreradeär egna massafabriker, närhet till

råvara och ibland elkraft. maskinerDe används ha uppnåttegen som anses
optimal storlek, och investeringskostnadema är mycket stora.

finnsDet mångaäven offentliga regleringar på området. Ett pappersbruk

kräver tillåtlighetsprövning regeringen, bl.a. innefattar bedömningarav som
sysselsättning, råvarutillgång och energihushållning.av Prövning krävs

enligt plan- och bygglagen, miljöskyddslagen, vattenlagen och lagen om
träñberråvara. Det bör också påpekas möjligheten för utländska företagatt

förvärva skogsegendomatt är begränsad i Sverige.

Vad gäller de privata regleringama på området har vi redan nämnt

tidningspappersavtalet, dock NO bedömts medföra skadligsom av
verkan. För joumalpapper existerar inga motsvarande avtal.
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Mellan tillverkarna i Sverige, och FinlandNorge fanns länge kartell-

registrerade avtal hemmamarknadsskydd avtalspartema avstod frånom

till land i Norden, hade tillverkningexport annat ellersom egen av samma
liknande papperskvaliteter. avtal upphördeDessa igälla början 1970-att av
talet. granskningEn de s.k. Scanorganisationemas verksamhet har skettav

på NOs initiativ i början 1980-talet.av

Sammanfattning

Starka krafter i balans skulle kunna passande samlingsrubrik förvara en
konkurrenssituationen vad gäller såväl tidnings- ochpappersmassa som
joumalpapper. Dock med viss tvekan: samverkan mellan köparna,

möjligheterna till import, frånvaron juridiskt belagda konkurrens-samt av

begränsande avtal med skadlig verkan kanske inte tillräckligär för heltatt

balansera de starka svenska producentema. De senare gynnas av en
mängd omständigheter, framför allt de naturliga etableringsbarriärema.av

3.2.8 Konsumentvaror

dagligvarorKonsumentvaror varmed här livsmedelexkl. övrigasamtavses-
är heterogen drag de säljsär ivaror atten grupp, vars gemensamma-

detaljhandel och huvudsakligen köps för privat bruk. Bland dagligvarorna

ingår mjukpapper, kemiska produkter för hushållsbruk, glödlampor,samt

batterier Sammantaget dessa för %4 den totala privatam.m. svarar ca av
konsumtionen. Gruppen övriga betydligtär denstörre förvaror svarar ca-
35 % den privata konsumtionen och består dels hushållskapitalvarorav av-
personbilar, köksmaskiner, hemelektronik, möbler, dels övriga tillvaror
hem och hushåll, fritidochsport m.m.

Många leverantörer finns för de flesta konsumentvaror, import-men
konkurrensen varierande.är Distributionen sker ofta specialiseradegenom
butiker sporthandel, bokhandel, optiker etc.. vanlig formEn prissätt-av
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konsumentpris. Medrekommenderarleverantörenning är ut-ettatt

detalj in-Cirkapris beräknas handelnsrekommenderadegångspunkt från detta

också vanligtåterförsäljarrabatter.köpspriser angivande Det äravgenom

hela sortimentetbranschorganisationer cirkaprislistor täckerutatt ger som

inom detaljhandeln till dessa centralavaruområden. Följ samheteninom olika

för märkesvaror, därvanligen synnerhet gäller dettaprislistor hög.är I

form Låg-påtryckningsmedel i leveransvägran.också harleverantörerna av

märkesvaror harsitt sortiment medprisbutiker försöker kompletterasom

med få leveranser.ibland problem att

butikerna, den begränsarinnebär service tillCirkaprissättning menen

eftersom de centralt bestämdasamtidigt mellan dem,konkurrensen

kostnadsförhållandena hos deinte återspeglar de verkligacirkaprisema en-

prisrekommendationemadetalj handelsföretagen. Till detta kommerskilda att

effektiva företagen, såmindre ävenpå förhållandena hos deofta baseras att

kostnader.marginaler täcker deras Systemetskall kunna fådessa som

hjälpadetaljhandeln ochinomdärmed begränsa konkurrensenkommer att

ineffektiv företagsstruktur.till bevaraatt en

kläder,delområden, nämligenundersökt åttadenna har SPKInom grupp

läromedel,trycktamjukpapper,läkemedel, dagstidningar,glasögon,

ochpersonbilar, reservdelar reparationer.elektriska hushållsapparater samt

Kläder

20 åren,kraftigt under deökat mycketkläder harImporten senasteav

Fortfarande finns docktill 70 % 1960-1980.ökat från 15importandelen har

länder.från de flesta Importenpå i genomsnitt 15 % på importentullen

restriktionerkvantitativalågprisländer ytterligare begränsadfrån vissa är av

dock upphöra.multiñberavtalet, kommerdet s.k. attsomgenom
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standardiseradeförmodeller, ävenvariation ifinnskläderFör storen
försäljnings-selektivapriskonkurrensen.begränsavilket kan sägasplagg,

åttadominerasFörsäljningenförekommer.leveransvägranmed avsystem
mellansamverkanVissmarknaden.50 %detaljhandelsföretag med avca

frivilligabranschorganisationer,viaförekommerdetaljhandelniföretagen

varit ihari branschenlönsamheten stort settfranchising.fackkedjor och

förhållandevis lättocksåtio åren. är attDetdeoförändrad under senaste

för denvilketdetaljhandeln, är poten-inom gynnsamtföretagetablera nya

konkurrensen.tiella

Glasögon

allaglasögon. Nästan1,2 miljonerårligensäljs överSverigeI par

Optikerutpro-bågar.allahuvuddelenliksomglasögonlinser importeras, av

säljs medfärdigglasögon,i form s.k.substitutharvade glasögon ett somav
delenhar underglasögonPriserna påbåda linserna.påfasta styrkor senare

konsumentprisema.genomsnittligadeökat än1980-talet merav

cirkaprislistordei detaljistledetprissättningendel styrs somEn avstor av
Även rekom-linserlägprisimportöreralla leverantörer.större avut avges

im-normaladebaseradecirkapriseranvändakundersinamenderar att

i ställetoptikemalågprisimportenpåvinstenkommerså fallportprisema. I

tillgodo.för konsumenten

delsfinnsDetglasögon. ettbidrag till köpfåkanVissa konsumenter av

medochoch ungdombarnlandstingenfränbidrag personersom ges
till arbets-arbetsgivarefrånersättningdelsförändringarsjukliga ögonen,av

subventioner kan ävenallaLiksomskyddsglasögon.terminal- ochförtagare

priskänslighet.minska konsumenternasdessa
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Läkemedel

Efterfrågan på receptbelagda läkemedel påverkas inte direkt priset,av
eftersom den väljer produkten läkaren inte denär står försom som
kostnaden patienten och skattebetalarna. denI öppna vården betalar patien-

för närvarande själv högstten 75 kr. för den medicin skrivsreceptper som
överskjutandeDen kostnaden betalas riksförsäkringsverketut. den s.k.av

läkemedelsförmånen. denI slutna vården står landstingen för hela läkeme-

delskostnaden.

finnsDet förhållandevis många läkemedelsföretag 174 31st, varav
svenska, det någraär få dominerar. företagTre står för 43 %men som av
försäljningen. Företagen starktär specialiserade, vilket innebär att

konkurrensen sker på vissa marknadssegment. Produktemas forskningsan-

knytning och patentskydd företagen åtminstone temporärt betydandeger ett

skydd från konkurrens. Marknadsföringen läkemedel via läkemedelskon-av

sulenter dyrbarär och de etablerade företagen. börstora Det ocksågynnar

framhållas generika dvs. lågpriskopioratt kvalitet ori-av samma som-
ginalpreparaten i Sverige har internationellt låg andel läkeme-setten av-
delsmarknaden.

Handeln med läkemedel starkt koncentrerad.är Apoteksbolaget har monopol

på detaljhandelsförsäljningen, och grossistema endast två tillärsom-
antalet har också skyddad ställning.en-

Dagstidningar

Dagstidningar fyller flera funktioner nyhetsförmedling, opinionsbildning,-
förströelse och annonsering. De arbetar på antal regionala ochett stort

lokala marknader. Endast vissa storstadstidningar framför allt kvällstid--
ningarna har riksspridning. finns iDet Sverige relativt många och av va--
randra oberoende tidningsutgivare. Fusioner och nedläggningar har
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emellertid lett till ökad regional monopolisering dagspressen. Fören av

tjugu år sedan fanns 50 i landet hade två eller flera flerdagarstid-orter som

ningar. Idag finns endast 15 sådana orter.

landet helhet finns idag drygt 130 dagstidningsföretag olikaI med 75som

50 bara tidning. fyraägargrupper, De största ägar-st utvarav ca ger en

för %47 den totala dagstidningsupplagan, och de 12svarargruppema av

för %.74största

Tryckfrihetsförordningen och tidningar,rättengaranterar att starta utge

den tekniska och ekonomiska utvecklingen gjorthar det allt svårare attmen

tidningar. Annonsförsäljningenetablera dagstidningar påstoranya gynnar

bekostnad mindre, vilket har förmycket betydelse tidningarnasstorav

ekonomi.

Statligt tillkom år 196970presstöd för säkra mångfald hindraochatt

tidningsnedläggningar. Stödet har kraftigt i omfattningökat 474 milj. kr.

Produktionsbidrag utgår198889. till 80 dagstidningar år 198990. Tillca

momsbefrielsedetta kommer såväl för förlösnummer abonnemangsom

uppgå till 900 miljberäknas kr. och subventioner via reducerad reklam-ca

för 1986 beräknats till omkring 370 milj.skatt har kr..

har gjort det möjligt för många tidningsföretag skaffaPresstödet modernatt

tryckeriutrustning. överkapacitethar företagDet dessa degett en som

för konkurrera på civiltrycksmarknaden, vilket har fått tryckeri-använt att

företagen kritisera presstödet.att

Priserna på dagstidningar fördubblats 1980-talet. bidragandehar under En

till prisökningen missgynnat effektiva tid-orsak kan presstödet deattvara

ningsföretagen effektivitetenoch därmed i hela branschen. Sedan presstödet

infördes flerdagarstidning sig ifrånhar endast arbetat stödberoende. Deten

finns emellertid andra orsaker har med branschens karaktäräven attsom
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Prissättningengöra. dagstidningar sålunda ofta hänsyn till förväntadetarav

kostnadsökningar. möjligtDetta bl.a. påär grund abonnemangsför-attav

säljningen föga priskänslig.är Dagstidningsföretagen också specielltär

känsliga för arbetskonflikter, eftersom utebliven försäljning särskilt vad-
gäller inte går kompensera i efterhand.attannonser -

Mjukpapper

Mjukpapper utrymmeskrävandeär och drar transportkostnader, varförstora

den svenska tillverkningen sker med inriktning försäljningpå inom Sverige.

Viss import finns, den förhållandevisär begränsad.men

Tillverkare mjukpapper några få företagär vartill kommer någrastoraav

nischföretag och lokala tillverkare. Endast inom område finnsett en
fungerande importkonkurrens. amerikanskaDet företaget Procter Gamble

har via priskrig ökat sin andel marknaden för blöjor från %5 1988 tillav

% 1990.44

Generellt råder Överproduktion inom mjukpapperstillverlmingen, såväl i

Norden i övriga Europa.som

Tryckta läromedel

nationellaLäromedel starktär produkter. går inteDet köpa läromedelatt ett

från land med undantag för vissa språkböcker. Marknaden bestårett annat

antal delmarknader ämne stadium. Tryckta läromedel skiljerettav resp

sig också från många andra de är upphovsrättsligtattvaror genom

skyddade, dvs. till utgivning förbehållenrätten viss juridiskär eller fy-en

sisk företag kan därför inte plagieraEtt konkurrerande företagsettperson.

bästsäljare.
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delarväsentligatäckerläromedel ettdvs. sådanaBasläromedel avsom

institutfastställsläroplangällandeenligt statenskursmomentellerämne av

myndighet.reglerandefungerarområdedettapåläromedel,för somsom
dockläromedel ärtotala antalet2 500. Detbasläromedel ärAntalet ca

företagentvåstark de störstaFöretagskoncentrationen ärbetydligt större. -
Utveck-för 80 %.fyraförsäljningen och de störstahälftenstår för nära av

år och kanpågå i fleraläromedel kanframtagandeförlingsarbete nyaav
kostnadskrä-Marknadsföringen ärmilj. kr.på flerainvesteringarmedföra

finns därförlärarna. Detbesökerkonsulenterviaskerdå denvande, som

ökatiden kommerdenunder närmaste attkonkurrensenutsiktersmå att

nyetableringar.genom

ochläromedelför trycktakonkurrensmedletfrämstadetKvaliteten utgör

sinasökt öka1980-taletunderföretag harhand.i andra Ingetpriset kommer

inköpförEkonomiskaprissänlcningar.marknadsandelar avramargenom
ochbeslutarRektorni varje kommun.Skolstyrelsenläromedel sätts omav

läromedelscentralkommunalfinnskommunermångainköp. Idelegerat en

emellertidfinns detSammantagetinom kommunen.inköpensamordnarsom
beställningarsinalandet. görhela Despridda överantal köparestortett
pedagogiskasamordning. Denvanligenochanbudsförfarande utanutan

möjlighetersmåefterfrågan, vilketvariation i atttilllederfriheten stor ger

priset.förhandla om

hushållsapparaterElektriska

ochdisk-,frys, tvätt-kyl,hushållensFörutom apparater,tyngre som

produkterlång rad lättareingårfläktartorkmaskiner, spisar, somenm.m. ,
hårtorkarköksmaskiner, rakapparater,Strykjärn,symaskiner,dammsugare,

Många ärhushållsapparatema.elektriska apparaternabland de avm.m.
tidentillförs helaområdetproduktutveckling ochintensivförföremål nya

produkter.
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Importandelen uppgår till 45 % för vitvaror och 90 % för lättareca ca
produkter. Electrolux den dominerandeär säljaren med 50 % vitvaru-ca av
marknaden och 20 % marknaden för lättare produkter. Sammantagetca av

finns i Sverige 40 leverantörer dvs. företag tillverkar, importerar ellersom
bedriver grossistverksamhet. Samtliga större leverantörer cirka-utger
prisrekommendationer till handelsledet. Följ samheten till dessa rekommen-

dationer dock låg.anses vara

Personbilar, reservdelar och reparationer

De marknaderna för personbilar,tre reservdelar och tillbehör samt
bilreparationer har starkt samband med varandra. berorDet bl.a. på de avtal

billeverantörer träffar återförsäljaremed och verkstäder bl.a.som om en-
säljasamrätt visst bilmärke inkl.att reservdelarett utföra garantire-samt att

parationer för bilmärket.

Sammantaget uppgår försäljning bilar, reservdelar tillbehörochav nya samt
bilreparationer till omkring 10 % den totala privata konsumtionenav
personbilar 6 %, reservdelar %,l reparationer 2 %. Områdets vikt i den

privata konsumtionen har också ökat väsentligt under 1980-talet med nära

4 procentenheter.

Personbilar bilar med tjänstevikt under 3 500 kg har mycketen storen
marknad i Sverige. finnsDet i landet 3,5 milj. bilar, vilket betyder attca
det går 2,4 innevånare bil. Bilmarknaden kan indelas i olikaca per

marknadssegment med hänsyn till bilarnas storlek, prisklass eller bilmodell.

Inom marknadssegment har olika bilmärkenett hög substituerbarhet.

Bilar kapitalvarorär med ganska lång livslängd, och de därtillär för-

hållandevis komplexa och differentierade. Komplexiteten har på årsenare
ökat till följd ökat inslag elektronik, plus deett förav systemenav nya
avgasrening. Till detta kommer uppenbara stordriftsfördelar i produkt-
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utveckling, tillverkning och marknadsföring. Dessa omständigheter i sigger

producentema stark ställning konsumenterna. Marknadsföringengentemoten

också sådanär det svårt förär konsumenten rationellagöra val.att att

Personbilsmarknaden brukar därför ofta få exempliñera marknadsformen

monopolistisk konkurrens.

Å sidan finnsandra internationellstark konkurrens vad gäller bilar.en nya
finns ingen given geografiskDet begränsning marknadens storlek. Manav
intekan heller vidare hävda bilköp generellt skulleutan att ett sett vara

nödvändigt konsumentens synvinkel i den meningen konsumentenattur

skulle möjlighetsakna avstå från köp. bilarAv de nyregistreradesatt som

i Sverige under 1989 30 % tillverkade i Sverige. importeradRestenvar var
från framför allt Västtyskland och Japan. Importen japanska bilar harav

ökat mycket kraftigt under 1980-talet, då deras andel den svenskaav
marknaden ökade från till14 25 %. Under 1988 väckte de svenska

biltillverkama frågan begränsning den japanska bilimporten,om en av men
initiativdetta awisades.

Reservdelar och tillbehör består mycket antal produkter. Somett stortav

exempel kan nämnas Volvo har 110 000 artikelnummer i sin reservdels-att

katalog. följer bilens ökadeDetta komplexitet, i sig medför ett svagtav som

konkurrenstryck.

Bilreparationer till skillnad från deär övriga produktområdena tjänsten som

fysisknormalt kräver närhet till kunden. Marknaden för bilreparationer

består därför många, geografiskt skilda delmarknader. Till detta kommerav

skillnaderna mellan bilmärken och olika årsmodeller. Vissa konsumenter har

tillräckligt intresse,med tid och kompetens avstå från verkstädemasatt

tjänster för i självastället sina bilar. dessa kompetentaatt Menreparera

konsumenter blir troligen allt färre i takt med bilarna blir alltatt mer
komplexa.
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Bilamas Ökade komplexitet, den låga substituerbarheten på reservdelsom-

rådet mönsterskydd för bl.a. bilplåtdelar exempel på egenskaper iärsamt

själva produktionssystemet tenderar öka leverantörernas inflytandeattsom

och begränsa konkurrensen. Till detta kommer antal samordnadeett

förfaranden t.ex.som

generalagentemasleverantöremas samverkan eller avtal med återför--
säljarledet exklusivavtal med marknadsdelning eller områdesindel-

ning:

generalagentemas rekommenderade cirkaprislistor för personbilar och-
rekommendationerreservdelar genomsnittlig tidsåtgång;samt om

generalagentemas garantier och serviceinstruktioner;-
återförsäljarnas prissamarbete inom angående inköps- för-MRF och-
säljningspriser på bilarbegagnade m.m.

del konkurrensbegränsningar på områdetEn har enligt konkurrens-prövats

lagstiftningen. har bl.a. förmåttNO branschen bort de exklusivbe-att ta

stämmelser tidigare hindrade återförsäljare sälja konkurrerandeattsom
Ävenbilmärken. tidigare regler hindrade återförsäljare säljaattsom en

utanför sitt distrikt har modifierats. Branschomfattande prissamverkan

mellan billackeringsföretag har upphävts.

finns vissa offentliga regleringar begränsar konkurrensenDet påsom

bilområdet: tullardels för bilar importeras från länder utanförsom

EGEFTA-området, tekniskadels antal handelshinder avgasbestämmel-ett

certifiering fordon, bestämmelser viss utrustning m.m.ser, av om som

importkonkurrens.motverkar Avvikande regler i olika länder för främst

typgodkännande bilar leder till omfattande testprocedurer medförav som

bilpriser.högre
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Sammanfattning

finnskonsumentvarorområdetpåbranscherna enundersöktade SPKI av
förefallerglasögonochkläderkonkurrenshinder. Förolika slagrad av

gällerVadområden.övrigamedjämförtsmå,ganskahindren vara
konsumenter-förhållanden görinstitutionella attdels deläkemedel finns som

företagskoncentrationenlångtgåendemycketdels denpriskänsliga,inte ärna
mångapåuppdelningenframhållasbördagstidningarhandelsledet. Föri

priskänslighet.begränsadekonsumenternasdelmarknadergeografiska samt

detkonkurrens:förhinderolikaradfinnsläromedeltrycktaFör en
mångadekaraktär,nationellaprodukternas separa-skyddet,upphovsrättliga

utvecklingskostna-drygadeföretagen,fådedelmarknadema, storata men
köparna.hospriskänslighetenlågamycketdendema samt

importen ärochföretag,fånågrafrämsttillverkas storaMjukpapper av
begränsasreparationerochreservdelarbilar,områdetbegränsad. Inom

Ökadebilarnasmedgöraharorsakerdelvis attkonkurrensen somav
horisontelltochvertikaltformerolikaävenkomplexitet avavmenm.m.

regleringaroffentligavissafinnsDärtill somföretagen.mellansamarbete

importen.begränsar

tjänsterPrivata3.2.9

skildavittsåinnefattarbegreppvidsträckttjänster ärPrivata ett som
förströelse.ochutbildning,reparationer, transporterverksamheter som

företagstjänster.ochkonsumenttjänsteriindelasocksåkanVerksamheten
privatabådeharoftatjänsteföretageftersomflytandedock ettärGränserna

dominerarkonsumentledet matser-kunder. Iföretagochkonsumenter som
denhårvård. Iochnöjesverksamhetflygcharter,bilreparationer,vering,

tiondelförkonsumenttjänstema avkonsumtionen encaprivata svarar

utgifter.totalakonsumenternas
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typiska tjänsteföretaget arbetarDet lokal marknad varierandemeden

grad konkurrens. Behovet närhet till kunderna ofta påtagligt. Vanli-ärav av

det påär endast finns flerastörre det konkurrerande företagortergen som

i och bransch. Importkonkurrens förekommer inte. kanDäremoten samma

fördet delar den privata tjänstesektom finnas potentiellverksamstora av en

följdkonkurrens låga etableringskostnader och goda möjligheter försom av

kunderna utföra tjänsterna i regi. gäller främst tjänsterDetta dockatt egen

kräver investeringar i realkapital eller specialistkunskaper.storasom

Offentliga regleringar kan hämma konkurrensen förekommer inomsom

vissa tjänstebranscher. Regleringarna formen koncessionsgivningkan ta av

eller tillståndsprövning.

området privata tjänsterInom har SPK undersökt bl.a. branscherna för

industriell tvätteriverksamhet, hotell, begravningar, reparationer vitaav

och elektronikprodukter.reparationerservicevaror av

Industriell tvätteriverksamhet

Tvätteritjänster består i huvudsak kemisk ochtvätt vattentvättav av

persedlar och textilier, ofta i kombination med leasingsystem innebärsom

tvätteriet för textilförsörjningen.hela Tydliga stordriftsfördelaratt svarar

inomfinns branschen, vilket framgårbl.a. antalet tvätterier minskatattav

nedläggningar sammanslagningar små tvätterier.och Storleks-genom av

strukturen fortfarandedock mycket blandad med allt från centralt belägnaär

enmansföretag handhar privata hushåll, till industrier medtvättsom

helautomatiska tvättlinjer fleraoch hundra anställda. arbetarDe senare

främst offentliga inrättningar,med industrier, hotell o.d.tvätt

Bland de tvätterierna finns såväl privata landstingsägdastörre enheter.som

24 landstingstvätterierna intar oklar särställning, påDe bl.a. grund atten av

de för vinstkrav privata tvätterier ochär de harutsatta attsamma som
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lägre kapitalkostnader dessa då kapitaletän anskaffats lån frångenom
landsting än lån på den öppna marknaden. Tidigaresnarare genom

tillämpades också olika Tvister har också förekommit påmomsuttag. grund

olika tolkningar innebörden den kommunala kompetensen enligtav av av
kommunallagen.

Priser lämnas ofta anbud eller offerter, baserade på tids- ochgenom

kostnadsstudier på konkurrenters lämnade priser. Ofta skrivssamt avtalett

mellan kund och tvätteri. flerårigaI avtal finns prisregleringsklausuler.

Onormal kostnadsutveclding medför omförhandling. Prisutvecklingen har

under delen 1980-taletstörre varit parallell med KPI.av

Hotell

Hotellbranschen har under år förändrats på flera sätt. Rumskapacite-senare

har byggts med 35 % under 1980-talet.ten Samtidigtut har antalettca

mindre hotell upphört. De nybyggda hotellen ofta främstär uppfördastora,

de hotellkedjoma och ofta lyxkaraktär.stora S.k. lågprishotell harav av

också etablerats på tid. Någon konkurrens frånstörre utländskasenare

företag förekommer inte.

Hotellbeläggningen iär genomsnitt låg endast 45 % och har stadigt- -
minskat under l980-talet. Beläggningen dock ojämn; 10 %är hotellenca av

för hälften den totala beläggningen. Beläggningen är heltsvarar av

avgörande för intäkterna påverkar de fasta kostnaderna. Prissänk-men

ningar under och veckoslutsommarsäsong medför variationer i denstora

genomsnittliga intäkten för hotellrum.ett

Lönsamheten har minskat och hälftenär lönsamheten i tillverkningsin-nu av

dustrin. Däremot har det tidigare varit lönsamt bygga hotell,att nya
Ägarnaberoende på de ökade fastighetsprisema. sällan förvaltareår ho-av

tellen, dvs. fastighetsförvaltningen helt skild frånär själva driften.
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iomsättningen70 %för drygtkonferensmarknadenAffars- och avsvarar

traktaments-ochändradepåverkas bl.a.Efterfråganbranschen.hela rese-av
ingethärPrisetrepresentation. ärvidavdragsbegränsningarregler samt

tilläggsser-olika formermedstället konkurrerarikonkurrensmedel; avman
starkarelativttill denförklaringkanpriskänslighetenlågavice. Den envara

samtidigt1980-89,173 %medökatharlogipriserna. Dessaökningen av

109 %.medökadeKPIsom

de högagrundpåfrämstbranschen,ietableringshinder finnsBetydande av

Mångalönsamheten.nuvarandedenochkapitalkostnadema svaga
tillstånd krävsSärskildahotellsubventioner.1987år52kommuner st ger

bedrivaförochalkoholdrycker atthotellrörelse,drivaockså för att servera

spel.

Begravningar

sjukhus.85 %Årligen 00095omkringSverigeiavlider varavpersoner,

åliggergravsättningochjordfástningbegravningenförAnsvaret --
träder kommu-begravningskostnadentillsaknasmån medeldendödsboet. I

Även vilkauppgifter,vissaharförsamlingenemellan.socialförvaltningnens

gravrätt.i lagenregleras om

3domineraskoncentrerad. Denstarktmycketför kistor ärMarknaden av

delResterandemarknaden.90 %drygthartillsammansföretag avsom
000 kistor30tillverkar överTräindustri,för.2 företag Fonus somsvarar

till detillbehörochkistorproduktionsinförsäljer helaårligen, av
Tillföretaget.iockså delägareärbegravningsföreningarna,kooperativa som

samarbetarFonusallakistfabrikantema5de utom4kommerdetta att av
SLF,LikkistfabrikantföreningenSvenskaorganisation,särskild somi en
kostnadsut-medlemsföretageninformerauppgifttillharbl.a. att om

ochpriserrekommendationerlämnabranschen ochvecklingen inom att om

NO.återigenutredskistorPrissamverkanförsäljningsvillkor. avnu
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Priserna kistor har de årenunder 5 ökat med 55 % samtidigtsenaste som

ökat 34KPI med %. Kostnaden för kista 30-35 % denutgör totalaen av
kostnaden för begravning inrymmeroch pålägg vanligtvis uppgåretten som
till 100 %.ca

landet finns 460I privata begravningsbyråer, vartill kommer folkrörelseägda

medFonus 215 platskontor och ombud. Antalet begravningsbyråerca

minskar. harFonus under de 10 åren ökat sin marknadsandel medsenaste

1 % årligen,nära delvis privata byråer.övertaattgenom

del församlingarEn tillhandahåller kostnadsfritt till subventioneratellerurna
Ävenpris. bidrag för kremering, bärare, gravplatstransporter, m.m.

förekommer. Rättsläget emellertidär oklart vad gäller församlingamas kom-

inom begravningsväsendet. Frågan ökat samhällsansvar förpetens ettom

begravningskostnader har under de två decennierna vid flerasenaste

tillfällen behandlats riksdagen. åtgärder diskuteratsDe antingenärav som

allmän begravningsförsäkring eller vidgad kompetens för församlingenen en

med skattemedel för begravningstjänster tillatt församlingenssvara

medlemmar. Det har bl.a. motiverats med begravningskostnader-attsenare

skulle kunna bromsas rationell upphandling kistor ochna genom en av

umor.

Reparationer vitvarorav

Reparationer vita dvs. hushållsapparater kylskåp,tyngreav varor, som

frysboxar, tvättmaskiner består två delar dels själva reparations-etc., av -
tjänsten, dels de reservdelar krävs. Konsumenttjänstlagen attsom anger
tjänster skall utföras på fackmässigt vilket betydersätt, kvaliteten påett att

reparationen skall likartad oberoende utfört den. Re-vara av vem som

paratörema enligtär lagen skyldiga avråda enskilda konsumenter frånatt att

låta utföra reparationer ekonomisktär motiverade. Kundenssom

alternativ antingenär köpa maskin eller försökaatt atten ny reparera



162

påpå varje beroendelokaltmaskinen själv. Konkurrensen sker mycket ort,

utföra reparatio-föri flesta fall åker hem till kundendereparatören attatt

på plats.nen

Antaletmarknadsför sig reparatörer.finns 500 företagTotalt somsom

garantire-35 %år 1989,l miljonreparationsuppdrag varvaravvar ca

Butikernaenskilda konsumenter. är60 % reparationerparationer och

utförelektrikerliksom depotentiella till de 500 företagen,konkurrenter som

vita vissa fastighetsägare.reparationer på ochvaror

40 % det totaladrygtreparatörsföretagen har tillsammansstörstaDe tre av

varandrainte medföretag konkurrerarreparationsuppdrag.antalet Dessa tre

intereparationerolika Vad gällerutför reparationer på märken.då de som

till olikavända sigmöjlighetgarantireparationer kunden dockharär att

företag.

vitvarutillverkaren ochGarantireparationer bekostas leverantörenav

kontraktharreparatörsföretag leverantörenvia kontrakt.upphandlas De som

aktuella märketgarantireparationer för detvanligenmed har ensamrätt

fårreparationsföretaggeografiskt område.visst Dessainom ett av

de har avtalutbildning de märkeninformation ochleverantören om.om

icke-garan-konkurrensenföretag fördel idessakanDetta även omenge

tireparationer.

bindningama medvertikalaKonkurrensbarriärer består främst i de nämnda

hanteringenregleringendenTill detta kanleverantörerna. nämnas avnya

mindremedföraspeciell utrustning kanköldmedier freoner. påKrav attav
går inreparationer kräverupphör med denföretag helt atttyp mansomav

då aktuella köld-övergående deProblemet docki köldmediekretsen. är

nyproduktionijanuari 1995 sluta användasmedierna den 1skall senast av

kylar och frysar.
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ochReparationer elektronikprodukterservice av

Med elektronikprodukter radio, bandspelare, skivspelare etc. samtavses

videoTV, leverantörerEtt större har verkstäder på fleram.m. par egna

i landet. övrigt utförsI reparationer fristående verkstäderorter iav

detaljistledet, ibland kombinerat försäljmed ning hemelektronikprodukter.av

verkstäderDessa beroendeär varumärkes leverantör för få till-attav resp

gång till reservdelar och kunskap. Alternativa inköpskällor för reservdelar

saknas vanligen även vad gäller standardbetonade komponenter vilket är- -
problem eftersom dålig service från leverantörerna inte sällsynt.ett är

Reparationskostnadema har ökat med 60 % under åren 1985-90,ca

samtidigt priserna på har sjunkit med 20 %. harDetapparatersom nya ca

medfört minskad marknad och prispress för reparationer. beräk-Nären en
nad reparationskostnad sig l3närmar nypris avstår mångaapparatensav

konsumenter från reparationen och köper i stället Då prisetapparat.en ny

för reparationen sig 12närmar nypriset skall konsumenten avrådas frånav

reparation enligt konsumentverkets riktlinjer.

23Ca samtliga verkstäder använder sig olika pris-normerande ellerav av

tidlistor i sin prissättning. medförDet enligt SPK betydande risk fören

stelhet i prissättningen och utgör konkurrenshämmande faktor ien

branschen.

Etableringskostnadema för små reparationsverkstâder tycks docknya vara
små; många enmansföretag finns. myndigheter föreskrivnaInga av

kompetenskrav begränsar etableringama.

Sammanfattning

Konkurrensproblemen inom området privata tjänster har varierandemycket

karaktär. För tvätterierna det problemet bestå istörsta de oklara kon-synes
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tvätterier.privatalandstingstvätterier ochmellankurrensförhållandena

harutbyggnadstarkmotsägelsefull. EnutvecklingHotellbranschens är

kommunalalönsamhetsproblem;haftbranschensamtidigtpågått som
starkt begränsadpriskänslighet äroch kundernasvanliga,subventioner är

konferensmarknaden.ochpå affärs-

ochföretagskoncentrationenstarkadenbegravningargällerVad synes
prissättning spelaentreprenöremaskistfabrikantemamellansamarbetet samt

består problemenvitareparationerroll.framträdande För varoraven
vissaochmellan leverantörernabindningamavertikalai defrämst

kännetecknaselektronikprødukterReparationerservicereparatörsföretag. av
förriskervilket innebärprislistor,tid- ochcentralatillföljsamhethögav

verksammademellankonkurrensenhämmarprissättningenistelhet som
frånprispressfinnsdetdockmildrashäravBetydelsen attföretagen. enav

företag.hinder etableringförsmåoch nyaapparater avnya

konkurrenshinderpåexempelSammanställning3.2.10 av

konkur-befaradetankemedvaldaområdenaundersökta ärSPKDe av
denför helarepresentativaheltdärmed interensbegränsningar och är

vidintressedockområdena ärstuderade stortekonomin. Desvenska enav

roll,konkurrensbegränsningamasochkonkurrensensbedömningsamlad av
ochkonsumtionenprivatadendelenför störredå de sammantaget avsvarar

bruttonationalprodukten.tredjedel avenca

några få därområdena baraundersöktade SPKblandfinnsDet av
överblick överobetydliga. Enverkarnärvarandeförkonkurrenshindren

3.1.i tabellbranschernaolikaför debedömningarSPKs ges
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Tabell 3.1 Branschen-nas konkurrensprofil enligt SPK

Livsmedelssektom

Köttvaror

K dOm e mV

tom

m ddten an

Mineralull

och lacker

VVS- och VA
VVS-installation

EHnstallarion

Energi
Oljeprodukter
Naturgas
Elkraft

relevant-
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3.1 FortsättningTabell

Plastf
Aluminiumburkar
I
Well

pappersindustriochMassa-
0OPappersmassa oo

O O Ioch joumaljapper O OTidnings-

Konsumentvaror
Kläder

Läkemedel
dninDa

M
läromedelT ta

hElektriska ter
reservdelarochPersonbilar

tionerBi

Privata tjänster
tvätteriverksamhetIndustriell 0o-

Hotell -
Begravningar O o—

vitaReparationer varorav -
hemelektronikReparationer service av -

Odatorutrustning oUnderhåll oav —
relevant—
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konkurrenshinder i 3.1olika tabell kan ha olikaDe noterastyper av som

i olika Konkurrenshindren har olika omfattningbetydelse branscher.stor

inriktning, på situationen i övrigt.och och verkan dem beror Man kanav

enligt inte konkurrensens effektivitet direkt bero-därför, SPK, säga äratt

i 3.1.antalet markeringar tabellende av

också följande:bör observeraMan

bedömning fåtalsdominans utgår från företagens marknads-SPKs av-
i helhet. synnerhet inom dagligvaruhandeln ochandelar landet Isom

olikaprivata tjänster varierar marknadsandelarna starkt mellan

områden.geografiska

ingår inte i tabellen. Skälet dessa branscherOffentliga tjänster är att-
iregleringar och den tabellen användai så hög grad attstyrs av

därför inte relevant.systematiken är

konkurrenshinder behöver inte betydaeller fleraFörekomsten ettav-
beskrivningskadlig i mening. SPKshar verkan Avdessa KLsatt av

verketkonkurrensförhållandena får dock intrycket att attanserman av

för möjligt och lättarelagstiftningen borde ändras detgöra attatt

konkurrenshinder. förslag tillingripa vissa Atttypermot geav

författningsändringar ingick inte i kommitténs uppdrag tillemellertid

SPK.

slag konkurrenshinderTre av

hjälpkonkurrensförhållandena medVi också sammanfatta bildenkan avav

i kan uppståi kapitel Hinder konkurrensenbegreppde presenterassom

olika skäl:av

skyddsintresse.någotOffentliga regleringar införda för värnaatt om
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konkurrensbe-ocheller leverantörerproducentermellanSamverkan2.

enskilda företag.förfarandengränsande av

enskilda företag ellerförpå marknadenställningDominerande

företag.grupper av
teknologins och markna-med produktens,ihophängerOrsaker4. som

konkurrensbarriärer.naturligas.k.främstkaraktär,dens

omöjligasvära ellerkonkurrenshinder ärhuvudgruppensistnämndaDen av

avreglering eller skärptVarkenkonkurrenspolitikensinompåverkaatt ram.

betydelse denfall. ärAv störrehjälpa i dessakonkurrenslagstiftning torde

samhällsorganisationinfrastruktur ochteknik,utvecklingallmänna somav

ekonomisk verksamhet.förförutsättningarna alländrartidenmed

återståendekonkurrenshinder för depåvi exempelredovisarföljandedetI

huvudgruppema:tre

regleringarOffentliga

fullständighetanspråk påomfattande.mycket Utanproblemområde ärDetta

följande:vikan notera

Jordbruksprisregleringen
Fiskprisregleringen
Hyresregleringen

vad gällerlånesystemetstatligadetBostadssubventionerna och
kostnads-bostadskonsumentemasförsvagarbäggebostäder;nybyggda

motstånd
byggnadsmaterialTypgodkännande av

byggandetutförande vidbostädemasRegler styrsom
avgasbestämmelser,i formhandelshinder för bilarTekniska av

fordoncertifiering m.m.av

begränsningarkvantitativafrän de flesta länderför kläderTullar samt
lägprisländerfrån vissakläderimportav av

EGEFTA-områdetutanförländerfrånimporterasför bilarTullar som
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områdetmedicinskainom detsubventionerm.fl.Läkemedelsförmåner
därmedochpriskänslighetförstör konsumenternasförsvagar ellersom

meningslösföretagenmellanpriskonkurrensgör
konsumen-begränsarsubventioneravdragsreglerochSkatte- samt som

företagenmellanpriskonkurrensendärmedochpriskänslighetternas
hotellt.ex.

kompetensenkommunaladeninnebördengällerOklarheter vad av
områden,olikapå mångabetydelsevilket harkommunallagen,enligt

begravningartvätterier ocht.ex.
i andragälleroffentliga företag ävenprivata ochförreglerOlika

kapitalkostnaderiolikheter etc.avseenden, momsuttag,t.ex.som
kostnaderna förredovisningspraxis varigenomkommunaliBrister

förkostnadernafrånskiljaskanverksamheterkonkurrensutsatta
subventioneringkorsvisförriskerdetta skaparmyndighetsutövning;

konkurrensvillkorsvårgenomskådligaojämlika ochgersom
bl.a.bygglagen,ochenligt plan-planmonopoletkommunalaDet som

butiker.etableringarhindrautnyttjas tillkan att nyaav

företagmellanSamarbete

rationalise-motiveradevanligenfinns,samarbeteformerolikaMånga avav
ochvarierar ärskadlig verkangradenliksomOmfattningenringsskäl. av

för skadligriskdärföretagssamarbetenNågra debedöma.svårofta att av

följande:hög ärbedömaskanverkan vara

byggvaru-dagligvaruhandeln,prissättningen iCirkaprislistor styrsom
personbilar, glasögontillreservdelarpersonbilar ochhandeln, m.m.

reparationervidtidsåtgånggenomsnittligRekommendationer avom
bilart.ex.

bilarbegagnadevad gällerPrissamarbete m.m.
Likkistfabrikantför-SvenskaorganisationeninomPrissamarbetet

eningen
virkesmarknadeninköpssamarbeteSkogsbolagens

lantbrukskooperationeninomhandelsledenindustri- ochiSamarbetet
omintetgördagligvaruhandelnbindningar inomVertikala som

grossistemamellankonkurrens
återförsäljareochleverantörerbindningar mellanVertikala av

byggmaterial
sådana avtalåterförsäljare, dvs.ochmellan leverantörerExklusivavtal

viss produktförsäljningtillåterförsäljaren ensamrätt av engersom
jordbruksmaskinerbilar ochområde t.ex.lokaltinom ett
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Selektiva försäljningssystem med leveransvägran förekommer inom
detaljhandeln med klädert.ex.
Inköpsklausulema inom kartongindustrin, begränsar kundföre-som

möjligheter byta förpackningsleverantörtagens att
vertikalaDet samarbetet mellan producenter och vitareparatörer av

varor.

Dominerande ställning för vissa företag

långt driven företagskoncentrationEn för landet helhet högst fyrasom

företag har samlad marknadsandel på minst 80 %, inte balanserasen som

någon betydande importkonkurrens, har SPK konstaterats för följandeav av

branscher:

Livsmedelsindustrin, i synnerhet mejerier, kÖttvaru-, kvarn- och
bageriindustrin
Byggmaterialindustrin. flesta deDe undersökta delbranschemaav
dock inte alla starkt koncentreradeär och saknar i hög grad
importkonkurrens. gällerDetta armeringsstål, mineral-t.ex. cement,

byggskivorull, m.m.
förpackningsindustrin,Delar i första glasförpackningarhand ochav

aluminiumburkar som bägge helt domineradeär PLM, ävenav men
wellpappindustrin och delar kartongindustrinav
Handeln med läkemedel Apoteksbolaget har monopol på detalj-
handeln, och finnsdet endast två grossister
Läromedel; företag har tillsammans 83 % marknadentre av
Mjukpapper; företag har 50 % vissa delmarknaderöverett av
Elektriska hushållsapparater
Tillverkning likkistor. finns fem företagHär endast verksamma iav
landet, de fyra har 90 %största över marknaden.varav av

dominerandeAtt ha ställning på imarknad sig inte något fel ellerären en

klandervårt, oftaär resultatet företagtvärtom kunnat erbjudautan att ettav

konsumenterna bra och billiga produkter och detta vunnit sinasätt över

konkurrenter. Det problemet företag missbrukaär är kanatt ettsom en

dominerande ställning och företagsförvärv kan i syftegöras begränsaatt att

konkurrensen. Kommittén återkommer till dessa problem i förslagsdelen.
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branschutredningarMaktutredningens3.3

in-påpekasmarknadenmakten attstudier övermaktutredningensI av
följts åt.branscher hari mångakoncentrationoch ökadternationalisering

analyseras1990:44SOUi SverigemaktDemokrati ochbetänkandetI

läkemedel.bilar ochvitvaror,nämligenbranscher,inomutvecklingen tre

bilar finnerochvitvarorstuderatsbranscherdetvåFör tre somav
internationella.deligger högrepriserna änsvenskademaktutredningen att

påställning hem-starkaproducenternassvenskamed desammanhängerDet

distribu-inhemskakontroll detdelvis uppnåttsmamarknaden, avgenomsom
depriskänsligheten hoslågadenochmårkestrohetentionsledet, samt genom

tekniska ochdeeffekternatillkommerbilarFörkonsumenterna.svenska av

Sverigeiomfattande ännågotregleringama. Dessa äradministrativa mer

intematio-så deocksåverkar detvitvarubranschen attEG.inom Inom vara

inhemskavarandrasgå in påundvikitharmedvetetnella företagen att

starkamarknaderpåhandde i första utanstället har satsatmarknader. I

producenter.inhemska

Även har bety-länderså,tycks detläkemedelvad gäller att som envara
priserinhemska änhar högreläkemedelsindustri i allmänhetdande egen

ungefär påemellertidliggerläkemedelsprisemasvenskaländer.andra De

prispolitikdenkan beronågotgenomsnittsnivån för Europa, somsom

priskänslighetlåga är ettApoteksbolaget. Konsumenternasförs annarsav
pris-därdelmarknaden,receptbelagdaområde.huvudproblem detta Den

försäljningen.34omfattar näraobeñntlig,känsligheten närmastär av

ocksåharmarknadsmaktpå företagensIntemationaliseringens effekter

genomgångUtredningensmaktutredningen.behandlatsallmänt avav

följande bild:forskningsläget ger
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En mängd statistiska studier visarstor industrins vinster påverkasatt

negativt importkonkurrens. faktiskaDen styrkan i importkonkurrensenav

avspeglas dock inte på riktigt i kvotensätt mellan importett och inhemsk

förbrukning, brukar användas mått. Växande importkonkurrenssom som
innebär normalt ökning inte bara i den faktiska iäven den potentiel-utanen

Åkonkurrensen. andra sidan överskattas importen i den använda kvoten

denna inkluderar inhemskadeatt producentemagenom varor som

importerar och har kontroll över. verkarDet också importkonkur-som om
endast påverkar lönsamheten i starkt koncentrerade sektorer. Förrensen

övriga sektorer priserna ned konkurrensnivån enbart denmotpressas av
inhemska konkurrensen.

Ökade exportaktiviteter ihar vissa studier visat negativt samband medett

industrins lönsamhet, medan andra studier visar resultat.motsatt

tredje dimensionEn intemationaliseringen de utländskaär investe-av

ringarna. Utlandsinvesteringar främst igörs branscher karaktäriserassom
oligopol och produktdifferentiering, och de kan medel ökaav ett attses som

intäkterna det företagets tillgångar i situationer där sedvanlig utri-av egna

keshandel ineffektiv. Oftaär handlar det i sådana fall immateriella till-om
gångar i form kunnande, good-will och varumärken. Om detta stämmerav

skulle multinationellanärvaron företag i bransch kunna resultera iav en

höga vinster och samtidigt tillföra visst mått rivalitet och konkurrens.ett av

Intemationaliseringens dynamiska effekter konkurrensvillkoren bör vara
särskilt viktiga i branscher med företag. situation föreliggerDenna oftare

i små länder och i branscher med betydande skalfördelar. Internationell

integration kan således utgöra viss motvikt till inhemsk säljarkon-en

centration i de sektorer där utrikeshandel och utländska investeringar är

möjliga.
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möjlig.alltidinte ärimportkonkurrensframhållaviktigthärär attDet att

i regel harföretagsförvärvingripandentillfällighet N0s motingenDet är att

förhindrad,ellerbegränsadvaritimportkonkurrensendärmarknaderpåskett

förutsätt-minskarFaktorertjänster.byggmaterial,livsmedel, somt.ex.
ochtransportkostnaderhögaimportkonkurrens ärförningarna t.ex.

regleringar.offentliga

ekonomin.internationella Enockså i denförekommerMarknadsbrister

handelshindren,icke-tariffaradefaktorkonkurrensbegränsande utgörviktig

resultatetoch ärårtiondena ettdei betydelsevuxithar senaste avsomsom
Integrationsprocesseninhemska företag.politik ochnationellmellansamspel

konkurrensbegränsande överens-fusioner ochantalframdrivithar stortett

i olikaföretagmellanföretaginhemskasåväl mellankommelser, som
anpassningÅtminstone defensivuppfattasdelvis kan dettaländer. ensom

konkurrens. Etthårdareundvikatillsyftandeintemationaliseringen, atttill

ocksåaktörereller andrafå företagdomineras storabranscherantal av
konkurrenstryckpriser ochiresultera högakan svagtvilketinternationellt,

i övrigt.

produktivitets-Konkurrenskommitténs och3.4

analyserdelegationens

på olikasamhällsekonomin vägar.påverkakankonkurrensenBrister i

lönsam-vilket innebäruppstå,monopolprissättning kan atttillTendenser

mindreblir änkvantitetemaproduceradedeövemormal ochblirheten att

faktiskarådandevidpreferenserkonsumenternasmotiverasvad avsom
uppståeffekterdynamiskaoförmánligakanVidareproduktionskostnader.

konkurrensfungerandeilla attmedbranscheriproduktivitetenpå genom

blirproduktutvecklingochrationaliseringartillincitament svag.företagens
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Ökad företagskoncentration och ökad lönsamhet har visat sig stå i samband

med varandra. Sambandet är emellertid inte särskilt starkt. Detta är en
slutsats tidigare empirisk forskning främst gällt USA ävenav som men
andra länder i Västeuropa. I OECD-rapport 1979 konstateras atten
flertalet inte alla studier visar koncentratinen har positivtattmen ett

samband företagensmed vinstutveclding, koncentrationsgraden långtattmen
ifrån den viktigasteär faktorn. studiernaAv framgår inte det ärom
produktivitetsförbättringar hos monopol- och oligopolföretagen eller

utnyttjande marknadsmakt för höga priser lett till vinster.att ta utav som
finnsDet dock studier tyder påett mycket dominerandeattpar som en

ställning för företag på marknad dessa företag möjligheteren att ta utger
höga marginaler.

Enligt studie Stáhlhammar redovisats i maktutredningensen av som
betänkande SOU 1990:44 förefaller det iäven Sverige finnasatt ett

positivt samband mellan säljarkoncentration och lönsamhet. Ett ytterligare

resultat högreär koncentration inte bara förknippadatt är med högre vinster

även med högre gradutan s.k. implicit företagssamverkan dvs.av -
Ökadsamordnat eller parallellt agerande direkta överenskommelser.utan

koncentration kan därför företagenväntas marknadsmakt.större denIge

riktningenandra har emellertid verkat mellan 1965 och 1985 denatt

genomsnittliga importandelen på svenska industrivarumarlmader ökade från

39 till %44 och den genomsnittliga exportandelen i industriföretagens för-

säljning från 37 till 47 %. Studien visar detta skärper konkurrensen ochatt

minskar både vinstmarginaler och graden implicit samverkan mellan deav
industriföretagen.svenska Sämre konkurrens till följd ökad koncentrationav

inom industrin därför ha motverkats ökad internationalisering.anses av

Löfgren-Wibe har för kommitténs räkning i två delstudier analyserat

sambandet mellan produktivitetsutvecldingen i olika branscher och mått på

koncentrationsgraden på marknaden. Studierna redovisas i bilaga 7.
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1991:28 till kon-SOUpådelstudien baserades SPKsförstaDen rapport

61 25i branscherkonkurrensförhållandenakurrenskommittén varavom -
härlettsför branschernaproduktivitetstillväxttalutvaldes samt ursom-

SPK-undersökningen grupperadesledningnationalräkenskapema. Med av

efter2 och 3 ochi kategorier 1,efter koncentrationsgradbranscherna tre

två2 och 3. Med dessai kategorier l,likaledesimportkonkurrens tre

1970-produktivitetstillväxtenförskattades ekvationoberoende variabler en
korrelationskoefñci-multipelmedEkvationens förklaringsvärde,1987. mätt

skattningen påtyddenågotobeñntligt. Omi det attnärmasteent, var

importkonkur-positivt högpåverkasvisserligenproduktivitetstillväxten av

koncentration.också högavrens men

industristatistikensbaseradesavsåg industrin ochdelstudienandraDen

industribranscher ochantalproduktivitetstillväxten i störredata över ett

fyrakoncentrationsgraden de störstapåStålhammars måttuppdateringar av
Resultatetrespektive bransch.produktionen iden totalaföretagens andel av

koncentrationsgradproduktivitetstillväxt ochsamband mellanblev ingetatt

beläggas.kunde

K0nkurrensförhål-produktivitetsdelegationentilliOlsson har rapporten
gjortverksamhetsområdenolikaproduktiviten inomförbetydelselandenas

StudienLöfgren-Wibes arbete.studieekonometriskliknande somen
industribranschersåvälför 80 branscher,tvärsnittsdataomfattar somca

näringslivsbranscher.andra

de fyrakoncentrationsgraden störstavariabel användesoberoendeSom

variabel inteEftersom dennaproduktionen.totalaandel denföretagens av
säljsproduktionenandelblir hårdarekonkurrensenbeaktar storatt avom en

förbrukningen importeras,inhemskaandel denoch storexport avom en

andelar.för dessamed dataregressionsanalysenkompletterades
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påinflytandepositivtvisstbefanns hakonkurrensutländsk ettGraden enav
densambanddetta närtydligtSärskiltproduktivitetsutveckling.branschs var

Gradenexportberoende.idefinieradesutländska konkurrensen termer avav
svenskadenandelföretagensfyrade störstakoncentration mätt avsom

pååterhållande effektsäkerställdha någonpåvisatsinteproduktionen kunde

produktivitetstillväxten.

prisöknings-påeffektvariablersoberoendeundersökte ävenOlsson samma
berorprisförändringarsådanaeliminerabranscherna. Föritakten somatt

förädlingsvärdet.påhärvid prisetanvändesinsatsvarupriserförändradepå

och deoftast inte överråder producenternaförändringarInsatsvaruprisernas

utlandet.iSverige ochiför alla producenter,likartadeoftadessutomär

betydelse,vissexportandel haÄven branschensbefannsprisutvecklingenför

prisökningstakten.pådämpandeverkadeexportandelhögså att en
påinverkanuppdrivandetydligaresig havisadeKoncentrationsgraden en

påhatycktesdeninverkanåterhållandedenprisutvecklingen än pro-

duktivitetsutvecklin gen.

analysernaiBrister

bristerdatamaterialetstillgängligaillustrerar detstudiernaredovisadeDe

samhällsekonomiskakonkurrensbegränsningarsanalyserförunderlag avsom
inhemskapå densäljarkoncentrationenexempelvisgällerdeteffekter. När

fyrakan de störstaVisserligenegentlig mening.statistik imarknaden saknas

frånuppgiftermedkompletterasproduktionenandelarföretagens av
igjortssåsomimportandelaroch t.ex.utrikeshandelsstatistiken export-om

fyra störstamått dekorrektafåstudie.refererade För attOlssons ovan
uppgifterocksåemellertidmarknadsdominans krävsinhemska omföretagens

hemmamark-ochsigfördelarförsäljning export-företagsdessajusthur

fåtalskon-utprägladkaraktäriserasSverigeibranscherMånganad. av en

baseraändamålsenligarevaritdärför ha attskulle deteventuelltochkurrens
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analysen på de två företagensstörsta marknadsandel,t.ex. dessa datamen
finns inte enkelt tillgå.att

ytterligareEtt problem gäller definitionen relevant marknad. Företagav
tillhör viss bransch konkurrerar ofta företagmed i densom en som

konventionella statistiken hör till bransch: trämöbler producerasen annan
i trävaruindustrins delbranscher medan metallmöbler hör tillen av

verkstadsindustrin Omvänt kan företag på denetc. även ñnfördelademest-
statistiska nivån höra hemma i delbransch knappast allsutan attsamma-

konkurrenter. glas-I och glasvaruindustrin produceras exempelvis bådevara

fönsterglas och konsthantverk.

3.5 Analyser regleringseffekterav

Konkurrensbegränsningar och etableringshinder kan uppstå både följdsom
producentemas strävanden nå kontroll över marknaden ochav attegna som

följd offentliga regleringar jfr kapitel 2. Växelspelet mellan marlmader,av

intressegrupper politikoch har kommit uppmärksammas allt inomatt mera
samhällsforskningen. De ekonomiskt inriktade studier gjorts visar attsom
branscher med få företag och många anställda i genomsnitt har högreett

skydd regleringar än andra branscher och låglönebranscher och im-attav

portkonkurrerande branscher konsumentvarubranscher fårsamt skyddmer
än andra. Det tidigare tullskyddet för vissa branscher har i viss utsträckning

med icke-tariffära handelshinder.ersatts

Med begreppet reglering rad olika ingrepp från statligatyperavses en av
eller kommunala myndigheter. har formDe bl.a. förbud ellermotav
behovsprövning företagsetableringar, priskontroll tekniskaoch kravav nya

på Ävenverksamhter eller produkter inkl. s.k. tekniska handelshinder.

skatter, tullar, avgifter och subventioner kallas ibland för regleringar.
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Olika regleringar har olika effekter effekterna variera frånoch kantyper av

bransch till bransch och från land till land. går därför inteDet sägaatt att

reglering alltid får viss verkan. RegleringsekonomiI rapportenen en

SLU arbetsrapport 1091990 har Wibe redovisat översikt övernr en

empiriska studier regleringars effekter. visar regleringar ökarDenna attav

företagens kostnader och sänker produktiviteten, dvs. inverkar negativt på

effektiviteten. ökar också vanligen priserna tjänster.De och T.o.varor m.

sådana prisregleringar ursprungligen tillkommit för skyddaattsom

konsumenterna kan få negativa fördelningspolitiska effekter.

det gäller regleringars effekterNär på tekniska utvecklingenden och därmed

långsiktigaden ekonomiska tillväxten visar flertalet innovationsstudiers.k.

regleringar inte påverkar den tekniska utvecklingen i industrin änatt mer

marginellt. Bilden dock här splittrad. Utifrån studierär miljö-mera egna av

arbetsskyddsregleringamaoch i de nordiska länderna drar Wibe slutsatsen

skärpning lagstiftningen på många områden förkan skeatt utanen av men

den ekonomiska tillväxten, förutsatt regelskårpningen sker successivt ochatt

industrin tillräcklig tid genomföra förändringarna på tekniskt-att att ettges

ekonomiskt bra sätt. slutsats har dragit frånDenna de bransch-även Porter

studier han ilett lO-tal länder se bilaga 6. hävdarHanett t.o.m. att

tekniska regleringar stimulerar innovationen långsiktigtoch stärker landsett

konkurrenskraft förutsatt givetvis regleringen sådant slagär ochatt av ges-
sådan utformning den ligger i linje med vad konsumenterna elleratten

myndigheterna i andra länder också vill ha.

Jordbrukssektorn exempelsom

Jordbrukssektom det kanske främstautgör exemplet offentligaatt

regleringar kan producentema möjlighet bygga monopolpositio-attge upp

gäller inte iDetta bara Sverige också i många andra industrilän-utanner.

der. Jordbruksregleringens effekter samhällsekonomin har varit föremål

för flertal studier.ett
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I undersökning har genomförts inom maktutredningenen Ewa Rabi-som av
nowicz: Agricultural Policy Old Wine in New Bottles beräknades deatt-
svenska konsumenterna skulle ha kunnat totalt 13 miljarder kr.spara ca
1986, de hade fått köpa jordbruksprodukter till världsmarknadspriser.om

Det i genomsnitt 6 000 kr. förmotsvarar tvåbarnsfamilj. konkur-Ica en
renskommitténs delbetänkande livsmedelssektom SOU 1990:25om
redovisas skattningar liknande storlek. Beräkningar utförda konsu-av av
mentverket visar prisregleringen årligen kostar 6 500att kr. för familjen
bestående två och två bam.av vuxna

Iden tidigare refererade till produtivitetsdelegationen analyseraderapporten

Olsson även sambandet mellan företagskoncentration och produktivitetstill-

växt prisökning för urval branscher vilka klassificeradesettresp. som
reglerade reglerade. Resultatet blev de branscher bedömdesattresp. som

reglerade befanns ha högre produktivitetsutveckling och lägresom

prisökning andraän branscher. Resultaten strider vad i in-mot man
ternationella tvärsnittsstudier och svenska studier enskilda branscherav
kommit fram till. Orsaken torde brister i underlagsmaterialet ochvara
felaktig eller för klassificering branscherna. finnsDetgrov t.ex.av
offentliga regleringar har generella verkningar och påverkar konkurren-som

inom flertalet branscher. Dessutom finns det privata regleringarsen av
kartellsamarbetetyp ersätter eller förstärker statliga regleringar.som

Effekterna EGs inre marknadav

Inom EG spelar konkurrenspolitiken central roll för genomföra denatten
inre marknaden. Borttagandet olika icke-tariffara handelshinder,av t.ex.
krångliga gränskontroller, protektionistisk offentlig upphandling samt
nationella tekniska regler och standarder, förväntas leda till nedåten press
på priserna. dettaMen är bara den omedelbara effekten. På sikt kan den

ekonomiska integrationen få rad andra effekter.en
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sambandetochmarknaderintegrationen EGsekonomiska vinsternaDe avav
nedanståendemedillustreraskonkurrenspolitiken kanochhandels-mellan

ñg. 3.1.figur

effekternamikroekonomiskadeFlödesschema över3.1Figur av

marknaderEGsintegrationen av
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Marketof SingleBenefitsThe1992ChallengeThe European1988.EEG-kommissionen aKälla: -
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tilllederhandelshindericke-tarrifáraslopandetförst hur envisarDenna av
tillkonkurrensförhållandenstabilaoch viakostnadernaminskningdirekt av

ökarhindrenborttagandetockså hurvisarFigurenpriser.lägre av

och drarprisfallytterligaresin utlöserivilketkonkurrenstrycket, tur

vinstmarginalema.påeffektviakostnadernapånivånpriserna ned mot
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mikroekonomiskEG-kommissionen gjort försök medhar ansatsattett en

konsumenterför producenter ochtotala möjliga välfärdsvinstemaberäkna de

genomfördes härvidBeräkningarnaCecchini-rapporten.inom EG, den s.k.

i fyraföljande steg:

påverkar handeln inom EG,hinder direktavlägsnandetSteg somav
tidsutdräkter;gränsformaliteter därmed förenadefrämst och

inte baraslopade hindren dvs.effekten produktionen de2. Steg av
marknadstill-sig hinder försådan: dethandeln inom EG rör omsom

omöjliggör fri konkurrens.företag,träde för utländska ensom
upphandlingspolitik,offentligpå protektionistiskExempel detta är en

regleringarregleringar ochnationella standarder ocholika utformade
Sådana hinder myckettillverkningssektom. görtjänstesektom ochav

effektende begränsarbara hindra handel. Genomskadastörre än att
onödigt hög nivå;priser påfri konkurrens hålls kostnader ochav

uppnårföretagenminskade kostnadervisar deSteg attgenomsom
uppstår dels påvinstermöjliga stordriftsfördelar.utnyttja Dessabättre

fastamöjliggör detillverkningsvolymsiktkort störrenär atten
försäljningsvolymer,spridsinvesteringskostnadema störreöverut
på sikt,betydelsefullt längre närpå mycket sättdels, och ett mer

sig denochtillverkningsställen omstruktureras närmarföretag och
produktionsteknologin;effektivamest

effektivitet följer den alltvinster iandra4:4. Steg representerar som av
gälla admini-exempel kanintensivare konkurrensen. Dessa t.ex.

nivåer ochöverbemanning på allafasta kostnader,strativa en
indikerarolika källorlagerhantering. Bevis från fleraineffektiv att

betydande storlek.effektivitetsvinsterolika kandessa vara av
skyddadeorsakasde monopolvinsterkommerDessutom som av

vinster för konsumen-vilketminska eller försvinna,marknader att ger
priser.sänktaterna genom

visar den totalaredovisas i tabell 3.2beräkningen,Resultat attsomav
på 200medelvärdei intervall övervälfárdsvinsten för EG ligger runt ettett

mellan 4,31988 års priser. Intervalletuttryckt imiljarder ECU, motsvarar

% bruttonationalprodukt.och 6,4 EGsav



182

3.2Tabell Potentiella vinster i ekonomisk välfärd för EG följersom
fullbordandet den inre marknadenav av

Miljarder ECU % BNPav

Steg 1
Vinster från eliminerandet handelshinder 8-9 0,2-0,3av

Steg 2
Vinster från eliminerandet hinder 57-71 2,0-2,4av som
påverkar den totala produktionsnivån
Vinster från avlägsnandet hinder 65-80 2,2-2,7av

Steg3
Vinster från bättre utnyttjande stordrifts- 61 2,1av
fördelar

Steg 4
Vinster från intensiv konkurrens, 46 1,6en mer

minskar ineffektiviteter i företagenochsom
monopolvinster
Vinster från marknadsintegration 62-l07 l-3,7

Total
för medlemsstater7 och 1985 års priser 127-187 4,3-6,4-
Er 12 medlemsstateroch priser 174-2581988 års 4,3-6,4-
genomsnitt ovanstående 5,3216av-

Källa: EG-komnnssionen, Directorate-General Econormcstudie for anden av mancia
Affairs

alternativDetta för och kan inte uppdelas3 4. Denna på destegger en summa summa
för sig.två stegenvar

politiskaResultatet understryker det och ekonomiska behovet vitbokensav

inteändå inte hela bilden. hänsyn till denDen tarprogram men ger

dynamik släpps loss europeisk hemmamarknad dennaskapas. Inärsom en

finnsdynamik både affirsstrategier och teknisk förnyelse.nya

mikroekonomiska analysen visarDen klart sambandet mellan handelspo-

litiska och konkurrenspolitiska åtgärder och på behovet kombineraattav

Cecchini-rapporten framhålls måstedessa. fri och konkurrensI öppenatt en

för fullt realisera positiva integrationenskapas de effekternaatt ut som ger

för vinster i produktivitetenoch och kostnader ocksåsänkta skall kommaatt

till konsumentpriser,leda lägre bättre kvalitet och varuutbud.störreatt

Cecchini-rapporten redovisas analys vinsterna för genomföran-I även en av

det inre marknad enligt den s.k. prisutjämningsmetoden. EnligtEGsav
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denna jämför för urval prisnivåema i olikade länderna. Idagettman varor

finns mycket skillnader i prisnivån mellan länderna. Genomförandetstora

inre marknaden förväntasden resultera i för sektorer låga icke-medattav

tarrifara hinder kommer höga priser tvingas till det genomsnittatt ner som

råder inom EG. skyddade förväntasFör sektorer integrationen leda till en

prisnivå bli lika med den prisnivå i genomsnitt råder i de tvåantassom som

länder för den aktuella har pris inomlägst EG. Beräkningarsom varan

enligt denna visade påmetod besparing 4,8 % EGs bruttona-en av

tionalprodukt, dvs. ungefär resultat i den redovisadesamma som ovan

mikroekonomiska analysen.

rimligt Sverigeantagande idag står utanför minstEtt är EG har likaatt som

omfattande hinder importkonkurrens EG-ländema har. Ettmot som

långtgående EES-avtal eller svenskt medlemskap i därförEG bör kunnaett

till vinster förleda betydande de svenska konsumenterna förutsatt ocksåatt-
följs ikonkurrensreglema Sverige. Cecchini-rapportenI dock förvarnas

tillkomsten dominerande ställning och missbruk dennaav av genom

hinder för marknadstillträde, uppdelning marknaden och ettav

diskriminerande uppträdande;

missbruk regleringar offentligaoch åtgärder, i syfte påatt ettav

konstlat direkt eller indirekt, understödja nationellasätt, de status-

företagen förhindraeller tillträde till vissa områden.marknader eller

3.6 Om prissamarbete

många länder, bl.a. USA, har det sedan länge varit förbjudetI med

Ävenprissamarbete i såväl horisontella vertikala led. EG harsom en

restriktiv prissamarbete såväl bindande rekommenderandesyn som

sådant. prissamarbete företagAtt mellan leder till högre priser och

prisstelhet har stöd i den ekonomiska teorin. Något behov analyseraattav

effekterna prissamarbete har därför inte föreligga, i varje fall inteansettsav



184

vertikal prissamverkankarteller. Förbudet hargäller horisontellavad mot

forskning visar prisbindningar ii fråga. Moderndock börjat sättas attatt

samhällsekonomisktförutsättningar kanvertikala under vissaled vara

försvarbara.

sigförbud bindande ellerinte någotSverige har vi idagI mot vare

vi förbudprissamarbete, harhorisontelltrekommenderande ett motmen

Kommittén har därför funnitbruttoprisförbudet.prisbindningarvertikala

horisontellt prissamarbeteförekomstenkartläggadet angeläget att avvara

prisutvecklingen.på prissättningen ocheffekterna häravundersökaoch att

prissamarbetepraktiken förekommande3.6.1 I

möjligt de olika formerfullständig bildKommittén sökt få såhar avsomen

olika marknader. har skett delsförekommer på Dettaprissamarbete somav
med stöd dekartellregistret och delsgenomgång det s.k. avavgenom en

kommittén.genomförtbranschgenomgângar SPKsom

pris-uppgiftsskyldighet rörande och konkur-1956:245Enligt lagen om

kartellregister föras deregisterrensförhållanden, skall överUL, ett

uppgiftvilka lämnas elleröverenskommelser,konkurrensbegränsande om

Syftet medkännedom kartell-tillsynsmyndigheten får om.annarssom

konkurrensbegränsande avtal,förekomstenkartläggaregistret delsär att av

uppmärksamhet tillpotentiella konkurrentersallmänhetens ochdels draatt

skadlighet. tänks skeeventuellaföreteelser och deras Dettadessa attgenom

till förhindraOffentligheten syftaroffentliga.registren är ytterst att

med överenskommelserförmå upphöra ärmissbruk och attparterna som

skadlig verkanfrån myndigheters sidaNågon bedömning görsskadliga. om

registrering.inte föredock

fullständig redovisning konkurrensbe-innehåller ingenKartellregistret av

områden kanOlika branscher ochöverenskommelser.gränsande vara mer
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påberoendei registretunderrepresenteradeellermindre över-eller

följandedenochinriktning. Tabellemaregistreringsverksamhetens

beskrivningarhuvudsakligendärför betraktasmåsteredovisningen avsom

falli deavtalsbeståndet. VarkenregistreradefaktisktSPKdet enav
någonlokal hareller där den ärriksomfattanderekommendation anges vara

mindreellermarknadendelhurgjortsuppföljning stor mersomavav -
rekommendationen.följernära -

250omkring 1 överens-totaltför närvarandeomfattarkartellregisterSPKs

överenskom-39 % dessa500 eller3.3.tabell Närmarekommelser, avse
inomantaletfinns detoch här störstaverksamheterindustriellamelser avser
100,tobaksindustri caochdryckesvaru-livsmedels-,näringsgrenama

maskinindustri ca65industri ochkemisk ca65,metallvaruindustri ca
näringsgrenar ärFördelningen på andra50.

6 %70byggnadsverksamhet ca-
335 27%partihandel ca-

%175 14deltaljhandel ca-
40 3 %samfárdsel ca-

%145 12serviceverksamhet ca-

bank ochavseendeöverenskommelserkonkurrensbegränsandeRegister över

bankinspektionenSPKförs inteförsäkringsrörelse utan resp.avav
vanligastvidare den3.3 framgårtabellförsäkringsinspektionen. Av att

överenskommel-registreradekonkurrensbegränsningen i deförekommande

% de400 33i omkring ellerSådana ingårkonkurrensklausuler.är avsema
flesta falli allrainnebär deochöverenskommelsema ettregistrerade

med deninte bedrivaföretagsäljarensäljarnaåtagande attettavav
kartellregistret dominerandekonkurrerande verksamhet.Iöverlåtna rörelsen

prissättning,bestämmelser rörandeövrigti delskonkurrensbegränsningar är

främstexldusivitetochområdesindelningrörandebestämmelserdels -
förekommerframför alltenmärkesklausulensamrättsförsäljning och som-

återförsäljaravtal.i vertikala
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Tabell 3.3 Konkurrensbegränsande avtal i kartellregistret näringsgren och konkur--
rensbegränsning per 1990-08-16

Konkurrensbegräns- Näringsgren:
nin8 Gruvor Livsme- Textil-, Skogsbruk Massa-, Kemisk Jord-och

mine-och dels-, konfek- ochtriva- industri stenindu-pappers-
ralbrott dryckesva- :ions-och ruindustri ochgrafisk strim.m.

och llderindu- industriru-
tobakindu- stri
stri

PRISSÄTTNING
Priser 2 13 1 13 9 6 4
Rabatter 1 l 3- - - -Kalkyleringsregler 3 2- - - - -AnnatSlag l 2 l 2- - -MARKNADSDEL-
NING
Kvotering 3 l 8 6 3- -Områdesuppdelning l 4 l 4 3 8 5
specialisering 4 2 3- - - -Hemmama l 3 2- - - -Annan 4typ l- - - - -EXKLUSIVAVTAL
Ensamrittsförsâljning 1 9 2 2 4 8 7
Enmiirkesklausul 3 1 l 2 3- -Lcveransplikt 29 1 l- - - -lnköpsplikt 4 8 1 8 12 14 6
Annanform 3 6 2 6 l 9 4
FÖRSÄLJNINGS- 6 13 2 7 5 16 12
SAMVERKAN
PRODUKTIONS- 6 6 1 2 1 l 1 7
SAMVERKAN
INKÖPSSAMVER- 3 1 8- - - -KAN
KONKURRENS- 2 36 3 8 13 30 I6
KLAUSUL
REALISATIONSTI- - - - - - - -DER
PATENTLICENSER 1 4 1 9 3- -ÖVRIGT 2 3 58- - -
Antal avtali närings- 12 100 11 41 47 64 42
grenen

Kalla: SPK

Avtal innehållerfleraslag konkurrensbegrñnsninghar under konkurrcnsbegrinsningnoteratssom av resp.
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3.3 FortsättningTabell

Näringsgren:Konkurrensbegräns-
ning

Maskinin- Elektro- Transport- Annan El-,Metallverk Metallva- gas-
nikindustri medelsin- tillverk-ruindustri dustri ochvär-

dustri ningsindu- meförsörj-
stri ning

PRISSÄTTNING
Priser
Rabatter
Kalkyleringsregler

SlagAnnat
MARKNADSDEL-
NING

NKvotering
Områdesuppdelning
specialisering
Hemmamtu-kn.skydd
Annantyp
EXKLUSIVAVTAL
Ensamrâttsförsâljning
Enmârkesklausul
Levcransplikt
lnköpsplikt
Annanform
FÖRSÄUNINGS-
SAMVERKAN
PRODUKTlONS-
SAMVERKAN
lNKÖPSSAMVER-
KAN

44KONKURRENS-
KLAUSUL
REALISATIONSTI-
DER
PATENTLICENSER
ÖVRIGT

20 1466 53i närings-Antal avtal
grenen

Raila:§FK

konkurrensbcgränsning.konkurrcnsbcgrânsninghar underl innehållerfleraslagAvtal noterats resp.avsom
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Fortsättning3.3Tabell

Näringsgren:Konkurrensbegräns-
ning

Samñrdsel Service- S:aDetali-Partihan-Byggnads-
verksam-handelverksam- del
hethet

PRISSÄTTNING
29485 7042 1119Priser

5 1 2481Rabatter - 3 2285 lKalkyleringsregler - 38418 4 12AnnatSlag
MARKNADSDEL-
NING

261Kvotering -.-- 21338 6 1l14Omrtldesuppdelning l
2712specialisering --- 82Hemmamu:.skydd - —-- 16232Annantyp --

EXKLUSIVAVTAL
232131 8 15 124Ensamrättsförsâljning
2282 13146 392Enmârkesklausul
4513Leveransplikt -- -- 1461227 47 30Inkfipsplikt
89S 65 22 1lAnnanform

FÖRSÄLJNINGS- a 113712 11 -
SAMVERKAN

66663PRODUKTIONS- 6 -
SAMVERKAN
INKÖPSSAMVER- 3721 - -
KAN

45 4081229 92KONKURRENS-
KLAUSUL

77REALlSATlONSTl- --- -
DER

20PATENTLICENSER --- --ÖVRIGT 54627 108

38 145 125470 336 173närings-Antal avtali
grenen

SPKalla:

konkurrensbegrânsning.underkonkurrensbegränsningharinnehållerfieraslagl Avtal noterats resp.avsom
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inomprisöverenskommelserhorisontellaframgårtabell 3.4Av att

rekommende-Flertalet dessa ärvanliga.branschorganisationer mycketär av

benämningar finnsCirkaprislistor. Andras.k.och har karaktärenrande av

bindande karaktär. Av9 s.k.endastöverenskommelserockså. 227 ärAv av

regionala.96 lokala ellerriksomfattande och122överenskommelsema är

Sådana avtalkanellregistreringama.löpandemånga årsedangranskarNO

angripaskunnaochmedföra skadlig verkanhar bedömt ansettsNO somsom
eller justerats.förhandlats bortdärvidharnuvarande regelsystemmed

detaljhandelsärskilt inombranschermångavanliga inomCirkaprislistor är

olikainomsortimentetofta helatäckerserviceverksamhet. Deoch

indikation påstarkbranschgenomgångar attvaruomráden. SPKs enger

dessautsträckning påverkasdetaljhandeln iinomprissättning stor av

prislistor.centrala

visarräkningkommitténsför61 branschergenomgång attSPKs av
konkurren-branscher däriförekommeroch prissamarbetemarknadsdelning

Marknadsdelningfaktorer.andramotverkaseffektivitet även avsens
livsmedelsom-gränsskyddadeinom deti flera branscherförekommer t.ex.

jordbruksmaskiner.förmejeriprodukterochför kött-rådet bl.a. samt--
konkurrensbe-övrigamedofta samverkaPrisrekommendationema kan

spel. Dettapriskonkurrensen sättssådantgränsningar på sätt attett ur

byggvaruområdena förochlivsmedels-inom samtbl.a.förekommer

Andra exempelbensinhandeln.förbilreparationer, liksombilreservdelar och

små företag,mångabranscher medprislitorhorisontella ärområden med

prissamverkantjänstesektom, därochoch VVS,installatörert.ex. av

inte har kompetens göraföretagenmedmotiveras attfrämst att egna

Även medtjänstemarknadema sättsdelpriserna påpriskalkyler. stor aven
olika medbranschföreningar ellerfrånrekommendationerhjälp av

priser.företagsfrånutgångspunkt större
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Tabell 3.4 Horisontella prisöverenskommelser i SPKs kartellregister

ÖverenskommelseNäringsgren A. inombranschorg. B. Egentliga avtal Totalt
o.d.

lBL lBR BL BIR 8:1 lBL lBR BL BR S:a
A B

Gruvindustri 0 1 l l
2. Livsmedels-,dryckesva- 5 3 l 1 l0 0 10

ochtobaksindustriru-
3. Textil- konfektionsin- l 1 l l 2
dustri Iâderindustrisamt
4. Skogsbrukochtråva- 6 6 l l 7
ruindustri
5. Massa-ochpappersin- 5 5 1 3’ 2 6 11
dustri grafiskindustrisamt
6. Kem.ind.,petroleum-, 4 4 2 2 6
gummivaru-,plast-
plastvaruindustri
7. Jord.ochstenindustri l l l 2l
8. Metallvcrk l 1 3 43
9. Metallvaruindustri 3 3 l l 4
10.Maskinvaruindustri 0 l l l
ll. Elektronikindustri 2 2 0 2
l2. Transport lsindustri 2 2 4 0 4
13.Annantillvcrkningsin- 3 3 0 3
dustri
l4. E1-, värmeverk 0gas- 0 0
15.Byggnadsverksamhet 10 lO 20 0 20
16.Partihandel 12 12 1 2 3 15
l7. Detaljhandel 37 38 4 3 82 O 82
18.Samlärdsel 4 2 6 l l 7
19.serviceverksamhetinkl. 38 29 67 l l 2 69
hotell restaurang
SUMMA 96 122 5 4 227 2 l 6 12 23 250

B Bmdande
inköpspris IB Ickebindandeavser

2 avtal inköpspris R Riksomfattandeavser
L Lokalregional

Redovisningen innehållet i kartellregistret visar detaljhandel ochattav

serviceverksamhet inklusive hotell och för denrestaurang störstasvarar
andelen rekommenderande prisöverenskommelser. För detaljhandeln har 82

överenskommelser registrerats eller omkring 36 % alla registreradeav
sådana överenskommelser. serviceverksamhetFör är motsvarande siffra 67

30 %. Närmast följer byggnadsverksamhetst med 20 9 %. Av SPKsst

branschgenomgângar framgår vilkanärmare ytterligare branscher som
omfattas prisöverenskommelser. Att räkna alla de branscherav upp som
omfattas branschomfattande prisrekommendationer inte meningsfullt.ärav
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Några kan dock för föreställning vitthur skilda områdenattanges ge en om

föremål för denna formär konkurrensbegränsning:som av

blommor, byggvaror, elmateriel, fárghandelsvaror, glasögon,varor: garner,

guldsmedsvaror, honung, kiosk- och gatukökssortiment, leksaker, livsmedel,

lås, persienner, sill,salt tobaksvaror,tapeter, ur.

tjänster: bokbinderiarbeten, bokföringsarbeten, elinstallationer, fotvård,

frisörtjänster, glasmästeriarbeten, golvbehandling, hudterapeutiskgravyr,

behandling, låsservice, pianostämning, skoreparationer, skrädderiarbeten,

tapetserararbeten,veterinärtjänster,VVS-installationer,översättningsarbeten.

Uppräkningama kunde mångdubblas. skall då uppgifternaDet noteras att

frånkommer kartellregistret och detta register inte innehåller någonatt

heltäckande redovisning olika former privat reglering marknader.av av av

ändå bild hur omfattandeDet dessa rekommendationer och hurärger en av

många olika marknader föremål för formär dennatyper av som av

samarbete.

Dagligvaruhandeln

Priserna inom dagligvaruhandeln bestäms i utsträclming utifrån centraltstor

kedja cirkaprislistor.utarbetade Med centralt här attav resp. menas

lagercentralemadistributionscentralema inom sitt distributionsom-centralt

råde prislistor till kedjans butiker. prislistornaICA utarbetasInomutger av

pris- och marknadskommitté för varje DC-område. sådant områdeEtten

kan omfatta flera distrikt.eller hela landet finns 23 distrikt 19För ochett

DC-områden. Varje pris- och marknadskommitté består 4-8 köpmän ochav

tjänsteman fungerar sekreterare. varje distrikt brukar 3-4Inomen som som

prislistor fastställas. Kommittén fortlöpande listorna ochöver görser

ändringar. Några principergenerella för fastställandet priserna på listanav

finns inte. fattarInom KF konsumentförening inom lagercentralom-ettresp.
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varefterefter förhandling med lagercentralen,råde beslut priserom en

prislistorna. betyder i praktiken varjelagercentralen administrerar Det att

prislista, priserna basvarusortimen-konsumförening har där docken egen

Cirkaprislistomas roll inom det tredje blocketenhetliga. ärkantet vara

består flertal kedjor,eftersom och Sabagruppennågot annorlunda D- ettav

sin prislista.och med egenvar en

Sveriges Livsmedelshandlareförbund SSLF centraltTidigare utgav

verksamhetcirkaprislistor till handeln, från övertogsbortsett KF. Denna

grossister.kedjomassedermera av

påverkas de centralaprissättningen i utsträckningGenom att stor av

samstämmighet inom respektive blocktillprislistorna leder dessa lokalt en

konkurrenssituation skiljerordinarie priserna. Kostnader ochvad gäller de

sortimentpå läge, service,olika butiker beroende b1.a.sig emellertid mellan

prissättningen liteninnebär icirkaprislistomaoch storlek. Genom attatt

konkurrenssi-enskilda butikens kostnads- ochutsträckning utifrån densker

område begränsasgeografisktde omfattartuation och ett stortattgenom

priskonkurrensen.

individuell prissättning, ochemellertid i dagMånga butiker tillämpar nyen

börjat uvecklas. Som exempel kanför detta harteknik underlätta attatt

prissättning.individuellinom ICA IPS IIPS-systemetnämnas

harregionföretagssystem inom ICA dennedanstående gamlatre nya

varit olika, varförAmbitionsnivâema harbörjat användas.tekniken att

möjlighet tillteknik ochidag varierar med avseendetjänsterna upp-

butikerna erhåller de egnaförfölj ning. de ärGemensamt atttre systemen

på följesedlar.på hylletiketter och kollietiketterpriserna samt
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Bal-området-

för samtligatillgängligtutvecklatfinns sedan länge välHär system,ett

cirkapriser kanAvvikelserområdet.medlemmar inom gentemot

varugruppsnivå.alternativt på Deartikelnivå ellererhållas på egna

rekommenderadedeavvikelser ipriserna gentemotprocentanges som

cirkaprisema.

bedömaså kanuppföljningmöjlighet tillButikerna att manges

bruttovinstema.påverkan påteoretiskaawikelsemas

Essve-omrádet-

Butiker harutveckling IPS skett.tid harUnder somavensenare
datorPartihandelssig ICAkan kopplatillgång till PC motuppegen

Övriga erhålla hjälpbutiker kanadministrerasjälvaoch kan systemet.

priserartikelnivå kan sättasadministration. Påcentral somav
angivenutifrånockså bestämmascirkapriser elleravvikelser mot

pålägg.marginal eller

Hakon-området-

Butiker kanartikelnivå.påtjänst med IPSår erbjudsSedan några en
öresawikelsernegativapositiva ellerenskiltelleri angegrupp

ochinköpsprisförändringarföljercirkaprisema. Awikelsemagentemot

inkluderarServicen ävenändringtills begärs.ligger således kvar

bryggeriprodukter.mejeri- ochsortiment såsomlevereratexternt

IPS-servicen. andrai Icentrallagervarorinteinkluderas ettnärvarandeFör

såutvecklasflexibilitetprojektets störreskall inom att pro-steg ram

Hakon-systemetmarginal skall kunnaalternativt fastcentavvikelse anges.

bruttovinstpåverkan.teoretiskaawikelsemasuppföljningerbjuder ingen av
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Under 1990 har Marknadsråden i Mellansverige och Norr uttalat sig för ett

flexibelt innebärande inom varjesystem börattmera man varugrupp
tillämpa fem oberoende prisnivåer. Handlaren skall sedan fritt kunna välja

prisnivå inom varje varugrupp.

Ytterligare tekniska lösningar för butiksunik prissättning framtagitshar inom

ICA. Enligt förutsättningar givna ICA-handlare har utvecklat vissaav man
Primärt behovetär kunna hylletiketter enligtattprogram. presentera

ICA-standard för oberoende leverantör och med butikensvaror av egen
prissättning. Sedermera skall kalkylfunktionäven utvecklas. Programva-en

kan bl.a. utnyttjas butiker har butiksdata enligt nivåICAsran av som

De ordersystem levt med sedan den tidigare organisationen förväntassom

bli med enhetligt fr.o.m. januari 1993.ersätta del i detett Ensystem nya
partihandelssystemet skall hantera integrerad partihandels- och detalj-en

handelsprissättning. finns tydligDet inriktning denna skall kunnaatten
klara butikers individuella behov.

Enligt uppgift har inomäven individuell prissättningKF för enskilda butiker

blivit vanligare och enligt konsumentkooperationens strategiska program
skall decentralisering prioriteras, där och befogenheter skall följasen ansvar

åt. Detta skall enligt kombineras med strategisk centraliseringprogrammet

för uppnå stordriftsfördelar.att

Möjligheter till individuell prissättning finns således. detNär gäller

IPS-systemet inom ICA utnyttjas det enligt uppgift 20 % med-av av
lemmarna. Andelen omsättningen inom ICA prissättsav som genom
IPS-systemet kan större. För öka denna andel har utnyttjandetattvara av

gjortsIPS avgiftsfritt.

Från handelns sida har hävdats konkurrensen inom livsmedelshandeln iatt

huvudsak mellansker blocken och vad gäller tredje blocket även mellan- -
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rad kedjor företagoch inom blocket. För denna blockkonkurrensen anses
vissa former prissamverkan inom blocken utgöra nödvändig förut-av en

Ävensättning. för den lokala priskonkurrens handeln hävdar finns inomsom
respektive block cirkaprislistoma ha förvärde lågprisbutikemaettanses som
hjälpmedel för kommunicera prisinformation.att Utanför de tre stora

blocken finns ytterligare kedjor inom livsmedelshandeln. Sådana är t.ex.

servicebutiker Seven Eleven och Pia Närköp. Dessa har dock småsom

marknadsandelar. På vissa förekommer därutöver butikerorter utanför

blocken har beaktansvärda marknadsandelar.som

Byggbranschen

Gemensamma prislistor inom byggbranschen vanliga inomär flera områden,

bl.a. på marknaderna för entreprenadmaskintjänster, golv, färger och lacker,

måleri, VVS och el. grossist-tapeter, I och detaljistleden används bl.a.

bygghandelns prisbokssystem vägledning för prissättningen. Bygg-som
handelns prislista påverkar även del leverantörers vertikala cirkapriser,en

på marknaderna för dörrar, fönstert.ex. och inredningssnickerier.

Förutom nämnda prislistor förekommer i byggbranschen ingetgemensamma

känt prissamarbete mellan olika företag. flertalInom de undersöktaett av
branscherna förekommer dock prisledarskap eller parallella beteenden i

fabrikantledet. Detta sig bl.a. i tidenyttrar sammanfallande likaochsom
prishöjningar, påstora marknaderna för mineralull,t.ex. lättbetong,

byggskivor, färger och lacker VVS-marknaden.samt Dessutom torde

förekomsten såväl horisontell vertikal integration inom flertalav ettsom
delmarknader påverka prissättningsbeteendet.
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Klädbranschen

på s.k. frivilligaockså intressantsammanhangeti det härDet är att se

Idén sådana kedjorinom flera branscher. medförekommerfackkedjor som

tydlig profil,enhetlig ochskaffa medlemmarnabl.a.är att gemensamen

butiksproñlsymbol etc..varumärke ellermed stödbl.a. ett egetav

gjorde 1988 kandetaljhandelsundersökning höstenSPKEnligt den som

beklädnadsfack-900 företag isammanlagt 3500 10-15 %drygt caav

organiserad samverkan med andrai någon formberäknas deltahandeln av

franchiseavtal,sjuttiotalföretag hadedetaljhandelsföretag. dessaAv ett

samverkanfackkedjor.övriga ingick i 10 olika Denmedan somca

inköp,kedja omfattar, förutommedlemsföretagen imellanförekommer en

prisrekommendationer för detpersonalutveckling ochmarknadsföring,

sortimentet.gemensamma

förekom inteföretagenmed marknadsledandeNågon samverkan de utan

företag.mindre eller medelstoraskedde främst mellan Dendenna samman-

beklädnadsfackhandelnföretagen isamverkandeförsäljningen hos delagda

hälften, 1,2 miljarderknappt1988 till 2,6 miljarder kr.uppgick år varavca

fackkedjoma.10inköpt någon dekr., cagenom avvar

ordningfackkedjoma i nämnd JCOmsättningsmässigt de 10störst varav ca

åroch Mister UnderFashion Group AB.MQ ABInköps AB, DesamAB,

efterMister gåttoch är även1990 har Desam samman-mensamman

C-butikemakedjorna. Omsättningen hostvâ andra Jslagningen mindre deän

60 % inköpt JCmiljardår 1989 till 1 kr.,uppgick var genomvarav caca

DesamMisterbutikemaMQ-butikema ochFörsäljningen hosInköps AB.

ungefär hälftenmiljarder kr.0,6är till varderauppgick varavcasamma

svenskajämföras med den totalafackkedjan. kanDettaköpts genom

år 1989.34 miljarder kr.till drygtmarknaden beräknatssom
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Bamie Centerbeklädnadsbranschenfackkedjor i ärbetydandeAndra mer

Mode-gruppen.ochInköps AB Ungt

Övrig fackhandel

förbranscher. Marknadeninom andraförekommerFackkedjor även

antalfåtalkaraktäriseras leverantörerglasögon stortettett menav
i någon deantal medlemmardetaljistema dockdetaljister. ärAv ett stort av

Optikertjänst hadeOptikertjänst.ochfackhandelskedjoma Synsamtvå stora

finns såväl33 %.1989 hade Detär medan Synsam37 % marknaden ettav
vertikalamarknaden.samband på Dethorisontelltvertikalt ettsom

leverantörernadecirkaprislistor.består Dessasambandet ut storages avav
tillvid prissättning konsu-optikemavägledningfungeraoch skall som

ochkonstrueraskalkylnormersambandet dehorisontella ärDetment. som

riks-optikerföretagsSverigesbranschorganisationentillhandahålls av

med hjälp dessauppbyggdaCirkaprislistomaorganisation ärSOR-F. av

till prisstelhet.upphovenligthar SPKkalkylnormer. Detta gett

frivilligai första handhemelektronik tillhöri handeln medKedjeföretagen

260 anslutnamed totaltLinkopiaExpertfackkedjor. Bland de betydande är

endast 45dockår 1988,självständiga butikerägarmässigt varvarav

butiker anslutna.165V-kedjan harradioTV-butiker. Arenodlade ca

Rino ochhemelektronikmed ärfackkedjor inom handelnfrivilligaAndra

iemellertid förstakedjor harfrivilligaiInköp Grupp. DessaBIG Bättre

inte påmarknadsföring ochinköpspolitik och atthand satsat gemensam

kedjan detväxandesnabbastserviceverkstäder.centrala Denbygga upp
företagen Sibabl.a.40-tal butiker, därmedåret varithar Resurs ettsenaste

för närvarandeñlialföretag medrenodlatOnoff ingår. Onoff, ettoch ett

branschen.företag i Imellansverige, landets störstabutiker i ärtiotal

7-8 %dvs.miljard kr.,år 1988 halvvaruförsäljningen omsatte avenman
reparationerintemdebiteradedär dockarbeten ärtotalmarknaden. Merparten

uppdragutförs direktreparationeruthymingsvaror och andelen somav
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enskilda konsumenter mindreär än tredjedel. förhållandevisTrots högav en
omsättning finns det inga tecken på prisledarskap eller dominans frånannan
Onoffs sida inom reparationssektom, inte lokalt inom Stockholm.ens

3.6.2 Prissättningen och prisutvecklingen

SPKs utredningsmaterial, harstora sammanfattats i avsnitt 3.2, innehål-som

ler även uppgifter visar hur prissättningen går till i de olika branscher-som

i vilken mån prisutvecklingen under-samt eller överskrider höjningenna,

den allmänna prisnivån. iakttagelserDessa har systematiserats med hjälpav

förenklat schema. Olika förutsättningar förett prissättningen varandraav

uteslutande här med hjälp eller flera förkortningarnoteras deav en av som
förklaras i nedanstående Därtill prisutvecklingen i förhållanderuta. anges

till KPI med antal symboler också förklarasett nedan.som

Redovisningen uppdelad påär två tabeller. förstaDen tabell 3.5 innehåller

främst de branscher produktion huvudsakligen föranvänds direktvars

konsumtion i hushållen, den andra tabell 3.6 främst de branscher vars pro-
dukter i första hand inomanvänds företag. Prisjämförelsen här i vissaavser
fall producentprisindex PPI i förstället PrisjämförelsenKPI. avser senare
delen 1980-talet. Uppgifter för tidigare år har funnits tillgå. Förav att

vissa branscher bl.a. livsmedel, energi, vissa förpackningar samt massa-
och pappersindustri har dock prisuppgifter för hela 1980-talet kunnat

användas.

några branscherFör har meningsfulla prisuppgifter funnits tillgå,att
antingendärför verksamheten ärkraftigt subventioneradatt eller därför att

den baserad individuellaär avtal prisernadär svåra jämföra.är Dessaatt

branscher har uteslutits redovisningen. Det gäller samtliga offentligaur

tjänster, läkemedel, underhåll datorutrustning, byggentreprenö-naturgas,av

byggkonsulter, byggmaterialhandel, VVS- och VA-grossister, el-rer,
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Ävengrossister el-installation.och dagligvaruhandeln har uteslutits, delvis

därför dess priser handelsmarginalema ingår i livsmedelsprisema.att

Uppgifterna prissättningen sällan entydiga.är det första pris-För ärom

försättningen viss produkt beroende transaktioner i flera led mellanen av -
återförsäljareproducent och och mellan återförsäljare och konsument där-

det ofta råder olika förutsättningar för prissättningen. det andra kanFör

olika prissättningsförfaranden förekomma parallellt i led. Tabellemasamma

bygger därför på långtgående förenklingar vad i sinarätt SPK angettav

branschbeskrivningar. Bristen på entydighet har ibland markeratsäven

Ännuolikatvå bokstavskoder i tabellerna. fler varianteranväntsattgenom

kunde ibland ha varit befogade, sammanställningamadärmed skulle hamen

förlorat i överskådlighet. bör också framhållas de olika förut-Det att

sättningar för prissättning inte utesluter varandra.noterassom

dessa skäl inte självklart vilkenDet är kod bäst beskriver prissätt-av som

ningen. Sammanställningarna i tabell 3.5 och 3.6 inte föravsedda de-är

talj granskning, endast överblick hur prissättning och pris-överutan ger en

utveckling i drag i de SPK undersökta branscherna.ut storaser av
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3.5 och3.6Beteckningaranvändai tabell

Prissättning:
iinternationelltPrisernasätts
trelativtstarkaköpareetterförhandlingarmedPrisernasätts

prisledarskapNationellteller lokalt
brPåtagligbristpåpriskonkurrens

Cirkaprislistor c
Varierandeprinciper v
Prisutveckling:

överstigerKPImedsammanlagtPrisutvecklingen
5på ar + + +minst30procentenheter

5på år +20och30procentenheter +mellan
på5 år10och20procentenheter +mellan

KPIökati taktmedPrisernahar
05 årpå+-10 procentenheter

KPlPrisutvecklingenunderstiger medsammanlagt
5på år10och20procentenhetermellan -

på5 år20 30procentenhetermellan och - -
på5 år30procentenheterminst - - -

prisutveckling för konsumentprodukter.Prissättning3.5 ochTabell
SPK-uppgifter.Tolkning av

Pris- Prisut-Delbransch
vecklingslttning

l Livnnedelsselctorn
br + +Mejeriprodukter

Matfeu br + +
br + + +Köuvaror

+ +Brödochspannmalsprodukter
0Bryggerivaror

djupfrystaprodukter +Konserveroch

Il Konsumemvarur
f-v OKläder

+Glasögon e
Dagstidningar +

f 0Mjukpapper
0+Trycktaläromedel

Elektriskahushållsapparater v, c -
pl,Personbilar reservdelar +och c
brBilreparationer + + +

III Privatatjänster
0fIndustrielltvätteniverksamhet
+ + +Hotell V
+ +Begravningar c

Reparationer vita +vav varor
0uunikReparationerservicehemel cav

EnergiIV
0Oljeprodukter c
0Elkratt
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producentprodukter.förprisutvecklingPrissättning och3.6Tabell
SPK-uppgifter.Tolkning av

Prisut-Pris-Delbransch
vecklingsittninz
se not

LivsmedelrsektamI
+ + +Handelsgödsel
0Jordbruksmaskiner c

ByggsektarnII
0Cement

Armeringsstál -0brMineralull
0Byggskivor -

+Planglns
fpl, +Dörrar

pl, f +Fönster
0flnredningssnickerier c,

f +Golv e,
f +lackenFärgeroch c,
f +VVS-produkter c,

+ +VVS-installation c

VFörpackningar
Glasförpackningar -

fPlastförpackningar -
fAluminiumburkar - -

0fTrêförpackningar
0brWellpapp
0fKartongförpackningar

pappan-industriVIMassa-och
0iPappersmassa
0fTidningspapper
0iJournalpapper

iot:-F3: Wellpappbyggsektornhandelsgödsel,helaochjordbruksmaskiner samt oc pappersmassaar
konsumentprisin-harucentprisindexPPXFörövrigabranscheravseendeprodgjordmedprisjåmlörelsen .varitjimförelsenortn.KPIdex

antingenprisutvecklingbranscherna harundersöktaflesta deDe som.enav
prisutveckling.föri spalten0 elleröverstigereller KPIparallell med +är

speciella urvalföruttryck detdåförvånande, detinte äri sig ettDetta är

iakttagelserstudie. Några andragjorts för SPKsharbranscher somsomav
följande.tabellernaledning ärmedkan göras av

konsument-vanligare förbetydligtjämfört med KPI ärprisökningarStarka

3.6. kan hatabellproducentprodukter Dettaför3.5tabell änprodukter

ochkonsumenten,tjänsteinnehåll större närmareProduktemas ärskäl.flera

ii tjänste-ofta mindre änproduktiviteten ärökamöjligheten att varu-
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produktionen. Konsumentprodukter beroendeär distributionens tjänsterav
ocheller lokal produktion sker under begränsad konkurrens. Tillav en som

detta kommer konsumenterna själva sällan har möjlighet förhandlaatt att om
priset.

i övrigtKan några samband mellan prisutveckling och prissättnings-man se

principer iJa, finns fogdet för följande påståenden:stort sett

Branscher prissättning internationelltär bestämd i eller för vilkavars

prissättningen beror förhandlingar med relativt starka köpare f harav en
prisutveckling antingen understiger eller är parallell med den allmännasom

prisutvecklingen.

Branscher präglas påtagliga brister i priskonkurrensen brsom av

ocheller nationellt eller lokalt prisledarskap pl har vanligtvisav en
prisutveckling överstiger den allmänna prisutvecldingen. Undantagsom

finns visserligen för bryggerivaror, elkraft, glasförpackningar, wellpapp

vissa byggmaterial såsom armeringsstål, mineralullsamt ochcement,

byggskivor. Inflytandet från oligopol eller prisledarskap balanseras i dessa

branscher starka produktivitetsökningar, sammanhänger med attav som pro-
duktionen förknippad medär utpräglade stordriftsfördelar.

branscher prissättningDe domineras cirkaprislistor c ellervars av
har varierande prissättningsprinciper återfinnsv ofta inom handel,som

reparationer och installationer. Prisutvecklingen i dessa branscher i fleraär

fall svårbedömd på grund kvalitetsskillnader. fallI de uppgifterav

föreligger tyder dessa på prisutvecklingen i dessabranscher antingenatt

överstigit eller varit parallell med den allmänna prisutvecklingen.

Sammanfattningsvis det finnas samband mellan konkurrens-ettsynes

förhållandena och prisutvecklingen i de olika branscherna. prisutveck-Men

lingen inte enbart bestämd konkurrensförhällandena.är En vägandetungtav
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till olikheterorsak i prisutvecklingen kan rå- och insatsvarukost-attvara

nadema utvecklats olika. olika förutsättningarDe finns för rationalise-som
ring och teknisk utveckling varierar också starkt mellan olikaannan

branscher, liksom lönekostnadsberoendet.

3.7 Om företagsförvärv

Ökad företagsstorlek kan innebära ökad marknadsdominans för några få

företag. innebär iDetta sig begränsning konkurrensens räckvidd.en av

Därtill kan företag i kraft sina finansiellaett stort och kompe-av resurser

tensmässiga ha lätt på ytterligaresätt begränsar konkur-att ettagera som

Många de konkurrensbegränsande åtgärder inämns kapitelrensen. av som
2 betydligt lättareär genomföra för forstörre mindre företag.änatt Det

såväl påtryckningargäller på statsmaktema och kommunerna företags-som
förvärv och olika former kartellsamarbete. innehållerKL därför vissaav

regler möjligtdet för ingripagör NO fusioner, i den mån dessaatt motsom

kan visas ha skadlig verkan.

såledesDet intressetiattär något ingående diskutera vad vi vetav mer om
företagsstorlekens företagsförvärvensoch betydelse, dels för näringslivets

utveckling vad gäller teknikfömyelse och produktivitetsutveckling,t.ex. dels

för konsumenterna det gällernär produktkvalitet, tillgänglighet ocht.ex.

prisutveckling.

Fömyelseförmågan i näringslivet, setti långsiktigt perspektiv, och dessett

möjliga beroende konkurrensen har diskuterats i kapitel Begreppetav

dynamisk konkurrens beskrivs där med inspireratsynsätt ekonomerett av
Schumpeter och Dahmén, och på tid företagsekonomersom senare som

Porter och Sölvell. Därvid betonas flertal mjuka och sammanhangsbe-ett

roende aspekter näringslivets långsiktiga utveckling, bl.a. betydelsenav av
samarbetet och det ömsesidiga beroendet mellan kund- och leverantörs-
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utvecklingsblock, personlig ochinom industriell regionföretag en

konkurrens på denoch kunskapsinhämtande,organisatorisk kompetens samt

nivån.lokala

då företagen ifömyelseförmågan i dessa avseenden växerväntasKan avta

allmängiltiga motivmarknadsdominans så fall finnssinoch ökar Istorlek

fusioner. det så,kraft vissa Elleringripa med är tvärtomför större motatt

fömyelseförmågan ökadeförbättrarföretagsstorlekökad t.ex.att genom

utveckling marknads-investeringar i forskning och FoUpåsatsningar samt

tillförändringar i sin konsumenterna gododessaföring Och kommer tur

ocheller priser vadproduktkvalitet lägre änförbättrad som annarsgenom

falletha blivitskulle

refereras kortfattat.olika undersökningaravsnitt skall någradetta ytterstI

framförräckvidd. alltmindre begränsad Det ärellerallaharDe en mer

industrikon-främst deoch bland demstuderas, störreindustriföretag som

tjänsteproduktioneni mycketföretagskoncentration ärEffekter avcemema.
följande.åsido i deti princip lämnasoch de kommerkända,mindre att

i företagsstrukturenFörändringar3.7.1

produktions-drivs fram ändradeföretag och koncernerOmbildningar avav
effektiviseramöjligheternyupptäcktaefterfrågeförhållandenoch attsamt av

ombildningar formenverksamheten. Vissamarknadsanpassaeller tar av -
följas olikaföretagsförvärv. kan sedanFörvärveneller vägen över typerav-
stordriftsfördelar iuppnåi syfteorganisationsförändringar att t.ex.av

riskerna eller avveckla olön-marknadsföring, spridaproduktion, ellerFoU

verksamheter.samma
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Förändringar 1977-1982

tjänstesektomi OmLånad tillväxtstudie från industriverkEn statens

1987:1 visartjänster. SINDföretagsombildningar och industrinära

periodenorganisationsformer underförändringar i företagensmycket stora

näringslivet år 1982 fanns ianställda i1977-1982. Omkring 30 % deav

ombildats eller bytt ägareantingen hade nyetablerats,arbetsställen som

1977-1982.femärsperiodennågon gång under

periodenunderförändradesstudie visade koncernstrukturenSamma att

delvis vissakoncerner,1977-1982 riktning färrei större attmot genommen

delvis vissa koncer-eller blev uppköpta,koncerner krympte storaattgenom

verkade denoch mindre.företag från de medelstora Däremotförvärvadener

anställda bortsettförändring i antaletexpansionsförmågan mättegna som
ivarit bättre degenerellt haföretagsförvärv intefrån effekterna settav

mindre.företagen i deochkoncernema änstora

övrigaindustrikoncemer.inom Förförändringar ägdeStora gruppenrum

industrikon-uppseendeväckande. Medförändringarna intekoncerner var
inom60 % arbetadeanställda till minstde enheterhärcemer avses vars

delari andrahade sin tyngdpunktindustrin; övriga koncerner av

sysselsätt-relativt andelmindre företagen behöllnäringslivet. De stor aven

skillnader i branschsamman-förklarasningen. Till viss del kan detta av

industrinofta i andra branscherföretagen finns änsättningen de mindre --
1977-1982.under periodentillbakagångindustrins allmännasamt av

redovisats endastden här harframhållas koncernstrukturenbörDet att som

sysselsättningenför dvs. andeldirekta betydelse avkoncemernasspeglar

maktförhållandenainte allthelleri näringslivet. Koncemstrukturen säger om

väsentligt färre ochbådeMaktgrupperingama sannoliktnäringslivet.i är

väsentligt koncernema.större än
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Företagsförvärv under 1980-talet

Ägarutredningen har i betänkandet Företagsförvärv i näringslivsvenskt

1990:1SOU visat förvärvsaktiviteten ökat successivt börjanatt sedan av
1960-talet. Efter viss avmattning under delen 1970-talet fortsat-en senare av

antalet förvärv öka och nådde 1983 sinte högsta nivåatt med över l 000

förvärv. Under l980-talets del det årliga antalet förvärv någotsenare var
lägre och 1988 genomfördes knappt 700 företagsförvärv och samgåenden i

det svenska näringslivet.

1980-taletSammanlagt genomfördes under drygt 0007 företagsförvärv, som
tillsammans berörde drygt 800 000 anställda i de förvärvade företagen.

Under år har förvärven kommit omfatta genomsnittligt alltattsenare sett

företag.större andelDen det totala antalet anställda i näringslivetav som
omfattats förvärven har därigenom ökat, från i genomsnitt 2,4 % årav per
under 1970-talet till 4,2 % år under l980-talet.per

Företagsförvärven har under år i allt större utsträckning berörtsenare

aktiemarknadsföretag. Delvis kan detta konsekvens antaletattses som en av
aktiemarknadsföretag ökat, ökningen i antalet förvärv relativtär settmen

aktiemarknadensstörre än expansion. Många affärer har också gällt fusioner

mellan mycket företag, ofta internationellmedstora verksamhet.

3.7.2 Generella motiv för företagsombildningar

De generella motiven för företagsombildningar inom internationelltstora,

verksamma industrikoncemer har bl.a. undersökts industriverket i denav

nämnda SIND 1987:1. Några intrycken,rapporten hämtatsovan av som
från den företagsekonomiska forskningen på området, följande.var

uppnåFör snabbare tillväxt har ledande företag iatt hela världen gåtten

ökad diversiñering verksamheten. Diversiñeringmot kan ske tvåen av
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sätt: intern utveckling eller företagsförvärv. Intern utvecklinggenom genom
innebär företaget utnyttjar existerandeatt kompetens och främstresurser,

FoU. Företagsförvärv är snabbare och enklare för företagetsättettegen att

växa. snabbaDe tekniska och ekonomiska förändringarna i företagens

omvärld har också tvingat fram flexibla organisationer. Produktionenmera
måste kunna ställas snabbare för blit.ex. kundorienterad ochattom mer
orderstyrd.

Sedan 1970-talet har de multinationella företagen i allmänhet blivit alltmer

globala, och tillverkningen har förlagts till allt fler länder. lång-Det är en
siktig tendens förstärkts kraftigt under l980-talet. bättreFör kunnasom att

och kontrollera sin komplexastyra verksamhet har dessa företag genom-
gående infört divisionsorganisation. Flera svenska storföretag har sedermera

ombildat divisioner och staber till fristående bolag bolagisering. Därefter

har sökt samordna de företagsenheter har inbördes beroende-man ettsom
förhållande divisioner och bolag i affärsområden.attgenom gruppera

Fördelningen resultatansvaret har gjort det möjligt för koncernledningenav

sigägna strategiskaatt överväganden. Decentralisering detmera av
operativa beslutsfattandet har alltså kombinerats med centralisering ochen
förstärkning det strategiska beslutsfattandet i koncernledningen.av

Perioder präglade tillväxt via diversiñering förefaller växla med perioderav

präglade strukturell sanering, då företaget söker koncentrera verk-mer av

samheten till sitt kompetensomráde. Verksamhet inte in isom passar
företagets övergripande strategi avvecklas och den kompetensenegna
alternativt marknadspositionen förstärks förvärv företag.andragenom av

och försäljningKöp företag har betydelse i bägge dessa skeden.storav

Strävan efter tillväxt i företagen, efter förbättrad kontroll för att styra

företagen och efter flexibilitet för snabbt kunna sig till föränd-att anpassa
ringar i omvärlden kan sägas bärande tillskäl företagentre attvara
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företagensförknippade medOrganisationsförändringarnaombildas. är nära

ocksåOmorganisationertillväxtstrategier. äröverlevnads- och ettnumera

utveckling.naturligt inslag i industrins

Även för företagsförvärv. Imotivenägarutredningen har studerat ut-

vanligt1990:1betänkande SOUredningens nämnda att ettangesovan

effektivarevinsterförväntningarför förvärvenmotiv ettgenomomvar

uppståVinstema väntadesföretagetsförvärvadeutnyttjande det resurser.av
leder tillförvärvetproduktion ochstordriftsfördelar ibåde attgenomgenom

marknadsposition.förstärkten

effekter3.7.3 Förvärvens

Ãgarutredningen

berördavärde på detill ökatgenomsnittligtlederFöretagsförvärv sett ett

refereratsolika studieri radvisatsharföretagen. Detta avsomen

studie 10också störregenomfördeUtredningenägarutredningen. aven egen

värdetekonomiskadetvisadeföretagsförvärv.svenska Denna ,att av

företa-i inblandadeförändringar deutgångspunkt imedberäknatförvärven

aktiekurser hade ökat.gens

verksamhets-företag ochuppköptaresulterade iförvärvenstuderadeDe att

förut-medi strukturer störreutsträckning inordnadesidelar stor nya

utländska marknader.inhemska ochpåkonkurrensensättningar mötaatt

nämnda,också tidigaredenförvärven illustrerarstuderadeFlera deav
verksamhetsområdenkoncentration företagenstilltendensengenerella av

kämomräden.till antalett

deni ljusetolika intressenter skallföretagenseffekter förFörvärvens avses

stånd.kommit tillinte hadeförvärvenutveckling skulle ha ägt omrumsom
sig ibefannföretagenflera de uppköptaFallstudierna visar att enav
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besvärlig ekonomisk situation. vissa fallI stod vid förvärvstillfálletman
inför reellt konkurshot. För dessa företagett fanns någraknappast andra

alternativ förvärvasän eller själva omstrukturera verksamhetenatt genom
avyttring och nedläggning verksamhetsdelar.av

fannsDet bland de studerade företagen också företag sannolikt hadesom
kunnat leva vidare fristående företag förvärvet i fråga inte hadesom om

genomförts. Dock skulle företagets struktur och verksamhet knappast ha

blivit oförändrad. utförda fallstudiemaDe visar förvärv och avyttringaratt

företag och verksamhetsgrenar under tidigare år har intepräglat bara deav

köpande också de uppköpta företagen. har fortlöpande,utan De än medom
varierande intensitet, köpt andra företag också sålt dotterföretagmen egna
eller verksamhetsgrenar. Motiven till dessa förvärv och avyttringar har vari-

från fall till de kan allmänterat ett utgå frånett sägasannat, sett ettmen

ständigt sökande efter den struktur på företaget vid varje tillfällesom
bedömts den optimala, de inblandade företagens synvinkel.settvara ur

Ãgarutredningen emellertid inte kan dra slutsatsen alla deatt attanser man
företagsförvärv genomförs effektivt utnyttjande näringsli-ettsom gynnar av

Företagsförvärv skiljer sigvets i detta avseende inte från andraresurser.

investeringar företagen genomför. efterhandI visar sig ofta andraävensom

investeringar, i anläggningar eller i FoU-verksamhet helt eller delvism.m. ,
ha inneburit felinvesteringar, företagens synvinkel.sett ur

ÃgarutredningenkommentarerEtt bör här tillfogas. har bara studeratpar

10 förvärv och har inte analyserat olika förvärv,typerman t.ex.av
uppdelning på förvärv konkurshotade företag företagoch med god vinst,av

eller uppdelning på förvärv syftar till vertikal horisontellsom resp.
integration. Konkurrensmässiga problem förefaller inte ha varit i fokus för

ägarutredningens intresse. Som exempel kan nämnas bildandetatt av
byggföretaget NCC ägarutredningen beskrivs enbart positivav settsom ur
såväl aktieägamas samhällets synvinkel. Konkurrenskommittén harsom
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idäremot betänkandet Konkurrensen inom byggbosektom påpekat de

negativa effekterna företagskoncentration inom entreprenadbranschen.av

forskningSvensk företagsförvärvens effekter på effektivitet ochom

prissättning förhållandevis blygsam. Erfarenheter frånär Schererst.ex.

studier förvärv amerikanska företag intresse.har dock allmäntett stortav av

studier visar i de fall företagen efter förvärvetDessa arbetat underatt

förvärvarenkonkurrens har också utnyttjat stordriftsfördelar ide marknads-

Åföring och produktion det funnits för. sidan fannandrautrymmesom

Scherer i marknader där företagen efter förvärvet inte föratt utsattavar

konkurrens, där genomfördes inteheller de möjliga rationaliseringarna fullt

ut.

Sambanden mellan företagskoncentration effekternaoch på företagens

innovationsförmåga och förutsättningar till långsiktig utvecklingekonomisk

har diskuterats i kapitel företagsförvärv påverkar dessa förhållandenHur

dock inte särskilt väl studerat. Sölvell och Sander dock iär har boken

Advantage Sweden 1991 redovisat några branschstudier gjorts inomsom

för det internationella forskningsprojekt Michael lett. TioPorterramen som

s.k. industriella clusters djupstuderatshar beskrivninggenom av

företagens utveckling och intervjuer med företagsledare. Studierna visar

genomgående det skett koncentrationsprocess, ofta förvärv,att en genom

tilldär slut bara två eller konkurrerande företag överlevt. företagDessatre

har lagt ned på konstaterasFoU. det sällsyntDet ärstora att attresurser

inom framgångsrika svenska industrigrenar bara hafthar företag.ettman

kännetecknas de historiskt haftTvärtom har mycket starkattav man en

lokal konkurrens. Konkurrensen har lett till ständig uppgraderingen av

produktionen.

Sölvells slutsatser sina branschstudier för den svenska förvärvslagstift-av

ningen redovisas i bilaga
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3.8 Samlat intryck

3.8.1 Olika olika perspektivkällor -

beskriver61 deskriptivSPKs utredning delbranscher Manär natur.av av

olikakonkurrensförhållanden och konkurrenshinder i branscher. Däremot

förhållanden fått för effekter.inte djupare analyser vad dessagörs av

visar konkurrensen i de studerade branscherna vanligenSPKs utredning att

olika konkurrens-begränsad i eller flera avseenden, flera slagär attett av

konkurrensbarriärerhinder ofta följs naturliga mycketärsamt att van-

liga.

konkurrensbarriärer produktens, teknolo-Naturliga sammanhänger med

oföränderliga.gins karaktär och givetvis inte Dels kanoch marknadens är

åtgärder ofta teknologi ochde påverkas privata som har med stor-av

utvecklingendriftsfördelar dels påverkas den allmännagöra, deatt av av

tidenteknik, infrastruktur och samhällsorganisation med ändrarsom

förutsättningarna för ekonomisk de svåra på-all verksamhet. Däremot är att

inom konkurrenspolitikensverka ram.

regleringar och sub-övriga konkurrenshindren består dels offentligaDe av

ventioner, privata regleringar former samverkan mellandels och andra av

och eller dels dominerande ställning på marknadenproducenter leverantörer,

företag.för enskilda företag eller grupper av

företag i tvåregleringar och samarbete mellanPrivata är stort sett av

slag: dels vertikalt samarbete mellan producenter, leverantörer,t.ex.

horisontellt samarbete mellanåterförsäljare ocheller delsreparatörer;

nivå iproducenter befinner sig påeller leverantörer pro-som samma

cirkaprislistorduktionskedjan. fallet handlar det ofta ochdetI senare om
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prissamarbete. SPKs studier finnsI antal påexempel bäggeannat ett typerna

samarbete.av

Dominerande ställning för vissa företag förekommer i antalett stort

branscher, i inom livsmedelsindustrinsynnerhet och byggmaterialindustrin.

genomgångSPKs denna ofullständigär punkt då den inte hänsyn tilltar

det framför påallt många tjänsteområden inte landet helhetäratt som- -
den relevanta geografiskaär avgränsningen. Analysen olika företagssom av

dominerande ställning borde i dessa fall t.ex. dagligvaruhandel och olika

reparationerslag utföras för mindreantal geografiska områden.ett stortav

Ofientliga regleringar och subventioner förekommer också i antalett stort

branscher. del regleringarEn syftar explicit till skydda vissa företagatt mot

konkurrens. delEn de flesta har inte alls detta syfte, de kannumera men- -
ofta få bieffekter begränsar konkurrensen. offentliga ingreppenDe ärsom

mycket olika karaktär: prisregleringar, tekniska tullar och andraav normer,

importhinder, subventioner begränsar konsumenternas priskänslighet,som

konkurrenshinder gäller själva den kommunala eller statligasamt som

verksamheten. De delvis följdär de lagar reglerarsenare en av som

kommunernas och offentligaandra verksamhet, det finns ocksåorgans men

många konkurrenshinder beror kommunernas praxis det gällernärsom av

upphandling och redovisning.t.ex.

Konsekvenserna dessa konkurrensbegränsningar låter sig dock inteav

bedömas utgångspunktmed från SPKs studie. SPKs uppfattning är attegen

stora samhällsekonomiska vinster kan konkurrensbegränsningargöras om

med negativ inverkan effektiviteten avskaffas. uppfattningDenna synes

huvudsakligen grundad SPKs generella, samlade erfarenhetervara

på formaliseradeän beräkningar möjligade samhällsekonomiskasnarare av

vinsterna. Några svenska beräkningar liknande de EG-kommissio-t.ex.som

genomfört se avsnitt 3.5 finns inte.nen
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Maktutredningens fallstudier visar svenska priser liggakan väsentligtatt

högre internationellaän priser i branscheräven förär in-utsattasom

ternationell konkurrens. Orsaken till detta bl.a.är de svenska produ-

starka ställning på hemmamarknaden via kontroll distribu-centemas av
tionsledet de svenska konsumenternas märkestrohet och lågasamt pris-

känslighet. Studierna företagens marknadsmakt inom vitvarubranschenav

och bilbranschen tyder på det konsumentsynpunkt inte är önskvärtatt attur

internationellt verksamma företag tillåts bli dominerande hemmamarkna-

den. företagAtt för internationellär konkurrens på exportmarknader-utsatta

tvingar dem förbättra sin produktivitet, det hindrar intedemattna attmen

högre priser svenska konsumenter utländska. fallta ut än deI deav av

starka producentema även möter starka köpare på hemmaplan kan det

däremot möjligt undgå den prisuppdrivande effekten.attvara

Från bl.a. SPKs branschutredningar får tydliga indikationer på denattman

utländska konkurrensen har betydelse för främja produktivitets-stor att

utvecklingen. bekräftasDetta också den ekonometriska studienav som
produktivitetsdelegationen genomfört. denna liksomAv den analysav som
konkurrenskommittén låtit genomföra kan dra slutsaten det inteattman

finns något samband mellan koncentrationsgrad och produktivitetsutveckling.

kan möjligen ocksåMan de undersökningar gjorts dra slutsatsen attav som

konkurrensförhållandenas effekter på priserna tydligare effekterär derasän

på produktiviteten. kanDetta ha mättekniska orsaker. kan ocksåMan tänka

sig produktivitetens ökning hålls företagensatt sinuppe av omsorg om

långsiktiga överlevnad och tillväxt, medan det finns mycket litet som
hindrar dem från höga priser så vinstertemporäraatt ta ut storagenom som

marknaden tillåter.

jämförelseDen gjorts prissättning och prisutveckling i degrova som av av
SPK undersökta branscherna tyder på prisutvecklingen delvis påverkatsatt

konkurrensförhållandena. prisernaMen påverkas samtidigt radav av en
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olikartade förutsättningarnaomständigheter har med deandra göraattsom

för lönehöjningarrationalisering teknikutveckling genomslagetför och samt

inverkan kan vid statistisk analys lättKonkurrensförhållandenas enm.m.

döljas andra faktorer.dessaav

avvägningsproblem centralaföretagsförvärv belyser deStudierna ärsomav

studierna uppmärksammar främst fördelarnakonkurrenspolitiken. Vissai av

hushållningi de flesta fall innebär god medförvärvensåsom att en

naturlig strukturomvandlingen.delnäringslivets och utgör avresurser en

ineffektivitetskost-i risker för s.k.studier stället deAndra uppmärksammar

följer alltför långt drivenlångsiktig dynamikoch förloradnader som av en

hjälp skulleekonometriska studier med kunnakoncentration. De vars man

negativa effekter intealla positiva ochoch är ännuvägamäta samman

verkligför till någon hjälp.tillräckligt utvecklade kunnaatt vara

Konkurrensförhållandenas utveckling3.8.2

1980-talet ii det svenska samhället har underKonkurrensförhållandena

till följdavseenden ändratsmånga av:

offentliga åtgärder,och andraregleringarA.

konkurrensbegränsningar,direktaB.

teknisk och socialstrukturförändringarC. art.av

bedömning olika faktorervi redovisa allmänföljande skalldetI av omen

riktning. Våreller negativi positiv + -påverkat konkurrensen

Redovisningen skallbedömning dock osäker. sättär attettsommera ses

empiriska studierillustration behovet äntänka och ettsomav avsom en

målen föråtgärder för uppnå konkur-för beslut konkretaunderlag attom

fler empiriskautvecklas bättre metoder ochrenspolitiken. behöver görasDet

företagsförvärvnegativa effekterna bl.a.olika positiva ochstudier de avav

koncentration.och ökad
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Regleringar och andra offentliga åtgärderA.

Ökningen offentligaden sektorn -av

Generellt gäller konkurrensen inom statliga myndigheters verksamhetattsett

inom landstingen och kommunerna inom det privataär sämre änsamt

offentliganäringslivet. sektorn, antalet anställda totalaDen mätt som av

Ökningenökade under åren 1980-86 2 %.antalet yrkesverksamma, med

faller på kommuner och landsting. ökning torde ha påverkathelt Denna

i samhället negativt. Under åren 1987-90 har däremotkonkurrensen den

offentliga arbetskraften minskat %.sektorns andel med lcaav

offentliga uppgifter läggs på entreprenadFler +ut

Enligt enkätundersökning K-konsult genomfört har entreprenaddriften som

Enligtblivit något vanligare inom den kommunala sektorn. undersökningen

gjort entreprenaddrift inom statligaStatskontoret har den sektornävensom

något. huvudsakligen stödtjänster, vissökat Entreprenadema ävenavser men

utveckling börjatkärnverksamhet har börjat läggas har ocksåEnatt ut. mot

myndigheternas beställarfunktion utförarfunktion skiljsoch ochatt att

privata kommunala utförare får Omfattningenolika och tävla anbud.om av

och intraprenadverksamheten relativt liten,entreprenad- underär ännu men

1990-talet sådana driftformer för effektivisera offentligakan denatt

sannolikt bli vanliga.verksamheten komma att mer

Mindre konkurrens vid offentlig upphandling -

Upphandlingsreglema möjligheter ställa kriterierhar ändrats och andraatt

affärsmässighet införts sysselsättningspolitik,och konkurrens harän

regionalpolitik, teknikutveclding.skattekontroll, miljökrav och bygg-Inom

offentligaanläggningsområdet, för del denoch storsom svarar en av

blivit förhandlingsupphandling.upphandlingen, har det vanligare med
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prisregleringar4. +Färre

prisreglering iAllmän har princip avskaffats. Avsikten den i framtidenär att

bara skall tillgripas i krissituationer. flera områdenInom har de särskilda

prisregleringama också avskaffats. gäller bl.a. kreditmarknadenDet och

taxi. Viktiga sektorer alltjämt prisreglerade, bl.a. bostadsbyggandetär läns-

bostadsnämndens kostnadskontroll, hyresmarknaden bruksvärdesystemet

jordbruk fiskeoch skall avregleras.samt

5. Slopade etableringskontroller och minskade regleringar +

flera områden har etableringskontrollerInom slopats och regelsystemen

förenklats. gäller taxi och vissa teletjänster.Det Inga etablerings-t.ex. nya

kontroller innehåller väsentliga inslag behovsbedömning har införts.som av

har inom någraDäremot områden etableringskontroller inneburitsom en

kompetensprövning införts. Vissa säkerhets- och miljöregler, där kravnya

på produkter eller produktionsprocesser ställs, har oavsiktligt fåttäven

effekter på konkurrensen. Sådana effekter hakan uppkommit attgenom man
ställt högre krav på på anläggningargamla ellerän krav påt.ex. nya genom

typgodkännande o.d. tillverkning i seriergör medför lägreatt storasom

anpassnings- och kontrollkostnader för företag jämfört med små.stora

Totalt bedöms gjordadock regelförändringar har förbättratsett att

konkurrensen.

tekniskaFler handelshinder -

Strävanden långhar under tid varit uppnå internationell regel-atten en

harmonisering. Sverige enligthar dock, vad framgått kommerskolle-som av

giums notiñeringar, tillskapat ovanligt många tekniska handelshindernya

och skärpta lagar myndighetsföreskrifter,och bl.a. inomgenom nya

arbetsmiljö-, livsmedels-, miljöskydds- och kemikalieområdet. Av utrikes-

departementets handelsavdelnings kartläggningar inför EES-förhandlingarna
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gröna boken framgår också föreliggerdet många olikheter mellan EGsatt

Sverigesoch regler. Arbetet med över reglerna och dem tillatt se anpassa
intensifieratsEGs har de åren har fåännu konkreta förändring-senaste men

genomförts.ar

Internationell7. Standardisering +

Standardiseringen tillär nyckeln specialisering, stordrift och därmed

effektivitet i produktionen. EG har de s.k. New Approach-direktivengenom

på standardiseringen metod undanröjasatsat tekniska handelshin-attsom en

der. Standardiseringsarbetet primärt uppgiftär för näringslivet,en men
betydande tillstöd standardiseringskommissionen. Såvälstaten detger

europeiska de globala standardiseringsarbetet har iökat omfattningsom

under l980-ta1et. har inneburitDetta vi fått fler homogenaatt varor -
särskilt producentvammarknadema inte färre, ofta tror.som man-
Utvecklingen fler internationella standarder och därmed ökadmot konkur-

kommer fortsätta oberoende insatser från den svenskaattrens statensav

sida, vi har möjlighet påverka utformningen de internationellaattmen av

standardema så tillgodoserde svenska intressen och stärker detatt svenska

näringslivets internationella konkurrenskraft.

tullarLägre +m.m.

Under 1980-talet har ytterligare tullsänkningar gjorts och importkvoteringar

ukats Det gäller bl.a. tekoområdet. Vissa administrativa förenklingarupp.

tullhanteringen och gränskontrollema har gjorts, särskilt mellan deav

nordiska länderna.
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Mindre subventioner till individuella företag +

Akutmottagningen har i varit stängd under 1980-talet och flerastort sett

branschstöd avvecklats. individuella företagsstöd, för teknikutveckling,Nya

arbetsmiljöförbâttring och utveckling arbetsformer, har dockav nya

få konkurrenssnedvridande effekttillskapats. kan detDe attgenomen

befintliga företag ofta storföretag fårfrämst redan del dem.är som av- -

10. Förändringar skatte- och transfereringssystemet .+av

olikformigamarginaleffekter i inkomstskatter, momsregler ochHöga

transfereringar, inte kostnadsmedvetna, varitkunderna hargör ärattsom

l980-ta1et. för inkomster ökadeproblem under svartaIntressetett stort

successivt, inte fick statsñnansiellavilket bara konsekvenser ävenutan

seriösa företagen och de företagsnedvred konkurrensen mellan de som

avgifter. Mycket företagarnas ansträngningarfuskar med skatter och av

improduktivt genomför-inriktades på skatteplanering och arbete. Denannat

positiva effekterskattereformen bör därför ha medfört på konkurrensen.da

Direkta konkurrensbegrdnsningarB.

Fusioner -

företagssammanslagningar genomförts. Statistikenmycket antal harEtt stort

fyra företagensvisar koncentrationen, de marknadsan-mätt störstaatt som

statistik inte någonökat under 1980-talet. dockdel, har Dennaäven ger

utvecklingen underrättvisande bild. ingen tvekan accelereratDet är attom

fusioner.åren vi har framför allt fått antal mycketde och ett storasenaste

oligopol. i varitMånga dem har lett till monopol och harKL stort settav

utveckling.verkningslös för dennaatt stoppa
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koncentrationen på produktivitet priserEffekterna med avseende och ärav

idäremot svårbedömda, tillgängliga analyser tyder på de varjeattmer men

fall inte varit positiva. inte produktiviteten till följdökatAtt ens av

stordriftsfördelar ofta framhållskoncentrationen förvånande eftersomär som

motiv för fusioner.ett

2. Fler cirkaprislistor -

3.2 cirkaprislistorframgår avsnitt och 3.6 växande problem.Som är ettav

inte tillämpas för förhindra sig horisontellahar hittills kunnatKL att vare

frivilliga prislistor. flertalet finns förbudeller vertikala andra länderI mot

horisontell prissamverkan. Några internationella studier cirkaprislistorsom

finns inte.effekter

anbudskartellerFler -öppna

Öppen konsortier ökat inom byggbranschen ochanbudssamverkan har- -
för sådanaflera andra branscher. har inte kunnat utnyttjas förhindraKL att

konsortier.

fall leveransvägran +4. Färre av

vanligt förekommande, framför lågprisföretag.alltLeveransvägran är mot

fåttVissa sådana ärenden har uppmärksamhet i Totaltstor settpressen.

bedöms dock inte denna konkurrensbegränsning ha ökat, bl.a.typ av

Många ocksåberoende på NOs insatser. företagare mindre konserva-agerar

tivt och inköps- och försäljningskanaler.prövar nya
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Fler exklusivavtal och andra konkurrensbegränsande avtal -

Exklusivavtal och hindraravtal parallellimport torde ha ökat. harDetsom

också blivit vanligare med fallskärmsavtals.k. för företagsledande personal

och dessa innehålleravtal ofta konkurrensklausuler.

C. Strukturjörändringar teknisk, ekonomisk och social artav

Ökad internationalisering +

studier visarEn rad på intemationaliseringskettökad i det svenskaatt en

näringslivet. indikation påEn detta och importensär andelatt exportens av

BNP räknat i fasta priser har fusionerökat och sker över deatt stora nu

nationella Avskaffandet handelshinder inomgränserna. EG och skapandetav

inreden marknaden påskyndathar denna utveckling, många svenskaav men

företag har redan idag föregripit integrationdenna och arbetar över

gränserna.

Intemationaliseringen innebär svensk köpare i utsträckningstörreatt en

kommer väljakunna mellan svensktillverkade och importerade produkteratt

samtidigt svensktillverkadeantalet produkter kommer minska.attsom

Intemationaliseringen då tillkan leda ökad produktivitet stordrift.en genom

tillgängliga studiernaDe påvisar klart samband mellan import-ex-ett

portandel och produktivitetsökning. blir det i princip ingenDäremot

förändring vad gäller kundernas valfrihet. Om det inte föreligger in-

ternationella monopol bör således intemationaliseringen tillleda ökaden

konkurrens. svenska ointressantFör köpare det tillverkningär ochvar

produktutveckling förutomsker, i de fall det finns särskilda nationella

önskemål preferenseroch vad gäller produkternas innehåll utformning.och

detOm uppkommer europeiska eller globala monopol på marknad kanen

dock intemationaliseringen för negativa effekter för ikonsumenterna

Sverige och i andra länder.
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Divisionalisering och bolagisering +

Utvecklingen självständiga resultatenheter för olika geografiskamot

områden eller affärsområden inom koncerner innebär de olikastora att

enheterna inom koncern i vissa fall tillåts konkurrera inbördes,atten t.ex.

i anbudstävlingar lägga konkurrerande anbud.attgenom

kostnaderHöga för produktutveckling -

tekniskaDen utvecklingen och uppgraderingen produktionsapparatenav
har lett till kostnaderna för produktutveckling inom mångaatt områden

blivit mycket höga. Exempel framtagningär bilmodeller ochav nya
utveckling datoriserade biljettbokningssystem. har i sinDetta lett tillav tur

fler fusioner och företagssamarbete, och därmed till längre mellanvägar

produktutvecklarna och kunden. Denna utveckling kan få negativa effekter

på nyföretagandet och kan minska konsumenternas möjligheter påverkaatt

produktionens inriktning.

Utveckling4. småskalig teknik +av

radEn tekniska produkter har skapats den tekniska utvecklingen.nya genom

Detta gör småföretagäven kan konkurrenskraftiga.att Exempel härpåvara

är PC och datoriserade växlar.

5. Lägre transportkostnader +

Utvecklingen rationella och logistiken har tilllett lägretransportsystemav

transportkostnader, vilket ökar konkurrensen. ökade bilinnehavetDet har

Ävenökat konsumenternasäven valmöjligheter. samhällets infrastrukturin-

vesteringar och utbyggnaden färdtjänsten torde ha bidragit till ökadav

konkurrens.
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substitut +Fler

substitut, syntetiska ochinneburithartekniska utvecklingenDen att varor

varitområden där konkurrensensärskilt inomutvecklats svagprocessernya
förtelefax i stället brevexempel kan nämnasknappa. Someller resurserna

fastutnyttjas för e1-, olje- ellerför uppvärmning kankombipannoroch som

minskar behovetsjälv-produkterUtvecklingen detbränsleeldning. görav

verknings-medicinsktLäkemedel medhantverkstjänster.vissabl.a. nyaav
s.k.patentskyddade läkemedel. Denmed existerandekan konkurrerasätt

sjukdomstillstånd konkurrerandeför vissaaltemativmedicinen utgör ett

luckrateknik ocksåsjukvården. kanoffentliga Nyalternativ till den upp

satellitsändoffentliga monopol, TV.t.ex.

produktionssystem +Flexibla7.

områdeninom mångahandelshindertekniskatidigareSom nämnts är en

i Sverige måstesärbestämmelserkonkurrensbegränsning. vi harviktig Om

modifiera produkternatill Sverigevilltillverkareutländska exporterasom
bådekostnader iinnebär ökadeuppfyller de svenska kraven.så de Dettaatt

fördatoriseradedistributionsledet. Nyatillverknings- och att styrasystem

sänkts förkostnadernaemellertid lett tillharproduktionsprocessema att

påbehövasför övrigt kanproduktanpassningar, ävennationellasådana som

klararländer.olika i olika Japanemakravgrund kundernas är t.ex.attav
priser.konkurrenskraftigatillolika marknaderbilar förtillverkaattav

i landefterfrågan ökarOmuppstår i distributionsledet.problem ettStörst

fárdigtillverkade produkter.inte flyttakanminskar i ett annat ommanmen

time.just inökar kravetDetta

Ökad kundorientering +

produktion sorienteradförhållandevistidigaretillverkningsindustriskSven var

1980-talet hartekniker. Undermycketproduktutvecklingen styrdesoch av
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ekonomer och marknadsförare fått inflytande inomstörre många företag.ett

Det har skett ökad marknadsorientering. denna förändringFörutom ien

management har metoderna utvecklats både för marknadsanalyser och för

kartlägga kundernas efterfrågan och huratt de uppfattar företagens

produkter och service. kanMan därför de utbjudnasäga ochatt varorna
tjänsterna faktiskt har blivit bättre anpassade till kundernas individuella och

tiden föränderligaöver krav. bådeDetta gäller i förhållande till de slutliga

konsumenterna och business-to-business. Maktutredningens studier visar

också vad gäller köp kapitalvaror, bl.a. förekomstenatt av genom av
alternativ, flertalet 70 % konsumenterna nöjda.ärav

Ökat9. intresse för nyföretagande +

Under 1980-talet har attitydema till näringslivet och på konkurrensenssynen
förändrats,roll särskilt bland ungdomar. i kombination med åtgärderDetta

statsmakterna vidtagit för stimulera nyföretagande och småföre-attsom

tagande de satsningar gjorts inom utbildningssystemet har ocksåsamt som

lett till väsentlig ökning antalet företag i Sverige.en av

10. Kunnigare konsumenter och reklamformer +nya

Utvecklingen har lett till alltmer tekniskt komplicerade produkter samtidigt

konsumenterna översköljs med förreklam produkter. inteDet ärsom nya

lätt bedöma kostnader kvalitetoch för alla och tjänsteratt nya varor som

bjuds på marknaden och rationellagöra val. förbättradeDenut att

utbildningen, massmedias ökade satsningar på konsumentinformation,

skärpta krav på företagens reklam och produktinformation marknadsförings-

lagen torde dock medförtha kunderna har blivit pris- ochatt mer

kvalitetsmedvetna. Kunderna till produkternas egenskaper tillänser mer var

de har tillverkats. Vi har fått mindre köp svenskt-kampanjer. Enav

negativ faktor dock inslagetär image-skapande reklam, specielltatt av

riktad ungdomar, har ökat.mot
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förmedla information ochReklam mycket viktig förär att om nya varor

massutskicki tidningar ochtjänster. traditionella reklamenDen gynnar

distribution.vanligtvis företag storskalig produktion och Underochstora

med lokala annonsblad, där1980-talet har emellertid marknad utvecklatsen

relativt billigt kan fåhandlaren eller tillverkaren på sättden lokala utett

tjänster. Möjligheterna harinformation priser för sina ochm.m. varorom

små skicka reklam tillockså för företagen såvälökat att ut ettstora som- -
olika databaser ochmarknaden. Tillkomstenbegränsat segment avav

sådan selektiv reklam.adressregister bl.a. har underlättat DettaSPAR

effektiviserar företagens marknadsföring.

många harförefaller också ha förändrats ochattityderKonsumenternas att

produkter och märken.blivit för Konsumenternaprövaöppna attmer nya

företag och produkterrörliga. underlättar förhar blivit Detta attnyamer

på marknad.inkomma en

Sammanfattande bedömning

olikaför effekterna deinledningsvis saknar vi datasades mätaSom att av

bedömningKommitténs allmännanegativa faktorerna. ärpositiva och att

i faktorerförändringar samhället, dvs.ekonomiska och socialatekniska,

tillomedelbara kontroll, har lettutanför offentligasligger det ensom
offentligaregleringar och andraDå gällerförbättring konkurrensen. detav

någon påtagliginte lett tillåtgärder, bedömer vi dessa totaltatt sett mer

bl.a.förändring osäkerheten härkonkurrensen, men är storextraav

offentligaprivata ochsamverkande faktorer mellangrund det finnsattav

konkurrensbegränsningar enligt vårhar dessaregleringar. Då det gäller

motverkas 1982 årstillräckligt effektivt kunnat KLbedömning inte genom

1980-talet ställtskonkurrensvård underökade föreller att resursergenom

förfogande.till myndigheternas
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3.8.3 Framtida behov konkurrensstudierav

Konkurrenspolitik måste i viktiga avseenden byggas på utvärderingar av
olika marknaders funktionssätt och konkurrensbegränsningars effekter.av

krävsDet särskilt underlag för bedömningar i vissagöra situationer,att

nämligen

skyddsintressetnär bakom reglering och dennas måluppfyllelseen-
skall regleringensvägas kostnader och eventuella konkurrensbe-mot

effekter,gränsande

förändringarnär statligt regelsystem i syfteövervägsett attav ge mer-
för konkurrens,utrymme

organisationen offentlignär produktion och upphandling omprövas,av-
KL skall tillämpas pånär olika former samarbete företagmellanav-

och på konkurrensbegränsande förfaranden från enskilda företags sida,

företagsförvärvnär skall värderas från samhällsekonomisk synpunkt-
stordriftsfördelar och andra samordningsvinster ställsattgenom mot

konkurrensbegränsande effekter.

Vår genomgång i detta kapitel det empiriska underlaget illustrerarav

svårigheten nå fram till entydiga slutsatser, såväl då det gäller konkur-att

rensförhållandenas betydelse i allmänhet i fråga enskilda branschersom om

och enskilda konkurrensbegränsningar. Konkurrenspolitikens tillämpning

bygger med nödvändighet på osäkert underlag i viktiga avseenden. Den

måste kontinuerligt följdomprövas ändrade förhållanden och i ljusetsom av

kunskap.av ny

Behovet konkurrensstudier kan indelas i huvudområden:treav

det förstaFör krävs konkreta och detaljerade undersökningar i anslutning

till handläggningen enskilda ärenden. Sådana konkurrensundersökningarav

bedrivs idag såväl inom SPK hos NO.som
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utredningarinriktadelångsiktigtochbredareandra behövsdetFör avmer

övrigt påfunktionssätt imarknadensprisbildningen ochkonkurrensen,

branscherutvecklingen idå belysagäller detminstområden.viktiga Inte att

branscherhandlakanhar skett. Detstrukturförändringardär t.ex. omstora

säljarkoncentration ellerhög gradtillföretagsförvärv har lettdär aven

genomlysningarSådanareformerats.harstatliga regelsystemområden där

liggamarknadsförhållanden ochrådandekunskaperöka aktörernaskan om

SPKkartläggningarförändringar. Deför besluttill grund somom
branschutred-på sådanaexempelkonkurrenskommittén ärgenomfört

ningar.

syftesådana harbranschutredningar attärspeciellEn typ somsomav
sådanaförunderlagochstatliga reglerolikaeffekternabelysa geav

inslag konkurrens.ökadeinnebärregelsystemenförändringar avsomav
studierdekanavregleringsutredningar nämnaspå s.k.exempelSom som

byggbo-sektom.ochinrikesflygetgenomfört förkommittén

inriktade ekonomet-förutsättningslösttredje finns det behovdetFör merav
bristandemarknader medidentifierasyftestudier harriska attsom som

påeffekterkonkurrensbegränsningarsolikaoch analyserakonkurrens att

Sådanavälfärd.prisbildning ochtillväxt,ekonomiskresurshushållning,

forskningsverksamheten nära.stårefiektivztetsanalysersamhällsekonomiska

gällerforskningsuppgifter då det t.ex.finns angelägnaDet gott om
företagssammanslag-konsekvensernafunktionssätt ochfåtalsmarknaders av

litenganskakonkurrensområdet har i dagSverigeForskningen iningar.

områdetforskningen ärakademiskautökning denomfattning. En av

beställarkompe-förstärktmedkompletteraskan behövaoch denangelägen,

3.4i avsnittframhållsSommyndigheterna.konkurrensvårdandehos detens

ekonomisk-statistiskaförbättra detbehovocksåfinns attstort un-ett av

effekter.konkurrensbegränsningarsför analyserderlaget av
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framtida utrednings-beträffande denförslagöverväganden ochKommitténs

betänkandetiredovisas slutetinriktningomfattning ochverksamhetens av

organisation.konkurrensvårdensbehandlingenanslutning tilli av
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UTLÄNDSKÖVERSIKT KON-AV4.

KURRENSLAGSTIFTNING

översiktInledande4.1

i högkonkurrensbegränsningar, konkurrensrätten, ärLagstiftningen ettmot
Ämnesområdetutveckling.befinner sig i snabbområdedynamisktgrad som

sinantitrustlagstiftningen fick ännusina i USA, däri huvudsakhar rötter

årår 1890 och Clayton Actgrundval Sherman Actbestående legala genom

påtagligt vad gällerfortfarande mycketamerikanska inflytandet1914. ärDet

konkurrensbe-bedömningar olikabegreppsbildning och typert.ex. avav

gränsningar.

positiv.tolerant ellerkartellbildning längepåEuropa t.o.m.I synenvar
först påikonkurrensbegränsningslagstiftning tillkomModern settstort

gått snabbt.emellertid utvecklingen DetharSedan dess1950-talet. mest

kommit bli EGs konkurrensrätt,området harcentrala rättssystemet att

8685 ochi Romfördragetsförbudengrundvalenuppbyggt motartav

ställning.dominerande EGsmissbrukavtal ochkonkurrensbegränsande av

förfinatsochsuccessivt byggtspå området harrättssystem ut genom

möjligheter tillförfarande,EG-författningarsekundäratillkomsten omav
prejudikatbildning EG-omfattandeochgruppundantag genomenm.m.

denbetydelsefulltmycketdomstolen. Ett nytt steg togs genom nya
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koncentrationsförordningen, i kraft från 1990, fusionskontroll påsept om

EG-planet.

bör särskilt understrykasDet EGs regler konkurrensbegränsningaratt mot

del konkurrenspolitikär EGs helhet. denna ingårIatt se som en av som

också bl.a. ingripanden statliga stödåtgärder verkar konkurrens-mot som

nedvridande offentligaoch monopol. samband konkurrenspo-Nära medmot

litiken har också EGs arbete med undanröja handelshinder, bl.a.stora att av

teknisk och harmonisera lagstiftning i medlemsländerna. För EGnatur, att

det grundtanke åstadkomma frittär flöde och tjänsteratt etten av varor

medlemsstaternas påöver gränser marknad, prägladen gemensam av

konkurrens. linje härmed inomI EG särskilt allvarligt på konkur-ser man

rensbegränsningar åsyftar vidmakthålla uppdelning mellan nationellaattsom

marknader.

påSer konkurrensrätten i olika europeiska länder finns det anledningman

särskilt uppehålla sig vid den tyska lagstiftningen. torde knappastDetatt

bestridaskunna denna detutgör genomarbetade nationellaatt mest systemet

i och med mycket omfattande praxisEuropa och doktrin. brittiskaDeten

på området däremot ganska splittrat svåröverskådligtär och ochsystemet

torde stå inför omfattande reformering. karakteristisktEtt drag i denen

rättsutvecklingen markant tendens i olikaär länder sökasenaste atten

sinutforma nationella lagstiftning i anslutning tillnära EG-rätten, särskilt

de grundläggande 85 86 i Romfördraget.och påtagligtDetta iärart

Frankrike, Spanien Italien. Också brittiskaoch de reformförslagen går i

denna riktning.

fortsättningen översiktI huvuddragen lagstiftningenöver i olikages en av

länder. behandlas Amerikas förentaFörst avsnitt 4.2 därefterochstater

avsnittEG 4.3, Tyskland avsnitt 4.4 och Storbritannien avsnitt 4.5.

Härefter kortfattade uppgifter vissa andra länder i avsnitt 4.6.ges om

Huvuddragen lagstiftningen i Danmark, och FinlandNorge berörs iav



231

särskilt EFTA-avtal,ochorganisationerinternationellaVissa4.7.avsnitt
4.8.avsnittibehandlasmed EG,frihandelsavtalenochkonventionen

4.9.avsnittisynpunktersammanfattandeSlutligen ges

tillsyftarendastframställningen atthela ge enframhållasbör attDet
komplettnågoninte kanalltsåochbegränsat meröversikt på geutrymme

rättsläget.information om

förentaAmerikas stater4.2

Inledning4.2.1

bestårantitntsträtt,i USAkallasdetellerkonkurrensrätt,Amerikansk som
utomordentligtolika lagarparagrafer i samtsjuendast tre enväsentligen av

Clayton1890,årfrånSherman Actlagarna ärrättspraxis. Deomfattande tre
från årockså denCommissionTrade ActFederaloch1914årfrånAct

1914‘.

spåraskankonkurrensrättenamerikanskatill denbakgrundenhistoriskaDen
Underdär.utveckladesprinciperdeochlawtilltillbaka somcommon

deopinionstark moti USAfanns det1800-taletdelen enavsenare
amerikanskadendelardomineradehelt storaföretag avkonglomerat somav

ochs.k.främstsamverkade trusterKonglomeraten genommarknaden.

därförkommarknadsdominans attdessabegränsa trustersförmedlen att
tillkomstenvidsadesAct,Shermanlagen,förstaDenantitrusträtt.kallas

iprincipergällandetidigareredankodiñeringvästentligen utgöra aven

härkankonkurrensrâttamerikanskbehandlaromfattandelitteraturAv mycketden som
Vol och1United States,Competition,ofWorld Lawired.,.0.Kalinowski, Jnämnas von of the U.S.A.LawsTheAntitrustD.G.,Goyder,Neale, A.D.1980,BenderMatthew - 1980,University Press samtCambridgeuppl.3Enforced Law,CompetitionStudyofA

samhâllsvetareförbundetsochJurist-Marknadsrätt,Bemitz, U.framställningsvenskför en , 1984.marked, KhvnMonopolretFej¢,även1969. SeFörlags AB og
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låg främst på nämligenNyheten med lagen plan,law. ett annat attcommon

Tidigare principstraffbelagda. hade igjorde förfarandenaden motparten

förfarandenaundgå verkningarna de konkurrensbegrânsandebara kunnat av

enskilda fallet. blev administrationen konkurrensrätteni det Nu av en

och inteangelägenhet för myndigheterna endast emellan.federal parterna

första paragraf lyder följer.Sherman sectionActs som

combination in the form of otherwise,Every contract, trust or
restraint ofConspiracy, in trade theor or commerce among

with foreign nations,several hereby declared beStates, toor
illegal. who shall make inEvery contractanyperson or engage

conspiracycombination hereby declared be illegaltoany or
guilty of felonyshall be deemed [...].a

Section 2 kriminaliserarbestämmelse kompletteras monopoli-Denna av som

monopolize, antingen självsering och varje attempt eller tillsammansto

den lyder följer.med andra och som

monopolize,Every who shall monopolize,attempt toperson or
combine conspire with other toor anyor person or persons,

monopolize of the trade thepartany or commerce among
with foreignseveral States, nations, shall be deemed guiltyor

of felony, [...].a

övrigt innehåller Sherman inga materiella konkurrensregler.Act Som lättI

vittomfattande i allinses de stadgandena synnerhet inav passusen-
preciseringrestraint of trade i Section l kräver reglerna praxis.genom-

återfinns i SectionsClayton de centrala bestämmelserna 7 ochI Act

Bestämmelserna förbjuder fyra konkurrensbegränsningartyper av

nämligen: prisdiskriminerin exklusiva återförsälj kopplingsför-aravtal ellerg;

behåll; förvärv företag så konkurrensen minskar; s.k.att samtav gemen-
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Även stadgafått sinnaturligtvisstyrelserz. regler hardessa genomsamma
rättspraxis.rikhaltigsynnerligenen

princip endastinnehåller iAct ettAct FTCCommissionFederal Trade

methodsunfairallaförbjuderSectionnämligen 5stadgandemateriellt som

Stadgandet är[...].affectingincompetition en renof sorncommerceor
kan sägasallmäntpraxis ochstadgasin rentfåttgeneralklausul har genom

sådanastadiumtidigtpå motspärrfungerarstadgandet ettatt som
iförbudenträffasskulle kunnaskedeiförfaranden avett senaresom

Clayton Act.ellerActSherman

förbudslagstiftning. Deväsentligtalltikonkurrensrätt ärAmerikansk en

inte förtakanofruleden s.k.främstfinnsundantag reasongenomsom --
haramerikanska konkurrensrättenlagstiftning. Densträngintrycket av en

konkurrensrätt,organisationersochländersför andramodellståttockså

EGs.Tysklands ochbl.a.

lagstiftningfederalenbartintebestår dockkonkurrensrättAmerikansk av

tillämpningförrekvisitenEftersomlagstiftning finns.delstatligävenutan
extensivt Supremesynnerligenhar tolkatslagstiftningenfederaladen avav

kommit saknadelartilllagstiftningen attdelstatliga storahar denCourt,

frågorna.defall störreiförintresse vart

konkurrensreglematillämpningAdministration och4.2.2 av

konkurrens-amerikanskaövervakningen, denellerAdministrationen, av

olika,del äventill vissmedmyndigheterolikatvåhandhas menrätten av
myndigheten,ursprungligabefogenheter. Denöverlappande,deltill viss

för över-of harJustice, ansvaretof the DepartmentDivisionAntitrust

i USAvanligt sätt1900-talettidiga attunder detGemensamma styrelser ettvar
bestämmelsen.företag, däravkonkurrerandekontrollfullsigförsäkra avom
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Act‘, FederalClayton medanoch delarvakningen Sherman Act avav

återståendeför FTC och deFTC har ActTrade Commission ansvaret

Act‘. Uppdelningen i två ansvariga och undersökandeClaytondelarna av

bakgrunddelvis historisk och får över-myndigheter är attmot avses

straffbelagda varför dessa ärendenförbudSherman Acts ärträdelser av

åklagarmyndighetenhandläggasmåste av

DivisionAntitrust

amerikanskaframgår del detDivisionAntitrust är namnet en avsom av

starka myndigheten leds500 tjänstemänoch denjustitiedepartemtet av enca

General.Assistant Attorney

olika former talan denanvända sig två närDivision kanAntitrust avav

straffprocessuell och delspå konkret fall, delsapplicerar Sherman Act ett en

åtal ellerstraffrättslig har karaktärtalancivilrättslig talan. En motav enen

eller fängelse dömas Omfällande dom kan böteroch vidflera ut.personer,

civilrättsligt förfarande kanistället användaDivision väljerAntitrust ettatt

straffrättsligameddelas. valet mellanförfarande Ivisstförbud ettmot

straffpro-hållas i minnetcivilrättsliga sådana börförfaranden och att ett

begångna handlingar,i straff förresulteraförfarande endast kancessuellt

civilrättsliga förfarandensituationen, medanframtidaförändra deninte

Division syftarAntitrustinnebärpåverka framtiden.kan Dettaendast att om

ställning pådominerandemissbrukåtgärdatill söka ettatt enav en

åtgärda den uppkomnagivetvis sökamarknad, adekvata årdet attmest

fortsattmed förbudcivilrättsligt förfarandesituationen motettgenom

Division samtidigt medgivetvis Antitrustsakheltdominans. ärEn attannan

förfarande. straffrätts-straffrättsligt Detinitieracivilrättslig talan kan etten

’Samt importbegrânsningar.rörande förbudTariffWilson Actäven mot

Även‘ användasig Sherman kan FTCinte kan Act,förvisso så FTCdet är att avom
eftersomanvändasig Section 5 FTCistället Act,resultatlikadantuppnå attett avgenom

innebär överträdelse FTC Act.Sherman ävenöverträdelse Actvisat sigdet att en avaven
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respektenupprätthållasyftettjänadylikt fall attiskulleförfarandet ettliga
väljsförfarandenstraffrättsligaDetkonkurrensrätten.för omsomsynes

Ettreglerna.överträdelseavsiktligspårakan avfalldeiendast enman
prissamarbete.otillåtetomfattandetypfall är

påföljdåterspegla denisåledestordeväljs stortförfarandeVilket som
sinfallet. Ienskildadetikorrektaden mestDivisionAntrust varaanser

DivisionAntitrustkancivilrättsligaiverksamhetundersökande processer

iAntitrustundersökningsbefogenheterlångtgåenderelativtsiganvända av
ihjälpsinTilländringar.med1962frånCivil ActProcess senare

institutetgrand jurys.k.detDivisionAntitrustharförfarandenstraffrättsliga

amerikansk rätt.i

i USA.fusionskontrolleniinvolveradviss deltillDivision ävenärAntitrust
allmäntävenfusioner, ettplanerarföretag somförvägledning menTill som
MergerAntitrustDivision s.k.Antitrustpublicerarpolicy-instrument,

Guideliness.

CommissionTradeFederal

femledsochoavhängigMyndigheten ärFTC Act. avbildadesFTC genom
DivisionAntitrustbefogenheterinteharkommissionärer. Den somsamma
användabarakanFTCsyften.olikaförförfarandenolikaväljaatt

CommissionTradeFederalochClayton Actunderförfarandencivilrättsliga
FTCsInomstraffprocesser.föramöjlighetalltsåsaknar attochAct

konkurrensbegränsningarövervakninginte baraliggeransvarsområde av

intresse. Dettai konsumenternasmarknadsföringövervakningäven avutan
bestämmelse,centralaFTC ActsSectioni urframträdandesärskiltär

påtalabehörigbara är attFTCbundersectionframgår attdetvilken

ocksåharförhållandeninternationellaförGuidelines‘Seuss juni 1982.14utgivna
iOperations,International senastGuidelines forEnforcementAntitrustpublicerats,

1988.november
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överträdelser bestämmelsen det theFTC to of theinterestav om synes vara

public många delarI FTCs uppgifter därföratt attagera. synes vara

jämställa Office ofmed Fair Tradings i Storbritannien.

FTCs kompetens enligt framgårFTC Act Sections 6 och Enligtur

dessa bestämmelser kan FTC påtala överträdelser Section unfairav

methods ajfectingin and unfair deceptive practicesactsor commerce, or or

in affecting [...]. förutsättning förEn FTC skall kunnaattor commerce

föra talan dock påtalandeär överträdelsen motiverad frånäratt ett av

utgångspunkten the ofinterest the public. praktisktRent fungerar ett

påtalande på så utfärdar complaintsätt FTC till företaget i frågaatt en

sedan har besvara påståenden.FTCs Om FTC inte nöjt medärattsom

företagets kan utfärdaFTC s.k. and desist ordercease vilken isvar en

innebärkorthet förbud för företaget fortsätta förut.ett Dennaatt agera som

kan företagetorder överklagas till ofden Court Appeals under vilkensav

geografiska jurisdiktion förfarandet eller företagetutövats har sitt hemvist.

ofCourt Appeals’ beslut kan komma under prövning i Supreme Court

certioart‘, prövningenom

skallFör FTC kunna fullgöra sina uppgifter enligt Section 5 krävsatt

givetvis myndigheten har möjlighet erhålla eller kräva informationatt att

från berörda möjlighet i Sections 6Denna FTC och Särskiltparter. ges

här Section 9märks FTC undersöka registerrätt och affärshand-attsom ger

lingar höra vittnen hos alla företag misstänks för brutithasamt att motsom

bestämmelserna i FTC skallAct. de begränsningarDet noteras att som

gäller för Antitrust Division myndighet fördenna straffprocess,när dvs.en

skydd s.k. self-incrimination, förinte gäller eftersomFTC för-ett mot

farandet under FTC Act administrativt.är Bestämmelsen sanktione-ärrent

‘Certioari innebär i korthet överordnad domstol beordrar lägre domstolatt atten en
sända aktenöver över fallet för den högre domstolen skall kunna avgöra fallet böratt om

även den högre instansen.prövas av
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böter eller fängelse i högstpå så brott den kan renderarad sätt ettatt mot

år.

möjligheterna förbjuda företagförutom de redan nämndaFTC har attatt

företagpå visst möjlighet interimistiskt förbjudasätt, även attattagera
sätt7.på visstagera

4.2.3 ofRule reason

i princip varje formmateriella reglerna förbjuder enligt sin ordalydelseDe

konkurrensbegränsning, alltså sådan sker deäven mestav som genom

oskyldiga transaktioner. redogörelse för reglerna konkurrensbe-En mot

från börjangränsningar skulle därför sig svårförståelig inte redante om man

gjort för begränsning rule of innebär.har klart sig den generella reasonsom

spegelbild rule of reason-regeln finns regelSom ävenen av en om per se

i sig förbjudna avtal.

kompromisslösframgått den amerikanska konkurrensrätten tillSom redan är

sin Sectionordalydelse. l Sherman stadgar [e]veryAct t.ex. att contractav

of trade illegal. NågotConspiracy, in restraint is][...or or commerce.
förundantag sådana avtal i och för sig begränsar konkurrensen,som men

i övrigt positiva effekter på affärslivet i fall harmlösahar eller ärvartsom

inte förhållande gjort det nödvändigt förbestämmelsen. harDettager

domstolarna finna balans mellan bestämmelsens ordalydelse ochatt en en

förnuftig tillämpning första till sådan gränslinje blevden. försökEttav en

i fallet Addyston 1898 Judge Taftuttalanden Pipe där uttalade att om

endast syfte ökaavtalet hade till begränsa konkurrensen, eller elleratt att

vidmakthålla priser, avtalet skulle ogiltigt. Uttalandet ñck stödvara av
Court‘.majoriteten i två avgöranden i princip uttalandetSupreme I var

7Section b.13

United Freight och Nonhern SecuritiesStates Irans -Missouri Association 1897v.
United States1904.Companyv.
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till accessoriska konkurrensbegränsningar, varförbegränsat gälla s.k.att

renodlade konkurrensbegränsningar skulle falla utanför rule of deIreason.

två i emellertidavgörandena Supreme Court hade Judge Whitesenare

dissiderat till denna tolkning rule of i fallet Standardoch Oilav reason,

1911 fick White möjlighet Chief utveckla sin tolkningJusticeatt som av

of Whitesrule tolkning innebar inte bara accessoriska konkur-attreason.

rensbegränsningar omfattas ofrule avtal med konkur-ävenutanreasonav

rensbegränsande kundsyfte. Avgörande för bedömningen konkurrens-om en

begränsning skall ogiltig eller inte blev begränsningen påverkarvara om

konkurrensen i tillräcklig mån. innebär dock inte utpräglatDetta att ett

konkurrensbegränsande agerande alltid föremål för ofruleär en reason

bedömning, renodlade konkurrensbegränsningar oftast föremåltvärtom är

för förbud, Tafts tolkning dominerande.här kan Judge sägasper se vara

of innebär således varje konkurrensbegränsning fårRule bedömasattreason

sinaefter förutsättningar under den premissen vissa begränsningar haratt

så negativa konkurrenssynpunkt någon bevisningansetts attvara ur om

deras positiva effekter inte får föras; de förbjudna Rule ofär per se. reason

således tillämplig endast inom för lagstiftningens huvudsyfte,är ramen som
bibehållande.konkurrensens Vid bedömning regelns till-är en av

företagensämplighet har domstolarna hänsyn till såväl de inblandadeatt ta

marknadsställning, begränsningens syfte och effekt.som

4.2.4 Horisontella konkurrensbegränsningar

tillåtligheten konkurrensbegränsningar får skillnadVad gäller göramanav

mellan sådana förbjudna och sådana kräveransettssom som envara per se

ingående of förbjudna Sectionanalys under rule under lPer sereason.

prissamverkan marknadsdelning.Sherman har främst ochAct ansetts vara

varje formPrissamverkan har så konkurrensbegränsandeansetts attvara -

9Bemitz, Marknadsrätt, 284.s.
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finnshorisontell eller vertikal förbjuden möjligheterär Inga attper se.-
erhålla på ogiltigheten.undantag eller undgåsätt Intressantannat att notera

förbudet så grundläggande mindre företag,är även ävenatt ansetts att som

i egentlig mening torde möjligheter påverka omfattassakna marknaden,att

förbudet. förenda krävs förbudet skall tillämpligtDet ärattav som vara

således någon form prissamverkan föreligger och detta påverkaratt attav

handeln delstatema. sistnämnda rekvisitet, påmellan påverkan handelnDet

mellan delstatema, domstolarna tämligen vitthar konstruerats varförav

detta inte kan innebära någon allvarligare begränsning i stadgandetssägas

Äventillämpning. de minsta naturligtvis intresseavtalen saknar från deom

övervakande myndigheternas hållas i minnet civilrättsligasynpunkt, bör den

ogiltigheten och möjligheten till damages, trefaldigandetreble dvs. av

utdömda skadeståndsbelopp.

förbundet med prissamverkan i vidNära bemärkelse hör marknadsdelning

den förbjuden. Såväl geografiskäven ansettssom vara per se som annan

marknadsuppdelning förbjuden. Vägledande rättsfall på området såvittär

horisontellagäller begränsningar bl.a. Addyston 1898är Pipe och Topco

1972. falletAssociates det sökte de svarande undgå förbudetI attsenare

marknadsdelning framhäva mellan-märkes konkurrensenmot att attgenom

skulle förstärkas inom-märkes konkurrensen i och för sig skulleäven om

försvagas. Någon framgång med detta inte.hade dock ansågsDäremotman

falleti Sylvania 1977 sådan positiv påverkan på mellan-märkesen

konkurrensen i vertikala förhållanden tillräcklig för förfarandet inteattvara

skulle falla förbudet. förutsättningunder Under de vertikala konkurrens-att

begränsningarna tjänade syftet öka mellan-märkes konkurrensen kundeatt

vissa begränsningar i inom-märkes konkurrensen tillåtas.

Conspiracy

Section Sherman förbjuds inte hindrarI 1 Act bara avtal konkurrensensom

syftar till frågaConspiracy resultat.även Enutan storsom samma var
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tidigare conspiracy kunde inkluderasägas även s.k. medvetenom

parallellism eller det verkligen krävdes det förelåg någon formattom av
överenskommelse. den händelseFör medveten parallellism skulle vara
inkluderad skulle inseddalätt skäl alla företag på oligopolmarknaderav vara
illa Aktörema på oligopolmarknader mångaute. gånger på likartatagerar

just påsätt grund deras förutsättningar tämligen likartade.åratt Detav egna
handlingsutrymmet begränsat.är serieI rättsfall där den amerikanskaen av

filmindustrin involverad det först domstolarnasyntes skullevar som om

Conspiracy skulle få denacceptera att nämnda vida tolkningen.ovan

Rättsläget dock på intet klart.sätt klamadeDet dock det ledandevar genom
fallet Theatre Entreprises FilmParamount Distribution Corporationv.

1954. dettaI fall slogs det fast företagsäven uppträdande påatt om

marknaden kan bevis samordnat förfarande föreligger, detatt ettvara om

inte på något fulltsätt utgör bevis för den saken. För parallelltatt ett

förfarande skall Conspiracyutgöra krävs bevis det parallellaattom
förfarandet verkligen beror på samordnat förfarande concerted action,ett

och inte endast följd företagsekonomiskaår överväganden. Beteendeten av

i sig således inteutgör Conspiracy.en

4.2.5 Förbudet monopoliseringmot

Section 2 Sherman innebärAct det både förbjudetär och straffbartattav att

monopolisera eller försöka monopolisera handeln mellan delstatema.

Uppenbarligen har här rule of roll spela, medanstor attreason utrymmeten
för förbjudna förfaranden motsvarande mindre.är Som framgår redanper se

bestämmelsens ordalydelse det inteär förbjudet inneha domineran-ur att en
de ställning, det själva förfarandetärutan monopoliseraatt ärsom
förbjudet. innebärDetta intedock alla former monopoliseringatt ärav
förbjudna. Såvitt gäller försök till monopolisering innebär stadgandet vidare

det måste föreligga risk för förfarandetatt skall lyckas.atten
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företag kan överlägset marknadsuppträdande erhållaEtt domine-genom en

ställning pårande marknaden, ställning övergår till bliatt etten som senare

monopol. utveckling tillDenna monopol, dvs. monopoliseringen, inte vadär

förbjudet. Istället det de förfaranden aktivt eftersträvarär är ettsom som

förbjuds.monopol korthet innebärI stadgandet monopolatt ettsom som

uppstår enbart naturlig följd överlägset marknadsuppträdande,ettsom en av

inte innebär förbjuden monopolisering. Om däremot monopolet haren
Ävenuppnåtts aktiv strävan monopol detta förbjudet.ärmot ettgenom en

vidmakthållande gång uppnått monopol innebär monopolisera.ett attav en

monopolet i sig uppkommitDetta förbjudna förfarandenoavsett om genom

eller naturlig utveckling. För monopoletavgöra utgörattgenom en om

förbjudenresultatet krävssträvan ingående företagetsanalysav en en av

uppträdande och det ingen tillfällighet mångaär de konkur-störstaatt av

rensrättsmålen i har varit justUSA Section 2-fall.

Eftersom Antitrustden Division eftersträvade effekten iav processer

rörande Section 2 de skadliga effekternaär monopol skall upphöra,att ettav

oftast civilrättsliganvänds talan eventuellt i kombination meden en
straffrättslig talan.

Grundläggande rättsfall på området monopolisering fallet Standardär Oil

1911 i vilket fall Chief Justice White fastslog kriterierna för förbjuden

monopolisering kan föreligga. Enligt Whites uppfattning the intent andvar

purpose avgörande för skillnaden mellan monopolisering och monopol.

Förelåg intent and purpose aktiva handlingar skaffa sigatt genom

monopol skulle förfarandet förbjudet. Konkreta åtgärder i sigvara som
monopoliseringutgör prisdiskriminering,är bojkotter och exklusivav-t.ex.

tal. särskild frågaEn conspire i Sectionär 2 skall påtolkas någotom

det blivit iän tolkat Section Såsätt dock inte falletärannat ävenutan

under denna Section går normalt marknadsuppträdande fritt från förbudet.
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4.2.6 Eisionskontroll

i Section tilläggetFusionskontrollen USA 7 och, den s.k.styrs genom avav

Hart-Scott-Rodino 1976, i Clayton Avgörande för7A Act.Act ettom

enligt Section någonföretagsförvärv skall kunna förbjudas 7 harär om

företag. Därvid inteskaffat sig avgörande inflytande krävsöver ett annatett

fullständig uppnåtts, däremot förvärvet kan få effektenkontrollatt attmen

tendsubstantially lessen competition,[...] [...]att to createor a monopo-

förvärv faller bestämmelsens tillämpningsområde,ly. Alla undertyper av

diagonala förvärv.både horisontella, vertikala och Emellertiddvs. synes

inte förekomma.ingripanden den förvärv längre Sommot typensenare av

mått på företagsförvärv strider Section kan anföras fallet7närett ett mot

United National Bank 1963States Philadelphia där domstolen uttaladev.

förvärv marknadsandel 30 % eller normalt äratt som om merger en

Section förhandsanmälas.förbjudna. Enligt skall förvärv Om redan7A ett

genomfört förvärv befinns strida bestämmelserna i Clayton Act kanmot

domstolen beordra utförsäljning de förvärvade aktierna, s.k. divestiture,av

dissolution.eller uppdelning företaget på mindre delar s.k.om av

förbundet med fusionskontrollen förbudetärNära mot gemensamma

styrelser i Section 8 Clayton Genom denna bestämmelse förbjudsAct.av

sitta i i företag gången,styrelsen under förut-änatt ettpersoner mer

sättning företagen viss storlek.äratt av

4.2.7 Vertikala konkurrensbegränsningar prisdiskriminering-

Enligt Section 2 egentligen tillägg,Clayton delAct, är ettsom en av senare

förbjudet prisdiskrimineraRobinson-Patman det mellan kunderärAct, att

leverantörer. Förbudet tillämpas undantag för sådanaeller strängt görsom

prisskillnader kan motiveras faktiskt inbesparade såsomkostnader,som av

såld kvantitet Sedan det har konstaterats ochetc. att sortvaror av samma

bevisbördan förkvalitet har sålts, ligger skillnaden har motiveratsatt av
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inbesparade kostnader säljaren. Noterbart är även bestämmelsen göratt

det förbjudet medvetet prisdiskrimineringsfavör.att mottagarevara en av en

Förbudet gäller under förutsättning konkurrensen påverkas i erforderligatt

utsträckning, dvs. form de minimis regel under övrigasamma av som
Act.‘°bestämmelser i Clayton

Section 3 Clayton Act det förbjudet föreskrivagör visst pris elleratt ett

villkor för sålda vid dessas vidareförsäljning. Förbudetannat gällervaror

enligt sin ordalydelse för alla sig de skyddadeärtyper av varor vare av,
inte.eller Bestämmelsen tämligenär klar och det skall endastpatent noteras

den täcker s.k. tie-in avtal exklusivavtal avseende såvälatt t.ex. samt

försäljning leverans.som

4.2.8 frånUndantag konkurrensreglema

centrala undantagetDet med tillämpning på i princip hela konkurrens-mest

dockrätten förbjudna förfaranden, ofrule har redanper se reason,

berörts. Andra generella undantag fackföreningar inteär berörsatt av
konkurrensreglema, inte heller s.k. public utilities, el- och gasverk it.ex.

offentlig regi. finnsDet också särskilda förregler jordbrukskooperationer,

Section 6 Clayton övrigtAct.I bank- och försäkringsverksamhetär delvis

undantaget, visst samarbete vidsamt export.

4.2.9 Sanktioner vid överträdelse konkurrensreglemaav

Administrativa och straflrdttsliga sanktioner

Som nämnts kan överträdelse konkurrensreglema rendera såvälovan av

fängelsestraff Maximaltböter. fängelsestraff kan uppgå till år,tresom

medan det maximala bötesbeloppet $uppgår till 10 miljon efter lagändring

Ang Robinson-Patman blAct Bemitz i SvenskJuristtidning 1979 513 ff.se a s
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1990. båda formernaDe straff kan kombineras. Eftersom konkur-ettav

rensmål innefattakan flera olikaäven överträdelser kan bötesbeloppet

Ävendömas flera gånger. enskilda i ledande ställning inomut ettpersoner

företag brutit konkurrensreglema kan ådömas dåböter, maximaltmotsom

$ 350.000 efter lagändring 1990. tvekan straffsatsemaUtan är för brott

konkurrensreglema i USA höga, den kännbara påföljdenmot mestmen

torde allt förbudde domstol kan ålägga i civilrättsligatrots vara en

förbud inkluderarDessa utförsäljning förvärvade aktier, s.k.processer. av

divestiture, och uppdelning företag, dissolution.s.k. domstolEn kanettav

förordna åläggandenäven andra för förhindra framtida brottatt motom

konkurrensreglema eller förhindra någon skörda frukternaatt ettav

förbjudet agerande.

Civilrättsligt skadeståndsansvar, treble damages

Emellertid det inteär bara Antitrust Division och FTCstaten genom som

avförakan talan i konkurrensmål, enskildaäven drabbats detsom

konkurrensbegränsande förfarandet kan Grund för detta finns iagera.

Section 7 Sherman SectionAct och 4 Clayton EnskildasAct. dåtalan har

karaktären skadeståndsprocesser i vilka s.k. treble damages kan dömasav

Treble damages innebär i korthet käranden har lidit skadaut. att om en om
$ $1 kommer skadeståndet bli förGrunden denna konstruktion äratt

givetvis skadeståndsansvaret skall få någon avhållande effekt, måsteatt om

det i fall de vinstmöjligheter finns företaget skullevart motsvara som om

bryta konkurrensreglema. Regeln trefaldigat skadestånd fyller alltsåmot om

delvis repressiv funktion. Enskildas talan treble damages vilar tillen om

delar det material kommer fram istora störrestatens motsom processer

företag, på helt privata initiativäven har blivit vanliga, t.ex.men

prisdiskrimineringsområdet. Eftersom FTC Act emellertid inte är en

konkurrenslag i teknisk mening finns inte möjligheten till skadestånd vid

överträdelser FTC centralaActs bestämmelse Section Det är bara FTCav
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har möjlighet påtala [u]nfair methods of competition in affectingattsom or

commerce.

4.3 De Europeiska Gemenskaperna EG

4.3.1 Inledning

harInom EG konkurrensreglema mycket ställning.central Grund-en

läggande reglerna för Europeiskaär ekonomiska gemenskapen, medan

CECA Kol- stälunionenoch har regler. sistnämndaDe berörs iegna

avsnitt 4.8.5. När här talas EGs konkurrensregler konkurrensrättom

åsyftas i regel regelsystemet inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

EGs konkurrensregler medel förär förverkliga Romfördragets syftenett att

skapa integrerad marknad bygger påatt konkurrensen gemensam som
mellan självständiga företagsenheter främja den ekonomiskasamt ut-

vecklingen inom denna. grundläggandeEn utgångspunkt är konkurrens-att

reglerna utgör omedelbart gällande irätt medlemsstaterna. Företag och

enskilda kan åberopa sig på EG-rättens regler inför nationella domstolar och

myndigheter således har i uppgift beakta både den nationellaattsom

lagstiftningen och EG-rätten. brukarMan säga EGs konkurrensregler haratt

direkts.k. eflekt i medlemsländerna.

Vidare gäller EG-rätten huvudprincip har företräde framför nationellatt som

lagstiftning. Vid bristande överensstämmelse mellan EG-rätten och

medlemsstaternas interna rättsordning EG-rätten företräde. På konkur-ges

områderensrättens gäller således dubbelt inom med-ett normsystem

lemsländema gemenskapsrätten och den nationella Förhållandeträtten.-
mellan de bägge utgör besvärligt problem. Skallnormsystemen ett t.ex. ett

förfarande friats enligt EG-rätten kunna beivras i enlighet nationellmedsom

lagstiftning Som huvudregel gäller nationell kan tillämpasrätt så längeatt
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inte inkräktar på oinskränkt och enhetlig tillämpningden EG-rättensen av

regler.

i praktiken iakttas företagkonkurrensregler måste samtligaEGs av som

såledespå EG-marknaden. EGs konkurrensrätt har praktiskstoragerar en

för svenska företag har verksamhet inom ellerbetydelse även som

EG-området.tillexporterar

på förbudsprincip.uppbyggd nyanserad Grund-EGs konkurrensrätt är en

85 86 vilka kompletteras utfärdade förordningarläggande och ochär art av

rättspraxis. Konkurrensreglemas kärna principielltmycket rikhaltig är etten

missbrukkonkurrensbegränsande avtal och dominerandeförbud mot av

på Marknaden, ägnade påverka handelnställning den Gemensamma att

lägga märke till 85 86medlemsstaterna. bör dock ochmellan Man att art

likalydandetillämpliga på kol- och stålprodukter. reglerinte Iär stort sett

för marknader enligt CECA-fördraget avsnitt 4.8.5.gäller dock dessa se
konkurrensregler har varit den amerikanskaInspirationskälla till EGs

grundläggande Sherman tjänadeantitrusträtten och den Act även som

ivid utformningen reglerna 85 och 86. Delvisförebild den konkreta artav

utformningfått rättsteknisk denhar dock EGs konkurrensrätt änen annan

amerikanska.

4.3.2 Administration övervakning konkurrensrättenoch av

konkurrensrätttillämpas EGs det gemenskaps-Som antytts ovan

möjlighet tillrättsliga kommissionen med överklagande till förstaplanet av

båda ii sista hand EG-domstolen, Luxemburg. På detinstansen och

Litteraturen behandlar EGs konkurrensrätt âr synnerligen omfattande. Blandsom
Child,standardverkenkan Bellamy, G.D., CommonMarket Law ofnämnas C. Competi--

ed. Maxwell, London 1987, Korah, V., Introductory Guidetion, 3 Sweet An EECto
and Practice, uppl. Oxford 1990, Whish, R., Law,Competition, Law 4 Competitionsamt

Bemitz, Internationelled. Butterwonhs, London 1989.Seäven U., marknadsrâtt,2 uppl.2
och Fejo, J., Monopolret markred, Khvn 1984.1990 og
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nationella planet kan dock nationellaäven myndigheter och domstolar i stor

utsträckning tillämpa reglerna.

Kommissionen

Kommissionen använder sig Rådets förordning 1762 F 1762 vilkenav

detaljerade föreskrifter för kommissionens undersökningsmöjligheter,ger

procedurregler och böter för dels överträdelse konkurrensreglema ochmot

dels överträdelse 1762.F Kommissionens beslut i konkurrensärendenmot

kan komma under EG-domstolens prövning besvär från dengenom som
berörs beslutet och det tämligenär vanligt i fall de störreatt vartav

konkurrensmålen överklagas till domstolen. Sedan den l september 1989

skall dock alla konkurrensärenden inte i första hand överklagas till EG

domstolen istället till förstadess instans Court ofutan First Instance.

instansenFörsta har därvid fullständiggöra prövning fallet.att Förstaen av
instansens beslut kan överklagas till EG-domstolen såvitt gäller rättsfrågor.

Nationella myndigheter

EGs konkurrensregler har s.k. direkt effekti medlemsstaterna, dvs. enskilda

har både rättigheter och skyldigheter nationella myndigheter ochsom

domstolar har skydda respektive utkräva. direktaDen effektenatt gäller

dock inte alla delar konkurrensrätten; 853 reglerar möjlighetenartav som
till undantag från det förbudetgenerella i 85l kan inte användas av
nationella myndigheter eller domstolar. Att meddela undantag från den

konkurrensrätten är exklusiv kompetens för kommissionen.gemensamma en

övrigtI har nationella såväl skyldighet rättighet utkrävaattorgan som

enligt EGs konkurrensregler, allt under förutsättning kommissio-ansvar att

inte påbörjat undersökning det konkreta fallet, vid vilken tidpunktnen en av

nationella myndigheters behörighet handlägga fallet upphör. Konkretatt

används EGs konkurrensrätt det nationella främstplanet konkurrenterav
sig för otillåtna förfaranden, givetvisutsatta även detsom anser vara om
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dåmyndigheter beivrar överträdelser EGs regler,nationellahänder motatt

överträder de nationella reglerna.med företag ävenoftast i samband att ett

Även myndigheter har tillämpa EGs regler direkt detnationella ärattom

förfarandevisst konkurrensbegränsande skallalltid uppenbart hurinte ett

tillämpning givetvis inte inomsådan skiftande kanbedömas. En accepteras

vilket nationella domstolar kan begäravarför finnsdetEG ett system genom

frånpreliminary rulings tolkningsbesked EG-domstolen hurs.k. om en

slutinstansema föreligger skyldighetregel skall tolkas.viss För atten

till EG-domstolen. nationellatvistiga frågor EG reglerhänskjuta Denom

flera frågor korrekt tolkning tillställer därvid ellerdomstolen omen

tolkningabstrakt den aktuella regeln. EG-domstolen har göraatt en avsom

nationellatolkning ligger sedan till grund för den domstolensdomstolens

EG-domstolen hela tiden utvecklingenavgörande. På detta kansätt styra av

EG-rätten.

4.3.3 Förbudet konkurrensbegränsande avtalmot

lyder:i Romfördraget85Art

Överenskommelser företagssam-mellan företag, beslut av
manslutningar och samordnade förfaranden, vilka ägnadeär att

mellan medlemsstaterna och vilka har till syftepåverka handeln
inom den marknadeneller följd konkurrensenatt gemensamma

oförenligaförhindras, inskränkes eller förvanskas med denär
förbjudna, särskilt innebär:marknaden och de somgemensamma

inköps- försäljnings-direkt eller indirekt fastställande ellera av
affärsvillkor,priser eller andra

kontroll produktion, avsättning, tekniskb begränsning eller av
utveckling investeringar,eller

eller försörjningskällor,uppdelning marknaderc av
förtillämpning olika villkor likvärdiga prestationerd av

varigenom tillskyndashandelspartner, dessa nackdelgentemot
i konkurrensen,

Översättningen hämtad från SOU 1963:12.
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såsom föruppställande villkor avtal, avtalspartnere att
tilläggsprestationer, vilkagodkänner varken till sin ellernatur

enligt handelsbruk har något föremåletsamband med för avtalet.
2. Enligt denna artikel förbjudna överenskommelser eller beslut
skall sakna rättsverkan.

Bestämmelserna i punkt l må dock förklaras icke tillämpliga
på:

varje överenskommelse eller slag överenskommelser mellanav-
företag,

varje beslut eller slag beslut företagssammanslutningar,av av-
varje samordnat förfarande eller slag samordnade för-av-

faranden
vilka bidrar till förbättra produktionen eller distributionenatt av
produkter eller till främja tekniskt eller ekonomiskt fram-att
åtskridande, samtidigt förbrukama tillförsälcras skäligsom en
andel den därigenom vinsten,uppkommande och vilka ickeav

ålägger berörda företag restriktionera icke är ound-som
gängliga för uppnåendet syften,dessaav

företagb dessa möjlighet för väsentlig delattger en av
konkurrensen.ifrågavarande produkter eliminera

3 following shall be prohibitedThe incompatible with the market: allas common
undertakings,between decisionsby associationsof undertakingsand concertedagreements

practiceswhich affect tradebetweenMember andwhich have their objectStatesmay as or
effect the prevention, restriction distortion of competition within the market,or common
and in particular thosewhich:

directly indirectlya fix purchase selling prices other tradingor or or any
conditions;
b limit control production, markets, technical development, investment;or or
c sharemarkets of supply;or sources

dissimilard apply conditions equivalent transactionswith other trading parties,to
thereby placing them competitive disadvantage;at a

make the conclusion ofe subject by the other parties ofcontracts to acceptance
supplementaryobligationswhich, by their according commercialnature toor usage,
have connectionwith the subject of suchcontracts.no

decisionsprohibited2. Any this Article shall be automaticallyagreements pursuant toor
void.

The provisions of3. paragraph 1 however, be declared inapplicable thein of:may, case
of betweenundertakings;agreement category agreementsany or-

decision of decisionsby associationsof undertakings;categoryany or-
concertedpractice of concertedpractices;categoryany or-

which contributes improving the production distribution of goods promotingto toor or
technical economic while allowing fair share of the resultingor progress, consumersa
benefit, and which doesnot:

a impose the undertakings concernedrestrictions which indispensablenoton are
the attainmentof theseobjectives;to

b afford suchundertakings the possibility of eliminating competition in ofrespect
substantial of the products in question.parta
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85I l uppställs vidsträcktart förbudett konkurrensbegränsandemot

överenskommelser och enligt punkt 2 förbjudnaär överenskommelserm.m.
ogiltiga. I punkt 3 öppnas vissa möjligheter till undantag från det generella
förbudet, dvs. förbudsprincipen modifieras i vissa avseenden.

4.3.4 Förutsättningar för tillämpning artikel 85lav

Avtalskriteriet

Tillämpningen 85 förutsätterart kriterier uppfylls.attav tre För det första

förbudet endast konkurrensbegränsande förfarandenavser har sin grundsom
i någon form avtal, beslut eller samordnat förfarandeav annat mellan

företag, det s.k. avtalskriteriet. Avtalskriteriet uppfyllt såvida två elleranses
flera företag tillämpar förfarande i samförståndett det finnsutan att ett
direkt eller formellt avtal dem emellan. Således innefattas s.k. gentlemens

i deñnitionen. skallagreements Det tilläggas det förhållandetatt visstatt ett
förfarande aktivt stöds och även nationella offentligauppmuntras av organ
och regeringar inte hindrar tillämpning 85. Inte heller hindrasartav en
tillämpning 85 visst förfarandeart att ett och tillåtitsprövatsav antingenav
i domstolsförfarandeett eller i administrativa former enligt nationella regler.

Förfaranden grundar sig på myndighets eller regeringssom direktaen
rättsligt bindande beslut och föreskrifter, strukturrationaliseringt.ex. påen
grund beredskapsskäl med koncentration följd, fallerav dock utanförsom
tillämpningsområdet för 85 i dessa fallart inteatt kan talagenom man om

frivilligt förfarande i samförståndett med de involverade företagen. Till-

lämpning andra regler i Romfördraget kan dock aktualiserasav i dessa fall.

Samhandelskriteriet

detFör andra måste det samordnade förfarandet ägnat påverkaattvara
samhandeln mellan medlemsländerna, det s.k. samhandelskriteriet. Sam-

handelskriteriet utgör försökett avgränsa tillämpningsområdetatt i
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förhållande till nationella konkurrensbegränsningar således endast kansom

bli föremål för prövning enligt den nationella lagstiftningen. praxisI haren

emellertid kriteriet kommit tolkas mycket vidsträckt. Grundläggandeatt är

GmbH,fallet 5665 Technique MiniereLa Maschinenbau Ulm i vilketv.

EG-domstolen uttalade det räcker handeln påverkas indirekt elleratt att

potentiellt för samhandelskriteriet skall uppfyllt. Att det räckeratt medvara

potentiell påverkan innebär det finnsinte några krav på faktisktatten

påvisbara effekter, det räcker med handeln i framtidenutan kanatt

påverkas. Huruvida samhandeln ökar eller minskar irrelevant,är det räcker

det går påvisa awikelse faktisk eller potentiell frånatt att normalaen

handelsmönster. 85 inteArt direktär avsedd öka handeln mellanatt staterna

skapa oförvanskad konkurrens.utan att ett system av

det räcker indirektAtt med eller potentiell påverkan innebär vidareen att

många gånger kan konkurrensbegränsning påverka samhandeln ävenen om
involverade EG-land.de företagen belägna inomär faktumDetsamma

eller flera de företag medverkar i konkurrensbegränsningatt ett av som en

lokaliseradeär utanför EG, eller konkurrensbegränsningen primärt riktaratt

sig tredje land, innebär inte samhandelnmot mellan EGs medlemsstateratt

inte kan påverkas. konkurrensbegränsningAtt mellan EG-företag ochetten

företagare i tredje land riktad EG-land faller inom samhandels-mot etten

kriteriet självklart.är Vad kan tyckas mindre självklart likasom vara men
fullt riktigt,är är konkurrensbegränsning riktadatt det tredjemotsamma

landet kan uppfylla samhandelskriteriet, förutsatt finnsdet potentiellatt en
möjlighet samhandeln kan påverkas. Detta kan fallet vid frihandels-att vara

avtal mellan EG och tredje land, då också observerar hinder motman ev.
reimporteras till EG. Detta faktum tillsammansatt med faktumdetvarorna

EECs konkurrensregler tillämpas på företagatt även lokaliserade utanför EG

innebär svenska företag har väl så anledningatt t.ex. hänsyn tillstor att ta

[1966] ECR European Court Reports 235 [1966] CMLR Common Market Law
Reports 357.

Se fall 872 Vereeniging Cementhandelaren Commission [1972] ECR 977.van v.
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konkurrensregler. bara vid handel direktgäller inte på EG,EECs Detta

självklart, i fall.vilket andraär ävenutan

alltför vidlyftig tillämpning samhandelskriteriet ligger dockEn spärr mot av

kriterium för tillämpningen 85, nämligeni konkurrensbe-nästa artav

gränsningskriteriet. detta kriterium behandlas någotInnan bör dock sägas

exterritoriella tillämpningen 85.den artavom

Exterritoriell tillämpning artikel 85av

bedömningen 85s exterritoriella tillämpning förstVid skall görasartav en

vilka artikeln tillämpas på,skillnad mellan avtal kan och vilka företagsom

artikeln kan tillämpas på. för visst förfarandeBara eller avtalatt ettsom

inom 855 tillämpningsområde, intefaller det säkert allaär deävenart att

involveradeföretag lokaliserade inom EGs jurisdiktion.är ärsom

fast praxis faller förfarandenEnligt alla avtal eller hindrar import tillsom

85. förfarandeninom Avtal eller endast reglerar frånEG art exportensom

tredje vanligen utanförtill land falla 85, bedömningenEG artanses men

bli annorlunda i det enskilda fallet. Särskiltkan gäller detta det tredjenär

någonlandet har speciell handelsrelation till EG såsom frihandels-t.ex. ett

avtal.

jurisdiktionenSåvitt gäller företag lokaliseradeöver utanför EG är

Pappersmassefallet grundläggande. detta fallI uttalade EG-domstolen -
stödja sig på den internationellt eflektprincipenvälkända ävenattutan att-

utanförföretag lokaliserade EG föremål för EGs regler. räckerär Det med

avtalet tillämpats inom vilket EG-domstolen fannEG, hade skett i dettaatt

fall. Redan tidigare hade domstolen den s.k. ekonomiska enhetensaccepterat

vilken innebär företag lokaliseradeprincip, utanför EG, medatt men

Fallen 125-12935 Pappersmassefallet89, 104, 114, 115-117, [1933] ECR 5193,
CMLR[1988] 4 901.
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dotterbolag eller liknande innanför föremålEG, förär EGs regler, närmast

på det dotterbolagen tillräknassättet moderbolagens handlande elleratt vice

Sammantaget innebär detta alla företag bedriver någon handelattversa. som
med föremålEG förär EGs konkurrensregler. En sak är inteEGattannan

kan exekvera eventuella bötesbeslut utanför EG, detta förutsätterutan att

företaget har tillgångar inom EG.

Konkurrensbegrânsningskriteriet

det tredje måsteFör förfarandet ha till syfte eller verkan konkurrensenatt

inom den Gemensamma Marknaden begränsas, det s.k. konkurrensbe-

gränsningsrekvisitet. artikelnI uppräknas, i exempliñerande och inte i

uttömmande syfte, antal förfaranden generellt otillåtna.ett Utöversom anses

dessa exempel även vertikala konkurrensbegränsande avtalt.ex.anses

mellan leverantörer och återförsäljare, bruttoprissättning och bojkottaktioner

otillåtna former konkurrensbegränsande förfaranden. Trots detvara attav

inte framgår i 85 krävs för ingripande de konkurrensbe-texten art attav

gränsande effekterna märkbaraär eller någon betydelse appreciable,av

significant för den Gemensamma Marknaden. För dennaavgöra frågaatt

blir det ofta aktuellt först vilkenavgöra marknad effektenatt skallsom
relateras till, den s.k. relevanta marknaden. kanDet nämnas EG-att

kommissionen har utfärdat tillkännagivande ledning i fråganett som ger

vilka slags förfaranden mindre betydelse Noticesom anses vara av

Conceming of MinorAgreements Importance. Genom den i rättspraxis

först lanserade regeln förfarandet måste ha märkbara effekter påatt

konkurrensen undantas mängd olika företeelser olikadär företag verkaren

i samförstånd, s.k. bagatellkarteller. Som bagatellkarteller räknas enligt

kommissionens tillkännagivande samverkan mellan företag med högst 5 %

andel den relevanta marknaden och högst 200 miljoner iECUav samman-

lagd omsättning.
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Konkurrensbegränsningen måste ha sin inom följerverkan EG. Därav att ett

mellan två företag inomavtal belägna EG och endast begränsarärsom som

konkurrensen i utanförstående land i princip inte träffas förbudet. Ettett av

sådant förfarande kan dock förbjudas indirektkomma det påverkaratt om

inomhandeln och konkurrensen EG.

Ogiltighetssanktionen artikel 8524.3.5 i

viktigmycket utgångspunkt alla avtal strider 85En är äratt mot artsom

ogiltiga 2. Ogiltigheten måste härvid beaktas nationellap domstolar ochav

myndigheter och innebär det inte tvångsvis går driva igenom otillåtnaatt att

avtalsbestämmelser rättsliga förfaranden i medlemsländerna.genom

förMöjligheten enskilda direkt använda sig ogiltighetssanktionen iatt artav

852 vid nationella domstolar till konkurrensrätthar lett EGsatt ett

och påtagligt kommit nationellreellt bli del konkurrensrätt.sätt att en av

erforderliga genomslagskraften tillreglerna torde del bero påDen storav

just denna möjlighet.

Ogiltigheten drabbar hela den konkurrensbegränsning strider EGsmotsom
konkurrensregler. innebär dock inte hela det avtal i vilketDetta att

begränsningen funnits blir ogiltigt, det kan mycket väl såutan attvara

fortsätter vidare.resterande delar avtalet leva Svaret på frågan huratt om

delar avtalet blir ogiltigt istället påberor avtalet fort-stora av som om

farande har något syfte tagitsefter det klausulen bort. frågaDennaatt

nationell enligt avtalsrättsliga principer.avgörs rättav

7 ingåendebehandling konkurrensbegrânsandeFör avtals ogiltighet Stenberg,en av se
Studier konkurrensbegrdnsandeavtal och derasH., i EG-rätt Om ogiltighet, Jurist- och

samhällsvetareförbundetsFörlags AB, Nyköping 1974.
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4.3.6 Undantagsmöjligheterna i artikel 853

Individuella och generella undantag

framgåttSom reglerna otillåtnaär konkurrensbegränsningarmotovan

Till sin ordalydelsestränga. skulle 851 i princip kunna träffaart snart sagt

varje form konkurrensbegränsning. Huvudprincipen ocksåär allaattav

förfaranden strider 851 ogiltigaär något formelltmot art utan attsom

beslut föreligger.härom beaktandeI vissa begränsningar dock harattav

övervägande positiva effekter på den marknaden finnsgemensamma

emellertid möjligheter till undantag från det förbudetstränga i 851,art

nämligen 853. sistnämndaDen möjligtgör det undantag förart avtalatt ge

eller förfaranden bidrar till förbättra produktionen eller dis-attsom

tributionen produkter, eller främjar tekniska eller ekonomiskaav som

framsteg, under förutsättning förbrukarna erhåller skälig andel denatt en av
uppkomna vinsten. Ytterligare förutsättningar för undantag är avtaletatt

eller förfarandet inte ålägger berörda företag restriktioner inte ärsom
oundgängliga för detta syfte, eller konkurrensen inom väsentlig delatt en

de ifrågavarande produkterna inte elimineras.av

möjligheten tillFörutom undantag finns också enligt 1762F möjligheten
erhålla s.k. negativattest, dvs. förklaring från kommissionenatt en att arten

851 inte tillämpning påäger avtal eller förfarande. Negativattestenett ger
immunitet böter och förhindrar nationella domstolar ogiltigförklaramot att

enligtavtalet EGs regler.

undantagEtt kan antingen individuellt eller generellt, s.k. gruppundan-vara

erhålla individuelltFör undantag måste avtalet eller förfarandetatttag.

uppfylla de fyra kriterierna.nämnda Brister idet kriteriernaettovan av
faller möjligheten till undantag. möjlighetenFör till individuellt undantag

krävs vidare avtalet eller förfarandet anmäls till kommissionen enligtatt F

1762.
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undantagförSärskilt kriteriernaom

produktionen ellerförbättraskallförfarandetavtalet ellerKriteriet att

innehållerframsteg,ekonomiskatekniska ellereller främjadistributionen,

främstproduktionen dettaSåvitt gäller ärolikaflera avsett attmoment. vara

fördelarspecialiseringsavtal, medanavtal,på horisontellaapplicerbart t.ex.

vertikala avtal,företrädesvisuppkommerdistributionen t.ex.för genom

tekniska fördelar främstuppkommerPå likartatåterförsäljaravtal. sätt

fördelar tordeKriteriet ekonomiskaspecialiseringsavtal.horisontellagenom
framstegekonomiskai detsjälvständig betydelseviss del saknatill att

framstegtill tekniska eller andramöjligheterföreligga i falldepresumeras

föreligger.

vilketkonsumenternameddelas krävsskallundantag attFör ett ansesatt

den uppkomnaskälig andelerhållerslutförbrukareinbegripa andra aven

påkraftig konkurrensberörda företagen möterfall då dealla devinsten. I

främstvinsten,får delförutsätts det konsumenternamarknaden att genomav

priser.lägre

upprätthållsfinns med i avtaletrestriktioneroundgängligapå inteKravet att

deproportionellamåstekonkurrensbegränsningar motAllasträngt. vara

långtgåendetämligendockinnebäruppnås.skall Dettasyften attsom
konkurrensfrämjandesin helhet haravtalet itillåtasrestriktioner kan om

erhålla undantag äravtal skallkriteriet försista atteffekter. Det ettatt

elimineras. Relevantinteprodukternaväsentlig delinomkonkurrensen aven

marknadsställning,berörda företagensgivetvis debedömning ärvid denna

mellan-märkeskonkur-i månvadkonkurrensfrämjande faktorer,andra samt

finns.rens

efterkommissionenuppfyllda kanförutsättningarovannämnda ärOm

Eftersomi 85l.från förbudetundantagbevilja individuelltanmälan artett

bedömningomfattanderelativtundantag dock kräverindividuellt avett en
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såväl avtalet den relevanta marknaden, kommissionens praktiskaärsom

möjligheter meddela sådana inom rimlig tid begränsade. Nackdelarnaatt

med detta torde uppenbara då alltidavtalet ogiltigtär det intevara om

anmälts; ogiltighet kan åberopas inför nationell domstol. Det bleven som

därför tidigt uppenbart någon lättadministrerad form undantagatt mer av

krävdes. Svaret blev kommissionen gjorde bruk sin kompetensatt attav

utfärda s.k. gruppundantagsflirordningar.

Gruppundantag

gruppundantag fungerarEtt på så vissa speciella formersätt avtalatt av

generellt har undantagits från tillämpningen förbudet i 85l. Fallerartav

avtal under gruppundantag behöver det inte anmälas tillett ett ens

kommissionen. Vidare kan sådana inteavtal heller ogiltigförklaras av
nationella domstolar.

Även gruppundantagen skiljer sig i vissa avseenden i mångadeärom

hänseenden likartade, eller identiska till sin allmänna utformning.t.o.m.

Utgångspunkten viss formär avtal undantagen. fåär För redaatt atten av

på visst avtal faller under gruppundantag har jämföraett ett attom man

avtalets klausuler med de bestämmelser finns i den ifrågavarandesom

gruppundantagsförordningen. Bestämmelserna i gruppundantagen brukar

först och främst bestå s.k. listavit omfattande sådana klausulerav en som
utryckligen tillåtna. Vidareär finns det alltid s.k. lista beståendesvarten

sådana klausuler inte får finnas i avtalet det skall erhållaav som om

undantag. båda listorDessa kompletteras i vissa gruppundantag medsenare

s.k. grå lista innehåller klausuler vilka tillåtna kommissionenären som om
inte invänder inomdem viss tidsram. kunna användaFör gråmot atten en

klausul fordras således avtalet anmäls till kommissionen vilketatt annars

inte krävs. Gruppundantag med generell räckvidd har utfärdats kommis-av

sionen inom främst följande områden:
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198383;återförsäljaravtalexklusiva F
l98483;leveransavtal Fexklusiva

234984;patentlicensavtal F
l2385;bilåterförsäljaravatal F

41785;specialiseringsavtal F
41885;utvecklingsavtal Fforsknings— och

407888; ochfranchisingavtal F
55689.know-howavtal F

särskilda sektorerinomgruppundantagflertalHärtill kommer ett av

luftfarten.näringslivet, inomt.ex.

ställningdominerandemissbrukFörbudet4.3.7 mot av

Allmänt

lyder:86Art

dominerandesidaflera företagsfrån ellerMissbruk ett av en
väsentliginommarknaden ellerställning den engemensamma

påverkautsträckning deti den är ägnatdennadel är, attav
oförenligt med denhandeln mellan medlemsstaterna, gemensam-

förbjudet.marknaden ochma

beståkan särskiltMissbruk
oskäliga inköps- ellerpätvingandedirekt eller indirekta av
affärsvillkor,oskäligaförsäljningspriser eller andra

tekniskproduktion, avsättning ellerbegränsningb av
utveckling till förfång för konsumenterna,

likvärdiga prestationerförtillämpning olika villkorc av
nackdelvarigenom dessa tillskyndashandelspartner,gentemot

i konkurrensen,
avtal,såsom villkor för avtalspartneruppställanded att

till sin ellertilläggsprestationer, vilka varkengodkänner natur
föremålet förnågot samband medhandelsbruk harenligt

avtalet.

översättningen hämtad från SOU 1963:12.

position within theundertakingsof dominantbyabuseAny commonaone or more
incompatible with theof shall be prohibitedin substantialmarket pan commonasor a

affect trade betweenthe Member States.in farmarket mayso as
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86 riktar sigArt konkurrensbegränsande handlande företagmot ettsom

tillämpar ensidigt till skillnad från 85 samordnade förfarandenart som avser

mellan flera företag. skallDet observeras marknadsdominans i sig inteatt

förbjudenär regeln riktar sig endast missbruk marknads-utan mot av

dominans abuse. .of dominant position. Några viktiga missbrukssitua-a.
tioner i exempliñerande uppräkning. Också 86 har direkt effektartanges en

och kan tillämpas nationellaäven domstolar och myndigheter.av

Av avgörande betydelse för tillämpningen 86 tolkningenärartav av
begreppet dominerande ställning. Härvid måste vilkenavgöras marknad som
skall läggas till förgrund bedömningen, den s.k. relevanta marknaden. I

själva verket innebörden begreppetär relevant marknad helt avgörandeav

för tillämpligheten och effektiviteten i den kontroll 86 avseddärart attsom

möjliggöra dominerande företag. gällerDet dels denstora avgöraattav

relevanta produktmarknaden, där särskilt till inbördesman ser varomas
substituerbarhet, dels den relevanta marknaden i geografiskt hänseende, där

det explicit i författningstextenuttalas det räcker dominerandemedatt en
ställning på väsentlig del den Gemensamma Marknaden. Innebördenen av

begreppen den relevanta marknaden och dominerande ställningav

behandlas nedan.

Även tillämpning 86 förutsätter handeln mellan medlemsstaternaart attav

påverkas och här har detta kriteriumäven vid innebörd. Tillämpningenen

86 regleras i den omtalade förordningen 1762.art Någotav ovan nr

anmälningsförfarande förekommer dock inte.

Such abuse in particular, consist in:may,
a directly indirectly imposing unfair purchase selling prices other unfairor or or
trading conditions;
b limiting production, markets technical development the prejudice oftoor
consumers;

applyingc dissimilar conditions equivalent transactions with other tradingto
parties, thereby placing them competitive disadvantage;at a
d making the conclusion of subject by the other parties ofcontracts to acceptance
supplementaryobligationswhich, by their according commercialnature toor usage,
have connectionwith the subjectof suchcontracts.no
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relevanta produktmarknadenDen

till marknad derasför vissa produkter skall räknas ärAvgörande sammaom

deinterchangeability. Allmänt kansubstituerbarhet sägasinbördes att

vanligen efterkonkurrensvårdande myndigheterna avgränsasträvar att

grannlagablir dock fråga mycketproduktmarknaden snävt. Det om en

marknad innebära deavvägning alltför begränsad kansnävt attattgenom en

inteföretagen i själva verket inte konkurrenter, dvs.involverade är agerar

marknad.på samma

i förstasubstituerbarhetEG-domstolens tillämpning produktersavgörsI

produktenkriterier relateras direkt till självaefter objektiva kanhand som

pris, användning. praxis har det dock betonatssåsom dess karaktär, I att

of and demandcompetitive conditions and the supplytheäven structure on

Michelinconsideration 32281taken intomarket also bethe must v.

objektivtföljer produkterCommission 1983 3461.E.C.R. Därav att som

olika konsumentgrupper kanliknar varandra användssett ansesavmen

saluförsendastolika På kan produkttillhöra marknader. sätt somsamma en

nytillverkadeoriginalutrustade däck tillnäringsidkare, fabriksnyatill t.ex.

i huvudsak endastfrån marknaden där liknande produkterbilar, uteslutas

originalfalgar ellersaluförs till konsumenter, nytillverkade däckt.ex. utan

begagnade däck.

iCan-fallet fast produkter endastContinental slog EG-domstolenI att som

tillhörainte skallbegränsad utsträckning utbytbaraär sammaanses

interchangeability.måste således föreligga reasonable Detmarknad. Det

reasonableingen för tolkningenfinns visserligen tumregel termen menav

förtämligen höga krav på substituerbarhetkan det ställsallmänt sägas att

målet United Brandstillhöra marknad.produkterna skall Iatt sammaanses

1976 425 ansågs bananerCommission 2776 E.C.R. utgöra egenenv.
tillinte fruktmarknaden, bananermarknad och del den större trots attaven

fanns detfärsk frukt. Enligt domstolenviss del ansågs utbytbara mot annan
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dock mycket konsumenterantal inte märkbart lockas bort frånett stort som

konsumtionen tillbananer förmån för färsk frukt från tid tillav annan som

in på fruktmarknaden.strömmarannan

Material produkters korspriselasticitet kan ha viss betydelse. Omom en

prishöjningmindre på viss produkt föranleder konsumentgrupperstoraen

gå till andra produkteröver är det tecken på produkternaatt ett att

konkurrerar på marknad.samma

Vidare har antaganden den potentiella konkurrensen viss betydelse.om

Potentiella konkurrenter, såväl inhemska utländska, tillhörakan densom

relevanta produktmarknaden de med små ansträngningar kan ställaom om

produktionen till identiska produkter. kanDet nämnasatt attavse man

i utsträckning beaktar den utländska potentiella konkurrensen.stornumera

det EG-domstolen behandladeI Continental Can-fallet 672 1973av

215 kommissionensE.C.R. uppfattning de relevanta marknadernaattvar

måste delas i marknader för lätta metallemballage till köttkonserver,upp

lätta metallemballage till ñskkonserver och marknad för metallock tillen

konservindustrin. Domstolen godtog intedock denna uppdelning utan

förklarade intedet visats vilka särdrag dessa marknader skiljeratt genom

sig från den marknaden förstörre lätta metallemballage. ansågs inteDet

tillräckligt emballagen hade olika användningssyften det måste ävenatt utan

föreligga särskiljande produktionskännetecken särskiltdem ägnadegörsom

för sina olika uppgifter. dominerandeEn ställning på marknaden för lätta

metallemballage för ñsk- köttkonserver således inte avgörande såresp var

intelänge det visats tillverkareandra intelätta metallemballageatt av genom

enkel anpassning kunde in på falltränga dessa marknader. Ett som ur
synvinkelsvensk väckt intresse det s.k. Hugin-målet 2278, 1979ärstort

1851E.C.R. där reservdelarna till Hugins kassaregister ansågs utgöra en
kassaregistermarknadenskildmarknad från i övrigt. På reservdels-egen
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marknaden Hugin betrakta monopolist.att Avgörandet harvar som

kritiserats.

de färska PhilipI Morris-avgörandena i Tyskland EG har cigarett-resp
marknaden utgöra marknad skild frånansetts övriga tobaksvaroren egen

såsom cigarrer, piptobak etc.

Vidare kan nämnas marknaden för olika vitaminer A, Bl,att B2, B3, B6,

C, E, H etc har skildautgöra marknader och inteansetts del den störreav
vitaminmarknaden 8576 Hoffmann La Roche Commission, 1979 E.C.R.v.
461.

Sammanfattningsvis bedömningenär produktmarknadens omfattning iav

EGs rättspraxis i allmänhet ganska snäv. påtagligtDet är den juridiskaatt

avgränsningen är snävare vadän från strikt företagsekonomisksom som
synvinkel kan sig motiverat.te

relevantaDen geografiska marknaden

Allmänt kan sägas avgränsningen den geografiskaatt marknaden normaltav
lättareär än avgränsningen den relevanta produktmarknaden. I EG ärav

utgångspunkten den relevanta geografiska marknadenatt åtminstone måste

väsentlig del substantia1motsvara part den Gemensammaen av
Marknaden se 86. Vid bedömningen vissart del EG uppfyllerom en av
väsentlighetskravet hänsyn till ytinnehålldesstas ännu till detmen mera
ifrågavarande områdets ekonomiska betydelse. såledesMan i första handser
till regioner och inte till nationsgränser. Vidare måste såväl produktionens

konsumtionensoch mönster, produktionens volym, och dis-transport-

tributionskostnader beaktas. I det s.k. United Brands-målet se ovan
exkluderades Storbritannien, Italien och Frankrike från den geografiska

marknaden på grund i dessa länder diskrimineradeatt nationellaav

handelsorganisationer bananer från United Brands till förmån för andra
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på det skall rådakravetansåg domstolenDärmed EG-distributörer. attatt

geografiska marknadenkonkurrensvillkor på denungefärligen homogena

uppfyllt.inte vara

Västtyskland utgöraBelgien och delarEG-praxis har ansettsI enav

Michelin-målet ansåg EG-Marknaden. Iväsentlig del Gemensammaav
geografiskarelevantaerforderligautgj orde denNederländernadomstolen att

Belgiens storlekockså uttalat landharEG-domstolenmarknaden. ettatt av

313.1974, E.C.R. Det är12773 Sabham;väsentlig del BRTutgör v.en
väsentlighets-geografiskauppfyller detområdenmindretroligt ävenatt

Luxemburg,ställning idominerandemissbrukrekvisitet. Ett t.ex. varsav

befolkning, kan% hela gemenskapens0,23befolkning motsvarar varaca av
tillräckligt kvantitativteffekternakonkurrensbegränsandevarje fall deom

storstadsområdensannoliktocksåförefallerbetydelse. Det attärsett storav
Ruhr-området utgörindustricentraellerLondon störreParis och somsom

indikerarHugin-måletMarknaden.väsentlig del den Gemensammaaven
till centralageografiska marknaden kan avgränsasexempelvis denatt

avgränsningargeografiskapåpekas smalaskall dockLondon. Det att

påvisakonkurrensvårdandeför deofta det lättare attvisserligen gör organen

ihågsammanhanget kommamåste iställning,dominerande att enmanmen
konkurrensbe-8685 ochtillämpligheten ärförförutsättning attartav

fallmånga där denmellan medlemsstaterna. Ihandelngränsningen påverkar

medstorstadsområde kan det rätta,tillmarknadengeografiska avgränsas ett

påverkansef-betvivlas dennasamhandelskriteriet tolkas liberalt, attäven om
i Hugin-måletfriande domEG-domstolensExempelvisfekt inträder. var

uppfyllt.samhandelskriteriet intepåbaserad att var

Dominerande ställning

ställningdominerandefråganbedömningenUtgångspunkten för omav

på denmarknaden. Det äravgränsningen den relevantaföreligger är av

dominerandedenmarknadenavgränsade relevantasmaltnormalt som
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ställningen skall sig gällande.göra EG-domstolen har i United Brands-målet

givit följande definition begreppet dominerande ställning: ställningenav

ekonomisk styrka, innehas företag, isätter det ståndett attav som av som

hindra upprätthållandet effektiv konkurrens på den relevanta marknadenav

det makten i avsevärd utsträckning appreciable extentatt attgenom ge

uppföra sig oberoende sina konkurrenter, sina kunder och i sista handav

sina konsumenter. tidigareSom påpekats marknadsandelen påär den

relevanta marknaden faktor.grundläggande erforderligaDen marknads-en

dominansen förutsätter dock inte företaget i det harnärmaste monopolatt

på viss marknad. Genom det kriterietavgörande i månvadäratten

företaget kan oberoende sina konkurrenter kan dominerandeagera av

ställning föreligga vid i absoluta tal relativt småäven marknadsandelar.

United Brands-målet framgår dominerandeAv ställning föreliggakanatt

inte marknadsandelen i sig så såvida föreliggeräven detär andrastor,om

faktorer tillsammans konstituerar marknadsdominans. Några dessasom av

faktorer i domskälen i Continental Can-målet. Dominerande ställninganges

föreligger företag på grund sin marknadsandel sinellerettom av

marknadsandel i förening speciellt förfogandetmed teknisköver kunskap,

råvaror kapital, möjligheteller har bestämma priserna eller kontrolle-att att

produktionen eller distributionen för betydande ifrågavaran-del dera en av

de produktema. Andra betydelsefulla faktorer försäljningsnätetsär

utvecklingsgrad ioch vad mån potentiell konkurrens föreligger. särskildAv

betydelse det föreligger beroendeförhållande mellan återförsäljareär ettom

tillverkare distributörer. sådantoch förhållande kan följaEttresp. enav

bristsituation t.ex. kan förhållandena oljekrisensunder dagar därnämnas

de företag tillhandahöll bristvaran olja i dominerande positionsom var en

sina kunder. Andra faktorer betydelse teknologisktärgentemot av

försprång, innehavet marknadsledande patenträttigheter, starkt.ex. av

vertikal integration, avsaknad potentiell konkurrens, starka och välkändaav

varumärken Vidare vid bedömningen hänsyn till konkurrentemasetc. tas

styrka och antal. dominerande ställning såledesEn kan föreligga även när



265

marknadsandel i sig inte så iföretagets absoluta tal ändåär ärstor men

konkurrentemas. kan företagsstörre än Det poängteras elleravsevärt att ett

ekonomiska styrka inte i vinstmarginaler.koncerns lönsamhet ellermäts

Även förlustföretaget går med för tid,. hindrar inte detta attom en

ställning föreligger.dominerande

marknadsandel på 80 % eller i sigEG-domstolen skapaEn mer anses av en

dominerande ställning. Hugin-målet konstaterades Hugin principI i hadeatt

monopolställning avseende sina reservdelar faktumoch detta leddeegnaen

företaget i ståndtill slutsatsen oberoende konkurrenteratt attvar av

pris andra försäljningsvillkor. Några tillkommande faktorerbestämma och

inte för handen marknadsandelenbehöver mycket hög. Vidareårvara om

i praxis marknadsandelar 57-65 % tillräckligthar bevisutgöraansettsom

dominerande ställning Michelin-målet.för marknadsandel 40-45 %En om

inte i sig tillräckligthar dock United Brands-målet. Näransetts vara

såmarknadsandelen hög 40-45 % ställs det dock inga högreär pass som

omständigheterpå tillkommande för marknadsdominanskrav att presumera

torde räcka med konkurrentemas marknadsandelardet lägre.ärattutan

varje fall måste utifrånMed anledning bedömas de särskildaattav

förförutsättningar gäller den aktuella marknaden svårtär det attsom

sig dominerande ställning föreligga.generellt uttala när kanDetom anses

EG-domstolen i flertal falldock där marknadsandelamanämnas att ett

till % inte dominerandeuppgått 5-ll ställning varit för handen.ansett att

20-40 %fall där marknadsandelen kan dock dominerande ställningärI

finns påtänkas föreligga det tecken beroendeställning i vissaattom en

avseenden uppkommit. kan erinrasHär den redan berörda kon-attom

centrationsförordningen innehåller presumtion för företagsförvärvatt etten

effektivainte hämmar den konkurrensen marknadsandelen inte uppgårom

%.till 25
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dominerande ställning har betydelseBegreppet utanför 86,även såsomart

vid tillämpning förbudet konkurrensbegränsande iavtal 85. Detmot anav

iställs praxis högre krav på företag dominerandeär än vad ärsom som

fallet med övriga företag. såledeskrävs mindreDet grad konkur-en av

rensbegränsande verkan för visst förfarande strideratt att ett motanse

konkurrensreglema dominerande företag ligger bakom mindreänettom om

eller medelstora företag framkallat konkurrensbegränsningen.

4.3.8 Fusionskontroll

samband med kontrollen missbruk dominerandeNära ställning harav av en

fusionskontrollen. Rådets förordning kontrollInnan företagskon-om av

centrationer 406489 i december 1989 förvärvskontroll inomantogs var

endast möjlig med 85 86EG stöd och Romfördraget inomart samtav

framgåttCECA. Som dessa artiklar i huvudsak inteär föravseddaovan

användning inom detta område tillämpningssvårighetemaoch ävenvar

betydande. detta har EG-domstolen bådeTrots 86 fall 672ansett art

85 fallContinental Can och 142 och 15684 Philip Morrisart vara

tillämplig på företagsförvärv under vissa särskilda förhållanden. Genom den

nämnda koncentrationsförordningen förändrades emellertid rättsläget

radikalt.

Koncentrationsfbrordningen

Förordningen indelas ikan centrala avdelningar: avgränsningentre av

förordningens tillämpningsområde kravet koncentrationen skallattgenom

gemenskaps-dimension; definitionen koncentrationsbegreppetavvara av

frågan vilka materiella bedömningskriterier skall tillämpas. Tillsamt som

kommer obligatoriskdetta regler förhandsanmälan frågan hursamtom

förordningen förhåller existerandesig till nationella kontrollsystem.

3° EGs fusionsrâtt behandlas betânkandetsbilaganämnare i avsnitt 2.5. Se även
fusionsñrordningar ochEricsson, E., EGs Sverige. JT 199091 615 ff.s.
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gemenskaps-dimension iskall art lRekvisitet förvärvetatt vara av

företagsenheten.storleken den bildaderelaterar till Förförordningen attav

för förordningens tillämpningsom-falla inomföretagsförvärv skallett ramen

involverade företagendels något de harråde enligt huvudregelnkrävs att av

geografiska kriteriet,i flera medlemsstater det s.k.verksamhetpåtaglig

världsbasis överstigaomsättningen på skall 5uppnåddadels denatt

omsättningen inom EG förden sammanlagdamiljarder ECU vartsamt att

företag överstiga 250 miljonertvå involverade skall ECU,minstoch ett av

inom föromsättningskriteriet. EECs fusionskontroll ärdet s.k. ramen

exklusiv meningenkoncentrationsförordningen i den medlemsstaternasatt

inte får tillämpas medgivande EG-kommissionkonkurrenslagstiftning när av

9.art

bedömningsprincipema kompromiss mellan demateriella utgörDe en

nationella förbedömningskriterier gäller i de normsystem somsom

främst Tyskland och Storbritan-tillämpas i medlemsstaternanärvarande

förenligföretagskoncentration skall förklaras med dennien. En vara

dominerandeeller förstärkerMarknaden den skaparGemensamma enom

utvecklingenförekomsten ellerväsentligt hämmarställning av ensom

betydlig delpå den Marknaden ellerkonkurrens Gemensammaeffektiv en

förordningen85 betydelsefullSkillnadendärav. är attgentemot art genom

ställning. Beträffandetill dominerandeuttryckligen anknyter begreppet

hänvisas beträffandebegrepp till vad EG-innebörden detta sagtsovanav

till 86. Vid bedömningen denpraxis i anslutningdomstolens art om

väsentligt s.k. konkurrenstestet dethämmas det äreffektiva konkurrensen

minskningenkoncentrationsökningen den reellaavgörande inte själva utan

uppnådda marknadsandelenHärvid har dock denkonkurrensen. enav

principerförordningens inledande haravgörande betydelse. I en presum-

koncentrationen inte skall hämmainfogats innebördtionsregel att ansesav

tillinte uppgåreffektiva såvida marknadsandelen änden konkurrensen mer

fogatsmarknaden. Till konkurrenstestet har25 % den relevanta ettav

vilken utsträckning detta väsentlighetskrav kommerväsentlighetskrav. I att
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förordningens räckvidd Vidarebegränsa oklart. stadgas förekomstenär att

särskiltinternationell konkurrens skall beaktas vid tillämpningenav av

konkurrenstestet.

4.3.9 Sanktionsmöjligheter

Vid administrativaöverträdelse EGs konkurrensregler kan böter dömasav

sin i tidigareböter har grund den omtalade rådsförordningenDessa Fut.

Enligt1762 och kan uppgå till substantiella belopp. 15 kan förböternaart

85 86 uppgå till det högsta 000överträdelse eller 1 000 ECU ellerartav av

10 årsomsättningen. Vidare har kommissionen möjlighet% dömaatt utav

böter vid överträdelse skyldigheten kommissionen korrekt ochattav ge

information, eller medverka till undersökning kanadekvat genomförsatt en

på smidigt sätt.ett

4.4 Tyskland

4.4.1 Inledning

inom tysk konkurrensrätt Gesetz Wettbe-centrala lagverket ärDet gegen

werbsbeschrdnkungen, i efterkrigstidensGWB, med Dekartellie-rötter

kom 1947.rungsgesetz som

från 1900-talets nationalsocialistis-Under tiden början fram till och med den

tiden förhärskande uppfattningen i Tyskland detka den knappastattvar var

inflytelserika företag. kartellförordning från 1923negativt med och Enstora

så nationalso-byggde på missbruksprincipen och ñck betydelse. Denstor

2 ändrad december BGBl. För utförliga kommentarer tillSenast 22 1989 I S.2486.
Handbuch Wettbewerbsrechts,GWB W, Gloy rcd., des C.H. Beck, Münchentse ex

och Mestmäcker reds., Kartellgesetz,1986, U, Immenga E-J, GWB Kommentar zum-
Beck,C.H München 1981.
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cialistiska föreskrev områden. Tidenregimen kartellbildning inom vissa

igenom.efter andra världskriget innebar helt andra värderingar slog Detatt

amerikanska inflytandet främst Sherman påtagligt denAct blev genom- -
omstrukturering de västallierade genomförde i de västliga delarnasom av

Tyskland. Dekartellierungsgesetz, utfärdades ockupationsmyndig-som av

inomheterna, sökte bryta de tyska kartellerna kol och stål,att storaupp

kemi, bank och ñlmindustriema för pä så främja konkurren-m.m. sättatt

näringspolitisk infrastruktur i Tysklandoch därmed bygga upp en nysen

baserad på principen social marknadsekonomi soziale Marktwirtschaft.om

förbjöd efter Section Sherman alla konkurrensbe-mönster Act,Lagen av

avtal, och lagen kom inflyta i nationell tyskgränsande rätt näräven att

Förbundsrepubliken upprättades. emellertid inte bara självaDet var

intryck från rättspraxis influeradeslagregleringen USA äventog utansom

kraftigt amerikansk doktrin och rättspraxis, bl.a. recipierades under denav
reason.oftidiga efterkrigstiden efter amerikansk modell s.k. rule Etten

den Freiburgskolan förespråkadeavgörade inflytande spelade s.k.även som

fri positiva åtgärder frånsäkerställande konkurrensett stats-av genom
maktens utformningensida. ljuset denna rättsutveclding diskuteradesI av av

och tvisteämnet huruvida lagen skulletysk lagprodukt, det stora varen egen

missbruksprincip. Förbudsprincipen förordadesbygga på förbuds- elleren

frånfrån förbundsregexingens sida, medan motståndet främst kom den tyska

förbudsprin-industrin. trädde i kraft l januari 1958 bygger påGWB som

idag missbruksprincipencipen, kan spåra inslag ochännuäven om man av

olikaåtskilliga undantag för sektorer.

den unlauterenVid sidan finns i Tyskland GesetzGWB även gegenav

Wettbewerb reglerar olika former illojal konkurrens. UWGUWG, som av

fram efter franskt déloyale i slutetconcurrenceväxte mönstersom

förfaranden till förmån för1800-talet syfte stävja illojalahar attsom

förmånoch efter lagändring 1965 till för konsumen-konkurrenter, ävenen

nBernitz, Marknadsrätt, 1969, 333.s
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gällande från 1909, reviderad 1987.Nu UWG är Läranter. senast om

illojal konkurrens till såväl immaterialrätten tillgränsar konkurrensbe-som

gränsningsrätten. Grundläggande i tysk konkurrensrätt dockär det äratt

den primäraGWB lagen för sådant konkurrensbegränsning,är rörsom som

medan otillbörligaUWG förfaranden, från etisk synpunkt.närmastavser

Generellt kan GWB skyddar friheten konkurrera,sägas medan UWGatt att

till för stävja denna frihet så den inte missbrukas.är UWG behandlasatt att

särskilt i avsnitt 4.4.9.nedan

Konkurrenslagstiftningen efter återföreningen tillämplig i före dettaär även

DDR.

4.4.2 Administration övervakningoch

Aministrationen tillämpningenoch GWB på det federala planetutövasav av

federal konkurrensmyndighet, Bundeskartellamt, imed Berlin. Påsäteen

lokala inom respektive Land administrationendet planet sköts och till-

lämpningen Landesbehörde, fusionskontrollenmed undantagav av som

uteslutande sköts Bundeskartellamt.av

Bundeskartellamt

Bundeskartellamt, Bundesminister für Wirtschafi vilkenlyder undersom

utfärdar föreskrifter för arbetet vid Bundeskartellamt, har omkring 250

indelat nioanställda. Bundeskartellamt i stycken s.k. beslutsen-ärpersoner

särskilt beslutsområde för vilketheter och har enheten ärettsom var en

ansvarig. Beslutsområdena till viss del uppdelade efter branscher,är men

Exempelvis femärendeuppdelning förekommer. beslutsenhetäven ren svarar

för områdena prisrekommendationer, licensavtal och exportkarteller.ensamt

Vid beslut inom respektive beslutsenhet fattas besluten treav personer varav
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kvalificerad. beslut kanåtminstone ordföranden skall juridiskt Ettvara

förbjudetinnebära visst förfarande eller böter dömsäratt ett att ut.

Monopolkommissionen

finns särskilda monopol-Såsom rådgivande och utvärderande denett organ

kommissionen, består inom bl.a. ekonomi och juridik.experteravsom

betydelsefulla.Kommissionen fristående ochhelt dessär rapporter anses

Undersökningsbefogenheter

konkurrensbegränsning följer i domstolslik-Undersökningen stort ettav en

förfarande; skall höras och myndigheten har krävanande rätt attparterna

förhållanden.information eller själv undersöka vissa dettaFörutom

i utsträckningformella förfarande använder Bundeskartellamt ävenstor mer

företag för sina undersökningar. kontakterinformella kontakter med Dessa

myndigheten frågar företag vissa för-innebär inget än att ett ommer

välja eller inte.hållanden och företaget kan några påföljderutan att svara- -
på slutligt beslut Bundeskartellamt meddelaavvaktan kan ävenI ett

beslut.interimistiska

till respektiveBeslut fattade under det formella förfarandet kan överklagas

fallet. RättsfrågorOberlandesgericht, full prövninghar göraattsom en av

förutsättningtill Bundesgerichtshof underdärifrån överklagaskan att

prövningstillstånd erhålles.

innebär dettaför avsikt döma böterBundeskartellamt harOm attatt ut

vittnen;självständigt kan undersökningar eller höramyndigheten inte göra

§ 484.

§§ 53-55.

75§56.
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måsteden alltid ha domstolstillstånd. följer generella straffrätts-Dettaett av

liga principer tillämpliga förfarandet straffrättsligtinteär äroavsett attsom

administrativt. följerövrigt de två beslutsprocedurema varandraIutan

tämligen väl.

4.4.3 Horisontella konkurrensbegränsningar

GWB tämligen omfattande omfattar 109 paragrafer.är lagverk. allt denIett

skillnad mellan konkurrensbegränsningar tillLagen gör uppkommeren som

följd eller förfaranden, konkurrensbegränsningaravtal samordnade ochav

följer viss faktisk situation. uppdelning ocksåDenna utgörsom av en

förbuds- missbruksprincipema.mellan och Under det allagränsen att

konkurrensbegränsande förfaranden i principavtal och samordnade är

förbjudna de inte uttryckligen tillåts i konkurrensbegränsningarlagen, ärom

till följd viss situation endast förbjudna efter missbruk hardet ettattav en

fusionskontroll.konstaterats. Vidare innehåller lagen särskilda regler om

Kontrollen konkurrensbegrånsande samordnade förfarandenavtal ellerav

i första paragrafden portalbestämmelse uttrycks redan lagensstyrs av som

vilken lyder i engelsk översättning:

enterprisesAgreements made for by ora common purpose
associations enterprises decisions of associations ofof and

insofar likelyenterprises shall be of effect, they tono as are
influence, production marketrestraining competition, or
conditions with trade in goods commercialrespect to or

this providesservices. This shall apply insofar Actnot as
26otherwise.

Vertr§ge, die Untemehmen oder Vereinigungen Untemehmen einemvon zu
Untemehmen sindgemeinsamenZweck schlieBen,und Beschlüsse Vereinigungenvon von

sie die oder die Marktverhältnisse für denunwirksam, soweit geeignet sind, Erzeugung
Verkehr mit gewerblichenLeistungendurch BeschrâxikungendesWettbewerbsWaren oder

Dies diesem bestimmt ist.beeiflussen. gilt nicht, soweit in Gesetz anderesetwaszu
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begränsningframhävda avsnittetsåledes det härcentrala ärDet avom

ogiltigt. avtaldet Ettkonkurrensenavtal begränsar ärOmkonkurrensen. ett

direkt syftetilldet harogiltigt antingensåledes attkan attgenomvara
vilkensamordningsyftar till vissdetkonkurrensen, ellerbegränsa attgenom

eflektenräcker med endastHuruvida detkonkurrensen. ettbegränsar att av

ogiltigt, inteför skall ärkonkurrensbegränsande detavtal är att vara

konkurrensbegränsningenogiltighetavgjort. Enligt § 25 inträder omsamma

gällerför avtal. Dettaförfarande iställetsamordnatuppnås ett genomgenom
stadgandetframgåtttjänster. Som ärrörande avtalsåväl avtal omvaror som

utformning fåttharutformat och desstämligen vitt och generellt närmare

innebärstadgandeträttspraxis. Generellt kan sägassin stadga attattgenom
tvingaskonkurrensbegränsning företagföreligger otillbörligdet ageraomen

gjort. Konkurrensbe-inte skulle hade normaltmarknaden påpå sättett som

syfte einföljdmåste vidaregränsningen gemensamtetten avvara
givenNågonmarknaden.oväsentligt påverkaZweck och integemeinsamer

dettamycket finns inte,tillräckligtpåverkasför marknaden utannärgräns

pris- ochgenerella förbudetträffar detförsta handfår individuellt. Iavgöras

marknadsdelningskarteller.

undantagsmöjligheterSärskilda

förundantagparagraferantalbestämmelsen i § l anknyterTill ett som ger

undantagförfaranden.konkurrensbegränsande Dessaangivnavissa särskilt

betalning ochavtalsvillkor rörande leverans,allmännaavtalrör om

kassarabatter, verkligensåvitt dessaallmänna rabatterandrasamt

diskriminerande.inte användskostnader ochinbesparademotsvarar

§ 21-

§ 31.
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Andra förfaranden på likartat undantagna karteller mellansätt är ärsom
krisbranscherm,företag verksamma i karteller går på deut attsom

standarder,involverade företagen söker tillämpa och s.k.gemensamma

specialiseringskarteller. Såvitt gäller specialiseringskarteller bör dock

sådana endast tillåtna under förutsättningär väsentlignoteras att att

konkurrens fortsätter finnas marknaden wesentlicher Wettbewerb aufatt

dem Markt bestehen lassen. Väsentligen likartade förregler som
samarbetskartellerspecialiseringskarteller gäller för allmännaäven och

inköpskartellerför ingångna småmellan och medelstora företag. Ytterli-

karteller är undantagna direkta lagstadganden ärgare som genom rena
importkarteller.och vissaexport-

Som sista undantag och utslag tysk variant amerikanskadenett ett av en av

rule of stadgar 8§ vissa förfaranden inte undantagna någotattreason genom

tidigarede nämnda undantagen, kan undantas förfarandet ärav om

nödvändigt för den federala statens ekonomi i dess helhet eller i detär

allmännas intresse. Parter har för avsikt implementera avtal elleratt ettsom

tillämpa samordnat förfarande kan under denna paragraf ansökanett genom

hos Bundesminister für Wirtschafl erhålla individuellt undantag frånett

förbudsbestämmelsen i § Undantaget går under benämningensom

ministerkartell sällanär utnyttjat.

§ 4.

’°§ 51-

3‘§ 5a.

§ 5b.

§ Sc.

3‘ Notera dock dessa tyska bestämmelserinte säger tillåtlighetennågotatt rent om av
dylika karteller EG-rättslig synvinkel, varför även § l22 rörande Tysklands förur ansvar
dessinternationella förpliktelser iakttas.måste
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För erhålla deatt nämndaett undantagen krävs de involveradeav att
företagen gör ansökan till Bundeskartellamt och denna inte invänderen att

förfarandet inommot månader.tre Bundeskartellamt kan bara invända mot
förfarandet på vissa särskilt grunder,angivna såsom exempelvis att
förfarandet eller avtalet innebär missbruk den marknadsdominansett av som
uppkommer undantaget från § eller undantaggenom skulleatt stridaett

Tysklands internationellamot förpliktelser. påEtt dylikt erhålletsätt

undantag giltigtär under år med möjlighet tilltre förlängning.

Antalet på detta sätt undantagna karteller uppgick i december 1988 till 222

samarbetskartellerst, mellan små och medelstoravarav företag uppgick till
76 Antalet undantagnast. karteller har under år varit tämligensenare
konstant, dock § 5b kartelleratt samarbete mellan små och medelstora

företag ökat något. Till viss del torde detta återspegla Bundeskartellamts

förhållandevis positiva attityd till dessa karteller.

4.4.4 Vertikala konkurrensbegränsningar

Förbudet i § 1 och de till denna paragraf knutna undantagen deär regler

gäller för s.k. horisontella konkurrensbegränsningar,som dvs. gällersom
mellan företag på nivå i produktions- eller distributionskedjan.samma

Avtalen sluts i nämnda sammanhang för syftenu ett medangemensamt
i och för sig fortsätterparterna ekonomiskt oberoendeatt varandra.vara av

Vertikala konkurrensbegränsningar gäller mellan producenter ellersom
distributörer på olika nivåer behandlas i 15-21 GWB. Dessa avtalav
sluts inte för mål innefattarett iställetgemensamt utan andra konkurrensbe-

gränsningar.

Se § 121 och 2.
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denkonkurrensbegränsning ärvertikalavseenderegelngrundläggandeDen

rörandeföretagmellanavtalstadgasdet varori 15 däruttrycks § attsom
ogiltigaskalltjänstereller vara

freedomin itsthem torestricttheyinsofar topartyaas. whichinbusinessof contractspricesdetermine termsor
[...].partieswith thirdconcludes

på böckerBruttoprissättningbruttoprisförbud.generelltinnefattarDetta ett
dockgäller16. Undantaget§särskilt undantagtillåtetdock ettär genom

wird ,gehandhabtmiflbrduchlichmissbrukasbruttoprissättningeninte om
medförundantagandramedtillsammansellerundantageteller ensamtom

kanprincip tillåtnaiEnsamåterförsäljaravtal ärpriser. menhögaför

förhindradär attinnebäraskulleavtalet partenogiltiga attförklaras enaom
vid-fårhanavseendemedvisstpå sätt,använda t.ex. vemvarorna

tie-ins.s.k.formnågonföreliggerdettill, ellerareförsälja avomvarorna
antalväsentligtdockogiltighetsförklaring är ettattförFörutsättningen en

tilltillträdeföretagsandraellerlikartat sätt,bundna attföretagandra är

inskränkskonkurrensenellerunbillig sätt,påförhindrasmarknaden ett om
andraförmarknadstillträdetalternativetandradetgäller attVadväsentligt.

gällerintedockdettakanunbillig sätt attpå noterasförhindrasföretag ett

totaladenbetraktandeiobetydligkonkurrensbegränsningen är avom
föruttryckRegelntjänsterna.ellerefterfråganochtillgången gervarorna

princip.minimisdeen

licensavtal.ikonkurrensbegränsningarförfinnsbestämmelserSärskilda

rättigheter ärimmateriellaavseendelicensavtalsåvitt gällerUtgångspunkten

följervadsig längre änsträckainte fårkonkurrensbegränsningen avsomatt

oderPreisenGestaltungderFreiheitderVertragsbeteiligten in3°... einen vonsie
schlielät.mit Drittendiebeschrânken,Verträgenbei solchenGeschâftsbedingungen er .

’7§ 181.

3§§ och 21.20
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begränsningar avseende produkten,följerdettasjälva rättigheten. Av att

förbjudna. Ytterligareinteupplåtelsetiden ärterrritoriet ochkvantiteten,

prisbindnings-tillåtna,ocksåkonkurrensbegränsningar kan t.ex. envara

klausul.

syftar till sakförfarandenalla samordadeärSom nämnts som sammaovan

bojkottaktioner ochförbjudna. Vidareförbjudet avtal äri lagenettsom

förbjudna, konkurrensregler fastställdas.k.medandiskrimineringarandra

förutsättning detillåts underintresseorganisationer uttryckligen attav
konkurrensmyndighetema. frågahär märmastDet ärgodkänns omav

otillbörlig konkurrens.till medverkanderegler av

ställningdominerandeMissbruk4.4.5 av en

Marknadsdominans

samarbetealla tillrelaterarförbuden och undantagenredovisade ettDe ovan
reglerfinns dockföretag. äventvå flera Som nämntsmellan eller styrsom

företag.marknadsdominerandeuppträdandetsituation, dvs.faktisk aven
sig intemarknadsdominansen isjälvareglerför dessa ärUtgångspunkten att

marknadsdomineran-uppträdandestället kan visstförbjuden, i ettär utan av

konkur-förbjudasotillbörligt ochi efterhand bedömasföretagde avsom

för sig vaddärför klartGrundläggande görarensmyndighetema. är att som

marknadsdominans.klassasi GWB som

marknads-företagbedömningi denna ärUtgångspunktema att ett anses

ellerkonkurrens,väsentligför någonintedominerande det är utsatt omom
innehar markna-ställningöverlägsensina konkurrenterdet gentemot en

§ 26.

‘°§§ 28-32.
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den. Vid bedömningen den överlägsna ställningen skall förstav man

företagetsbedöma marknadsandel. presumtion förEn marknadsdominans

föreligger därvid marknadsandelen överstiger l3 den totalaom av

marknaden. Om det färreår eller företag skall bedömas tillsammanstre som

de marknadsdominerande de har hälften marknaden,presumeras vara om av

och det fem flereller företag tillsammansär de har 23 markna-om som av
den. Presumtionen gäller dock inte företags totalaett ensamtom om-
sättning föregåendenärmast räkenskapsår understeg 250 miljoner,DM eller

det flera företag involveradeär 100 miljoner.DM Vid beräkningenom av

regler.omsättningen tillämpas vissa särskilt angivna

företags marknadsandel dock inteEtt är avgörande för företagetensamt om
Ävenskall marknadsdominerande. faktorer företagetsanses vara som

finansiella styrka, tillgången till inköps- och försäljningsmarknader,

förhållandet till andra företag och rättsliga eller faktiska etableringshinder

rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer

Untemehmen skall in i bedömningen.vägas Uppfyller två eller fler

tillsammansföretag de kriterierna,nämnda skall de marknads-nu anses vara
dominerande någon väsentlig konkurrens inte existerar mellan företagen.om

Olika former missbrukav

det fastställsOm eller flera företag marknadsdominerandeär kanatt ett man

till tvâ, dvs. kontrollera huruvidaöver företagets förfarande ärsteg

otillbörligt konkurrensbegränsande. Vid denna bedömning finns vissa

hjälpregler. regler skiljer på i principDessa två olika förfaranden, dels när

dominerande företagetdet försvårar för konkurrenter, och företagetdels när

diskriminerar eller försvårar för företagare i andra förstaled. för-Det

§ 22.

§ 223.

§ 223 och 231.§
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hållandet regleras i 224§ punkten 1 och det andra i punkterna 2-3.

Stadgandena lyder följer:som

1. impairs the competitive possibilities of other enterprises in
relevant competition the market in theto absencea manner on

of facts justifying such behaviour;

2. demands consideration other business which deviatetermsor
from those which would result in all probability effective
competition existed; in this in particular the practices ofcontext
enterprises comparable markets characterised by effectiveon
competition have be taken intoto account;

demands less favourable considerations other businessor
than demanded from similar buyersterms comparableare on

markets by the market—dominating enterprise, unless there a
factual justification differentiation.for such

Att såvitt gäller den första punktennotera enbartär överlägsetatt ett

uppträdande på marknaden inte i sig innebär företaget på otillbörligtatt ett

utnyttjar sin ställning.sätt fårDetta framgåsägas stadgandet i frånvaronur
skäl gör uppträdandet försvarligt ohne sachlich gerechçfertigtenav som

Grund beeinträchtigt. innebärDetta dock inte förfarande skulleatt ett som
ha varit tillåtet icke-marknadsdominerande företagett alltid tillåtetärav av

dominerande företag. Tvärtom, sådana förfarandenett kan förbjudnavara
just för förfarandet får så mycketatt större genomslagskraft detnären

dominerandeutövas företag.ettav

l .die WettbewerbsmöglichkeitenandererUntemehmenin einer für denWettbewerb
auf dem Markt erheblichenWeise ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt;

Entgelte oder sonsti Geschiftsbedingimgenfordert, die denjenigenabweichen,diege von
sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergebenwürde; hierbei sind
insbesondere die Verhaltensweisen Untemehmen auf vergleichbaren Mårkten mitvon
wirksamem Wettbewerb berücksichtigen;zu

ungünstigere Engelte oder sonstige Geschiiftsbedingungen fordert, als sie das
marktbeherrschendeUntemehmenselbstauf vergleichbarenMärkten gleicharti Ab-von gen
nehmem fordcrt, sei denn, daBder Unterschied sachlich gerechtfenigt ist.es
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i ledandra konkurrenterriktade änförfarandengällerVad mot samma av

fungerande konkurrensanvändandetproduktionskedjan bör noteras av

på förfarande skallkriteriumWettbewerb närwirksamer ettett ansessom

förställningen. Vad krävsdominerandeföljd den att ettsomavenvara
förfarandet inte skulle hasåledesförbjudet ärskallförfarande attvara

där fungerande konkurrensmarknadliknandepåförekommakunnat en

marknad uppenbara ochfinna liknande ärmedSvärighetemaråder. att en

jämförbara marknader medfinnasig omöjligtvisatfall har deti vissa att

wirksamem Wettbe-Märkten mitvergleichbarenkonkurrensfungerande

werb .

dominerandeställningmissbrukingripandenår harUnder mot avsenare

detta ingripandensärskilt gällerbetydelse,iTyskland förlorat motinom

viss överetableringförklarasviss deltorde tillprismissbruk. Detta attav en

väsentliga etablerings-någrasamtidigtmarknadentyskapå denråder som

iblir därmed motsvarandeprismissbrukförinte finns. Utrymmethinder

domine-missbrukstadgandenaorsak ärmindre. En motmån att avannan

svärtillämpade.till viss delställningrande varasynes

Fusionskontroll4.4.6

Anmälningsskyldighet

jiuionskontroll iockså tysk1976 finns1973 ochlagändringarEfter ennu

i konkur-viktigaste reglerna tyskdeblandFusionskontrollreglema ärrätt.

1989 Bundeskartellamtår hartillinförandet reglernaFrånrensrätt. av

dvs.blivitfyrtiotal beslut har83 förvärv,förbjudit permanenta,ettvarav
Totalt harlett till ändring.överklagandet harelleröverklagatsharde

1973-1988.tidenanmälts under9.500 förvärvstca
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Enligt dessa regleråterfinns i 23-24c GWB.fusionskontroll §§Reglerna om
fusioner erhållerfusionen företagomedelbart anmälasskall ettom genom

20 % marknadsandel ökar,ellermarknaden% den relevanta20 enomav
000 anställda10företagen tillsammans hardeltagande ändeeller merom

miljoner. grundregeln500 ävenDetta ärDMeller änomsätter menmer

anmälningspliktig.fusion skallpresumtion finns för när anses varaenen
förvärvar väsentligi företaginnebär korthetpresumtion att ettDenna enom

aktier motsvarande 25 %tillgångar, ellerföretagsandel ett annat avav

50 % kapitalet elleralternativt rösterna,kapitalet ellerantingen rösterna, av

beräkning aktier inkluderasföreligga. Vid dennafusionskall avansesen
fusion föreliggaintresseföretag. Vidareinnehasaktieräven anses enavsom

indirekt får kontrollerandedirekt ellerpåföretag sätt ettannatettom
således ske iföretag. Fusionskontroll kaninflytande över treannatett

separata steg.

omsättningföretagen harde involveradehändelsedenFör ett enav

marknadsställ-miljoner överlägsen2 000överstigande DM presumeras en

involveradeföreligga det andraMarktstellungfiberragendening om

i övrigt dominerasmarknad% marknadsandel5företaget har somenen

dominerandeeller detta företagföretag, ärsmå och medelstora enomav
Ävenmiljoner. flera företag kan150överstiger DMmarknad som

de harmarknadsdominerandetillsammans en gemensamomvaraanses

involverade,företagöverstigande l2, det högstärmarknadsandel treom

involverade.fem eller färre företagdeteller 23 ärom

till Bundeskar-fusionen anmälasuppfyllda skallförutsättningardessa ärOm

marknads-till fusionen innebärställninghartellamt attatt ta enomsom

företagsförvärv sig dennai bemärkelsenFusioner används här samman-vare
inte. vidarefusion eller Seassociationsråttliga âr betraktaenligtslagning att somnormer

i betänkandet.avsnittbilaga 4 2.3

§ 23l.

§ 23a.
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dominerande ställning skapas eller förstärks. Om marknadsdominerandeen

ställning den.skapas eller förstärks, skall Bundeskartellamt förbjuda

Noterbart i detta sammanhang i vissa fallär detär Bundeskartellamtatt som
har bevisa det föreligger marknadsdominans medan idet andraatt att en

situationer föreligger presumtion för marknadsdominans måsteen som

motbevisas de involverade företagen, alternativt företagen begärattav

undantag.

relevanta marknadenDen

Väsentligt vid bedömningen fusion skapar eller förstärkerav om en en

marknadsdominerande ställning fastställerhurär den relevantaman
marknaden, inomdvs. vilken marknad det företagetär i fråga ärsom

dominerande. detta sammanhang det brukligtI är uppdelninggöraatt en av

den relevanta markanden i geografisk marknad och produktmarknad.en en

definierasGWB produktmarknaden inte alls,I medan den geografiska

marknaden förklaras endast indirekt fusioner anmälnings-ärattgenom

pliktiga fallerendast de under lagens tillämpningsområde, dvs. Tysk-om
land. innebär i förDetta och sig inte direkt den geografiska markna-att

den alltid skall begränsad till Tyskland, den allmänna meningenvara men

så skall fallet.attsynes vara vara

geografiska marknaden inte alltidDen behöver omfatta Tyskland som

Naturligtvishelhet. detär även tänkbart begränsa geografiskadenatt

till mindremarknaden del Förbundsrepubliken, exempelvis elleretten av

§ 242.

diskussionFör fastställandet den relevanta marknaden i tysk rätt ten ang av se ex
Oliver, Internationalizing MarketsG.D., Effects Gennan CompetitionPolicy andLaw.on-

ff.W.Comp. 32 [1988] 19s.

se § 2311.
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flera Länder. TysklandsFöre enande ansågs Väst-Berlin utgörat.ex. en
förmarknad livsmedel.egen

Om marknaden har deñnierats enbart Tyskland med uteslutandesom av
marknader i andra länder innebär detta företag kanatt ett anses vara

dominerande det i självaäven verket endast har tämligen liten delom en av
marknaden totalt Vissa möjligheter för företag utvidga,sett. elleratt-

korrigera,den relevantarättare geografiska marknaden finnssagt dock.

möjligheter återfinns i 241Dessa § och 243. Undantagen innebär i

korthet företaget kan visa konkurrensen ökar istället föratt attom att

minska fusionen, Bundeskartellamt i förstadet fallet inte kangenom

förbjuda förvärvet, ioch det andra fallet Bundesministerfilr Wzrtschafi‘ kan

företaget undantag frän förbudet. härDet är alltså inte frågaettge attom
konkurrensmyndighetema själva inbegriper andra marknader denän tyska,

istället det involveradeär de företagen får visautan andraävenattsom

marknader berörda.är

4.4.7 frånUndantag konkurrensbegränsningsreglema

undantag finns fränDe 1 i§ GWB har till viss del redan nämntssom ovan.
Små och medelstora företag kan §§ 5b och 5c erhålla undantag förgenom

vissa former samarbete. Innebörden begreppet små och medelstoraav av

företag inte helt klarlagdär marknadsandel uunderstigande 10-15 %men en

torde falla in härunder. Marlmadsandelar 20 % torde ävenuppemotanses

Övrigade under särskilda omständigheter kunna falla under undantaget.

undantag generell karaktär finns i 99-105, vilka undantar vissaav mer

företag eller branscher från förbuden i §§ 15-18. Undantagna branscher

och företag järnvägsföretag,är land- ochposten, vattenvägstransport,

jordbrukskooperativ, tyska riksbanken och fonden for återuppbyggnad,

spritmonopolet, bank- och kreditinstitutioner, försäkringsbolag, organisatio-

för uppbörd royaltybetalningar och allmänna e1-, och vattenföre-ner av gas-
Undantagen föremålär för kontroll missbruk.tag. mot
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Sanktionsmöj ligheter4.4.8

admini-skall behandlas desanktioner.batteri FörstfinnsGWBI ett av

civilrättsligadärefter behandlas kort detochstrativa sanktionema ansvar

konkurrenter.kan utkrävas avsom

sanktionerAdministrativa

i två stadier konkurrens-företagkan utkrävasAdministrativa böter ettavav

39 för inteenligt § hanåläggas böterDels kanärende. atten person

konkurrensmyndig-vad gällertillfredsställandepå sättmedverkat attett ge

tillkan kosta DMkonkurrensärenden. Dettainformation iheterna upp

enligt § 38 åläggas bötereller företag50.000 i Dels kanböter. en person

försumlighetuppsåtligen eller brytereller företagetfall moti de avpersonen
Bötesbeloppetmed stöd GWB.förbud uppställdai ellerförbuden GWB av

miljon eller gånger det1uppgå till det högsta DMfalli dessa trekan av
År 1989 dömdeförbuden.brytatjänatföretagetbelopp motattsom

någonsin elvabötesbelopp närsitt högstaBundeskartellamt cementpro-ut

224 miljoner för deltagan-betala sammanlagt DMdömdablevducenter att

halv gång denberäknades till ochkvotkanell.i illegal Bötemadet enenen

på kartellen.gjortföretagenvinst som

reglerad i GWBinteföretag böterför ålägga ärprocedurenSjälva att ett

0rdnungswidrig-übertillämpning kallad Gesetzgenerelli lag medutan en

keiten.

skadeståndsansvarsanktioner,Privaträttsliga

i ellerdirekt GWBförbudantingenbryterföretagare utsagtOm ettmoten
beslutförbud eller äroch dettalagen,meddelat med stödbeslutmot ett av

betalaförpliktasföretagarenkanskydda någon attavsett att annan,

för skadestånd skallGrundläggandeskadadeskadestånd till den parten. om
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skyddaavseddskallregelnöverträdda attdenkunna dömas är att varaut

och denskyddat intresse,alltså attskadeståndetden kräver ettavsersom
Någotförsumlighet.fallisketthandlingenskadegörande vartgenom

skall skyddadekaraktärenreglerpå vilka är attgenerellt avsomsvar
syfte.dylikt Etthalagstiftningendelargår inte Storanågon, att ansesavge.

skadeståndet kandislqiminering.skyddarreglertypexempel är motsom
skada. enskildabaraicke-ekonomisk Inteersättning förinkluderaäven

talan.föraintresseorganisationer kanhar talerätt ävenföretagare utan

handlingenskadegörandedenvidareinnebärSkadeståndsansvaret att om
organisationensrättskapacitet, ärorganisation saknarskett somgenom en

Tillsammansskadelidande.denansvarigamedlemmar gentemotgemensamt

uppgåkanvilken nämntsansvarigheten,administrativamed den ovansom
handlingen,Förbjudnapå dengjortföretagetvinstgånger dentill tre som

ochavgifteradministrativaersättningbetalatvingassåledeskan företagett

förbjudnadentjänatdetbeloppfyra gånger detskadestånd med genomsom

effekt på denavhållandestarkthar dettatvekanhandlingen. Utan somen

regler.överträdelse GWBsöverväger aven

WettbewerbunlauterendenGesetz4.4.9 gegen

otillbörligreglerkonkurrensrätt äveni tyskfinnsredanSom nämnts om

generalklausu-tillämpning ärför lagensUtgångspunktenUWG.konkurrens,

översättning:engelskilyder1len i lagens som

activity forbusinessofinwho, theAny purposescourseperson
practices,honestcommitscompetition,of tocontrary mayacts

damagesforheldandfrom theseenjoinedbe acts

§ 351.

52§353.

HandlungenWettbewerbesZwecken des53 VerkehregeschiiftlichenimWer zu
Schadensersatzundauf UnterlassungverstoBen,kannSillendiedievomimmt, gutengegen

här.framhâvtwerdenAnspruchin genommen
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Med denna generalklausul bas, kompletterad särskilda reglerson1 av
angående vilseledande reklam, företagshemligheter, utförsäljningar, m.m.,
har utvecklats imponerande doktrin.rättspraxis och Generalklausulenen

och övriga speciella regler får särskild genomslagskraftmer deen genom
regler i lagen konkurrenter, och vissa branschföreningar,som ger en
möjlighet föra talan otillbörliga konkurrensförfaranden.att mot Vidare

kan överträdelser vissa regler i UWG, röjande affarshemlighet,Lex.av av
Ävenfängelse.resultera i böter eller ut.skadestånd kan dömas UWG

har sina vida möjligheter till ingripande slavisk efterbildninggenom mot

sambandnära med immaterialrätten.

I tillägg till UWG har även konsumentföreningar givitssenare rätt atten
föra talan förbud vilseledande marknadsföringmot och andra för-om

Överhuvudfaranden berör konsumentintressen. framstårsom de tyskataget

reglerna otillbörlig konkurrens stränga.om som

4.5 Storbritannien

Inledning

Engelsk konkurrensrätt har utvecklats rapsodiskt dels rättspraxis,genom
särskilt law-doktrinen restraint of trade medgenom gamlacommon om

delsrötter, lagstiftning. Lagstiftningen är tämligen datum. Trotssentav
detta den iär dagsläget till vissa delar föråldrad. I s.k. green paperett

från 1988 aviserades därför revidering lagstiftningen och s.k.en ettav

Som exempelkan nämnas BaumbachA, W, Hefermehl, Wettbewerbxrecht,15uppl.-Verlag C.H. Beck, München 1988, behandlarnästanuteslutandeUWG på över 2200som
sidor.

§ 13.

’°§§ 15, och17 18.

5’§ 19.
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white publiceradespaper 1989. Förslaget till den lagstiftningennya
bygger till delar på 85 i Romfördraget. Förslaget redovisasstora nedan.art

gällandeDen konkurrenslagstiftningen i Storbritannien återfinns i Fairnu

Trading 1973Act reglerar kontrollen monopol och koncentrationer,som av

Restrictive Trade Practices 1976Act angående kontrollen karteller ochav
samordnade förfaranden, Resale Prices 1976 iAct Competition Actsamt,
I980 reglerar det konkurrensrättsliga agerandet hos enskilda företag.som

Anledningen till den uppsplittringen på olika regelverk tillstora är största

delen historisk.

Fair Trading 1973 byggerAct på tidigare lagstiftning: Monopolies and

Restrictive Trade Practices Inquiry and Control 1948Act och Monopolies

and Mergers 1965.Act Enligt Fair Trading 1973 skall finnasAct det en
Director General of Fair Trading Director General. Till sitt förfogande

har denne Ofiice of Fair Trading OFT. Directorett General och OFT är

de har löpande övervaka företagens konkurrensrättsligaatt agerande.som

Myndigheten har också huvudansvaret för övervakningen konsuments-av
kyddslagstiftningen, bl.a. på marknadsföringsområdet jfr iFTC USA.

Vidare skall det finnas Monopolies and Mergers Commission kommis-en

sionen med uppgift undersöka frågor huruvida det föreliggeratt en
monopolsituation i lagens mening.m.m.

Monopolsituationer

Vissa förhållanden inom näringslivet s.k. monopolsituationer.anses vara

situationerDessa skall undersökas Director General i sin kanturav som
referera fallet till kommissionen för avgörande saken. Under år 1988ett av
refererade Director fyraGeneral fall till kommissionen. dessa fallAv rörde

regler i intresseorganisationers stadgar, och den fjärde tillhandahållandettre

bensin. Fallen rörande intresseorganisationers regler återspeglar denav

ingående Övervakningen dessa under år.av senare
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två olika sätt,formuleradkankommissionentillReferensen vara
monopolyellerfacts,limited themonopoly referenceantingen to enen

formuleringvilkenBeroendelimited the facts.reference somtonot

föreliggerdethuruvidaprövningenbartkommissionenväljs engör aven
monopolsituationföreliggerhuruvida detrespektivemonopolsituation, en

förhållandensådanaEnbartthe public interest.striderdennaoch motom
enligtförbjuda lagen.möjligapublic interest ärthestrider attmotsom

situationerochförhållandensåledestillämpningsområde omfattarLagens

publicthestridersamtidigtvilkamonopolsituationer, mots.k.ärsom
monopolsituationerskallför vadReglernainterest. varaansessom

förellertjänsterpåuppdelade6-8,Sections och äråterfinns i varorvaror,

tjänsternaeller%25därvidUtgångspunkten är att varornaexport. avom
ellerochframställsStorbritannieninomproducerade personsammaenav

bedömandetmonopolsituation. Viddetföreliggerföretag, omaven
till allahänsynskallpublic interestthestrider taförhållandena mot man

följande:synnerhetii fallet ochomständigheterrelevanta

landetinomfungerande konkurrensfrämjabibehålla ocha
intressen närförbrukaresoch andrafrämja konsumenternasb

tjänsterochförsortimentochkvalitetpriser,gällerdet varor
landetinom

utveckling ochkostnader,lågafrämjakonkurrensc an-genom
underlättaochprodukterteknik ochvändning nyaav ny

nyetablering
gällerutveckling detnärbalanseradfrämjaochbibehållad en

i landetsysselsättningochföretagsamhet
iutlandsmarknaderkonkurrensfrämjabibehålla oche

intresse.företagsengelska

stridaförhållandet skullegranskade motdetfinnerkommissionenOm att

varefter dettill parlamentetanmälasskallinterestpublicthe rapporten

meduppgörelsetill ståndsökauppgiftGeneral’sDirectorskall att envara
ministeransvarigkanuppgörelseNås ingeninvolveradede parterna.

konkurrensbe-med dettill rättaför kommaåtgärdervissaföreskriva att
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förfarandet.gränsande Vid överträdelse sådana föreskrifter kan straffmot

för domstol komma i fråga.trots mot

Fusionskontroll

Såvitt gäller möjligheterna övervaka koncentrationer inom näringslivetatt

innehåller Fair Trading 1973Act olika föreskrifter beroende på det ärom
fråga förvärv tidning eller förvärv andra företag. Allaom av typeren av av
förvärv omfattas, således vertikalaäven diagonalaoch förvärv, s.k.

konglomeratförvärv. Vad med koncentration tvåär ellerattsom avses en
flera företag upphört självständiga ceased be distinct.att Allmänttovara

kan sägas kontrollen tidningsförvärv hårdare, bl.a.att är krävs vidav

sådana förvärv förhandsgodkännande medan förvärvandraett granskas i

efterhand. Vidare kriterietär the public interest annorlunda utformat vid

bedömning tidningsförvärv jämfört med dels andra förvärv, dels vidav

bedömandet monopolsituationer. De två sistnämnda situationema läggerav

betydelse i begreppet.samma

Förutsättningarna för ordinärt förvärv företag skall kunnaatt ett ettav

granskas kommissionen är minst två företag, måsteatt ettav varav vara
verksamt inom Storbritannien, upphört existera självständigaatt som

företag, de tillgångarnaövertagna överstiger 30 miljoner,samt att £ eller

minst 25 % alla aktuella eller tjänsteratt produceras eller förav varor av
företag eller de involverade företagen. såledesett Det storlekenär deav av

involverade företagen och inte dessas marknadsposition oftastsom

kvalificerar förvärv för undersökning. kommissionenOmett med två

tredjedelars majoritet finner förvärvet strider the public interestatt mot

kan behöver inte Secretary of förbjudaState förvärvet.men- -

Vid sin bedömning förvärv skall kommissionen ekonomiskaväga för-ettav

och nackdelar andra för- respektive nackdelar. Något givetmot mönster

enligt vilket detta skall ske finns dock inte, varför det ofta svårtär att
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public interest.extrahera någon fast praxis med thevadom som avses

effekterna spelar roll förHelt klart dock på konkurrensenär att storen

kommissionen, såsom förvärvets inflytandeandra synpunkteräven t.ex.men

företagens effektivitet ochteknikutvecklingen, sysselsättningen,på

kostnadsutveckling spelar roll.stor

sjuförsta halvåret 1989 avlämnade kommissionen överUnder rapporter

thefusioner. det ansågs kunna verkaundersökta dessaAv mottrevar som

SiemensPlessey ändock kunde tillåtaspublic interest, GEC omvarav en

publicrestriktioner förvärv stred thevissa accepterades. Alla mottre som

på påverkan på konkurrensen.interest gjorde detta grund av

1980Competition Act

1980 direkt1973skillnad från Fair Trading CompetitionTill Act är Act

inte på vilka produkterkonkurrensbegränsande förfarande ochinriktad på ett

Competitionenligtinvolverade. ytterligare skillnad Actärär En attsom

konkurrensbegränsningar,Director själv undersöka1980 har General rätt att

kommissionen skallFair Trading 1973 det göraunder Act årmedan som

således själv undersökaDirector General kanundersökningar.alla

finna någrahan skulleförfaranden ochkonkurrensbegränsande om

företagen i fråga.nå frivillig uppgörelse med Kanoegentligheter söka en

till kommissionen,General anmäla falletuppgörelse nås kan Directoringen

förfarandet konkurrens-reference. det påtalades.k. competition Om ären

kommissionenpublic interest, kanstrida thehämmande och motanses

konkurrenshämmande detförfarandet. förfarandeförbjuda Ett omanses vara

förfarandetifrågasätta

likely the effect ofhavehas intended have... toto oror
competition connectionrestricting, distorting preventingor

acquisition in Unitedof goods thewith the production, supply or
of servicesof securingKingdom the supplypart oror any or

of it. Section 2[1]United Kingdomin the partor any
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bör företagDet med omsättning på mindre miljonernoteras än £ 5att en

och marknadsandel mindre 25 % inte omfattasän lagen. Om-en av
sättning och marknadsandel hos företag i koncern tillräknas ettsamma

företag.

Restrictive Trade Practices I 976Act

Fair Trading 1973Act och Competition 1980Act bygger på Directoratt

General kraft får kännedom konkurrensbegränsande för-av egen om

hållanden och sedan undersöker konkurrensbegränsningama, antingen själv

eller kommissionen det. Tradegör Restrictive Practices 1976att Actgenom

har utgångspunkt. Enligt den lagen skall i princip alla avtalen annan av en
viss karaktär registreras hos Director General. Om avtal skulle haett som
registrerats inte blivit anmält theär void in of allagreement respect

restrictions accepted information provisions accepted thereunder ...or

Section 35. Med restrictions a negative obligation, whetheravses

implied and whether absolute not Section 43[1][b]. De avtalexpress or or

registreras kan inför Restrictiveprövas Practices Court med avseendesom

på de strider the public interest, och så skulle fallet kanmotom om vara

domstolen förbjuda implementera avtalet eller avtal to theparterna att ett

like effect. Vid detta förbud kan straff för domstol contempt oftrots mot
Ävenifråga.court komma individer företräder företagen kan straffas.som

Under år 1988 anmäldes 970drygt avtal de flesta undersöktes, ochvarav

sju avtalen fördes vidare tilläven Restrictive Trade Practices Court. Deav

vidareförda avtalen rörde alla prissamverkan och anbudskarteller i någon

form och samtliga ansågs the public interest.motvara

princip skallI alla avtal registreras i vilka restrictions... accepted byare

parties ... under förutsättning dessa priserna påtwo rörattor more varor,
avtalsvillkor försäljning,avseende produktion, framställningssätt, m.m.,
eller med vilka eller områden handel med skall ske.personer som varor
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dettillämpning förutsätterför sinbestämmelsenNoterbart attär att

skall harestriktionerdessarestrictions, accepteratsföreligger samt att av

utanför.såledesfallerEnsidiga åtagandentvå flera.eller

Även leveransvillkor,priser,information avseendeömsesidigavtal om

det skallför tjänster.Motsvarande gäller Förregistreras.skall attm.m.,
falla helt undermåste detregistrera avtal ävenskyldighetföreligga ettatt

registreringsskyldighet.föreskriverSections vilkadeen av

Practices CourtRestrictiveavtal i TheregistreradeprövningenVid av
public intereststrida thebevisbörda. Avtalenomvändtillämpas motanses

stipulera-finnsgatewaysuppfyller någon deintede fall dei alla sornav

vällovligt syfte.angivettjänar någotkonkurrensbegränsningendvs.de, att

inte går längrebegränsningarnaför godkännande ärytterligare kravEtt att

samarbetandesvårt förvarit mycketpraktiken har detbehövs. Ivadän som

beviskraven.klaraföretag att

konkurrensbegränsningarförbjudnaPer se

i sigenda exempletredovisas detkortskall endastTill sist per se

nämligenkonkurrensrätt,i brittiskkonkurrensbegränsningarförbjudna

I976 avtalResale ärl PricesEnligt Section Actpriskontroll.kollektiv av

återförsäljaretilllevereraflera företagtvå eller vägrarinnebär att varorsom
2Sectionförbjudna. Under ärbruttoprisangivelser motsva-inte följersom

förbjudna.återförsäljareavtal mellanrande

ogiltigaåterförsäljareproducent ochavtal mellanindividuellaSection 9 gör

förbjudetLikaledes detminimipris. ärfastställer attavtaletmåni den ett

sålt eller kanåterförsäljaren harpå grundendenleverera attvägra varor

minimipris.undersäljaförmodas ett
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för brittiskaGenerellt gäller alla konkurrenslagar de kräveratt en mer

substantiell anknytning till brittiskadet territoriet vad vanligtän ärsom

under andra länders konkurrenslagar. återspeglar den traditionellaDetta

konkurrensrätten.brittiska på territorialitetsprincipen inom Någonsynen

principiell ändring föreslås inte i förslaget till lagstiftning.ny

Förslag till reformerad konkurrensrdtt

År paper1989 presenterade den engelska regeringen whites.k.ett

angående reformering den engelska konkurrensråtten; främsten av

Restrictive PracticesTrade 1976, PricesAct Resale 1976.även Actmen

paper°°The white uppföljningpaper regeringens green frånvar en av

1988, behandlade möjligheterna få till stånd effektivareattsom en

behandling klart konkurrensbegränsande förfaranden samtidigtav som man

ville minska problemen för företag inte iavtal egentlig meningärvars

konkurrensbegränsande ändå skall anmälas enligt Restrictive Trademen som

Practices 1976.Act

Huvuddragen i den föreslagna lagstiftningen sökerår attnya man anpassa

till gäller inomvad EG, dvs. skall fungera isystemet systemet stortsom

det uppbyggt på 85 igrundval Romfördraget. Förslagetär artsom som av

utgångspunkt Restrictive Trade Practices 1976Act och Resaletar attsom

Prices 1976 förbudssystemAct med såväl individuellaersätts ettav som

undantagsmöjligheter.generella

föreslagna lagen effektlag i meningenDen är den det ärattnya en

effekterna förfaranden föreslås förbjudna. ickeEn uttömmandeav som vara

Senast uttryckt i Pappersmassefalleti EG 8985, 10485, 11485, 116-11785, 125-
12985 [1988] 4 C.M.L.R. 901.

Opening Markets: New Policy Restrictive Trade Practices, Cm 727, 1989.on

°° Review of Restrictive Trade PracticesPolicy, Cm 331, 1988.
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uppräkning konkurrensbegränsande förfaranden föreslåsav som vara
förbjudna skall inkluderas i lagen. Bland dessa kan avtalnämnas: och

samordnade förfaranden prissamverkan eller samarbete nettopris;ang om
prisinformationsavtal; anbudssamverkan; marknads- eller kunddelning samt

kollektiv leveransvägran För angivet eller i övrigt konkurrens-att ettm.m.

begränsande förfarande skall förbjudet krävs vidare fastställerattvara man
den relevanta marknaden. Bedömningen ske i anslutningnära tillavses

bedömningen inom EG.

Alla förbud i den förslagna lagen bortsett från det prissamverkanom- -
föreslås bara iträda effekt konkurrensbegränsningens värde överstigerom

viss nivå, s.k. de minimis-kriterium. föreslagnaDen nivånett £ 5ären

miljoner och de inblandades totala omsättning inom Storbritannien.avser

Nivån skall möjlig revidera vid tillfälle. redovisadeDenattvara senare nu
nivån skall dock inte gälla för vertikala avtal eller förfaranden, dvs. avtal

mellan producent och återförsäljare, där föreslås iställett.ex. gällautan en
30 miljoner£ gräns.

angivits föreslåsSom det skall finnas möjligheter erhållaatt attovan

undantag från de generella förbuden. Undantag skall kunna erhållas under

likartade förutsättningar enligt 85 i Romfördraget. erhållaFörart attsom

undantag skall förfarandet eller avtalet förbättra tillgången på ellervaror
tjänster eller bidra till ekonomiska eller tekniska framsteg. I tillmotsats

lagstiftningnuvarande skall det dock inte gå erhålla undantag medatt

hänvisning till förfarandet braär public interest-synpunkt,att ävenur om
det kan svårt den direkta skillnaden mellan de redovisadeattvara se

undantagsmöjlighetema och interest-undantag.public Som komplementett

till de individuella undantagen skall generella undantag, eller med en annan
Ävengruppundantag, också finnas. dessa skall byggaterm på erfarenheter

från EG och befintliga individuellaoch undantag inom EG skall ävengrupp-
Ävengälla inom Storbritannien. sådana förfaranden eller avtal intesom

faller under EGs gruppundantag grund intede påverkarattav sam-
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handeln skall undantagna enligt den föreslagna lagen. Gruppundantagenvara

tidsbegränsade för möjliggöraskall kontroll dess funktion.attvara en av

undantag individuellt eller föreslås involveradegenerellt deEtt göra

immuna böter och tredje föreslås i dylikt fall inte hellermotparterna man

väcka talan för brott konkurrensreglema.kunna Undantaget kanmot

föreskrivas gälla från dagen för ansökan, själva ansökan integöratt attmen

inblandade blir immuna tiden frånde böter under ansökan. Tredjemot man

kan väcka talan skadeståndsanspråk under tid.om samma

föreslagna lagen förutsätter vidare vissa förändringar i de konkurrens-Den

myndigheternas organisation. Huvudansvarigvårdande blir i fortsätt-även

ningen Director of Fair Trading. restrictiveGeneral trade practicesEn ny

tribunal skall instiftas. Medlemmarna i denna tribunal skall 10nya vara ca

frånoch komma and Monopolies Commission. ärendeMergers Ett skall

kunna komma under prövning antingen ofiicio undersökninggenom en ex

Director General eller undantag eller s.k. negativattest.sökeratt parternaav

Prövningen inleds med Director General ärendet. prövningprövar Dennaatt

till sin administrativ. Director fattatskall karaktär General harNär ettvara

skall kunna överklagas till tribunalen. Tribunalensbeslut detta den nya

skall laglighetsprövas Highbeslut kunna Court.av

Enligt lagstiftningen föreslås substantielladen tämligen böter kunnanya

företag fysiskaåläggas och bryter konkurrensbegräns-motpersoner som

ningsförbudet. för 250 000Gränsen böterna skall det högsta £ elleravvara

lO % omsättningen, involverade företags direktörer skallmedan kunnaav

åläggas 100 000. till miljonböter £ £ 1 skall kunnaBöterom max upp

åläggas tribunalen således inte Director General medan högre böterav av

fastställas High överklagas tillskall Court. Bötesbesluten skall kunnaav

ofCourt Appeal.
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lagstiftningen föreslåsDen vidare innehålla relativt övergångs-generösanya

bestämmelser.

skall framhållas någotDet slutligt politiskt ställningstagande till dettaatt

lagförslag inte föreligger och inte torde förränvänta efter nästaattvara

parlamentsval, är under 1991äga eller 1992.avsett attsom rum

4.6 Vissa andra länder

4.6.1 Frankrike

Frankrikes konkurrensbestämmelser tämligen färsktär datum. Ordonnan-av

Ier décembredu 1986 relative å liberté des prix de lace et concurrence
konlcurrensförordningen reglerar exklusivt alla konkurrensbegränsningar

i Frankrike ioch likhet med den spanska lagen bygger den till delarstora

på erfarenheter från EG. Förbudet konkurrensbegränsande avtal ochmot

samordnade förfaranden modellerat efterär 85 i Romfördraget. Förbudetart

missbruk dominerande ställning likartat det i 86är i Romför-mot artav

draget, dock missbrukäven någons beroendeställningatt ävenav om-
företaget i inte har dominerande ställning förbjudet. Särskildastort ären -
regler fusionskontroll finns också. Frankrike har väl utvecklade ochom

tämligen regler angåendestränga bedömningen säljvägran, prisdis-av

kriminering liknandeoch vertikala konkurrensbegränsningar.

Konlurrensreglema i Frankrike administreras och övervakas ConseilLeav

de beslut kan överklagas till Cour d appel i Paris.concurrence, vars

4.6.2 Spanien

Spanien finnsI konkurrenslag från år 1989. Den lagen tillären ny nya

delar uppbyggd på grundval erfarenheter frånstora EG. Exempelvis ärav
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lioch 3 i lagen direkta kopior 85 i Romfördraget. frånart Undantagartav

förbudet konkurrensbegränsande avtal eller förfaranden kan undermot ges
i likartade förutsättningar inom och det finnsEGstort möjlig-t.o.m.som

heter utfärda gruppundantag. Vidare finns det i 6 förbudatt art mot

missbruk dominerande ställning enligt från EG-rätten.mönsterav

Reglerna fusionskontroll uppbyggda på såär alla förvärvsätt attom som
kan påverka den spanska marknaden, särskiltoch dominerandeom en

ställning skapas eller förstärks, kan komma prövningunder särskildav en

domstol för konkurrensärenden. Förvärv denna karaktär skall anmälasav

och de förbjudaskan eller förenas med villkor.

Konkurrenslagens efterlevnad övervakas särskilt inrättad myndighet.av en

4.6.3 Italien

Italien för första gången, i oktober 1990 konkurrensbegränsnings-antog, en

lag. sigDet omfattanderör lagverk, anslutet till konkur-nära EGsettom

lagtextenrensrätt. I uttryckligen EG-reglema har företrädesrätt ochattanges

lagen förklaras endast tillämplig på konkurrensbegränsningar intevara som
faller under Romfördraget eller CECA-fördragets konkurrensregler.

materiella italienskaDe reglerna ansluter mycket tillnära EG-rätten.

Konkurrensbegränsande avtal förbjudnaär med möjlighet till undantag enligt

regler mycket lika 85 i Romfördraget. Missbruk dominerandeart av

ställning förbjudet enligtär liknanderegler 86 i Romfördraget ochart

företagsförvärv viss storleköver skall anmälas och konkurrens-prövas av

myndigheten enligt regler liknande EGs koncentrationsförordning. Den

italienska konkurrensmyndigheten leds kvalificerat fempersonerskolle-ettav

gium och har givits markerat oavhängig ställning. Dess beslut kanen

överklagas till domstol. innehållerLagen särskilda regler begränsarsom
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ikreditinstitut aktier andraförmöjligheterna banker och andra ägaatt

företag.

Schweiz4.6.4

Preisüber-från 1985KartellgesetzSchweizisk konkurrensrätt regleras enav ,
från 1986.illojal konkurrensfrån 1985,wachungsgesetz lagsamt en om

konkurrensbe-missbruksprincipen ochbygger påKonkurrensreglema

ställning kan baradominerandeförfaranden eller missbrukgränsande av

meddelas krävsförbud skall kunnaefter domstolsprövning.förbjudas För att

påhindrar konkurrensenmissbruket omöjliggör ellerförfarandet eller ettatt

och detinte förhandsanmälasKoncentrationer behöverdiskriminerande sätt.

välkoncentration denmöjligheter när ärfinns inga upplösaatt genom-en

lagstiftningenschweiziska kunnatillämpningentorde denförd. Allmänt av

mild.karaktäriseras som

kartellkommissionen kankonkurrensövervakande myndigheten ärDen som

information från berördapåstådda och begäraöverträdelser ävenundersöka

Kartellkommissionen kandock inte husrannsakan.kanden göraparter, avge

till SFr.följs rendera böterrekommendationer de inte kan uppsom om

admini-tillöverklagas deKommissionens rekommendation kan100 000.

strativa domstolarna.

Österrike4.6.5

Österrike missbruksprin-på1988. byggerKartellgesetz Lagenhar en av

godkännasanmälas till ochhuvudregelnmåste dock enligtcipen. Karteller

få verksamma.Kartellgericht för Lagenkartelldomstolen, att gervaraav
saknasmarknadsdominans. Dettill ingripande missbrukmöjlighet mot av

förbjuda företagsförvärv.möjlighet att
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Österrikiska lagstiftningenDen har liksom den schweiziska ganskaen

tolerant grundsyn på karteller.

Östra4.6.6 Centraleuropa

årensDe omvälvningar i före kommunistiskade detta länderna isenaste

östra Centraleuropa har berört konkurrenslagstiftningen.även sambandI

omläggningenmed från planekonomi i riktning marknadsekonomi harmot

det angeläget införa konkurrenslagstiftning. Lagstiftningansetts att mot

konkurrensbegränsning har sålunda inyligen införts Polen, Tjeckoslovakien

och Ungern. har härvid anknutit till västeuropeiskaMan modeller och

eftersträvat relativt Självfalletlagstiftning. föreliggersträng dock ännuen

svårigheter föra denna i tillämpning.praktiskstora att ut

4.6.7 Canada

canadensiskaDen Competition ändrad 1988senast bygger väsentligenAct

på förbudsprincipen och i mycket påverkad USA. Enligt 45lartav

skall varje ... conspires, combines, withperson som agrees or arranges

another påperson något minska konkurrensen skyldig tillsättattom vara

brott för vilket fängelse på till fem år eller böter maximalt 10ett upp om

miljoner dollar kan följa.

Övervakningen Competition ofAct handhas Director andInvestigationav av

Research och Competition Tribunal. Director of Investigation and Research

har tämligen vittomfattande undersökningbefogenheter till sitt förfogande,

han kan bl.a. höra vittnen och undersökningar hos företag. Competi-göra

tion Tribunal består fyra jurister och åtta andra medlemmar vilka skallav

näringslivs- och konsumentintressen, såledesrepresentera en samman-

sättning inte helt olik den svenska marknadsdomstolen. Domstolens

arbetsuppgifter främstär bedöma olika konkurrensbegränsningar ochatt

koncentrationer förs till den Director of Investigation and Research.som av
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alltid överklagas till denrättsfrågor kansåvitt gällerDomstolens beslut

prövningstillstånd.faktafrågor kräverof Appeal, medanfederala Court rena

alla koncemtrans-undantas delsförbudet i 451det generellaFrån art

självständiga företag.mellan Detvisst samarbeteaktioner, ävenmen
otillbörligtsamarbetet på sättdock integällersistnämnda undantaget ettom

marknaderkvantitet eller kvalitet,pris,såvittkonkurrensenminskar avser

etableringshinder.uppställerdistributionskanaler, ellerkunder,eller

otillbörligmed reglerkompletterasi 451Generalklausulen art om

fusionskontroll ireglermedoch följande,marknadsföring, 52 samtart om

koncentrationervissa överSärskilt märks91 följande.artiklarna och att en

förbjudaCompetition Tribunal kanförhandsanmälas,nivåviss skall samt att

genomfördredanupplösningförordnakoncentration eller enavomen

koncentration.

79.enligt 78 ochställning förbjudetdominerandemissbruk artVidare är av
förvilket innebärmissbruksprincipenpå att ettregler bygger attDessa

måsteförbjudasställning skall kunnadominerandemissbruk av en
bedömningTribunal. Vid dennaCompetitionförstförfarandet prövas av

påkonkurrensenväsentligen begränsarförfarandettillskall hänsyn tas om
missbruksprincipenefterbedömsförfarandenmarknad. Andraviss somen

marknadsbegränsningar.återförsäljaravtal och andraexklusivabl.a.är

konkurrens-för brottstraff dömasredan kan stränganämnts motSom ut

imedverkavägrarVidare kani Canada.reglerna att ensompersonen

iådömas fängelseResearchInvestigation andDirector ofundersökning av
och böter.eller både fängelse000 dollarmaximalt 5bötertvå år eller om
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4.6.8 Japan

konkurrensmonopol och upprätthållande frigäller lag privataI Japan avom

Lagstift-konkurrenslagar datum.andrafrån 1947 samt ett av senarepar

i japanskamedverkan led dettillkom under stark amerikanskningen som

förutsättningefter världskriget. Underdekartellisering andranäringslivets

skadliga konkurrensmetoderbegränsas ellerkonkurrensen avsevärtatt om

aktieinnehavaffársöverlätelser,företagsförvärv,har äranvänts, gemensamt

övervakasKonkurrenslagamastyrelser, förbjudna.och avgemensamma

Trade Commission.Fair

nordiska länderna4.7 De

4.7.1 Danmark

Danmark.kraft ikonkurrenceloven i1990 trädde denjanuarilDen nya

avanceloven från 1974.1955 ochmonopolloven pris-Lagen ersatte ogav

kontroll- ochkonkurrenceloven påbyggerlikhet med monopollovenI en

till monopollovenpraxis i anslutningmissbruksprincip mycket äldreoch av

enligt den lagen.bibehållit sin aktualitet ävenhar nya

Konkurren-kalladinrättades myndighetkonkurrencelovenGenom en ny

drottningen, och 14chefMyndighetencerádet. leds utsessom avav en

år. Tillför tid fyraindustriministemutseddaandra medlemmar avenav

befogenhetsekretariat. Myndigheten harKonkurrencerådet knutetär attett

föreläggabranschvisa undersökningar,upplysningar, störrekräva göra samt

Fosdal, P.,För danska konkurrenceloventill denutförliga kommentarer senya
Konkurrenceloven medVojens Solvkjaar, E.,Konkurrenceløven, Gads Förlag, 1990,

Koktvedgaard, M.,Okonomforbundets forlag, Khvn 1990Jurist-kommentarer, samtog
Charlottenlund 1991.økonomforbundets Förlag,konkurrenceret, Jurist-Laarebogi og
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företag på visst Konkurrencerådets beslut kan tillsätt. överklagasatt agera

Konkurrenceankenwvnet, besluti sin kan överklagas till landsretten.turvars

Konkurrenceloven har utgångspunkt gennemsigtighedenattsom om

avseende konkurrensförhållandena ökar, minskar behovet ingripandenav

myndigheternasfrån sida. linje med finns idetta det lagen reglerI som

anmälningskyldighetstadgar för vissa avtal § 5 regler konkurren-samt om

undersökningsmöjlighetercerådets 6 ff.§§ Tankegångarna harm.m.

kommit till iuttryck lagens ändamålsbestämmelse § 1.

grundläggande bestämmelsen i lagen generalklausulen iDen är § 11 harsom

lydelse.följande

Finner Konkurrencerådet, påder markedsområde forelig-at et
konkurrencebegraansning, der medfører eller vil kunneger en

medføre skadelige virkninger for konkurrencen dermedog
effektiviteten i produktion omsaatning af tjeneste-ellerog varer
ydelser eller begraensninger i erhvervsfriheden, § kanm.v.
rådet skadeligede virkninger bragt till ophør for-vedsøge
handling.

bestämmelsens tillämpningsområde faller bl.a. horisontella pris-Inom och

Ävenmarknadsdelningskarteller. det inte direkt framgår bestämmel-om av

ordalydelse, slås det fast i förarbetena till för sinlagen denattsens

tillämpning kräver det föreligger dominerande ställning påävenatt en
marknaden. företag skadligaden konkurrensbegräns-Det utövarsom

ningen måste således för ingrepp skall kunna ske inneha domine-att en- -
ställning på förhandlingarnarande marknaden. den händelse inteFör ger

resultat kan konkurrencerådet utfärda förbud fortsättningsvisavsett attom

visst förfarandetillämpa eller avtal 12. Vissa regler priskontroll§ett om

ifinns lagen.även

‘2 Solvkjaar, Konkurrenceloven 117Se t.ex. s.
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danska konkurrenceloven bygger med undantag påDen kontroll- ochett

missbruksprincipen. Undantaget bruttopriser vilka förbjudnaär är inteom

konkurrencerådet i enskilda falletdet undantag från förbudet. Vertikalagör

cirkapriser godtas dock det framgår de vägledande. General-ärattom

klausulen i § ll utgångspunkt primärade rättsmedlen ärtar attsom

förhandling för undanröja skadliga konkurrensbegränsningar. För-att

handlingarna syfta tillskall lagens regler gennemsigtighed skall fåatt om

spelrum varvid skadliga effekternade korrigeras. i fallEndast de då

gennemsigtighed visar sig otillräckligt instrument kraftigarekanettvara

tillgripas,medel i form böter. anbudsförfaranden inomnärmast Förav

byggnads- och anläggningsområde gäller komplement till konkurren-som

celoven särskilda regler enligt Licitationsloven 1966.av

4.7.2 Norge

kontroll reguleringI Norge är Lov priser, utbytte konkurranse-om og av og

forhold Prisloven primäraden konlcurrenslagen. från 1953Lagen ochär

syftar till stävjadels konkurrensbegränsningar och dels tillatt att vara en

prisregleringslag. synnerligen omfattande och innehåller bl.a.Lagen är

urimelige priserförbud och affärsvillkor, regler säljvägran ochmot om

diskriminerande avtalsvillkor, vissa anmälningskyldighetregler församt om

konkurrensbegränsande avtal 1988 innehållerSedan lagen reglerävenm.m.

42a°3.fusionskontroll §om

Prislovens centrala bestämmelse konkurrensbegränsningar återfinns imot

42 vilken gäller för endring opphevelse konkurransereguleringer§ og av

forbud konkurranseregulenngar. Enligt andradenna och be-motog

stämmelser främst § 24 befullmäktigas myndigheterna utfärda särskildaatt

författningar främjaför lagens syften. Bland sådana författningar märksatt

två föreskrifter förbjuder horisontell vertikal prissamverkan.och Ensom

‘3 bilaga avsnitt 2.4 i betänkandet.Se 4
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fullmaktema endast fårtillämpningsområde dockbegränsning i lagens är att

konkurrensbegränsning ägnad skada konkurrensenäranvändas attom en

för allmänna intressen.urimelig till skadai övrigt ellereller anses

lønns-Prisloven sköts pris-och övervakningAdministration ogavav

Vissaövervakningsorganet prisdirektoratet.centraladetdepartementet samt

förförvaltningsdomstolsliknandegår till prisrådet,ärendegrupper ett organ,

ingripande företagsför-säljvägran och beslutHit hör bl.a.beslut. motom

form ellerstraff i böterbestämmelser kanlagensbrottFörvärv. mot av

juridiskBötesstraff ådömaskani till år dömasfängelse tre ut. person.upp

konkur-den norskapågår övergripandenärvarande översynFör aven

bedömasutredning skall bl.a.Enligt direktiven till dennarenslagstiftningen.

miss-på förbuds- ellerframtida lagstiftning skall byggahuruvida en
lämpligafinnas,bestämmelser börvilka materiellabruksprincipen, som

konkurrensmyndig-konkurrensreglema,för överträdelsesanktioner samtav

år 1991.underorganisation. skall klartArbetethetemas vara

Finland4.7.3

konkurrensbegräns-i Finlandregleras LagKonkurrensrätten omgenom

lagstiftningen.svenskatill delar den1988. liknarfrån Lagenningar stora

handhas i FinlandkonkurrensrättenövervakningAdministration och avav

uppgifterkonkurrensverket. Myndighetensinrättad myndighet,särskilten
påankommit NO.uppgifter tidigareinbegriper de som

inslagmissbruksprincip medkonkurrensbegränsningar bygger påLag enom
förbjudnaanbudskartellerförbudslagstiftning. Bruttoprissättning och ärav
Pris-i år. ocheller fängelse högstkan rendera böteröverträdelseoch ett

ogiltigacivilrättsligtförbjudna välmarknadsdelningskarteller är men

iskadliga effekter underkonkurrensbegränsning6. Enligt § 7 har§ en

konkur-i 2 den svenskaförutsättningar §settstort avsom angessamma
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renslagen, dessutom begränsningen leder till dominerandesamt om en

ställning på marknaden eller strider internationell överenskommelse.mot en

Definitionen missbruk dominerande ställning dessutomärav av en

exempliñerad. Vidare föreligger anmålningsskyldighet för alla avtal elleren

förfaranden begränsar konkurrensen, dessutom och närsamtsom om man

innehar dominerande ställning. Till hjälp för den skyldighetenen senare

stadgas i § 3 dominerande ställning innehas företagnär har såatt etten en

stark ställning på marknaden det väsentligen konkurrensförhållan-att styr

dena.

konkurrensverketOm har konstaterat skadlig verkan konkurrens-en av en
begränsning skall verket söka undanröja dessa verkningar för-genom

handlingar. Lyckas inte detta skall verket framställan konkur-göra tillen

rensrâdet behandla fallet. Konkurrensrädet, mark-att motsvararom som

nadsdomstolen i Sverige, kan därvid förbjuda näringsidkare handla påatten

visst leveransålägganden,sätt, fastställa högsta- eller lägstaprissamt ettge

för nyttighet. Förbuden åläggandenaoch kan förenas med vite. Tillen

skillnad från svenska marknadsdomstolens beslut kan konkurrensrådets

beslut överklagas, i Finland till högsta förvaltningsdomstolen.

Förslag till betydelsefulla ändringar i den finska konkurrenslagstiftningen

har framlagts 1991. märks införande förbudFrämst pris- ochatt motav

marknadsdelningskarteller föreslagits.har

4.8 Vissa internationella organisationer och avtal

4.8.1 Allmänna tull- och GATThandelsavtalet

GATT undertecknades år 1947 och trädde i kraft år 1948. Avtalet har

sedermera delvis reviderats och utökats särskilda överenskommelser.genom

90 1991år medlemmar i GATT och dessa inkluderar allastater staternu
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industrialiserad årmed marknadsekonomi. Sverige blev medlemstater en

1950.

formellt inte mellanstatlig organisation endastGATT utgör utan enen

åter-internationell konvention. till avtalet i regelbundetmötsParterna

kommande Sessioner och det finns utbyggt sekretariat i Geneve. GATTett

och delsdels regelsystem för handelsuppträdandefungerar staternasettsom

forum för diskussion och förhandlingar mellan avtalspartema. Förettsom

pågår angående bl.a. handel mednärvarande den s.k. Uruguay-rundan

tjänster och jordbruksprodukter.

Grundläggande i principen mest-gynnad-nations-behandling,GATT är om

innebär alla förmåner handelspolitisk karaktärvilket statatt som en gerav

också till iskall alla andra GATT. GATTstat stater geren annan ges

emellertid möjlighet till från denna princip detundantag ärattgenom

tullunioner.möjligt frihandelsområden ochupprättaatt

reglerar i princip åtgärder för liberaliserad världshandel.endastGATT en

finns inte.Några regler för privata konkurrensbegränsningar slutetMot av

mellanstatliga1950-talet behandlades dock i frågan överenskom-GATT om

skadliga effekter restriktivamelser för förhindra eller motverkaatt av

i internationell fram till visstaffarsmetoder handel. leddeDetta att ett

konsultationsförfarande år 1960 van det betonasantogs att parterna genom

förhandlingar skall söka lösa uppkommaproblem kan ettattsom genom

företag i land skadar lands företag. innehåller dockSystemetett ett annat

inte några konkreta konkurrensbegränsningsregler.

finns det för dumpingVidare motverkande byggerett system artav som

antidumping-kod,i GATT reviderad vid den s.k.VI samt antagen senasten

Tokyo-rundan. Dumping föreligga lands förs påprodukternär ettanses

lands marknad till pris produkternas värde.lägre normalaänannatett ett

normala värdet oftast produktens pris hemmamarknaden,Det anses vara
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s.k.även konstruerade värden kan användas. Om dumping konstateratsmen

och denna förorsakar eller hotar förorsaka väsentlig skada påatt ett
medlemslands industri, får det skadade landet använda sig antidumping-av
tullar neutraliserar den otillbörliga prissänkningen. Antidumpingtullensom

får dock aldrig högre denän s.k. dumpingmarginalen, dvs. skillnadenvara

mellan prisnormalt och det priset. Förfarandet vid tillämpningenuttagna av
antidumpingreglema i Sverige har reglerats i förordningen antidump-om
nings- och subventionsundersökningar 1985:738.

4.8.2 FN UNCTAD-kodenoch

FNs generalförsamling i december 1980 kodantog principer ochen om
regler för kontroll konkurrensbegränsningar koden. enlighetI medav

generalförsamlingens beslut inrättades mellanstatlig förexpertgruppen
kontroll konkurrensbegränsningar IGE med uppgift följa till-av att
lämpningen koden. Koden innehåller bl.a. regler för och företag.av stater
Översyner koden och dess tillämpning genomfördes vid konferenser iav

UNCTAD åren 1985 och 1990.

Enligt koden, inte bindande,är bör företag avstå från överenskommel-som

med konkurrenter eller potentiella konkurrenter begränsar tillträdetser som
till marknader eller på otillbörligtsätt hindrarannat konkurrensen så att
negativ inverkan uppkommer på den internationella handeln, särskilt

utvecldingsländemas, och den ekonomiska utvecklingen i dessa länder. Ett

antal exempel på sådana konkurrensbegränsningar i koden. Dennaanges
innehåller också regler företag bör avstå från missbrukatt domine-om av
rande ställning underprissättning, diskriminering,t.ex. prisbindningarsom

och leveransvägran.
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utvecklingochekonomiskt samarbeteförOrganisationen4.8.3

OECD

Canada,med USA,tillsammansvästeuropeiska länderövrigaSverige och

Paris.ii medmedlemmar OECD säteZeeland ärAustralien och NyaJapan,

världskri-efter andrabildadesOEEC ochtidigare hetteOrganisationen som
bred samarbets-idagMarshallhjälpen, äradministreraförfrämst att enget

organisation.

finnsdetområdet ochekonomiskaligger detverksamhetOECDs

områden.olikainomsamordningocherfarenhetsutbyteförexpertgrupper

medlemssta-utvecklingen inombl.a.Översiktervarje år överOECD utger

konkurrensrätt.ternas

multinationellauppförandekød för1976 s.k.årministerrådOECDs antog en
inteRiktlinjerna ärverksamhet.riktlinjer för dessasi vilkenföretag ges

bl.a.innehållerll, och de1976: 1ltillkännagivits i SFShar ibindande men
Övervakning skerkodenbeskattning,konkurrens,regler genomavm.m.om

multinationellainvesteringar ochinternationellakommitté förOECDs

mellansamarbetsförfarandeinformations- ochVidare finns detföretag. ett

konsultationsför-medlemsland.respektive Dettaikonkurrensmyndighetema

inomlagstiftningföranlettdetbasisinformellpådrivs attfarande utan

rätt. oftadock rättnationella Detmedlemslandsrespektive varasynes

praxis.i NOstillämpat

EFTAfrihandelssammanslutningenEuropeiska4.8.4

Medlemsstaternabildandet EG.1960årbildadesEFTA ett avsvarsom
medlemsstaternaintegreringlångtgåendelikainteönskadei EFTA somen

sinsemel-frihandelsavtalprincip bara upprättadärför ivalde ettochi EG att

1979:2 98.Se och PKF70,PKF 1974:4vidare ss
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fåttlan. ytterligare målsättning ökad betydelse under år harEn som senare

varit band till Samarbetet inomknyta EG. EFTA har undernärmareatt

år utvecklats. beslutande i dess rådHögsta EFTA ärsenare organ son1

på ministemivå dels på tjänstemannanivå.sammanträder dels och

EFTA-konventionen, benämnd Stockholmskonventionen, innehålleräven

nödvändiga för uppnå frihandelsområdeförutom de reglerna ävenatt ett

vissa 13-17. förklarar såledeskonkurrensregler art Art 15 avtal ochatt

förfaranden mellan företag med syftet eller effektensamordade att

förhindras eller förvanskas oförenligakonkurrensen medär EFTA-

ytterligare förutsättningfördraget. för avtalens eller förfarandenasEn

oförenlighet vilken dock inte ha någon självständig betydelse är attsynes- -
positivadessa tenderar hindra de effekter förväntas borttagandetatt som av

de tariffåra handelshindren. Vidare missbruk dominerandeärav av en

ställning oförenligt med konventionen enligt 151b.art

innehåller tillEFTA-konventionen inga befogenheter för komma rättaatt

med förfaranden oförenliga konventionen. finnsär med Vad isom som

sanktionshänseende det enligt 31 kan fastställas kon-är att art att en

ventionsstat har brutit sina förpliktelser. sådant konstaterandeEttmot ger

rådet möjlighet auktorisera konventionstat vidta åtgärder.att atten annan

EFTA-konventionen anvisar ingen ordning för domstolsprövning t.ex.av

konkurrensfrågor.

för konkurrenspolitik återfinns i uttalande frånGrunden EFTAsEFTAs ett

ministemivå 1965, i vilket respektiveråd på från det bl.a. uttalas att stat

skall vidta åtgärder möjliga för komma tillde är rätta medattsom
Årförfaranden strider 15. 1968 kom uttalandedessutommot art ettsom

tolkningsdeñnitionerfrån rådet med vissa de olika i 15.arttermemaav

utredningarYtterligare interna konkurrensregler harEFTAsom senare

företagits. frihandelsavtalenlikhet med Sverige slutit med EGI ärsom
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på tillämpningbristen EFTAs konkurrensregler påfallande. bristDennaav

blir särskilt uppenbar vid jämförelse med utvecklingen inom EG.en

konkurrensregler inte direkt tillämpligaEFTAs iär Sverige och de synes
inte haft någon påverkan påstörre svensk lagstiftning. skallDet dock

i15 EFTA-konventionen sådant internationelltär åtagandeatt artnoteras ett

åsyftas i 12 angående§ möjlighet tillämpaKL pågeneralklausulenattsom

konkurrensbegränsningar med verkan landet.utom

Sveriges4.8.5 Europeiskaavtal med de gemenskaperna

januari 1973l trädde Sveriges två frihandelsavtalDen med EG ikraft. Det

avtalet slutet med Europeiska ekonomiskaär gemenskapen EEG ochena

andra meddet CECA.

avtalens utomordentligt ekonomiska betydelse juridisktTrots deärstora sett

tämligen rudimentära. konkurrensregler finnsDe i avtalet med EECsom

förklarar vissa förfaranden oförenliga med avtalets stömingsfriasom

tillämpning, dock uttryckligen förbjuda dessa förfaranden. Inteutan att

heller det förfaranden skall ogiltigasägs nämnda eller det gåratt vara om

erhålla någon form förfarandenundantag. i 23 förklarasDeatt artav som

oförenliga med frihandelsavtalet överenskommelserär mellanvara m.m.

företag har till syfte eller följd konkurrensen inskränkes ellerattsom

förvanskas, missbruk ställningdominerande vissa offentligasamtav en

stödåtgärder.

någon avtalspartemaOm dvs. Sverige eller EGstatav som genom

kommissionen förfarande strider konkurrensreglema iatt ett motanser

avtalet kan enligt 27 frågan i s.k. blandad kommittéparten art ta upp en

väsentligen diplomatisktutgör för tvistlösning. denFörettsom organ

händelse inte kommer i den blandade kommitténöverens kan denparterna

skadelidande vidta skyddsåtgärder.parten
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har Gemenskapen iavtalets konkurrensreglertolkningenSåvitt gäller enav

för avsikt tolka be-förklaring hävdat den harfogadavtalettill attatt

86 90 i85, och23 på motsvarande Rom-i sättstämmelserna artart som

fördraget.

frihandelsavtalen införlivade med denintevissa undantagMed varaanses

vissa delar CECA-främsta undantaget ärsvenska Detinterna rätten. att av

angåendeden s.k. CECA-lageni svenskinförlivat rättblevavtalet genom

1972:762, ändradstålmarknaden SFSför järn- ochprisbestämmelser genom

bruttoprisförbudet i21984:421. denna lags § KLI1982:735 och attanges

i dettapris CECA-lagentillämpning i fråga ärinte äger omsom avsesom

på jäm- och stålvaror ochpriserbestämmelseroförenligt med de omom

hänvisning till dessa20 i CECA-avtalet.i Enfinns arttransporter som

igjorts 15 § KL.harbestämmelser

tillämplighet intenågon direktinnebär ärinförlivandeFrånvaron attav
Likartadei Sverige.uteslutendirekt effekt därmed äraktuell samt att en

EFTA-länder. Gemenskapeni ärskett andra Inomställningstaganden har

Kupfarberg-i viktigaEG-domstolen dethardock Därläget annat.ett

rättsordning ochdel Gemenskapensavtalenförklarat äravgörandet att aven

inte tagiteffekt. EG-domstolen har ännuha direktartiklar kanvissaäven att

doktrineneffekt, ihar direktkonkurrensreglernatillställning ansesmenom
fallet.så inte vara

någon vägledande praxisharkonkurrensreglerfrån EGsTill skillnad

sig inomkonkurrensregler inte utvecklatsfrihandelsavtalensavseende vare

alltid valtbero EGDelvis torde dettai något EFTA-land.ellerEG att att

såvittpraxis gällerFör EFTA-lândemas och EGsde olikagenomgång aven
and thebetweenthe EC EFTATradeTheFreefrihandelsavtalen Wahl, N., Agreementsse

fir Immaterialrätt ochInstitutetand IFIMImplementation Interpretation,TheirCountries
Stockholm 1988.universitet No. 44,vid SthlmsMarknadsrätt

JuridiskSe perspektiv, JTEG-anknytning rättsligtiBemitz, U., Sverigest ex
47ff.universitet 1989-90,Tidskrift, Stockholms s
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bidragande orsak denkonkurrensregler, är ävenEECsanvända enmen

implementering i EFTA-ländema. Som följdbristen påovannämnda en av

den dynamik kännetecknatkommit saknafrihandelsavtalenhardetta att som

inomutvecklingen EG.

de kartellmålpappersmassekartellen, störstaangåendefallet ettI av som

finska företag frihandelsavtaletshävdadebehandlat,EG-domstolen att

godtog inteför deras del. EG-domstolenskulle tillämpaskonkurrensregler

bötfällde finska85 och detillämpade ävenståndpunktdenna artutan

framhöll finskaDomstolen deregler.enligt EG-rättensföretagen att

företagcanadensiska och svenskaamerikanska,medtillsammansföretagen

kartellsamarbete.°7otillåtettillämpatEG-marknadenpå ett

år visat sighar påi frihandelsavtalensvaghetemanämndaDe senare

och EFTA-ländema hardjupare samarbete EGmed detoförenliga som

tänkt resultera iintensiñerade samarbetet årkommit Det att ettöverens om.

Samarbetsomrâde Sfär. EES-avtalellerEkonomiskt Ett ärEuropeiskts.k.

vissa angränsandefrihetema inom EGde fyrainkludera samtavsett att

ikonkurrensregler komma gällaprincip då EGsskallområden. ävenI att

inom acquisdet regelverk EGsåsom delEFTA-länderalla commu-en av

såsomtill Genomförs EESöverföras EES.nautaire är avsettsavsett attsom
liksom i EG-ländema, kommerdet i Sverige,innebäradettakommer attatt

nationelladels deninom konkurrensrätten,dubbelt regelsystemgälla ettatt

konkurrensbegränsningartillämpligEGEES-rättenoch delsrätten som

i EGEES.medlemsstaternapåverka handeln mellanägnadeär att

‘7 Fallet berört1988 Vol 4 901. ävenMarket Law ReportsFall 8985 Common sm
i 4.3 ovan.
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synpunkterSammanfattande4.9

i fortsattämnesområdetsigbefinnerföregåendedetframgåttSåsom av
delvisellerheltländer hareuropeiskaantalbetydande nyutveckling. I ett
underåren eller är ut-under deinförtskonkurrenslagstiftning senaste

trendeneuropeiskaländerna. Dennordiskadegäller ävenarbetande. Detta

lagstiftning.skärptfortfarandeförefaller motochgåttklarthelthar mot

markantkonkurrencelovendanska ettemellertid denHärvid utgör nya
innebäradetta1993 kommerårfr.o.m. attGenomförs EES enundantag.

dettakommersakdel. I attkonkurrensrättensförocksåförändringviktig

förhållande tilliocksågällatillutvidgaskonkurrensrätt attEGsinnebära att
Sverige,för ävenbetydelsefårmellan dessa. Dettaoch storEFTA-ländema

iakttamåsteutsträckningiredani realitetenstorföretag storsvenska nuom

konkurrensrätt.EGs

konkurrensbegränsningslagstiftning brukarutformningengällerdetNär av
missbruksprincipen.ochförbudsprincipenhuvudprinciper,tvåpåskiljaman

huvudregelgrundläggandesåsomlagstiftningeninnebärFörbudsprincipen att

förfaranden.ochavtalkonkurrensbegränsandeförbudpåbygger mot

lagstiftningen öppnarinnebärkontrollprincipen attMissbruksprincipen

enskildaikonkurrensbegränsningarskadligaingripandetillmöjlighet mot

åtgärd.fallövrigalåter utanmedanfall, passeraman

amerikanskagrundläggande för denframgåttFörbudsprincipen är som
iframgått mjukatsdennaantitrustlagstiftningen, även uppsomom

allvarligamindrei frågaofruletillämpningrättspraxis omreasonavgenom
inte i frågadocksådan tillämpasNågonkonkurrensbegränsningar.typer av

bojkottaktionerkollektivamarknadsdelningskarteller,priskarteller, m.m.om
konkurrensbe-påför EGsgrundläggandeocksåFörbudsprincipen är syn

nyanseradtillmöjlighetdockOckså EG öppnaravtal.gränsande en mer

betraktasavtalkonkurrensbegrânsandesådanabedömning somsomav
byggtformaliseratEG byggtHärför har system,allvarliga. ettmindre upp
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på särskilda förordningar i föreninggruppundantag möjlighetmed attom

efter ansökan få individuellt undantag. Förbudsprincipen också grund-är

läggande för den tyska konkurrensrätten och för de EG-länder utformatsom

sin nationella lagstiftning i anslutning tillnära Romfördragets regler

Frankrike, Spanien, Italien.

Missbruksprincipen ihar allmänhet varit grundläggande för konkurrenslag-

stiftningens utformning i mindre västeuropeiska länder såsom Holland och

Österrike,Belgien, Schweiz och Danmark och Finland. Hit hör även

Sverige.

Missbruksprincipen brukar dock sällan tillämpas renodlad kombinerasutan

ofta med särskilda förbud vissa angivna konkurrensbe-mot typer av

gränsning. Sålunda bruttoprissättning förbjuden i flestaär de länder.

Skillnaderna mellan förbuds- och missbruksprincipema bör dock inte

överbetonas. Kontrollen missbruk dominerande ställning ochav av av

företagsförvärv bygger i påregel missbruksprincip. Förbudsprincipenen

mildras ofta undantag eller inslag skälighetsprövning ochgenom av

missbruksprincipen kan särskilda förbud,skärpas presumtionsreglerav

Vissa länders lagstiftning låter sig fogasknappast in i uppdelningen,m.m.

den prislovennorska med omfattande förbud prissamverkan ocht.ex. mot

den brittiska lagstiftningen lägger vikt vid tillämpade bevis-strängtstorsom

börderegler.

råder internationellDet ganska i på formervilkastor consensus synen av

konkurrensbegränsningar vilka framfördet allt finns anledningmot att

inrikta lagstiftningen och dess tillämpning. Grovt kan urskilja fyrataget man

huvudtyper, alltid återkommer.nästansom

första huvudtypen horisontella avtal karteller. stårDen är Det klart att

benägen på priskartellerär strängast och marknadsdelnings-attman se
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karteller, inbegripet den särskilda formen anbudskarteller. förbudsprin-När

tillämpascipen dessaär kartelltyper huvudmålet för förhuden. Man är

däremot benägen och positivt på specialiseringsav-att nyanserat t.ex.se mer

tal och konditionskarteller, liksom på konkurrensklausuler utfästelser att

inte driva konkurrerande verksamhet ingår led i kommersiellaettsom som

avtal med huvudsyfte.annat

andra huvudtypenDen vertikala avtalär och förfaranden. Bruttoprissättning

i otillåten.regel vanligenär Man på kollektivasträngt bojkottaktionerser

och liknande åtgärder i syfte upprätthålla organiserade, privataatt etable-

ringshinder. Upprätthållande exklusiva eller selektiva säljsystem iärav

regel tillåtet i sig underkastat kontroll i konkurrensfrämjande syfte. Vidmen

bedömning säljvägran och prisdiskriminering är normalt säkerställandetav

effektiv priskonkurrens central utgångspunkt. Bedömningsprincipemaav en

varierar dock och den amerikanskastränga Robinson-Patman påAct

diskrimineringsområdet står i särställning.en

tredjeDen huvudtypen utnyttjandeär dominerande ställning. Detav
framstår allmänt accepterad utgångspunkt i konkurrensrättensom en att
dominerande företag bör ägnas särskild uppmärksamhet. kanMan här skilja

mellan strukturkontroll åtgärdskontroll.och strukturkontroll förekommer

främst i den amerikanska antitrustlagstiftningen, förbjuder åtgärder isom

monopoliseringssyfte och möjlighet förordna avhändandeattger om av
ägarinflytande i företag divestiture eller upplösning beståendet.o.m. ettav

dominerande företag dissolution, det sistnämnda dock mycket sällan

tillämpat. Ingripande företagsförvärv formär strukturkontrollmot en av som
Ätgärdskontrollskall beröras. mindre ingripandeär och inriktadstrax på att

motverka dominerande företag utnyttjar sin dominerande ställningatt till att

vidta skadliga konkurrensbegränsande förfaranden. märksHär uttagande av
oskäligt högt pris, underprissättning, ogrundad säljvägran, prisdiskrimine-

ring och användning exklusivbestämmelser och kopplingsförbehåll tyingav

clau
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företagsförvärv.fjärde kontroll Detta ärhuvudtypen ärDen typen avav

inriktad pålagstiftningen blivit förstkonkurrensbegränsning vilken ettmot

år 1950 och i iförst efter lagändring Västeuropastadium, i USAsent en

har redan1970-talet eller EG nämntsförst på Iregel som ensenare.

kommit till stånd först denföretagsförvärvkontrollfungerande genomav

1990.kraft septemberkoncentrationsförordningen, i sedan För-nya

Bemitz i bilagaUlf 4. Tyngd-behandlatsvärvskontrollen har närmare av

horisontella förvärv. för deEttpå håll på kontrollligger allapunkten av

Storbritannien,Tyskland,EG,västeuropeiska kontrollsystemen gemensamt

till kontroll förvärvbegränsatsförvärvskontrollen hardrag är storaatt av

ställning. amerikanskadominerandeförstärker Denleder till eller ensom
liksom de nämndabredare bas. byggerkontrollen formellt Denhar en

kortvarigi förening medanmälningsskyldigheteuropeiska påsystemen en

still-period.stand

särskilda myndigheter,konkurrenslagstiftningenadministerasländerallaI av

iBundeskartellamtspecialmyndighet. Tyskaområdet inriktadregel påi en
Office ofStorbritannien administrerarexempel.Berlin kan Inämnas som

konsumentfrågor, på två skildakonkurrens- ochTrading bådeFair men

federala myndig-lösningen med tvåamerikanskahuvudavdelningar. Den

Antitrust Division vidkompetenskonkurrerandetill delmedheter stor

Commission speciell och harTrade ärof Justice och FederalDepartment

inomsärskilt generaldirektoratfungerarhistoriska orsaker. EGI ett

konkurrensverk. kani ungefär Detkommissionen DG IV sak ettsom

myndigheter för utredandepå skildasvenska uppdelningendennämnas att

motsvarighet i någotharuppgifter och NO knappastingripande SPKoch

till ordningen medgåttFinland nyligen överland, sedan ettannat samman-

konkurrensverk.hållet

konkurrenslagstiftning i alla länderöverträdelse prövasMål avavom

lösningarna växlar. Idomstolsliknande De närmaredomstolar eller organ.

i normalfederala domstolarnaprövningen i de allmännaskerUSA
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Situationen i Tysklandi sista hand i Supreme Court.sammansättning och

Berlin. sistakoncentration till domstol i handlikartad, dock med Iär rätt

Bundesgerichtshof. Specialdomstolar med särskildmålen iprövas samman-

finns i vissa Restrictive Practices Courtsättning expertinslag länder, t.ex.

dockStorbritannien. Expertsammansättning saknas EG, hari som numera

mål; första instansen och själva EG-domstolen.tvåinstanssystem i dessaett

överklagningsförbud i frågaordningen medsvenska MDsDen om

land.förefaller sakna motsvarighet i någotavgöranden annat
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ALLMÄNT KONKURRENSLAG-OMs.

STIFTNINGEN

konkurrensréittsliga5.1 Det systemet

marknads-marknadsrättsliga lagarna konkurrenslagen,grundläggandeDe —
särskiltdelvis avtalsvillkorslagarna tillämpas förföringslagen och av-

tillämpningenändamålet tillskapade myndigheter. första hand ankommerI

på näringsfrihetsombudsmannen konsumentverketkonsumentom-NO och

budsmannen KO. Båda myndigheterna arbetar i hög grad med för-

handlingar överenskommelser företag organisationeroch med berörda och

fall sina uppgifter påoch löser i de flesta det sättet.

enligtBedömningen mål har i flertalet fall anförtrotts special-KLav en

inför domstolen försdomstol, marknadsdomstolen MD. Talan NO. Närav

straffrättsligt anledning de två kriminaliseradegäller meddet ansvar av

åklagarefinns i förs dock talan i allmän domstol efterförbud KL avsom

pris- biträder förmedgivande Statens och konkurrensverk SPKNO. attav

vid tillämpningenbetydelse för och NOutreda frågor kan MDsom vara av

för frågor pris-centrala förvaltningsmyndighetendenKL. SPK är omav

konkurrensbevakning.och
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lagstiftningTidigare5.1.1

förhållandevis tidigtuppmärksammadesKonkurrensbegränsningsfrågoma av
År i frågautredningsarbetepåbörjades1911statsmaktema. ett om

på detderas inverkanoch kartellerinom landetförekomsten samttrusterav
År undersökningutfärdades lag1925ekonomiska livet. monopo-aven om

lagenlagsammanslutningar. Dennaföretag ochlistiska ersattes av

näringslivet.konkurrensbegränsning inomövervakning1946:488 avom

konkurrensbe-förekomstenårs låg tankenför 1946 laggrundTill att av

från samhälletstill ingripandeanledningi för siginte ochgränsningar gav
skadliga verkningar uppenbaradesdå missbruk ellerförstsida. Det somvar

syftetprincip såuttrycktes dennain. lagenborde I attmotåtgärder sättas var

ändamålkonkurrensbegränsning. dettaFörskadlig verkanförebyggaatt av

konkurrensbegränsanderegistreringÖvervakning delsskeskulle avgenom

deundersökningar.särskilda Genomdelsöverenskommelser, attgenom
publicerade ioffentligtöverenskommelsema blev ettkonkurrensbegränsande

sinmissbrukatenderadeföretaghoppadeskartellregister attatt somman

onödiga. Syftetstatliga ingreppåterhållsamma och göraställning skulle vara
medpå områdenuppmärksamhetmöjliga konkurrentersriktaockså attvar

prisbildning.oskälig

1953:603lagenkonkurrenslagennuvarandetillFöregångaren den omvar

näringslivet, kalladinomkonkurrensbegränsningfalli vissamotverkande av
förlagstiftning uttryck1953 årskonkurrensbegränsningslagen KBL. gav

för hindralagstiftningsåtgärderytterligarefordradesdetuppfattningen attatt

näringslivet.konkurrensbegränsning inom Departements-skadlig verkan av
näringslivetsuppnå publicitet ellerförsökanförde varkenchefen attatt egen

enskildaflertalet deåstadkommasaneringsverksamhet kunde att ens av

olämpliga från allmänsåsomframstodkonkurrensbegränsingar, som

på dettauttalandet måsteEnligtavlägsnades.verkligensynpunkt, staten

samhällsli-andra områdenliksom inomviktiga område,utomordentligt av
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företeelserskyddskyldighet skapaha både rättighet och motattvet, som

därförinfördessamhällsintresset. lagenuppenbarligen skadade I en

marknads-näringsfrihetsrådet, senaregeneralklausul innebar NFR,attsom

fall kundei enskilt prövamarknadsdomstolenrådet, ett om ennumera

så fallet skulleverkan.hade skadlig Omkonkurrensbegränsning var

Misslyckadesverkan.förhandling undanröja dennasökadomstolen genom

anmälan tillfall säljvägran görafrånåterstod bara bortsettdet attav --
näringsidkareFörhandlingsprincipen innebar denregeringen. att som

måste medverkakonkurrensbegränsningskadlig verkanframkallat av

undanröjas. Framställansådan verkan skulle kunnafrivilligt omom

befattningshavare,särskildinför fick bl.a.förhandling NFR göras enav

näringsfrihetsfrågor.förombudsmannen

till 1953 års lag harunder förarbetenauttalanden gjordesVissa de somav
hänvisas tillrättstillämpningen. denaktualitet och påverkar Härfortfarande

i bilagatill gällande konkurrenslag görsgenomgång förarbetena somnuav

gällande konkurrenslag5.1.2 Nu

konkurrenslagen1982 gällandeefterträddes år den1953 års lag av nu

ingående gå igenom deKommittén efter hand1982:729, kommerKL. att

i bilagaförarbetena finnsfyllig redovisningi lagen.olika reglerna En av

uppbyggnad.presentation lagenstill allmänavsnitt syftar endastDetta aven

främjaframgått syfte konkurrensen. Dettaharredan är KLsSom att

främjaändamåldet lagens år attframgår redan dess l § där sägs att enav

näringslivetönskvärd konkurrens inomfrån synpunktallmän genom

liksom sinkonkurrensbegränsningar. byggerskadligaåtgärder Lagenmot

missbruksprincipen, vilket innebärhuvudsak på den s.k.föregångare i att

konkurrensbegränsningar kanfall då skadligai enskildaingripanden sker

påvisas.
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lagtekniskaDet iuttrycket för missbruksprincipen generalklausulen 2 §är

definierar vad med skadlig verkan konkurrensbe-som som avses av

gränsning. Den skadliga verkan sålunda enligt paragrafen visa sig ikan tre

uppräknade effekter nämligen

påverkan på prisbildningen-
hämmande effektiviteten inom näringslivet samtav-
försvarande näringsutövning.eller hindrande annansav-

ytterligareEtt krav effekterna otillbörliga frånde negativa skallär att vara

allmän synpunkt.

priskriterietAtt först för priskonkurrensnämns uttryck KLär ett att ser som

särskilt värdefullt effektivite-konkurrensmedel. Kriteriet hämmandeett av

inom näringslivet samhällsekonomiskaför den viktuttryckärten ett som

effektivitetsaspekter lagstiftaren tillmätas vid tillämpning.enligt bör lagens

Kriteriet försvarande näringsutövning markerareller hindrande annansav

företagens etablerings- konkurrensfrihet tillhör lagens skyddsintres-ochatt

Det är här ofta säljvägran eller diskriminering.fråga För attsen. annanom

ingripande skall kunna företag hindrar näringsutövningske mot som annans

fordras dock enligt sig befogat också från allmänpraxis ingripandetatt ter

konkurrens- eller konsumentsynpunkt.

Den grundläggande föreligger åvilarbevisbördan för skadlig verkan denatt

i MD hävdar vanligendetta, NO.som

finnerOm MD den påtalade konkurrensbegränsningen har skadlig verkanatt

skall den först förhandling,försöka undanröja denna integenom om

omständigheterna förhandlingen intetalar däremot. Om lyckas kan MD

antingen förbjuda tillämpningen förfarandetdet konkurrensbegränsandeav

eller meddela rättelseåläggande prisåläggande.säljäläggande, eller
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Säljåläggande innebär åläggande tillhandahålla näringsidkareatt en annan en
eller tjänst på villkor vad vederbörande erbjudervara andramotsvararsom

näringsidkare. Rättelseåläggande tvinga fram ändring detattavser en av
konkurrensbegränsande förfarandet medan prisåläggande innebär ett
åläggande under viss tid, högstatt år, inte överskrida visst högstaett ett

pris. Den här förbud eller åläggandentypen får förenas vite.medav

Kommittén återkommer till frågor kring generalklausulen i kapitel ll.

finnsI KL också regler för kontroll företagsförvärv fusionskontroll.av
Reglerna, finns i 5-9 §§, innebär förvärv förbjudaskan när detsom att ett

förvärvaren dominerande ställning på marknaden eller förstärkerger en

förvärvarens redan dominerande ställning. Ytterligare krävs marknads-att
dominansen medför sådan skadlig verkan 2i § KL. Kontrollensom avses

företagsförvärv behandlas i kapitel 12.av

Till mindre del bygger ocksåKL på förbudsprincipen. kommer tillDettaen

uttryck i två förbud, bruttoprisförbudet 13 § och anbudskartellförbudet

14 §. Bruttoprisförbudet innebär det förbjudetär för leverantöratt atten
betinga sig återförsäljare inte gå under visst pris vidatt vid-av en ett

areförsâljning eller uthyrning. Anbudskartellförbudet innebär det underatt
vissa förutsättningar förbjudetär för anbudsgivare i samband medatt

anbudstävling ha överenskommelse inbördes samverkan vid anbuds-om
överträdelsegivning. förbuden medför böter eller fängelse i högst år.av ett

Åtal skall väckas allmän åklagare vid allmän domstol. åtal skallFörav att
få väckas krävs medgivande NO. NO kan i förbudsfallen välja hanav om
vill det konkurrensbegränsandeatt förfarandet skall vidprövas allmän

domstol eller han själv skall föra målet till enligtMD prövasom att

generalklausulen. hindrarInget dock NO medger åtal och dessutom föratt
Åtaletsaken till MD. syftar till bestraffa den åtgärd vidtagits. Talanatt som

i MD kan syfta till få kraftigt verkande viteatt ett för förhindraatt att
förfarandet Frågor kring förbuden kapitelbehandlas i 10.upprepas.
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ÄvenKommittén kommer i kapitel 13 diskutera sanktionssystemet.att det

processuella förfarandet kommer behandlas kapitel 14.att

huvudprincipEn bakom KL är ställer kravsträngare på företagatt medman

dominerande ställning. Den starka marknadspositionen innebär i sigredan

konkurrensbegränsning och utnyttjas denna position för olika slagen av
konkurrensbegränsande åtgärder uppkommer lätt skadliga verkningar av
betydelse. Dessa kravsträngare kommer bl.a. till uttryck i uppkomstatt

förstärkningeller dominerande ställning förutsättningär förav en atten
särskilda reglerKLs kontroll företagsförvärv skall tillämpliga.om av vara

Förekomsten dominerande ställning ocksåär viktig bedömningsgrundav en
vid generalklausulens tillämpning i andra sammanhang.

grundläggandeEtt begrepp i konkurrensrätten är relevant marknad. Att

bestämma vad skall marknaden för viss nyttighet ikansom anses vara en

det enskilda fallet förenat med vissa problem, till vilka kommittén åter-vara

i avsnittkommer 10.6.

Olika5.2 former konkurrensbegränsningarav

5.2. 1 Allmänt

Kommittén har i kapitel 2 allmänt redogjort för olika former konkurrens-av
begränsningar. Här kommer juridisk begreppsbestämning sökaatten mera

Vad innefattasgöras. i begreppet konkurrensbegränsning intesom anges
i Vid tillkomstenKL. dess föregångare KBL ansågs definitionattav en av
begreppet konkurrensbegränsning med nödvändighet skulle bli så till sinvag
utformning den i fall inte skulle kommaatt någonvart nämnvärdatt ge
vägledning för bedömandet frågan när konkurrensbegränsning skulleav en

föreligga. Den begreppsbestämningennärmare tillöverlämnadesanses

rättstillämpningen. praxisI har begreppet konkurrensbegränsning getts en
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konkurrensfrihetBegränsningar företagensinnebörd.vidmycket av

regleringar,följd offentligaalltid, tillpraktisktförekommer taget t.ex. av

sida.åtgärder från konkurrentemasskildahandelshinder eller genom

vanligt vissa konkurrensbe-2 det betecknai kapitel ärSom attangetts

horisontella.vertikala ellerförfarandengränsande som

olika säljled såsomnäringsidkare iförhållandet mellanvertikalaDe avser -
förhållandetdetaljister. horisontellaochgrossister Detillverkare, avser

börsäljled, konkurrenter. docki dvs. Detnäringsidkaremellan samma

alltid möjligolika säljled intemellan ärskarp gränsunderstrykas attatt en

upprätthålla.

monopolställ-konkurrensbegränsning betecknas s.k.tredjeSom art aven
i frågaensamställning på marknadenreellinte baraning. Hit räknas om

väsentligföretag för delockså bl.a.e.d.visst varuslag att ettutan svarar en

dominerandehärbransch. talarinom Manverksamheten numera omenav

betecknaoligopol fåtal skonkurrens ärOckså duopolställning. attsamt som
Även särregleringeller kanrättsligkonkurrensbegränsningar. annan

konkurrensbegränsningar. Hit hör rättsliga monopolinnebära art aven
på immaterialrättensvidare legal ensamrättalkoholområdetsåsom på samt

exempelvis patentskydd.område genom

ensidiga utfástelserkonkurrensbegränsning finnssidan dessaVid arter avav
visst slageller drivakonkurrerande verksamhetdrivainteatt t.ex. av

självständigt avtal ellerformenUtfástelsema kanverksamhet. ett avavges

rörelseöverlåtelse,avtalanställningsavtal,tillbiförpliktelse t.ex. omen

hyresavtal.arrende- ochbolagsavtal samt
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5.2.2 Vertikala konkurrensbegränsningar

Till de vertikala konkurrensbegränsningarna hör bruttoprissättning, dvs. att

leverantör för återförsäljare det pris eller lägsta pris de skall hållaen anger
Ävende säljer vidare leverantörensnär produkt. det leverantörenatt

rekommenderar pris, dvs. vad brukar benämnas Cirkaprisett ettanger som

riktpris,tidigare kallat brukar bedömas konkurrensbegränsning.som en

särskild form vertikalEn konkurrensbegränsning utgörs s.k.av av

diskriminering. Med detta förstås i princip säljare behandlaratt en en
köpare eller bättre likvärdigasämre än andra köpare. Diskrimineringens

följd blir därmed förutsättningarna för effektiv konkurrensatt en av en

nämligenbrister, skilda näringsidkare kan konkurrera lika villkor.att

diskriminering täcker både förfarandetBegreppet företagare vägraratt en

överhuvud sälja till näringsidkare falletoch den sistnämndeatt atten annan

betala eller färfår rabatt ellersämre service andra. Missgynnandetänmer

ske också ikan andra former. Hit hör bl.a. längre leveranstider samt

minskade eller uteblivna annonsbidrag sådananär lämnas till andra köpare.

missgynnande kan också följa indirekt vissEtt kund behandlas bättreattav

andra köpare få s.k. maktrabatt iblandän lämnas köpareattgenom som som

har stark position säljaren.gentemoten

Diskriminering i form säljvägran sker stundom led iettav som en
organiserad bojkott riktad visst företag.mot

Selektiv försäljning kan form särbehandlingsägas ibland kanvara en av som

diskriminerande. Selektiv försäljning innebär leverantör inte låterattvara en

alla vill det bli återförsäljare åt sig i stället efter viss plan väljerutansom

sådana. Därvid kan det fråga försäljning endast till vissaut t.ex.vara om

detaljister eller antagandet bara återförsäljare i varje distrikt.av en
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form vertikalEn konkurrensbegränsning utgörs s.k.annan av av ex-
klusivavtal. Därvid kan säljare förbinda sig bara sälja till viss köpareatten

eller köpare endast köpa viss säljare. Utöver dessaatt enkelsidigaen av

avtal kan förekomma dubbelsidiga sådana där säljaren levererar endast till

köparen och denne sina leveranser frånendast säljaren.tar Ett exklusivavtal

förenas ofta med områdesavtal, exempelvis så återförsäljareett fåratt en
sälja leverantörensensamrätt inom visst geografiskt distrikt.att varor

Vertikala konkurrensbegränsningar syftar ibland till hindra nyetableringatt

på företagmarknaden. De redan finns på marknaden kan då slutat.ex.som

avtal med leverantörer intedessa skall leverera till företagatt ett nyttom

de förut etablerade har sitt tillstånd till leverans.utan att Detta kangett

förenas med hot bojkott.om

Som form vertikalännu konkurrensbegränsning framstår kopplingsför-en av

behåll, vanligen i form s.k. kombinationsförsäljning. Med dettaav attavses
säljare bestämmer han tillhandahåller tjänstatt elleren en vara, annan

nyttighet under förutsättning köparen också förvärvar nyttigheteratt av
slag. formEn tycks bli allt vanligare ochannat i allmänhetsom som

diskriminerar små köpare köptrohetsbonus.är

form samarbeteEn franchising.är Samarbetet kan innebäranyare av att ett

företag tillverkare eller grossist avtal knyter till sig fleraellerettgenom- -
detaljistföretag, vilka framträder enhetlig kedja. Till bilden hör dåsom en

ofta exklusivavtal och varumärkeslicens. Franchising förekommer också i

andra former.

5.2.3 Horisontella konkurrensbegränsningar

Liksom i vertikaladet ledet förekommer mellan dem konkurrerar isom
led såväl samverkan påtryckningar kan innebärasamma artsom av en som

konkurrensbegränsning.en
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formvanlig horisontell konkurrensbegränsning består i samverkanEn av

mellan skilda konkurrenter. oftastbrukar här tala karteller, varmedMan om

avtalsbundet samarbete. får säljarehärutöver beaktas detMen attavses mer

direkt tillämpar visst förfarande samförstånd,avtal i s.k. samordnatutan ett

förfarande. Till detta kommer konkurrensbegränsning kanatt attsom vara

bedöma också det fall skilda företagare uppträder enhetligt dettaatt utan att

samförstånd frågasker i i exempelvis val kunder, produktionsbe-om av-
gränsning prissättningeller parallellt beteende.

Samråd eller anbudsgivningsamverkan rörande horisontellär typen av

konkurrensbegränsning brukar kallas anbudskartell.som

Kartellsamarbete ofta i formen juridiskt ekonomisktsker den ochatt

fristående företag inom produktions- ocheller säljled samverkarsamma

bilda särskilt rättssubjekt, förening, eller påatt ett t.ex. annatgenom en

liknande sådant konkurrensbegränsande samarbete kan isätt. Ett utmynna

antal fristående tillverkningsföretag försäljningenöverlämnaratt ett av

tillverkade produkter till säljorganisation, för-t.ex. etten gemensam

sälj ningsbolag.

form föreligger då tillverkningsföretagEn samarbete delatannan av upp

försäljningen sigmellan marknadsdelningskarteller endera så varjeatt- -
företags försäljning fastställs till viss del totala omsättningendenav

kvotkarteller, eller företagen försäljninghänvisas till inom vissaattgenom

geografiska områden marknaden områdeskarteller eller till vissa kunderav

kunduppdelning. oftaDelningskarteller sammankopplade med avtalär om

prissättning.

Marknader kan också delas på företagendet kommersättet överensatt om

och dem specialisera sig på tillverkning vissa ickeskallatt vart ett av av

konkurrerande specialiseringskarteller.produkter, s.k.
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överenskommelserform karteller deär attEn avsersomavannan

priskarteller.pris- eller rabattsättning, s.k. Enåstadkomma en gemensam

konkurrensbe-betraktascirkaprislista för bransch som enengemensam
ocksåbranschföreningar,oftagränsning. Sådana listor ut somges av

åtgärder mellan med-för konkurrensbegränsandekan verkasättannat

bestämmelser.exempelvis vid utfärdandet stadgar ochlemmarna, av

också bindandekonkurrensbegränsande samarbete kanhorisontelltEtt avse

leveransvillkor förför service- ochrekommenderadeeller samtt.ex.normer

inköp,samordning beträffande konkurrenterskalkylering. Vidare kan skeen

marknadsföring.ekonomi och

hemmamark-konkurrensbegrânsning avtalformsärskild utgörEn omav

därvidi skilda länder kan komma överensnadsskydd. Tillverkare attom

på områden.varandrasinte konkurrera

Exempelkonkurrensbegränsning etableringskontroll.ärEn typ avannan

branschorganisationer, någothärpå nyetableringskontrollär somgenom

kontrollsådaninom detaljhandeln. ärtidigare vanligt bl.a. En typ avvar

före-denvid överlåtelse rörelsehembudsskyldighet artt.ex. somav av

auktorisation.Närliggande privat DetICA-rörelsen. kankommer inom vara

oftast efter någonbranschförening auktoriserar sökande,kan somenvara
föruppfattas säkerhetprövning. Auktorisationen kanform attson1 enav

ellerbranschföreningen minimikravuppfyller ställdasökanden av

inom branschen.motsvarande för yrkeutövaatt

stå specialiseringsavtalen ellersamarbetsform kanEn gemensammasom

innebär tvåsamarbetsformjointsäljbolag s.k. Dennanära är attventures.

moderföre-anknytning tillföretag medflera företag bildareller näraett nytt

medjämställaverksamhetsområde. Joint kanventures atttagens vara

i vissaNyetablering i form joint kansäljbolag. venturesavgemensamma

företag.med samgående mellanfall likställas
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Även s.k. konditionsavtal vilka företagare i branschrena genom en-
kommit överens dröjsmålsränta, debiteringt.ex. transportkostnaderom av
eller vad skall förstås med kontant betalning, fri leveransmånad ochsom

liknande kan betrakta konkurrensbegränsande,att nämligenvara som om-
de begränsar i frågatävlan allmänna avtalsvillkor s.k. villkorskonkur-om -

I regel sig överenskommelsema uttryck itar upprättaderens. gemensamt

formulär för Standardavtal och liknande.

olika formerUtöver konkurrensbegränsande samarbete mellan konkurren-av

förekommer andra skilda former åtgärder frånter enskilda företag iav

konkurrensbegränsande syfte och för slå konkurrenter. Ett exempel påatt ut

detta s.k.är predatory pricing eller underprissättning. Företaget håller då

på viss marknad särskilt låga priser inte kostnadstäckning fören attsom ger

motverka eller knäcka konkurrenter, i mindreregel företag, inte harsom
möjlighet täcka inkomstbortfallet på kanatt sätt. Detannatsamma vara

fråga särskild produkt eller lokalt avgränsad underprissättning.om en en

avsiktFöretagets torde normalt kunna höja priset iatt avsevärtvara ett

skede konkurrenterna slagitsnär eller köpts Utmärkande förutsenare upp.
företeelsen kan därmed faran försägas slutresultatet på lång sikt blirattvara

högre priser, bl.a. för kompensera prissättaren för de tidigareatt för-

lusterna. förutsätter iDetta sin marknadsmakt för denne. Förfaringssättettur

måste ofta strida generalklausulen i 2 § KL.motanses

harNO under de åren i klart ökande omfattning haft anledningsenaste att

ingripa skadlig verkan underprissättning. fallmot I rad har det varitav en

fråga näringsidkare ägda eller kommun, där troligenägaren istatom av -
brist på insikt i marknadsekonomins villkor låtit skattemedel eller-
monopolvinster i skyddade sektorer korssubventionering skapagenom

underlag för underprissättning i förhållande till konkurrenter arbetarsom

under normala marknadsbetingelser.
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5.2.4 Dominerande ställning m.m.

företag tillhandahåller visstOm produktslag eller viss tjänstett ensamt

konkurrens. sådansaknas all reell monopolsituationEn vanligenanses

den längst drivna formen konkurrensbegränsning.utgöra Företaget kanav

vidare utnyttja sin maktställning i sådan struktursituation till vissaen

konkurrensbegränsande åtgärder, exempelvis diskriminering eller underpris-

sättning.

frågatotal monopolställning i visst visserligenvaruslagEn är mycketom

sällsynt. Vanligare s.k. lokala monopol. Därmedär ensamställning påavses
Ävenlokalt avgränsad marknad, exempelvis viss i dessa fallort.en anses

föreligga.konkurrensbegränsning Vidare leder koncentrationstendensenen

näringslivet ofta till företaginom kommer inta dominerandeatt ett att en

position i fråga omsättningen inom visst varuområde.t.ex.om

Frågan monopol eller dominans föreligger får prövas motom annan

vad denbakgrund relevanta marknaden. bedömningär måsteEnav som

därvid ske vilka produkter ägnade konkurrera medär varandraattav som

möjligt fastställainnan det visst företags marknadsposition.är att ett

dominerande ställning kan företag nå på skildaEn exempelvisvägar,ett

teknisk eller ekonomisk överlägsenhet konkurrenter ellerövergenom

Sådanpresumtiva konkurrenter. ställning ocksåkan ha uppstått genom

sammanslagning företag tidigare varit självständiga i förhållande tillav som
Ävenföretagsförvärv.varandra sammanslagning eller företagsförvärvutan

konkurrerande företag bindas tillkan varandra kartellbildning ellergenom

ägarintresse. Dessutom kan intressent konkurrensbe-utövagemensamt etten

gränsande inflytande skilda företag tillsätta företrädareöver förattgenom

sig i företagens företagstyrelser. kreditgivareHar en grupp gemensam av

betydenhet kan också detta i visst fall innebära att gruppen agerar som en



332

enhet där deltagarna helt eller delvis avstår från konkurrera medatt varan-

dra.

bör också s.k. rättsligaHär nämnas monopol förekommerDessa bl.a.m.m.

områdenpå rusdryckshantering och kommunikationrör i formsamtsom av

kommunala förvaltningsmonopols.k. elektricitets-gas-, och vattenverk

m.m..

särskild företeelse s.k. monopolistiskEn konkurrens kvasimonopolutgör

kan uppstå inarbetas väl på marknaden. sådanEnattsom genom en vara

kan visserligen teoretiskt konkurrens frånsägas möta andravara varor som

objektivt likvärdiga. den skull behöver inteär rätt För det bero påsett en

vilken efterfrågan de skilda får.slump produkterna Köpama kan nämligen

uppfatta funktionellt likartade inte helt utbytbara på grundvaror som av

vissa skillnader i utseende, funktion, pris o.d. eller i distribution. Säljama

i allmänhet efter på detta skilja sinasträvar frånsätt produkteratt egna

andras. sådan produktdifferentieringEn kan nämligen det enskildage

företaget i viss mån skyddad ställning i konkurrensen, dvs. vad hären som

kallas monopolistisk konkurrens. individualiseringDenna produktav en

andra, likartade sker vidare användandetgentemot varor genom av var-

förpackningsutformningumärken, viss Till den differentieradem.m.

produkten sedankan köpare under inflytande olika former påverkanav av

vissa föreställningar.knyta

föreligger tillensamrätt produktsDen varumärke kan på grundsom en av

anfördadet skapa monopolliknande situation varumärket iatten genom

köpamas särpräglar på försvårar effektivÖgon sätt konkurrensettvaran som

från identiskt lika föreligger iDärmed och för sigt.o.m. varor. en

konkurrensbegränsning.

frågaI varumårkesrätten liksom övriga immaterialrätter gäller dock attom

dessa konkurrensbegränsande skapas likvälensamrätt ärtrots att en
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konkur-marknadsekonomi.just för fungera i Dennautformade artatt aven

Vid utövandetmarknadskonforma.rensbegränsningar betecknas därför som

licens kanupplåtelse sådani medeller sambandensamrätten avav

såsom klausulerkonkurrensbegränsningar,ytterligareförekomma om

skadligasjälva denjust intekvotering. Prissättningen härär utanett vapen

verkan.

viss marknadförstås i allmänhetoligopolMed fåtalskonkurrens att en

fåtals-Också sådansäljare.fåtalväsentligen behärskas störreett enav

konkurrensbegränsning.dominans utgör en

särskild starkdominerande ellerfåtal företag harnågot ellerOm ett en

bli prissättningenmarknad följdenpå viss kanställning styrs ettatt aven

prissättning. Sådantföretagsföretagen följer dettade andraföretag och att

konkurrensbegränsning.prisledarskap utgöras.k. enanses
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NÄRMARE6. OM PRISSAMVERKAN

OCH MARKNADSDELNING

detta kapitel går kommitténI igenom nuvarande regler förbud motom

vertikal prissamverkan i form bruttoprissättning och horisontelltmotav

isamarbete form anbudskarteller. beskriver kommitténDessutom detav

horisontella prissamarbete i övrigt förekommer utvärderar desamtsom

nuvarande möjligheterna ingripa sådant samarbete. genomgångEnatt mot

ocksågörs marknadsdelningskartellema.av

1 Nu gällande förbud

6.1.1 Bruttoprisförbudet

Bruttoprisförbudet återfinns i 13 § och följandeKL har lydelse:

Bruttopri.v‘rbud

näringsidkareEn får inte
betinga sig näringsidkare i led denne vidett attav en senare

försäljning eller uthyrning inom landet icke skall gåav en vara
under visst pris ellerett
2. till ledning för prissättningen i led inom landetett senare

visst pris vid försäljning uthyrningellerett utanange av en vara
det framgår priset får lägre.sättasatt att
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Bruttoprisförbudet kan påsikte främst den situationensägas ta att en

leverantör söker bestämma det pris återförsäljare vidhans skall ta ut

vidareförsäljning. Förbudet infördes 1953 års konkurrensbe-genom

gränsningslag KBL och överfördes med vissa mindre förändringar till KL.

Förbudet straffsanktionerat. Från förbudetär kan meddelas dispens MD.av

Vid bruttoprisförbudets tillkomst år 1953 uttalade departementschefen prop.

1953:103 169-170 med bruttopris hade så ringa fördelar iatt systemets.

förhållande till nackdelarna det i allmänhet måste skadligt. Denatt anses

allvarligaste anmärkningen enligt uttalandet motverkadeatt systemetvar en

allmän rationalisering inom distributionen i för sig möjligaoch därmed och

prissänkningar inom detaljhandeln.

Förbudet betingande eller angivande priser. Därvid kan detavser av vara

fråga minimipris, dvs. pris får överskridaslägsta inteett ettom som men

underskridas. Vidare kan det gälla fast bruttopris, återförsäljarenett som

alltså får höjavarken eller träffar förbudet inte angivandetDäremot

maximipris, inte hindrar lågpriskonkurrens. heller detInte ärettav som

otillåtet rekommendera återförsäljaren visst pris vid vidareförsäljningen.att

kallas vanligen vertikal cirkaprissättning.Det senare

förslaget till återgesI följande sammanfattning 1978 årsKL konkurrens-av

utrednings bedömning bruttoprisförbudet i 2 § KBL:av

Förbudet bruttopriser har visat sig effektivt främja priskon-mot
kurrens i distributionen. framstår enligt utredningensDet
uppfattning alltjämt välmotiverat. närvarande finns inteFörsom
någon dispens från förbudet i tillämpning. styrkerDetta
ytterligare uppfattningen bindning priskonkurrens iatt av
efterföljande säljled i skadligallmänhet har verkan och endast
sällan kan ha samhällsnyttig effekt. kan också pekasHärantas
på den skärpta attityden utomlands till bruttoprissättning. När
bruttoprisförbudet infördes i Sverige i början 1950-talet hadeav
det få motsvarigheter internationellt. Numera gäller däremot
bruttoprisförbud i övrigaäven nordiska länder ioch ett stort
antal andra Mot denna bakgrund finner utredningen detstater.
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klart förbjuds i alltjämtvad 2 § börKBLattvara som vara
otillåtet. 198182:l65 104.Prop. s.

Konkurrensutredningen 1978 övervägde utvidgning förbudetäven moten av

prisangivelser i det vertikala tillledet också rekommenderadeatt avse

priser, dvs. cirkapriser. Utredningen fann olämpligt låtadock detatt attvar

denna form konkurrensbegränsning utvidgat bruttoprisför-omfattas ettav av

bud. SOU 1978:9 211-213.s.

Departementschefen fann prop. 198182:165 108 behovetatts. av en

bestämmelse bruttoprisförbud klarlagt och grundkonstruktionenattom var

i bestämmelsen i borde föras vidare tillKBL den konkurrenslagen.nya

Medan bestämmelsen i avsåg förnödenheter inskränktes förbudet iKBL

till fysiskaKL varor, dvs föremål saker, inbegripeteller levandeatt avse

djur. egendomLös slag omfattas bestämmelsen i KL. Enannatav av

saklig nyhet i förhållande till i förbudetbestämmelsen KBL attannan var

utsträcktes till gälla även uthyrning således inte enbartatt av varor,

försäljning.

Bestämmelsen bruttoprisförbud i 13 innebär väsentligen följande.§ KLom

pris bestämmelsenDet således fast bruttopris minimipris.är s.k. ochavser

Punkt 1 i 13 § självaKL bruttoprissättningsmetoden. Punkt 2 ianger

bestämmelsen har väsentligen till funktion hindra kringgående punktenatt av

Med visst pris inte i återförsäljningspris.bara kronor uttrycktettavses

Till sin funktion likvärdigt pris i relation tillär ställs pris.ett ett annatsom

Förbudet gäller inte vertikal cirkaprissättning, dvs. vad reellt endastärsom

rekommendationer från leverantörens sida.

förfarandeDet bestämmelsen förbjuder riktat näringsidkareär imot ettsom

led. Förbudet gäller alltså vertikalt, dvs. i led såsom producent-senare

grossist-detaljist. Om grossist köper grossist för vid-en av en annan
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areförsäljning befinner de sig i fråga denna transaktion i skilda led.om

Förbudet täcker då alltså bruttopris för den förstnämndesom anges

grossisten.

Bruttoprissättning i allmänhet det ledets försäljning. Också detavser senare

fallet led hyr exempelvis leasing, täcks dockatt utsenare varan, genom av
förbudet, som det ledets försäljning eller uthyrning prop.avser senare s.
271.

kommittentAtt det bruttopris hans kommissionär skall hålla viden anger

försäljning innebär inte överträdelse bestämmelsen. Någon försäljningav

från kommittenten till kommissionären inte eftersomäger äganderät-rum
förblir hos kommittenten intill dess den övergår till tredjeten man.

Kommissionären befinner sig således inte i led.senare

Förbudet i punkt l riktar sig näringsidkare betingar sig visstmot att etten

prissättningsbeteende. innebär i principDetta uppställande villkorett som

i anbud, vid avtalsslut eller eljest medkontrahenten iakttar fastställdadetatt

priset. Det krävs inte någon försäljning kommer till stånd. Vidatt

bedömandet näringsidkarens åtgärd detär avgörande vad varit denav som
verkliga innebörden. betingaAtt sig någon hålla vertikaltt.ex. att ettav

Cirkapris innebär således i sak söker omvandla detta pris till fastatt ettman

pris, vilket förbjudet.är

Bestämmelsen bruttoprisförbud förutsätter leverantörsförhållandeettattom

består eller åsyftat.är förutsättningenOm den uppfylld finns inteär det

någon begränsning när det gäller den prisbindningen Förbudetvara avser.
täcker inte bara det normala fallet det fråga vidareförsäljningäratt om av

i dess levererade skick. i princip ocksåDet den situationenen vara attavser

efter leverans skall förädlas, bearbetas eller insatsvara ingåt.ex.varan som
i produkt.en annan
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Även prisbindning leverantörens återförsäljaresom avser en annan vara som
saluhåller otillåten.är Förbudet täcker också det fallet prisbindningenatt

leverantörens återförsäljare själv tillverkar eller har köptavser en vara som

Ett exempel är leverantören till sin återförsäljareAattav annan. B

tillhandahåller säljerX. B också hanY, köper frånvaran varan som en
leverantör. då förbjudetDet är för inte baraA bruttoprissättaannan att

FörbudetX. gäller också vidA tillhandahållandetattvaran Xav varan
betingar sig skall hållaB visst lägsta pris påatt Grunden förY. dettavaran

denna formär konkurrensbegränsningatt till sin likvärdigär med deav art

egentliga vidaresäljfallen.

Förbudet i punkt 2 har givits sådan utformning det förbjudetär föratten
näringsidkare huvud tillöver ledning föratt prissättningen i ledett senare

visst pris, såvida det inte därvid kommer till uttryck prisetange fåratt

underskridas. Innebörden förbudet tillär början inga helstattav en som
påtryckningar i princip får förekomma i avsikt förmå avnämareatt atten
upprätthålla viss prisnivå. Därutöver gäller krav det måste framgåen ett att

priset får lägre,sättasatt prisangivelsen har till syfteoavsett få tillattom
stånd prisbindning eller inte.en

Om företag exempelvis iett katalog eller prislista elleren annons, en
förpackning eller omslag visst återförsäljningspris,annat måsteett detanger

göras klart priset får underskridas återförsäljaren.att Normalt klargörsav
detta det annonserade eller eljest angivna priset cirka-om ettanges vara
pris. Rekvisitet till ledning för prissättningen skall den tolkningen attges
förbudet täcker också leverantörens prisangivelser vid marknadsföring till

konsumenterna. Föreskriften rörande prisangivelse till ledning vid prissätt-

ning har i viss mån karaktär ordningsföreskrift med syfte förhindraattav
kringgående bruttoprisförbudetett i övrigt.av

bruttoprisförbudetFör uppställs i fråga båda punkterna rekvisitet inomom
landet. Detta innebär vid den exporterande hinderatt export denutan av
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försäljning utomlands.priset vidlagstiftningen kan det lägstasvenska ange
Å situationen leverantörtill densidan förbudet inte begränsatandra är att en

lägstprissäljaresig inom utländskbefinner landet. En attettsom anger

förbudet.återförsäljning i Sverige drabbas därförvidgälla av

i enligt vadåtergivits huvudsakBruttoprisförbudets innebörd har som anges

l98182:165i propositionenspecialmotiveringen till bestämmelseni s.

till271-273 KL.

bruttoprisförbudeti frågagäller intesärskilt i 15 §Enligt vad KLsom anges

på 10Ytterligare undantag gäller grundkoncemintema transaktioner. avom

i den s.k. CECA-lagen.§

straffsanktionerat. 34bruttoprisförbudet § KLredan Inämnts ärSom anges

uppsåtligen eller13 1 eller denuppsåtligen bryter §den motatt p. somsom

eller fängelse högst13 2 döms till böteroaktsamhet bryter § ettmot p.av
Är Enligttill 35fråga ringa fall skall inte dömas § KL.detär. ansvar,om

till fängelse13 1 dömasskall vid uppsåtligt brott §36 § KL motgrovt p.

enligt be-brottet skalltvå år. Vid bedömande äri högst grovtomav

utgjort led i organiserad,särskilt det harstämmelsen beaktas ett enom

medförtbrottslighet eller harsamverkan eller i upprepadomfattande en

överträdelser belagdauppsåtligabetydande skada. Enligt endastKBL var

medgivandebruttoprisförbudet kräverstraff. åtal för brottmed Allmänt mot

NO.av

dispens harförbudet, 16 Endastmeddela dispens från §kan KL.MD en

Nationalen-gäller den s.k.meddelats med stöd Beslutet,KL. somav

redovisas i bilagacyklopedin,

åtgärder innebar överträdelsekonkurrensbegränsandeEnligt kundeKBL som

general-föremål för förhandling med stödbruttoprisförbudet inte bli avav

såledesnågon sådan begränsning. kanklausulen. innehåller inte MDKL
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åläggande för förhindra åtgärden. Domstolenmeddela förbud eller att

föreligger. Bedömningen endast frågandärvid brottprövar avser omom
Ärrekvisit uppfyllda. så falletgärningsbeskrivningens objektiva är anses

intebeslutet förenats med vite kan det dömas tillskadlig verkan styrkt. Har

för gämingen, 37 § KL.ansvar

6.1.2 Anbudskartellfiirbudet

ianbudsförfarande anbudstävling allmänhetMed uttrycket attavses en

från beträffande viss angivenfordrar in anbud flera säljarebeställare

för deltar i anbudsförfarandet ocksåprestation och klargör dem attsom

upphandlinganbud. Ofta användsandra har att termenuppmanats somavge

upphandlingsförordningenbeteckning för detta. den statliga användsI

upphandling och förhandlingsupphandling.begreppen sluten

förbudkonkurrensbegränsningslag infördes s.k.1953 års KBLI ett mot

straffsanktionerat.anbudskarteller. Förbudet var

form samverkanriktade sig främst sådan organiseradFörbudet mot en av

s.k. anbudsringar inom främst byggbranschen.anordnades Dessaavsom

företag deltog iofta hemlig förhandsprövning anbud.innebar De somav

anbudsför-kartellsamarbetet exempelvis ha åtagit sig anmäla allakunde att

defrågningar till ombudsman de hade Omutsett. en aven gemensam som

tillsamarbetande önskade anbud ñck han anmäla dettaett om-avge

kontrollerade därefteroch därvid anbudssumman.budsmannen Denneuppge

efter kalkyler. företag,hade beräknats överenskomna Detatt somsumman

ikvotering eller enligt grund stodefter överenskommen tur attannan

arbetsuppgiften, underrättades ombudsmannen den lägsta anbudssum-omav

kunde därefterhade bland kartellmedlemmarna. Företagetuppgettssomma

förekom detpriskonkurrens från de andra lämna sitt anbud. Ibland attutan

högremedlemmar, inte stod i lämnade anbud medandra tur, an-som
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budssumma. Genom detta skapades intryck priskonkurrens hadeett attav
funnits vid anbudstävlingen.

Förbudet i KBL avsåg i princip avtal framtida samråd densamtom
praktiska tillämpningen avtalet inte samråd i enstaka fallav men utan

föregående avtal.

betänkandetI Konkurrens i bostadsbyggandet SOU 1972:40 föreslog

byggkonkurrensutredningen ändring anbudskartellförbudet i syfteen attav
förbudetgöra effektivt. Förslaget ledde dock inte till lagstiftning.mer

Nu gällande anbudskartellförbud bygger på det förslag 1978 årssom
konkurrensutredning lämnade i sitt betänkande konkurrensbegräns-Ny

ningslag SOU 1978:9. Utredningen uttalade bl.a. de erfarenheteratt som
hade vunnits vid tillämpningen KBL belägg för samrådatt utanav gav
föregående överenskommelse borde förbjudas.

Konkurrensutredningen uttalade vidare förbudsbestämmelseatt en ny
rörande anbudskarteller borde utformas så förbudet täcker både avtalatt

eller samverkan, sikte på framtida samarbete vid anbuds-tarannan som
givning, och sådant samarbete i samband med visst anbudsförfarandeett -
oberoende det sker till följd avtal e.d. Därtill borde enligtav om av

utredningen förbudet träffa det förfarandet näringsidkare överläggeratt om
inleda anbudssamverkan,att överläggningama leder tilloavsett ettom

samarbete. Något skäl för sådant samråd skulle falla utanför förbudetatt

inte föreligga. Till detta komsyntes önskemålet bestämmelsengöra såatt

effektiv möjligt med hänsyn till svårigheten leda i bevis vadsom att som
uppnåtts i fråga planerad samverkan. liknandeAv skäl borde förbudetom

enligt utredningens bedömning täcka det förfarandetäven näringsid-att en
kare söker förmå inleda otillåtet samarbete.att SOU 1978:9ettannan

s.220
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förslaget tillI uttalade departementschefenKL han fann det uppenbartatt

förbud vissa former anbudskarteller framgentatt ett ävenmot ärav

behövligt. Förbudet skall upprätthålla de förutsättningar anbudstäv-som
lingar vilar på bl.a. hård, prispressande konkurrens. Vidare gäller deten

enligt uttalandet dolt samarbete mellan dem skall konkurrera fåratt ett som

karaktär missbruk anbudsinfordrarens förtroende prop l98182:165av av

f..s.115

gällande anbudskartellförbud iNu 14 § har följandeKL lydelse:

Anbudskanellförbud

näringsidkare fårEn inte ingå eller tillämpa överenskommel-en
med näringsidkare eller i samförstånd med sådanse en annan en

tillämpa förfarande eller, i syfte så skall ske,ett gemensamt att
påtryckning påöva näringsidkare, överenskommel-en annan om
eller det förfarandet innebär vid anbudstäv-attsen gemensamma

ling för tillhandahållande tjänst eller nyttighetav en vara, annan
inom landet
Lnågon skall avstå från anbud,att avge
2.en anbudsgivare skall högre anbud elleränavge en annan
3.samarbete skall förekomma ifråga anbudssumma,annars om
förskott eller kreditvillkor.

stycket gäller iFörsta fråga överenskommelse eller ettom en
förfarandegemensamt som

har sin grund i flera näringsidkare tillhandahålleratt en vara,
tjänst eller nyttighet särskild juridiskannan genom en person

förmed dem funktioner säljorganisation ellergemensamma
innebär näringsidkare går för samfälld prestationatt samman

med anbud eller i den formen någon demgemensamt att av
medverkar underleverantör till anbudsgivare.som

näringsidkareEn har ingått eller tillämpat sådansom en
överenskommelse eller tillämpat sådant för-ett gemensamt
farande i första stycket tillåtet enligtärsom avses men som
andra stycket skall, han lämnar ianbud anbudstävlingom en

berörs därav, anbudetnär skriftligen lämnasenastsom avges
uppgift detta till den anbudet skall riktas till.om som

Med ledning de uttalanden igörs l98182:165 förbudetkanav som prop.

anbudskarteller hasägas väsentligen följande innebörd.mot
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Anbudskartellförbudet riktar sig vid anbudstâvlingar mellansamverkanmot

inledningen tillfaktiska och potentiella konkurrenter. bestämmelsenI anges

Härefter konkretiseras isituationer då bestämmelsen kan bli aktuell.de tre

innehållet i de beteenden förbjudna. bestämmelsenpunkter I görsärsom

vid anbudsförfarande.någon skillnad mellan dold och samverkaninte öppen

betydelse samarbetet enligt de deltagandes uppfattningsaknarDet även om

vägledande.enbartär

ligger däriviktig avgränsning förbudet det gäller samverkan vidEn attav

anbudstävlingar. bestämmelsen skall bli tillämplig fordras deFör att att

anbudsgivama andra anmodatstilltänkta underrättas harävenatt attom avge

de kommer få sådan anmodan. kan framgåanbud eller Det ävenattatt en

tillfrågas. finnssedvänja i branschen flera inte något kravDetattt.ex.av

anbudsinfordrandet samtidigt för alla tillfrågade. Förbudetpå sker gälleratt

vid avgivandeinte överenskommelse e.d. anbud inköp eller vidav om

infordrande anbud, s.k. inköpskarteller.av

otillåtet både ingå och tillämpa överenskommelse medärDet att att en en

näringsidkare rörande det bestämmelsen behandlar. Redanannan som

ingåendet överenskommelse innebär således förbudet överträds.attav en

betydelse överenskommelsen enligt de samverkandesDet är utan om
Ävenuppfattning juridiskt oförbindande. s.k. gentlemensär ett agreement

innefatta förbjuden överenskommelse. Anbudskartellförbudet ikan KLen

omfattar till skillnad från förbudet i både inriktningsamarbete medKBL

anbudstävlingar och sådant visst konkret anbuds-kommande ettsom avser

förfarande.

Även olika näringsidkare tillämpat förfarande otillåtet.ärett gemensamtav

fordras således inte kan peka överenskommelseDet att att enman om

träffats. sådant alltför kringgåsamarbete har krav skulle det lättEtt göra att

förbudet. Enligt utvecklas i propositionen till medvad KLnärmarsom avses

förfarande i samförstånd iakttaruttrycket näringsidkamagemensamt att



345

s.275förfarandesamordnatföreliggerhandlingsmönster; detvisst ettett

näringsidkamamedbeskrivs vadäven120. ettoch Där avavsessom

förbudettäcksvilket intehandlande,parallellt motiakttaget an-av

117.budskarteller s.

näringsidkare i syftenäringsidkare utövarPåtryckningar annanensom en

elleringås eller tillämpasskallöverenskommelseförbjuden att ettatt en
förbjudna.tillämpasförfarande skall ärförbjudet gemensamt

förbjudna deframgår lagtextenförfarandenredovisade ärNu omavsom --
anbudsgivare2från anbud,avstånågon skall1 attinnebär attatt enavge

skall3 samarbeteelleranbudhögre änskall att annarsen annan,avge
kreditvillkor.förskott ellerfråga anbudssumma,iförekomma om

Överenskommelse kanfrån anbudavståe.d. någon skall attatt avge

kvotering eller andraefterformen konkurrenteri denförekomma att normer
Även anbudåterkallelse lämnatsig.leveranser mellanbegärdafördelar av

medöverenskommelse e.d.det resultatförbudet, äromfattas enom avav
förbindakontrahentemas.k. kundskyddsavtal kankonkurrent. I ett en aven

andre.kund hos den Ettanbudsinfordrare ärinte konkurrerasig att somom

tillåtet.inteåtagandesådant är

Även anbudskartell-tillämpningaktualiserakonkurrensklausuler kans.k. av

tilli förslaget KLföljande uttalandesammanhang börförbudet. dettaI

återges:

reglerarellerockså bakomliggande avtalnärMen annat som
påsaknas det, sättanbudsbeställningar ärfördelningen somav

träffanäringsidkareförbjudet förbestämmelsen,framgår attav
tillämpaöverenskommelse ellertillämpaeller gemensamtettatt

innebärförfarandetellerförfarande, överenskommelsen attom
Även avtalanbud.skall avstå frånviss anbudsgivare ettatt avge

sig i generellnäringsidkare åtarinnebörde.d. attatt merenav
exempelvis vissanbudsgivningi näromfattning inte delta en-

innebär dettaotillåtet.näringsidkare deltar Menär attannan -
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vederbörande helt upphör med tillhandahålla nyttighet påatt en
anbudsmarknader eller huvudöver kan läget bli Hansett annat.
åtagande detta kan innebäragentemot han lämnarattannan om
den marknad det frågaär fallerDetta i princip inte underom.
förbudet kan bli föremål för ingripande enligt 3 närmen
förutsättningarna därtill föreligger 198l82:165prop. 276.s.

En överenskommelse konkurrent skall avstå frånatt tävla medom en att en
kan den formen han visserligenta deltar i anbudstävlingenattannan men

högre bud än anbudsgivare.ett Punkt 2 i första stycketavger en annan tar
sikte på bl.a. sådant s.k. skyddsanbud, vilketett i praktiken får samma
verkan den har lämnat högre anbud har avstått från deltasom om som att

i anbudstävlingen.

frågaI punkt 3 i första stycket i förbudsbestämmelsen anfördes iom

propositionen s.277 följande: Ett konkurrentsamarbete är ägnat attsom
påverka prisbildningen vid anbudstävlingar kan ske i form änannan genom

den avstår från konkurrens på såatt intesätt han lämnar anbud ellerene att

bjuder högre den andre.än Det kan nämligen förhålla sig så de bådaatt

deltar i tävlan därvid i samråd e.d. lika anbudssummormen storaanger
eller samarbetar på vidsätt anbudsgivningen i frågaannat anbudssum-om

Ävenförskott eller kreditvillkor. sådant samarbete såledesär otillåtet.ma,

propositionen s.277I f. behandlades olika situationer faller undersom
punkt såledesDet är förbjudet samarbeta ocksåatt delom en av
anbudssumman. En särskild form otillåten anbudssamverkan ärav

samverkan inte bjuda fast pris ochatt kräva visstom att gemensamtom
indexskydd kostnadsstegring e.d. undermot arbetets utförande. Det är även

förbjudet i samverkan generellt lämnaatt anbud. Vidare detärsamma
förbjudet samarbeta på det sättet beträffandeatt del prestatio-att man en av

avstår från inbördes priskonkurrens exempelvisnen attgenom attenas om
värdera kostnaden för viss del prestationen lika högt. Förbudet omfattarav

sådantäven samarbete i fråga priset består i alla i samförståndattom som
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visst pålägg pågör sitt i övrigt självständigt pris. Samarbete i frågasatta om
förskott eller kreditvillkor påverkar anbudssummans storlek otillåtet.ärsom

framhölls i propositionenDet samarbete leverans- elleratt ett om rena
konditionsbestämmelser standardiseringsartgängse inte omfattasav av
förbudet, inte bestämmelserna påverkar prissättningen direkt och påom mer

harsätt betydelse. I sammanhanget uppmärksammadesett s.k.ävensom

kalkylnormer. kalkylnormEn i egentlig bemärkelse ha till funktionangavs

endast kartlägga prestations omfattning föratt underlag föratten ge en
därefter följande individuell kostnads- och vinstberäkning. Samarbete

rörande sådana kalkylnormer omfattas inte förbudet anbudskarteller.motav

det fall låterFör i kalkylnormen ingå värderingsanvisningaratt man som
helt eller delvis binder prisberäkningen det frågaär kalkylnorm iom en

oegentlig bemärkelse. Samarbete kalkylnormer med sådant innehåll ärom

förbjudet, det har inriktning på anbudstävlingar.om

inte förbjudetDet är utbyta allmän information marknadsför-att om
hållanden, tekniska frågor o.d., inte heller inom bransch spridaatt en
information kostnadsutveckling under viss period, förändringom en av
officiella index eller Om därutöver samarbetarannat. attman om en
enhetlig prishöjningsmodell, påslag eller uppräkning e.d. kan dettasamma

falla under förbudet.

1978 års konkurrensutredning behandlade cirkaprislistor ärsom gemen-
för bransch och dessas förenlighet med förbudet anbudskar-samma en mot

teller. Utredningen ansåg sådana cirkaprislistor borde otillåtna iatt denvara
mån de hade tillkommit för anbudsförfaranden inteoch för vanlig butiksför-

säljning e.d. Avser cirkaprislista försäljning i allmänhet iär det principen

inte otillåtet för anbudsgivare självständigt använda prislistan vidatten

anbudsförfarande. Utredningen framhöll näringsidkare, verksamhetatt vars
till del anbudstävlingar ochstor därvid använderavser som en gemensam
cirkaprislista, inte kan undgå endast det skälet cirkaprislistanattansvar av
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jfr1978:9 s.22l, 415;formellt inte anbudstävlingar. SOU prop.avser

198182:165 s.1l4

paragrafens andra stycke.anbudskarteller iFrån förbudet undantaggörsmot

vidformer samverkanKonkurrensutredningen uttalade vissaatt av

fördel i fallnyttiga till beställarens elleranbudstävlingar kan och vartvara

utföras.skall kunnaför prestation anbudpåkallade denatt ett avservara

för säljorganisatio-Utredningen gjorde därför undantag från förbudet dels

särskildsådan näringsidkare,dels för samverkan att genomsom avserner,

för samfälld prestation medjuridisk eller på gårsätt,annat sammanperson

konsortiebildning någon demoftast elleranbud attgemensamt avgenom

enligtanbudsgivare. kundeunderleverantör till Detmedverkar ut-som

har skadliginte dessa former samarbete generelltredningen hävdas att av

Departementschefen fann undantag för1978:9 s.22l, 416.verkan SOU ett

5.124. fickvälmotiverat prop. Lagtextenanbud m.m. varagemensamma

föreslog.utformning den utredningendock än somen annan

undantagen förtill från de två förstaframhölls i propositionenDet KL att

föreliggerskiljas situationsäljorganisationer konsortier skall denoch som

väsentligaföretag bildar juridisk endasjälvständiganär varsen person

för i lämna anbuduppgift måste bedömas finnas till egetatt att namnvara

princip utföra för sig.och företagen i kunnatpå prestationer vart ett avsom

anbudskartellförbudet undananfördes saknas anledning fråndetDet taattatt

med begreppenformalkonstruktion sådan eller liknande ochart attav enen

anbudsäljorganisation samfälld prestation medoch gemensamt avses

198182:165 s.278 f..något helt prop.annat

för sådansäljorganisation enligt lagtexten endastför gällerUndantaget

för säljorgani-organisation särskild juridisk Utmärkandeär enperson.som

vissasamordningsvinster de samverkande kansation göraär attgenomsom

rättssubjektet och där skötsfunktioner förs till det särskilt bildadeöver

motiven ske i varierandeför dem. överförande kan enligtEttgemensamt



349

konkurrensintensiteten påVidare samarbetet kan ökaomfattning. nämns att

inte tillkommitförutsätts säljorganisationen harviss marknad. Det atten

tillämpligt i det falletendast för viss anbudstävling. Undantaget ävenären

medlemmarna.prestationen utföras de samverkandeskall endastatt av en av

föri prestationer det befogat med undantagsamfälldhet görDen ettsom

förkontinuerligt förekomstensäljorganisationer föreligger i stället genom av

anförs iföretagen funktioner, detsamverkandede pro-gemensamma

positionen s.279 f..

propositionen följandeundantaget för konsortier anfördes ifrågaI om

s.280:

gälla i frågaPå utredningen föreslår bör undantagsätt ettsom
sigvad brukar konsortier. kan detkalla Här röra attommanom

självständiga näringsidkare i enkelt bolag gemensamtavger
särskildanbud. Givetvis också för ändamålet bildakan de en

juridisk för här avsedda falletUtmärkande det är att enperson.
anbudstävling prestation för förviss är storsom varavser en

utföradem. Därför går de för denoch atten av samman
skiljer situationen från den förut nämndaVadgemensamt. som

princip frågaproformaanordningen i det reellt ärär att om en
samfálld i meningen och deprestation den att var en av sam-

prestationen. Vidverkande skall delta i utförandet enav
tillämp-därför få betydelse hurefterhandsbedömning kan det

signingen i praktiken, vill bildahar utsett om man en upp-
fattning förfarandets verkliga innebörd.om

näringsidkaretredje undantaget går pågäller samverkanDet ut attsom en

huvudtill anbudsgivare. sådan samverkanunderleverantör överär För atten

frågaskall omfattas förbud förutsätts dethuvudregeln äratttaget omomav

såledesUnderleverantören skallsamarbete mellan potentiella konkurrenter.

anbudstävlingen medhaft möjlighet självständigt konkurrera iha egetatt

anbud.
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framgårSom lagtexten skall den vill åberopa någon deav tresom av
undantagssituationema hannär anbud skriftligen lämnasenast uppgiftavger

det samarbete e.d. han deltagitom

innehållerKL i 29 § bestämmelse direkt sikte på anbudskarteller.taren som

Bestämmelsen har följande lydelse: En sammanslutning näringsidkareav
likställs i denna lag med näringsidkare. Ett beslut sådanav en samman-
slutning likställs med överenskommelse eller förfarandeetten gemensamt

i 14 §. Bestämmelsen innebär branschförening intesom avses att t.ex. en
får vidta de i 14 förbjudna§ åtgärderna och den har där angivenatt

upplysningsskyldighet. enligtEtt 14 § otillåtet samarbete mellan konkurren-

kan komma till uttryck i föreningenster stadgar eller föreskrifter. Det bör

framhållas samarbetet i förening inte behöveratt visa sig i skriftliga ochen

formeröppna för falla under förbudet.att

Förbudet anbudskarteller gäller vid anbudstävlingmot för tillhandahållande

tjänst eller nyttighet inom landet. Medav vara, annanannan termen

nyttighet bl.a. fast egendom, värdepapper och rättigheter olikaavses av
slag. Uppräkningen i paragrafen avseddär heltäckande. frågaIatt vara om
rekvisitet inom landet hänvisas till vad anförts i anslutning tillsom
redogörelsen för bruttoprisförbudet avsnitt 6.1.1.

Även i fråga anbudskartellförbudet gäller undantag för konceminter-ettom

transaktioner 15 § KL.na

uppsåtligenDen bryter 14 första§ stycket KL döms tillmot böter ellersom

fängelse högst år 34 § l KL. Samma straffskalaett gäller för uppsåtligp.
eller oaktsam överträdelse föreskriften i l4 § tredje stycket 34 2§av

VidKL. ringa gärningar skall inte dömas till 35 § KL. Enligt 36 §ansvar
skallKL vid uppsåtligt brott 14 förstagrovt § stycket dömas tillmot

fängelse i högst två år. Bedömningsgrundema för brott har redovisatsgrovt

under bruttoprisförbudet 6. l.l. Allmänt åtal kräver medgivande NO.av
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kanMD meddela dispens från anbudskartellförbudet, 16 § Dis-KL.

penspraxis redovisas i bilaga 2.

På i fråga förfarandensätt strider bruttoprisför-motsamma som om som

budet kan förfarande omfattas förbudet anbudskartellerett motsom av

prövas med stödMD KLs generalklausul. Ingripande med stödav av av
bestämmelse kan ske exempelvisäven samverkan isamma mot en

säljorganisation på grund undantaget i 14 andra§ stycket inteKLsom av

omfattas förbudet.av

6.2 Prissamarbete

Horisontell prissamverkan kan flera slag. har sedan långMan tidvara av

brukat skilja på bindande och rekommenderande överenskommelser som
motverkar priskonkurrens mellan de samverkande. prissamarbeteAtt ett

sker civilrättsligt giltigt avtal, kanske förenat med avtalsviteett ellergenom

skadeståndsskyldighet vid kontraktsbrott, kan visserligen sägas ägnatvara

fullgod genomslagskraft i prissättning.att fårDärav dockparternasge man
inte dra den slutsatsen prisrekommendationer skulle tillhöraatt den

deñnitionsmässigt mindre allvarliga klassen, därför de rättsligatt utan

påföljd får frångås. Bakom konkurrentsamarbete cirkaprislistorett genom

kan i det enskilda fallet finnas mycket starka krafter. kan ha långtDessa

styrka och omedelbar tillslagsförmåga,större än de avlägset befintliga,mer
rättsliga angreppsmedlen, de inär rättsmaskineriets slut träffar i form av en
lagalqaftvunnen dom skadestånd liknande.ellerom

Sådan påverkan kan starka band alla tjänaratt attavse gemensamma som
ingen bryter samarbete. Men det kan lika sig kraftiggärna röraett om
vedergällning utbrytare.mot en
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uteslutning branschförening avtalframställt hotEtt en som genomom ur -
viktiga ekonomiskaandra, och på sin storlek, framförhandlatmed grund av

sina på utbrytarenförmåner för medlemmar kan skapa stark attpressen-
efteriaktta disciplin. Ställd ekonomiska förmåner kan han kortdessautan en

i underläge föreningsmedlemmama dvs. konkurren-tid ett gentemotvara -
löpandeutbrytare kanEtt sätt ettannat att mot atttema. varareagera en

ñnansieringsflöde plötsligt däms i form kyla ellerbetydelsestor upp avav

från sida. Slutligen kanlikgiltighet den etablerade bankkontaktens tas

finnerexemplet prisutbrytaren före viktig köpruschperioddagarna attatt en

med denna hanleveranserna huvudvaran upphört. Det ärav vara genom

också säljerföreningsmedlemmar starkapriset konkurrerar med som samma

till Standardinvändningarvarumärke. Kanske vänder företaget sig NO.nu

då ofta från sida. Hållbarhetenden leveransvägrande leverantörenskommer

invändningar såsom från allmän synpunkt godtagbart försvarsådana ettav

givetvis förutsättningslöstför pågående leveransvägran måste granskasden

objektivitet. enskilda fallet kan invändningarna ha fog för sig.och med detI

fallet. Avstängningen kan då bero påkanMen även attmotsatsen vara

påföreningsmedlemmamakonkurrenterna tryck leverantörensatt att strypa

funnit fördelaktigast prisbilden inteeller denne själv detleveranserna att att

förekommande standardinvändningarnaTill de i NOs verksamhetrubbas.

måste vilket ofta lång tid på grund teknisksåledes granskas, tar avsom-
framfört, bl.a. följande påståenden frånkomplexitet hör, enligt vad NO-

sida:leverantörens

Återförsäljaren uppfyller kraven ilängre uppställda leverantörens
butikens inredning,selektiva kan då gälla belägenhet ellerDetsystem.

kunskaper dennes varumärke, graden service,personalens om av ex-
ekonomisk stabilitet, marknadsföringens utformning, intresse förponering,

Återförsäljaren brustit i samarbetsförmåga.varumärket eller harannat.
Störningar i produktionen begränsat varuinflödet till leverantören ochhar

måste därför först tillgodose andra tidigare lagda order. lägredenne Detav
återförsäljaren s.k. lockvaruförsäljningpriset hos utgör som ger

därför återförsäljamalönsamhet och skadar leverantören de andraattsom
intresset ilika villkor och därför för märketkan konkurrera tappar

invändningar förekommer.Också andra formerfråga. av



353

anförda belyser problem horisontellaDet med prislistor. dessaUtanettnu

skulle det nämligen inte finnas någon prislinje till vilken utbrytaren kan

tvingas tillbaka ekonomiska hot.genom

Även påtagliga reaktioner de slag avvikelserrelaterats kanutan av som ovan

från rekommendationer upplevas osolidariska och därför komma attsom

undvikas.

den anförda bakgrundenMot bör prissamarbete på sätt oavsettses samma

pådet bygger bindande eller rekommenderande överenskommelser.om

Genom begreppen hävdvunna påär konkurrensrättens område tvingasatt

kommittén dock använda dem fortsättningsvis. det gäller rekommen-Näratt

derandevägledande priser det främst frågaär prislistor framtagna inomom

för branschföreningar. det kan ocksåMen fråga samarbeteramen vara om

mellan endast mindre antal konkurrenter priser rekommende-ärett om som

rande. Prissamverkan förekommer normalt också inom gemensamma

säljorganisationer konkurrerande bildar.leverantörer Ensom gemensam

enhetlig prissättning kan här direkt följd den form valt förvara en av man

samarbete differentieradäven prissättning kan förekomma. För heltmen en

homogena emellertid enhetliga priserär naturlig följd ettvaror en av
Ävensäljsamarbete. andra former prissamarbete, konsortier,t.ex.av

förekommer.

6.2.1 Utvärdering gällande ordningav

1978 års konkurrensutredning föreslog bl.a. förbud horisontelltett mot

prissamarbete. remissreaktionenFörslaget, och departementschefens

i propositionenöverväganden med förslag till iredovisas bilagaKL

bilaga 2 praxisI har beträffande såväl prissamarbete marknadsdelningsom

sammanställts. utvärderingDen KL kommittén fått i uppdrag attav som
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i och dessmåste med nödvändighet sin utgångspunkt lagengöra ta

förarbeten.

anföraskonkurrensutredningens redovisning år 1978 vad brukarI av som

i fråga bindandefördelar med priskartellsamarbete 0.d. pekas, omsom

situationen bundet prissamarbeteprisavtal egentligen endast på med, ett

för stärkamindre företag led i åtgärdermellan eller medelstora ett attsom

på marknaden. Konkurrensutred-konkurrenskraften aktörerstörregentemot

dispensmöjlig-emellertid förbud medningens slutsats blev generelltatt ett -
ocksåför bindande prissamarbete, liksom för övrigtskulle uppställashet -

gjordes för bagatellkarteller.marknadsdelning. undantagEttmot

i avseenden.Departementschefen awisade dock förslagen förbud dessaom

föreslagnahuvudskäl åberopades det konkurrensutredningenDe motsom av

tolkningsproblem och räckvidd.priskartellförbudet för storvar

1978 årsrekommenderade fanndet gällde priserNär gemensamma

motivtillräckliga skäl införa förbud. sinakonkurrensutredning inte Iatt ett

samarbetemissbruksbestämmelsen uppställde emellertid i frågatill man om

företag dominerande ställning presumtionmellan tillsammans har ensom en

prisbildningnegativa effekter, inbegripet fara för sådana, på ochför

effektivitet. Därtill krävde konkurrensutredningen i sina uttalanden detatt

denna presumtion skulle visas samverkan vinster ellerför vändaatt att gav

sittbesparingar till godo. Utredningen avslutadekom konsumenternasom

prisjämförelseri denna del med understryka förenkladeatt attresonemang

inte kunde tillräckliga för godtaför köparna normalt skälutgöra att

marknadsdominerande företag. Enligt konkurrensutred-samarbetet mellan

uppfattning i fråga kostnadsbesparingarningens gällde detsamma bl.a. om

presumtionen enligtavseende kalkylering. Bevisbördan för bryta skulleatt

utredningen ligga på NOs motpart.
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Departementschefen diskuterade dessa uttalanden från utredningen men
ställde sig inte bakom dem. ställetI menade han det naturligt för MDatt var

utgå frän konkreta företeelser, alltså ådagalagdaatt förfaranden. Han

framhöll vidare bl.a. materialet i visst ärende vidatt, handenettom attgav
följsamheten låg till cirkaprislista, slutsatsen kunna blisyntesvar en att

konkurrensen fungerade och listan saknade betydelse i praktikenatt om man
inte in andra aspekter i bilden. Han menadetog avslutningsvis det bordeatt

lämnas till själv utformaMD de närmare principerna i frågaatt om
bevisningen.

detI aktuella sammanhanget detär värde analysera vilkennu attav

påverkan departementschefens har haft på rättstillämpningen.resonemang

finns fåHär avgöranden i SjälvfalletMD. måste därför intresse detvara av
fall avgjorts i ochMD behandlar prislistasenast försom som en gemensam

bransch, elgrossistfallet, 1989:27.MD Detta ärende dåbör jämföras meden

1980:26,MD rekommenderade för lokal lastbilstrafik.taxor Isom avser

båda fallen går inMD på frågan följsamhet till de rekommenderadeom

priserna ioch båda fallen finner MD visat skadlig verkan föreligger,att

bl.a. beroende på med olika former rabatter.system Det därförärav
nödvändigt gå in närmare på frågan följsamhet.att om

analysEn departementschefens relaterade förav nyss resonemang, som
närvarande viktigutgör del gällande rätt, vidnärmast handenen av attger
förslaget från 1978 års konkurrensutredning presumtion har avvisats iom
de bärande delarna. Vid låg följsamhet till cirkaprislista krävs i principen

enligt departementschefen tillkommande omständigheter icke närmareav-
angivet slag för vid rättstillämpningen nå fram tillatt skadlighetsbe-en-
dömning. praktikenI torde det vid sådant förhållande omöjligtnärmastvara
för NO bifall till sin talan i fall däratt utredning prisföljsamhetom

saknas, respektive finns tala till fördel för NOs motpart.men anses

Visserligen uttalade departementschefen han överlämnade åt självMDatt att

utforma de principernanärmare i fråga bevisningen. Departements-om
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till sin karaktärdockmåsteprisfölj samhetenframhävandechefens ansesav
rättstill-kraftig styrningfå,fall till effekt kunnaiellerutgöra, vart aven

följ samhetsamheten i betydelsenprisföljelgrossistärendetlämpningen. I var

ostridigt hög.listprisändringartillartiklar ochpå enskildatill listpriser

fullföljsbeslutetbedömningen i ärendet. Iha påverkatdockDetta synes
avgörandeti det tidigaretill uttrycktankegångar komdel de omsomen av

grossistvarierade rabatterbetraktades de1980.år Bl.a.åkartaxoma ensom

för konkurren-uttryckartiklaroch på skildaolika kundertill attettsomgav
beroendeansågsframgår intefungerade. Det resonemanget avvaraomsen

inte.ellerpå i sättdifferentieradesamverkandede stort sett sammaom

åri praktiken sedanfungeratmissbruksprincipen haranalys hurVid aven

främst fyra aspekter:framträder1953 i

praktiska tillämpningen.i denbeviskravetHur utser

uppfylla dettastår till buds för sökaVilka metoder attsom
krav.

tillgängligamöjligt nå meddetVilka resultat är meto-attsom
visstfrågan huruvidarelevans förresultatensder ettsamt

väsentlig deltäckerkonkurrentermellanprissamarbete som en
farainbegripetskadlig verkan,marknaden haraktuelladenav

för detta.

uppfyllaför sökatillgängliga metoder drarVilka4. attresurser
gällande beviskrav.nu

förbevisbördanmissbruksprincipen har NOtillämpningVid attav
konkurrensbegränsning.vissskadlig verkanföranledernäringsidkaren av en

På punktbevisningens styrka. dennanödvändigaförregler densaknasDet

måste dockBevisföringenprinciperna.själv deutformar MD närmare

missbruksbestämmelsen.irekvisiteninriktad de skildagivetvis vara
ialltså situationenenskilda falletomfattar endast detEftersom denna en-

påbörjan in sigtillmåste NObranschmarknadutpekad attviss en-
aktuella falleti just detprissamarbetettillräcklig grad beläggasöka i att
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fara för på prisbildningen ochellermedför negativa effekter eller detta- -
effektiviteten.

Kommittén i bilaga 1 redovisat de uttalanden bedömningenhar om av

horisontellt prissamarbete gjordes vid antagandetskadlig verkan som avav

års där redovisade förarbetsuttalandena får, med hänsyn till1953 KBL. De

uppläggningen alltjämt gällande. därför naturligtKL, Det är attansesav

cirkaprissättning i praxisbedömningen i fall horisontell har baseratsvartav

synbarligen påverkat prisnivån. Teoretiskt kanpå cirkapxisemahur man

vid driftdärvid i enlighet med förarbetena söka beakta kostnaderna somen

förhållandenasig rationell hänsyn till i branschen. Vidare harmedter

faktiska följsamheten till cirkaprisema. båda fallenbeaktats den I är

huruvida prissamarbetet verkar prishöjande ellerfrågeställningen den

prissänkningar.åtminstone motverkar

till början, alltså vid tillämpningenFörarbetenas tanke är, atten man av

konkurrenslagstiftningen skall söka jämföra rådande prisnivå med kostnader

drift därvid tillägg för företagarrisken i frågavid rationell ochgörasamten

för konsolidering, rationalisering och forskningmarginal Dennam.m.om

enligt konkurrenskommitténs mening skrivbords-framstårtanke som en ren

vidkonstruktion. Tanken har drag prisregleringstänkande därettav man

tvingasprövning ansökningar dispens från prisregleringen kunde gåomav

på sådan för söka kostnadsökningar borde släppasin väg att se omen

förenatigenom pristaket. måste uppenbarligen normaltDet antas vara

fastslå rationellmed de svårigheter söka utreda och vadstörsta äratt som en

drift i viss bransch. svårigheter dessa slag dessutom delJust ären av en

till i marknadsekonomiskt harbakgrunden system attatt ettmanav

tillräckligt för intevidmakthålla konkurrenstryck den ochvägenett att -
oftast fruktlösa försök till insyn utifrån tvinga framoch kontrollgenom -

rationalitet i produktion och distribution. finna metoder förRedan att att

analysera driften de enskilda prissamarbetande företagen, liksom hoshos

övriga företag marknaden, måste mycket svårt och utredningsarbetetvara
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omfattande. bedömning eventuellt når fram tillmycket Den kommerman

nödvändighet behäftad medmed osäkerheter eller inslagmedatt storavara

föremål för skiftandekan bli de värderingar.mestsom

blirBedömningen därmed också några resultat alls kan nåsatt om- -
fastslå kostnadsbilden vidmetoden söka s.k. rationell drift sigatt teren

orimligt resurskrävande. dessutom resultat värdeDen kanger vars vara

i rad avseenden och därmed naturligtvis särskilttveksamt be-en som

i i Frågan intevismedel departementschefensMD. ärprocess omen

1956 prisstelhetuttalande år utpräglad fall där skadlig verkanatt ettom var

förkunde handen speglar metoden med jämförelse medattvaraanses

vid rationell drift redan dåförhållandena ansågs någoten som av en

praktiken bevisningåtervändsgränd. har konkret den inteI kunnatartenav

sida.från NOSföras

realistiska möjligheter teoretisktavsaknad fastställa vidkostnadernaI attav

drift sig irationell kan tänka stället välja jämföra med denatt attmanen

prisutvecklingenprisutvecklingen eller i någon jämförbarallmänna bransch

eventuellt prisutvecklingen i motsvarande branscheller utomlands.

prisutvecklingen består emellertidallmänna blandningDen av en av

med högst olikartade förhållanden.branscher vissa internationelltI

prisutvecklingenkonkurrensutsatta branscher långsammare.är branscherI

konkurrens eller stark koncentrationutländsk med kan prisutvecklingenutan

betydligt snabbare. jämförelse med den allmänna prisutvecklingenEnvara

ringa bevisvärde.får därför ett

flera försvårasJämförelsen med eller branscher ingen bransch äratten av

andra helt lik. omständigheter manufaktureringden och dis-attsom

tributionstjänster fördelar sig olika mellan leden i branscherna kan göra

meningslösa. Går tilljämförelser utlandet tillkommer dessutomnärmast man

svårigheter såsom skillnader i beskattning, löner, svängningar i valutakurser
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insatsvaror jämförelserpåverkar kostnader för sådanagör ocksåattsomsom

blir värde.utan

sammanfattande omdöme det gäller jämförelser med prisutvecklingennärEtt

branschen blir sådana jämförelser aldrigutanför den aktuella kan räckaatt

prisutvecklingen i den aktuella branschen påverkatsför visa haratt att

prissamarbete.negativt ettav

uttalar sig konkret i frågan kvarstårEftersom förarbetena sedan graden av

fallet.följsamhet i det enskilda torde stå klart förarbetsuttalandenaHär att

fortfarande inflytande på rättstillämpningen.haft, och utövar,har ett stort

följ måste visaspå sådan samhet tvingas till börjankravetGenom att man en

faktiska priserna ligger i förhållande tillfastslå hur de den rekommen-söka

prisnivån. skall skaffa sig tillförlitligOm och därmedderade man en -
faktiska prissättningen måste i praktiken gåoantastlig bild den tillmanav-

fakturor eller andra verifikationer. Rabatter, i avsikt stimuleraenskilda att

rationella för säljaren,till inköpsbeteenden kommer här inköparna ärsom

mätningarna. innebärabilden och försvårar kan och komplexti Det ett stort

näringsidkareredan enda utreda den faktiska prisnivån vidarbete hosatt en

bestämt tillfälle. det krävs dels studerar helenda När attett man en

klarlägger följsamhet och förändringar ocksåmarknad, dels överatt man

uppgiften synnerligen arbetskrävande redan beträffandetiden, blir ett

Självapriskartellsamarbete i enda branschmarknad. det omfångstoraen

sådan arbetsuppgift har innebär dessutom uppenbar risk för att,ensom en

utredningen för valda historiska mätperioden avslutadden är efternär --
fall,till år i vissa resultatet redan föråldrat.kanske är Iett ettparupp

efter ytterligare tidsådant läge kan saken och därvid efter kanskenär-
förhandlingar med till slut kanlångdragna lättprövas MDmotparten av -
förhållandena då annorlunda eller måste bevisa såinvändas är NOatt att att

Från företagens sida kan vidare under själva gångenfallet.är ettav

handläggningen ilångvarigt utredningsarbete, eller under domstolen,

förändringar i prissystemet undersökningsarbetetgenomföras gör attsom
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måste få i praktiken Redan förändringar iinriktning eller göras attom.ny

prissystemet utförda utredningsarbetetaviseras kan det värdelöstgöra som

bevisning i kommande rättegång.en

Vad tagit sikte på situationen omfattande ochhar den attsagtssom ennu

periodenresurskrävande utredning för den visat på hög graduppmätta av

följsamhet. emellertid fråganmåste ställa låg pris-Härutöver man om

följsamhet fungerarnödvändigtvis måste tolkas konkurrensen väl,attsom

i lägen cirkaprisnivån varit många.awikelsema frånnär

inte sådan slutsats.Kommittén understryka kan dra Bl.a.vill att enman

gäller prisföljsamhetstal kan finnas likformig rabattgivning.bakom lågaatt

så fall ingen rättvisande bild konkurrensens styrkaI dessa låga tal avger

sedd köparens synvinkel. mycket väl förhålla sig så allakanDet attur

priser etablerats nivå vad skulle ha varit möjligtpå högre än utansomen

samarbete. totala konkurrenstrycket så vissSamarbetet kan ha sänkt det att

rationalisering förnyelse uteblivit och konkurrensen visserligenoch att

kommer till avvikelser från prisrekommendationema likväl påuttryck i men
högre finns praktiskt möjlig såprisnivå. ingen metodDet mätaatt atten

kommit bli fallet.att

Konkurrenskommittén risken för konkurrenstrycket skall försvagasattser

den avgörande delen problembilden.samarbetet Försvagasgenom som av

konkurrensintensiteten betydligt på situationkan medväg motman vara en

ineffektivitet, innovationer brister i resursallokeringen.färre och Som en

följd bristen bl.a. priser drivas ytterligarekonkurrenstryck kanav upp

till följd effektivitetsförluster. ikostnaderna Ökar Dessaattgenom av

praktiken svårmätbara osynliga förluster de kanske allvarligasteutgör

riskerna inte inmed prissamarbete och täcks mätningar baraett genom som

kan sikte på följsamhet exempelvis till prislista. Enbart ita en gemensam

kartellregistret finns för 250 prisöverenskommelsernärvarande mellan

konkurrenter. torde därmed uppenbart denna mätningarDet att typvara av
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ställaskanförmöjliga genomföra inom deinte är att somramen resurser

mätningarnaförfogandekonkurrensvårdande myndigheternastill de ens om-
fårTill bidrar effekternai sig kunde värde. detta antasattanses vara av

strukturom-då i form osynliga brister iuppstå först på längre sikt och av

andraför kapacitet. Till sådant kan dock ävenvandlingen eller stor

i skattesys-penningpolitiken elleromständigheter bidra, förändringar it.ex.

samverkande skadefaktorer blandas därmed och det kantemet. envara

andradenomöjlighet också vad beror den ellerbeläggaatt som ena

omständigheten.

svåra mäta.effektivitetsförlustemakan mycketSammantaget sägas är attatt

kartellsamarbetetbildlikt prislappen förkan här tala den doldaMan om

effektivitetsförlustema. skadlighetsbegreppet äreller de osynliga Som

sig just därfördet dessutom eller kanskekonstruerat rör att manom- -
givetvisvärdering änmåste riskvärdering. Vid sådan detärgöra en en

kanintemöjligt konkreta skadeeffekter, eftersom dessamindre beläggaatt

jfr detnutid. det gällande regelsystemet kräver sådant belägggälla Om

mycketelgrossistema itidigare nämnda MD-beslutet rörande har storman

förapraktiska huvudutsträckning rubbat de möjligheterna över ettatt

fareresonemang.

lång sikt fårfaktorer på avgörande betydelse från konsumentsyn-De som

enskildasynnerligen svåra och i vissa omöjliga i detpunkt delarär att- -
däremotfallet spåra, analysera dra korrekta slutsatser ärmäta, Detsamt av.

fördelarmycket enklare peka på kortsiktiga ekonomiska och andraatt som

sigprissamarbete föra sig. falletkan med det kan det röraIett omsenare

jämförelsevisst prissystem underlätta kommunikation ochatt ett avanses

effektivitets-faktiska priser någondet form kostnads- ochsamt att ger av

sig1978 ställdefördelar. bör konkurrensutredningen årDet poängteras att

falletgälldeawisande till sådana omständigheter alls såvitttyngd,att gavs

frånVärdetmed samverkande tillsammans dominerar marknad.som en

konkur-berörda fördelar enligtkonsumentsynpunkt också,vägerav nu
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renskommitténs mening, lätt jämfört faraskadebildmed den generelltsom

inbyggd i prissamarbete täcker väsentligär del markna-sett ett som en av

den. Blir konkurrenstrycket försvagat, finns det dessutom uppenbar risk för

det ekonomiska värdet sådana fördelar inte till någon förs vidaredelatt av

till konsumenterna. kan de kortsiktiga fördelarna mycketDessutom väl

på sikt negativa effekterna.komma de fall faran förätas I äratt vartupp av

detta betydande. Resultatet blir samhällsekonomisk nettoförlust, och deten

inget fördelafinns då förlusterna. kommer automatisktDessaatt utom att

i sin gå vidare till i formhelhet konsumenterna högre priser, när ettav

tillräckligt konkurrenstryck saknas.

framkomliga för fångaBristen på de negativa effektervägar att upp som

inträffatredan kan ha dolda för mätningar tillär har lett NOattmen som

prissamverkan ii ärenden grunden tvingats anlägga fareresone-ett rentom

Därvid det framgått synnerligen svårt till väsentligaär och delarmang. som

nutidomöjligt i kvantiñera och konkretisera de negativa effekter fåratt som

framtid. i enskilda piissamarbetsfalletbefaras i Söker det föramanen

på principiell nivå föroch allmänt peka på den fararesonemanget en -
minskat konkurrenstryck, och följderna därav, prissamarbete för medsom

missbrukssystemet inte fångasig den aspekten.är ägnat Dettaatt upp-
på vilket olika förarbetsut-beror på det har byggts medsätt systemet nu upp

utredningstekniska svårigheterna, den hänsyn vissatalanden, de tilltassom

fördelar de osynliga effektivitetsförlustemaekonomiska samarbetet, denav

redovisade faktorer.dolda prislappen och andra bevisbördekravDeovan

inbyggda i missbrukssystemet och just förhållandetnormalt detär attsom -
från fall till fall inte helhetsbild företeelsenprövningen sker och med en

sådan enligt det gällande rättsläget i bred omfattning leda tillsynessom -
ingripande måstefall prissamarbete det aktuella slaget släppasatt utanav av

form cirkelresonemang uppstårigenom efter Enrättssystemet ett ett. av

innebörddärvid i allmänna debatten eftersom skadliglätt den verkanattav

i enskilda företeelsen oskadlig eller på grundinte bevisats ärenden är av-
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lättidentiñerade och begränsade rationaliseringsfördelarnade rent avmer -
nyttig för konsumenterna.

Praxisgenomgången visat i vissa fall förhandlingslösningar uppnåttshar att

efter handläggningstidofta mycket utdragen bl.a. kan hahos NO, en som

tillämpninginnefattat utredningar SPK samarbetet. några fall harIav om av

efter ingett framställninguppgörelse skett det NO till fallMD. Enstakaatt

kan ha påverkats NO, bakgrund bl.a.uppgörelser att motav avav

ifrågasatt viss prissamverkans förenlighetförarbetsuttalanden, meden

måsteanbudskartellförbudet. beaktas beslut i elgrossist-Här även MDsnu

innebär anbudskartellförbudet ansågs inteärendet. Beslutet att vara

på i ärendet aktuella prissamarbetet.tillämpligt det

resursåtgångenomfattande i enskilda ärenden och självaDen rättssystemets

grundkonstruktion föranlett sighar, enligt vad NO NOuppgett, ansettatt

insatserna till framför driva pilotfall tilltvingad begränsa alltatt att

prövning i i förarbetena och praxis inbyggda faktorerna harMD. De genom

redovisats tidigare.Beslutdärvid kommit de resultat varigenomatt somge

tid avskrivit prissamarbetsfall enligt påpå har har NO grundatsNO senare

till följd elgrossistärendet får gällandevad rätt.av ses somsom

hävdats NO drivit alltför få ärenden till och dethar MDDet att att

möjligheternuvarande inte 1980 årsdärmed uttömda. Redanärsystemets

begränsade möjligheter förhandlingsvägenavgörande NOs att stoppa

horisontellt prissamarbete. 1978 års inteIoch med konkurrensutredningatt

för sina förslag for skadliggehör presumtion verkan flyttadesvann om

1982positionerna inte framåt års lag. har 1989 årsNumeragenom

i elgrossistärendet tillkommit hindrat möjlig-avgörande och i praktiken

i någon utsträckning rättspraxis.heterna utvecklastörreatt

den bakgrund analyserats det sig alltså högst osannoliktMot ter attsom nu

framdeles skulle kunna sig ha mandat i förarbeten föraMD KLs attanse
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årvidare i riktning konkurrensutredningen tänkte sigrättsutvecklingen den

1982står lagstiftarens ambitioner åreller Vidare det klart1978, längre. att

i praktiken. Då taladeuppfyllas departements-på långt har kunnatinte när

helt möjligheter snabbtförslaget tillchefen bl.a. KL attatt gav nyaom

slagkraften ansvarigaskadliga kartelliseringar, deåtgärdervidta mot att av

förslaget ochkraftigt dessabedömningar ökademyndigheternas attgenom

då förelåg gripamöjligheter inhelt andra änmyndigheter att motsomgavs

lagstiftaren redovisadeintentioner därmed harpriskarteller.bl.a. De som

infriasbedömning inte kunnat med denkommitténsenligt systemupp-

gäller.byggnad som nu

utvärderingenredovisade denna bak-Kommitténs den ärslutsats motav nu

förarbeten varit otillräckliga förgeneralklausulen i dessKLgrund samtatt

förekommitangripa prissamarbete i fleraframgångsrikt detatt som

omfatta hela elleri många fall kommit delarbranscher och att stora avsom

marknaden.

Marknadsdelningskar-teller6.3

samarbetar iblandpresumtiva konkurrenterellerKonkurrenter attgenom

sig. Delningen kan ske i olika formermarknad mellanvissdela varaven

deKvoteringen kan innebära ochkvoteringsavtal är att var en aven.

eller försäljning till viss mellan demsin tillverkningsamarbetande begränsat

sammanlagda omsättning. be-andel deras Genomöverenskommen av

överskrider sinskadeståndsskyldighet e.d. för den kvotstämmelser somom

effektivt.sådant avtalkan görasett mer

beteckna områdesdelning.delning brukarformEn sommanannan av

samarbetande får sitt geografiskaförekommer och deDärvid att var en av

övrigas sida.från från de Med dettadistrikt sälja fredat konkurrensatt

distriktet.förbud utanför detförknippas mot att egna
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Beroende på hurförekommer.marknadsdelning efter kundslagOckså

geografisk delninglikvärdigt medantingenurvalet sker kan detta envara

på sistnämnda avtal mellanexempel det äreller ha Ettannan

till vissa köparna pådem skall sälja endastkonkurrenter att av enom en av

till övrigaden andre de köparna.marknad och

Därvidmarknadsdelning hemmamarknadsskydd.kallassärskildEn typ av

utländsk konkurrent.sådant skydd medsäljare träffa avtalkan om enen

inte skallsäljaren i sitt land mötasinnebär i allmänhetDetta att av

från utländske avtalsparten.konkurrens den

samarbetandedelning sikte på och deYtterligare tar attart en aven av var

produkt, de övrigasig på tillverkning särskildspecialiseraskall somav en

skilda delarnafråga exempelvis defrån. kan härdå avstår Det avvara om

såsom fartyg.tekniskt avancerad produkt, etten

det förbud marknads-finns inte något generelltframgåttSom redan mot

sådant förbud. Förslaget,konkurrensutredning föreslogdelning. 1978 års ett

198182: 165överväganden idepartementschefensremissutfallet och prop.

förfarandet stridaredovisas i bilaga vissa fall kanförslag tillmed KL I

delninghuruvida sådananbudskartellförbudet. övrigt får fråganImot om

enligt generalklausulen.skadlig verkanhar prövas

Sverige intagit restriktivkonkurrensvårdande myndigheterna i harDe en

fanns ikartellregistretberörda formerna delning.hållning till de Iavnu

Fördelningenmarknadsdelning.92 överenskommelser1990oktober avom

marknadsdelning följande.olika slag ärav

13vid försäljningKvotering

vid inköp 7Kvotering

32Områdesindelning

33specialisering
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Hemmamarknadsskydd 2

formAnnan 5

De överenskommelser, innehåller bestämmelser formannansom om av
marknadsdelning, gäller i flertalet fall byten eller fördelning butikslägenav
inom detaljhandeln.

113 avtal försäljningssamverkan i många fallom genom en gemensam-
försäljningsorganisation ingår i kartellregistret. Vissa avtalen omfattarav-
dock mycket antal företag, i frågaett lastbilscentraler.stort t.ex. Iom
tiotalet fall försäljningssamverkanär förbunden med marknadsdelning, i

regel kvotering.

antalEtt ärenden där frågor olika former marknadsdelning prövatsom av
redovisas i bilaga Slutsatsen dessa blir närmast densammaav som
beträffande prissamarbete, missbruksbestämmelsensäven otillräcklighetom

inte varit lika uppenbar i fråga marknadsdelning.om
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KONKURRENSVÃRDENS ORGANI-7.

SATION

7.1 Bakgrund

vi i avsnitt 5.1.1 förutsattes enligt lagstiftning skadligaSom äldrenämnt att

verkningar konkurrensbegränsningar förebyggasskulle kunnaav genom

övervakning registreringoch konkurrensbegränsande överenskommelser.av

övervakningsuppgiftema inrättades särskild byrå,För monopolut-en

redningsbyrån, inom kommerskollegium. förGenom blev det förstaKBL

gången möjligt med direkta åtgärder ingripa för hindra skadlig verkanatt att

konkurrensbegränsning. i första i förhandlingskulle hand skeDettaav

företagmellan berörda och det allmännas företrädare.

förhandlingsverksamheten enligt skapades näringsfrihetsrådetFör KBL

ålåg rådet till regeringen fall skadligNFR. anmäla sådanaDet att av

konkurrensbegränsning det inte gick komma till medrättaattsom genom

förhandling.

uppgifter enligt den 1 januari 1971 marknadsrådet,NFRs KBL övertogs av

också fick till uppgift tillämpa den otillbörliglagenattsom nya om

marknadsföring. Från början betraktades tillämpnings- och förhandlingsupp-

gifterna enligt förvaltningsfunktion i medKBL och deattsom en men

uppgifterna till vidrättstillämpande vidgades flera lagar lades allt viktstörre
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År marknadsrådet till mark-funktionen. 1973 bytteden dömande namn

nadsdomstolen MD.

förBefattningen för näringsfrihetsfrågor inrättades 1953ombudsmansom

enskilda ärenden behovetuppgifter enligt främst för i bedömaKBL, att av

skadlig konkurrensbegränsning.förhandling eller andra åtgärder mot

lagstiftning1960-talet diskuterades behovet skärptUnder motav en

Målet ansågs uppnåsriktpriser andra former prissamverkan. kunnaoch av

förstärkningar personalresursema hos ombudsmannaämbetet, somavgenom

år 1970 näringsfrihetsombudsmannen NO.sedan benämns

prövningbli föremål förkunde endast monopol och kartellerEnligt KBL

till är 1956 gjordesförhandling. prisregleringslagen komallmännaoch När

påändring i regeringen befogenhet hemställan NFRKBL att avsom gaven

visat sig skadligförordna visst högsta pris, detsedermera MD attom om

förhandling. 1956 årsvisst pris inte kunnat undanröjasverkan genomav

innebarmarkerade politisk omsvängning,beslut, övergavatt manensom

för hålla tillbaka prisökningar för iprisreglering medeldirekt attattsom
Övervakningslinjenprisregulator. komlita till konkurrensenstället som

1956:245 uppgiftsskyldighetockså till uttryck i beslut lag omom en ny

konkurrensförhållandenpris- och UL.rörande

januari 1957. Tilloch kanellnâmnd inrättades den 1SPKStatens pris-

fanns kvar sedanuppgifter från priskontrollnämnden,fördes vissaSPK som

monopolutredningsbyräkommerskollegiums ochvärldskriget, samt

marknadsförhållanden inom kollegietsavdelningen för analys pris- ochav

således följabyrå. huvudsakliga uppgifter blevstatistiska SPKs att

i syfte framomständigheterna vid prissättningenprisutvecklingen och att ta

effektivfungeradeunderlag för bedöma konkurrensenatt som enom

i Vidaresina övervakande uppgifter hade SPK stödprisregulator. UL.För

uppgifteruppgifterna. det verketsbetonades konsumentupplysande Ide nya
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ingick informera allmänheten, biträda ombudsmannenNO och ochatt att

utredningvid ärende enligt och föra kartellregister.MD KBL attav

uppgifter prisövervakning ambitionsnivåSPKs med fick högre underen

1970-talet prisreglering åter började medel för stabilise-när användas som

ringspolitiken. Två förstraffsanktionerade former kontroll övernya

prispolitikföretagens skapades. innebar dels prismyndigheten SPKDe att

kunde träffa överenskommelse företagare pris inte fickmed sedanom som

överskridas, myndigheten intedels kunde föreskriva prishöjning fickatt att

förränvidtas viss tid efter det till myndigheten.den anmältsatt

regleringsåtgärder prisövervakningTanken med dessa och med skärpten var

tendenser till prisstegringar fångas påskulle kunna tidigt stadiumatt ettupp

och myndighetens försorg bringas till regeringens kännedom. dettaIgenom

syfte utarbetade anmälningsförfarande,SPK omfattade drygt 3 500ett som

företag och branschorgan. Vidare kontinuerliga överläggningarhöll SPK

med företag och branschorgan och ställde mänadsrapportersamman om

prisutvecklingen. andra huvudområdet för utrednings-Det SPKs arbete var

verksamheten underlag för prisövervakningen.som gav

gällande konkurrenslagstiftning liksom tidigareNu KL bygger den KBL

på den s.k. förhandlingsprincipen, innebär i första hand skallattsom man

tillförsöka komma med konkurrensbegränsningar skadligrätta harsom

verkan förhandling. Vid tillkomsten tankenKBL NFRgenom av var

förhandlingarna,skulle för i praktiken blev det ombudsmannensvara men

förhandlingsarbetet. framgick beskrivningöver Som redan dentogsom av

lämnas förhandlingsarbetet i 198182: 165 med förslag till KLsom av prop.

flestakan de konkurrensärenden avslutas under NOs handläggning.

uppgifter har således successivt från framStatens utvecklats underlagatt ta

för belysa konkurrenssituationen och övervaka konkurrensbegränsningaratt

till använda tillgänglig information för påverka företagenatt att genom
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förhandling i sista straffsanktionerade förbud ochoch hand genomgenom

viten i syfte åstadkomma förändringar i företagens beteenden. Genomatt

lagstiftning myndighetsorganisationoch finansiering den somgenom av

förlagstiftningen institutionellakräver har tillhandahållit denstaten ramen

konkurrenspolitiken.förhandlingsprocess, varit förden grundensom

1988,i kraft den l oktobergällande instruktion 1988:980 träddeSPKs nu

pris-kartellnämnd tilldå ändrade från pris- ochSPK statensstatensnamn

och konkurrensverk.

uppgifter består i dagstatliga organisationen för konkurrensvärdandeDen

förvaltningsmyndighetema härNO och SPK deMD samt senareav -
terminologiregeringsformensbenämnda konkurrensmyndighetema. Med

domstolar;myndighet såväl förvaltningsmyndigheterkan ordet avse som

förvaltningsmyndigheter.används ordet dock endast Dennahär om

försäkringsinspektionema,organisation kan, i likhet med bl.a. bank- och

infrastruktur det harbetraktas del den ettansetts varasomsom en av

näringsliv.fungerandeintresse upprätthålla för välallmänt att trygga ettatt

till på 1950-talet låg förTill grund för den tredelade organisation komsom

åklagarfunktio-första uppfattningen väsentligt värde idet det ettär attatt

Nyetableringssakkunnigas betänkandeskiljs från domarfunktionennen

avsågs1951:27 Med åklagarfunktionenKonkurrensbegränsning, SOU
.

inför beslutandeuppgiften initiativ till ingripanden och detattatt ta

samhälleliga intressena. detföreträda dedömande NFR Förorganet - -
till utredningsresultaten böraandra borde det av hänsyn attomomsorgen

objektiva finnas både rådet ochframstå fullt dessutom ett avsom

Organisationen såledesoberoende utredningsorgan. byggdeombudsmannen

processförande utredandepå uppdelning mellan beslutandedömande, ochen

uppgifter.
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7.2 Marknadsdomstolen

7.2.1 Uppgifter och organisation

grundläggandeDe bestämmelserna MDs uppgifter och organisation finnsom
i lagen 1970:417 marknadsdomstol MDL. I MDLom attm.m. anges

handläggerMD ärenden enligt

konkurrenslagen 1982:729

2 marknadsföringslagen 1975:1418

3 lagen 1971: 112 avtalsvillkor i konsumentförhällandenom

4. lagen 1984:292 avtalsvillkor mellan näringsidkareom

5 produktsäkerhetslagen 1988:1604.

MD är specialdomstol. Den prövar ärenden enligt de nämnda lagarnaen

första och enda instans. Beslut fattats vinner omedelbart laga kraft.som som

Högsta domstolen HD kan dock bevilja resning. Vid prövningen av
företagsförvärv enligt KL skall domstolens beslut förbud förvärvetmotom
eller åläggande sälja aktier eller egendom fastställasatt regeringenannan av
för bli gällande.att

bestårMD ordförande och vice ordförande tio andraav en samten
ledamöter. Av de fyraär särskilda ledamöter, för ärendensenare tre om
konkurrensbegränsning och ärenden avtalsvillkor mellan näringsidkareom
och för ärenden marknadsföring, ärenden avtalsvillkor ien om om
konsumentförhällanden och ärenden produktsäkerhet. Ordföranden, viceom
ordföranden och de särskilda ledamöterna för ärenden konkurrens-en av om
begränsning och avtalsvillkor mellan näringsidkare skall lagkunnigavara
och erfarna i domarvärv. tvåDe övriga ledamöterna för sådana ärenden

skall ha särskild insikt i näringslivets förhållanden. Ledamoten för ärenden

marknadsföring, avtalsvillkor i konsumentförhällanden och produktsä-om

kerhet skall ha särskild insikt i konsumentfrågor.
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intefårsärskilda ledamöterna utsesoch deordförandenviceOrdföranden,

intressekategori. ärDäremotnågonföreträdakanbland ansespersoner som
företräderdemintresseföreträdare;ledamöter treövrigadomstolens avsex

ochlöntagarintressen. Förochkonsument-ochföretagarintressen envartre

finns Deersättare.ledamöternatio andradeordföranden ochvice somav
beslutför närdomared. ärMDavlagtskall hadomstolenitjänstgör

skall lika antalnärvarande. beslutIledamöter ärfyra andraochordföranden

och löntagar-konsument-företagarintressenföreträder samtledamöter som

delta.intressen

ärendenbehandlingvidsammansättning gällerMDsDet avsagts omsom
Ärendena efteravgörsi sak.prövningvidavgörande ellerslutligtför annan

Ordförandenföredragning.efterellerdomstolenförhandling införmuntlig

vidarefränärendenavskrivaochåtgärderförberedandeföretakan ensam

handläggning.

marknadsdomstoleninstruktion för1988:1564 medFörordningen ger

vissaendastDärför verksamheten.bestämmelser attnärmare anges

tillämpliga MD.1987:1100verksförordningen äribestämmelser

ärendenAdministrativaför domstolen.chefadministrativOrdföranden är

ordföranden.elleri plenumdomstolenavgörs avav

hand-vidvilka biträderjuristersekreterarefinnsdomstolenHos tre --
kansli.knutetTill domstolen ärverksamheten. ettdömandeläggningen i den

domstolenochinstruktionenregleraskanslietvidArbetet avengenom

ochordförandensju anställda,Domstolen hararbetsordning.antagen
ordföran-endastdetdomstolens ledamöter ärmedräknade. Avsekreterama

heltidssyssla.uppdragetharden somsom

ochövriga ledamöterordförande,viceordförande,Regeringen utser

Övriga domstolen.tillsättstjänsterdomstolen.iersättare av
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3,3 milj.kr.anslagits199091budgetåretharMDFör

Verksamheten7.2.2

NO, KO,på begäranprövning itill MDärende kanEtt tas avupp
ellerlöntagarekonsumenter,sammanslutningellernäringsidkare av

dominerande antaletheltframgår det7.1tabellnäringsidkare. Av att

emellertidKonkurrensärendena ärtillämpningen MFL.ärenden avavser
uppskattarövriga ärendetyper. MDarbetskrävande ängenomsnittligt mer

ärendenhandläggagår förarbetstiddomstolens30 % attungefäratt av
år.5år varitunderenligt KL, ca persenaresom

ärendenavgjordaslutligtochinkomnaAntal7.1Tabell

1989-01Ärendetyp 19881986 19871984 1985
--06

Ärenden konkur-enligt
rensbegränsningsla-
genkonkurrenslagen

6 26611 l 1Inkomna
3 l5 4enskild 4ingivnadärav partav -

29 312713Avgjorda
555 27 l 1Balanserade

Ärenden marknads-enligt
föringslagen

16336 l2835 33Inkomna
ll172017 llenskild 21ingivnadärav partav
203826 333627Avgjorda

25 2132292730Balanserade

Ärenden avtals-enligt
villkorslagarna

233 45 4Inkomna
221lenskild 2ingivnadärav partav -

245 244Avgjorda
2233 l3Balanserade

Summa
204046375 481Inkomna
ll25 201623enskild 27ingivnadärav partav

45 24444344 47Avgjorda
2837 32354140Balanserade

avskrivmng.avgjordaärendenAven genom
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syfteKLs att främjaär från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inomen

näringslivet åtgärder skadliga konkurrensbegränsningar.motgenom
Åtgärder kan endast riktas den näringsidkare föranleder denmot som
skadliga verkan. uppgifterMDs omfattar således inte sådan offentlig

verksamhet näringsverksamhetär till skillnad från vad gällersom som
för NO enligtoch SPK instruktionerna för dessa organ.

Antalet till inkomnaMD konkurrensärenden varierar mellan åren.avsevärt

1983-1985 ökade antalet ärenden, efter det i kraftKL trätt 1 januariattnya

1983. begränsadeDet antalet ärenden hos MD detgör vanskligt draatt

några slutsatser utvecklingstendenser i ärendetillströmningen; det före-om

faller dock enligt tabell 7.2 finnas nedåtgående tendens under 1980-taleten

beträffande antalet ärenden har väckts NO.änsom av annan

7.2Tabell Antal inkomna konkurrensärenden 1975 1990-

intalärenden Initierade av
r NO enskild 9’ n

1975
1976 :2
1977
1978
1979 J
1980
1981
1982
1983 E5
1984 :2
1985
1986
1987 U
1988
1989
1990 J

Totalt iQ å 107

genomsnittligaDen handläggningstiden för slutligt avgjorda ärenden har

varit omkring 10 månader enligt tabell 7.3. Antalet slutliga beslut i

domstolen innefattar sakprövning uppgår denöver femårsperio-senastesom

den till 1-2 % det totala antalet ärenden handläggs NO.av som av
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7.3 Genomsnittlig handläggningstid för slutligt avgjordaTabell

månaderärenden

Ärendetyp 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Ärenden enligt kon- 14 4 10 10 11 11
kurrensbegrânsnings- 16 4 12 6 14 12
lagenkonkurrenslagen

Ärenden enligt 11 s 10 10 10 9
marknadsföringslagen 12 9 9 12 12 10

Ärenden enligt 1 6 9 8 911av-
talsvillkorslagama 1 1 1 6 8 9 9

Samtliga ärenden 10 1012 7 ll 9
12 7 9 9 12 9

handla Förggnmgsti sådanaärendenInom oarparentes avgiortsanges en en som genom
i eller jämförliga slutliga beslut.beslut sak

rättegångsskede. redovisarenligt inleds medKL ParternaProcessen ett

sina ståndpunkter och det bevismaterial de åberopar. Efterskriftligen som

för muntlig förberedelse domstolen vidflera sammanträdeneller avgörett

huvudförhandling frågan konkurrensbegränsningen har skadlig verkan.om

undantagsfall beslutar på grundval handlingarna i ärendet, såledesMDI av
Ärendenhuvudförhandling.sammanträde för där NO sökandeärutan

alltid efter huvudförhandling.avgörs nästan

konkurrensbegränsning har skadlig verkan, följerfinnerOm MD att en

förhandlingsskede för finna lösning förhindrar denhärefter attett en som

förhandlar företaget.skadliga verkan. Formellt det medär MD Detsett som

inledande företagetvanligt NO de kontakterna med ochdockär taratt

i de fallen behöver intehärigenom ofta kan nå uppgörelse godo. I MDen
Ärendet måste vidsig aktivt i förhandlingsarbetet. dock avslutasengagera

Härvid ochsammanträde inför domstolen. domstolen NOsprövarett om

konkurrensbegränsningens skadliga verkanföretagets uppgörelse innebär att

iDomstolen inte bunden uppfattning dennahar förhindrats. är parternasav

fråga.
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Ärendet förhindrad. inteskadliga verkan Om detavskrivs den är ärom

åläggande vid förförbud eller vitekan domstolen beslutafallet om

föregående förhandling.fattassådant beslut kanföretaget. Ett även utan

rättegångs-handläggningen också iärenden företagsförvärv skerI ettom

skede och förhandlingsskede.ett

handläggningen i regel mindre omfattande.dispensärenden Det ärI är

handlingarna.vanligt de påavgörsatt

bunden sökandens yrkandei gäller domstolen ärMDFör att avprocessen

ingripande beslutmeddela förpå så den inte fårsätt motpartenatt ett mer

198182:165 215-216.kan inrymmas i yrkandet prop.än s.som

enskild redovisas i tabell 7.2.initieratsAntal ärenden NOav resp. avsom

på initiativ enskild skallmål tagitsVid huvudförhandling i MDavsom upp

alltid kalla NO.

förekommitför sin talan. har dockSökanden skall underlag Detpresentera

sakkunnigutlåtande huvudför-efterfall då funnit skäl inhämtaMD att

kan använda förhandling Samfod-ärendena. MD även SPKBIVA- och

förekommit någon gång i ärende medutredningar. harkompletterande Detta

enskild sökande ärendet CPO Telecom.

särskilt huruvida skadlig verkanmellandom beslutakan s.k.MD avgenom

Användningen mellandomkonkurrensbegränsning föreligger. aven

meddelas mellandom.förefaller ungefär hälften NO-ärendenaöka. Iatt av
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Näringsfrihetsombudsmannen7.3

organisationUppgifter och7.3.1

för konkur-NOnäringsfrihetsombudsmandet finnsMDLI att enanges
viss tid.förregeringenenligt MDLrensbegränsningsfrågor. NO utses av

bestämmelserYtterligarelagkunnig.skalltjänstenInnehavaren omvaraav
instruktionmed1988: 1582i förordningeni ochfinns KLverksamhetNOs

näringsfrihetsombudsmannen.för

synpunktfrämja från allmänuppgiftinstruktion tillsinenligtNO har att en

fullgöraoffentlig verksamhetnäringslivinom och samtönskvärd konkurrens

instruktio-2 iEnligt §12följer och § UL.uppgifter KLövrigade avsom

särskiltskall NOnen
uppmärksamheti näringslivet ochkoncentrationsprocesser ägnafölja

företagmarknadsdominerandeförfarandenkonkurrensbegränsande som
tillämpar,

konsu-förbetydelse störrekonkurrensbegränsningar, är2. pröva som av
närings-helkonkurrensförhållanden inompåverkarmentintressen eller en

någonshindrarförsvårar elleravgörandepåtagligt och sättpåeller ettgren
näringsutövning,

etableringshinder,olika formergranska av
konkurrensbe-olämpligasamhällsåtgärder fåruppmärksamma4. som

undviksinslagförså behövs, verkaoch, däreffektergränsande att som
konkurrensen,onödigtvis begränsar

berördaandrainformera näringsidkare ochomfattninglämpligi5. om
kännedomfrämjakonkurrensärenden i övrigtiavgöranden samt om

betydelse.konkurrensens

tillämplignäringslivet.inom KL ärfrämja konkurrenssyftar tillKL att

ekonomiskdvs.driver näringsverksamhet,på myndigheterockså som

vinstsyfte. Enligt sinyrkesmässigtbedrivs med ellerverksamhet utansom

det allmännaregleringarockså förverkainstruktion skall NO att somm.m.

onödigtvis konkurrensen.begränsarintestår bakom
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ingriper enligt dels vid överträdelser förbud bruttopriser,NO KL av

konkurrensbegränsninganbudskarteller, dels bedöms kunna hanär en

skadlig fallet förhandling näringsid-verkan. det NO medI tar uppsenare

i syfte undanröja den skadliga verkan. Om sådan förhandlingkaren att en

leder till resultat NO godtagbart, kan NO väcka talan iinte ett ansersom

MD.

åtal för brott bruttopris- och anbudskartellförbudenAllmänt krävermot

medgivande NO.av

infordra uppgifter näringsidkare.befogenhet NO kanNOKL att avger

innansåledes ålägga näringsidkare anmälan näringsidkaren slutergöraatten

tillhandahålla uppgift,företagsförvärv 27 eller handling elleravtal § attom

för prövning enligt 28 ellerbehövs KL §. När NO harMDannat som

förbud åläggande enligt 3 eller 11 § får i sin tillsynmeddelat eller KL NO

uppgiftsskyldighetföreläggandet följs besluta motsvarande föröver att om

förbudet åläggandet. Under vissa förhållanden kanmed ellerden som avses

Åläggandenuppgiftsskyldighet 28 § enligt 27 ochåläggas KL.även annan

vite.förenas med28 §§ KL kan

instruktionen samråda med konsumentverketbör enligt KOV ochNO

med de myndigheter ikonsumentombudsmannen KO UL,samt som avses

bankinspektionen försäkringsinspektionen. vidareSPK, och NO kandvs.

biträde myndigheter för utredning i frågorenligt begära dessaKL somav

för prövning enligt lagen.betydelsekan vara av

myndigheten. Beteckningeninstruktionen chef för NOEnligt NOär avser

Vidare finns hos ställföre-både och myndigheten. NOsåledes enpersonen

förordnas regeringen för viss tid.i likhet med NOträdande NO, avsom

själv tillsätta. och ställföreträdandetjänster får myndigheten NO NOAndra

domstolserfarenhet.båda jurister medär
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iVerksförordningen huvudsak tillämplig påår NO. viktigt undantagEtt år

finns någondock det inte verksstyrelse vid myndigheten.att

Beträffande organisationen instruktionen det finns rotlar medattanger

uppgifter NO bestämmer. Förutom administrativ finnsenhet forsom en

närvarande fem rotlar med uppgifter hänförliga till olika branscher.

förestås avdelningschef,Rotlama byråchef eller avdelningsdirektör.av en

Rotelcheferna liksom flertaletekonomer, handläggare.är

Enligt gällande indelning har rotlarna följande sakområden:

Jordbruk inkl. insatsvaror,Rotel ñske, reglerade livsmedel, media,

datorer, kontorsmaskiner, vissa tjänster, vissa fackhandelsva-

-tjänsterochror

Dagligvaruhandel,Rotel viss livsmedelsindustri, kemisk-teknisk

industri, transportmedel, energi, ochvärme- vattenverk,gas-,

hotell, gatukök, kiosker, tobaksaffárer, vissarestauranger,

fackhandelsvaror och -tjänster

Särskilda uppgifter: Internationella frågor, företagsförvärv,

särskilda planeringsfrågor

Rotel Kreditmarknaden, försäkring, skogsbruk, skogsindustri, järn,

stål, Övriga metaller, Verkstadsindustri, grafisk industri,

återvinningsindustri, lotteri, spel och tips, vissa fackhandels-

-tjänsterochvaror

Särskilda uppgifter: Information, personalutbildning

Vissa fackhandelsvarorRotel -tjånster,och kemisk industri, fastig-

hetsförvaltning, renhållning, sjuk- och hälsovård, telepro-

dukter och -tjänster, tjänster, vissa tjänsterandrapostens

Rotel Byggmaterial, byggnadsverksamhet, vissa fack-transporter,

handelsvaror och -tjänster

Särskilda uppgifter: Offentliga regleringar, förbudsbestäm-

melsema.
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instruktionen NO avgörhandläggningärendenasfråga attI angerom
vid myndig-personalansvarsnämndenskallinte avgörasärenden avsom

Ärenden enligttjänsteman vad närmarekan avgörasheten. somav annan

i fårföra talansärskilt beslut. Uppdrag MDi arbetsordningen eller attanges

jurist.till tjänstemanendast ärlämnas som

uppgift fåråläggande lämna28enligt 27 och §§ KLbeslut attNOs

förenat med vite. Andra beslutbeslutet ärtill kammarrättenöverklagas om

får inte överklagas.enligtNO KLav

lokalvårdare;anställda 30 inkl.199091 29budgetåretfinnsVid NO

anslagitsbudgetåret 199091 harårsarbetskrafter.28,5 Förmotsvarande

milj.kr.8,9

Verksamheten7.3.2

år 1990NOpersonalresurserna hos34framgår7.4tabellAv att av

resursför-tabellen framgår ocksåärendehandläggning. Avföranvändes att

verksamhet ocholikadetämligen stabil mellandelningen är typer av

B-årsperioden.underredovisasredovisasärenden somsom

prioriteras med hänsynochtillämpningen KLverksamhet byggerNOs av

konsumentkollektivet. Etableringshinder ochförekonomiska utbytettill det

särskiltuppmärksammaskonkurrens skallförsvårarrättsliga regleringar som

dominerandedär företag harlikaså marknaderlagtillämpningen,i en

vikttillmätsPriskonkurrenssaknas.där importkonkurrensställning eller stor

marknads-prissamarbete elleri formkonkurrentersamarbete mellanoch av
Även verksamheteni deldensärskild uppmärksamhet.delning ägnas somav

politiska regleringsbeslutverkanslutligadenpå begränsagår attut av

förjämte instruktionen NO.ellerinte enbartNO sällan KL,åberopar
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NOhospersonellaFördelning7.4Tabell resurserav

198819891990Verksamhet
Antal%-andelAntalAntal %-llldd%-andel
person-perso-person-perso-person-perso- årnellaårnellahnella

resurserresurserresurser
27,87922,5Ãrendehandliggning 7818,975

2,592,9103,012beavarandeInfomation, av
ledninga-förfrågningar,

oñent-ideltagandemöten,
föredrag,ligautredningar,

utbildningm.m.
0,80,9 31,0 94samarbeteInternationellt

NordisktUNCTAD,OECD,
EGEFTA-ar-samarbete,

belagt-upper
2,592,692,39Administrativtarbete

100 27,8100 28,925,2100Totalt
Källa:NO

objektivi-ochofficial-enligtenligt skerKLärendenHandläggningen av
tillräckligtframskyldiginnebär NO är ettatt tatetsprincipema. Detta att

för-därvid beakta ävenbeslut ochunderbyggtvälför attunderlag ett

Handläggningsordningen följerförmån.tilltalarhållanden motpartenssom
näringsidkaremedkommunikationbl.a.bestämmelserförvaltningslagens om

för olikaResursåtgångenmotivering för beslut.ochärendetberörs avsom
konkurrensbegränsningarärendenfrekventafrekventaslag omresp.av

7.6.7.5 ochi tabellredovisas

1970-talet drygtärenden årligen450behandlathar NO1980-taletUnder ca

ärendena utgörs60 %150år. Mer än1960-talet drygt300 och avav

sigföretagaremuntliga frånskriftliga elleranmälningar ansersom--
Övriga ärendenfrån konsumenter.eller tasföretagförfördelade annatettav

initiativ.på N05 egetupp
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Tabell Resursåtgâng7.5 för olika slag frekventa konkurrens-av mer

begränsningar

Typ onkurrembegränsning 1990av
Antalärenden Jb-andelären- %-andelperso-

den nellaresurser
Anbudlsamverkan 14 3 5
Diskriminering 24 6 3
Etableringakontmll-hinder 12 3 3
Exkluaivavtal 13 3 3

Företagsförvirvsamgående 61 14 11
Kommunalabeslut 14 3 2
Lcvennsvigranavslingning 29 7 10
Missbruk monopolllillning 9 2 2av

Offentligaregleringar 19 4 4
Pris-ochrabattdiskrintineniug 6 1 3
Pris-ochrabattsamverkan 19 4 4
Underprissittning 16 4 3

Vertikalprispñverkaninkl.brutto- 14 3 2
prisirenden
Remisse 60 14 8

frekventaTot. Mer konkurrensbe- 310 73 63
gränsningar

Ella: NO

Antalet fall anmäls till åtal ungefär likaär står4-5 detstortsom som

fallantal förs till brukar bifoga åtalsanmälningarnaMD. NO rättsligsom en

analys och i övrigtäven bistå åklagaren under förundersökning och

domstolsprocess.

finns ingenDet regel i vilkaallmänt fall ärende skall läggasettsom anger

Anmälningar blir processuella hänsyn alltid registreradeupp. av som

ärenden. Telefonförfrâgningar registreras inte. Initiativärenden registreras

det med beaktandenär den totala administrativa kostnaden framstårav som

rationellt handlägga saken i form ärende. Ingripandenatt ett mot t.ex.av

företagsförvärv praktiskt alltid initiativärenden.är taget
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Resursåtgång7.6 för olika mindre frekventaTabell slag konkur-av

årrensbegränsningar 1990

konkurrensbegränsningar AntalTyp %-andel %-andelären-av
den ärenden personella

resurser

Annonsvâgran 2 0 -
Bojkottåtgârder 0 -
Försâljningssamverkau 10 2 -

försäljningsvillkor 3Gemensamma 1 -

Inköpssamverkan 4 l -
Kommissionsfiirs.—system l 0 -
Konkurrensklausul 5 1 -

6Köpvâgran 1 -

Marknadsdelning 3 1 -
organisationmedlemskap i 4Vägrat 1 -

Medlemsféreskrifter 8 2 -
Outsiderbekimpning 6 l -

Parallellimport l 0 -
Produktionsbegrânsning l 0 -
Statlig upphandling 3 1 -
Uppenbart för högt pris 12 3 -

Övrigt 43 10 -
Mindre frekventa konkur- 114 27 12Tot.

rensbegränsningar

Handläggning 424 100ärenden 75Tot. av
Källa: NO

sida i massmedia inkl.för initiativ från NOs främst uppgifterKällor är

25 % KL-ärenden hosfackpress, drygt totala antalet NO.som genererar av

Övriga försäkringsinspek-kartellregistren hos SPK bank- ochkällor är samt

tionema förstår drygt 5 %, tidigare 10 %, totala antaletnumera ca avsom

1989Bourdet, The Antitrust Bulletin 1 Fall 564.ärenden Se Yves s.

handläggare vanligen med 10-20 ärenden.NO-ämbetet arbetarInom en

svårare Handläggningen sker i fortlöpan-Rotelcheferna handlägger ärenden.

ställföreträdande fatta beslut.samråd med eller NO, dessa skallde NO när

till rotelchefema.mindre vikt beslutanderätten delegeradärenden ärI av
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till Anmälan till åtal fattasinnebära saken förs MD.Beslut i ärende kan att

först fråganhandläggningen; åtalsärende avslutas närunder ett om ansvar

dock ärende därförslutligt prövad. Vanligen avslutasför gämingen är ett

därförskadliga verkningar eller detinte sig kunna påvisaNO attatt anser

överenskommelse därförhandla fram med NOsgåtthar motpartatt en

skadliga verkningareventuellagjort åtaganden innebärdenne attsom

föra iärende kan själv talan NOförhindras. anmäler MD,Den ett omsom

ingripa.anledning eller kunnasig inte hafinner

ärendena, motsvarande 4-5förs mindreTill änMD procent avnumera en

i konkurrenslagstiftningenår. förhandlingsmodellenstycken Närper

föregångare skulle föratillursprungligen kom tanken, MDs NFRattvar

Utvecklingen harefter det skadlig verkan konstaterats.förhandlingarna att

huvudsakligen kommit förasförhandlingar i harmedfört dessa stället attatt

huvudförhandlingen iföregåttofta fortsättning deNO, som en av somav
Åklagarrollen särskilt framträdande.således intedomstolen. är

med biträde handläggaren.ställföreträdande talanför eller NONOMDI av

domstolen, medangår tillUngefär hälften de ärenden MD avgörs avav som

förberedelsen i domstolen.undermellan NO ochgörs motpartenuppresten

aktivt spåra överträdelsersig inte ha förNO att upp avresurseranser

anmälningaranbudskarteller. fåtalbruttopriser och Detförbuden mot som

återförsäljare blivitiförbuden regelförekommer brott görsmot somavom

anbudslämnare harupphandlare misstänkerförfördelade eller attav som

förs tilllika det antal fallAntalet åtal ungefärsamarbetat. är stort som som

%.dvs. 1MD, ca

Övriga 1990 skrivelser till60 stycken år ochärenden remisserärtyper av

rotelchef,ställföreträdande NO ellerfattas NO,regeringen. Beslut av

antalet remissärenden ökar.vikt. Tendensenberoende på ärendets är att
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konkurrensbegränsningarKL mellan näringsidkare. tillämpligDen äravser
Ävenbådepå och kommun de handlar inär egenskap näringsidkare.stat av

instruktionen skallNO bevaka konkurrensaspekter i offentligattanger

verksamhet. remissyttrandenFörutom kan informationNOgenom genom

och förhandlingar söka påverka kommuner och statliga myndigheter inteatt

onödigtvis begränsa konkurrensen.

Karaktäristiskt för förhandlingsarbetet utredningsarbete och för-är att

handling går hand i hand. utredningsmaterialDet läggs till grund försom

ställningstagandeNOs består till övervägande del uppgifter frånav

klaganden och NOs svårigheterna i utredningsarbetet består främstmotpart.

i vilka uppgifter skall införskaffas.avgöra huvudproblemEttatt är attsom

bestämma vad denär relevanta marknaden med hänsyn till densom

konkurrensbegränsning skall undersökas. Därefter skall effekternasom av

konkurrensbegränsningen bedömas i jämförelse med marknad utanen

konkurrensbegränsningen.

Under förhandlingsarbetet måste utredningsunderlaget hela tiden anpassas

till de uppgifter lämnar. Utredningsarbetet blir därför imotpartensom

praktiken förhandling mellan NO och där hypotesermotparten,en

fortlöpande och utredningsmaterialetprövas kompletteras.

Samråd mellan NO och KOKOV förekommer sällan.

SPK bank- och försäkringsinspektionema för kartellregister ochsamt är

ålagda biträda i frågorNO kan betydelse för tillämpningenatt som vara av

NOs del har kartellregistreringamaKL. För inte spelat någon fram-av

trädande roll underlag för ingripande med stöd 2 § Kartell-KL.som av

registren kan dock bakgrundskunskap kan till inyttage en som vara

prövningensamband med andra konkurrensbegränsningar deänav

registrerade, företagsförvärv.t.ex. nya
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har tidigare, under 1970-talet början 1980-talet, årligenNO och beställtav

20-tal utredningar Emellertid utredningarhos SPK. har dessa endast iett

undantagsfall till för ingripandenkunnat utgångspunkt enligt KL. Dettatas

gäller också de branschutredningar konkurrensförhållanden harSPKom som

initiativ. därförgjort på NOs beställningar hos SPK har undereget senare

inriktatsår begränsade utredningsinsatser i konkreta ärenden. Svårigheten

anlita utredningsorgan för fram förmed andra underlag KL-ären-att att ta

ligger i förhandlingsverksamhetensden

förstaResultatet NOs verksamhet i hand vad kommer deär utsom avav

förhandlingar förs med näringsidkare i syfte minska den skadligaattsom

iverkan konkurrensbegrânsningar. Utfallet talan och förslagMDav av av

ieller synpunkter lämnas till regeringen och andra myndighetersom

remissyttranden, skrivelser på också uttryck föreller verksam-sätt ärannat

hetens resultat.

7.4 Statens pris- och konkurrensverk

7.4.1 Uppgifter organisationoch

central förvaltningsmyndighet för frågor pris-SPK och konkurrensbe-är om

vakning. Verket har till uppgift främja från allmän synpunkt önskvärdatt en

inom näringsliv offentlig Sådankonkurrens och verksamhet. verksamhet

bankinspektionen försäkringsinspektionenoch har tillsyn över ärsom

Enligt iundantagen. 2 instruktionen 1988:980 skall särskilt§ SPK

bevaka och analysera konkurrensförhållanden prisbildning inomoch de
tjänsteområden betydelse föroch konsumenterna ellerär storvaru- som av

inte effektiv,där konkurrensen är
konkurrensförhâllandenbevaka och analysera och prisbildning inom de

insatsvaruområdenråvaru- och betydelse för ekonomin iär stor stortsom av
eller i övrigt väsentliga,är

offentliga regleringar påverkarbevaka och analysera hur pris- och
konkurrensförhållanden,
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bevaka4. och analysera konsumentprisutvecklingen inom landet och jämföra
den med utvecklingen i omvärlden,
5. följa förhållanden i omvärlden betydelse för prisutveckling ochav
konkurrens och, det behövs, belysanär den inhemska utvecklingen i ett
internationellt perspektiv,

frågorutreda kan betydelse för MD och NO vid tillämp-som vara av
ningen KL,av

frågor7. utreda kan betydelse för vid tillämpningenKOsom vara av av
AVLK,

informera resultaten bevakning och undersökningar i syfteom attav
främja från allmän synpunkt önskvärd konkurrens och öka konsumen-atten

prismedvetande,ternas
9. underrätta regeringen förändringar i fråga pris- och andraom om
konkurrensförhållanden kan komma i konflikt med övergripandesom
samhällsekonomiska mål,

informera10. NO, KOV och andra myndigheter i frågor kansom vara av
betydelse för myndighetens verksamhet med avseende på pris- och
konkurrensförhållanden och

föra11. kartellregister.

Enligt instruktionen skall SPK således lämna utredningsstöd till NO och

KO; verket kan också ersättning utföra undersökningar påmot uppdrag av
andra myndigheter.

årSPK sedan 1986är ansvarig myndighet för funktionen prisreglering inom

totalförsvaret.

tillämparSPK lagen 1956:245 uppgiftsskyldighet rörande pris- ochom

konkurrensförhållanden UL. Lagen har till syfte främja allmänatt

kännedom pris- och konkurrensförhållanden inom näringslivet. SPK harom

därför fått befogenhet från näringsidkare infordra uppgifter sådanaatt om
förhållanden. anmaningEn lämna uppgift kan förenas med vite.att SPK

skall föra registeräven över de konkurrensbegränsande överenskommelser,

vilka uppgift lämnas eller eljestverket får kännedom kartell-om som om
register. Talan myndighets beslut enligt försUL hos regeringen.mot en
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bankinspektionens ellerstår underfråga näringsverksamhetI somom

infordrarmyndigheterförsäkringsinspektionens tillsyn det dessaär som

uppgifter och för kartellregister.

för vissa be-Verksförordningen tillämplig på med undantagSPKär

befattning verksamheten.styrelsens med Detstämmelser rör angessom

finnas styrelse föri instruktionen det vid verket skallsåledes att en

regeringsuppdrag.sig på särskiltutredningsverksamhet inte grundarsom

generaldirektören medräknad.består tioStyrelsen högstav personer,

Enligt 10 instruktionen skallGeneraldirektören styrelsens ordförande. §är

i frågorstyrelsen besluta om

fram-undersökningar, i fallgenomföra omfattande närutomatt mera

myndighet,sådan undersökning gjortsställning av en annanom en

genomförd undersökning,godkännaatt en

undersökning.information godkändom en

undersökningar grundar siginte befogenhet besluta iStyrelsen har att som

myndighet.regeringen ellersärskilt uppdragett av annanav

myndigheten, finnsgeneraldirektören, chef för över-Under är ensom

Enligt in-ställföreträdare.tillika generaldirektörensdirektör ärsom

uppgifter inom de bransch-finns det inom verket enheter medstruktionen

för bransch-finns vidare enhetområden verket särskilt Det ensom anger.

informationsenhet,frågor, för fältverksamhet,övergripande enhet enen en

verkskansli.metodfrågor ochför statistiskaenhet ett

föransvarig för funktionenkanslichefverkskansliet finns ärInom somen

planeringschef,finnsfrågor. verkskansliet därutöverinternationella Inom en

utbildningschef.personalchef ochekonomichef, ADB-chef, enen enen

Övriga förenhetschefer. f.n. fem branschenheterleds SPK harenheter av -
boende,konsumenttjänster, byggande ochlivsmedel, konsumentvaror och
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energi insatsvaror för kommunikationer och transportmedel. Varjeoch samt

inom sitt bevakningsområde för marknadsbe-branschenhet löpandesvarar

vakning, utredningar, remissyttranden, prisfrågor övriga frågoroch kansom

hänföras till bevakningsområdet.

frågor för kartellregistret,för branschövergripande harEnheten ansvar

publikationema Aktuellt fusioner och Prisutvecklingen,framställer om

utredningar inte hänföras till viss branschenhet ochgenomför kan harsom

samordningsansvar för verkets uppgifter inom totalförsvaret. Enheten förett

priskontorenfaltverksamhet för samarbetet mellan och vidSPKsvarar

uppgifterna ingårlänsstyrelserna och för samordningen fáltresursema; iav

till priskontoren för faltverksamhetenlämna SPKs uppdrag ochatt att svara

statistiskai Stockholms län. Vidare finns inom enhet förSPK metod-en

frågor och enhet för information.en

Generaldirektören och överdirektören förordnas regeringen för viss tid.av

tillsättsAndra tjänster verket.av

budgetåret 199091 146 140 årsarbets-SPK har anställda motsvarande

krafter vartill kommer 6 årsarbetslcrafter finansieras genom upp-som

minskat.dragsintäkter. Antalet anställda har under de åren Anslagetsenaste

uppgår 49,8 milj.kr., dentill lönekostnadema störstautgör postenvarav

198990 2 milj.37,2 milj. kr.. Uppdragsintäktema budgetåret kr.cavar

tillunder hela 1980-talet, vilket har lettanslag har minskatSPKs att

70-tal tioårsperiod.minskat med anställda underpersonalen har ett en

faltorganisation förPriskontoren på länsstyrelserna SPKsutgör upp-

giftsinsamling; i finns inomStockholms län dock motsvarande resurser

organisation ingårenhet för fältverksamhet. länsstyrelsemasSPKs I

i allmänhet i de regionalekonomiska frågorpriskontoren enheterna. I som

hittills varit skyldigapriskontorens personal har länsstyrelsernarör att

samrådsskyldighet juli 1991.samråda med denna upphör den l AntalSPK;
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anställda och årsarbetskrafter i fáltorganisationen framgår tabell 7.7.av

Lönekostnadema för fáltorganisationen uppgick budgetåret 198990 till 19

milj. 26,8 milj.kr. och den totala kostnaden till kr.

verksamhetsåretTabell 7.7 Länsstyrelsernas priskontor 198990.

årsarbeten,Antal och i priskontors-anställda totalt och

verksamheten

Län Residensort Antal Antalirsarbetenan-
ställda

totalt i ipk- pk-
verlrsam- verksam-
hetat heten%

3 Uppsalalän 3 2,6 1,81Uppsala 70
4 Södermanlandslän Nyköping 3 2,4 1,24 52

Östergötlands5 3 3,0län Linköping 1,91 64
Jönköpings 56 län Jönköping 4,1 2,36 58

7 Kronobergslin Växjö 3 2,4 1,89 79
8Kalmarlän Kalmar 4 3,8 3,38 89
9 Gotlandslän Visby 2 1,8 0,33 18
10Blekingelän Kristianstad 3 3,0 2,02 67

S12Malmöhuslän Malmö 4,7 2,84 60
13Hallandslin 3,0 2,74Halmstad 4 91
14Götet: ochBoh.län Göteborg 8 6,9 6,08 88

Älvsborgs15 län Vänersborg 4 3,8 3,03 80
16Skaraborgslän Mariestad 3 2,8 2,26 81
17 3Värmlandslän Karlstad 3,0 2,82 94

Örebro Örebro 518 län 4,0 2,71 68
19Västmanlandslän 3 2,2 1,73Västerås 79

520Kopparbergslän Falun 4,9 2,23 46
21 3 2,6 75Gävleborgslän Gävle 1,96

4 3,522Västernorrlandslän Härnösand 2,84 81
Östersund 2 1,623Jämtlandslän 1,78 l 11

3 3,024Västerbottenslän Umeä 2,02 67
25Norrbottenslin Luleå 4 4,0 3,03 76

3 25 84 74,6 54,08Län 72-
1Stockholmslän Stockholm ll 10,6 10,00 94

Samtliga 95 85,2 64,08län 75
Käll SPK

7.4.2 Verksamheten

l oktober 1988 fick instruktion i vilkenDen SPK rollenen ny som

detaljgranskare på prisområdet Inriktningentonades SPKs ut-ner. av

redningsverksamhet frånlades allmänt kartläggande insatser till löpandeom

marknadsbevakning syftetmed öka den s.k. marknadstransparensen ochatt

probleminriktade l98788:1OOtill projekt bil. 9. Konkurrensef-prop.mer
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offentligafekter regleringar offentliga monopol med delvissamtav

konkurrensutsatt verksamhet skall särskildägnas uppmärksamhet. Vidare

skall verket lägga ökad vikt vid uppgiften informera sina utrednings-att om

resultat.

konkurrensfrämjande verksamhet gårSPKs på motverka olika formerut att

hinder effektiv konkurrens. Detta sker SPKmot attav en genom

följer företagens konkurrensbegrånsande åtgärder hit hör bl.a. uppgiften-
föra kartellregister och fram underlag för åtgärder enligt KLatt tar

regleringarbevakar beslutats riksdagen, regeringen eller statligasom av-
myndigheter föreslår regeländringaroch i syfte skapa bättre förut-att

sättningar för konkurrens

ökar marknadstransparensen, förbättrardvs. säljares och köpares-
rådande marknadsförhållandenkunskaper i syfte påverka derasattom

beteende.

Regeringen, och andra myndigheter,NO företag massmedia informerasoch

resultaten verksamhet.SPKs SPK det också viktigom av anser vara en

uppgift bedriva opinionsbildningför verket i syfte påverka attityderatt att

beslutsfattare, marknadsaktörerhos och konsumenter.

Resultaten verksamhetSPKs i olika produkter verketpresenterasav som ger

Som framgår tabell 7.8 för periodiskaSPK betalt sina publikatio-tarut. av

publiceras ioch for vad bok- rapportserien.och Lokala prissprid-ner som

ningsundersökningar, nyhetsbrev, verksamhetsberättelsen, utrednings-

kataloger, remisser och pressmeddelanden distribueras gratis. Informationen

till riksdagen, regeringen,riktas NO och andra myndigheter företag,samt

massmedia och allmänheten.
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budgetåret 198990publikationer7.8 SPKsTabell

intäkterkostnaderPublikationer utgåvorår antal ex per
cautgåva,

000 269 000900 280Prisutveckling 12
329 000000 274 000Energiaktuellt 10 l

fusioner 00034 000 39400Aktuellt 4om
172 000 107 000000Pris och konkurrens 4

155000 000141Böcker 7
156 118 00000028Rapporter

fnex.. Karteller och förvärv1991Fr.o.m.
friex 5 000.försåld inklusiveTotalt distribuerad upplaga ca

föregångaredesssåväl nuvarande KL ärgrundtanke bakom attEn som

motverkaaktivt bidrar tillkonkurrensbegränsningsfrågorpublicitet kring att

instruktionen föraochområdet. skall enligtmissförhållanden på SPK UL

Uppgifterkonkurrensbegränsande överenskommelser.register över om

efterföretagenöverenskommelser lämnaskonkurrensbegränsande av

alltså inte skyldighetföretagare haranmodan SPK. En att egetavav

spåranågot arbete medinitiativ insända uppgifter slag. SPKs att uppav

i verkets löpandeöverenskommelser ledkonkurrensbegränsande är ett

hjälpoperativa enheterna medmarknadsbevakning och utförs de avav

fáltorganisationen.

kommer till desskonkurrensbegränsande avtalregistrerar allaSPK som

registrerade.finns 1 250 överenskommelsernärvarandekännedom. För ca

formellt myndighetsbeslutkartellregistretInförandet i sker ettgenom som

fortlöpande.regeringen. Informationen uppdaterastillöverklagaskan

styrningför prioritering och SPKsKartellregistret dels underlag avavses ge

intressenterför antal andradels till NO ochverksamhet, ettnyttavara

registrering-företag, inköpare. samband medmyndigheter,departement, I

berörda företagvissa administrativa rutiner, kontakter medförekommeren

för föra kartellregistretEnligt beräkningar uppgick kostnadenverkets attetc.

198990, motsvarande mindre halv178 000 för budgetåret äntill kr. en

årsarbetskraft.
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redovisning regeringen, 1990-04-23Särskild tillsin resultatanalys PMI

delmål gårredovisat prestationer under följande a-hsinahar SPK utsom

på att

åtgärdas med stödbrister i konkurrensen kan KLbelysaa som av

monopolföretagsärskilt och analysera effektiviteten hosundersökab

tillämpningenförgenomlysa marknader sätt änc att annat genom av

påverka aktörernas agerandeKL

för öka konsumenternas prismedvetandebelysa marknaderd att

effekterregleringarsbelysae
efter avregleringförhållandenaf belysa en

prisutvecklingenbevaka och analyserag

i övrigt allmänt konkurrens-stimulera konkurrenssynsätt ochh ett

främjande åtgärder.

produkterslutprestationerdärefter hänförtsTill delmålen har rapporter,-
publikationer, pressmeddelandenkartellregistreringar, återkommande m.m.

Utredningsverksamhet i övrigtredovisas under kategorierna Uppdrag,som-
marknadsbevalcning. framhåller det svårtLöpande SPK äratt attsamt

aktiviteter från andra påverkande faktorer.särskilja resultatet verketsav

i mån insatser bidragit tillExempelvis det svårt bedöma vad SPKs harär att

avreglering på gång inom livsmedels-, boende- ochden ärsom nu

transportområdena. l9909l:100, bil. 15, anför föredragandeI prop.

departementschef redovisatvad gäller verkets resultatanalys: SPK har

i precisera delmål för verksamhetenförsta steget sin resultatanalys syfte att

praktiken fungerande för fördelafinna ioch Jagett system att resurser.

viktigt fortsätter förfina olikadet SPK arbetet med utveckla ochatt attanser

syfteresultatmått kan användas vid utvärdering verksamheten i attsom av

till.visa praktiska resultat SPKs verksamhet lederde som

redovisning resursanvändningen finns i SPKsdenI senasteav som

anslagsframställning prisbevakningen led i konkurrensbe-ettses som
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vakningen. operativaDen verksamheten redovisas i två huvuduppgifter -
utredningar och löpande marknadsbevakning. Utredningar indelas i

Uppdrag, helt eller delvis avgiftsfinansierade, och-
Utredningar i övrigt, finansierade förvaltningsanslag.är över SPKssom-

Övrig verksamhet beredskaps- och administrativa funktioner kan- -
betraktas konsekvenser huvuduppgiftema.som av

Resursförbrukningen, iuttryckt personmånader, uppgick för budgetåret

198990 till 614 personmånader,totalt 1 motsvarande 135 årsarbetskrafter.

procentuella fördelningen verketsDen personella på olikaav resurser

verksamhetsområden framgår 7.9.tabellav

Tabell 7.9 Fördelning SPKs på olika verksamhetsområ-av resurser

budgetåretden 198990

Verksamhetsområde Procentuell fördelning av
personella resurser

Helt eller delvis avgiftsñnansieradeuppdrag 21
Utredningari övrigt2. 19
Löpande marknadsbevakning3. 31
Remisser4. 1

5. Funktionen prisreglering beredskap 1
Administration pris-6. och hyresstopp 2av
Utveckling, utbildning och undervisning7. 9
Personal- och ekonomiadministration8. 16m.m.

Total resursförbrukning 100
Källa: anslagsframställningSPKs 1990-08-28

SPK lade således ned 21 % personellade helt eller delvisav resurserna

avgiftsfinansierade uppdrag. den löpande marknadsbevakningen,I som

förbrukadesvarade för 31 % de ingår många aktiviteter, bl.a.av resurserna,

fram material till fyraoch sammanställa verkets periodiska publikatio-att ta

föra kartellregistret internationellaoch bevaka de frågorna inomatt attner,

konkurrensområdet. Vidare uppgick resursåtgången för icke konkurrens-

främjande verksamhet beredskap och administration pris- och hyres-av
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tillstopp sammanlagt 3 % och resursåtgången för utbildning, utveckling

undervisningoch till 9 % de totalaav resurserna.

Totalt drog utredningsverksamheten 40 % verkets 645av resurser
personmånader54 årsarbetskrafter. Hur resursåtgången fördelade sig på

olika uppdragsgivare framgår tabell 7.10.av

Tabell 7.10 Fördelningen SPKs utredningsverksamhet på olikaav

uppdragsgivare budgetåret 198990

ÅrsarbetskrafterUtredningsverksamhet Procentuell för-
delning

Uppdrag, helt eller delvis avgiftsñnan-
sierade

för regeringen m.fl. 10 18-
för konkurrenskommittén 20 38-

Övriga utredningar
för regeringen 3 5-
för NO 5 10-

Egeninitierade utredningar 16 29

Totalt 54 100

Resursförbrukningen för uppdrag framgår tabell 7.11. dominerandeDenav

uppdragsgivaren budgetåret 198990 konkurrenskommittén svaradevar som
för drygt 23 uppdragsvolymen; regeringsuppdragens andel 15%.av var ca

Utredningar NO inte avgiftsñnansierade.är Sammantaget beräknas SPK

budgetåret 198990 ha 50använt personmånader eller drygt årsarbets-4

krafter för räkning.NOs NO-uppdragen svarade för omkring 10 % deav
totala utredningsresursema.
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Resursåtgång delvis avgiftsfinansieradeför helt ellerTabell 7.11

budgetåret 198990uppdrag

Andel % BeräknadUppdragsgivare Projekt Antal man--
avgiftdep.mynd. månader
kr.

Regeringen
Skjortstudien 4,7 1,8 200 000UDH-

5,7 200tele 14,7 OOOPost och C-
4,8 300 000Läromedel U 12,4-

250Billackering 4,9 1,9 OOO-
1,5 515Butiksstmktur i dagligvaruhan- 3,8 OOO-

deln l

Kommittéer
konkurrenskommittén:-

50PBL-uppdraget 2,1 0,8 OOO
10,5 400 000bygg och bo 27,0
56,8 750branschstudier 146,1 OOO

700 000studier för ägarutredningen 6,1 2,4-
570affiirstidsutredningen 17,1 6,7 000-

1,2begravningskostnadsutredningen 3,2-

Myndigheter
jordbruksnämnden 3,2 400 000traktorer 8,3-

115granskningsuppgifter jordbruks- 4,5 1,8 OOO-
nämnden

0,9 25 OOOmatkorgen KOV 2,3-
100,0Summa 257,2

Tillkommer för information
15,3schablonm.m.

272,5Totalt
Källa: SPK

budgetår. del ersättningarnaför uppdragen harVissa löper Enl projekt över två stor av
utbetalats budgetåret 198990.inte under

Konsumentverketkonsumentombudsmannen7.5

1990:1179 förvaltningsmyndighet försin instruktion centralKOV enligtär

itill uppgift stödja hushållen deraskonsumentfrågor. Verket har strävanatt

ställningeffektivt utnyttja sina stärka konsumenternasattatt samtresurser

på det finns regeringen utseddmarknaden. I MDL att en avanges

avtalsvillkor iför frågor marknadsföring,konsumentombudsman KO om
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skallInnehavaren tjänstenkonsumentförhållanden och produktsäkerhet. av

ocksåchefuppgick år 1973 i KOV, ärlagkunnig. KO-ämbetet varsvara

KO.

står under tillsyninte i fråga verksamhetgällerAVLK avsomom

sådanAvtalsvillkor iförsäkringsinspektionen 2 §.bankinspektionen och

inominspektionemai administrativ ordningverksamhet såledesprövas av

gällerordningtillsynsskyldighet. motsvarandeför deras allmänna Enramen
efter-1977:981. tillsynkonsumentkreditlagen KOV utövar överenligt

25 §.levnaden lagenav

1980:38 innehåller bestämmelserKonsumentförsäkringslagen om

underlåtenhet lämnagällerinformationsskyldighet i 5-7 §§. detNär att

underlåtenhetföreskrivs iinformation tillämpas det MFLsådan attomsom

möjlighetsåledesmarknadsföring. KOV harinformation vidlämna att

väcka talan iingripa MD.att t.ex.genom

efterlevs. Entillsyn produktsäkerhetslagen PSLKOV utövar även över att

till reglerförfattning skallmyndighet enligt att omsesom en annan

efterlevnadeni frågatillsynsmyndighetproduktsäkerhet efterlevs dockär om

frånframställningefterförfattningen; i sådana fall det KOVden är somav

myndigheten talan iden andra väcker MD.

instruktionen särskiltskall enligt 2 § iKOV

förhållanden konsumenternasoch följa hushållensundersöka samt
situation pä marknaden,

ellerekonomiskt, socialtuppmärksamma konsumentgrupper, ut-som
bildningsmässigt är svaga,

marknadsföring ochnäringsidkamasövervaka marknadens utbud samt
säljvillkor,

utformningriktlinjer för näringsidkamas marknadsföring ochutarbeta4. av
tillämpningför näringsidkamastjänster och andra nyttigheter samtvaror,

konsumentkreditlagen,av
efternäringsidkare sin verksamhet konsumenter-söka påverka att anpassa

syfte,åtgärder i dettastimulera näringsidkama vidtabehov och att egnanas
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utföra eller låta utföra undersökningar tjänster och andraav varor,
nyttigheter,

informera andra sådana konsumentproblem verket inte kanorgan om som
åtgärda,

främja information till konsumenterna förhållanden väsentligaärom som
för dem,

främja utbildning i konsumentfrågor,
10. stödja organisationer arbetar med konsumentfrågor,som
ll. stödja forskning inom verkets arbetsområde,
12. följa reklamens utveckling,
13. följa utvecklingen och beakta konsumenternas intressen beträffande
distributions- och varuförsörjningsfrågor,
14. för uppgiftercentrala i anslutning till konsumentverksamheten påsvara
lokal nivå.

fårKOV utföra undersökningar på uppdrag myndigheter eller enskilda.av

Ersättning för utförda uppdrag utgår enligt den verket fastställer.taxa som

Verksförordningen visstmed undantag tillämpligär på KOV, vars
generaldirektör också KO. Verketsär styrelse består tioav personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören styrelsens ordförande.är

Under generaldirektören finns två chefstjänstemän med samordnings- och

utvecklingsansvar för de verksamhetsområden verket bestämmer. Inomsom
finnsverket KO-sekretariat, uppgift främst biträda medär KOett attvars

dennes uppgifter enligt och ställföreträdandeMFL AVLK. KO chef förär

KO-sekretariatet.

Enligt instruktionen finns inom femverket enheter inom de konsument-

politiska områden verket särskilt finns tidskriftsen-Dessutomsom anger. en

het, administrativ enhet och informationssekretariat till verksled-etten

ningen. ställföreträdande KO förär generaldirektören i dennesersättare

uppgift KO. regeringen förordnadEn ställföreträdare för generaldi-som av

rektören är i övrigt för generaldirektören.ersättare

femAv de konsumentpolitiska fyraenheterna har huvuduppgiftersom

utredning, förhandling och information inom följande områden:
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Byrå 1: Hushållsekonomi och krediter, försäkringar, dagligvaror ochmat,

prisfrågor, hälsovård, datorisering förordningenföreskrifter enligtsamt om

bestämning volym och viktav

Byrå 2: Provning och metodutveckling, hushållsapparater, hemelektronik,

kemiska teknisk service, Standardiseringvaror,

Byrå 3: Boende, inredning och utrustning, beklädnad, produktinformation,

konsumentteknisk forskning, distribution, handikapp

Byrå 4: Transporter, och lek, marknadsföringsmetodersport m.m.,

produktsäkerhet, förhandlings- och ärendeservice.

Utbildningsbyrâns huvuduppgifter utbildning verksamhet inomär och lokal

områdena Ungdomsskolan och vuxenutbildning kommunal konsument-m. m. ,
verksamhet, folkrörelsema,samverkan med reklamens utveckling samt

könsdiskriminerande reklam.

Generaldirektören och dennes ställföreträdare förordnas regeringen förav

tid.viss Tjänster avdelningschef, ställföreträdande och chef förKOsom

administrativa enheten tillsätts regeringen. tjänster tillsättsAndraav av

verket.

Vid delegering enligt verksförordningen får uppdrag föra talan i MDatt

endast lämnas till tjänsteman lagfaren.ärsom

Enligt särskilda bestämmelser i i fallMFL, och PSL har KOAVLK som

inte vikt möjlighet utfärda förelägganden vilka, deär större attav om

näringsidkaregodkänns den gäller förbud åläggandeellerav som avses, som

meddelats MD.som av

Till verket knutna två rådgivande glesbygdsnämnden ochär organ,

konsumenttekniska nämnden. till uppgift biståGlesbygdsnämnden har att

råd distribution varuförsörjningverket med rörande och i glesbygd och

därmed sammanhängande frågor. Konsumenttekniska uppgiftnämndens är
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för vid utveckling upphandlingverka brukarkrav beaktas ochattatt av

produkter.

tillämpningen i allmänhet självt in det underlagVid AVLK KOVtarav som

utredningshjälpkan också begära SPK, enligt sinbehövs men av som

tillämpningeninstruktion skall biträda vid denna lag. Totalt köperKO av

tjänster för 60 000 kLår, huvudsakligen inomSPK drygtKOV av

verksamhetsområdet för byrå hushållsekonomi anlitar ocksål m.m.. KOV

för undersökningar hushållens utgifter.bl.a.SCB av

verksledningar träffas två gångerår,Tidigare brukade KOVs och SPKs men

samverkan, vid behov, på handläggamivå.har Ettdessa möten ersatts av

institutionellt samarbete och konsumentdelegationen förekommerKOV-SPK

inrättats för frågor tillreferensgrupp har stöd konsument-iden rörsomsom

organisationerna.

budgetåret 199091 182 anställda motsvarande 166 årsarbets-harKOV

budgetåret anslagits 70,2 milj.kr.krafter. harFör

försäkringsinspektionerna finans-7.6 ochBank-

inspektionen

riksdagenförslag i 1990912177 har beslutatEfter om samman-prop.

försäkringsinspektionen tillslagning bankinspektionen och centralav en

förvaltningsmyndighet, ñnansinspektionen. Nedan återges de hittillsvarande

inteuppgifterna för och försäkringsinspektionema eftersom beslutetbank-

ändringar beträffande tillsynsverksamheten. organisations-innebär några En

utredning i uppdrag föreslå hur den myndigheten skallhar närmareatt nya

organiseras.
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Bestämmelser för bankinspektionens verksamhet finns i förordningen

l988:93 med instruktion för bankinspektionen. Bankinspektionen är central

förvaltningsmyndighet med huvuduppgift tillsynutöva banker,överatt

bankñlialer och representationskontor för banker. ingårDet i inspektionens

uppgifter följa etableringar svenska banker i utlandetatt och utländskaav av
bankers dotterbolag och representationskontor i Sverige. Inspektionen är

tillsynsmyndighet föräven ñnansbolag, kreditaktiebolag, hypoteksinstitut,

fondkommissionsbolag, fondbolag, Stockholms fondbörs, Värdepapperscen-

tralen VPC Aktiebolag och Upplysningscentralen UC Aktiebolag. En

särskild uppgift för inspektionen följaär utvecklingen och främjaatt av

allmän kännedom pris- och konkurrensförhållanden inom tillsynsområdetom

föra kartellregister.samt att

fråga pris-I och konkurrenstörhållanden inom tillsynsområdet skallom

inspektionen samråda med NO.

Försäkringsinspektionen central förvaltningsmyndighetär uppgiftmed att

tillsynutöva det ensldlda försäkringsväsendet.över Verksamheten regleras

i förordningen l988:94närmare med instruktion för försäkringsinspektio-

åligger inspektionenDet följa utvecklingen och främja allmänattnen. av

kännedom pris- och konkurrensförhållanden inom försäkringsväsendetom

föra kartellregister. Inspektionen skall samråda med bl.a.samt NO i fråga

tillämpningen UL.om av

7.7 Kommerskollegium

Kommerskollegium central förvaltningsmyndighetär för ärenden riketsom

handel. Kollegiet har till uppgift handlägga frågor handelspolitik,att om
utrikes handel och inrikes handel, i den mån sådana inte sköts andraav
myndigheter, näringsrättsliga iärenden övrigt enligt särskildasamt

bestämmelser. Kollegiet skall enligt sin instruktion 1988:570 särskilt
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i frågoroch förslagyttranden rörgenomföra utredningar och lämna som
Europeis-med dem,och Sveriges avtalEGEuropeiska gemenskapemade

Ministerrådet,Nordiska FN:sfrihandelssammanslutningen EFTA,ka
ekonomisktOrganisationen förkommission för ECE,ekonomiska Europa

handelsavtaletallmänna tull- ochutvecklingoch OECD,samarbete
eller andrautveckling UNCTADför handel ochGATT, FN:s organ

i övrigt medområde, eller avtalpå handelnsorganisationerinternationella
ekonomis-på dethandelsförbindelser och samarbetefrämmande makter om

området,industriellaka och
artikelprisbestämmelsema itillämpningrörandeärenden2. handlägga av

Europeiska kol- ochSverige och1972 mellan22 juli20 i avtalet den
prisbestämmelserochjämte medlemsstaterCECA dessstâlgemenskapen av

liknande avtal,i
till internationellabehöver lämnasuppgifterstå till tjänst med som

inte andra myndig-området, i den månekonomiskapå detorganisationer
uppgift,det tillheter har

månexportreglering i denimport- ochärendenhandlägga4. varor,avom
uppgift,det tillinte myndigheter harandra

sådananotiñeraöverenskommelserinternationellai enlighet med
förordningen 1988:569i 2 §rådallmännaföreskrifter eller omavsessom

vissa föreskrifterunderrättelserlämnamyndigheterskyldighet för att om
enligt nämnda förordninguppgifterfullgörai övrigtsamt somm.m.

på kollegiet,ankommer
tullfrågorförslag i ochyttranden ochutredningar och lämnagenomföra

iicke-tariffära handelshinder ocheller andrai frågor tekniska utomom
Sverige,

näringslivsorgani-möjlighet, dei månmyndigheter och,berördadelge av
tillgänglig information EG:sintresse,anmälerföretagsationer och omsom

tekniskhandelshinderundanröjaverksamhet för natur,att av
bevakaoch inrikeshandelnutrikes-utvecklingen rörandefölja samt

andra myndig-i den mån intenäringspolitiska frågor,ihandelns intressen
uppgift,det tillheter har

revisorer ochoch godkännandeauktorisationfrågorhandlägga avom
tolkar ochrevisionsbolag översättare,samt av

sammanslutningaroch andrahandelskamrarfrågor10. handlägga avom
verksamhetsområde.inom kollegietsnäringsidkare

konkurrensaspekterverksamhetsområde harkommerskollegiumsInom

handelshinder TBT ochtekniskai frågorsärskilt röraktualiserats som

dumping.
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Övriga myndigheter7.8

Konjunkturinstitutet KI

utredningsorganKonjunkturinstitutet vetenskapligt forsknings- ochär ett

inom ochuppgift följa och analysera den ekonomiska utvecklingenmed att

ekonomin bedrivalandet, utarbeta för den svenska ochutom prognoser

i anslutning härtill.forskning

indelas i produktområden:Verksamheten kan tre

konjunkturprognoser institutets löpandeKonjunkturanalys och är

budgetåret 198889: 9 milj.kr.; verksamhetenverksamhet kostnad

tabeller och statistik för i förstaresulterar i underlagutgörrapporter, som

bedömningar åtgärder inomhand finansdepartementets behovet ramenavav

ekonomiska politiken.för den

metodutveckling för utvecklaForskning och kostnad 2,7 milj.kr.2. att

konjunkturutvecklingen, ekonomiskaför denmetoder analys av av

siktlängre och den ekonomiska politikens effekter.utvecklingen av

kostnad 1,8 utredningar i frågorSärskilda utredningar mi1j.kr. avavser

ekonomiskt-politiskt påintresse; projekten kan genomförasaktuellt

initiativ eller till följd utifrån.institutets uppdrageget av

reklamationsnämndenAllmänna ARN

År motiveringenreklamationsnämnden medKOV1980 bröts allmänna ut ur

uppgifter stå.helt fri från medorganisation med dömande borde parteratt en

1988:1583enligt sin instruktioni Nämnden harintressen verksamheten.

till uppgift att
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tvister konsumentermellan näringsidkarepröva och konsumenttvister-
rekommendation hur tvistema bör lösassamt ge om

sig i konsumenttvister på begäran domstolyttra av-
stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvis--

ter

informera konsumenter och näringsidkare nämndens praxis.om-
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Kommittédirektiv

Iir. l989:l2

konkurrenspolitikFörstärkt

1989:12Dir.

1989-02-02regeringssammanträdevidBeslut

K.Å.statsrådet Bengt Johansson,civildepartementet, zinfor.förChefen

förslagMitt

utreda hur konkurrenspoliti-tillkallas förföreslår kommitté attJag att en
Kommittén skallförstärkas.ytterligare kanken

förändrats inomkonkurrensförhållandena har olika sekto-hurkartlägga0
åren analysera vilkentio betydelseunder deekonomin samtsenasterer av
de centrala ekonomisk-politiskaförkonkurrensförhållandena har må-att

uppnås,skall kunnalen
ochgenomförda analysen uppmärksammadedenutgångspunkt imed0

bidra till ökad konkurrensverksamt kanföreslå åtgärderbrister ensom
konkurrenslagstiftningen,ändringarövervägasamt av

konkurrensförhållandena inom reglerade sektorer ochsärskilt analysera0
konkurrenslag-konkurrensen och prövaföreslå åtgärder ökar omsom

inom dessa sektorer,tillämpasutsträckning kanökadstiftningen i
möjligheter klar ochanalysera konsumenternaskartlägga och att enO en-

behövs lagregleringdet pris-prisinformation och övervägatydig en avom
tilll konsumenter,information

harmonisering med EG:smöjligheter till konkur-tillvaraförslagsinai ta0
renspolitik.

Tidsram

åtgärder inomoch förslagslutsatsersinabörKommittén ompresentera
förslagår Slutsatser och1989.utgångenvidreglerade sektorer senast omav

Öv-juliden 1 I990.börtill konsumenterprisinformation senastpresenteras
konkurrensförhållandena i ekonomin ochoch förslagslutsatserriga omom

årvid utgången 1990.börkonkurrenslagstiftningen senastpresenteras av
samrått statsrå-jag medhartill konsumenterprisinformationfråganl om

finansministern.samrått medjagharWallström. l övrigtdet
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Konkurrensförhållandena i ekonomin

Den stabila internationella konjunkturen har tillsammans med ett gynn-
konkurrensläge för svenskt näringsliv och starkt inhemskt efterfrå-samt ett

mångagetryck medfört i avseenden god utveckling den svenska ekono-en av
min. Produktionen och investeringarna har ökat, sysselsättningen hög ochär

låg.arbetslösheten Samtidigt har de finansiella obalanserna i ekonomin
minskat.

Sveriges ekonomi har således förstärkts flera områden är väsent-som
liga framtidaför den utvecklingen. Bilden dock inte genomgåendeär positiv.
Inflationen har varit snabbare genomsnittet förän övriga industriländer,

fortfarande lågsparkvoten och Sverigesär affärer med omvärlden visar ne-
gativt saldo.

Om det skall möjligt upprätthålla tillväxten och sysselsättningenattvara
krävs anpassning pris- och löneökningarna till den nivå vårgäller ien av som

Vid fortsattomvärld. höga pris och löneökningar kommer sikt bytesba-
lansen ytterligare försämras. förtroendet för vår växelkurspolitikatt att
sjunka påoch trycket öka. fårräntorna Vi investeringsutveck-sämreatt en
ling. tillväxten minskar och arbetslösheten ökar.

En övergripande uppgift för den ekonomiska politiken bidra tillär att ett
högre välstånd för alla. En snabbare tillväxt de samlade ochav resurserna

effektivare utnyttjande befintliga förbättrar möjligheternaett av attresurser
välståndet.öka Den ekonomiska politiken bör därför inriktas åtgärder
stimulerar utbudet och ökar tillväxten och utnyttjandetsom av resurserna.

iProduktiviteten Sverige har ökat långsamt under de åren.15 Sär-senaste
skilt anmärkningsvärt de årensär produktivitetsutvecklingsenaste svaga

bakgrund den kraftigt höjda investeringsnivån i näringslivet. Denmot av
svenska utvecklingen inte unik seddär internationellt perspektiv. Denettur

ändå anledning till och orsakssambanden bör utredas Detnärmare.ger oro
finns för närvarande inga tecken bättre produktivitetsutveckling ien
framtiden.

Prisökningstakten vissai delar den svenska ekonomin har underav senare
år varit betydligt högre denän genomsnittliga prisökningstakten. Detta har
gällt de delar ekonomin orienterade hemmamarknadenär ochav som

saknar betydande inslag utländsk konkurrens; särskilt de sektorersom av
omfattas regleringar och centralt förhandlade priser, livsme-som av t.ex.

dels-, bostads-bygga och transportsektorerna. Under år har de avta-senare
lade löneökningarna tenderat öka snabbare i de från utländsk konkurrensatt
skyddade sektorerna inom övriga. Kostnadsökningarän inom dessa sektorer

också slåtenderar snabbt igenom priserna.att
mellanKonkurrens näringsidkare leder normalt till att utnytt-resurserna

jas och tvingareffektivare företagen sina kostnader och priser.att pressa
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Den ekonomiska politiken bör därför bidra till väl fungerande marknader
för och tjänster tilloch öka konkurrenstrycket i de delaratt ekono-varor av
min där konkurrensen otillräcklig.är

För vidmakthålla och utveckla konkurrensenatt marknad detär vi-en
dare viktigt företag lätt kan etableras. Härigenomatt kan mångfaldennya
upprätthållas och förnyelse ske produktion och distribution. De hinderen av

kan finnas för etablering företag bör olika minskas.sätt En desom av av
viktigaste åtgärderna därvid i möjligasteär mån bort de regleringaratt ta av

marknad kan förekomma. Men det kan finnasäven andra hinderen som
vad gäller kapitalförsörjningen för nystartade företagt.ex. och brister i in-

formationen till dessa. Vidare kan kommunerna påverka konkurrensförut-
sättningarna på olika områden vad gäller etablering företag.t.ex. av

Den konkurrensutredningen SOU 1978:9senaste genomfördes för drygt
årtio sedan. Sedan dess har den svenska ekonomins struktur genomgått

mycket omfattande förändringar. Bl.a. har koncentrationen många mark-
nader i Sverige ökat. Samtidigt har ekonomin internationaliserats. på-Den
gående västeuropeiska integrationen torde i högreän grad komma på-att
verka denna utveckling. Integrationen syftar till ökat handelsutbyte inomett
hela det västeuropeiska området. Den svenska konkurrenspolitiken måste
ske i beaktande denna utveckling. Det innebär avvägning måsteattav en

mellan behovet koncentrationgöras och stordrift å sidan och önske-av ena
mål mångfald vad gäller antalet inhemska producenter å andra sidan.om

För stärka konkurrensen i svensk ekonomi har under åratt vidta-senare
gits åtgärder.rad Inom flera sektorer har betydande avregleringaren genom-

gällerförts. Det bl.a. kreditmarknaden och transportsektorn. Vissa offent-
liga monopol har lösts På livsmedelsområdet har parlamentariskupp. en ar-
betsgrupp jfr. 198889:47 nyligen tillsatts med uppgift till höstenattprop.
1989 underlag till livsmedelspolitik. Regleringenpresentera ett inomen ny
jordbruks- och livsmedelssektorn blir här föremål för analys. Regeringen har
också tillkallat särskild utredare med uppgift göra översyn pris-atten en av
regleringen på dir.fisk 1988:68. Inom bostadsdepartementet harm.m. ny-
ligen tillsatts utredningsman Departementsprotokoll Bo 1989-01-04 fören

analysera boendekostnaderna.att
Vidare har såväl näringsfrihetsombudsmannen NO pris- ochstatenssom

konkurrensverk SPK tilldelats offensiv, konkurrensfrämjande roll.en mer
fåttSPK har ändamålsenlig i anslutning tillorganisation sin in-en mer nya

struktion SFS 1988:980 och aktivt främja konkurrensenskall inom så-mer
väl näringslivet den offentliga SPK skall bl.a. analyserasektorn. hur of-som
fentliga konkurrensförhållandena.regleringar påverkar ochpris-

För på måstevidare den enligt mininslagna meningvägen kon-att nu
kurrenspolitiken Konkurrensfrågorna måsteytterligare förstärkas. tillmätas

betydelse. inom den svenska ekonominstörre Vissa delsektorer kan be-en
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frånbort och konkurrenshandelshinder kan behövaavregleras,höva ut-tas
motverka inhemskamöjligheternasamtidigtlandet attuppmuntras som

behöva förbättras.konkurrensbegränsningar kan

reglerKonkurrensfrämjande

ändamåll§ till främja1982:729 har enligt sinKonkurrenslagen att en
näringslivet åtgär-önskvärd konkurrens inomsynpunktfrån allmän genom

konkurrensbegränsningar.skadligader mot
MD2 § marknadsdomstolen be-generalklausuls.k.Enligt lagens ges

konkurrensbegräns-inom landetförhindra skadlig verkanfogenhet att av en
konkurrensbegränsningenverkan sättMed skadligning. att ettavses

påverkarfrån prisbildningen, hämmarallmän synpunktotillbörligtärsom
försvårar hindrar närings-näringslivet eller ellereffektiviteten inom annans

utövning.
innehåller med förhandling inför MD närKonkurrenslagen ett system

innebär domstolen skall framDettaverkan har konstaterats.skadlig att
§. åt-omständigheterna talar detta 4inte Deförhandlingsvägen, motom

tvingande för det enskilda företagetomedelbartkan ärgärder göras avsom
§.3fyra slag

meddela näringsidkare förbud tillämpa visstMDdet första kanFör att ett
konkurrensbegränsande förfarande ellerelleravtalsvillkoravtal, attannat

förbjudna.förfarande detväsentligentillämpa somsamma
åläggande tillhandahållameddela näringsidkaredet andrakan förMD att

tjänst nyttighet på villkorviss ellernäringsidkare annanen vara,annanen
näringsidkare.erbjuder andravad hanmotsvararsom

åt meddela rättelseåliig-tredje befogenhet MD s.k.för detDet att ettges
prisåläggande, dvs. åläggafjärde meddela MD kanför detgande och att ett

Sådantöverskrida visst högsta pris. åläggandeintenäringsidkare ettatten
år.högstunder viss tid,skall gälla ett

åtgärderna kan tillgripasuppräknade eller i före-deVar och ensamen av
Åtgärdenåtgärderna. medövriga kan förenasmed eller flera dening aven

§.10vite
innehåller tvåhärutöver straffsanktionerade förbud;Konkurrenslagen

bruttopriser, anbudskarteler.förbud s.k. dels förbuddels ett motmotett
bl.a. fårBruttoprisförbudet innebär näringsidkare inte krävaatt en enav

led dennenäringsidkare i inte skall underett att vsstettsenareannan
anbudskarteller innebär konkurrerande företagFörbudet htepris. attmot

anbudsgivning.överenskommelse former och villkor vidfår träffa om
ingripa företagsförvärv5-vidare möjlighetKonkurrenslagen att motger

iförvärv företag driver verksamhet Sverige. Sm§§. Lagen täcker9 somav
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företagsförvärv ocksåräknas förvärv aktier, andel i handelsbolag, rörelseav
eller del rörelse. Till företagsförvärv vidareräknas fusion. Kontrollen årav

på sådanainriktad företagsförvärv förvärvaren dominerandesom ger en
påställning marknaden eller förstärker redan dominerande ställning ochen

därmed frånleder till allmän synpunkt skadliga verkningar. Prövningensom
företagsförvärv lagd MD, efter ansökan iär första hand NO. MDav av

skall försöka förhindra den skadliga verkan förhandling. I sista handgenom
förbjuda förvärv.kan MD Beslutet förbud blir gällandeett endastom om

regeringen fastställer det.

Marknadsregleringar

områdenEn rad i ekonomin olika skäl föremålär för särskilda regle-av
ringar. Regleringarnas effekter på den ekonomiska utvecklingen i samhället
kan ha avgörande betydelse för möjligheterna uppnå effektivtantas att ett
och dynamiskt näringsliv. Inslagen reglering särskilt framträdandeår påav
livsmedels-, byggande, boende- och transportområdena.

årRiksdagen fastställde prop.1985 1984I85:166, IOU 33, rskr. 393 rikt-
linjer för samlad livsmedelspolitik. Det livsmedelspolitiska beslutet åren
1985 kan innehålla mål,fem nämligensägas produktions- och bered-ett
skapsmål, konsumentmål, inkomstmål, regionalpolitiskt målett ett ett samt

miljö- och resursmål. Det främsta medlet för uppnå dessa svårfören-ett att
liga mål prisstödet jordbruket.tillär

påPriserna reglerade jordbruksprodukter bestäms efter överläggningar
mellan företrädare för producenter och konsumenter. Regleringensstaten,
huvudmedel för upprätthålla prisstöd till jrodbruket delsatt avsett är ett
gränsskydd importkonkurrens, dels marknadsreglerande åtgärdermot inom
landet, främst i form lagring och överskott.exportav av

Prisstödet till jordbruket påverkar delar livsmedelskedjan.stora Enav
hög koncentrationsgrad inom såväl livsmedelsindustrin handeln tillsam-som

med icke avsedda effekter regleringen har medfört betydandemans av sam-
hällsekonomiska kostnader. Mot bakgrund bl.a. detta har den tidigareav
nämnda parlamentariska arbetsgruppen tillsätts. Syftet utarbetaär ef-att en
fektivare livsmedelpolitik bättre hittillsän uppfyller mål.som uppsatta

Målet för samhällets bostadspolitik möjliggöraär för alla människoratt
skaffa sig goda bostäder i goda bostadsmiljöer till rimligaatt kostnader. För
uppnå måldessa finns häräven omfattandeatt regelsystem. Dettaett tar

sikte bl.a. pâ markanvändning, bebyggelseplanering och regler byggna-om
ders utförande. Vidare finns statligt stödsystem för bostadslån ochett ränte-
bidrag vid nyproduktion hus ombyggnadslån för äldre fastigheter.samtav
En ytterligare stödform för uppnå rättvisa i boendet de statliga subven-äratt
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tioner lämnas i form bostadsbidrag till särskilda En särskildsom av grupper.
förhandlingsordning också prissättningen påbestämmer hyresmarknaden.

Riksdagen beslutade våren 1988 inriktningen samhällets trafikpoli-om av
införtik 90-talet prop. 198788:50, TU 13, rskr. 159. Den beslutade inrikt-

ningen innebär konsumenterna bör ha så valfrihet möjligtatt vidstor som
utnyttjande olika trañkmedel. Effektiv konkurrens mellan trañkutövareav
och förenasskall med Ökad samverkan mellan olikatransportsystem en tran-
sportmedel trafikslag.och Beslut hur skall utföras börtransporternaom en-
ligt riktlinjerna såfattas i decentraliserade former möjligt.som

Riksdagens beslut innebar viktiga avreglering inomatt togssteg mot en
transportsektorn. Med frånverkan den januari1 1989 avvecklades den s.k.
behovsprövningen vid busslinjetrafik och den statliga taxefastställelsen slo-
pades. Godstrañken dåhade redan avreglerats. Taxitrañken avregleras

julifr.0.m. den 1 1990, vilket innebär föreskrifter kommenderingspla-att om
och uppställningsplatser försvinner, taxesättningen blir fri ochattner att

vissa trañkbeslut decentraliseras. Efter det trafikpolitiska beslutet kvarstår
emellertid vissa regleringar transportområdet bl.a. flygtrafiken.av

Prisinfonnation

1975:1418 innehållerMarknadsföringslagen de grundläggande bestäm-
melserna bl.a. information till konsumenter vid marknadsföringom av va-

tjänster andraoch nyttigheter. Lagens huvudkrav all marknadsfö-är attror,
sådaninnehålla informationring skall vederhäftig och har särskildvara som

från Enligt 3§betydelse konsumentsynpunkt. lagens kan näringsidkareen
informationåläggas lämna viss bl.a. priset märkningatt t.ex.genom va-

framställningar.eller i eller andra Lagen innehåller inga när-annonserran
vilken informationbestämmelser skall lämnas vid marknadsfö-mare om som

och tjänster.ring av varor
tillämpningenDen marknadsföringslagen följernärmare riktlinjerav av

marknadsföringen på områdenbl.a. olika utfärdasför konsument-som av
Riktlinjer fram efterverket. normalt överläggningar mellan konsument-tas

berörda företag eller branschorganisationer.verket och I de fall tillfreds-en
ställande överenskommelse inte kan träffas i enskilt fall kan frågan hän-ett
skjutas till marknadsdomstolen för prövning. Gränserna för lagens tillämp-

därmedning dras den praxis tillkommer i mark-uttryckytterst upp av som
nadsdomstolens avgöranden.

Sanktionen enligt marknadsföringslagen 2 § normalt marknads-år att
domstolen i vissaeller fall konsumentombudsmannen KO förbjuder nå-
ringsidkaren vid vite med påtaladefortsätta den marknadsföringen. Iatt

åläggandefall kanvissa viss information meddelas. innehål-Lagenett att ge
vissa straffsanktionerade förbudsbestämmmelserler även 6-9 §§.
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Alltsedan marknadsföringslagen trädde i kraft i sin urspungliga utforrn-
ning år 1971 frågorhar klar och entydig prisinformation, presentationom av
förmânserbjudanden, rabatterbjudanden och andra prisaktivitetertyper av
intagit central roll vid tillämpningen lagen. Konsumentverket haren efterav
förhandlingar med för handeln utfärdat riktlinjerrepresentanter KOVFS
1982:1 för prisinformation till konsumenter vid marknadsföring iav varor
detaljhandeln. Riktlinjerna innehåller påkrav prisangivelser i bl.a. annon-

och skyltfönster på Vidare har utfärdatssamt riktlinjer KOVFSser varor.
11977: för information till konsumenter vid tillfälliga prisaktiviteter för dag-

ligvaror. Ett prejudicerande beslut med krav jämför priser haratt avgi-ange
vits marknadsdomstolen. Med anledning handelns ökade datoriseringav av
har frivillig Överenskommelse träffats mellan konsumentverketen och dag-

Överenskommelsenligvaruhandeln. innebär den individuella prismärk-att
ningen skall behållas till dess för konsumenterna tillfredsställandeatt pri-en
sinformation säkerställs. frånAvsteg denna överenskommelse har förekom-
mit under tid.senare

Uppdraget

Konkurrensförhållandena deni svenska ekonomin

Åtgärder bidrar till skräpa konkurrensen i denatt svenska ekonominsom
bör kunna medföra förbättrad effektivitet och högre produktivitetstill-en en

Samtidigt dennaväxt. åtgärder verksamt bidragtyp till inflations-ger ettav
bekämpningen.

Kommittén bör bakgrund härav analysera konkurrensförhållandenasmot
betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Kommittén bör underlagsom
för sin analys genomföra studie konkurrensförhållandena i denen av
svenska ekonomin i dag. Kommittén bör kartläggaäven hur konkurrensför-
hållandena har förändrats inom olika sektorer i ekonomin under det senaste
årtiondet. Kommittén bör särskilt kartlägga vilka förändringar skettsom av
koncentrationen marknaden inom olika områden och analysera vilka ef-
fekter utvecklingen haft för konkurrensen och effektiviteten respektive
område. Stor vikt bör i denna studie tillmätas de förändringar i de intematio-
nella konkurrensförhållandena skett under år och kan tån-som senare som
kas följa den ökade ekonomiska integrationen i Västeuropa. Vidareav bör
kommittén i sitt arbete beakta de framkommitrön inom den ekono-nya som
miska vetenskapen detnär gäller konkurrensförhållandenas betydelse för
den ekonomiska utvecklingen. Med utgångspunkt i analysen bör kommittén
diskutera föreslå åtgärderoch för stimulera både inhemskatt konkurrens
och konkurrens från utlandet.



Konkurrensfrämjande regler

konkurrenslagstiftningen i sinifrågasättasmeningenligt minkanDet om
konkurrensutredningeffektiv. I dentillräckligtutformning ärnuvarande

åtgärder dock intedelföreslogs1970-taletgjordes i slutet somenavsom
samarbeteprissamarbetehorisontellts.k.förbudgenomfördes, mott.ex.

frånErfarenheterna till-marknadsdelning.konkurrenter ochmella mot
övervägande positiva, devisserligenkonkurrenslagenlämpningen är menav

visat möjligheterangivna punkterpåhar bl.a.årens utveckling attsenaste nu
måstebeteendenkonkurrensbegränsande övervägasvissaåtgärdertill mot

utvärderaanledning lag-enligt min meningdärförfinnsDet attpå omnytt.
föreslå iändringar nuvarandevid behovuppfyllts ochintentionerstiftarens

förbudsbestämmelser i kon-direktaske flerakanDettaregler. t.ex. genom
Även förbuden börgällande över.dekurrenslagen. sesnu

denhuvudsakligen s.k. miss-konkurrenslagen byggersvenskaDen
nationella konkur-bygger denländervästeuropeiskafleraIbruksprincipen.

konkurrensregler omfattarförbudsprincip. Romfördragetspårensrätten en
EG-länderna har denInommissbruksbestämmelser.förbuds-såväl va-som

tillämpashittills kunnat paral-konkurrenslagstiftningennationellarierande
uttalathar tidigareRegeringenövernationella EG-rätten.med den attlellt

någraleda till speciellaförutsesEG:s marknad inteinreutvecklingen pro-av
förinom nuvarandekonkurrensområdet kan lösasintepåblem ramensom

52-53 Sverige198788:66 ochprop.samarbetsformerochregelsystem oms.
sittKommittén bör i arbeteintegrationen. övervägavästeuropeiskaden om

särskilda krav den svenska kon-ställaEG kaninomutvecklingen antas
följa det arbetei denna del be-börKommitténkurrenslagstiftningen. som

EG:s konkurrensregler.avseenderegeringskanslietdrivs inom
årsi konkurrens-infördes nyhet 1982företagsförvärvReglerna som enom
tidsgränseringående bl.a. vilkadiskuteradeshärmedsambandIlag. som

utvärderingärenden. En dessaenskildaprövningvidtillämpasskulle avav
18. Kommittén198182:165, NU 55 börockså prop.förutsattesregler s. nu

de förslag till ändringaroch lämnatidsfristernatillämpningenutvärdera av
motiverade.bedömssom

erfarenheter vunnitsbakgrund debörKommittén mot som numeraav
konkurrenslagens regler förvärvsprövninghurutvärderaockså i övrigt om

uppnåtts.syfte Utvärderingenoch lagenspraktisk tillämpningifungerat om
leder tilldvs. förvärvdorninansbegreppet,det s.k.hurbl.a. att ettbör avse

tillämpats. Om kommittén finnerställning,dominerandeförstärkereller en
sådantill ändring. Iförslag lämnas sambaändras börbehöverreglernaatt ..

avvisades förslag möjlighetkonkurrensutredningenmed den förra ett tom
återföretagskonstruktioner. Kommittén börexisterande öbryta nuupp -

områdenföretagsstrukturen på med bristandepåverkamöjlighetenväga att
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områdenUppmärksamhet bör främst medkonkurrens. ägnas monopol eller
koncentration.stark

förutsättning med hjälp konkurrenslagensEn viktig för bestämmel-att av
påverka konkurrensfrämjande riktningmarknaden ikunna hand-är attser

ändamålsenligtläggningsordningen och sanktionssystemet och effektivt.är
nuvarande vidKommittén bör utvärdera ordning och behov överväga om

några motiverade iändringar konkurrenslagen denna del.är Jämförelserav
här med utländskabör rättssystem.göras

Marknadsreglerirzgar

påvisatsstudier vissa negativa effekterl flera har olika mark-typerav av
genomgåendenadsregleringar. Slutsatserna alltför omfattandeär ingreppatt

och fri prisbildning lätt leder till stel företagsstrukturi konkurrens och atten
hålladrivkraften kostnaderna och priserna inte blir tillräckligtatt stark.nere

Regleringarnas betydelse för och inverkan den ekonomiska utvecklingen
ocksåhar uppmärksammats allt därföri Det angelägetär beho-stort attmer.

gesreglering kontinuerligt analyserar och denna intevet att störreav en en
omfattning vad skyddsintresset kräver. Regleringen bör vidareän utformas

så långtpå möjligt främjar fri konkurrens och frisätt prisbildning.ett som
Kommittén bör kartlägga i vilken utsträckning den nuvarande konkur-

renslagstiftningen har tillämpats de områden föremål förär särskildasom
regleringar. Kommittén bör vidare undersöka hur konkurrensfrågorna kan

på särskildafå betydelse de sektorer där offentligastörre regleringar gäl-en
ler. Kommittén bör konkurrenslagstiftningenäven överväga kan tilläm-om

i grad på dessa områden sådanhögre och hur tillämpning i så fall börpas en
överväganden börske. Kommitténs livsmedels-, bygg-, bostads- ochavse

transportsektorerna.
IlivsmedelsområdetInom har problemen belysts i flera utredningar. Senast

analyseradeskartlades deoch kraftiga kostnads- och prisökningarna på livs-
årsmedelsområdet 1986 livsmedelsutredning. Resultaten presenterades iav

betänkandet Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet SOU 1987:44. Ut-
redningen åtgärderföreslog olika för öka konkurrenstrycket i livsmedels-att
sektorn och därigenom kostnadsökningarna.motverka

Kommittén bör vilka möjligheter det finnsöverväga i enlighet med livs-att
medelsutredningens förslag åtgärdertill öka konkurrensstrycket inom livs-
medelssektorn, bl.a. ökad importkonkurrens. stöd till nyeta-genom genom
blering småskaligoch produktion inom livsmedelssektorn och ökaattgenom
antalet fria påaktörer livsmedelsmarknaden. Industri- och handelsleden bör

närasärskilt böruppmärksammas. i kontakt medArbetet ske den parlamen-
tariska arbetsgrupp jordbruksministern tillsatt med uppgift lämnaattsom
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till livsmedelspolitik årförslag från 1990. Regleringen inom jordbruks-ny
livsmedelssektornoch kommer här särskilt analyseras. Av betydelseatt stor

vilka effekter avreglering i primärledet kan fåär förväntas efterföljandeen
led.

bostadsområdenabygg- och harInom hävdats regleringen byggan-att av
svensk byggnorm kan hadet kostnadshöjande effekt samtidigtgenom en

gällande bostadsfinansieringssystemetdet kan bidra till kostnads-attsom
motståndet i byggprocessen minskar. Dessa problem har bl.a. behandlats i

SPKUSutredning 1987:3 RegleringSPK:s inom bostadsområdet. Kart-
läggning analys. I byggmaterialindustrinoch konkurrenstrycketär lågt på

företagskoncentrationengrund på olika delmarknaderatt mycketär högav
byggmaterialimporten iblandoch mycket liten.äratt av

tidigare har bostadsministernSom nämnts åtuppdragit utredningsmanen
allsidig analys de faktorer påverkargöra byggkostnadsutveck-att en av som

Enligt direktiven skall utredningenlingen. bl.a. omfatta bostadssubventio-
effekter för prisutvecklingen, byggbranschens struktur möjlig-nernas samt

öka konkurrensen och kapacitetenheterna inom byggsektorn.att
Kommittén bör i samarbete med den bostadsministern tillkalladeav utre-

föreslå åtgärder på olikadningsmannen bidrar tillsätt öka såväl kost-attsom
nadsmedvetandet konkurrenstrycket i bygg- och bostadssektorn. Rege-som

under vårenkommerringen förslag underlättaratt presentera använd-som
byggmaterialningen har godkänts i andra nordiska länder. Kommit-av som

hur importenundersöka byggmaterialbör härutövertén kan underlättas.av
viktig uppgift i det sammanhanget fastställaEn iär vilken utsträckningatt
förekommer handelshinder något slagdet och hur de i sådant fall kanav un-

danröjas.
Kommittén bör vidare undersöka det finns konkurrensbegränsandeom

lagstiftningen,i andra delarinslag lagen allmännat.ex. värmesystemav om
1981:1354, 1902:71 1lag innefattande vissa bestämmelser elek-s. om

anläggningar eller bostadsfinansieringsförordningentriska 1974:946. Ar-
boendeområdet bör ibetet övrigt ske i kontaktäven nära med den utre-

bostadsministern nyligendningsman tillsatt.som
transportområdetPå har under tid successiv avreglering beslu-senare en

regering och riksdag. övergångenVid från reglerad till fritats mark-av en en
det viktigt studera hur företagen pånad marknadenfir att sig till deanpassar

förhållandena. Kommittén bör därför huröverväga effekterna redannya av
fattade beslut avreglering transportområdet skall utvärderas. Konom

bör vidare undersöka det finnsmittén ytterligare områden inom trazom .-
portsektorn där konkurrensfrågorna bör tillmätas betydelse.större Därvid

beaktasbör transportsektorn i utsträckning internationelläratt ochstor att
ytterligare i avregleringen kan beroende vad sker i vårsteg vara av som om-
värld.
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Prisinformation

Erfarenheterna från tillämpningen marknadsföringslagens allmännaav
regler vederhäftighet och information inom prisområdet enligtärom min
uppfattning inte odelat positiva. Trots riktlinjer utfärdats prisområdetatt

vägledandeoch beslut i flera finnsavseenden tillgängligaatt från marknads-
finnsdomstolen fortfarande brister i vissa företags prisinformation.stora

Konsumentverket har lagt ned omfattande arbetet.ex. ett öka använd-att
s.k. jämförpriser.ningen Jämförprismärkningen har emellertid dettaav trots

inte fått önskad omfattning. Konsumentverket sig heller inte få till-anser
räckligt gehör för sina krav på prisangivelser i skyltning och mark-annan
nadsföring. Presentationen olika rabatterbjudanden och extrapriserav är

ofta bristfällig.härutöver Den ökade datoriseringen i handeln och märkning
med s.k. EAN-kod kan innebära lägre kostnader i handeln för-storagenom

bl.a.enklingar lagerhållning och butikshantering ställer samtidigtav men
påkrav tydlig, lättillgänglig och rättvisandestora prisinformation till kon-en

finnsDet omfattande praxis både frånsumenter. marknadsdom-numera en
och konsumentverketKO,stolen preciserar de krav enligt mark-som som

nadsföringslagen frågagäller i prisinformation i olika avseenden. Dennaom
påpraxis bygger prövning antal individuella fall ochett stort därmedärav

svår överblicka både för företagen och för konsumentsidansatt företrädare.
En effektiv uppföljning gällande praxis kräver fortlöpande och omfat-av
tande resursinsatser från såväl konsumentverket den kommunala kon-som
sumentverksamheten. Detta innebär kontrollverksamhet inte kundeen som
förutses regelsystemet utformades.när

Kommittén skall kartlägga vilka brister förekommer i prisinformationsom
dåtill konsumenter det såvälgäller dagligvaror andra och tjänster.som varor

Kartläggningen utgåskall från bl.a. SPK:s utredning SPKUS 1987:28
påExtrapriser livsmedel. Marknadsföringsmetoder och priskonkurrens, och

övrigt tillgängligt material med de kompletteringar kan behövas. Medsom
utgångspunkt från kartläggningen skall kommittén lämna förslag åtgär-till
der för avhjälpa de konstaterade bristerna. Om kommitténatt finner nå-att

lösning inte står till buds bör kommittén överväga lagregleringgon annan en
de grundläggande krav bör ställas sådan prisinformationav som en samt

hur uppföljning och tillsyn bör ske. Därvid bör kommittén beakta hur regler-
utformning påverkar förutsättningarna för effektiv konkurrens.nas Kom-en

mittén bör i sina övervägande i beaktande de EG-direktivta föreliggersom
pä prisomrädet.

Kommittén skall deöverväga eventuella lagreglerna bör iom tasnya
den nuvarande marknadsföringslagcn eller de i stället bör iom tas en ny
särskild lag.
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Övrigt

frågor pånärliggandeockså andrafrittkommitténståbör att taDet upp
skulleomständigheternamarknadsföringsområdetoch mo-konkurrens- om

detta.tivera
kommittédirek-allmännaregeringensinnehållet iskall beaktaKommittén

angåendesärskilda utredareochkommittéer ut-1984:5 samtligatilldir.tiv
di-också regeringensbeaktaKommittén skallinriktning.redningsförslagens

iEG-aspekterangåendeutredaresärskilda utre-ochkommittéerrektiv till
1988:43.dir.dningsverksamheten

Hemställan

regeringenjaghemställeranfört.harjag attvadtillhänvisningMed nu
civildepartementetförchefenbemyndigar

kommit-omfattadfem ledamötermed högstkommittétillkalla avatt en -
konkurrenspoliti-hurutredauppdrag1976:119 medtéförordningen att-

förstärkas,kanytterligareken
ordförande,ledamöterna att varaatt utse en av

biträde åtochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter.att om
kommittén.

regeringen skall belastakostnadernabeslutarjaghemställer attVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnstrettonde m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

Civildepartementet
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Justitiedepartementet Finansdepartementet
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Frikommunförsöket Erfarenheter förstken medavKommunikationsdepartementet friare nämndorganisation.[25]en

körkortsadministrationen.regionala bil- och [14]Den möjligKommunala entreprenader.Vad En analysär
Överenskommelsertrañksystem.Storstadens om rättslägetoch det statliga regelverketsnll. [26]av

Stockholms-Göteborgs-miljö i och Malmö-trafik och
[19]regionerna.

[39]förareSäkrare



utiigedningarStatens offentliga 1991

Systematisk förteckning

Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-
rensförhâllandenai 61 branscher.Del l och [28]
Periodiskahälsoundersölcningari vissastatliga, kom-
munalaoch landstingskommunalaanställningar. [29]
Ny kunskapoch förnyelse. [36]
Marknadsanpassadeservice- och stabsfunktioner ny-organisation stödet till myndigheter ochav rege-
ringskansli. [40]
Marknadsanpassadeservice- och stabsfunktioner ny-organisation stödet till myndigheter ochav rege-
ringskansli. Bilagedel. [41]
Konkurrens för ökad välfärd. Del
Konkurrens för ökad välfärd. Del
Konkurrens för ökad välfärd. Bilagor. [59]

Miljödepartementet
Miljölagstiftningen i framtiden. [4]
Miljölagstiftningen i framtiden. Bilagedel.
Sekretariatetskartläggning och analys. [5]
Naturvårdsverketsuppgifter och organisation. [32]
Sverigesnationalrapport till FNs konferens miljöom
och utveckling UNCED 1992. [55]-
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