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Elintarvikemyymälöiden hinnanasetanta ja 
kilpailullisuus 

MIKA LINDEN 

Vähittäiskaupassa myynnissä olevien elintarvik
keiden hintojen määräytymisestä on tehty yllättä
vän vähän tutkimuksia. 1 Seikkaan on monia 
syitä. Puhdas täydellisen kilpailun talousteoria ei 
selitä hintojen asettajan roolia. Hinnat ovat 
eksogeenisesti annettuja yhden kuluttajan tai 
tuottajan kannalta. Tyydyttävä teoreettinen 
hinnan määräytymisen lähtökohta tarvitsee 
tuekseen markkinaepätäydellisyyksiä - esim. 
monopolielementtejä ja tuotedifferentiointia - tai 
ns. 'mark-up' -hinnoittelusääntöjä.2 

Elintarvikkeiden hintoj en määräytymisen 
tutkimus sijaitsee ikään kuin "ei-kenenkään 
maalla". Toimialataloustiede käsittelee sitä hyvin 
harvoin teoreettisten ja empiiristen ongelmien 

lKiIjoittaja kiittää Kuluttajatutkimuskeskusta saamas
taan tuesta. 

2 En löytänyt vuosilta 1970-1993 Suomesta yhtään 
ekonometrisesti painottunutta julkaistua tutkimusta 
elintarvikkeiden hintojen määräytymisestä. Vuosien 
1950-1992 aikana The laumal af Industrial Eca
namics julkaisi vain n. 20 artikkelia (sis. myös 
teoreettiset artikkelit), jotka käsittelivät elintarvik
keiden hintoja yleisesti. Erityistoimialojen tutki
muksia, esim. koskien tupakka- ja alkoholituotteiden 
hinnan määräytymistä, on tehty huomattavasti useam
pia. 
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takia. On huomattava, että vaikka vähittäiskaup
paa voidaan pitää omana toimialanaan, se ei 
kuitenkaan täytä eräitä toimialataloustieteen 
peruslähtökohtia: a) toimiala ei varsinaisesti 
tuota myymiään tuotteita, vaan suorittaa hyödyk
keiden jakelua ja myyntiä, b) elintarvikkeet eivät 
muodosta yhtä homogeenista tuotekokonaisuutta, 
jossa kysynnän ristikkäisjoustot hyödykkeiden 
välillä olisivat korkeita. Tämän lisäksi vähittäis
kaupan piiristä on saatavilla varsin vähän sellais
ta tilastoinformaatiota, joka olisi hinnan määräyty
misen kannalta tärkeätä. Nämä huomiot eivät 
tarkoita sitä, että toimialataloustieteen näkökulma 
olisi hyödytön elintarvikkeiden hintojen määräyty
misen tutkimuksessa. Toisaalta elintarvikkeiden 
ja myös muiden kulutustuotteiden ostopäätös on 
moniulotteinen tapahtuma, jossa hinta on vain 
yksi tekijä. Tämän seurauksena hintatutkimus 
sekä kuluttajan että tuottajan näkökulmasta 
nähtynä on muodostanut vain yhden osan liiketa
loustieteessä ja markkinointitutkimuksessa. 

Kuluttajatutkimuskeskus teetti loka-marras
kuussa 1992 hintatiedustelun 176 vapaakauppa
tuotenimikkeen suhteen 105 myymälässä 17 eri 
kaupungissa ympäri maata. Hintatietoja oli yhteen
sä 7492. Tuotenimikkeiden hintojen, määrien ja 
myymälän maantieteellisen sij ainnin lisäksi 
tiedustelu koski myymälöiden kaupparyhmitty
mää, myymälätyyppiä ja liikevaihdon kokoa. 
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Näiden tietojen ja eräiden niiden johdannaisten 
avulla pyritään selittämään seuraavassa regres
siomallien avulla elintarvikkeiden hintojen 
asetantaa Suomessa. Mallin muodostamista 
perustellaan eräillä toirnialataloustieteen keskeisil
lä hinnoitteluvoimaa perustelevilla väitteillä. 

Tulokset osoittavat, että varsinkin myymälän 
koolla, kaupparyhrnittyrnän markkinaosuudella ja 
tuotenimikkeen koon vaihtelulla on selvä vapaa
kauppatuotteiden hintoja laskeva vaikutus. Täten 
hypoteesi kilpailunvastaisesta hinnanasetannasta 
kaupan piirissä vapaakauppatuotteiden kohdalla 
tulee hylätyksi. 

1 Elintarvikkeiden hinnat ja toimialan 
taloustiede 

Toirnialataloustiede antaa monia mahdollisuuksia 
tarkastella elintarvikkeiden hintoj en määräytymis
tä. Tarkastelussa täydellisen kilpailun ja mark
kinatasapainon, ts. yhden tasapainohinnan, 
tarkastelut on sivuutettu käyttökelvottornina, 
koska empiiriset selvitykset osoittavat selkeästi, 
että yksittäisten tuotenimikkeiden hintavaihtelu 
on suurta (ks. esim. Linden 1993, 1994). Talous
teorian suosima "yhden hinnan laki" ei näytä 
pitävän paikkansa. Seuraavassa keskitytään 
eräisiin toimialataloustieteen lähestymistapoihin, 
joiden avulla hyödykkeen yksikköhinnan voima
kasta vaihtelua voidaan perustella. 

1 Osittainen spatiaalinen monopoli 

Elintarvikemyymälät sij aitsevat harvoin lähellä 
toisiaan. Myymälöiden etäisyys toisistaan antaa 
niille paikallisesti hinnoitteluvoimaa. Kuluttajilla 
on kuitenkin mahdollisuus varsinkin kaupungeis
sa tietyin kustannuksin asioida useissa eri liikkees
sä. Tämän takia eri myymälät pyrkiVät korosta
maan sij aintinsa lisäksi muita erityisiä ominais
piirteitään, koska myymälät myyvät miltei samoj a 
hyödykkeitä. Asiakkaiden houkuttelemiseksi 
niiden täytyy myydä koko myymälän tarjoama 
"palvelusten pakkaus" asiakkaalle. Tämä antaa 
tietyn lisäkorostuksen osittaisen spatiaalisen 
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monopolin malliin, jolla voidaan jossain määrin 
tarkastella myymälöiden hinnanasetantaa. T äl
löin kauppias pystyy määräämään hyödykkeiden 
hinnoista osittain vapaasti. Optimaalinen hyödy
kekohtainen hintamarginaali yli tukkuhinnan 
määräytyy hyödykkeiden kysyntäjoustavuuksien, 
varaston kiertonopeuden ("turn over", so. liike
vaihdon) ja asiakkaiden myymälässä käyntikustan
nuksien kautta (ks. esim. Bliss 1988, Waterson 
kpl. 5ja 6,1984). Tässä yhteydessä ei hyödynne
tä eksplisiittisesti näiden mallien ominaisuuksia, 
vaan tärkeämpää on huomioida, että myymälöi
den sij ainnilla ja lukumäärällä ja myytävien 
hyödykkeiden kiertonopeudella, so. hyödykkeiden 
yksikkömäärillä, on merkitystä hinnoittelun 
kannalta. 

2 Tuotedifferentiointi ja heterogeeniset hyödyk
keet 

Vaikka jokin myytävä elintarvike liikkeessä A on 
orninaisuuksiltaan täysin samanlainen kuin 
liikkeessä B, niin varsinkin eri kaupparyhrnitty
mään kuuluvat myymälät pyrkiVät korostamaan 
myymänsä tuotenimikkeen poikkeavuutta jo 
pelkästään pakkaamalla sen eri lailla kuin muut. 
Pinnallisen tuotedifferentioinnin keinot ovat 
moninaiset. Esimerkiksi muutoin identtisillä 
hyödykkeillä on eri myymäketjujen liikkeissä eri 
nimet. Hyödykkeiden koostumusta voidaan 
muuttaa hieman omaleimaisuuden nimissä. 
Kaikki tämän tapaiset keinot kuvaavat yrittäjien 
pyrkimystä tuotedifferentiointiin ja heterogeeni
seen hyödyketmjontaan, jolla pyritään valtaamaan 
markkinaosuuksia. Näillä seikoilla on suorat 
hinnoitteluseuraamukset. Ne tuovat markkinoille 
elementtejä, joiden seurauksena hyödykkeiden 
hintavaihtelumahdollisuudet kasvavat (ks. esim. 
Waterson kpl. 2, 1984). 

3 Skaalatuotot 

Kysymykseen optimaalisesta valintamyymälän 
koosta kirjallisuus ei anna yksikäsitteistä vastaus
ta. Noteboom (1980) ja Bliss (1988) toteavat, 
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että skaalatuotot ovat ominaisia elintarvikeliik
keille ja supermarketeille. Työpanoksella on 
ei-homogeeninen kustannusfunktio myynnin koon 
funktiona. Varaston kierto- ja ylläpitokustannuk
set myytyä hyödykeyksikköä kohden ovat pienem
mät suurissa myymälöissä suurien sisään osto
määrien, ostohintojen määräalennusten ja logis
tiikkaetujen takia. Pääomakustannukset ovat 
suuret pienissä myymälöissä niiden sij aitessa 
usein ydinkeskustassa. Suuret myymälät ja super
marketit sijaitsevat useimmiten kaupunkien 
reuna-alueella ja ovat rakenteeltaan keveitä. 
Keskimääräiskustannuksien käyrä myymälän 
koon ja myynnin suhteen on mitä ilmeisemmin 
leveän U:n muotoinen, jonka seurauksena myymä
län koolla on hinnoitteluseuraamuksia. 

4 Epätäydellinen hintainformaatio 

Mikäli osa asiakkaista ei ole tietoinen kaupan 
hyödykkeiden hinnoista, liikkeet voivat suorittaa 
hintadifferentiointia hintatietoisten j a epätäydelli -
sen hintainformaation omaavien asiakkaiden 
välillä (Salop ja Stiglitz 1977, 1982). Myymälät 
voivat satunnaistaa hinnoittelun erilaisten tarjous
kampanjoiden kautta estääkseen asiakkaita 
oppimasta hyödykkeiden hintaj akaumaa yli 
liikkeiden (Varian 1980). Spatiaalista monopoli
voimaa omaavat myymälät informoivat asiakkaita 
vain tietyillä alhaisilla tarjoushinnoilla, jolloin 
asiakkaiden etsintäkustannukset muiden hintojen 
suhteen muodostuu suureksi. Asiakas valitsee 
myymälän tarj oushintojen ja myymälän läheisyy
den funktiona ja ostaa myös muita hyödykkeitä 
niin kauan kuin hinnat ovat arvioituja etsintä- ja 
hankintakustannuksia alhaisemmat (ks. Philps 
kpl. 2, 1988). 

On kuitenkin syytä huomata, että hintaepävar
muus koskee myös myymälöitä itseään. Yhdellä 
kauppiaalla ei voi olla täydellistä tietämystä 
muiden lähimyymälöiden kaikkien hyödykkeiden 
hinnoista. Täten hintojen jatkuva muuntelu ja 
satunnaistaminen antaa yksittäiselle kauppiaalle 
hinnoitteluvoimaa. Jos kuitenkin kaikki kauppiaat 
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toimivat näin, niin hintojen ja niiden j akaumien 
suhteen vallitsee suuri epävarmuus ja operointi
mahdollisuus. Tilanne muistuttaa hyvin paljon 
uusitävaltalaisen taloustieteen näkemystä mark
kinoista. Markkinat ja yritykset elävät koko aj an 
ennustamattomassa muutostilassa, ts. markkinoil
la esiintyvät hintojen jakaumat heijastelevat 
yrittäjien subjektiivisia ratkaisuja epävarmuuden 
ja kilpailutilanteen suhteen (ks. esim. Reekie 
1984 jaReid kpl. 6, 1989). 

On siis jokseenkin helppo hahmotella erilaisia 
syitä, miksi jollakin tietyllä hyödykkeellä on 
hintajakauma, vaikka se on tarjolla pääSääntöises
ti kilpailevilla markkinoilla. Tuotenimikkeen 
hintaerot voivat olla suuria informaatio-ongelmi
en ja skaalaetujen takia. Myös aggressiivinen 
markkinointi, sij ainti - ja tuotedifferentiointi 
johtavat hintojen hajonnan kasvuun. Markkinoi
den kilpailulliset elementit pyrkiVät kuitenkin 
tasoittamaan hintaeroja. Kamppailussa mark
kinaosuuksista ja eloonj äämisestä esiintyy voi
mia' joita on varsinkin kulutustarvikemarkkinoil
la helppo jaa läpi kulutusilmiön moniulotteisuu
den takia. Tämän takia hyödykkeiden hintaja
kaumat muuttuvat ja "elävät ajassa" jatkuvasti. 

2 Aineisto ja muuttujat 

Aineisto 

Käytettävissä on 176 elintarvikenimikkeen 
hintatiedot oheistietoineen 105 myymälästä 17 
eri kaupungista ympäri maata. Hintatietoj a oli 
yhteensä 7492. Aineistomuuttujille tehtiin seuraa
vat muunnokset tai ne otettiin yksikköhintojen 
regressiomalliin mukaan seuraavasti 

selitettävä muuttuja: YH = yksikköhinta (hin
ta/määrä) 

selittävät muuttujat: 

SIJAINTI = läänikoodit ryhmiteltynä kolmeen 
luokkaan: 2 = Etelä-Suomi (Uudenmaan, Turun 
ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit), 0 = Pohjois--



Suomi (Lapin ja Oulun läänit), 1 = Keski-Suomi 
(muut läänit). 

KAUPP AR YIDv1Ä = luokittelu suuruusj ärj estyk
sessä markkinaosuuden mukaan vuonna 1992: 
Elanto = 1, "villit" = 2, EKA = 3, T-ryhmä = 4, 
S-ryhmä = 5, K-ryhmä = 6. 

MYYMÄLÄTYYPPI = koko m2 -luokkina 
suuruusjärjestyksessä: 1 = 0-199 m2

, 2 = 
200-399 m2

, 3 = yli 400 m2
, 4 = tavaratalo 

(kokonaispinta-ala yli 400 m2 
), 5 = automarket 

(kokonaispinta-ala yli 2500 m2
. 

LIIKEVAIHTO = myymäläluokittelu liikevaih
don mukaan järjestyksessä: 1 = 0-9.5 mmk, 2 = 
9.5-19 mmk, 3 =20-20 mmk, 4 = 30-49 mmk, 5 
= 50-99 mmk, 6 = yli 100 mmk. 

UIK. = hyödykkeen alkuperä: 0 = uIkolainen, 1 = 
kotimainen. 

MÄÄRÄ T = hyödykenimikkeen paukkauksen 
sisällön koko. 

KILPAILU = myymälöiden lkm. kaupungis
sa/asukkaiden lkm. kaupungissa. 

Selitettävänä muuttuja toimii siis YH (yksikkö
hinnat). Yksikköhintoja käytettiin saman tuo
tenimikkeen pakkauskokojen suuren vaihtelevuu
den takia. SIJAINTI-muuttuja mittaa alueellisen 
etäisyyden vaikutusta hintoihin. Pääsääntöisesti 
tukkuliikkeiden keskusvarastot sijaitsevat Etelä
Suomessa, jonka takia kuljetuskustannukset 
mahdollisesti vaikuttavat hinnanasetantaan. 
KA UPP AR YHMÄ -muuttuj a mittaa tuotediffe
rentioinnin ja markkinaosuuden vaikutusta 
hintoihin. MYYMÄLÄTYYPPI-muuttuja kuvaa 
mahdollisten skaalaetujen vaikutusta hintoihin. 
LIIKEVAIHTO-muuttuja kuvaa mahdollisia 
varaston nopean kiertonopeuden aikaansaamia 
etuj a hintoihin. 

UIK.-muuttuja kertoo vaikuttaako nimikkeen 
alkuperä hintoihin, MÄÄRÄT - muuttuj a määrää 
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hyödykenimikkeen pakkauksen koon vaikutuk
sen yksikköhintojen, ts. antavatko kauppiaat 
määräalennuksia suuremman liikevaihdon takia. 
KILP AIL U -muuttuj a kuvaa myymälätiheyden 
merkitystä hinnoissa kaupungeissa, ts. on 
oletettu, että mikäli kaupungissa on vähän myymä
löitä asukasmäärän verrattuna, sitä pienempi on 
myymälöiden välinen hintakilpailu. On tärkeätä 
huomata, että muuttujien joukossa ei ole mukana 
kustannuksia kuvaavia selittäjiä (esim. paikat tai 
varastointikustannukset) . 

3 Tulokset 

Yksikköhintoj en regressiomalli estimoitiin 
aluksi PNS-menetelmällä kun kaikki yllä olevat 
mallimuuttujat olivat mukana. SIJAINTI- ja 
UIK.- muuttujat olivat vailla tilastollista merkitys
tä mallissa ja ne jätettiin pois. PNS-estimonti on 
kuitenkin osin ongelmallinen tässä yhteydessä, 
sillä selitettävä muuttuja saa vain positiivisia 
arvoja ja useat selittäjät ovat muodoltaan luokit
telumuuttujia. Estimoidun mallin diagnostiikka 
paljastaa, että PNS-menetelmän käyttöedellytyk
set eivät ole täysin voimassa, vaikka asymptoot
tisia perusteita sen käytölle on (N = 7492). 

Mallin residuaalit ovat ei -normaalisia ja 
voimakkaasti heteroskedastisia. Reset(2)-testi ja 
Box-Cox- kerroin puoltavat ei-lineaarista täsmen
nyksen käyttöä. Taulukon 1. tulokset perustu
vat heteroskedastisuuden suhteen konsistenttiin 
PNS-estimointiin. 

Osin näiden ongelmien takia malli estimoitiin 
myös suurimman uskottavuuden menetelmällä 
(MLE) yleistetyn Gamma-jakauman tapauksessa 
YH:lle, joka sisältää joukon erilaisia vinoja 
ei -normaalisia j akaumia erikoistapauksinaan. 
Tällöin YH:n ehdollinen odotus arvo selittäjien 
x suhteen on E(YH Ix) = b(x)r(k+ 1 /c )/r(k) , 
missä b,c ja kovat yleistetyn Gamma-jakauman 
parametrejajar(k) on gammafunktio (ks. Came
ron ja White 1990). 
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Taulukko 1. PNS-ESTIMOINTI: SELITETTÄVÄ MUUTTUJA YH = yksikköhinta, 
N = 7492, (* = tilastollisesti merkitsevä 5 %:n tasolla) 

SELITTÄJÄ KERROIN- T-ARVO STANDARDISOITU 
ESTIMAATTI ESTIMAATTI 

VAKIO 

KAUPPARYHMÄ 

MYYMÄLÄ TYYPPI 

LIIKEV AIHTO 

MÄÄRÄ 

KILPAILU 

DIAGNOSTIIKKA: 

R = 0.196, YH:N HAJONTA: 3.798 
DURBIN-WATSON TESTI: 1.959 

6.4713 30.64* 0.0000 

-0.3562 -10.84* -0.1308 

-0.7053 -15.59* -0.2734 

-0.1171 -2.44* -0.0456 

-0.0031 -21.68* -0.2237 

-0.0325 -1.98* -0.0409 

SELITTÄJIEN KORRELAATIOMATRIISIN DETERMINANTTI: .2263 
RESIDUAALIEN VINOUS- jaHUIPUKKUUSKERTOIMET: 0.7355 3.7402 
JARQUE-BERA NORMAALISUUSTESTI: x2 (2) = 703.52 * 
BREUSCH-PAGAN HETEROSKEDASTISUUSTESTI: x2 (5) = 172.793 * 
RESET(2) FUNKTIOMUOTOTESTI: F(1,7485) = 310.17 * _ 
BOX-COX -KERROIN YH:LLE .418 
RESIDUAALINEN HAJONTA: 3.408 
USKOTTA VUUSFUNKTION LOGARITMI: -19814.2 

Taulukkojen 1. ja 2. välillä ei ole suuri eroja 
parametriestimaattien arvojen suhteen. Estimaat
tien tulkinnoissa on kuitenkin syytä olla varovai -
nen, sillä selittävät muuttuj a lukuunottamatta 
MÄÄRÄ- ja KILPAILU-muuttujia ovat luokitte
lumuuttujia. Standardisoidut [b (haj onta(x)/ 
hajonta (YH))] estimaatit antavat oikeamman 
kuvan selittäjien vaikutuksien voimakkuuksista. 

T arkkoj a estimaatin arvoj a tärkeämpiä ovat 
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kuitenkin niiden merkit, ts. ovatko ne toimialata
loustieteen antaminen seuraamuksien (ks. yllä 
kpl. 2) mukaisia. KAUPPARYHMITTYMÄ
muuttujalla on negatiivinen merkitys hintojen 
karmalta, ts. markkinaosuuden koolla j a tuote- ja 
hintadiffentioinnilla on merkitystä hintojen kan
nalta. Negatiivinen estimaatti on kuitenkin ristirii
dassa kilpailun vastaisen hinnanasetannan kanssa. 
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Taulukko 2. ML-ESTIMOINTI YLEISTETYN GAMMA-JAKAUMAN TAPAUKSESSA: 
SELITETTÄ VÄ MUUTTUJA YH = yksikköhinta, N = 7492 

SELITTÄJÄ KERROIN- T-ARVO STANDARDISOITU 
ESTIMAATTI (asympt) ESTIMAATTI 

VAKIO 6.5717 23.39* 0.0000 

KAUPPARYHMÄ -0.3592 -8.22* -0.1317 

MYYMÄLÄ TYYPPI -0.6017 -9.75* -0.2335 

LIIKE V AIHTO -0.1529 -2.56* -0.0594 

MÄÄRÄ -0.0020 -13.88* -0.1423 

KILPAILU -0.0309 -2.05* -0.0390 

RESIDUAALINEN HAJONTA = 3.343 
USKOTTA VUUSFUNKTION LOGARITMI = -20551.7 

Mitä suurempi on MYYMÄLÄNKOKO ne
liömetreissä ja mitä suurempi on myymälän 
LIIKEVAIHTO miljoonissa markoissa, sitä 
halvemmat hinnat myymälässä on. Myymälöiden 
skaalaedut näyttävät mahdollistavan siis mata
lammat hinnat. Yksikkö hinnat riippuvat negatii
visesti MÄÄRÄ-muuttujasta. Täten hinnan 
asetannassa suositaan määräalennuksia ja liike
vaihdon kasvua. Mikäli KILPAILU-muuttuja 
kuvaa todellista myymälätiheyttä oikein eri 
kaupungeissa voidaan väittää, että mitä suurempi 
on myymälätiheys kaupungissa, sitä halvemmat 
ovat yksikköhinnat. 

Mallit selittävät n. 1I5-osan hintojen koko
naisvaihtelusta j a hylkäävät pääosin kilpailunvas
taisen hinnoitteluhypoteesin. Tulosta voidaan 
pitää tyydyttävänä, sillä käytössä ei ollut mitään 
kaupan kustannusrakennetta suoraan kuvaavia 
muuttujia. Kun malliin lisättiin kaupunkien 
kokoa kuvaava muuttuja (ASUKASMÄÄRÄ), se 
sai negatiivisen merkin, mutta estimaatti oli vailla 
tilastollista merkitystä (t-arvo = -1.46). Erilaisia 
ei -lineaarisia täsmennyksiä ei kokeiltu. 

4 Johtopäätöksiä 

Elintarviketuotenimikkeen hintaj akauma voidaan 
perustella monella tavalla. Edellä on keskitytty 
toimialataloustieteen ja epätäydellisen hintainfor
maatiomallien seuraamuksiin. Saadut empiiriset 
tulokset korostavat kilpailullisten elementtien 
osuutta hinnanasetannassa kaupan piirissä 
1990-luvun alussa. Myymälän maantieteellisella 
asemalla tai nimikkeen alkuperämaalla ei ole 
vaikutusta hintoihin. Hintojen ja myymälän 
skaalan välille voitiin todentaa negatiivinen 
riippuvuus, so. keskimääräisten kustannuksien 
lasku näkyy hinnanasetannassa. Samoin 
markkinaosuutta ja tuotedifferentiointia kuvaavan 
muuttujan hintavaikutus oli negatiivinen, ei 
positiivinen, mikä kuvaisi ei-kilpailullisten 
elementtien vaikutuksesta hinnanasetannassa 
elintarvikekaupan pllnssä. Tuotenimikkeen 
määrällä ja paikkakunnan myymälätiheydellä on 
myös hintoja laskeva vaikutus. 
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