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1. Inngangur
Verslunarrisinn Costco, sem á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna, kom inn á íslenskan
dagvöru- og eldsneytismarkað árið 2017. Fyrirtækið er næststærsta smásölukeðja í heiminum
á eftir Walmart og rekur vöruhús sem selja almennt vörur á lægra verði og í meira magni gegn
því að kaupendur séu í viðskiptamannaklúbbi. Því vakti mikla athygli hins almenna Íslendings
þegar fréttir bárust af því að þetta risastóra fyrirtæki á heimsvísu, sem rekur um 800 vöruhús
um allan heim, hyggðist opna vöruhús á Íslandi. Margir spurðu sig eflaust hvernig aðrir aðilar
á markaði myndu geta keppt við Costco, til að mynda í verði, og hver markaðshlutun á
markaðnum yrði. Jafnvel áður en bandaríski risinn braust inn á íslenskan markað hafði hann
áhrif á verð og starfsemi fyrirtækja, lækkuð voru verð og rekstri var breytt til að búa sig undir
opnun Costco og með því, enn harðari samkeppni (Viðskiptablaðið, 2017).
Einkenni íslenska dagvöru- og eldsneytismarkaðarins hefur löngum verið fákeppni þar sem
fá fyrirtæki með mikla markaðshlutdeild voru á markaðnum og gátu þar af leiðandi stjórnað
markaðnum að ákveðnu leiti. Þegar um fákeppni á markaði er að ræða er samkeppnin mun
veikari en þegar mörg virk fyrirtæki eru starfandi á markaði. Það er því fagnaðarefni fyrir
neytendur þegar nýr aðili nær að brjóta sér leið inn á fákeppnismarkað þar sem það gæti haft
jákvæð áhrif á markaðinn. Það eru aðgangshindranir inn á dagvöru- sem og
eldsneytismarkaðinn hérlendis, því gæti verið erfitt fyrir fyrirtæki að ná fótfestu á markaði
(Samkeppniseftirlitið, 2019).
Það er ljóst að samrunar hafa átt sér stað undanfarin misseri þar sem fyrirtæki á
dagvörumarkaði og eldsneytismarkaði sameinast undir einu merki. Þess ber hæst að nefna
samruna Haga hf, Olíuverzlunar Íslands hf og DGV ehf (Samkeppniseftirlitið, 2019)
sem og samruna Festi hf. og N1 hf (Samkeppniseftirlitið, 2019).
Þessi stóru fyrirtæki sameinuðust við komu Costco á markað árið 2017 og keppa á báðum
mörkuðum.
Ljóst er að koma Costco til landsins hafði töluverð áhrif á markaði á Íslandi og þó einungis
verði rannsökuð hér áhrif Costco á dagvöru- og eldsneytismarkaðinn er vert að nefna að Costco
keppir á fleiri mörkuðum þar sem þeir selja vörur eins og rafvörur, garðvörur, lyfjavörur og
fatnað. Ljóst er að innkoma Costco hafði mikil áhrif á markaði á Íslandi, bæði dagvöru- og
eldsneytismarkaðinn eða á mörkuðum fyrir ofangreindar vörur.

Í ritgerð þessari verður leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu:
1

„Hver urðu áhrifin á íslenskan dagvöru- og eldsneytismarkað við komu Costco?“

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við lykilstjórnendur fyrirtækja
á dagvöru- og eldsneytismarkaði sem eru í láréttri samkeppni við Costco. Með viðtölunum var
markmið rannsakenda að kynnast markaðnum enn betur og fá vitneskju um hvernig
undirbúningur fyrirtækja var áður en Costco opnaði og hvaða aðgerðum þeir þurtu að beita til
að kljást við þá áskorun sem koma Costco var á íslenskan markað. Netkönnun var dreift um
samfélagsmiðilinn Facebook til að sjá hvar Costco stæði hjá almenningi. Leitað var að svörum
við hvar almenningur stundaði viðskipti helst og hver upplifun hans væri af Costco. Með öflun
gagna og greiningar á niðurstöðum netkannarinnar er hægt að greina hver áhrifin urðu við komu
Costco.
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2. Um Costco
Costco hefur um áraraðir verið einn stærsti aðilinn á bandarískum markaði sem keppir í
dagvörum. Costco hefur þá ímynd og stefnu að bjóða viðskiptavinum sínum vörur gegn ódýru
gjaldi. Vörur fyrirtækisins eru oftar en ekki í stórum einingum og einnig býður Costco
viðskiptavinum sínum vörur undir sínu merki. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir sögu
Costco sem og stefnu þeirra.
2.1 Uppruni
Uppruni Costco á rætur sínar að rekja til ársins 1976, til borgarinnar San Diego í suðurhluta
Kaliforníuríkis, Bandaríkjunum. Á upphafsárunum var fyrirtækið undir nafninu Price Club og
var til húsa í flugskýli þar sem fyrirtækið þjónaði einungis smærri fyrirtækjum. Fundið var út
snemma að fyrirtækið gæti náð hærri hæðum með því að þjóna fleirum en einungis smærri
fyrirtækjum. Með þessari uppgötvun fór vöxtur vöruhúsa í mikla sókn.
Fyrsta vöruhúsið undir merkjum Costco opnaði árið 1983 í norðurhluta Ameríku,
nánar tiltekið í Seattle. Til að setja Costco í samhengi við markaðinn, var Costco fyrsta
fyrirtækið til að auka sölutölur sínar frá núlli yfir í þrjá milljarða bandaríkjadala á einungis
sex árum (Costco, e.d.).
Í dag hefur Costco 805 vöruhús á heimsvísu, sem eru á víð og dreif um allan heim og eru 108
milljón manna skráðir korthafar (Costco Wholesale, 2021).

2.2 Vöruflokkar
Costco flokkar vörur sínar í fáa vöruflokka. Costco leggur mikið upp úr ánægju viðskiptavina
og er 90 daga skilafrestur á tæknilegum vörum, einnig er boðið gjaldfrjálst upp á þjónustu
gjaldfrjálst og lengir tíma ábyrgðar á vöru. Vöruflokkar Costco eru eftirfarandi:

Matvæli:

Dósamatur,

þurrfóður,

og hreinsiefni
Harðvörur: Rafrænar vörur svo sem sjónvörp, snyrtivörur og garðvörur
Ferskt matvæli: Kjötvæli, brauðmeti og fleira
Mjúkvörur: Fatnaður og fleira
Aukabúnaður: Eldsneyti og lyfjavörur
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drykkjarvörur

Allir flokkar eru mikilvægir í rekstri Costco og hefur hver flokkur sitt vægi. Þess til stuðnings
má sjá að eldsneyti, sem fellur undir aukabúnað, bar 9% af heildartekjum Costco árið 2020.
Eldsneytisþjónusta er flokkuð sem hliðarvara þar sem Costco laðar að viðskiptavini til að
versla oftar við Costco með því að bjóða upp á eldsneyti (Costco Wholesale, 2020).

2.3 Starfsmenn
Lögð er mikil áhersla að starfsmenn alls fyrirtækisins vinni að sama markmiði, hvort sem það
eru starfsmenn í lykilstöðum eða starfsmenn sem vinna í verslununum. Þá hafa allir sama
markmið, að upplifun viðskiptavina fari fram úr væntingum þeirra (Costco, e.d.).
Costco leggur mikið upp úr ánægju starfsmanna og hefur hana í fyrirrúmi. Til að sýna
starfsfólki sínu hversu mikið þeir meta það er því boðið um 40% hærri laun en
samkeppnisaðilar á borð við Walmart bjóða sínu starfsfólki. Einnig er lögð áhersla á betri
þjálfun í starfi, þægilegra vaktaplan sem og meiri hlunnindi en þeirra helstu samkeppnisaðilar
bjóða sínu starfsfólki (Ton, 2012).
Með þessu er Costco að sýna hversu vel þeir hugsa um starfsfólk sitt. Þetta leiðir til ánægðara
starfsfólks sem leiðir síðan til ánægðari viðskiptavina, sem er einmitt markmiðið
(Shep Hyken, 2017).
Starfsmenn fyrirtækisins geta unnið sig upp í starfi með góðri frammistöðu og er það notað
sem afl til að drífa starfsmenn áfram í starfi. Brett Vigelskas, verslunarstjóri Costco á Íslandi,
er fylgjandi því. Brett hefur unnið hjá Costco síðan rétt fyrir aldamót og hefur gegnt 11
mismunandi starfstitlum innan veggja fyrirtækisins. Hún hóf störf sem hlutastarfsmaður sem
sá um kerrur búðarinnar en hefur unnið sig upp sem deildarstjóra yfir vöruhúsi. Nú síðast hlaut
hún titil verslunarstjóra, fyrst á Bretlandseyjum en hefur fært sig um set og er starfandi
verslunarstjóri Costco í Kauptúni á Íslandi (Nútíminn, 2017).

2.4 Viðskiptalíkan Costco
Eins og fyrr segir hefur Costco um 805 vöruhús um allan heim. Stærðir vöruhúsanna eru frá
allt að tæpum 7.400 fermetrum til 21.000 fermetra. Meðalstærð vöruhúss er þá um 13.500
fermetrar og hefur Costco um 275.000 starfsmenn í fullu starfi sem og hlutastarfi (Costco
Wholesale, 2021).
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Costco er skráð á bandaríska hlutabréfamarkaðinn, Nasdaq, og hefur hlutur þeirra farið frá
genginu 291 í 370 á hlut, ef mælt er frá byrjun janúar árið 2020 til byrjun janúar 2021
(Costco Wholesale Corporation Common, 2021).
Hugmyndafræði Costco er að bjóða sínum viðskiptavinum upp á gæðavörur á lágu verði.
Costco leggur áherslu á hraða birgðaveltu sem lýsir sér í miklu magni seldra vara. Costco
verslar beint við framleiðendur, sem og hefur sitt eigið vörumerki, og þar af leiðandi hafa þeir
hafa lága framlegð sem nýtist þeim í samkeppni um að bjóða lágt verð. Costco vill einnig
byggja upp tryggð viðskiptavina sem þeir leysa með því að allir viðskiptavinir Costco þurfa
aðildarkort (e. membership card) sem verður fjallað meira um í næsta undirkafla. Costco hefur
í takt við sína hugmyndafræði hætt að selja einstakar vörur sem hafa hækkað í innkaupsverði
og eru þar af leiðandi ekki á eins lágu verði gagnvart viðskiptavini og Costco stendur fyrir
gagnvart sínum viðskiptavinum. Þetta lýsir sér í máli sem nær aftur til ársins 2009 þegar Costco
tilkynnti að þeir hefðu hætt sölu á Coca-Cola drykkjum þar sem gosdrykkjaframleiðandinn
hækkaði heildsöluverð sitt sem Costco kaupir inn á, og þar af leiðandi hefði Costco þurft að
selja drykkinn til viðskiptavina sinna á hærra verði.
Costco selur vörur sínar mestmegnis í stórum einingum sem eru hugsaðar fyrir stórar
fjölskyldur þar sem neysluvörur heimilanna klárast fyrr sökum fleiri neytenda. Einnig eru
þessar stóru einingar hugsaðar fyrir fyrirtæki, þar sem margir starfsmenn hafa aðgang að
vörum fyrirtækis síns (Future Works Technologies, e.d.).

2.5 Aðild
Costco er rekið sem vöruhúsaklúbbur þar sem viðskiptavinir Costco þurfa aðildarkort. Costco
býður upp á fyrirtækja- sem og einstaklingakort. Kortin eru til 12 mánaða í senn, en eftir þann
tíma þarf að endurnýja kortið. Costco hefur þær kröfur að einstaklingur þarf að vera orðinn
18 ára til að geta eignast aðild að vöruhúsum þeirra, einnig þarf að vera skýr mynd af
korthafa á kortinu. Starfsmenn Costco hafa heimild til að biðja viðskiptavini um kortin til
sönnunar að þeir séu í klúbbnum og geti þar af leiðandi verslað við Costco (Costco, 2021).
Costco býður viðskiptavinum sínum upp á tvenn mismunandi aðildarkort. Annars vegar hið
hefðbundna meðlimakort sem nefnist Gullstjörnu kort (e. Gold star) og hins vegar kort með
auknum fríðindum sem nefnist Gullstjörnu stjórnarkort (e. Gold star executive). Costco býður
einnig upp á sömu valkosti fyrir fyrirtækjakort (Costco, e.d.)
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2.6 Kirkland Signature
Að auki við það vöruúrval sem Costco býður viðskiptavinum sínum upp á hafa þeir sitt eigið
vörumerki, Kirkland Signature. Kirkland Signature býður upp á fjölbreytt vöruúrval þar sem
vörur sem bera merki Kirkland má finna í matvælum, fatnaði, lyfjum, snyrtivörum,
heimilisvörum og fleiru (Costco, e.d.).
Til að setja í samhengi hversu mikilvægur hlekkur Kirkland Signature er í Costco keðjunni
skilaði Kirkland vörumerkið um 27,5% af öllum hagnaði Costco árið 2018, sem samsvarar í
kringum 39 milljörðum bandaríkjadollara. Costco leggur áherslu á að stækka virði Kirkland
Signature enn frekar í náinni framtíð, þar sem Costco hefur þar af leiðandi einstakt vörumerki
undir sínum merkjum. Kirkland fylgir einnig stefnu Costco um að selja gæðavörur á lágu verði
til neytenda. Costco endurnýjar vörur sínar undir merkjum Kirkland Signature árlega. Kirkland
dregur viðskiptavini að Costco og hefur þar af leiðandi mikil áhrif rekstur Costco (Amit Singh,
2019).
Samantekt:
Costco, sem var stofnað árið 1976, byggir upp módel sitt með því að bjóða viðskiptavinum
gæðavörur gegn lágu gjaldi. Þeir vonast eftir því viðskiptavinir þeirra haldi tryggð við þá með
því að hafa meðlimakort þar sem eingöngu meðlimir geta verslað við Costco. Costco heldur út
sínu eigin vörumerki, Kirkland Signature, og með því vörumerki getur Costco lækkað
álagningu á vörur og því viðhaldið góðu verði til neytenda. Starfsmenn eru í fyrirrúmi hjá
Costco og á bandarískum markaði bjóða þeir starfsmönnum sínum hærri laun og aukin
hlunnindi og gera betur en samkeppnisaðilar þeirra á markaði bjóða sínum starfsmönnum.
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3. Markaðurinn
Til að geta fallið undir skilgreiningu markaðar þarf markaðurinn að uppfylla viss skilyrði.
Markaður er skilgreindur sem sérstakt svæði þar sem sala á staðgönguvörum eða
staðgönguþjónustu fer fram (Samkeppniseftirlitið, e.d.).
Staðgönguvörur valda samkeppni þar sem vörunar geta komið í stað hvor annarar og þjóna
sama tilgangi (Eggert B. Ólafsson, e.d.)
Einnig þarf að tilgreina ákveðið svæði sem sölusvæði til að geta fallist undir
samkeppnismarkað. Þessi svæði geta verið misstór, þau geta verið staðbundin, landsbundin
og alþjóðleg svæði. Svæðið þarf að hafa eftirspurn og samkeppnisskilyrði þurfa að vera
svipuð til að falla undir landfræðilegan markað (Samkeppniseftirlitið, e.d.).

3.1 Fákeppni
Hér á landi ríkir fákeppni þar sem fá fyrirtæki með mikla samanlagða markaðshlutdeild eru
ríkjandi á markaðnum. Þar af leiðandi eru smærri fyrirtæki á markaðnum með litla
markaðshlutdeild (Eggert B. Ólafsson, e.d.).
.
Samkeppniseftirlitið gaf út skýrslu árið 2015 um dagvörumarkaðinn sem segir að fákeppni
ríki í smásölu á Íslandi. Fjögur fyrirtæki hafa samanlagt um 90% markaðshlutdeild
(Samkeppniseftirlitið, 2015).
Sex stærstu aðilar matvörumarkaðarins árið 2014 voru með um 96% markaðshludeild af öllum
íslenska mat- og dagvörumarkaðinum. Arðsemi eigin fjár fyrirtækja á íslenskum markaði eru
á bilinu 35-40% miðað við 11-13% hjá fyrirtækjum í Evrópu og Bandaríkjunum og er það
merki um að fákeppni ríkir hér á landi (Bændasamtök Íslands, 2016). Arðsemi fyrirtækja á
matvörumarkaði hérlendis er talsvert hærri en í öðrum löndum og má rekja það til mun hærri
álagningar.
3.2 Samþjöppun
Til að meta samkeppni á markaði er mælt hvernig samþjöppun á markaðnum er. Samþjöppun
gefur til kynna hvernig markaðurinn skiptist milli fyrirtækja sem keppast um á markaðnum.
Samþjöppun metur hvað hvert og eitt fyrirtæki sem sækja markaðinn hafa mikla hlutdeild á
markaðnum. Markaðshlutdeildin getur verið mæld með ýmsum toga en oftast er miðað við
hverjar sölutekjur hvers fyrirtækis á markaði eru. Það geta þó verið aðrir hagrænir þættir sem
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metið geta hlutdeild hvers fyrirtækis á markaðnum, eins og til að mynda hvað hvert fyrirtæki
selur margar einingar á tilteknu tímabili. Því fleiri einingar, því meiri markaðshlutdeild þar sem
það fyrirtæki sækir fleiri viðskiptavini.

3.2.1 Hvernig er samþjöppun mæld?
Til að meta samþjöppun á markaði er notast við Herfindahl-Hirschman stuðulinn, oftast
nefndur HHI stuðull. Herfindal-Hirschman stuðulinn reiknar út gildi sem segir til um hvernig
samþjöppun á markaði er. Það er gert með því að bera markaðshlutdeild fyrirtækja á
markaðnum saman með því að setja hlutdeild hvers fyrirtækis í annað veldi og
markaðshlutdeild fyrirtækjanna lagðar saman til að fá út eina tölu sem jafngildir gildi sem gefur
til kynna hver samþjöppun markaðar sé.

Mynd 1: Herfindal-Hirschman formúla
Heimild: https://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp

Með niðurstöðu HHI stuðulsins er hægt að álykta um samþjöppun á markaði (Hvernig er
samþjöppun, e.d.). Niðurstaða HHI stuðulsins getur verið frá núlli upp í allt að 10.000. Ef
niðurstaða stuðulsins er nálægt hámarki má gera ráð fyrir einokun á markaði þar sem eitt
fyrirtæki getur ráðið markaðnum með aðgerðum sínum þar sem það hefur nánast 100%
markaðshlutdeild á tilteknum markaði (Adam Hayes, 2021).
Að því gefnu er best fyrir neytendur að hafa HHI stuðul markaðar sem lægstan, þar sem um
mestu samkeppni á markaði er að ræða og með aukinni samkeppni eykst kaupmáttur
neytandans þar sem keppendur á markaði munu reyna að lækka helstu álitamál neytanda
þegar kemur að verslun, þ.m.t. vöruverð (Anderson og Narus, 1998).
Mæling niðurstaðanna hefur verið skipt niður í fjóra flokka:

Markaður með HHI stuðul undir 1.000 stigum er markaður sem hefur mikla samkeppni
sem segir að ekkert fyrirtæki er í stöðu einokunar.

Markaður sem hefur HHI stuðul sem er á milli 1.000 og 1.800 stig er markaður sem er
miðlungs samþjappaður markaður.
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Markaður sem hefur HHI stuðul milli 1.800 og 2.000 stig er markaður sem er nær því
að hafa mikla samþjöppun.

Markaður sem hefur HHI stuðul yfir 2.000 stigum er markaður sem er mjög
samþjappaður, sem segir til um að fá stór fyrirtæki séu á markaðnum
(Hvernig er samþjöppun, e.d.).

Því eru þeir markaðir sem hafa lágan HHI stuðul með virka samkeppni á markaðnum þar sem
mörg minni fyrirtæki keppast á markaðnum, þar sem ekkert fyrirtæki er með afgerandi
markaðshlutdeild. Markaður með háan HHI stuðul er því markaður sem hefur fá stór fyrirtæki
sem keppast á markaðnum sem hefur áhrif á smærri fyrirtæki og gerir þeim erfitt fyrir að
keppast á markaðnum. Með háum HHI stuðli er einnig hætta á einokun fyrirtækis á markaðnum
sem getur verið erfitt fyrir neytendur sem og önnur fyrirtæki sem ætla sér að reyna keppa á
tilteknum markaði (Hvernig er samþjöppun, e.d.). Samþjöppun á íslenskum markaði hefur
verið verið há undanfarin ár. Þegar skoðuð er skýrsla frá Samkeppniseftirlitinu hvernig
samþjöppun hefur vaxið milli ára, kemur bersýnilega í ljós hver staðan er á markaði. Ef tekin
er munurinn á stuðli fyrir og eftir tilkomu Costco á dagvörumarkaðinn má sjá að milli áranna
2016 og 2017 lækkar HHI stuðullinn um rúm 689 stig, eða frá 3.485 stigum til 2.796 stiga og
gildir það einungis um höfuðborgarsvæðið. Ef tekinn er HHI stuðull árið 2017 um markaðinn
í heild er gildið um 3.048 um allt land. Hins vegar kemur einnig í ljós að á eldsneytismarkaði
lækkaði einnig HHI stuðullinn bæði í sölu á bensíni sem og olíu. Stuðullinn lækkaði þó meira
í sölu á bensíni en þar fór hann frá 2.749 niður í 2.353 stig, en það er lækkun upp á 396 stig.
Samanborið við sölu á olíu var lækkun upp á 220 stig sem setur stuðulinn í 2.702 stig frá 2.922
stigum. Hér er átt við markaðinn á landsvísu, bæði í sölu á bensíni sem og sölu á olíu. Þegar
höfuðborgarsvæðið er skoðað sérstaklega er töluverð lækkun á HHI stuðli í bensínsölu, hann
fer úr 2.615 stigum niður í 2.109 stig en þar er lækkun upp á 550 stig. Olíusala á
höfuðborgarsvæðinu lækkar hvað mest eða um heil 509 stig, frá 2.725 niður í 2.216. Þegar
eldsneytismarkaðurinn er skoðaður, líkt og hér fyrir ofan, kemur bersýnilega í ljós hver
samþjöppunin er á markaði, allir stuðlar HHI gildisins eru yfir 2.000 stigum. Þegar allir stuðlar
eru ofar en 2.000 stig er hægt að segja með vissu að markaðurinn sé mjög samþjappaður, þar
sem fá fyrirtæki eru á markaði með mikinn efnahagslegan styrk.
Ef dagvörumarkaðurinn er skoðaður í samhengi við samþjöppun má sjá að um allt land er
talsverð samþjöppun, mest er hún á Norðurlandi eystra. Um allt land er HHI stuðullinn yfir
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2.500 stigum sem segir að mikil samþjöppun er á markaði. Ef skoðaður er markaðurinn á
höfuðborgarsvæðinu með tilkomu Costco fer hann niður með Costco um 630 stig og stendur í
2.855 stigum árið 2017, samanborið við 3.485 stig árið 2016. Samþjöppunin á landinu er
mjög há og standa um fimm landsvæði yfir 4.900 stigum. Yfir heildina litið stendur
samþjöppun á dagvörumarkaði á landinu í 3.048 stigum, sem er langt yfir þeirri skilgreiningu
um mikla samþjöppun á markaði, en hún byrjar í 2.000 stigum eins og fyrr segir. Þegar
skoðaðir eru báðir markaðir, dagvöru- og eldsneytismarkaður, er ljóst að gríðarleg
samþjöppun er á öllum landsvæðum sem stafar af stórum og sterkum fyrirtækjum sem fyrir
eru á markaði (Samkeppniseftirlitið, 2019).

3.3 Aðgangshindranir inn á markaðinn
Í grunninn eru takmarkaðar hindranir fyrir fyrirtæki til að hefja starfsemi á markaði fyrir dagog matvöru á Íslandi. Það eru til að mynda ekki miklar lagalegar hindranir fyrir fyrirtæki til að
hefja rekstur.
Hins vegar eru aðgangshindranir inn á dagvörumarkaðinn á Íslandi talsverðar. Til að geta keppt
á dagvörumarkaðnum þurfa fyrirtæki að vanda valið á staðsetningu þar sem aðgengilegast er
fyrir fyrirhugaða viðskiptavini að nálgast verslunina. Hér á landi ríkir hins vegar það vandamál
að þar sem flestir viðskiptavinir eru staðsettir hafa einnig samkeppnisaðilar mestu
markaðshlutdeildina á markanum. Fyrirtæki sem eru á leið inn á markaðinn þurfa að huga að
þeirri stöðu sem ríkir á markaðnum. Á markaðnum hérlendis eru stórir aðilar með öfluga
samninga við birgja, sterk dreifikerfi, mikinn markaðsstyrk og verslanir vítt og dreift yfir
landið. Þung aðgangshindrun er fyrirtækið Hagar sem hefur haft mikla hlutdeild á markaðnum
um langt skeið. Styrkur Haga er stærð þeirra á markaðnum, lóðréttar samþættingar og sú
staðreynd að þeir njóta hagræðis við innkaup á vörum vegna birgjans Aðfanga, sem er í eigu
Haga.
Aðgangshindranir inn á markaðinn eru einnig í formi stærðar- og breiddarhagkvæmni.
Stærðarhagkvæmni fyrirtækja leiðir til þess að fyrirtækin geta selt vörur sínar til neytenda á
lægra verði, vegna minni innkaupakostnaðar fyrirtækisins, og nýting á framleiðsluþáttum
verður öflugri. Með breiddarhagkvæmni er möguleiki fyrir fyrirtæki að fá betri kjör frá birgjum
sínum. Hagar hafa til að mynda þessa kosti fram yfir fyrirtæki sem ætla að hefja starfsemi á
dagvörumarkaðnum þar sem þau fá ekki sambærileg kjör.
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Vegna þessa er mjög erfitt fyrir ný fyrirtæki á markaðnum að ná fljótt sterkri fótfestu á
markaðnum. Það er því ljóst að innan þessa markaðar eru miklar og erfiðar aðgangshindranir
sem valda því að á markaðnum eru fá fyrirtæki sem hafa mikla hlutdeild, þó svo Hagar hafi
verið markaðsráðandi á markaðnum og hafi því sterkustu hlutdeildina
(Samkeppniseftirlitið, 2019).
Samantekt:
Þegar rýnt er í markaðinn hérlendis er augljóst að hér ríkir fákeppni þar sem fá stór og sterk
fyrirtæki eru á markaði. Hagar hafa verið skilgreindir sem markaðsráðandi síðastliðin ár, en
önnur stór fyrirtæki eru starfandi á markaðnum, eins og Festi. Þegar markaður er skoðaður er
mikilvægt að greina hann á landfræðilegri grundu. Hér á markaði er mikil samþjöppun sem er
reiknuð út frá Herfindal-Hirschman stuðlinum. Markaður hérlendis mælist í öllum landshlutum
yfir 2.000 stigum sem gefur til kynna mikla samþjöppun sem fyrir er á markaðnum.
Aðgangshindranir á markaði felast aðallega í stærð og styrk fyrirtækja sem starfa á markaði nú
þegar, og getur það reynst fyrirtækjum erfitt að veita þeim samkeppni á markaði.
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4. Costco á markaði
Til að skoða hvernig Costco hagar sér á mörkuðum er rýnt í innra og ytra umhverfi Costco. Þar
er að finna styrkleika og veikleika fyrirtækisins, sem og þau tækifæri og ógnanir sem það
stendur frammi fyrir. Costco hefur gríðarlegan efnahagslegan styrk og rekur mörg vöruhús
víðsvegar um heim allan og því voru markaðir þeirra greindir með fimm krafta líkani Porters
ásamt betri greiningu á efnahagi þeirra. Nú herjar Covid-19 faraldurinn á heiminn allan og
hefur það miklar afleiðingar í viðskiptum og miklar áskornarnir sem verslanir standa frammi
fyrir. Því var rýnt í hvaða afleiðingar faraldurinn hafði á Costco.

4.1. SVÓT greining
Með greiningu á stöðu fyrirtækis á markaði er gjarnan notast við SVÓT greiningu. SVÓT
stendur fyrir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Gott er að notast við SVÓT greiningu
því hún metur samkeppnisstöðu fyrirtækis á markaði. SVÓT greining er einnig notuð til að
þróa stefnumótun fyrirtækis þar sem greiningin veitir innsýn í fyrirtækið og hvernig það getur
bætt sína stöðu. Innri og ytri þættir koma einnig í ljós með greiningunni, sem og hverjir
núverandi möguleikar fyrir fyrirtækið eru sem og framtíðarmöguleikar (Mitchell Grant, 2021).
Innri greining lýsir sér þegar skoðaðir eru styrkleikar fyrirtækis á móti veikleikum þess. Ytri
greining liggur í hvar tækifæri fyrirtækis liggja og hvaða ógnir eru til staðar (Skye Schooley,
2019).

4.1.1. Styrkleikar
Costco hefur marga styrkleika sem allir eru mismunandi. Einn helsti styrkleikinn er að Costco
selur viðskiptavinum sínum vörur á lágu verði. Lágt verð skýrir sig til að mynda í að
meðalálagning Costco er um 11% og vilja þeir hafa stefnu sem lýsir sér í gæðavörum á lágu
verði. Til að setja álagninguna í samhengi eru helstu samkeppnisaðilar Costco á erlendum
mörkuðum, eins og Walmart, með 24% meðalálagningu. Annar styrkleiki Costco liggur í
áskriftum meðlima þar sem meðlimir borga árlegt gjald til að eiga kost á að versla í Costco.
Þetta ýtir undir tryggð viðskiptavina og gerir þá líklegri til að versla fremur við Costco en
samkeppnisaðilann. Þetta sýnir sig í tölum um endurnýjun korthafa í Bandaríkjunum árið 2019
en 91% korthafa endurnýjuðu kortin sín. Costco leggur mikla áherslu á að halda sínum
rekstrarkostnaði í lágmarki, því þurfa þeir ekki að leggja mikla áherslu á mikinn hagnað í
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sölutekjum og geta þar af leiðandi haldið verðum á vörum sínum lágum. Costco hefur bein
samskipti við framleiðendur og hefur góða samninga við þá til að tryggja gæði varanna sem
þeir selja viðskiptavinum sínum þar sem þeir vilja halda þeirri ímynd að þeir selji hágæða vörur
á lágu verði.
Aðrir styrkleikar Costco liggja í mannauðnum. Þeir hafa litla starfsmannaveltu en
starfsmannavelta þeirra er undir 6% sem skýrir sig í að Costco borgar starfsmönnum sínum fín
laun, mun hærri en samkeppnisaðilar þeirra á erlendri grundu. Með því að borga hærri laun fá
þeir öflugri starfskrafta og ánægt starfsfólk sem leiðir til ánægri viðskiptavina.
Costco heldur úti öflugu dreifikerfi en þeir eru með vöruhús um allan heim (S.K. Gupta,
2020).
4.1.2. Veikleikar
Veikleikar Costco koma fram á ólíkum sviðum og hefur Costco þurft að huga að þeim.
Costco hefur lítið vöruúrval miðað við önnur samkeppnishæf fyrirtæki, þar sem þeir selja um
4.000 vörur en samkeppnisaðilinn Walmart hefur um 50.000 vörur að bjóða viðskiptavinum
sínum. Viðskiptavinir vilja velja milli vara og vilja eiga kost á fleiri valmöguleikum en færri.
Með svo rýru vöruúrvali er léttara fyrir fyrirtæki að veita þeim samkeppni á markaði (Kiesha
Frue, 2019).
Costco rekur eina verslun á Íslandi sem er í Kauptúni í Garðabæ og þar af leiðandi keppir
Costco ekki við sína helstu samkeppnisaðila á íslenska dagvörumarkaðnum um land allt. Þess
í stað keppa þeir einungis á höfuðborgarsvæðinu (Samkeppniseftirlitið, 2019).
4.1.3. Ógnanir
Með því að skoða íslenska dagvörumarkaðinn er ljóst að á markaðnum ríkir fákeppni og fá
fyrirtæki á markaðnum hafa mikla markaðshlutdeild og hafa verið í mörg ár. Það er því ljóst
að markaðurinn er erfiður fyrir önnur fyrirtæki til að keppa við fyrirtækin sem hafa hæstu
markaðshlutdeildina (Samkeppniseftirlitið, 2019).
Önnur ógn sem stafar að Costco er að ekki er boðið upp á netverslun eins og er, en
netverslanir hafa færst í aukana á undanförnum árum. Viðskiptavinir nú til dags vilja fá
vörurnar sínar afhenta upp að dyrum þar sem þeir vilja hafa þægindi í fyrirrúmi og þurfi ekki
að eyða tíma sínum í að versla og geta því varið tíma sínum í annað (S.K. Gupta, 2020).
Til að auka markaðshlutdeild sína á markaðnum á Íslandi þarf Costco að keppa við fyrirtæki á
fleiri svæðum og hafa fleiri en eina verslun á landinu (Samkeppniseftirlitið, 2019).
13

4.1.4. Tækifæri
Með tækni nútímans og þróunar hennar hafa viðskiptavinir kosið að nota netið til að versla
vörur og fá heimsendingu. Með þessu einfalda viðskiptavinir vörukaup sín, þar sem þeir
spara tíma. Costco hefur tækifæri til að komast til móts við viðskiptavini sína og boðið upp á
netverslun með möguleika á heimsendingu. Með þessu móti er möguleiki á að stækka
viðskiptavinahópinn og afla frekari tekna (S.K. Gupta, 2020). Covid-19 faraldurinn hefur
lagst þungt á flesta markaði heims og hefur lagt fjöldann allan af fyrirtækjum í gjaldþrot
(Emily Pandise, 2020).
Þá eru tækifæri fyrir fyrirtæki eins og Costco til að selja meira af vörum í faraldrinum þar sem
margir viðskiptavinir eru hræddir við veiruna, vilja halda sig heima og birgja sig upp af
birgðum til frambúðar (S.K. Gupta, 2020). Mikil tækifæri eru fyrir Costco að markaðssetja sig
betur á netinu þar sem mikill fjöldi mögulegra viðskiptavina er á netinu. Með öflugri
markaðssetningu í gegnum netið getur Costco auglýst vörur sínar betur og náð til fleiri
mögulegra viðskiptavina (S.K. Gupta, 2020).

Mynd 2: SVÓT greining
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4.2. Fimm krafta líkan Porters
Á öllum samkeppnismörkuðum, þó ólíkir séu, er að finna samkeppni sem greind er í fimm
krafta líkani Porters. Með líkani Porters, sem er prófessor við Harvard háskólann í
Bandaríkjunum, er fundið samkeppnisstig á markaði sem gefur til kynna styrkleika og
veikleika markaðarins. Einnig er fundinn út „strúktúr“ markaðins sem sem getur reynst
fyrirtækjum á markaðnum vel, þar sem stefna fyrirtækisins er höfð að leiðarljósi. Með því að
skilja markaðinn og vita hvernig hann er uppbyggður geta fyrirtæki aukið arðsemi sína til
frambúðar (Porter´s 5 Forces, 2020).
Þeir þættir sem Porter segir að geri markaði að samkeppnismörkuðum eru: Ógn nýrra aðila
inn á markaðinn, vald birgja, vald viðskiptavina og ógn staðkvæmdarvara (e. substitute
product). Þessir kraftar leiða að samkeppni milli aðila sem fyrir eru á markaðnum (Michael E.
Porter, 2008).

4.2.1 Ógn nýrra aðila inn á markaðinn
Með tilkomu nýrra aðila inn á markað stafar alltaf ógn fyrir fyrirtæki sem þá þegar keppast á
markaðnum. Þegar nýir aðilar ákveða að koma inn á markaðinn eru hindranir sem standa í vegi
þeirra. Hindranir geta verið af ýmsum toga en ber þó helst að nefna kostnaðinn þegar kemur að
því að koma fyrirtæki á laggirnar. Einnig getur verið erfitt fyrir fyrirtæki að keppa á dagvöruog eldsneytismarkaðnum sökum stærðarhagkvæmni fyrirtækja á núverandi markaði. Þegar nýir
aðilar koma inn á markaðinn sem ná fótfestu, getur verið áskorun fyrir aðra aðila markaðarins
að meta stöðugleika og nýja samkeppnisaðilans.
Þegar neytendur horfa til dagvöruverslana ber þeim efst í huga verð og gæði þar af leiðandi
geta neytendur byrjað að versla við aðra verslun ef þeim finnst verð vera hækkandi eða gæði
vara minnkandi. Það getur því verið mikil ógn fyrir fyrirtæki á markaðnum að fá aðila á
markað sem getur boðið upp á lágt verð fyrir gæðavörur (Adam Kasi, 2020).

4.2.2. Vald birgja
Rekstur dagvöruverslana byggir á að bjóða upp á margar mismunandi tegundir af vörum og
til þess þarf birgja sem selur þeim vörur. Neytendur setja þá kröfu að hafa fjölbreytt
vöruúrval verslana og því liggja engir möguleikar í að versla við einn birgja. Til að hafa
fjölbreytt vöruúrval þarf marga birgja sem allir bjóða upp á mismunandi vörur. Þar sem á
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markaðnum ríkir mikið framboð af birgjum hefur hver og einn birgi lítil völd til
samningagerðar við fyrirtæki. Vald birgja á markaði er því tiltölulega lítið því margir eru um
hituna (Adam Kasi, 2020).
4.2.3. Vald viðskiptavina
Gríðarleg samkeppni ríkir á dagvörumörkuðum sem Costco keppir á. Því er mikilvægt að hafa
í huga að verðbreyting getur haft gríðarleg áhrif á markaðinn. Neytendur horfa mikið á verð og
gæði, eins og áður hefur komið fram, og því er erfitt að halda í viðskiptavini þegar verð eru
hækkuð eða gæði varanna minnkar. Val neytenda hefur mikið vald á markaði, þar sem framboð
verslana er tiltölulega hátt. Mikil samkeppni ríkir milli fyrirtækja á mörkuðum um viðskiptavini
og af því leiðir að viðskiptavinir hafa mikið vald á þessum mörkuðum þar sem framboð er hátt
(Adam Kasi, 2020).
4.2.4 Ógn staðkvæmdarvara
Þegar neytandi telur vörur vera í megingildum þær sömu eða þær hafi sama gildi geta þær
komið í stað hvorrar annarrar og er þá talað um staðkvæmdarvörur (e. substitute product)
(Adam Hayes, 2020).
Flestar vörur á dagvörumarkaðnum eru í megingildum þær sömu og því hafa
staðkvæmdarvörur mikil völd á þessum markaði. Neytendur geta skipt út vöru fyrir aðra sem
hefur sama gildi og fyrrverandi vara þar sem báðar vörur fullnægja þörfum neytanda (Adam
Kasi, 2020).
4.2.5. Samkeppnisharka innan markaðar
Á tilteknum markaði hefur viðskiptavinur mikil völd þar sem fyrirtækin á markaðnum sækjast
í sama markhóp. Viðskiptavinir hafa sömu þarfir og ógn staðkvæmdarvara á markaði er mikil
á markaðnum. Fyrirtækin á markaðnum reyna að auka samkeppnisforskot þar sem
staðkvæmdarvörur geta orðið þess valdandi að viðskiptavinir beina sínum viðskiptum til
samkeppnisaðila þeirra og gæti það haft áhrif á hagnað fyrirtækja. Því ríkil mikil
samkeppnisharka á markaðnum þar sem fyrirtækin sækjast öll í sama markhóp, viðskiptavinir
hafa sömu þarfir og ógn staðkvæmdarvara á markaði er mikil (Adam Kasi, 2020).
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Mynd 3: Fimm krafta líkan Porters

4.3 Costco í tölulegum upplýsingum
Þegar er reynt að gera sér grein fyrir áhrifum Costco á íslenskum markaði þarf að skoða sögu
þeirra í tölum. Costco kemur að mörgum mörkuðum um allan heim og hefur því mikinn
efnahagslegan styrk. Þegar litið er til síðustu þriggja ára hefur Costco til að mynda opnað 66
vöruhús víðsvegar um allan heim, þar af eru 12 utan Bandaríkjanna og Kanada. Til að rýna
betur í efnahagslegan styrk Costco er gott að horfa til tekna síðustu þriggja ára eða á tímabilinu
2018-2020. Þar hefur Costco aukið tekjur sínar á ári hverju. Frá tímabili áranna 2018-2019 var
tekjuaukning um rúm 7,3% en hækkaði síðar um rúmlega 8,5% næsta tímabil á eftir. Aukin
tekjuauðlind Costco sem felst í korthöfum snertir ekki á fyrrnefndum tölum en taka skal fram
að aukning átti sér stað á ári hverju á þessu tiltekna tímabili, má því gera ráð fyrir að
heildartekjur Costco hækki enn fremur en fyrrnefndar tölur segja til um. Að því sögðu hafði
Costco heildartekjur á síðasta ári upp á 166.761.000.000 bandaríkjadala. Vert að athuga hver
rekstrarkostnaður Costo er á ári til að gera sér betur grein fyrir styrk fyrirtækisins. Það er
aukning á ári hverju í formi rekstrarkostnaðar en á fyrra tímabili er um 6,8% aukning í rekstri
og um 8,3% á seinna tímabili sem til athugunar er. Með gefnum forsendum er ljóst að um
aukningu í formi tekna er að ræða. Með staðreyndum í formi fyrrnefndra talna, að meðtöldum
skatti, er því ljóst að Costco hefur verið að auka hagnað sinn á tilteknu tímabili um rúm 27,7%.
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Taka þarf til skoðunar landfræðilega markaði, þar sem flest vöruhús Costco eru staðsett innan
Bandaríkjanna og Kanada, ef skoða á starfsemi Costco utan þessa svæðis. Með athugun á
rekstrartekjum Costco utan Bandaríkjanna og Kanada er því vert að athuga sama tímabil og
áður var skoðað, þ.e. frá árinu 2018 til ársins 2020. Heildarrekstrartekjur Costco á fyrsta ári
tímabils utan fyrrnefndra svæða var um 16,8% af heildarrekstrartekjum Costco á heimsvísu.
Þegar skoðuð eru næstu tvö ár kemur í ljós að lækkun var á prósentustigi þessu árið eftir þegar
tiltekið prósentustig fór niður um 1% eða í 15,8%. Á lokaári tímabils sem skoðað er má sjá að
prósentustigið jókst aftur upp í 17,3% en það er aukning upp á tæplega 1,5%.
Þegar bakgrunnur Costco er skoðaður sést hvaðan hagnaður félagsins kemur, þ.e. frá hvaða
vöruflokkum þeir koma. Langstærstur hluti hagnaðar er í formi matvæla en hann er meira en
helmingur hagnaðar ársins 2020 eða um 55,8%. Næststærsti vöruflokkur Costco er
harðbúnaður því næst fylgir á eftir aukabúnaður og fatnaður. Til að sjá hvernig aukning hefur
verið milli ára eru nokkuð jafnar breytingar í öllum flokkum fyrir utan flokk matvæla. Við
nánari skoðun er stærsta breytan frá ári 2019-2020 í formi matvæla en það er breyta upp á
13,2% (Costco Wholesale, 2020).
4.4 Áhrif Covid-19 faraldursins á rekstur Costco
Costco hefur þurft takast á við miklar og erfiðar áskoranir í kjölfar heimsfaraldurs Covid-19,
Faraldurinn hefur verið óútreiknanlegur og verulega sveiflukenndur og þar af leiðandi hefur
verið erfitt að byggja upp framtíðarsýn fyrir Costco. Faraldurinn hefur haft þær afleiðingar að
efnahagur heimsins hefur verið undir víðtækum og stöðugum áhrifum. Eins snertir faraldurinn
grundvöll vinnuafls, þ.e. starfsmenn undir merkjum Costco sem og birgjar og aðrir aðilar sem
koma að rekstri fyrirtækisins. Faraldurinn hefur haft áhrif á heilsu fólks sem greinst hefur verið
með veiruna og aðra þætti tengda vinnuaflinu, s.s. starfsmenn eða aðrir aðilar tengdir rekstri
félagsins hafa verið skikkaðir í sóttkví. Faraldurinn hefur haft í för með sér óvissu í rekstri
Costco, þessir þættir fela í sér takmarkanir, fjöldi leyfilegra viðskiptavina, tímabundnar lokanir,
ferðabönn og fleira. Einnig hefur hann haft mikil áhrif á tilteknar viðskiptaaðgerðir, kostnað
við að stunda viðskipti, eftirspurn eftir vörum og þjónustu, starfskrafta og aðgang að birgðum.
Erfitt er að spá fyrir um framtíðaráætlun sem og fjárhag fyrirtækisins þegar mikil óvissa ríkir
um til hvaða aðgerða verður tekið næst.
Costco hefur miklar mætur á starfsfólki sínu og reynir eftir bestu getu að minnka sýkingarhættu
í vinnunni. Costco hefur beðið starfsmenn sem hafa tök á að vinna sína vinnu í fjarvinnu með
því markmiði að minnka sýkingarhættu. Costco leggur mikið upp úr vellíðan starfsmanna og
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launar þeim í auknum launagreiðslum, svo sem að borga auka yfirvinnutíma fyrir starfsfólk
sitt. Costco leggur því aukaútgjöld í laun starfsmanna í þakklætisskyni við erfiðar aðstæður.
Costco býst við að rekstrarkostnaður hækki með minnkandi eftirspurn í ýmsa vöruflokka og
truflunum í viðskiptaháttum vegna Covid-19 faraldursins. Með auknum truflunum í viðskiptum
sem faraldurinn hefur valdið hefur framboð og flæði vara minnkað og seinkun hefur orðið á
vörum sökum stöðu birgja og flutningsaðila. Eftirspurn neytenda er síbreytileg í faraldrinum
og hefur haft í för með sér að erfitt er að sjá fyrir væntingar neytenda og hvernig best sé að
svara tilkalli þeirra. Afleiðingar þess eru að fleiri vörur sem neytendur óska eftir eru því ekki
til á lager. Til að svara eftirspurn neytenda leitar Costco til annara birgja vegna tiltekinna vara
en þar eiga samningsstöður til að flækjast sökum hærri verðlagningar birgja eða hærri
flutningskostnaðar og leiðir það til verri rekstrarreiknings fyrir Costco.
Einnig er áskorun Costco að viðhalda góðu orðspori fyrirtækisins og því þarf Costco að hafa
skýra stefnu gagnvart sóttvörnum. Þeir þurfa að sjá til að of mikil hópamyndun skapist ekki
innan búðar og að viðskiptavinir sem og starfsfólk viðhaldi viðeigandi fjarlægðartakmörkunum
til að minnka smithættu og og tryggja öryggi starfsmanna og viðskiptavina. Myndi hópsmit
eiga sér stað á tilteknu svæði gæti orðið mannekla í því vöruhúsi og væri mikil áskorun fyrir
Costco að leysa úr því. Það gæti valdið lokun á viðkomandi vöruhúsi sem hefur neikvæðar
fjárhagslegar afleiðingar.
Til að styrkja fjárhagsstöðu sína gaf Costco út skuldabréf fyrir 4.000 milljón dollara sem hjálpar
þeim að svara skammtímaskuldum fyrirtækisins á miklum og erfiðu óvissutímum. Með tímum
Covid-19 faraldursins hefur fjármálamarkaðurinn verið sveiflukenndur og því ríkir mikið
óvissustig. Ef Costco þarf á áframhaldandi auknu fjármagni að halda þurfa ýmsir þættir að
standast áskoranir, svo rekstrarafkoma félagsins og staða á fjármálamarkaði sé stöðug. Með
áframhaldandi heimsfaraldri geta fjármálamarkaðir orðið fyrir miklu höggi og getur það leitt
til að rekstarafkoma félaga verður neikvæð sem og aðgengi að mörkuðum verði takmarkað.
Að miklu er að huga þegar heimsfaraldur herjar á heimsbyggðina og er enn mörgum
spurningum ósvarað vegna hans. Costco þarf að vera í stakk búið, eins og önnur fyrirtæki, að
vera tilbúið að stíga inn í óvissuna sem Covid-19 faraldurinn hefur í för með sér, hvort sem
önnur bylgja herjar á heiminn, veiran stökkbreytist og eða verulegar takmarkanir haldi áfram
í kjölfar þess. Costco þarf að vera tilbúið til að taka á móti breyttum aðstæðum að
faraldrinum loknum og getur það verið í sambandi við samdrátt samfélagsins, aukið
atvinnuleysi og breytta kauphegðun neytenda og svo framvegis. Það er því að miklu að huga
og er nauðsynlegt að vera við öllu búin vegna breyttra aðstæðna (Costco Wholesale, 2020).
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Samantekt:
Costco hefur marga styrkleika sem fyrirtæki og vega þeir þyngra en veikleikarnir. Eins og hjá
öllum öðrum fyrirtækjum leynast ný tækifæri alls staðar og er það undir Costco komið að greina
þau tækifæri sem og nýta sér þau. Það eru ógnanir af einhverjum toga við Costco en þær ógnanir
má finna í fákeppni sem ríkir á markaði hérlendis sem og landfræðilega staðsetning þeirra á
Íslandi. Greining markaðar með fimm krafta líkani Porters leiðir í ljós þá sterku stöðu sem
neytendur eru í sem skilar sér í mikilli samkeppnishörku á markaði. Costco býr yfir gríðarlegum
efnahagslegum styrk sem hefur verið þeim mikilvægur í þeim erfiðu aðstæðum sem Covid-19
heimsfaraldurinn hefur haft í för með sér.

20

5. Íslenskur dagvöru- og eldsneytismarkaður

Í þessum kafla verður farið yfir dagvöru- og eldsneytismarkaðinn þar sem almennt verður
fjallað um hvernig markaðarnir hafa verið undanfarin ár. Einnig verður snert á vísitölum
neysluverðs á þeim vöruflokkum sem til umfjöllunar eru.

5.1 Dagvörumarkaður
Samkvæmt skýrslu samkeppniseftirlitsins árið 2015 er dagvörumarkaður skilgreindur sem
verslun sem selur dagvörur, þ.e. vörur sem tengjast daglegum neyslu þörfum fólks, mat- og
drykkjarvörur,

hreinlætis-

og

snyrtivörur

og

óvaranlegar

heimilisvörur

(aðallega

hreingerningarvörur). Dagvörumarkaður er notað sem samheiti fyrir verslanakeðjur og
einstakar matvöruverslanir.

Við innkomu Costco á íslenskan markað voru fjölmargar matvöruverslanir starfandi, þar mætti
einna helst nefna stóru fyrirtækin Haga, Samkaup og Samkaup. Árið 2014 voru um 180
dagvörverslanir á Íslandi og stærstir voru Hagar ehf. sem ráku Bónus og Hagkaup, Kaupás sem
ráku Krónuna, Nóatún og Kjarval, og Samkaup sem ráku Nettó, Samkaup-Úrval, SamkaupStrax og Kaskó. Samanlagt voru þessi fyrirtæki með algjöra yfirburði á markaði, með um 90%
markaðshlutdeild.

Hagar voru einnar stærstir með um 49% markaðshludeild árið 2014, af því var Bónus með 39%
hlutdeild. Bónus er lágvöruverðsverslun og einblínir á að bjóða stöðugt lægsta verðið til
neytenda. Hin 10 prósentin eiga Hagkaup, sem er talinn vera stórmarkaður með meira úrval af
vörum sem og gæðameiri vörur, en þó augljóslega dýrari.

Eins og áður kom fram hafði Kaupás um 20% markaðshlutdeild árið 2014 og rak verslanirnar
Krónuna, Nóatún og Kjarval. Félagið Kaupás átti um 20% markaðshlutdeild og átti Krónan
um 16% af því, síðar um árið seldi Kaupás verslanir sínar til Festis (Samkeppniseftirlitið,
2015).
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Samkaup var með um 16% markaðshlutdeild árið 2014 og var Nettó stærsta verslunin í þeirri
samstæðu. Nettó má flokka sem lágvöruverðsverslun í beinni samkeppni við Bónus og
Krónuna.

Mynd

4:

Markaðshlutdeild

verslana

á

Íslandi

árið

2014.

Heimild:

https://www.samkeppni.is/media/skyrslur-2015/Matvoruskyrsla2015.pdf

5.2 Eldsneytismarkaður
Saga eldsneytis á Íslandi byrjar um það leyti er bílar koma til landsins, kringum aldamótin
1900. Þegar bensín kom fyrst til landsins var því dreift í litlum brúsum og síðan í olíutunnum
en stuttu síðar áttuðu menn sig á bensínstöðvar og dælur væru nauðsynlegar fyrir þennan
sívaxandi markað.

Í gegnum tíðina hafa risarnir N1, Olís, Atlantsolía og Skeljungur verið ríkjandi á markaði án
mikillar samkeppni. Tölur um markaðshlutdeild smásölu eldsneytis frá árunum 2005 - 2012
gefa góða mynd af því hvernig hlutirnir voru.
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Mynd
5:
Markaðshlutdeild.
Heimild:
https://www.samkeppni.is/media/skyrslur2015/Frummatsskyrsla--Markadsrannsokn-aeldsneytismarkadi.pdf?fbclid=IwAR3mFAt9YbKLDLbVMC_VC_mgjPAeqfs_295vEaL3sByqq5F_KIqfj22SEY

Árið 2017 sameinaði Skeljungur sín helstu þrjú vörumerki, Skeljungur, Orkan og Orkan X varð
allt að Orkunni sem við þekkjum í dag. Sama ár keyptu Hagar fyrirtækið Olís. Ári seinna kaupir
N1 félagið Festi sem rekur verslanirnar Krónuna og Elko. Allt þetta gerist stuttu eftir komu
Costco á íslenskan markað og þá vaknar upp sú spurning hvort þetta hafi verið viðbrögð við
þeim miklu áhrifum sem Costco hafði á íslenskan markað.

Eins og áður hefur komið fram kemur Costco inn á íslenskan markað árið 2017, fyrirtækið
hristi svo sannarlega upp í eldsneytismarkaðnum þar sem lítraverð þeirra árið 2017 var 169,90
kr. á lítra og helstu samkeppnisaðilar voru með 200 kr. á lítra.
Fyrir komu Costco var mikil umræða um hvort fyrirtækið myndi setja á sambærilegt
eldsneytisverð og sést í Bretlandi eða hvort þeir myndu fylgja hinni íslensku okurálagningu.
Áhugavert var líka að fylgjast með þróun verðsins, hvort Costco vildi í raun einungis koma
inn á markaðinn með hvelli og hækka síðan lítraverðið seinna. Tíminn svaraði þeirri
spurningu þar sem lítraverð Costco situr í dag í 201.9 kr. á lítra en næsti samkeppnisaðili er
Orkan með 205.3 kr. á lítra (Aurbjörg, e.d.).

Því er augljóst að Costco er enn hagstæðasti kosturinn þegar kemur að eldsneyti, en mikið þarf
að hafa í huga þegar valið er hvert fólk fer með sín viðskipti og eitt af því er vegalengd til og
frá bensínstöðva. Farið verður yfir landfræðilegar breytur tengdar mögulegum kostum
bensínstöðva í niðurstöðum rannsóknar um bensínstöðvar á höfuðborgarsvæðinu.
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Mynd 6: Meðallítraverð af bensíni tímabilið 2016-2021. Heimild: https://gasvaktin.is/trends/

5.3 Verðlag fyrir og eftir komu Costco
Costco hafði í för með sér áhrif á verð ólíkra vöruflokka. Costco býður almennt upp á fjölbreytt
vöruúrval og verður hér skoðaður munur á þeim vöruflokkum sem til umfjöllunar eru.
Þegar almennt verð á matar- og drykkjarvörum er skoðað á tímabili frá opnun Costco, í maí
2017, til ársins 2021 er augljós breyting á verði á ári hverju. Mánuðurinn sem er skoðaður ár
hvert er aprílmánuður sökum þess að sá mánuður er marktækur vegna breytinga þar sem sá
mánuður í byrjun tímabilsins 2017 er síðasti mánuður sem Costco var ekki starfandi á
íslenskum markaði. Vísitala neysluverðs á matar- og drykkjarvörum eykst hvert ár. Við
upphaf tímabils sem skoðað er stendur sú vísitala í 167,8 og eykst á fyrsta ári upp í 171,1.
Þegar næstu ár eru skoðuð stendur vísitalan í 175,6 í apríl 2019 sem hækkar árið eftir í 180,3
og endar tímabilið í 189,7 í aprílmánuði 2021. Því er ljóst að verð vöru á matar- og
drykkjarvöru hækkar frá ári til árs og hafa því neytendur ekki jafn mikinn kaupmátt á slíkum
vörum út frá gefnum upplýsingum (Hagstofa Íslands, e.d.).
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Einnig er fróðlegt að sjá að breyting dagvöru er í svipuðum takti, líkt og matar- og
drykkjarvörur á tilteknu tímabili, en ár hvert jókst vísitala neysluverðs. Mánuði fyrir opnun
Costco 2017 stóð vísitala neysluverð á dagvöru í 161,1 og fer hækkandi í 162,6 ári seinna.
Þegar tvö ár eru liðin frá opnun Costco stendur stendur vísitala neysluverðs á dagvöru í 168,5
sem hækkar árið á eftir í 175,5 og nú síðast stendur vísitala neysluverðs í 185,7 í aprílmánuði
2021. Þegar báðar vöruflokkar eru skoðaðir fara þeir hækkandi í svipuðu hlutfalli (Hagstofa
Íslands, e.d.).
Þegar eldsneyti er haft að leiðarljósi gagnvart vísitölu neysluverðs er, eins og í fyrrnefndum
vöruflokkum, hækkun frá ári til árs. Á sama tímabili, frá apríl 2017 til apríl 2021, er
heildarhækkun tímabilsins 21,6. Sú hækkun byrjar í 151,9 og fer hækkandi í 173,5 í lok apríl
2021 (Hagstofa Íslands, e.d.).
Það er því ljóst að í öllum flokkum fer vísitala neysluverðs hækkandi með hverju árinu sem
líður. Vísitalan var lægst á eldsneyti í byrjun tímabils sem og lok þess, ef bornir eru saman allir
vöruflokkar.
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6. Aðferðafræði

Rannsakendur lögðu fram tvenns konar aðferðir til að ná fram bestu mögulegu niðurstöðum til
að

svara

rannsóknarspurningunni:

Hver

urðu

áhrifin

á

íslenskan

dagvöru-

og

eldsneytismarkaðinn við komu Costco? Aðferðirnar sem notaðar voru felast því bæði í
eigindlegum (e. qualitative) og megindlegum (e. quantitative) rannsóknum. Með því að notast
við báðar aðferðir við gerð rannsóknar eru hagstæðari líkur á að fá nákvæmari þekkingu á því
sem rannsakað er.

6.1 Eigindlegar rannsóknir
Þegar átt er við eigindlegar rannsóknir eru rannsóknir byggðar á samskiptum sem og
huglægum hlutum. Eigindlegar rannsóknir horfa til einstaklings með samskiptahæfni að
leiðarljósi. Markmið rannsóknanna er að sjá út frá sjónarhorni einstaklings hvernig hann
skýrir og túlkar umhverfi sitt. Megintól eigindlegra rannsókna eru viðtöl við einstakling með
opnum spurningum og leyfa viðmælanda að skýra sína sýn á viðfangsefnið. Því er áhersla
lögð á viðmælandann í eigindlegum rannsóknum og greina í hvaða ljósi einstaklingur sér
viðfangsefnið. Útkoma viðtala skýrir sér í þemum og upplifun einstaklinga. Engar tölulegar
upplýsingar eru til staðar í eigindlegum rannsóknum (Jón Gunnar Bernburg, 2005).
Eigindlegar rannsóknir rannsakenda lýsa sér í viðtölum við stjórnendur í lykilstöðum hjá
fyrirtækjum sem starfa á markaðnum sem til skoðunar er.

6.1.1 Þátttakendur
Þátttakendur voru valdir með matsúrtaki (e. purposive sampling). Rannsakendur velja úrtak út
frá sínum skoðunum hvar bestu kandídatarnir liggja. Rannsakandinn veit hvað þarf til að svara
rannsóknarspurningu og velur út frá því fólk sem getur svarað spurningum byggt á mikilli
þekkingu og reynslu af þeim markaði sem rannsakaður er. Einnig þarf að vera til staðar vilji
viðmælanda til að upplýsa rannsakendur um viðfangsefnið sem um ræðir. Hér þarf rannsakandi
að hafa þekkingu á hvar þeir viðmælendur séu sem búa yfir bestu upplýsingunum
(Etikan o.fl., 2015).
Þátttakendur í rannsókninni voru starfsmenn sem gegna lykilstöðum hjá fyrirtækjum með mikla
markaðshlutdeild á þeim markaði sem rannsakaður er. Þátttakendurnir hafa mikla reynslu og
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þekkingu á því sviði sem rannsakað er og hafa lengi starfað á markaðnum og bjuggu yfir mikilli
þekkingu til að deila með rannsakendum. Viðtölin fóru fram í gegnum samskiptamiðilinn
Zoom, vegna Covid-19 faraldursins sem hafði takmarkanir í för með sér. Þátttakendur eru á
mismunandi mörkuðum sem til greiningar eru, annars vegar á dagvörumarkaði og hins vegar á
eldsneytismarkaði.

6.1.2 Framkvæmd og gagnaöflun
Rannsakendur undirbjuggu spurningalista sem skiptist upp í tvo hluta; spurningalisti fyrir
viðmælendur sem starfa á dagvörumarkaði og annar spurningalisti fyrir viðmælendur sem
starfa á eldsneytismarkaði. Viðmælendur fengu spurningalistana afhenta í tölvupósti áður en
til viðtals kom, ástæða þess var að leyfa viðmælendum að sjá hvar áherslur rannsakenda lágu.
Spurningalistinn fyrir viðmælendur á dagvörumarkaði samanstóð af 10 mismunandi
spurningum sem flestar snerust um viðbrögð fyrirtækisins við komu Costco til landsins. Hins
vegar voru einnig spurningar sem snéru að markaðnum sem fyrirtæki starfar á. Viðtalið var
opið þar sem viðmælendur fengu að segja frá öðru en einungis spurningum sem lagðar voru
fyrir. Spurningalisti fyrir viðmælendur sem starfa á eldsneytismarkaði samanstóð af sjö
spurningum

sem

höfðu

sama

markmið

og

spurningalistinn

sem

beindist

að

dagvörumarkaðnum, að kanna hver viðbrögð fyrirtækja voru við komu Costco og hvernig
markaðurinn breyttist.
Viðtöl voru mislöng, en þau voru allt frá 25 mínútum til meira en klukkustundar. Rannsakendur
fengu leyfi til að hljóðrita viðtölin frá viðmælendum.

6.2 Megindlegar rannsóknir
Megindlegar rannsóknir tvinna saman náttúruvísindi og félagsvísindi. Samvinna vísindanna
skýrir sér í greiningu félagsvísinda með náttúruvísindin til að rannsaka fyrrnefnd vísindi. Þá
eru tölulegum upplýsingum beitt á félagsvísindin til að greina vísindin með rökstuddum tölum.
Emile Durkheim höfundur ritsins Les régles de la méthode sociologique fjallar um hvernig
félagsvísindin megi greina með hlutlægum hætti. Ennfremur segir hann í riti sínu hvernig fólk
á sviði félagsvísinda þurfi að finna lögmál byggt á félagsvísindum, rétt eins og vísindin í
efnafræði, eðlisfræði og líffræði byggja á grunni náttúruvísinda. Með það að leiðarljósi væri
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hægt að greina félagsleg álitamál með náttúruvísindum, þ.e. tölulegum upplýsingum reistum á
rökstuddum grunni (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Rannsakendur lögðu könnun fyrir neytendur
á dagvöru- og eldsneytismarkaði sem byggir á spurningalista sem síðar er rýnt í og greindur út
frá tölulegum upplýsingum til að komast að svörum við rannsóknarspurningunni á tölulega
rökstuddum grunni.

6.2.1. Þátttakendur
Með megindlegri rannsókn var leitað að svörum almennings um upplifun af Costco. Könnunin
var sett á netið og þátttakendur spurðir ýmissa spurninga varðandi Costco og einnig var beðið
um bakgrunnsspurningar, svo sem aldur, kyn og búsetu. Með netkönnun þessari bárust
rannsakendum 187 svör frá fólki á öllum aldri víðsvegar um landið.

6.2.2. Mælitæki
Hver spurning samanstóð af nokkrum valmöguleikum, mismunandi margir við hverja
spurningu. Hér voru mæld hvar viðskipti neytenda á markaði eiga sér stað, hvort þeir hefðu
reynslu af viðskiptum við Costco og hver skipting búsetu, aldurs og launa væri á markaði.

6.2.3 Framkvæmd
Framkvæmd við gerð könnunarinnar var byggð upp í Google Survey. Rannsakendur vildu fá
nytsamlegar upplýsingar frá almenningi til að greina í hvaða hópa þeir skiptust, hvert viðhorf
þeirra til Costco væri og hvar þeir stunduðu viðskipti á markaðnum. Settur var saman
spurningalisti sem rannsakendur töldu að myndi ná utan um allt sem skoðað var. Spurningalisti
var settur saman og dreift á Facebook um tveggja vikna skeið. Gagnaöflun stóð því yfir í um
hálfan mánuð. Þátttakendum var tilkynnt að gögnin sem söfnuðust við netkönnunina væru ekki
rekjanleg til einstaklinga. Þegar gagnaöflun var lokið unnu rannsakendur gögnin í Microsoft
Excel og niðurstöður könnunnar skoðaðar og breytur bornar saman.
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7. Netkönnun

Rannsakendur lögðu fram könnun til neytenda Costco á höfuðborgarsvæðinu, þar sem það er
sá landfræðilegi markaður sem Costco starfar á innan Íslands. Með netkönnuninni vonuðust
rannsakendur að fá skýrari mynd af upplifun neytenda á Costco og þeirra viðhorfi. Í þessum
kafla verður því fjallað um aðferð könnuninnar ásamt þeim svörum sem fengust við notkun
hennar.

7.1 Undirbúningur
Rannsakendur tóku viðtöl við ýmsa stjórnendur fyrirtækja á dagvöru- og eldsneytismarkaði en
vildu einnig fá viðhorf hins almenna Íslendings og bjuggu því til vefkönnun til að afla
upplýsinga frá íbúum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakendur notfærðu sér netið til að deila
netkönnunni til almennings, þar sem þeim þótti líklegt að þannig næðu þeir til sem flestra
einstaklinga. Netkönnunin stóð yfir í tvær vikur og var henni dreift víða á Facebook.

7.2 Þátttakendur
Alls voru 187 þátttakendur sem svöruðu könnuninni og eftir að gögnin voru hreinsuð voru
marktæk svör 186.
Kynjaskipting var þó nokkuð jöfn, 108 karlar og 77 konur svöruðu könnuninni, 41.6% konur
og 58.4% karlar.

Mynd 7: Kynjaskipting þátttakenda
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Í könnuninni var spurt um aldur þátttakenda, á myndinni hér að neðan er hægt að sjá
aldursskiptingu þeirra sem tóku þátt.

Mynd 8: Aldursskipting þátttakenda

Eins og sést á myndinni var meirihluti þeirra sem tóku þátt á aldrinum 21-30 ára eða 70.1%,
og vilja rannsakendur meina að ástæða þess sé að könnuninni var deilt á samfélagsmiðlinum
Facebook og flestir af þeim sem tóku þátt eru jafnaldrar þeirra. Afar fáir yfir fimmtugu tóku
þátt.

Á mynd 3 sést menntunarstig þátttakenda, 56.3% eða 103 hafa lokið stúdentsprófi og gefur það
til kynna að þeir svarendur séu flestir á aldrinum 21-30 ára. 12.0% hafa lokið grunnskólaprófi
eða 22 manns. 25.7% hafa háskólapróf eða 47 manns og 6% hafa mastersgráðu.
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Mynd 9: Menntunarstig

Á mynd númer 4 má sjá búsetu svarenda, meirihlutinn er búsettur í Reykjavík, 39.1% eða 72
einstaklingar. 23.4% eða 43 eru búsettir í Kópavogi, 12.5% eða 23 einstaklingar eru utan
höfuðborgarsvæðisins, 10,3% eru búsettir í Garðabæ eða 19 einstaklingar. 8.2% eða 15 manns
eru frá Hafnarfirði, 3.8% eða sjö þáttakendur frá Mosfellsbæ og 2.7% eða fimm einstaklingar
frá Seltjarnarnesi.
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Mynd 10: Búseta

7.3 Úrtak
Þýðið er í raun allir íbúar landsins yfir 18 ára aldri, könnuninni var deilt á Facebook og var
úrtakið þess vegna vefvalið úrtak.

7.4 Mælitæki
Til að halda áhuga svarenda og minnka brottfall var spurningalistinn stuttur og hnitmiðaður.
Spurningalistinn samanstóð af 11 spurningum, í honum voru fjórar bakgrunnsspurningar og sjö
meginspurningar. Í einni af bakgrunnsspurningum var spurt um búsetu, til að reyna að tengja
búsetu við fjarlægð frá eldsneytisstöðvum eða dagvöruverslunum og sjá hvort það hefði áhrif.

7.5 Framkvæmd
Könnunin var búin til í gegnum Google Survey og var henni síðan dreift í gegnum
samfélagsmiðilinn Facebook. Henni var deilt þann 5. apríl 2020 á Facebook og stóð opin til
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19. apríl 2020, til að fá aukin svör deildu rannsakendur könnuninni tvisvar ásamt því að deila
henni í Facebookhópa sem allir áttu það sameiginlegt að vera mannmargir, þar má nefna hópinn
„Spurningakannanir“.

7.6 Úrvinnsla
Þann 19. apríl 2020 var lokað fyrir svörun og voru gögnin tekin af Google Survey og færð yfir
í Google Sheets þar sem fram fór nánari úrvinnsla á gögnunum. Ómarktæk svör voru tekin út
ásamt svörum sem voru augljóslega valin af handahófi. Eftir stóðu svör sem rannsakendur unnu
með og bjuggu til tölfræði og ýmis gröf.

7.7 Niðurstöður netkönnunar
Rannsakendur spurðu fyrst að því hvaða dagvöruverslun svarandi versli mest við, eins og sést
á mynd 5 var áhugavert að sjá að 50.5% eða 93 þáttakendur versla oftast við Krónuna, Bónus
fylgir fast þar á eftir með 34.8% eða 64 manns. 15 einstaklingar notuðu valkostinn annað eða
8.2% svarenda, 6.5% eða 12 manns svöruðu Hagkaup.

Mynd 11: Viðskipti við dagvöruverslanir
Næst voru svarendur spurðir hvaða eldsneytisstöð þeir versla helst við, svörin voru mjög jöfn
en 32.8% eða 60 manns versla oftast við Orkuna, 20.8% eða 38 einstaklingar versla oftast við
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Atlantsolíu, 18% eða 33 manns versla við N1, 14.8% eða 27 þátttakendur versla við Olís.
Áhugavert að sjá að Costco fékk fæstu atkvæðin, 13.7% eða 25 manns.

Mynd 12: Viðskipti við eldsneytisstöð
Næst spurðu rannsakendur hvort þátttakendur hafi yfir höfuð verslað við Costco, eins og við
var búist svaraði meirihlutinn játandi, 91.8% eða 168 manns. Aðeins 8.2% eða 15 manns
svöruðu neitandi.

Mynd 13: Viðskipti við Costco

Því næst spurðu rannsakendur hversu oft þátttakendur hefðu verslað við Costco frá opnun.
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38.5% eða 67 manns sögðust hafa farið 1-5 sinnum, 44 einstaklingar eða 25.3% sögðust hafa
farið 20 sinnum eða oftar, 17.8% eða 31 manns svöruðu 6-10 sinnum, 12.6% eða 22 manns
svöruðu 11-15 sinnum og 5.7% eða 10 þátttakendur sögðust hafa farið 16-20 sinnum í Costco.

Mynd 14: Fjöldi viðskipta við Costco

Því næst spurðu rannsakendur þátttakendur hvort vegalengd skipti máli þegar farið er í
dagvöruverslun, 92.3% eða 169 manns svöruðu játandi sem gefur til kynna að nánast alltaf sé
farið í þá dagvöruverslun sem er staðsett næst svarenda, aðeins 7.7% eða 14 manns svöruðu
neitandi sem gefur til kynna að þeir svarendur eiga sér sína uppáhalds dagvöruverslun sem gæti
verið aðeins lengra frá en versla þó alltaf þar, þó önnur búð sér staðsett nær heimili þess
einstaklings.
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Mynd 15: Vegalengd í dagvöruverslun

Næst spurðu rannsakendur hvort að vegalengd skipti máli þegar þátttakandi kaupir eldsneyti,
73.2% eða 134 svöruðu játandi og mætti halda því fram að þeir einstaklingar færu á
eldsneytisstöð sem væri staðsett nálægt heimili þeirra. Hin 26.8% eða 49 manns svöruðu
neitandi, sem gefur til kynna að þeir fara á þá eldsneytisstöð sem er hagstæðust óháð fjarlægð
frá heimili sínu.

Mynd 16: Vegalengd í eldsneytisstöð
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Síðasta spurning í könnuninni var um mánaðartekjur þátttakenda, 35.7% eða 65 manns svöruðu
undir 300.000 kr á mánuði og mætti tengja það við aldurshópinn 20 ára og yngri eða 21-30 ára
námsmenn sem vinna með skóla. Svo voru 17% eða 31 manns með 300.000-400.000 kr á
mánuði. Það voru 28 einstaklingar eða 15.4% með 400.000-500.000 kr á mánuði, 9.3% eða 17
manns með 500.000-600.000 kr á mánuði, 2.2% eða fjórir þátttakendur með 600.000-700.000
kr á mánuði. Áhugavert þykir að það voru 6% eða 11 manns sem 700.000-800.000 kr og sama
prósenta og fjöldi með 800.000-900.000 kr, 2.2% eða 4 manns eru með 900.000-1.000.000 kr
á mánuði og 6% eða 11 manns eru með yfir 1.000.000 kr á mánuði.

Mynd 17: Mánaðartekjur.

7.8 Greining á niðurstöðum netkönnunar
Ef segja má að hægt sé að alhæfa niðurstöður netkannarinnar á íbúa landsins mætti segja að
um 90% af íslendingum hafi verslað við Costco en flestir ekki oftar en fimm sinnum. Þó svo
90% landsmanna hafi stundað viðskipti við Costco var athyglisvert að sjá þegar svarendur voru
spurðir að því hvaða dagvöruverslun þeir stundi oftast viðskipti við fékk Costco engin atkvæði,
hins vegar svöruðu 93 manns eða 50.5% að þeir versli mest við Krónuna.
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Ef skoðað er eldsneytismarkað eru svörin hinsvegar öðruvísi. Már Erlingsson sagði í viðtali að
Costco noti eldsneyti sem hliðarvöru, eitthvað til að draga viðskiptavini inn í búðina og versla
við þá. Af þeim 13.7% eða 25 einstaklingum sem sögðust versla sitt eldsneyti hjá Costco var
áhugavert að sjá að 84% af þeim eða 21 manns hafa verslað oftar en 20 sinnum við Costco sem
í raun „sannar“ kenningu Más. Aðrir tveir einstaklingar hafa verslað 16-20 sinnum við Costco,
einn 11-15 sinnum og hinn aðilinn 6-10 sinnum.

Ef við skoðum hlutfallslega fylgni milli aldurs og fjöldi skipta í Costco af þeim sem svöruðu
netkönnuninni er áhugavert að sjá að fólk á aldrinum 30-60 ára og eldri hafa verslað oftast við
Costco.

Í raun er erfitt að alhæfa fjölda skipta í Costco út frá þessari könnun þar sem 70% af svarendum
voru á aldrinum 21-30 ára, aðeins voru 21 manns á aldrinum 41-60 ára og eldra sem svöruðu
könnuninni. Eins og rannsakendur útskýrðu hér að ofan er ástæðan fyrir því mest líklega vegna
þess að könnuninni var deilt á samfélagsmiðlinum Facebook og fólk á þessum aldri var almennt
ekki innan þeirra hópa sem könnunninni var deilt.

Mynd 18: Fylgni aldurs og fjölda viðskipta við Costco.
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Einnig var skoðuð fylgnin milli þeirra sem svöruðu að vegalengd skipti máli eða skipti ekki
máli þegar verslað er eldsneyti og hvar þeir aðilar versla sitt eldsneyti.

Mynd 19: Fylgni vegalengdar og vals á eldsneytisstöð.

Taka þarf fram að svörin í grafinu hér að ofan eru prósentuhlutfall af þeim sem kjósa já og
þeim sem kjósa nei.

Á myndinni hér að ofan sjáum við að þeir sem segja að vegalengd skipti þá miklu máli versla
aðallega við N1, þar sem fjölmargar N1 bensínstöðvar eru á höfuðborgarsvæðinu og hægt að
segja að þeir þátttakendur velji styttri vegalengd yfir hærra verð. Á hinn bóginn má sjá á þeim
sem versla bensín við Costco eru í meirihluta svarendur sem segja að vegalengd skipti þá ekki
máli og það liggur augum uppi, þar sem aðeins ein eldsneytisstöð er í boði hjá Costco, þeir
aðilar velja lægra verð yfir vegalengd.
Orkan og Atlantsolía koma mjög svipað út þar sem þátttakendur versla við þau
eldsneytisfyrirtæki, hvort sem vegalengd skipti máli eða ekki.
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8. Viðtöl

Í þessum kafla verða greind viðtöl við stjórnendur í lykilstöðum fyrirtækja á bæði dagvörusem og eldsneytismarkaði. Viðtölin fóru fram í gegnum samskiptaforritið Zoom þar Covid-19
faraldurinn gerði rannsakendum og viðmælendum erfitt fyrir að hittast og ræða saman í
persónu. Viðmælendur fengu sendan spurningalista sem rannsakendur höfðu sett saman til að
undirbúningur fyrir viðtölin væri sem bestur og til að fá skilvirkar niðurstöður. Viðmælendur
fengu ýmist spurningalista sem tengist eldsneytismarkaðnum eða spurningalista sem beindist
að dagvörumarkaðnum, eftir því hvað við átti. Með því að fá reynslumikla starfsmenn sem hafa
gengt lykilstöðum innan fyrirtækja á tilheyrandi markaði vonuðust rannsakendur til að geta
svarað rannsóknarspurningu þessa verkefnis: Hvaða áhrif hafði koma Costco á dagvöru- og
eldsneytismarkaðinn á Íslandi?

8.1 Viðmælendur
Til að ná marktækri niðurstöðu við rannsóknarspurningunni voru tekin viðtöl við starfsmenn í
lykilstöðum innan fyrirtækja sem etja kappi á markaðnum. Rannsakendur vonuðust eftir að
reynsla og þekking viðmælenda myndi hjálpa við niðurstöður rannsóknarspurningunar.

8.1.1 Már Erlingsson
Már Erlingsson var fyrsti viðmælandi rannsakenda. Már Erlingsson starfar sem
framkvæmdastjóri Skeljungs. Skeljungur sér um að dreifa eldneyti til fyrirtækja sem ekki hafa
tök á að sækja eldsneyti sjálf, þar meðtalin flugfélög og fyrirtæki sem starfa við sjávarútveg.
Skeljungur rekur eldsneytisstöð sem ber nafnið Orkan. Orkan er vítt og dreift um land allt og
hefur um 65 stöðvar. Orkan sérhæfir sig í lágu verði þegar kemur að eldsneyti og hefur verið
leiðandi á markaði undanfarna áratugi.

Már býr yfir 15 ára reynslu innan síns fyrirtækis. Már byrjaði sem innkaupastjóri hjá Skeljungi
árið 2006 og tók síðan við sem framkvæmdastjóri rekstrarsviðs, núna starfar hann sem
framkvæmdastjóri innkaupa og birgðahalds (Skeljungur, e.d.).
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„Skeljungur selur Costco eldsneyti”
Þegar Costco hafði áhuga á að opna vöruhús hérlendis fóru fram viðræður milli Costco og
olíufélaganna. Tveimur árum áður en Costco opnaði sína verslun í Kauptúni hittu þeir
olíufélögin í leit að sölu eldsneytis. Már segir að innan Skeljungs hafi verið tekið vel í komu
Costco á markaðinn, jafnframt segir Már að Skeljungur hafði áttað sig á stærð og styrk Costco.
„Bjuggust ekki við að þetta myndi verða eins stórt og þetta varð“
Costco kemur til landsins nokkrum árum fyrir opnun og talar við olíufyrirtækin um kaup á
eldsneyti. Skeljungur og Már taka vel í fundinn og samkomulag næst þar sem Skeljungur selur
Costco eldsneyti.

Skeljungur kemur til okkar nokkrum árum fyrir opnun í leit að eldsneytissala. Þeir
komu og hittu olíufélögin og ég veit svosem ekki hvernig hinir fundirnir fóru en við
tókum bara vel í þá. Við náttúrulega gerðum okkur grein fyrir því hverjir þetta voru,
rosalega stórir og sterkir en bjuggumst þó aldrei við að þeir myndu verða eins stórir og
þeir eru.

Það er óhætt að segja að fyrirtæki sem voru ríkjandi á eldsneytismarkaði fyrir komu Costco
þurftu að bregðast við, viðbrögðun voru mörg og mismunandi.
Skeljungur kynnti nýtt vörumerki á markað og auglýsti það sem svar sitt við komu bandaríska
risans.

Við fórum af stað með annað vörumerki, Orkan X. Þetta voru
eldsneytisstöðvar þar sem verð var lækkað en enginn afsláttur var veittur, við
auglýstum Orkan X mikið og héldum áfram með þetta vörumerki í rúmlega ár áður en
það dó út.
,,Eldsneyti er í raun bara hliðarvara’’
Að sögn Más er eldsneyti í bara raun hliðarvara hjá Costco, gert til að fá fólk inn í búð og
minnist á að stöðvarnar séu ekki opnar nema að búðin sé opin.
Eldsneyti er í raun hliðarvara hjá þeim, þeir nota hana sem segul, þið sjáið það að stöðin
er ekki opin þegar búðin er ekki opin. Þeirra sýn er að það á að vera gott að koma til
þeirra, bensínstöðin þeirra í raun að sýna að það sé gott að versla við þá (Már
Erlingsson, munnleg heimild, 8. apríl 2021).
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8.1.2 Finnur Árnason
Finnur Árnason var annar viðmælandi rannsakenda. Finnur hóf störf á matvörumarkaðinum
fyrir meira en 30 árum í Sláturfélaginu, árið 1998 færði hann sig yfir í Hagkaup og árið 2005
verður hann forstjóri Haga. Hagar sem starfa á dagvöru- og eldsneytismarkaði hérlendis var
stofnað árið 2003 og rekur í dag 40 matvöruverslanir sem og 28 Olís þjónustustöðvar og
aðrar 43 ÓB-stöðvar. Fyrirtæki rekur einnig tvö vöruhús sem og aðrar verslanir líkt og
apótek. Hagar sérhæfa sig þó á því sviði sem snertir matvöru, vöruhús og eldsneyti (Um
Haga, e.d.).

Rannsakendur spurðu Finn hvort einhver undirbúningur hafi verið gerður eftir að fréttir bárust
um að Costco væri að koma á íslenskan markað, eins og í viðtalinu við Má Erlingsson hér að
ofan minntust rannsakendur á að ríkjandi fyrirtæki á bæði dagvöru- og eldsneytismarkaði
brugðust einhvern veginn við þessum fréttum.

Við höfðum ár eða tvö til þess að undirbúa okkur, það helsta sem við gerðum var að
við reyndum bara í ríkari mæli að fækka milliliðum þannig að innkaupsverðin væru
betri, við gerðum verðsamanburð við Costco í Bretlandi og sáum hvar hlutirnir voru í
lagi hjá okkur og hvar voru veikleikar. Við greindum í raun bara hvar okkar veikleikar
í vöruframboði og verðlagningu lágu.
„Íslenska matarkarfan veikti stöðu Costco“
Að sögn Finns hamlaði hin íslenska matarkarfa starfsemi Costco að því leiti að verð á kjöti og
mjólkurvörum á landinu er tiltölulega hátt, Costco ætti erfitt með að keppa við aðrar
dagvöruverslanir í þessum vöruflokkum.

Íslenska matarkarfan er þannig að 70% af henni er íslensk vara og 30% af henni er
innflutt vara. Það má segja að það veikti að hluta til stöðu Costco, til dæmis eins og kjöt
og mjólkurvara er seld hér á háu verði. Ef Costco hefði ætlað að flytja þessar vörur inn,
þá hefðu tollarnir verið þannig að þeir hefðu aldrei getað keppt í verðum. Má segja að
Costco hafði bundnar hendur í stórum hluta af vöruvalinu. Eins með alla
landbúnaðarvöru, allt kjöt, öll mjólkurvara, ostar og þannig. Það er hægt að flytja þetta
inn en þú munt aldrei keppast við lægsta verðið í þessum flokkum.
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„Costco aldrei mælst ódýrari en Bónus“
Árið 2017 gerði RÚV verðkönnun í Costco, Bónus og Krónunni. Costco mældist dýrasta
matarkarfan af þessum þremur nefndum á 23.824 kr., Krónan með 22.331 kr. og Bónus
ódýrast á 21.404 kr (Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 2017).

Áhugavert að sjá að Costco hefur aldrei mælst ódýrari heldur en Bónus þegar þú tekur
vörukörfuna í heild, fyrst héldu allir að Costco væri miklu ódýrari kostur en svo kom
fyrsta verðkönnunin og Bónus var ódýrari, og það má rekja til þessara 70% af vöru
körfunni. Svo má einnig reka það til þess að ekki allar vörurnar hjá Costco eru svona
rosalega ódýrar.

Það er auðvitað mjög áhugavert að sjá þennan verðmun á matarkörfunni en einnig þarf að horfa
til þess að Costco og Bónus keppa ekki á sama markaði með allar sínar vörur. Costco eru mjög
sterkir í árstíðabundnum vöruflokkum, hjól á sumrin, skíði á veturna, grill, o.s.frv.

Það sem við sáum snemma í þessari greiningu var að það töluðu allir eins og þetta væri
bara Costco og Bónus að keppa, en það er auðvitað bara hluti af vöruvalinu sem eru
matvörur. Þeir eru stórir í harðvörum, eru mjög sterkir í allskonar vöruflokkum þar sem
þeir koma og fara. Þannig taka þeir stóran hluta af markaðnum, við svo sem áttuðum
okkur á því að Costco var á miklu breiðara sviði heldur en við vorum að keppa á.

Aðspurður að því hvort Hagar hafi fundið fyrir aukningu eða tapi á markaðshlutdeild eftir komu
Costco á íslenskan markað árið 2017 sagðist hann hafa fundið fyrir tapi en að það hafi fljótt
jafnað sig út.

Já, markaðshlutdeildin fór aðeins niður, en Hagar eru ennþá skilgreindir
markaðsráðandi. Þetta jafnaði sig fljótt, til dæmis eins og í kjöti, þeir voru með mikið
framboð af kjöti, fólk áttaði sig síðan á að verðið á kjöti var í raun ekkert ódýrara í
Costco. Þá fjaraði undan þessum þáttum, ég held að fólk hafi hlaupið þarna inn til að
byrja með og keypti bara til þess að kaupa og áttaði sig síðan á að þetta voru ekkert
betri kaup í ákveðnum vöruflokkum.
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Aðspurður að því hvort fyrirtæki á íslenskum markaði hafi vanmetið eða ofmetið Costco fyrir
komu fyrirtækisins á markað segir Finnur að enginn hafi vanmetið þá, en líklega ofmetið þá að
einhverju leyti. Eins og komið hefur fram er Costco ekki ódýrast á öllum sviðum og
viðskiptavinurinn í raun alinn upp á því að vöruúrval Costco breytist mikið og vara sem er til
núna gæti verið farin úr sölu næst þegar viðskiptavinur verslar við Costco.

Ég held að enginn hafi verið að vanmeta þá, en einhverjir voru að ofmeta þá á
einhverjum sviðum. Það er hægt að gera mjög fín kaup þarna á ákveðnum vörum, þeirra
viðskiptamódel er þannig að þeir breyta mikið vöruvali þannig að kúnninn er alinn upp
að þegar hann sér eitthvað sem er hagstætt að kaupa gæti verið að það sé ekki þarna
næst. Á meðan að íslensk fyrirtæki eru meira með áreiðanleika í vöruvali, kúnni veit
hvað hann ætlar að kaupa og gengur að því. Í hefðbundinni verslun er talað um „swing”
vöruflokka eða árstíðabundna vöruflokka sem bara koma og fara og það er svolítið um
svoleiðis vörur og vöruflokka í Costco sem er eitthvað sem kemur og fer. Þeir eru ekki
með mjög breitt vöruúrval þannig ef að þeir eru að koma með eitthvað nýtt þá fer bara
eitthvað annað út.

Finnur kemur inn á að það hafi verið mikill samdráttur í sölu dagvöru og eldsneytis hér á
landi eftir komu Costco á íslenska markaðinn, Kjartan Örn Sigurðsson, framkvæmdastjóri
Verslanagreiningar, áætlaði að Costco væri með um 10% markaðshlutdeild árið 2018 sem
bendir til samdráttar í sölu annarra ríkjandi fyrirtækja á dagvöru- og eldsneytismarkaði
(Snorri Páll Gunnarsson, 2018).

Jú, það var mikill samdráttur bæði í dagvörunni og í eldsneytinu, sérð að bensínið er
ekki opið nema þegar búðin er opin og það er röð allan daginn. Þeir eru að selja hana
nánast álagningarlaust, það eru fáir stefnumarkandi vöruflokkar sem þeir verðleggja
þannig að þeir fá mjög lítið fyrir þá, þá er ímyndin þannig að allt annað sé það ódýrt,
sem er ekki raunin.
„Ísland smá bastarður fyrir risann“
Costco er með ákveðnar reglur eða fyrirmæli þegar kemur að því að opna búð í nýju landi eða
nýrri borg. Costco opnar ekki búð nema að það sé að minnsta kosti 200.000 manna
nærmarkaður í átta kílómetra radíus, svo ákvörðunin að opna búð á litla Íslandi kom mörgum
á óvart.
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Við fórum í gegnum allskonar rannsóknir hvernig þeir hegðuðu sér, eitt af því sem þeir
gerðu aldrei var að opna búð þar sem nærmarkaður var undir 200.000 manns, þá var
skilgreindur ákveðinn radíus og sá radíus hérlendis var 150.000 svo þeir voru að minnka
markaðssvæðið töluvert. Það er margt í þessu sem er bara gamaldags og stirt, fyrir svona
risa sem eru með 800 og eitthvað búðir þar af 29 í Bretlandi og Ísland tilheyrir Bretlandi
í þessu því Costco á íslandi er stjórnað frá Bretlandi. Fyrir þá er þetta smá eins og
verslunarkeðja í Reykjavík að vera með eina búð á Raufarhöfn, hvenær nenniru að fara
þangað, hver ætlar að sinna því og allt þetta, þetta er smá bastarður fyrir þá.
„Hafa sýnt burði til þess að selja vörur langt undir kostnaðarverði“
Þegar Costco opnaði sína búð hér á landi kom mörgum á óvart að þeir voru að selja sumar
vörur vel undir kostnaðarverði og borga þannig með þeim, aðilar á markaði áttuðu sig á að ekki
væri hægt að keppa við þá í ákveðnum vöruflokkum.

Costco hefur burði og hefur sýnt það að þeir geta selt vörur undir kostnaðarverði í
langan tíma og borga með þeim og það skiptir þá engu máli hvort þeir tapi á þessari
búð í einhvern tíma eða ekki eins og þeir gerðu í upphafi. Þegar þeir opnuðu lögðu þeir,
held ég, sex milljarða í eigið fé í félagið sem að rekur búðina og það er þrefalt eða
fjórfalt eigið fé í Samkaupum og meira eigið fé heldur en var í Krónunni á þeim tíma.
Fjárhagsstyrkurinn er mjög mikill og þeir eru alltaf að hugsa til lengri tíma.

Aðspurður í lok viðtals segir Finnur að markaðurinn hafi náð nýju jafnvægi á einhverju tveggja
ára tímabili (Finnur Árnason, munnleg heimild, 20. apríl 2021).
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9. Niðurstöður og umræður

Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem fengust við gerð viðtala og netkönnunar.
Einnig verður farið í umræður sem rannsakendur vilja koma á framfæri sem og skoðaðir verða
áhugaverðir þættir sem snúa að innkomu Costco á dagvöru- og eldsneytismarkað.

9.1 Niðurstöður og umræða um dagvörumarkað
Dagvörumarkaðurinn hefur þurft að glíma við miklar afleiðingar með komu Costco inn á
markaðinn. Costco hefur verið einn stærsti aðili á heimsvísu þegar kemur að dagvörumarkaði
og kom því ekki á óvart að mikil spenna ríkti meðal Íslendinga við opnun þeirra í Kauptúni
þann 23. maí 2017. Til að setja eftirvæntingu almennings, sem ríkti við opnun Costco, í
samhengi höfðu um 40.000 Íslendingar orðið meðlimir Costco á fyrsta degi opnunar (Mbl,
2017).

Með innkomu nýrra aðila á markað þurfa samkeppnisaðilar á markaði alltaf að skoða hvernig
best sé að keppast við nýja samkeppni, sérstaklega þegar að nýja samkeppnin sé jafn stór og
Costco.
Íslensk fyrirtæki á tilteknum mörkuðum fengu fréttir af opnun Costco töluvert fyrir
raunverulega opnun þeirra og því gátu fyrirtækin undirbúið sig fyrir tilkomandi samkeppni.
Gera má ráð fyrir að undirbúningur fyrirtækja hafi verið misjafn þar sem fyrirtæki með mikla
markaðshlutdeild líkt og Hagar, sem hafa verið skilgreindir sem markaðsráðandi, hafi verið
betur í stakk búnir til að takast á við samkeppnina sem Costco kom til með að veita þeim
heldur en fyrirtæki sem voru með lága hlutdeild á markaði. Eins og fyrr segir hafði innkoma
Costco ólík áhrif á aðila á sem fyrir voru markaðnum en þar má nefna verslunina Kost, sem
þurfti að leggja niður starfsemi sína við opnun Costco. Viðurkennir þar eigandi versluninnar
að lokunin eigi sér stað vegna innkomu Costco, þar sem þeir eru seldu sambærilegar vörur
(Tryggvi Páll Tryggvasson, 2017).

Hagar fóru í litlar en þó einhverjar verðbreytingar við innkomu Costco á markað en þeirra
helsta breyting fólst í því að fækka milliliðum við birgja með því markmiði að lækka
innflutningsverð og þar af leiðandi lægri álagningu á vöruverð. Hagar greindu hvar þeirra
veikleikar lágu og bættu úr þeim veikleikum sem fundust.
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Hagar fækkuðu fermetrum og lokuðu flestum tískuverslunum sínum með innkomu Costco, eins
reyndu þeir að festa kaup á Lyfju sem Samkeppniseftirlitið ógilti með samruna Haga og Olís
að leiðarljósi. Helsta ástæða ógildingunnar var sterk staða Haga og rekstur aðilanna var
svipaður og fyrirséð að kaupin myndu raska samkeppni.
Til að gefa betri mynd á hver áhrif Costco höfðu á íslenskan dagvörumarkað er rýnt í
rekstrarhag Haga sem er markaðsráðandi á markaði. Markaðsvirði Haga dróst verulega saman
við opnun Costco en markaðsvirði þeirra hrundi niður um 18,5 milljarða íslenskra króna.
Markaðsvirði Haga stóð í 64,6 milljörðum króna fyrir opnunardag Costco en féll niður í 46,1
milljarð króna í ágúst 2017. Miklar afleiðingar urðu því hjá félaginu og varð til að mynda
líklegur samdráttur upp á 20% milli tímabila frá marsmánuði til ágústmánaðar milli árs 2016
til árs 2017 (Þórður Snær Júlíusson, 2017).
Gera má ráð fyrir að áhrif á önnur fyrirtæki á markaðnum hafi verið svipuð eða verri vegna
markaðsráðandi stöðu Haga.
Það hefur verið ofmat af einhverjum toga að mati Finns, fyrrverandi forstjóra Haga, sem lýsir
sér í því að Costco sé ekki ódýrasti kosturinn þó viðskiptamódel Costco byggist upp á lágu
verði. Einhverjir vöruflokkar eru mun ódýrari en samkeppnisaðilar geta keppt við, en það á við
um erlenda vöru, en aðrir vöruflokkar Costco eru dýrari og má rekja það til innlendrar vöru.
Costco getur ekki keppt við íslensku fyrirtækin um vöruflokka sem íslensku fyrirtækin kaupa
hérlendis, innflutningsverðin fyrir Costco erlendis frá gerir það að verkum að tollar af vörunni
valda því að Costco getur ekki keppt við samkeppnisaðila í verðum á 70% af íslensku
matarkörfunni. Forskot Costco liggur því í samningum við erlenda birgja þar sem þeir geta
boðið upp á lágt verð sökum ódýrari innflutnings en innflutningsverð sem íslenskum
fyrirtækjum er boðið upp á erlendis frá, hinsvegar eins og Finnur segir, er íslenska matarkarfan
70% íslensk vara.
Markaðshlutdeild fyrirtækja sem fyrir voru á markaðnum fór niður við innkomu Costco en
náðu fyrra marki stuttu síðar, má rekja þetta til opnunaráhrifa Costco. Samkvæmt
andmælaskjali Haga við ógildingu samkeppniseftirlitsins um samruna þeirra við Lyfju kemur
fram að markaðshlutdeild Haga hafi farið niður um 5-10%. Opnunaráhrif Costco urðu þess
valdandi að gera mátti ráð fyrir að hlutdeild þeirra hafi verið 15-20% í júlímánuði en hafi
fljótlega farið niður í 10-15% í september sama ár (Samkeppniseftirlitið, 2019).
Álykta má að fyrirtækin sem höfðu mikla markaðshlutdeild á markaðnum hafi svarað
samkeppni Costco með samrunum, þar sem Hagar og Olíuverzlun Íslands sameinuðust og N1
og Festi sameinuðust. Aftur á móti þurftu smærri aðilar á markaðnum að loka sínum verslunum
eins og Kostur gerði.
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Samþjöppun á dagvörumarkaði hefur lækkað með tilkomu Costco, bæði á höfuðborgarsvæðinu
sem og um land allt. Samþjöppunin á höfuðborgarsvæðinu fór niður um 689 stig með innkomu
Costco en stendur enn yfir þeim mörkum sem segir að mikil samþjöppun sé á markaðnum.
Samþjöppun um allt land á dagvörumarkaði er í 3.048 stigum sem segir að mikil samþjöppun
ríki á dagvörumarkaði.
Niðurstöður kannanar gáfu rannsakendum skýra mynd af starfsemi Costco. Flest allir
þátttakendur netkönnunarinnar höfðu stundað viðskipti við Costco en stærsta hlutfallið verslaði
þar í 1-5 skipti og gæti það verið vegna þess sem Finnur bendir rannsakendum á í viðtali að
Costco var í hug neytenda ódýrasti kosturinn en við gerð verðkönnunnar kom í ljós að svo var
ekki. Rannsakendur greina því að vakning hafði verið meðal almennings eftir að verðkönnun
leit dagsins ljós. Það má einnig líta svo á að þessar tölur lýsi sér í þeirri spennu sem ríkti meðal
almennings við opnun Costco en loftið hafi síðan farið úr blöðrunni þegar viðskiptavinir höfðu
stundað viðskipti við Costco. Hlutfallsfylgni aldurs og viðskipta við Costco segir að þeir sem
tilheyra elsta aldurflokkinum stundi helst viðskipti við Costco. Sá aldursflokkur sem stundar
mest viðskipti við Costco, að frátöldum elsta aldurflokkinum, er næstelsti aldursflokkurinn og
rökstyður þetta þær ályktanir rannsakenda að eldra fólk sæki frekar í Costco.
Markaðurinn náði nýju jafnvægi um tveimur árum eftir að Costco opnaði á Íslandi.
Miðað við stærð og þann efnahagslega styrk sem Costco býr yfir kom það rannsakendum á
óvart að áhrifin hafi ekki verið meiri og að nýju jafnvægi hafi verið náð á einungis tveimur
árum. Rannsakendur töldu að langvarandi áhrif myndu herja á markaðinn en í ljós kom að
áhrifin voru aðeins tímabundin. Við skoðun á markaðshlutdeild fyrirtækja á markaðnum segir
að Costco hafi um 10-15% hlutdeild af markaði og töldu rannsakendur að hlutdeildin yrði hærri
með allan þann efnahagslega styrk sem Costco býr yfir. Staða íslensku fyrirtækjanna er sterk
og vilja neytendur fremur íslenska vöru, svo sem kjöt, mjólk og grænmeti, og því hafa íslensku
fyrirtækin sterkari samningsstöðu við birgja enn rannsakendur töldu.

9.2 Niðurstöður og umræða eldsneytismarkaðar
Óhætt er að segja að Costco kom inn á íslenskan markað með miklum krafti, ekki bara seldi
fyrirtækið ákveðnar dagvörur undir kostnaðarverði heldur seldu þeir eldsneyti á yfir 30 kr.
undir ódýrasta aðila á markaðnum þá. Costco braust inn á eldsneytismarkaðinn með 169,90
kr. á lítrann þegar næsti samkeppnisaðili rukkaði 200 kr. á lítra. Það opnaði augun hjá
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mörgum á landinu þegar Costco opnaði, að leiðandi fyrirtæki á eldsneytismarkaði lögðu
töluvert mikla álagningu á eldsneyti, Brett Vigelskas sagði í viðtali að þeir væru ekki að selja
undir kostnaðarverði og ekki að borga með eldsneytinu, „Okkar markmið er að selja
hágæðavöru á sem besta verði“ (Sveinn Arnarsson, 2017).

Ef við horfum á stöðuna í dag má sjá að lítraverð Costco er komið í 201,9 kr. á lítra per líter og
næsti samkeppnisaðili Orkan rukkar 205,3 kr. á lítra. Koma Costco hafði auðvitað mikil áhrif
á eldsneytismarkaðinn því þeir komu inn á markað með mun lægri verð en aðrir og notuðu
eldsneytisfyrirtæki á markaði alls kyns aðferðir til þess að keppa við þá og má þar nefna að
Orkan stofnaði Orkuna X til til að keppa við þá.
Hinsvegar hefur náðst nokkurs konar jafnvægi á markaði og ef litið er á eldsneytisverð í dag er
virkilega lítill verðmunur. Atlantsolía í dag rukkar 205,4 kr. á lítra og Olís gerir slíkt hið sama
og þegar tekið er tillit til þess að viðskiptavinir þurfa að vera meðlimir Costco til að versla
eldsneyti og dælurnar eru einungis á einum stað með takmarkaðan opnunartíma er hægt að
segja að samkeppnin sé mjög jöfn og að Costco sé í raun ekki lengur að bjóða langbesta verðið.

Eins og báðir viðmælendur minntust á notar Costco eldsneyti sem hliðarvöru og þurfa
viðskiptavinir að gerast meðlimir til að geta verslað bensín. Eins og sást í netkönnuninni eru
þeir sem versla bensín við Costco einmitt þeir sem versla oftast við Costco sem
dagvörufyrirtæki. Eldsneytissala Costco var í raun mjög sniðug leið til að afla sér viðskiptavini
sem versla dagvörur frá þeim, og í raun var mjög mikilvægt að þeir byðu langlægsta verðið á
markaðnum á þeim tíma.

Ljóst er að áhrif Costco á eldsneytismarkaðinn voru í raun tímabundin, þar sem markaðurinn
hefur náð jafnvægi í dag og Costco hefur jafnt og þétt hækkað lítraverð sitt upp að því leiti að
samkeppnisaðilar eru í raunverulegri samkeppni upp á hagstæðasta eldsneytisverðið.
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10. Lokaorð
Þegar öllu er á botninn hvolft kemur í ljós að áhrif við innkomu Costco voru tímabundin og
markaðurinn náði nýju jafnvægi. Costco kom inn með miklum krafti og voru opnunaráhrif
þeirra mikil þar sem þeir mældust með 15-20% markaðshlutdeild við opnun, sem er gríðarlega
há hlutdeild á skömmum tíma.
Í fjölda ára hefur fákeppni verið einkennandi fyrir umrædda markaði sem til rannsóknar voru.
Hagar hafa verið titlaðir sem markaðsráðandi í mörg ár og virðist staða þeirra óbreytt við opnun
Costco, þeir eru enn markaðsráðandi á markaðnum. Það er mikil samkeppni á dagvöru- og
eldsneytismarkaðnum, þar sem fá en sterk fyrirtæki eru til staðar. Með aukinni samkeppni við
Costco verður markaðurinn betri fyrir neytendur. Aðilar keppast við að sækja í sömu markhópa
og úr verður sterk samkeppni við að ná í nýja viðskiptavini sem og halda sínum núverandi
viðskiptavinum. Ljóst er að íslensku fyrirtækin þurftu að bregðast við samkeppninni sem fylgdi
tilkomu Costco á markaðinn og fóru stærstu aðilar dagvörumarkaðarins markaðarins í samruna
við sterkustu aðilana á eldsneytismarkaðinum, ber þá að nefna Haga, Olís, Festi og N1.
Samkeppni Costco kom smærri verslunum í gjaldþrot þar sem þeir gátu ekki keppt við fyrirtæki
á markaðnum sökum stærðar og styrks þeirra á markaði.
Í ljós kom að eldra fólk eigi fremur erindi við Costco heldur en yngra fólk og að flestir
landsmenn hafi stundað viðskipti við Costco. Viðskiptamódel Costco byggir á gæðamiklum
vörum á lágu verði og hefur staða þeirra verið erfið í mörgum vöruflokkum þegar kemur að
því að bjóða lægsta verðið, þar sem staða íslensku fyrirtækjanna er mun sterkari þegar kemur
að íslenskri vöru, sem neytendur vilja fremur.
Rannsakendur vilja hvetja til frekari framhaldsrannsókna á áhrifum Costco á landinu. Costco
hefur fjölbreytt vöruúrval og starfar á mörgum mörkuðum, ekki einungis á dagvöru- og
eldsneytismörkuðum landsins. Þeir eru á dekkjamarkaðinum sem og garðvöru-, snyrtivöru-,
fata-, og lyfjamarkaði, svo eitthvað sé nefnt, og því væri fróðlegt að skoða hver áhrifin urðu á
þeim mörkuðum, hvernig fyrirtækin brugðust við og hvort nýju jafnvægi hafi verið náð.
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11. Viðauki A: Spurningalisti til aðila á dagvörumarkaði
1. Hvaða stóru breytingar fóruð þið í (ef þið fóruð í) þegar þið fréttuð af því að Costco væri að
koma á íslenska dagvörumarkaðinn?
2. Hver voru ykkar viðbrögð við komu Costco, etv. fór þið í verðbreytingar, fjölbreyttara
vöruúrval eða því um líkt?
3. Hvernig var ykkar leið til að etja kappi við samkeppni á markaðnum?
4. Var breyting á hvernig þið tókust á við samkeppnina þegar Costco kom á íslenskan markað
t.d rekstrarlega séð og/eða markaðslega?
5. Varð breyting á innkaupastefnu ykkar við komu Costco?
6. Varð breyting á verðstefnu hjá ykkar við koma Costco á íslenskan markað?
7. Nú eru liðin nokkur ár síðan Costco braust inn á íslenskan markað, hafið þið fundið fyrir
tapi/aukningu á markaðshlutdeild ykkar?
8. Sáuð þið komo Costco sem einhverja ógn við ykkur, og ef svo var, myndið þið telja að
Costco væri enn einhver samkeppnisleg ógn við ykkur?
9. Þegar Costco kom til landsins, telur þú að vanmat hafi ríkt við komu þeirra? B) Ef já, hvernig
hefði undirbúningur átt að vera?
10. Hefur markaðurinn náð nýju jafnvægi?
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12. Viðauki B: Spurningalisti til aðila á eldsneytismarkaði
1. Hvernig brugðust þið við komu Costco, var komið fyrir einhverri áætlun um aðgerðir
og fóru þessar aðgerðir eins og ætlað var?
2. Var bensínverð lækkað?
3. Ef verð var lækkað við komu Costco, voru þessar verðbreytingar varanlegar?
4. Var aukið fjármagn sett í markaðsherferðir við þessa auknu samkeppni?
5. Hvernig var framlegð ársins 2017 miðað við ársins 2016? (fyrir komu Costco)
6. Hafið þið fundið fyrir tapi/aukningu á markaðshlutdeild síðustu ár?
7. Hver

er

ykkar

framtíðarsýn,

sjáið

eldsneytisvalmöguleiki á Íslandi næstu ár?
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þið

ykkur

fyrir

að

verða

ódýrasti

13. Viðauki C: Netkönnun

Hvert er kyn þitt?

o Karl
o Kona
o Annað

Hver er aldur þinn?

o 20 ára eða yngri
o 21-30 ára
o 31-40 ára
o 41-50 ára
o 51-60 ára
o 60 ár eða eldri

Hvaða menntun býrðu yfir?

o Grunnskólapróf
o Stúdentspróf
o Háskólagráðu
o Mastersgráðu
o Doktorsgráðu

Í hvaða bæ býrðu?

o Reykjavík
o Garðabæ
o Hafnarfjörður
o Mosfellsbæ
o Seltjarnarnes
o Kjósarhreppur
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o Kópavogur
o Utan höfuðborgarsvæðis

Hvaða dagvöruverslun verslar þú helst við?

o Bónus
o Hagkaup
o Krónan
o 10-11
o Costco
o Annað

Á hvaða eldsneytisstöð verslar þú eldsneyti?

o N1
o Orkan
o Olís
o Atlantsolía
o Dælan
o Costco

Hefur þú verslað við Costco?

o Já
o Nei

Ef já, hve oft?

o 1-5 sinnum
o 6-10 sinnum
o 11-15 sinnum
o 16-20 sinnum
o 20 sinnum eða oftar
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Skiptir vegalengd þig máli þegar þú ferð í dagvöruverslun?

o Já
o Nei

Skipir vegalengd þig máli þegar þú kaupir eldsneyti?

o Já
o Nei

Hverjar eru mánaðartekjur þínar?

o Undir 300.000kr
o 300.000kr – 400.000kr
o 400.000kr – 500.000kr
o 500.000kr – 600.000kr
o 600.000kr – 700.000kr
o 700.000kr – 800.000kr
o 800.000kr – 900.000kr
o 900.000kr – 1.000.000kr
o Yfir 1.000.000kr
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