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Förord

livsmedelsutredning haft till uppgift utreda konkur-1986 års LMU har att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den september överlämnat betänkandet30 1987
Livsmedelspriser livsmedelskvalitetoch SOU 1987:44.

de underlagsrapporter har tillDenna utgör tolv legatrapport en av som
för faktaredovisningengrund i betänkandet. publiceras delsRapporterna

bilagor till utredningens betänkande, dels fristående irapportersom som
SPKs utredningsserie SPKUS.

förteckningEn samtliga underlagsrapporter till livsmedels-över 1986 års
de deltagit i respektive projekt återfinns i slutetutredning samt personer som

bilaga.betänkandet i varjesamtav

Stockholm i september 1987

HillbomLars
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Inledning1

Bakgrund och syftel.l

konsumtions-totalaför ungefär femtedel hushållensLivsmedel svarar en av
i olika sammanhang benämnasutgifter. Vissa dessa livsmedel brukarav

livsmedel, ellerinnebär dessajordbruksprisreglerade livsmedel. Detta att
olika grad förädladfrån jordbruket, i oförädlad eller formderas råvaror av

konsumtionsvärdethälftenjordbruksprisregleringen. Drygtomfattas avav
livsmedel hänförs till dennaför grupp.

bl.livsmedelsutredning harLMUfördirektiven 1986 års attangettsI a.
jordbruksprisregleradekostnadsförändringar i detbelysa hurutredaren bör

konsumenten.handelsleden tillindustri- ochförs vidare iledet
jordbrukspris-förhandlas fram i dePrisändringar i de reglerade leden s.

regi normalt sker två gång-jordbruksnämndsförhandlingarna i statenssom
överläggningar förjordbruksnämnden,sker mellanår. representanterperer

framförhandladeDeför konsumenterna.ochlantbrukarna representanter
kompensera för bl.regeringen ochprisändringarna fastställs attavser a.av

Prisändringarna ioch i tidigare led.i reglerade ledetkostnadsökningar det
framförhandlade prisändringardessakonsumentledet beror bl. hurpåa.

förädlings- och distributionsled.icke-reglerade,förs vidare i senare,
ofullständiglivsmedel" liksom"jordbruksprisregleradeBenämningen
upphov tillinnebörd kanomfattning ochregleringenskännedom geom

konsumenternabudskapkan detexempelmissförstånd. Som nämnas som
uppskjutande utlös-överenskommelsei samband med dennåddes avomav

RiksförbundLantbrukarnasochjordbruksavtalet regeringenningen somav
juliförrän l nästamatprisändringarträffade i november 1986. IngaLRF

tidningsrubrikerna.lovadeår"
uttryck-l-l0pressmeddelande 1986-lNr 56jordbruksdepartementetsl

följandeöverenskommelsen på sätt.resultatettes av
blir detregeringen och LRFmellanöverenskommelsemed dagensochl

juli år.denstill till l nästaPriserna liggermatprishöjningaringa nu.

jordbrukspris-konsumentpriserna påmånaden ökadeföljandedenUnder
medlivsmedel totalt 0,5och påmedlivsmedel 0,4reglerade procent pro-

cent.
tillorsakernatolkningargjortsammanhang har intressegrupperolikal av

prisutveck-utifrån uppgifterlivsmedelkonsumentprisutvecklingen på om



lingen i det reglerade ledet och i efterföljande led. relevantaFör slutsatseratt
detta slag skall kunna dras krävs kännedom jordbruksprisreglering-av om
utformning, vilka regleringen hur prisändringar iens om varor avser om,

ledreglerat sker och vad sker i förädlings- och distributionskedjanom som
innan livsmedlen får sin slutgiltiga form och konsumenten.när

Utredningen beskrivandeär karaktär och syftar till relevantattav ge en
bild hur prisökningar i det jordbruksprisreglerade ledet får genomslag iav

industri- och handelsled. Därigenom vill SPK bidra till ökad all-senare en
kännedom de faktorermän och skeenden bidrar till utvecklingenom som av

konsumentpriserna livsmedel.på våra

1.2 Uppläggning och genomförande

Dejordbruksprisreglerade livsmedlen innanmånga led de når kon-passerar
Figur illustrerarl.l de led kan förekomma i produktions-,sumenten. som

förädlings- och distributionskedjan.
Den beskrivna till konsument livsmedelvägen konsumeras iavser som

hemmen. Dessa livsmedel kan också konsumentennå storhushåll,genom
dels kommersiella dels offentliga matserveringar sjuk-pårestauranger, ex.
hus, skolor och ålderdomshem. det sistaI ledet innan dessa livsmedel når
konsumenterna skiljer sig deras väg livsmedel säljs i detalj-gentemot som
handeln, i övrigt produktions-,är förädlings- och distributionsvägarnamen
desamma. Utredningen har begränsats till behandla livsmedlens tillatt väg
konsumenterna för förtäring i hemmen, via detaljhandeln.v. s.

vissa fallI går livsmedel utanför den reguljära distributionen. före-Det
kommer lantbrukare säljer direkt till parti- och detaljhandel eller konsu-att
menter.

utredningenI redovisas först beskrivning jordbruksprisregleringen,en av
varvid genomgång hur kostnadsutvecklingengörs inom de regleradeen av
leden i prisändringaromsätts förhandlingar. Därefter beskriv-genom ges en
ning hur de jordbruksprisreglerade produkterna olika föräd-av passerar
lings- och distributionsled sinpå till konsumenten.väg olika ledensDe
funktioner, kostnader och prissättningsförfarande beskrivs. Exempel häm-

från representativa varuområden.tas
komplementSom kortfattad bild prisbildningen för svenskages en av

icke jordbruksprisreglerade livsmedel importerade livsmedel.samt
Utredningen baseras i huvudsak befintligtpå material. Kompletterande

uppgiftsinsamling och intervjuer har skett hos berörda företag, organisatio-
och myndigheter.ner
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Jordbruksprisregleringen2

oli-olika sammanhangavgränsning kan iJordbruksprisregleringens avse
produkterna fram-de regleraderåder ingen tvekan,ka företeelser. Formellt

område.jordbruketsprisreglering påbilagan till lagen 1967:340går omav
ochgränsskyddåtgärderprisreglerandeprodukter påverkasDessa somav

prissättning intevilkas ärproduktermängdprisutjämning, och innefattar en
för jordbruksprisförhandlingar.föremål

beskrivning prisutvecklingen olikaIbland, i samband med påavex. en
konsumentprisindexberäk-förekommer betydelse. lområden, annanen

livsmedelsådanalivsmedelningar för jordbruksprisreglerade somavses
förvarit föremålförädlingsgradi någonjordbruksråvarabaseras på somen

jordbruksprisförhandlingar.
jordbruksprisre-i detprisökningarbeskriva hursyfteUtredningens är att

fall deti dettaregleringsledled. Medförs vidare iglerade ledet avsessenare
jordbruksprisför-överläggningar,efterfastställsprisändringarled i vilket

därmed deprodukterjordbruksprisreglerademedhandlingar, och avses
förhandlingar. snäva-för Detta ärföremålvilkas pris direktprodukter är en

framför alltfallen.båda andra Det äravgränsning i deän samman-genomre
ba-livsmedelanvändningarna begreppenblandningar de två avsenareav

förhandlasvilkas prisprodukterochprodukterprisförhandladeserade på
inledningenibeskrevsoklarheter denmissförstånd och typ somavsom

prisänd-ingaförändrasMatpriserna kan mycket väluppkommer. atttrots
nämligen intejordbruksavtal. Avtalenföljdsker till någotringar avserav

produkter konsumenternafall inte dekonsumentpriserna och i många ens
mellan avtalen.förändrasocksåi det reglerade ledet kanPrisernaköper.

livsmed-jordbruksprisregleradei prisbildningen deförsta påDet steget
kapiteldettapris reglerat. lvilkasprisökningar de produkter ärpålen är

prisänd-fram tilllederde förhandlingardärför regleringen ochbeskrivs som
iofta används"jordbruksavtal"ochförhandlingarringar. Då termerna

bör påpe-utredning. Häri dennasammanhang har de ocksådessa använts
Jord-saknar beslutsrätt.missvisande. Parternadessa någotkas äratt termer

i formbliroch resultatetöverläggningarbruksprisförhandlingarna är snarast
riks-regering ochunderställsavtalsförslag,överenskommelse, ett somav en

beslutsfattande.dag för
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2.1 Mål och medel i jordbrukspolitiken

Den svenska jordbrukspolitiken har centrala mål:tre
produktionsmålet-
effektivitetsmålet/konsumentmålet-
inkomstmålet.-

Dessa mål har under olika perioder haft skiftande formuleringar och olika
inbördes tyngd. Enligt gällande jordbrukspolitiska riktlinjer betonasnu pro-
duktionsmålet huvudmål. Miljöaspekten har lyfts fram på tid. Isom senare
regeringens proposition 1984/85:l66 livsmedelspolitiken sammanfattasom
målen följandepå sätt:

Riksdagens beslut innebär huvudmålet för samlad livsmedelspoli-att en
tik och därmed också för jordbrukspolitiken skall vårtatt tryggavara
lands livsmedelsförsörjning i fredstidsåväl under avspärrning ochsom
krig. Detta skall ske långsiktig och planerad hushållning med degenom en

utnyttjas i jordbruketnaturresurser och under hänsynstagande tillsom
miljön. Som likställda delmål under det angivna huvudmålet skallnyss
gälla konsumenterna får tillgång till livsmedelatt god kvalitet till rimli-av

priser och jordbrukarna får med andra jämförbaraattga en grupper
likvärdig standard.

För uppnå de jordbrukspolitiska målenatt används följande medel:
stöd till jordbruket pris- och marknadsreglering jordbruks-pågenom en-
produkter jordbruksprisreglering,
statliga åtgärder för stimulera rationaliseringen i jordbruketatt ioch-
samband därmed jordpolitik,en
forskning, försök och undervisning jordbruketspå område.-

2.2 Jordbruksprisregleringens utformning

På lång sikt får de övriga jordbrukspolitiska medlen effekter jordbruketspå
produktionskostnader, inriktning, struktur kort sikt jord-på ärm. m., men
bruksprisregleringen det viktigaste medlet i jordbrukspolitiken, framför allt
för prisutvecklingen. Regleringen innebär marknaderpriser ochatt avseen-
de alla viktigare jordbruksprodukter regleras. för regleringenInom ramen
fastställs prisändringar i det reglerade ledet. påverkar direkt jordbru-Detta
karnas inkomster och konsumenternas utgifter, inkomstmålet ochv. s.
effektivitetsmålet/konsumentmålet. Man inser lätt målkonfliktatt en upp-
kommer här, ökad inkomst för lantbrukarna innebär högre priser för konsu-
menterna.

Även produktionsmålet påverkas. Nivå och inriktning produktionenav
är på längre sikt naturligtvis beroende det ekonomiska utbytet för lant-av
brukarna vid produktion de olika reglerade produkterna. Jordbrukspris-av
regleringen syftar till upprätthålla inhemsk prisnivå ekono-att en som ger
miska förutsättningar för önskvärd produktion inom landet, samtidigten

övriga delmål i jordbrukspolitiken uppfylls. förhandlingar fastställsIsom en
sådan avsedd prisnivå för olika produkter. kunnaFör upprätthålla dennaatt
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marknadsreglerande åtgärder.andragränsskydd, delsdelskrävsprisnivå ett
beskrivs nedan.regleringeniHuvuddragen

störandefrånprisernade inhemskatill skyddaGrânsskyddet syftar att
från denGränsskyddet utgårvärldsmarknaden.prisrörelser påinverkan av

devärldsmarknadspriserna lägre änregelprisnivån. Isvenska äråsyftade
införselavgifter,med hjälpupprätthålls dåpriserna. Dessainhemska somav

ivarje produkt skallinförselavgiften förStorlekenimport. påviderläggs
imponpriset.priset ochinhemskadetskillnaden mellanprincip motsvara

vissa prisgränser. Statensfasta inomrörliga ellerlnförselavgifterna kan vara
införselavgifternasändravid behovbefogenhetjordbruksnämnd har att

regeringen.vissastorlek inom angetts avramar som
prisfast inhemsktmedvegetabilier tillämpasflestade ettFör systemett

i världs-förändringarBeroende påinförselavgift.rörligskyddas av ensom
animaliepro-de flestainförselavgiften.också Förmarknadspriset förändras

medpotatisstärkelse tillämpasmatpotatis ochför systemdukter ettsamt
prisetinhemskaprisgränser. Detinhemska priser ochåsyftandemittpriser

storlekInförselavgiftens ärfastställda prisgränser.variera inom vissatillåts
prisetprisgränser,mellan dessainhemska priset liggerdetfast så länge om

införselavgiften i avsikt åter-justerasundreeller gränsenövre attpasserar
priset inom prisgränserna.inhemskabörda det

olika förförlagt till ledreglerade priset,därmed det ärGränsskyddet, och
frånfastställdes utgickregleringsledenolika produkterna. Närde attman

förädlingsgraddeni det ledgränsskyddet borde ligga motsvarar somsom
konse-emellertid inteskerinternationell handel i huvudsak Detta är en

organise-ingenmjölkprodukter skerflytandegenomförd princip. Förkvent
omfattandevissa områdenSamtidigt sker påhandelrad över gränserna.

fallet påregleringsledet Såförädlade produkter ärmed änhandel avser.mer
införselavgifterskyddas dåprisetköttområdet. inhemskaDet genomex.

isig därmedRegleringen sträcker gräns-reglerade.detledi änäven senare
betydelsenreglerat i denledtill det äravseende längre attskyddande än som

förhandlingar.fastställsprisändringar genom
jordbruksprisförhandlingarnavidavhandlasprisändringarDe avsersom

animalier överläggerförvegetabilier, medanodlarledet föri allmänhet man
parti-partiled i betydelsenintepartiledet. Dettai det ärändringar s.om

regleringstermi-idetaljhandel,förädling ochledet mellanhandel, utan avser
priser-i praktikenvegetabilier påverkasmejeri.slakteri ochnologi Förex.

regleringensbeskrivningför vissa produkter. En närmareflera ledi avna
omfattning i avsnitt 2.5.olika produkterför ges

åtgärder förmarknadsreglerandegränsskyddet används attUtöver upp-
dra undansyftar tillåtgärderinhemska prisnivån. Dessaden atträtthålla

och mindreTillfälligamarknaden.svenskaöverskott från denprissänkande
lagringsbidrag utgår.varvidlagringutjämnasnormaltöverskott kan genom

inompriservanligtvis till lägre ändåochöverskott måsteStörre exporteras
exportbidrag.medkompenserasvarvid differensenlandet,

jordbruksnämnd.administrerasmarknadsregleringenPris- och statensav
sjuemellertid delegerats tillfrågorna harmarknadsreglerandedeVissa av

inom olikaekonomiska föreningarregleringsföreningar. Dessa är soms.
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produktområden arbetar med marknadsreglerande åtgärder enligt direktiv
från jordbruksnämnden. Det är således regleringsföreningarna utbeta-som
lar exportbidrag. Föreningarnas utgifter finansieras ovannämnda inför-av
selavgifter, avgifter på produktionen, slaktdjursavgifter och förmal-ex.
ningsavgifter, statliga budgetmedel. Regleringsföreningarnasamt genomför
vidare konsumtionsstimulerande åtgärder de årens kött-genom ex. senare

och informationsverksamhet.reor genom

2.3 Jordbmksprisförhandlingarna

Prisändringar depå reglerade produkterna fastställs jordbruks-genom s.
prisförhandlingar. Dessa förhandlingar förs normalt mellan representanter
för lantbrukarna och konsumenterna.staten, Staten normaltrepresenteras

jordbruksnämnden då har regeringens uppdrag leda förhandling-av attsom
och efter avslutade förhandlingar lämna förslagatt till regeringenarna om

avtal. Lantbrukarnas förhandlingsdelegation Lantbrukarnas Riks-utses av
förbund LRF. Konsumenterna företräds jordbruksnämndens konsu-av
mentdelegation ledamöter regeringen efter förslag från fackför-utsesvars av
eningar, riksdag, departement, industri och handel. Delegationen har en
myndighetsperson ordförande. Vid något tillfälle harsom staten, represen-
terad särskilt utsedd förhandlingsgrupp, förhandlat direkt med lant-av en
brukarna.

Förhandlingar sker på två olika nivåer, dels överläggningar inför nya
prisregleringsperioder, dels överläggningar inom löpande period. Somen
utgångspunkt för förhandlingarna ligger gällande jordbrukspolitiska beslut.

Vid förhandlingar inför regleringsperiod analyseras hur de jord-en ny
brukspolitiska målen uppfyllts under den gångna perioden och eventuella
förändringar föreslås. Vid dessa överläggningar diskuteras också ramarna
för den kommande regleringsperioden; periodens längd, prisjusteringarnär
skall göras Som resultat förhandlingarna lämnar jordbruks-ettm. m. av
nämnden avtalsförslag till regeringen. Regeringenett lägger därefter en pro-
position och riksdagen fattar beslut. Därmed är ramavtal fastställt.ett

Inom varje sålunda fastställd prisregleringsperiod sker sedan överlägg-
ningar Överläggningartillämpningen gällande regler. prisänd-om av om
ringar i början varje regleringsperiod sker normalt i samband med för-av
handlingarna förramavtal perioden. Från slutet 1960-talet fram tillom av
och med prisjusteringen den l januari utgickl974 förhandlingarna ochper
prisjusteringarna från utvecklingen justerat konsumentprisindex. Där-ettav
efter fram till och med prisjusteringen den januariI 1984 baseradesper
förhandlingarna i huvudsak på kostnadsökningar inom jordbruket, kost-
nadsökningar inom den del livsmedelsindustrin ligger inomav som reg-
leringen, inkomstföljsamhet för jordbrukarna vissa andragentemot grupper

de övriga förhållandensamt förhandlarna tagit hänsyn till.
Dessa övriga förhållanden har ökat i betydelse och med den Övergång till

obundna överläggningar fria förhandlingar skedde fr. för-som o. m.
handlingarna våren 1984. Enligt denna förhandlingsordning skall större
hänsyn till övergripandetas samhällsekonomiska mål, dämpadex. en
inflationstakt.
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till automatik ibundnafria förhandlingarna mindrei deParterna är en
möjlighettidigarei utsträckningprisjusteringarna. harMan större än att ta

inkomstutvecklingen. Fortfaran-faktorer kostnads- ochtill andrahänsyn än
framförallt kostnader inomfram avseendeomfattande materialde docktas

mycketfaktorerutvecklingen dessaoch fortfarande harregleringen enav
betydelse i förhandlingarna.stor

huvudsak produk-iKostnadsutvecklingen jordbruket mätsinom genom
för jordbruketsutvecklingentionsmedelsprisindex PM-index, belysersom

Indexutvecklingen beräk-exklusive lejt arbete.produktionsmedel,inköpta
förnöden-index ingårsamarbetsnämnden. lLantbruksekonomiskanas av

tjänsteroch fodermedel,smörjmedel, handelsgödselfrämst driv- ochheter
kapital.avskrivningar och på lånatunderhåll, räntakapitalkostnaderoch

för cirkavardera 45och kapitalkostnaderFörnödenheter procent avsvarar
utvecklingenför cirka l0 Förutomi PM-index, tjänsternavikten procent. av
för lejd arbets-kostnaderkostnadsutvecklingen blPM-index påverkas a av

fodermedel.införselavgiftsmedel för importeradeförändringarkraft och av
industrin liggerförädling i den delKøstnadsutvecklingen inom av som

preliminärt indexberäk-vanligtvis delsberäknasinom regleringen genom
ochbokföringsmaterial. SPK granskari efterhandningar, dels sam-genom

förädlingsindustrierna mejeri-betydande ärmanställer materialet. De mest
fjäderfäslakt,kostnadsutvecklingen förslaktindustrierna,och ävenmen

i beräkningarna.vegetabiliehantering beaktas Den störstaäggpackerier och
för cirkaförädlingsindustrin 40lönerna,kostnadsposten inom är som svarar

beräkningarna kostnads-Vidkostnaderna exklusive råvaror.procent avav
utvecklingen för biprodukter.inkomstutvecklingenvisst avdrag förgörs

jämföras utvecklingenbrukar medinkomstutvecklingen för lantbrukarna
utvecklingen lantbm-Tankenför jämförbara i samhället. ärgrupper att av

efter andra samhällsgruppers. Jlevnadsstandard inte skall äm-karnas släpa
inkomsutvecklingen vilket denförelserna har koncentrerats på anses vara

och vilka jämföralevnadsstandarden. Vad skallviktigaste faktorn för man
förhandlingsfråga.inte fastställtmed är ärutan en

förhandlarnaTill detta fogas övriga faktaalla och synpunkter ansersom
produktivitetsutveck-vadviktig fråga brukar på sättbör beaktas. En vara

lantbrukarsidanskanroller givna;skall beaktas. Parternaslingen är grovt
högsöka nå såuppdragsgivares intressei sinasträvanden sägas attvara

prisök-söker begränsamöjligt, konsumentdelegationenkompensation som
distributionskedjan och i slutän-led i produktions- ochningarna till senare

administrerar för-ochJordbruksnämnden lederden till konsumenterna.
intentionernatill i jord-bakgrundsmaterial,framhandlingarna, atttar ser

framsöker lotsatillvaratas ochföljs, intressenbrukspolitiken att statens
till avtalsförslag.förhandlingarna ett

belopphurslutligennormalfallet kommer överensI stortparterna om
regleringen. ingenOmoch industrin inomtillföras lantbrukarnabörsom

ensidigt föreslåjordbruksnämndenåligger detöverenskommelse kan nås att
olikatotalbelopp läggas påskall dettakompensationsbelopp. I nästa utsteg

Även överläggningar.detta skerreglerade produkter. om
lönsamhetsut-ochkostnads-Lantbrukarsidan här bedömningargör av
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vecklingen för lantbrukare och förädlingsindustri med olika produktionsin-
riktning. Mot det sålunda fastställda behovet prisökning på olika produk-av

marknadsförutsättningarna.vägs bedömning möjlighetenEnter attav ge-
prisökningar verkligen få in det åsyftade kompensationsbeloppet mås-nom

göras. Hänsyn också till bl eventuell önskvärd förändringte tas a av pro-
duktionsinriktningen. Dessa överväganden med hjälpgörs bl. deav a.
lantbrukskooperativa branschföreningarna.

Konsumentdelegationen kan ha uppfattning lantbrukarnasänen annan
vad prishöjningargäller olikapå produkter. Förutomrepresentanter ovan-

stående bedömningsgrunder kan konsumentdelegationen komma att ta
hänsyn till konsumenternas intressen vad gäller fördelningspolitik ochex.
näringsriktig kost. Att komma fram till överenskommelse prisökning-en om

på olika produkter brukar betydligt enklare fastställaän totalbe-ar attvara
loppet.

Utlägget på de olika produkterna prisökningar i kgöre elleravser per per
liter i det reglerade ledet. Som följdviktig detta måste gränsskyddeten av
ändras. För möjliggöra den avtalade, avsedda, prisökningenatt påatt svens-
ka produkter kan uppnås och inte omöjliggörs billigare import föreslårav
jordbruksnämnden lämpliga normalinförselavgifter på de olika produkter-
na.

Utifrån förhandlingsresultatet lämnar jordbruksnämnden avtalsförs-ett
tilllag regeringen. avtalsförslagetI de ändrade priser införselav-ochanges

gifter föreslås gälla. Under år har regeringen under vårriksdagensom senare
lagt fram proposition innehållande förslagen, under hösten har regering-en

själv beslutat därefteroch anmält avtalet till riksdagen. Under förutsätt-en
ning jordbruksnämndens förslag fastställs de avsedda prisökningarnaäratt

produkternapå och den avsedda intäktsökningentotala till de reglerade
leden därmed bestämda. Möjligheterna faktiskt prisökningarnaatt ta ut
beror sedan marknadsutvecklingen.på Som framgått beskrivningenav sva-

de framförhandlade prisökningarna inte nödvändigtvis kostnadsök-motrar
ningarna för respektive produkt:

Fler faktorer kostnadsutvecklingen beaktas, inkomstföljsamhe-än ex.-
ten,

förhandlingssituationI spelar och skicklighet in,parternas argumenten-
framförhandladeDet totalbeloppet kan därför eller understigaöver--

kostnadsökningarna inom regleringen,
Utlägget olika produkter andra hänsyn kostnadsmässigapå även äntar-
för respektive produkt. Jordbruket och den förädlingenreglerade ses

helhet skall kompenseras.som en som

2.4 Sockerprisregleringen

sockerpriserna sker särskilda överläggningar vid sidanFör demom som
gäller det övriga jordbruket. sker överläggningarEn gång år mellanper

jordbruksnämnd företräder Sveriges Betodlares Central-statens staten,som
förening, Sockerbolaget jordbruksnämndens konsumentdelegation.AB och



Sockerpriset för odlarna förreglerat priser led: priset till socker-är tvåtre
betor, sockerindustrins pris för tillverkat svenska betorströsocker samtav
Sockerbolagets pris för allt strösocker tillverkat i Sverige råva-oavsett om

inhemsk eller importerad. skiljer denna reglering från övrigaär Dettaran
direkt hurjordbruksområdet. sockerprisöverläggningarna föreslåspå l er-

jord-de övrigasättningen till olika led, bl. betodlarna, skall fördelas. Föra.
fastställs åsyftatförädling ligger inom regleringenbruksprodukterna där ett

tillfalladetta skallpriset förädlad produkt. mycketpris, på Hur av somen
överläggningarna, dock hurfastställs inte vidjordbrukarna numeraanges

förväntas oljeväxter fastställs dels pris-producentpriserna stiga.mycket För
del den förädlade råvaran,till lantbrukare, dels priset pået en av

prisregle-överläggningar införFörhandlingar sker nivåer, delspå två nya
förstnämnda dis-period. Vid deringsperioder, dels överläggningar inom en
Utgångspunktregleringsperioden.för den kommande ärkuteras ramarna

förhandlingarna läm-resultatgällande jordbrukspolitiska beslut. Som ett av
regeringen. Regeringen läggeravtalsförslag tilljordbruksnämnden ettnar

fattartill riksdagen, vilken beslut.propositionsedan en
frågorregleringsperiod behandlas delförhandlingarna inomVid enen

frågor Sockerbolagets kom-betodlarna, delberörnärmast som avserensom
Lik-frågor, regleringsekonomin.pensation och del ex.gemensammaen

överläggningarnajordbruksprisreglerade produkternaövriga ärför desom
för dessa finns det likväl vissa betydelse-obundna, och på sättsamma som

överläggningarna.till grund för Kost-fulla faktorer regelmässigt liggersom
inkomstutvecklingen för odlar-vid sockerbetsodling ochnadsutvecklingen

prisändringar betor, Soc-viktiga faktorer vid överläggningarna påär omna
betydelse prisändringar påkostnadsutveckling har närkerbolagets stor soc-

ocksåProduktivitetsutvecklingen inom båda ledenker förhandlas. är en
Sockerbolagets lönsamhetsutvecklingviktig faktor i överläggningarna och

följs upp.
prisändringar bl. frågan betodlingens arealbehandlasFörutom oma. un-

Utgångspunkt bl. konsumtion och produk-der det kommande året. är a.
befintligationsmål, driften vid allastatsmakternasäven beslut attmen om

sockerbruk skall påverkat arealbehovet.upprätthållas har under årsenare
jordbruksnämnden tillFörhandlingarna i avtalsförslag frånresulterar ett

prisreglerade led ochpriserregeringen, innehållande bl. förslag till areal,a.
juste-gränsskydd för åsyftade prisnivån socker. Förupprätthålla den påatt

själv fattaringar inom fullmakt beslut.regleringsperiod har regeringen atten

ordbruksprisregleringens omfattning för olika2.5 J
produkter

prisändringardet led i vilket ärbeskrivits i kapitlets inledning härSom avses
Regleringen harjordbruksprisförhandlingar".för överläggningar,föremål

pris-omfattning. avtaladeDengränsskydd betydligti betydelsen störreen
förädlingsgrad. vissavarierande Ijordbruksprodukterändringen avavser
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fall prisändringen jordbrukaren får för sina helt oförädladedet prisavser
jordbruksprodukter, i andra fall det delvis förädlade råvaror ellergäller
färdigförädlade, förpackade omfattninglivsmedel. Regleringens på spann-

mejeriområdena framgår figurer i bilagan.måls-, kött-, ochägg- även av
fallde det reglerade priset förädlad avsikten eventuellI är attavser en vara

intäktsökning skall kompensera produktion hantering inomall och reg-
leringen. pris jordbrukaren erhåller därför beroende förådlingsle-Det påär
dens betalningsförmåga, intäkter,deras kostnader och eventuel-samtv. s.

exportkostnader i form regleringsavgifter.av
prisetDet reglerade kan fast pris med rörliga införselavgifterettavse s.

eller mittpris, varvid det inhemska priset tillåts variera inom vissaett s.
Överinförselavgiften förändras. period börgränser längre detutan att en

genomsnittligt erhållna priset med mittpriset för avtaletsöverensstämma att
intention skall uppnås.

Spannmål råg, havre,vete, kom

Det reglerade priset, det pris jordbruksprisförhandlingarna detärsom avser,
inlösenpriset. Detta formellt det pris till vilket regleringsföreningenärs.

Svensk Spannmålshandel SSH skyldig den efterl året skördär att mars
tidigare aprill köpa in överskott på spannmål. inlösesFör spannmål som
tidigare prisavdraggörs enligt den prisstegringsskalan. längreJus. spann-
målen lagrats, högre pris får säljaren för den. lnlösenpriset oföräd-avser
lad spannmål, inkluderar lagringskostnader.men

Jordbrukaren kan själv lagra spannmål sälja tilleller uppsamlingsledett
sedan lagrar. lnlösenpriset, i princip priset till jordbrukaren,ärsom som
i det fallet pris från led, spannmålshandeln. Förett attavser senare senare

SSH ska kunna planera och få kontinuitet i spannmålsöverskot-exporten av
handeln möjlighet sluta avtal med SSH. dessa sigI avtal åtartet attges

spannmålshandeln kontinuerligt ställa till förfogandespannmål och blir iatt
gengäld garanterad vissa ersättningar. ersättningar hanteringDe som avser

densamma vid och vid inhemsk försäljningär blir normgivandeexportsom
för priset den inhemskapå marknaden. Spannmålshandeln har alltid möj-
lighet få denna ersättning sälja till Till följdSSH. reglering-att attgenom av

blir därför priset i praktiken reglerat i led, odlarledet handelsledet.två ochen
För spannmålshandelns del innebär regleringssystemet både inköps- ochatt
försäljningspris reglerat och marginalenär så given. SPK harär gott som
tidigare redogjort för detta förhållande i utredningen Spannmål prisbild--
ning och konkurrens SPKUS 1984:16.

Vid jordbruksprisförhandlingarna beslutas preliminär ändring inlö-en av
senpriset och förmalningsavgiften, den regleringsavgift kvarnarnaav som

tillerlägger SSH. definitivaDen ändringen inlösenpriset fastställs SSHav av
skördens storlek känd.när Om den definitiva ändringen inlösenprisetär av

avviker från den preliminära justeringmotsvarande den prelimi-görs en av
förmalningsavgiftsändringen,nära de definitivaså ändring-att summan av
blir densamma de preliminärt beslutade. Nästa led iarna som summan av

kedjan på till konsumenterna, kvarnen, fårväg alltså den kostnadsökning på
sin spannmålsråvara preliminärt beslutades. Kvarnens och ledssom senare
förädling och hantering ligger utanför regleringen.



Potatis

matpotatis ochpriset påöverläggningarnavidpotatisområdet reglerasPå
från övrigaskillnadfabrikspotatis. Tilltillverkadpotatisstärkelse vege-av

vilketpris,mittpris,kfast pristabilier skyddas inte runtavsettettettett utan s
variera inom vissapriset tillåts gränser.

får förpris jordbrukarendetOdlarpriset,reglerasFör matpotatis s.v.
lagrings-för täckafastställsprisstegringsskalaoförädlad potatis.helt En att

under året.jämnt utbudmöjliggörakostnader och därmed ett
produktion stärkelseföranvändsfabrikspøratis, potatisFör avsoms.

istärkelse 50reglerade prisetråsprit, regleras inte Odlarpriset. Detoch avser
för alldetsammastärkelsepriset ochOdlarpriset blir beroende ärkg-säck. av

jordbruksprisreglerad stärkel-föranvändsdennafabrikspotatis, oavsett om
Odlarprisetspritproduktion.jordbruksprisregleradeller ickeseproduktion

regleringsförening-ledningundersärskildformelltfastställs avgruppav en
ordförande.ens

betydelsenreglerade ipriseralltså tvåpotatisprodukter ärpotatis ochFör
matpotatisförbondenpriset tillförhandlingar;förföremålpriserna äratt
hanteringvidareKostnader förstärkelse.pris förförädlingsindustrinsoch
når kon-potatisprodukternaochpotatiseninnanförädling tillkommeroch

sumenterna.

Socker
priset till odlaren,led, delsflerapriserna ifastställerSockerprisregleringen

förädladpris förSockerbolagetsdelsför sockerbetor,jordbrukaren, pro-en
idärförresulterarsockerområdetpåPrisöverläggningarnaströsocker.dukt,

Sockerbola-delsfår för betorna,odlarenprisfastställs, dels detpriseratt tre
svenskatillverkatför sockersäckkgströsocker i 50tillpris relaterat avgets

importerad. Inomsvensk ellerärsocker råvaranoch förbetor oavsett om
ochuppsamlingförSockerbolaget harligger de kostnaderregleringen som

impor-raffineringförErsättningströsocker.tillsockerbetorförädling avav
regleringen.också inområsockerterat ges

fraktkostnaderfabrik,frittströsockerreglerade priset påDet v. savser
bit-,produktertillVidareförädlingkunder ingår inte.Sockerbolagetstill som

liggerfodermedelsproduktionenflorsocker siraps- och utan-ochpärl- samt
regleringen.för

rybs,Oljeväxter raps, vitsenap

preliminärtfastställsjordbruksprisförhandlingarnaSom resultat ettett av
Oljevärdetoljevärdet.rapsolja,förinlösenpris och inhemskt värdeett

smör/margarin. Inlösen-prisrelationbl. med hänsyn till åsyftadfastställs a.
Oljeväxt-SverigesRegleringsföreningenjordbrukarenpriset det pris får.är

definitiva inlö-känd detintressenter fastställer skördenSOI ärnäru.p.a.
avtalharoljeväxtskörden. SOIin helai allmänhet ettoch köpersenpriset

vissskall köpadeExabOljeextraktion ABSvenskmed att senareom
oljeväxtfröer-mjölolja ochutvinnerExaboljeväxtfrö från SOI.kvantitet ur

priset,kvantitetenavtalade ärdenutvunnitsoljaoch för den ursomna
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oljevärdet, reglerat. dettaI fall ingår Exabs kostnader för oljeutvinning i det
reglerade priset. SOIs kostnader för torkning och lagring täcks inom ramen
för det oljevärdet.s.

framförhandladeDe priserna såledesär dels priset till lantbrukaren för
hela den oförädlade oljeväxtproduktionen, dels priset förädladpå råvaraen
för del produktionen. Innan slutprodukterna, matfett, konsu-nåren av ex.

tillkommer hel del arbetsmoment och kostnader,menterna endast delen en
råvaran jordbruksprisreglerad.ärav

Årtør och baljväxter

Prisändringar på kokärtor och bruna bönor föremål förär överläggningar.
jordbruksprisregleradeDet ledet odlarledet,är det pris jordbrukarenv. s.

får. Gränsskyddet iär det led där import sker, vilket innebärsatt att man som
för spannmål hänsyn till det uppsamlande ledets marginal vid be-tarex.
räkning gränsskyddet, förädling,All djupfrysning eller konserve-av ex.
ring, ligger utanför regleringen.

Kött kalv,när, fâr och lammgris,

Jordbruksförhandlingarna kan resultat prisändringar de mitt-som ge av s.
priserna på kalv,nöt, gris, får och lamm. Mittpriset åsyftatär pris förett
varje djurslag, det faktiska priset medges sigröra detta inom vissamen runt
gränser. Om prisgräns justeras gränsskyddet, införselavgiften,en passeras
för återföra det svenska prisetatt inom prisgränserna. Det reglerade priset

hela, halva eller fjärdedels slaktade kroppar. Prisändringar enligt jord-avser
bruksprisavtal skall alltså täcka jordbrukarenssåväl slakteriets ersätt-som
ning. Hur mycket jordbrukaren får för sitt djur beror på slakteriets betal-
ningsförmåga och eventuella regleringskostnader för över-att t exporteraex
skottsproduktion.

Slakteriernas kostnader för uppsamling, slakt och såle-uttransport avses
des kompenseras det reglerade priset slaktprodukten,på slaktadgenom en
djurkropp. Konsumenterna köper emellertid endast i undantagsfall slakt-
kroppar. vidareförädladeköper kotletter, korvar, hamburgare och andraDe
produkter. Förädlingen ligger utanför regleringen. Kostnaderna för denna
förädling färdigaoch kostnader för distribution tillkommer innan de pro-
dukterna konsumenterna.når

Kyckling

Regleringen för kycklingkött likadanär regleringen för frånkött störresom
djur. Vid förhandlingarna beslutas höjning det åsyftade priset, detom av

mittpriset, vilket det faktiska priset kan variera inom vissarunt gränser.s.
Det reglerade priset slaktad hel kyckling och innefattar förutom kyck-avser
linguppfödarens kostnader även slakteriernas kostnader för uppsamling,
slakt och Eventuell vidareförädling i form styckning, grill-uttransport. av
ning liksom distributionskostnader i handelsleden ligger mellanm. m. reg-
leringen och konsumenten. förhandladeDet priset täcker inte dessa kostna-
der. Kyckling denär enda fågel för vilken priset föremål förärnumera
förhandling.
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Äleg

förändringbeslutasavjordbruksprisförhandlingarnaresultatSom avomett
produk-animaliskaandraförLiksom mångaförpackade ägg.påmittpriset

regleradeprisgränser. Detvissa fastställdainomvarieraprisetmedgester
uppsamlings-ochjordbrukarehantering hosproduktion ochallpriset avser

Eventuellkunder.packeriernasförpackade nåttde äggentill detframled att
regleringenutanförliggeri handelsledenhanteringliksomvidareförädling

priset.regleradetill dettillkommerför dettakostnaderoch

gräddemjölk,Mejeriprodukter smör, 0st, m. m.
produk-mängd olikatilli mejerietmjölk förvandlasJordbruksprodukten en

jordbruksprisförhand-förföremålprisernadessaviktigaste ärdeFörter. av
jordbrukar-Såvälförädlade produkter.prisernaregleradelingar. De avser

regleringen ochinomdistribution liggerfalloch i vissamejeri ävenled som
prisökningarna.avtaladedetäcktakostnadsökningarna genomavses

försäljningsprispriset mejerietsregleradekonsumtionsmjölk detFör avser
möjlig varförimport intetransportkostnaden. Någoninklusive varaanses

kan bidraingen importfunktion,fylla någoninte skulleprisgränsundreen
standard idryckesmjölk mellan,lätt,Sverige.priset i Försänkatill en-att

pris-de avseddasamtidigtvilka ärprisgränser,litersförpackning finns övre
konsumtionsmjölk-förpackningsstorlekar och andraandraFörnivåerna.

tilli förhållandetill lämplig nivåprisernafilmjölkprodukter anpassasex.
fil iprisökningavsedd påspecificerasIblanddryckesmjölken. avta-förde

len.
avseddaochfärskost fastställsgräddegrädde,industrimjölk, tjockFör tunn

vilkainomfinns prisgränserdet ingafasta,Prisernaprisökningar. är s.
prisökningenfärskost Kesogrädde ochvariera.kan Förpriset avserex.

transportkostnad.inklusivebutikpriset till
och mjölkpulver lhårdast magen.förfinns däremot smör,Prisgränser

prisernavilket de faktiskamittprisförhandlingarna fastställs runtavsettett
marknadssi-vanligtvis fasta,prisernapraktiken liggervariera. Imedges men

inteochavsedda prisökningar på smörmedförakan osttuationen att ome-
för vissatillverkarefrånförsäljningsprisPrisernakandelbart tas ut. avser

storförpackning,reglerade priset på smörförpackningsstorlekar. Det avser
ingårregleringen.utanför Förkonsumentpackning liggeroch 0stbitning

utanför regleringen.paketering liggerbitning ochlagring,kostnader för men
följa deförutsättsprodukterpaketeradeochför bitadePrisutvecklingen

prisutveckling.produkternasreglerade
produkter.vissaomfattning förschematiskt regleringensvisasfigur 2.1I

ledi regleratPrisändringar2.6

reglerade i bety-produkters pris ärvilkaföregående avsnitt beskrevsI som
jordbruksprisförhandlingar. För-efterfastställsprisändringardelsen att

för dessaprisändringareventuellai förslag påhandlingarna resulterar ett
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Figur 2.1 Jordbruksprisregleringens omfattning för jordbruksproduktervissa
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Avser000000 det reglerasjordbrukslorhandIingarna.Kostnadsokmngarnalorprissom deIfunktioner liggerunderdenprickadelinjenkompenserassom jordsbruksavtaletgenom

Det bör påpekas principskisser det här slagetalltidatt innebär vissaförenklingar.avdet härl fallet torde beskrivningar hur regleringengår på margarin- och sockerom-avrådetkräva visstförtydligande. Förett margarinråvaranfrån svenskaoljeväxter delsärpriset till jordbrukama, dels vissdel den förädlade råvaran reglerad.En delen av avförsäljningen oljeväxtfrö går enligt avtal till margarinindustrin. Av den inhemskaav
försäljningen har under den l0-årsperioden hälftenän skett eftersenaste dettameravtal. Det jordbruksreglerade priset förär denna kvantitet efter det visssatt att enförädling skett, nämligen utvinning olja och mjöl. Det är detta figuren visar.av somFör den övriga kvantiteten går regleringen enbart innan med utvinningprocessenbörjar.

Sockerprisetär egentligen reglerat i priser: priset till odlarna förtre sockerbetor,
sockerindustnns avräkningspris för strösockertillverkat svenskabetor Soc-samtavkerbolagetspris för allt strösockertillverkat i Sverigeoavsett råvaran inhemskäromeller importerad. Figurens framställning alltsåär något förenklad.

Det bör ocksåframhållas de i figuren omnämnda produkterna inteatt i samtliga fall
säljs detaljhandeln. Det gäller mjölkpulver och stärkelsegenom vilka endast iex.begränsadutsträckning säljs i detaljhandeln. Figuren hämtadär SPKUS l984z9.ur

produkter från visst datum. Under förutsättningett avtalsförslaget fast-att
ställs riksdag och regering ändras införselavgifter, prisgränser, mittpriser,av
inlösenpriser från och med beslutat datum. De regleringsmässiga för-m. m.
utsättningarna för prisändringarna därmedär klara.

Att prisändringarna är avtalade och reglerade innebär emellertid inte att
priserna automatiskt ändras med det framförhandlade beloppet från visstett
datum och sedan ligger stilla tills avtalnästa utlöses. exempelvis mjölkFör
och grädde normalt hela den avsedda prisökningen från ochtas medut
avtalets ikraftträdande. För många andra produkter den marknadsmässi-är

situationen betydelse för det faktiska priset.storga av
För de flesta dessa produkter tillämpas mittpriser, förävenav s. men

spannmål har fast inlösenpris kan tillgång och efterfrågan påver-ettsom s.
ka priset. Det reglerade priset det pris säljarenär garanterad få förär att
överskott spannmål vid försäljning till regleringsföreningen SSH. Dettaav
påverkar prisbildningen för hela marknaden. Alternativet sälja till SSHatt
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kan säljasintespannmålfinns alltid. Allinlösenprisetregleradetill det som
därmedblirInlösenprisetin SSH.håll skall lösas ettpris påtill detta annat av

kankvarnarna,livsmedelskedjan,led imarknaden.pris För nästalägsta på
får betala hög-medföra kvarnarnakvaliteternödvändiga attkonkurrens om
förhållande ibeskrivit dettatidigareharSPKreglerade.detpriser änre

16SPKUS 1984:konkurrensprisbildning och"Spannmålutredningarna -
1985:12.SPKUSoch konkurrensstrukturKvarnbranschenoch -

mitt-reglerade prisetdetanimalier,produkter, främst är ettmångaFör
varieramöjlighetskall hajust prisetdettaTanken bakom är attpris. att en

kanvilket prispåverkarefterfråganTillgång ochvissainom gränser. som
prishöjande, närtillgång verkarförhållande tillefterfrågan iStortas ut.
Ändrade priser ipriset vanligenmindre tillgången gårefterfrågan änär ner.

för levereradeersättningjordbrukarenstillföras tillbakaled kanreglerat
produktionen året.förändring översignaler tilloch på så sättråvaror avge

pris.tämligen faständåemellertidprodukter harVissa ett
vanli-mjölkpulver förändrasfabrikspotatis ochföri regleringsledetPriset

marknads-kyckling kanochutlösning.endast vid avtalets För smör, 0stgen
direkt.prisändringar sker Deavtaladeförutsättningar hindramässiga att

ijanuarijordbruksavtaletenligtochmedgavs förprisökningar smör ostsom
underprisändringar åretsinte omedelbart1986 ettutantogs ut genom par

vilket påverkardirekt,emellertidhöjsförsta månader. Fettvaruavgiften
margarin.livsmedel,fettvarubaseradekostnaden för produktion ex.av

omfattande.prissvängningarna Förmatpotatis, kött och kanFör ägg vara
enligt pris-regleringsårettrend underpotatis har priserna uppåtgåendeen

ibland liggareglerade ledet kan överfaktiska priset i detstegringsskalan. Det
vanli-packade ändrasreglerade priset påmittpriset, ibland under. äggDet

prisök-ibland innebärPrisändringarna,året.flertal gångerett somomgen
säsongsmässigt betingade.huvudsaksänkningar, iiblandningar, är

i regleradePrisändringar detföränderliga.kött dePriserna på är mest
månad.ofta flerasker gångerslaktade djurkroppar,ledet, persom avser

Efterfrågan påmarknadssituationen.beroende påellerPriserna går upp ner
efterfrå-hakan nötkött sägasvarierar under året. Grovtköttslag storolika

inte nödvän-det andra. Det ärgriskött underförsta halvåret,under detgan
iinfallerjordbruksavtalprisändringar enligtfördatumdigtvis så enatt

direkt. Pris-prishöjningar kaneventuellamarknadssituationsådan tas utatt
påtagligt1986gris under ärochutvecklingen slaktad kropp nötpå ettav

exempel detta.på
gris sänktes. Detpriset påhöjdesdecember priset på nöt,1985slutetI av

priset.det åsyftadeunder mittpriset,dåpriset nötkött låg någotfaktiska på
januari 1986mittenmittpriset.faktiska priset Igris låg det något överFör av

medmittpriset grishöjdes påmed dettajordbruksavtal. enlighetIutlöstes ett
Prisändringarnabeslutats.ingen prisändringöre/kg. nötkött hadeFör50

annorlundaverkligheten heltisåg ut.
i slutet måna-utlösning,inte i pris vid avtaletsGrisköttet ändrades avmen

ökning,mindrefebruari skeddekg. mittenökade det 20 öre/ Iden menenav
priser.i form högredrygt hälften avtaletendast ännu uttaget avvarav

ytterligare småjuni-juli skedde någraapril sjönk priset på gris. IsåI
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prissänkningar, i slutet juli vände prisutvecklingen uppåt. iFörstmen av
mitten augusti hade hela den i åsyftadeavtalet höjningen tagits sjuav ut,
månader efter avtalets utlösning.

Eftersom priset under lång tid legat lägre mittprisän och avsedd pris-en
ökning, måste det därefter under tid ligga högre mittprisetän avsedden om
kompensation skulle underuppnås regleringsperioden. Marknadsförutsätt-
ningar fanns också för fortsatt höjning priset. För underlätta sä-atten av
songsprissättningen höjdes också mittpris, prisgränser och gränsskydd till-
fälligt i enlighet med överenskommelse vid jordbruksprisförhandlingar-en
na.

Priset på nötkött, för vilket ingen ökning beslutats i jordbruksavtalet, steg
vid avtalets utlösning och fortsatte stiga under året ända till mittenatt av
oktober då priset sänktes.

Figurerna 2.2 och visar mittpris,2.3 prisgränser och faktiskt pris för gris
och under perioden.nöt Med faktiskt pris det jordbruksnämndenavses av
bevakade priset, det dagspriset.s.

Så kan verkligheten faktiska prisnivånDen och prisutvecklingen förut.se
olika köttslag kan i det reglerade ledet tidvis skilja sig betydligt från avtalade
mittpriser. Detta helt inomär regleringens De relativt prisänd-storaram.
ringarna påverkar leds rävarukostnader och i slutänden konsument-senare
priserna.

Sammanfattning2.7 reglerat led

Efter denna genomgång prisbildningen i det jordbruksprisreglerade ledetav
kan följande konstateras:

Avtalade prisändringar inteär avhängiga kostnadsutvecklingen. Det to--
tala beloppet skall tillföras den reglerade sektorn fastställs eftersom
obundna överläggningar där andra faktoreräven kostnadsökningarän
spelar in. Prisändringar pá olika produkter beror bl.på marknadsbe-a.
dömningar och speglar kort siktpå inte kostnadsutvecklingen sigvare
för jordbrukare eller reglerad industri.
De reglerade priserna inte statiska jordbruksavtalen.är mellan Avtalens-
utlösning innebär inte alla reglerade priser omedelbart höjs medatt ett
visst belopp för sedan ligga stilla. Vissa priser visserligen stabila,äratt

marknadsläget kan innebära den avsedda nivån kan uppnåsattmen
först efter hand. För andra produkter kan, och bör, priset variera upp
och inom vissa ingetgränser. Trots avtal i kraft kanträtt alltså deattner
reglerade priserna stiga.
Regleringen långt frångår konsument. vissaFör produkter detavser-
reglerade priset färdigförädlat livsmedel framme vid butiken, för and-ett

helt oförädlad råvara. Mellan regleringen och konsumenten liggerira en
varierande omfattning förädling och distribution. Kostnaderna för detta
påverkar det slutliga konsumentpriset.

följandeI de kapitlen skall de reglerade produkternas fortsatta till kon-väg
beskrivas.sument
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regleringenutanförFörädling3

beskrivits. Enprodukterför olikaomfattningregleringensavsnitt 2.5 harI
formfått denledetregleradedetdeharprodukter närdessa passeratdel av

mångagällerDettakonsumenterna.de nårförpackning de har näroch ex.
tillkommerlivsmedelregleradeandraFör mångamejeriprodukter och ägg.

dennaomfattande ärregleringen. Mestefteromfattningolikaförädling i
ochcharkuterier, kvarnarStyckning,spannmål.ochköttvarorförädling för

förädlingsindustrierandraochregleringen. Dessautanförliggerbagerier
ickereglerade, ingre-andra,oftaoch tillförregleradede råvarornabearbetar

sinkostnader. linnebärmängd arbetsmomentutfördienser. De somen
ochkostnaderför dessakompensationhanaturligtvisvill deprissättning

verksamheten.motiveraförvinstintäkt därutöver,också attenen
utanförförädlingenbeskrivninggenerellkapiteldettal reg-avges en

och huruppstårkostnaderutförs, vilkafunktionervilkaleringen, somsom
till.prisbildningen går

Funktioner3.1

reglering-efterskerlivsmedeljordbruksprisregleradeförädlingDen somav
reglera-olika produkter. Mångamellani omfattningskifta betydligtkanen

livsmedelsindustrin. kortEnanvänds ide produkter råvaror genom-som
detta.visar påprodukternade regleradevad händer medgång av som

Spannmål

malDessasker i kvarnar.spannmålförädlingeniförstaDet spann-steget av
hushålls-konsumentermjöl köpsmjöl, sådanttill delsmålen avsom

produkter.till andravidareförädlasdels bagerimjölmjöl, som
sädeskor-avlägsnai syftemals spannmålenframställning mjölVid attav

till-också förKvarnföretagfmfördela kärnan.därefterskal och svararnets
pressadeGrynoch mixer. ärprodukterandraverkning pastagryn,somav

müsli.ochtill flingorvidareförädlasi sinoch kanspannmålskärnor tur
bland-färdigaMixer ärvetemjöl ochdegtillverkasPasta vatten.avav en

ibland fett. Ivätska ochingår i deg elleralltningar smet utomenav som
mjölkpulver, ägg-produkterjordbruksregleradeofta andraingårmixer som

och socker.pulver
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Vid mjölproduktion erhålls betydande mängder restprodukter skal-som
delar, kli och groddar. Dessa säljs framförallt till foderindustrier, kli gårmen

tilläven humankonsumtion.
Hushållsmjölet når vanligen konsumenterna via parti- och detaljhandeln

varefter köparna själva bakar matbröd och bullar. Andra konsumenter före-
drar köpa färdigbakat. Då har brödet bakats i bagerier.att Bagerierna arbe-

med många jordbruksprisregleradetar råvaror, förutom mjöl bl.även a.
mjölkpulver, ochsmör, ägg socker.

En schematisk bild spannmålets förädlings- distributionskedjaochav
visas i bilagan.

Potatis

Både matpotatis och fabrikspotatis jordbruksprisreglerade.är För fa-s.
brikspotatis detär priset på färdig stärkelse är reglerat. Stärkelsesom an-
vänds dels inom kemisk industri och pappersindustri, dels råvara inomsom
livsmedelsindustri där den används till framställning bl. potatismjölav a.
och potatisgryn. En del fabrikspotatisen används till framställningav av
råsprit. Vin Spritcentralen använder i sin råspriten till brännvinstill-tur
verkning.

Det reglerade priset på matpotatis helt oförädlad potatis. Potatisod-avser
laren säljer till största delen sin potatis till uppsamlare direktförsäljningmen
till butiker, storhushåll och konsumenter förekommer också. I uppsamlings-
ledet sker sortering och förpackningeventuellt och sedan distribueras potati-

via parti- och detaljhandel till konsumenterna. Potatiskonsumtionensen
sker inte bara i form oförädlad potatis. Vidareförädling sker till produkterav

frites, potatismospulver och potatischips.som pommes

Socker

Sockerbetor och förädlingsindustrins produktion strösocker prisregle-ärav
rade. Vid produktion andra sockerprodukter bitsocker, pärlsocker,av som
florsocker, farinsocker, sirap tillkommer utanför reglering-m. m. processer

Bitsocker tillverkas strösocker Pärlsockeren. attgenom pressas samman.
och florsocker finkrossatär socker. Råvaran till farinsocker och sirap av-
skiljs tillverkningsprocessen innan strösockret kommer fram.ur

Strösocker används råvara i olika livsmedelsindustrier. Bagerier,som
choklad- och konfektyrfabriker, glasstillverkare, saft- och sylttillverkare och
bryggerier mängd där socker ingår.ger oss en varor

Olje växter

Jordbrukarens pris för oljeväxtskörden och priset på del den oljaen av som
utvinns jordbruksprisregleratär avsnittse 2.5. Oljeväxternas främsta an-
vändning är råvara till matfettsindustrin. Efter det olja utvunnitssom att ur
fröerna pressning och extraktion härdas del denna till fastaregenom en av
fetter. Dessa oljor och fetter används därefter tillsammans med andra vege-
tabiliska och marina oljor, smörfett och slakterifett till margarintillverkning.
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ochde i hushållmatfetter kan användas äroch andraMargarin som
Bageri-livsmedelsindustri.insatsvaror iocksåstorhushåll, annansommen

olje-köpareanvändaren. Endominerandeindustrin här denär avannan
använder bl.ocksåproduktionglassindustrin, i sinväxtprodukter är a.som

skummjölk.socker ochsmör,

K än

omfattandereglerade.pris Endet slaktade djurkroppars ärFör kött är som
i mängdkonsumenternavidareförädling sker här innan köttråvaran når en

styckningsdetaljer. Dettai olikastyckas slaktkropparnaformer. Förstolika
slakt-stycknings-i integreradestyckningsföretag,specialiseradeiskekan

hant-liksom slaktStyckningdetaljhandeln. äreller icharkuteriföretag ett
butik till konsu-detaljer säljs iVissayrkesmän.utförs skoladeverk avsom
charkuteri- ochinsatsvaror isomliga blirstorhushåll,säljs tillandramenter,

blir djurfoder ochfettråvaror ellertilldel smältsfárdigmatsindustrin, neren
ellerdetaljer lagras och/vissa exporteras.

korvtill charkvarorvidareförädlingföranvändsIndustriråvaran ex.
ochbarnmat,hamburgare,färsprodukterskinka,röktoch sopporex.

färdigaofta andra Deråvaror.tillkommerproduktionenIkonserver. pro-
medlikhetingenoch harantalgenomgått yttrehardukterna ett processer

köttprodukter-schematiskt köttets ochvisasbilaganreglerade råvaran. Iden
till konsument.vägnas

vilkas värdebiprodukterdelframkommermed slaktensambandI en
inteprissättningenför vilka ärjordbruksprisförhandlingarnaibeaktas men

del bipro-skinntillverkning,används vidfrån nötboskapreglerad. Hudar en
livsmedelsbutiken.emellertid ihittar vihel deldjurfoder.blir Endukter

användsÄtliga och packas. Vissaoch njurelever tvättas tarmarorgan som
charkindus-också tilloch skallkött gårkorvskinn. Blodplasma, leversom

fettillverkning.används vidoch istertrin, talg

Kyckling
säljskycklingenkyckling.slaktad hel Denreglerade priset mestaDet avser

mark-kärvkyckling. Enfärskhel fryst ellerförädling,ytterligareutan som
kyck-utvecklingpåbranschenemellertid föranlettnad har satsaatt nyaav

i formkycklingkonsumtionen skerandelökandelingprodukter. En avav
kycklingschnitz-kycklingköttbullar,marinerad kyckling,och/ellerstyckad

omfattandelikavissa produkter ärförvidareförädling,lar Denna somm. m.
regleringen.ligger utanförför vanligt kött,som

Åég

handelsleden liggerihanteringEndastförpackade reglerat.Priset på ärägg
äggförsälj-delobestämbarEnoch konsument.regleringmellan stor avmen

hönsgår-direkt fråndågåräggpackerierna, äggenvid sidanningen går av
falletsistnämndadetIdetaljhandel eller konsument.partihandel,tilldama

tämligen fri.prissättningentorde vara
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delEn äggproduktionen förädlas till flytande, frysta eller torkadeav pro-
dukter används insatsvaror i olika delar livsmedelsindustrin.som som av

förädlingDenna ligger utanför regleringen. närvarandeFör dock prisetär
heläggspulverpå reglerat. Majonnäs och vissa bageriprodukter är exempel
livsmedel innehållerpå äggråvara. huvudsakI dockär ägg homogen,som en

Äggetsoförädlad produkt. till konsumentväg visas schematiskt i bilagan.

Mejeriprodukter

Jordbruksprisregleringen omfattar jordbrukarenssåväl mjölkproduktion
primärförädlingen i mejeri. dryckesmjölk,För filmjölk, grädde ochsom

färskost det reglerade priset all mejerihantering och till köpa-transportavser
d. livsmedelsbutiken. För och hårdost tillkommersmör bitning ochre, v. s.

paketering i mindre bitar de prisreglerade.än vissaFör produkter frånsom
mjölkråvara tillverkas i mejeriet tillkommer andra råvarukostnader som
påverkar priset. Exempel dettapå vissa matfetterär och fruktyoghurt.

Biprodukter från mejerierna i tillverkninganvänds ochav ex. mesvaror
matfett. Prissättningen för dessa inteär reglerad. Industrimjölk ochvaror
mjölkpulver viktiga insatsvarorär i livsmedelsindustri.annan

Mejeriprodukterna har således användningsområde. Huvudde-ett stort
len de produkter konsumeras direkt regleradeär mycket långt sinpåav som

till konsument.väg bilaganI visas schematiskt denna för mejeriproduk-väg
terna.

3.2 Kostnader

Jordbruksprisreglerade råvaror förädlas således på mängd olika isätten
förädlingsled utanför regleringen. För vissa det fråganär enkelvaror om en

bitning och konsumentpaketering ochsmör ellerprocess, ex. ostav sorte-
ring och förpackning potatis. Andra råvaror genomgår omfattandeav en
förvandling innan produkterna når konsumenterna i högförädlad form,

Återigenspannmål blir bröd eller slaktat djur blir korv.ettex. som som
andra reglerade råvaror ingår bland andra ingredienser i produktionen av
livsmedel. Exempel på detta potatismjöl, mjölkpulver,är matfett och socker.

Oavsett hur enkel eller omfattande vidareförädlingen medförär den na-
turligtvis kostnader. Råvaror skall köpas in, till dentransporteras egna an-
läggningen, lagras, bearbetas till färdiga vilka förpackas, lagras ochvaror
distribueras till kunder. Hanteringen kräver lokal, tjänstemänut ska ad-en
ministrera verksamheten, produkterna ska marknadsföras, skaränta betalas

lånadepå Allt detta kostar.pengar.
Prisökningar på reglerade och icke reglerade innebärråvaror dels ökade

inköpspriser, dels ökade kostnader för lagerhållning och svinn. Reglerade
råvarors pris förändras vanligtvis vid jordbruksavtalens utlösning, men ex.
charkuteriråvaror kan ändras i pris under hela året. I allmänhet råvaranär
den dominerande kostnadsposten, i vissa industrier har andra kostna-men
der betydelse. Råvarornas andel saluvärdet för vissa industrierstor av vars
verksamhet i huvudsak ligger utanför regleringen framgår nedanståendeav
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tabell. Bryggeriprodukter och konfektyrer räknas normalt inte jord-som
bruksprisreglerade livsmedel. Vid tillverkningen används emellertid till

del reglerade råvaror korn och socker och industrierna kan därförstor som
intressanta i sammanhanget.vara

Tabell Råvarukostnadernas3.1 andel saluvärdet 1985 för vissa tillverknings-av
industrier

lndustri Råvaruandel, procent
Charkuteri 73
Olja och fett 68
Kvarn 67
Bryggeri 36
Bageri 33
Sockerkonfektyrer 33
Glass 27

SCBsstatistik redovisar inte uppgifter för styckningsindustrin. Råvarukostnads-
andelen här cirkaär 90 procent.

Källa: SCB

uppgifterDessa andel saluvärdet, företagets intäkt vid försälj-avser av
ning. Eventuell vinst således inkluderad iär detta värde varför råvarornas
andel kostnaderna blir något större. Att råvarukostnadens betydelseav va-
rierar framgår dock klart. Dessa råvaror kan jordbruksprisregleradevara
eller inte. Charkindustrin använder lever, blod, och kryddor,tarmarex.
olja- och fettindustrin importerar oljor, bryggerierna använder jäst, humle,
färgämnen, bagerierna jäst och kryddor. Dessa råvaror inte jordbruks-är
prisreglerade. För de flesta branscherna råvarornaär emellertid i huvudsak
reglerade.

Förädlingen sker ibland i flera led. Kostnadsandelen för råvaran i den
form prisregleras minskar för varje led. charkuteriledetl köper insom man
styckningsdetaljer kött. Drygt 60 kostnaderna kostnader förärprocentav av
köttråvara. styckningsledetI cirkautgör 90 saluvärdet inköpprocent av av

djur,slaktat råvara i reglerat led. Styck saluvärde chark-ärv. s.
inköpsvärde.ledets Det reglerade prisets andel kostnaderna i charkledetav

blir därmed cirka 55 0,6 Bageriernas0,9. mjölkostnad drygtutgörprocent x
20 kostnaderna. Det reglerade spannmålsprisetprocent spannmålav +
regleringsavgift cirkautgör 75 kvarnens saluvärde vid mjölpro-procent av
duktion, regleringspriset alltsåutgör endast cirka 15 bagerietsprocent av
kostnader.

flestade förädlingsindustrierl lönekostnadernautgör den förutom råva-
kostnadsposten.största I glass-, sockerk0nfektyr-, bryggeri- och charku-ror

teriindustrierna löner tillutgör kollektivanställda cirka tio deprocent av
totala kostnaderna. Bageriindustrin mycket arbetskraftsintensiv,är cirka 30

kostnaderna kollektivlöner. Tjänstemannalönernautgörsprocent av av sva-
flestai de industrierna för cirka fem kostnaderna. Förpack-procentrar av

ningar kan kostnadspost, för bageriprodukter emballageutgörstorvara en
cirka för sockerkonfektyrer och cirka förglass l0 ochprocent, procentsex
bryggeriprodukter cirka 20 kostnaderna. Andra kostnads-störreprocent av

energi,är reparation och underhåll Kapitalkostna-poster samt transporter.
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räntekostna-maskiner ochbyggnader,avskrivningar påi formder m. m.av
företag inom bran-mellanfrån bransch till branschvarierar såvälder som

situation.ekonomiskinvesteringsfas ochberoende påscherna
förroll denspelar alltsåjordbruksprisreglerade råvarornaDe tota-storen

kostnader till-andrautanför regleringen,i förädlingenkostnaden men
prishöj-Till denomfattande betydelse.i vissa branscher haoch kankommer
behövsden förstärkningjordbruksavtal kommerföranledsning somsom av

inte kankostnadsökningar i den mån dessaövrigaför täckaoch kan atttas ut
produktivitetsökning.rationalisering ochnedbringas genom

Prisbildning3.3

verksamhetens totalaproduktgrupp ellerVid prissättning på produkt,en
erhållasproduktion önskvärt för säljaren pris kan och sådet sättasär att ett

Omkostnaderna för produktionen täcks och överskott uppstår.så att ettatt
förefaller det ekonomisksiktinte erhålls på långgodtagbart överskottett ur

kostnaderna inte kanbedriva verksamheten. Ommeningslöstsynvinkel att
tillförsfortsätta inteomöjligtdet förr ellertäckas blir att om pengarsenare

från håll.verksamheten annat
blirinnan detkostnadernanödvändigt hur äralltsåDet är veta storaatt

storlek underbudget. Kostnadernasdärförför Företagen görsent. enenupp
olika produk-vanligenoch dessa fördelas påperiod uppskattaskommande

och vissaemballageVissa kostnader, råvaror,produktgrupper.ellerter ex.
producerad enhet.tämligen exaktofta möjliga beräknalöner, är att per

marknadsföringskostna-administration ochkostnader, lokaler,Andra ex.
kost-till viss produktinte direkt hänföras ärder, kan utan gemensammaen

kostnadsbilden kanMed denna kunskapnader för hela verksamheten. om
prishjälp kalkylen kanprodukter. Med sättaskalkyler för olikagöras ettav

täckningsbi-ochsärkostnadertäckning för produktensskall ettgegesom
täcknings-samtliga sålda produkterstill samkostnaderna. Summandrag av
överskott.kostnaderna, delsdels täcka debidrag skall ettgegemensamma

färdiglagad konserver,för charkuterivaror,Sådana kalkyler bl.görs mat,a.
kvarnprodukter.bröd, bakelser,

kostnadsökningarna förutsättskostnadsprissättningenrisk medEn är att
för-försäljningspriser. Motivationenhöjdakunna kompenseras attgenom

kostnaderkostnadsökningar minskar därmed. Mångasöka motstå anses
jordbruksavtalettill följd ärockså givna. Prisökningar råvarorpå enavvara

därmed opåverkba-uppfattasföljd riksdags- och regeringsbeslut och somav
ocharbetsgivareLönekostnadsökningar till del avtalade mellanär storra.

företagen sinaVid löneförhandlingarna harlöntagare. representan-genom
löneök-ofta tillkommer olika skälsökt påverka löneökningarna,ter avmen

ningar avtal.utöver
i svensktinom olika sektorer nä-SPK har i utredningen Prisbildningen

genomförtringsliv SPKUS uppdrag finansdepartementetl987z7 på enav
sektorer.prisutvecklingen inom olikastudie vilka faktorer påverkarav som
skyddadprisbildningen för såvälResultatet utredningen visade attav s.

kostnadsberoen-konkurrensutsatt livsmedelsindustri i huvudsak ärsom s.
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de. kort siktPå och för enskilda produkter och produktomrâden kan emel-
lertid andra faktorer kostnadsutvecklingenän påverka prissättningen.

inteDet alltid möjligtår eller önskvärt med kalkyler och lönsamhet för
varje produkt. Företagen söker då få verksamheten ihopgå produkt-att per

eller för hela sortimentet.grupp
Marknadssituationen kan faktor försvårar kostnadsprissätt-vara en som

ning produkt. Konsumenternas efterfrågan olikapå produkterper svarar
inte alltid tillgången. Styckat kött är talande exempel detta.på Pris-mot ett
skillnaden filépå och kokkött högrev inte skillnader imotsvarassom av
råvaru- eller styckningskostnader. Filé är del djuret ochmörareen av anses

finare köttbit. slaktatEtt djur styckas kan bara viss mängdvara en som ge en
styckningsdetaljer olika slag och priserna blir därför olika på olika detal-av
jer. Vissa detaljer säljs till kiloprislägre råvaran kostat,än vissa detaljerett
till betydligt högre pris. De totala kostnaderna bör täckas de totalaett av
intäkterna.

Köttområdet också exempel på viktig faktor i prissättningenger en annan
för vissa varuområden, säsongsvariationer. avsnittl 2.6 har variationer i
marknadssituation och pris i det reglerade ledet, slaktad kropp, beskrivits.
Även i nästa led, styckning, förekommer betydande prisfluktuationer. Pris-
nivån för hela sortimentet styckade påverkas helkroppspriset,av varor av

också de olika styckningsdetaljernas pris varierar. Utbud och efterfrå-men
priserna. Under våren och ökar efterfråganstyr vissapågan sommaren

styckningsdetaljer, efterfrågan på andra minskar. Priserna på olika detaljer
förändras därför vanligen både och i nivåsåväl relativt andraupp ner som
detaljer. Under höst och vinter efterfrågebildenär och prisernaen annan
justeras efter denna. Ett exempel på säsongvaror glass, framförär alltannat
pinnar och strutar.

För produkter där säsongsvariationer för marknad och priser förekom-
kan variationer i lönsamhet förekomma.åretöver Vissa produktermer ger

bidrag under vissa delar året, andra produkterett gott under andra delar.av
Den totala verksamheten kan dåligtgå delar året vilket kräver godav en
lönsamhet under de perioder då det högsäsong.är Om möjligt måste pro-
duktionen anpassas.

Priset på substituerbara kan också påverka prissättningen. Detta ärvaror
fallet för olika matfett. De relativa priserna dessatyper på produkterex. av
påverkas för övrigt inte bara marknadsmässiga förhållanden ocksåutanav
till viss del medvetna beslut i samband jordbruksprisförhandlingar-medav

förhandlingarnaVid deavvägs relativa priserna ochpå margarinsmörna.
med bl. hänsyn till förmål mjölkproduktion och oljeväxtodling. Det slutli-a.

priset på margarin påverkas det oljevärde avsnittse 2.5 ochga genom s.
de fettvaruavgifter fastställs och påverkar råvarukostnaden. Inomsom som

för regleringen söker således påverka priset på ickeregleradramen man en
produkt margarin i förhållande till reglerad smör. Detta förhållandeen
finns utförligt beskrivet i SPKs utredning Matfettsmarknaden kon-mer -
kurrensförhållanden" SPKUS 1986:15 och diskuteras i SPKsäven ut-
redning "Jordbruksprisregleringens effekter priser ochpå konkurrens
SPKUS 1987:30.
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för prissätt-betydelseharbeteendetill konkurrentersAnpassning stor
konkurrensmedel. Attviktigtblir dåområden. Prisetinom vissaningen ett

merförsäljningkankonkurrenternaprishålla något lägre än somett ge en
möjlig-endaförsåld enhet, eller kanminskade intäktentäcker den varaper

andra hållet,påverkas åtPriset kan ocksåmarknaden.existeraheten påatt
kanskemotiverat kankostnadsmässigtvadpris uthögre än är tasett som

bageriområdet finnsprisbilden tillåter det. Påden allmänna treattgenom
Konsumbagerierna, vilka beva-ochtillverkare, Skogaholms, Pågensstora

priser.kar varandras
varuområ-säljares pris påanpassningen till andramärkbar blirSpeciellt

köttvaruområ-dettaprisledare. exempel på ärdär företag Ettden något är
domi-det. Genom Sveriges lantbrukskooperationenSlakteriförbund har en

de regionalaSlakteriförbundet ochmarknaden.nerande den svenskaroll på
sin marknadskän-sin kontroll råvaran,slakteriföreningarna har övergenom

prisänd-prisledande ställning. Defunktionnedom och sin exporterande en
och styckningsde-slaktkropparSlakteriförbundet genomför påringar som

företagen. Konkurrenternasvenskataljer följs delen denormalt störreav av
Slakteriorganisationen. Påmöjligheter priserhar sällan högre änta utatt

prisledandelantbrukskooperativa Cerealiakoncernenkvarnområdet denär
bagerimjöl.hushållsmjöl och Nord Mills påKungsörnen pågenom

ändringar sker underTidpunkterna för prisändringar och antalet ettsom
företag inom ochockså mellanolika branschervarierar mellanår enmen

vid fåprisändringar sågenomföraförsökerbransch. Normalt mansamma
Priserkostnader.ochmedför arbetealltidmöjligt, då dessatillfällen som
dessakostnadsökningarmed mindresambandvanligen inte iändras utan

kostnads-tidpunkt. Störrevidkompenserasochfår ackumuleras senareen
kompense-sökeroch löneavtaljordbruksavtalföranleddaökningar manav

marknadsförutsätt-Ibland kanmöjligt.höjda priser så snart somra genom
kostnadsökning-för kompenseraändrasprisernaförhindraningarna attatt

storhushålls-de uppkommer. Inomanslutning tillomedelbarfullt i attutar
med sinaöverenskommelseroftapartihandelochleverantörersektorn har

DLF-avtalet.detprisändringstillfällen år,fyra fastaköpare s.perom
fruktyoghurt ochreglerade,intemejeriprodukter ärFör mesva-ex.som

samband mediåreller två gångersker prisändringar normalt perenror,
tillfällen såvid andrakan skeutlösning,jordbruksavtalens även ommen

bedöms nödvändigt.vara
bageripro-priserna påändras vanligen två gånger år,Mjölkpriserna per

jordbruksavtalsamband medvanligtvis icirkadukter normalt gånger,tre
nödvändigt.i övrigt bedömsoch sånär

tillver-prisändringstillfällen för olikavarierar antaletcharkuterivarorFör
Prisändringar sker vanligt-förekommer.prisändringar årkare, till tiotre per

kan innebäraråvarukostnadsförändringar ochmedvis i samband större
prisökningar sänkningar.såväl som

månadenflera gångerstyckningsdetaljer förändras iblandPriset olikapå
marknadsbedöm-deslaktad kropp och påberoende prisändringar påpå

grisde-både ochhar priserna på nöt-ningar Under de årengörs. senastesom
taljer ändrats 15 20 gånger år.per-
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Prisändringar förädlade livsmedel vid flertal tillfällenpå kan alltså ske ett
under året, bl. jordbruksavtal råvarukostnadsökningar,medförnära. men
också vid andra tillfällen. reglerade kan ändras i prisråvaror även
mellan avtal. Lönekostnader Marknadssituationenändras under året.m. m.
påverkar prisändringarna.

Sammanfattning förädling utanför regleringen3.4

jordbruksprisförhandlingarprodukter prisändringar fastställs efterDe vars
fall förädlingsprocesser innan blir livsmedel i dengenomgår i många de

dem. kan fråga enkel hante-form konsumenterna Det såmötersom vara om
förpackningsstorlekar,ring uppdelning och paketering i lämpliga mensom

konsumentprodukten harockså betydande vidareförädling gör attsom
förädling utanför regleringenringa likhet med den reglerade råvaran. All

företagen sköter denna förädling vill ha kompen-medför kostnader och som
för sina kostnader vinst därutöver.sation och helst en

kostnadsutvecklingen.Utvecklingen prisnivån beror i första hand påav
för förädlingsindustrin,Reglerade kostnadspostråvaror utgör stor menen

betydelse. Ickeregleradeandra kostnader kan ha minst lika råvaror,stor
till kollektivanställda tjänstemän, förpackningar, energi, kapitallöner och
medför betydande kostnader. kostnader ändras fortlöpandeDessam. m.

Även ändras i pris jordbruks-under året. de reglerade råvarorna kan mellan
söker i sin prissättning få kompensation för sina kostna-avtalen. Företagen

der och dessutom vinst.en
förutsättsrisk kostnadsökningarnaEn med kostnadsprissättningen är att

försäljningspriser. för-kunna kompenseras höjda Motivationen attgenom
minskar därmed.söka motstå kostnadsökningar

inte alltid varje enskild produkt bär sinaDet priserna såär sätts attsom
kostnader, företagen söker i få produktgrupper eller hela verksamhe-stället

ihop. sikt inte ändras företagen vill.gå Priserna kan konpåten att som
Tillgång och efterfrågan, prisledare, avtalkonkurrenters beteende, m. m.
påverkar prissättningen, både vad och tidpunkt. Priserna änd-gäller storlek

vanligtvis vid fler tillfällen utlösning.vid jordbruksavtalens På längreänras
sikt kostnadsutvecklingen prisutvecklingen.är avgörande för
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Distribution4

färdiga livsmedlenDe måste på något fram till konsumenterna.sätt nå Dis-
tributionen sker vanligtvis via eller två handelsled. Konsumenterna hand-ett

sina livsmedellar i detaljhandeln, i sin fått direkt fråntursom varorna
tillverkaren eller via partihandeln. detta kapitel skallI hanteringen i handels-
leden beskrivas, liksom de kostnader uppstår och hur de slutliga konsu-som
mentpriserna påverkas intesätts. Dessa bara produktions-, förädlings-av

distributionskostnaderoch också mervärdeskatten.utan av

Partihandel4.1

Med begreppet partihandel i vid mening försäljningall tillavses av varor
andra privatpersoner.än Alla leveranser till detaljhandeln och storhushåll

i den betydelsenär partihandel, sig de sker från särskilda handelsföre-vare
fråneller tillverkande företag. denna utredningI med partihandeltag avses

det särskilda led i distributionskedjan huvudsakliga uppgift för-är attvars
medla till detaljhandeln. Partihandelsföretagen benämns iblandävenvaror
grossister.

Partihandelsledet domineras i dag ICA, DAGAB och konsumentkoo-av
perationen. Dessa för i storleksordningen 75 partihandelnprocentsvarar av
med dagligvaror. Omfattningen partihandelns funktioner varierar någotav
mellan olika företag, de viktigaste är:men

sammanställning lämpligt sortiment för kunderna,ettav-
inköp, import,även-
lagerhållning,-
distribution till butik,-
marknadsföring,-
kreditgivning,-
diverse samarbetsfunktioner, utbildning,t ex-
medverkan i prissättningsarbete.-

Av dagligvarubutikernas inköp igår storleksordningen 75 via parti-procent
handeln. färskvarorFör andelen jordbruks-lägre. Stora delar deär av s.
prisreglerade livsmedlen, mjölk och kött- charkprodukter, distribu-ochex.

direkt från förädlingsindustrin till detaljhandeln. också falletDetta äreras
med mjukt matbröd. Partihandeln emellertid alltmer distributionpåsatsar
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dagligvamgrossisternascharkprodukter.färskvaror, bl. kött- och l sor-av a.
dagligvaroringår inte livsmedel mängd andratiment bara utan somen s.

specialva-omfattningtandkräm och toalettpapper också i ökande s.men
husgeråd.ror ex.

partihandelns kostnader. Avför drygtInköp 90 procentav varor svarar av
tjänste-dominerar lönekostnaderna kollektiv- ochde övriga kostnaderna

cirka de kostnadermannalöner totalt 60-65utgör procent som gene-avsom
föri partihandelsledet. Kollektiv- och tjänstemannalönerna svarar un-reras

avskriv-kostnader. lokaler ochgefär lika delar dessa Transporter,stora av
exkl varuinköp. Andrakostnadernaningar vardera 5-10utgör procent av

marknadsföring.kostnadsslag energi ochär räntor,
detaljhandeln normaltPartihandeln tillämpar i sin prissättning till pro-

respektive prishöjning från leve-centpåslag inköpspriset för Ompå vara. en
oförändratrantörsledet förs vidare till ledpå så sätt nästa ett procen-genom
skillnaden mellantuellt påslag innebär detta partihandelns marginalatt

försäljnings- i kronor ochoch inköpspriset ökar i absoluta tal ören. Denna
svinn och hanteringskost-intäktsökning då ökat bidrag för täckaett attger

nader i Tillämpningen procentmarginaler innebär parti-partiledet. attav
leverantörsprisök-handelns intäkter ökar språngvis i samband med större

ningar. i fas med intäktsök-Kostnadsökningarna ligger inte nödvändigtvis
ningarna. förändras vid andra tid-Löner, transportkostnader kanm.m.
punkter vid jordbruksavtal. Utfall faktiska kostnader och intäkterän ex. av

vid juste-måste regelbundet vad budgeterats och behovavstämmas mot som
procentmarginalen. kostnaderna i partiledet ökar varukost-Om änras mer

naderna och in ökad försälj-denna kostnadsökning inte täcksom genom
ningsvolym procentmarginalen höjas för oförändrad lönsamhetmåste att
ska kunna bibehållas.

Marginalerna enskilda proportionerligapå och inteärvaror varugrupper
de kostnader uppkommer vid hanteringen respektivemot som av vara.

partihan-lönsamheten för olika dåligt kändKostnaderna och ärvaror av
således inte för enskildadelsföretagen själva. Lönsamhet eftersträvas pro-

vissa sub-för verksamheten. innebärdukter den totala Detta attutan varor
ventionerar andra.

februariPartihandelsmarginalens storlek för vissa i 1987varugrupper
gjorts och utvisarframgår nedanstående tabell. Mätningen har SPKav av

Genomsnittlig panihandelsmarginal 1987-02-28KF, CA Hakon, ICATabell 4.1
Eol sammanvägt

PartimarginalVarugrupp
°/0

Mejerivaror
Djupfryst
Konserver
Specerier
Bryggerivaror

foodNon
tobaktoalettartiklar,Tvättmedel, m m.pappersvaror,

Källa: SPK
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marginalen enligt prislistor för Kooperativa förbundet, ICA Hakon och
ICA Eol faktiskasammanvägt. De marginalerna påverkas rabatter, kam-av
panjpriser och svinn och kan därför skilja sig något från de här uppmätta.
Marginalen uttrycks i partiledets försäljningspris.procent av

Detaljhandel4.2

Med detaljhandel vanligen försäljning till privatpersoner och privat-avses
hushåll. Hit räknas försäljning i butiker, kiosker, butiksbussar, torghandel
och försäljning vid dörren. Livsmedel säljs på alla dessa huvudsak-sätt, men
ligen dagligvaruhandel, försäljning i dagligvarubutikergenom s. v. s.
och livsmedelsavdelningarpå i varuhus och stormarknader. Det dennaär
del detaljhandeln beskrivs i detta avsnitt.av som

Större delen dagligvaruförsäljningen, cirka 70 år sker1985, iprocentav
butiker huvudsakligen sina inköp frångör någon de parti-som tre storaav
handelsföretagen KF, ICA och DAGAB. försäljningenAv i egentliga
dagligvarubutiker, exklusive specialbutiker, kiosker, torghandelv. s.

de handelsblocken för 90över dagligvaruförsälj-trem. m., svarar procent av
ningen.

Dagligvaruhandelns uppgift förmedlaär till konsumenterna.att varor
sortimentDet kunderna efterfrågar ska köpas in, lagras och åtkomligtgöras

i butiken på hygieniskt och praktiskt detsätt. Men räcker inteett med att
rada mängd dagligvarubutiken har också servicefunktion.upp en varor, en
Butikerna försöker erbjuda sina kunder vänlig och kunnig personal,ex. en
manuella betjäningsdiskar, rymliga och praktiska lokaler, måttliga köer till
kassan, bekväma öppettider.

Dagligvaruhandelns kostnadspoststörsta varuinköpenär försom svarar
cirka 80 kostnaderna. Förutom detta uppkommer kostnader förprocent av
butikernas verksamhet. Av dessa kostnader lönekostnadernautgör den

delen, istörsta storleksordningen drygt 60 Lokalkostnaderna utgörprocent.
cirka 15-20 avskrivningar och räntekostnader cirkaprocent, 5-10 procent av
de kostnader i dagligvaruhandeln. Andra kostnadspo-som storagenereras

marknadsföring,är underhåll ochster svinn. Butikerna önskar i sin prissätt-
ning få ersättning för dessa kostnader.

Dagligvaruhandeln tillhandahåller inte bara livsmedel eller "daglig-ens
varor, med vilket förutom livsmedel också kemisk-tekniska artiklaravses

tvättmedel och tandkräm, batterier I butikernaex. pappersvaror, m. m.
återfinns också i allt större utsträckning specialvaror husgeråd,s. som
leksaker, trädgårdsartiklar, kläder och blommor. Alla dessa tarvaror upp
plats, kräver hantering, innebär kostnader och intäkter.ger

Prissättningen i dagligvaruhandeln sker i utsträckning regio-stor genom
nalt administrerade cirkaprislistor. Lokala eller regionala kommittéer eller
råd bestående köpmän för konsumentkooperationen butiks-, försälj-av
ning- och lagercentralschefer riktlinjer för prissättningen. löpandeDetger
praktiska prissättningsarbetet utförs i allmänhet prissättare knutna tillav
partihandel eller butikskedja. Cirkapriserna rekommendationerär isom
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harbutikstyperdistributionsområden ochOlikaföljs butikerna.gradhög av
framför allt störretrendfinnsolika cirkaprislistor. Detvanligtvis attmoten

detaljhandelskedjorvissaprissättning.individuell Inomvillbutiker ha en
dedatorisering ökarMed ökadför detta.börjat byggahar systemuppman

förutsättningarna.tekniska
allmänhet procentpåslagidetaljhandelnpartihandeln tillämparLiksom

procentmargi-visserhållsrespektive såinköpspriset för På sättpå envara.
itill konsumentexklprisetviss momsnal, stannarprocent somaven

fördär ochuppstårde kostnaderför täckadetaljhandeln att ettatt gesom
konsumentprisetexempelvismarginal 25överskott. påvisst En procent av

inköpspriset. Ompåhandeln lägger på 33innebärexkl procentatt enmoms
oförändrat procentpåslagmedförs vidareleverantörsprishöjning såpå sätt

ochmarginal i kronor ören,automatiskt ökaddetaljhandelnerhåller etten
Tillämpningenhanteringskostnader.för svinn ochbidrag täckaökat att av

språngvis iökardetaljhandelns intäkterprocentmarginaler innebär att sam-
kostnadsökningar hög-leverantörsprishöjningar. Andra änmedband större

Detaljhandeln kompenserarandra tillfällen.inköpspriser kan inträffa vidre
inträffar,tillfälle då dekostnadsökningar vid detsig inte för dessa utan

period. D.och intäkter längrebalanserar kostnader över sammav. s.en
förädlingenjordbruket ochkompensationen tillförhållande gäller försom

där-kostnader och intäkter avstämsUtfallet faktiskainom regleringen. av
behov justerasoch vidför regelbundet vad budgeterats procent-mot som

varukostnaderna mås-marginalerna. kostnaderna i butiken ökarOm änmer
kompenseraskostnadsökning inte kanprocentmarginalen ökas dennate om

butikensvarukostnaderna ökar änförsäljningsvolym. Omökad mergenom
procentmargi-minskadeförmotsvarandefinnskostnader på sätt utrymme
kostnads- ochdetaljhandelnsParti- ochlönsamhet.vid oförändradnaler

konkur-pris- ochlöpandekontinuerligt i SPKsföljsintäktsutveckling upp
tyderframkommitingetuppföljning harVid dennarensövervakning. som

intäktsutvecklingenkostnads- ochuppkommit mellanobalans settpå att
period.längreöver en

innebäratordeleverantörspriserTillämpandet procentpåslag på enav
leverantörsprisändringar.vilja motståhandelnsbegränsande faktor för att

handeln.förmarginal i kronorhögreleverantörspris innebärhögreEtt en
vad gäller allmännaprincip endastsker iinköpspriserFörhandlingar om

ordinariehögkampanjförsäljning. Envidvillkor, rabattskalor, samttyp
kampanjer erbjudatillfälliga störrevidmöjligheternaprislinje ökar också att

initierasextraprisaktiviteterFörsäljningskampanjer ochprisnedsättningar.
rabatternadeerbjudakan störstahandeln och de leverantörerofta somav

då de intressanta.blir mest
kostnadsanpassade. Om-inteMarginalerna och ärpå varugruppervaror

marknadsförings-personalkostnad,svinn,sättningshastighet, hyllutrymme,
Kostnaderna utöverför varjekostnadenkostnader påverkar vara.m. m.

vid tillämpadlönsamhetendärmedför olika ochinköpskostnaden varor
lönsamhetKostnadsanpassning ochhandeln.marginal dåligt kändaär av
i butiken.varusortimentetförenskilda helaeftersträvas inte för utanvaror

margi-rådandebetingad.strategiskt DenPrissättningen historiskt ochär
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nalstrukturen fram underväxte 1950-talet. Den strategiska prissättningen
visar sig i medvetet låga marginaler socialapå produkter mjölk ochsom
barnmat, också i marknadsföringssyfte vid låga marginalermen som ex.

läsk-på och lättölsbackar. Denna prissättning innebär vissaatt varugrupper
"subventionerar" andra. Enligt handelns uppfattning marginalerna förär
höga" i förhållande till kostnaderna bl. delarpå konserv- ocha. av non-
foodsortimenten medan de förär låga bl.på färskvaror och bryggeriva-a.

Procentmarginalerna kan också variera kraftigt på inom vissaror. varorna
exempelvis köttvaror.varugrupper,

utredningenl "Hur prisernasätts i livsmedelshandeln" SPKUS
1987:27 beskriver detaljhandelsmarginalernaSPK närmare. Där redovisas

olikaockså modeller försökoch till kostnadsanpassad prissättning på varu-
och varugruppsnivå.

genomsnittligaDen detaljhandelsmarginalen för vissa ochvaror varu-
i februari framgår1987 nedanstående tabell. Mätningen hargrupper av

gjorts SPK och utvisar de hopvägda marginalerna enligt prislistor förav
butiker hänförs till handelsblocken KF, ICA Hakon och ICA Eol.som
Marginalerna varierar mellan blocken. faktiskaDe marginalerna påverkas

rabatter, kampanjpriser och svinn och kan därför avvika från de härav
Marginalenuppmätta. uttrycks i konsumentpriset exklprocent av moms.

Tabell 4.2 Genomsnittlig detaljhandelsmarginal1987-02-28KF, ICA Hakon, ICA
Eol sammanvägt

Vara, Detaljhandelsmaginal
%varugrupp

Nötkött 24
Griskött 26
Charkvaror 26
Kyckling 23

mejeriprodukterFlytande 17
Matfett 25
Qst 29
Agg 28
Djupfryst fisk 27
Djupfryst kött 30
Glass 32
Fiskkonserver 26
Grönsakskonserver 27
Barnmatskonserver 14
Konfektyrer 33
Kaffe 16
Bryggerivaror 29
Tvättmedel 27
Tobak 8
Dagligvaror totalt 25
Den totala dagligvarumarginalen innefattar andraäven deänvarugrupperredovisas i tabellen. Vissa färskvaror frukt- och fisk och mjuktgrönt,som som

matbröd ingår i beräkningen.
Källa: SPK

Mervärdeskatt4.3

jordbruksprisregleradeNär de alla led i förädling och dist-passeratvarorna
ribution och prisökningar i de olika leden lagts på sista faktoråterstår en
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mervärdeskatten.framkommer: Dennainnan det slutliga konsumentpriset
prisökningar konsumenterna möter.betydande del debidrar med somaven

omsättningsskattstatligMervärdeskatten, eller i dagligt tal är enmomsen,
varuskatten.tidigare allmännadenfr. den januari 1969 avlöste1som o. m.

skattepliktigaoffentlig konsumtioninhemsk privat ochSkatten påutgår av
tillförs imervärdedetoch tjänster. skatt påMomsen är varansomvaror en

förädlings- eller handelsledenproduktions-,varje led, belastar inte utanmen
sina inköp ochpåtidigare leden betalarendast slutkonsumenten. De moms

fårförsäljningspriser. på såsjälva sina Företagen sättlägger påpå moms
skalloch erlagdtillbaka Skillnaden mellan erhållenerlagd momsmoms.

fall livsmedelskonsumen-i dettainbetalas till slutliga köparen,Denstaten.
från led och denfår inte igen ärerläggerten, senaremoms men pengarna

flesta ochför närvarande dedrabbas skatten. utgår påMoms varorsom av
beskattningsvärdet,detlivsmedel, med 19 påtjänster, bl. procent s.a.

priset föreinklusive innebär pålägg påpriset Dettahela ettmoms.v. s. av
från jordbruksprisregleringenalla ledenmed När23,46 procent. ge-moms

självaprisökningar vidare och eventuelltförädling och handel förtnom
slutligen fjärdedel till de prisök-bidragit med ytterligare ökningar, läggs en

ackumulerats leden.ningar som genom
avskaffa/ reduceraönskemålpolitiska partier finnsolikaHos attom

fördelningspolitiskt orätt-livsmedel. Beskattningenpá anses varamomsen
vissa kon-livsmedel drabbanödvändighetsvaravis, på ansessomenmoms
olikaolika läggerhårdare andraän storaattsumentgrupper gruppergenom

livsmedel.delar sin inkomst påav
Även livsmedelskedjan skulle påolika leden i gärnade att momsense

konsumentprisnivå skulle troligen med-försvann. lägreprodukter Enderas
betydligtnödvändigtvis skulleökad konsumtion, inte så ätaföra atten

till dyra-konsumtionen skulle antagligen förändras någotidag,än menmer
nötkött detta 20-fördel. skulleprodukters Många ätaex. mer om varnogre

effekternapsykologiska och volympåverkandekr billigare kg. De30 avper
tillfälleökningarna vid varjeskulle också mildrasprisökningar vore caom

mindre de idag blir.20 änprocent
varitlivsmedel har ocksåminskande påavskaffande ellerEtt av momsen

framförsföremål för flertal statliga utredningar. Ett motargumentett ensom
framföralltförskulle uppståförändring de administrativa problemär som

produkter. Skatte-olikaskulle tillämpas påhandel olika skattesatsattgenom
Differentieradförsvåras.skulleredovisningen, och kanske kontrollen,

ÖkandeFrankrike.bl. itillämpas emellertid vissa håll i världen,på a.moms
differentie-hanteringenanvändning datorteknik torde underlätta av enav

rad moms.
livs-för behållande påviktigt statsfinansielltEtt ettargument momsenav

inbringadeMervärdeskattenmedel dess betydelse för inkomster.är statens
miljarder63,5 kronor budgetåret 1985/86, vilket 23 statensprocentcavar av

totala intäkter. därmed viktigaste inkomstkällan förMomsen denär staten.
betalar i de samlade skatterna inkomster,Konsumenterna påänmer moms

företag och realisationsvinster livsmedel bidrar medMomsen på 17utgör. ca
miljarder kronor. livsmedel kräver intäkter iställetLägre på att statensmoms
hämtas från håll.annat
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Sammanfattning distribution4.4

förädling och konsu-detaljhandeln förmedlar livsmedel mellanParti- och
framföralltlivsmedlen,del de jordbruksprisregleradeEnmenter. av s.

detaljhandel. Andrafrån tillverkare tillfärskvaror, levereras direkt varor
partiledet.ävenpasserar

dominerande kostnaderna.både parti- och detaljhandel varuinköp del är
den delen.kostnader tillkommer utgår lönerAv de störstasom

procentpåslagpani- detaljhandel tillämpas normalt påsåväll ettsom
vidareförsleverantörsprisökninginköpspriset för respektive En somvara.

marginal i kronor ochoförändrat procentpåslag handeln ökadmed ger en
förbidrag kom-för varje försåld ökade intäktDennaören attettgervara.

vilja leveran-lönekostnader Handelns ståför ökade att emotm. m.pensera
faktum.påverkas sannolikt dettatörsprisökningar av

leverantörspris-samband medsprångvis i störreHandelns intäkter Ökar
kostnadsökningar.fas med övriganödvändigtvis ligger ivilka inteökningar,

respektiveinteenskilda ochMarginalerna på motsvararvarugruppervaror
för helaLönsamhet eftersträvaskända.kostnader, vilka dåligtärvarors

sortimentet, inte för enskilda produkter.
mätningarEnligtvarierar olikaMarginalerna mellan avvarugrupper.

vanligenför vissa undersöktapartihandelsmarginalenSPK utgör grupper
idetaljhandelsmarginalernaförsäljningspriset, utgörknappt l0 procent av

med varia-försäljningspriset exklgenomsnitt cirka 25 procent menmomsav
leverantörspri-tioner mellan och pålägg på15 30 Dettaprocent. motsvarar

i detaljhandeln.med 10 i partihandeln och 30 procentprocentca caserna
får vidkännas jordbruks-de prisökningar konsumenternaAv a.som p.

mervärdeskatten betydande del. allaavtal och andra orsaker Närutgör en
förtleden från reglering förädling och handel prisökningar vidaregenom

och själva ytterligare höjningar, slutligeneventuellt bidragit med läggs ge-
ytterligare fjärdedel till de prisökningar ackumule-nom momsen ca en som

leden.rats genom
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jordbruksprisreglerade livsmedelIcke5

För helhetsbild livsmedlens till konsumenterna kort-vägatt ge en av ges en
fattad beskrivning för de livsmedel inte räknas till jordbruks-även desom
prisreglerade i betydelsen livsmedel i huvudsak baserade jordbrukspris-på
reglerade råvaror.

Fisk5.1

normpri-finns prisreglering byggerfisk sedan den juli påFör l 1981en som
pristilläggnormkvantitet får fiskarnaoch normkvantiteter. vissFörser en

normpriset. fisk lan-marknadspriset ligger under viss nivå, För somom en
normkvantiteten, får fiskaren enbart marknads-das viss kvantitet,utöver en

priset. fastställs inför varje budgetårNormpriser och normkvantiteter nytt
regeringen efter mellan jordbruksnämnd, dessöverläggningar statensav

stödjaförhandlingsdelegation.konsumentdelegation Fiskets Föroch att
partiprisledet, förstahandsmottagarle-prisbildningen fastställs priser ilägsta

regleringsföre-till minst lägstaprisdet. Fisk inte kan säljas övertas avsom
fastställt överskottspris.ningen Svensk Fisk till i förvägett

fisken fiskarna säljer vidarein från ochFörstahandsmottagarledet köper
auktioner, eller förädlar själv fisken.till grossister och industri, oftast genom

i huvudsakFisken används antingen färskvara förädlaseller genomsom
filétering och konservering.

viktigasteDen faktorn för prisbildningen fiskprodukter världsmark-på är
nadspriset fiskråvaran. fisken ipå Svenska fiskare har möjlighet landaatt
andra länder bättre priser erbjuds eventuellt förädlingsleddär. I ettom

betydande ochkostnader. fiskproduktertillkommer vissa Importen ärav
produkter. dessasker huvudsaklingen i form förädlade, djupfrysta Förav

konsumentpriset.avgörande för Import-importpriset det svenskaärvaror
råvarukostnaden.priset i sin framförallt beroendeär tur av

skerjordbruksprisreglerade produkterbeskrivits förPâ sättsamma som
vanligtvisdetaljhandel. led skerdistribution via parti- och dessal procentu-

ella påslag leverantörspriset.på

landetIcke reglerade livsmedel produceras inom5.2 som

inte jordbruksprisre-landet framställs sådana livsmedelInom äräven som
produkter frånglerade eller baseras reglerade gäller bl.på råvaror. Det a.
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trädgårdsnäringen, köksväxter gurka ochfrukt, bär och tomat.somv. s.
intesvenska jordbruket skyddasprodukter framställs detDessa avmenav

importförbudjordbruksprisregleringen tullar ochutan genomgenom ex.
under vissa perioder äpplen och päron.

ochAndra livsmedel bär från skog och mark, renkötticke-reglerade är
vanligtvis intevilt. Bryggerivaror och sockerkonfektyrer livsmedelär som

"jordbruksprisreglerade baserade reglerad rå-räknas i betydelsen påsom
hartill faktiskt tillverkas sådana råvaror. Dede deläven storvara om av

sockerkon-tidigare i avsnitt Råvaruandelen bryggeri- och3.2.omnämnts av
fektyrindustriernas emellertid förhållandevis liten.kostnader är

tillFrukt, grönsaker och bär säljs vanligen från producent ett uppsam-
indust-lingsled i sin auktioner säljer vidare till grossister ochtursom genom

ri. Priset efterfrågan,dessa bestäms till del tillgång ochpå stor envaror av
dålig skörd i utsträckning im-vanligtvis höga priser. På storger varor som

vilket fallet grönsaker och frukter,med de flesta våraär ärporteras, av
importpriserna betydelse. Priserna dessa produkter kan varierapåstörstaav
kraftigt priset bådeunder året, skördeutfall i exportländer kan påverkastora

ochupp ner.
förädlingsled, il eventuellt i frukt- och konservindustrin liksom det ex

tidigare nämnda bryggeri- sockerkonfektyrindustrierna uppkommeroch
kostnader för arbete, energi, emballage förhållandevis betydelsefullt,

vanligtvis procentpåslagHandelsleden tillämpar häräventransporter m. m.
andraleverantörsprishöjningarna. marginaler jämfört medHandelnspå är

förhållandevis höga färsk frukt och grönsaker. Dessapå varorvarugrupper
marginalnivån här undantag iupphov till svinn, och är ettett stortger

kostnadsrelaterad förhuvudsakligen intehandelns marginalstruktur ärsom
uträknad fördessa marginalenolika Inte heller på är attvarorvarugrupper.

försöker kompenseratäcka de faktiska kostnaderna, svinnett stort manmen
säljs.med högre marginaler detpå som

Importerade livsmedel5.3

jordbruksbaseradeSåväl andra livsmedel importeras till landet. Desom
för fjärdedelar värdet livsmedelsimporten. Importtresenare svarar ca av av

sker både konsumtionsfärdiga livsmedel föroch råvaror vidare förädling.av
En mycket del importen livsmedel belastas vid med avgif-gränsenstor av av

jordbruksprisregleradeDe livsmedlen och de förädlade produkterter. som
framställs reglerade skyddasråvaror gränsskydd tidigare be-ettav av som

Ävenskrivits. många livsmedel inte har direktnågot samband medsom
jordbruksprisregleringen och de prisändringar fastställs efter förhand-som
lingar skyddas till viss del importkonkurrens. Tullar i förutgår regelmoten
trädgårdsprodukter fisk.och Importförbud kan förekomma för vissa frukter

Ävenunder vissa tider året. beredda produkter från trädgårdsodling ochav
RÅK-fiske tullbelagda.är Dessutom kan sådana produkter ingå i det s.

prisutjämning för industrins råvarukostnader. Systemet innebärsystemet
bl. avgifter läggs importeradepå innehåller jordbruksråva-atta. varor som
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Genom avgiften kommer både importerade och hemmaproduceraderor.
färdigvaror innehållajordbruksråvaror till svenskt hemmamarknadspris.att
l baraär produkter intestort kansett produceras inom landet heltsom
avgiftsfria vid import, kaffe, kryddor, vissa frukter Dessate,ex. m. m.

för del livsmedelsimporten.storsvarar en av
livsmedelDe inte skyddas jordbruksprisregleringens gränsskyddsom av

alltså ändåär till del belagda med tullar eller avgifter i någon formstor vid
import. viktigasteDen faktorn för priset dessapå produkter är emellertid
importpriset, i sin beror på världsmarknadspristur och valutakurser.som

Exempel importprisernaspå betydelse har de årenstora påsenaste sett
bl. juice-, torsk- och kaffepriserna.a.

Eventuella förädlingskostnader tillkommer efter importen, och parti- och
detaljhandelns pålägg sker vanligtvis i form procentpåslag inköpspri-påav
set.

Sammanfattning5.4 icke jordbruksprisreglerade livsmedel

Ungefär 40 våra livsmedel inte jordbruksprisreglerade"är iprocent denav
vidgade betydelsen de baseras jordbmksråvarapå i föräd-att någonen som
lingsform varit föremål för jordbruksprisförhandlingar. Det gäller livs-s.
medel fisk med reglering, inhemskt producerade livsmedelsom egen som
inte reglerade,är frukt och grönsaker, importerade livsmedelsamtex. utan
anknytning till det jordbruket.svenska

Råvaru- och produktionskostnader, marknadssituation och importpriser
de huvudsakligaär faktorer påverkar konsumentpriserna dessapåsom pro-

dukter. Många importerade livsmedel påverkas tullar och avgifter,av men
volymmässigt importvara kaffe belastas inte med dylika.storen som
parti-I och detaljhandelsleden tillämpas procentuella påslag på leveran-

törspriserna på beskrivits försätt de jordbruksprisregleradesamma som
livsmedlen. Handelns marginaler inteår relaterade till de kostnader som
uppkommer för respektive eller Mervärdeskatt utgårvara natur-varugrupp.
ligtvis även på dessa produkter och höjer priset till konsument med ca en
fjärdedel efter det alla produktions-, förädlings- och handelsledatt sinasatt
priser.
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Sammanfattning6

försI Sverige jordbrukspolitik syftar till centrala mål; visstreen som pro-
duktion skall ske för landets livsmedelsförsörjning såväl i fredstidatt trygga

vid eventuell avspärrning, konsumenterna skall ha tillgång till livsme-som
del god kvalitet till rimliga priser och jordbrukarna skall ha likvärdigav en
standard jämförbara Ett medlen för uppnå dessa mål ärsom attgrupper. av
jordbruksprisregleringen.

Regleringen innebär förenklat gränsskydd i form avgifter vidatt ett av
import skall skydda de inhemska priserna från påverkan världsmark-av
nadspriser. En avsedd prisnivå vissa produkterpå fastställs riksdag ochav
regering efter överläggningar jordbruksprisförhandlingar mellan sta-

jordbruksnämnd, jordbruksnämndens konsumentdelegationtens och Lant-
brukarnas förhandlingsdelegation. Gränsskyddet frånutgår denna avsedda
inhemska prisnivå.

Prisändringar i det reglerade ledet fastställs efter överläggningar och avta-
len träder vanligen i kraft vid ochårs- halvårsskiften. Trots detta möter
konsumenterna ändrade priser livsmedlenpå under hela året. dettaHur kan
komma sig har beskrivits i utredningen.

Det totala beloppet skall tillföras den reglerade sektorn fastställs eftersom
fria överläggningar där andra faktoreräven kostnadsökningarän spelar in.
Prisändringar på olika produkter beror bl. marknadsbedömningarpå ocha.
speglar på kort sikt inte kostnadsutvecklingen i produktionen.

Avtalens utlösning innebär inte alla priserreglerade omedelbart höjsatt
med visst belopp för sedan ligga stilla. Vissa priser visserligenett äratt
stabila, marknadsläget kan innebära den nivånavsedda kan uppnåsattmen
först efter hand. För andra produkter kan priset variera och inomupp ner
vissa gränser. ingetTrots avtal i kraft kanträtt alltså de reglerade prisernaatt
stiga.

produkterDe vilkas prisändringar fastställs efter jordbruksprisförhand-
lingar genomgår i många fall förädlingsprocesser innan de blir livsmedel i
den form konsumenterna dem.möter Det kan fråga enkelsåsom vara om
hantering uppdelning och paketering i lämpliga förpackningsstorlekar,som

också betydande vidareförädling konsumentproduktengör harmen attsom
ringa likhet med den reglerade råvaran. Exempel på reglerade far-ärvaror
digpaketerad mjölk också spannmål, där förädling i kvarnar och bage-men
rier sker utanför regleringen. Förädlingen utanför jordbruksprisregleringen
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förädlingsindustrin kom-kostnadsökningarregleradeliksom denhar som
ha viss vinst.vill företagen ocksåprisvägen. Helst enpenseras

produkter beror i första hand påprisnivån förädladeUtvecklingen påav
för för-kostnadspostRegleradekostnadsutvecklingen. råvaror utgör storen

betydelse.ha minst likaandra kostnader kanädlingsindustrin, stormen
tjänstemän, förpack-kollektivanställda ochtilllckereglerade råvaror, löner

kostnadermedför betydande kostnader. Dessaenergi, kapitalningar, m. m.
Även ikan ändrasde reglerade råvarornafortlöpande under året.ändras

jordbruksavtalen.pris mellan
för sina kostnader ochprissättning få kompensationsöker i sinFöretagen

kostnadsök-kostnadsprissättningenrisk med ärdessutom vinst. En atten
försäljningspriser. Moti-höjdaförutsätts kunna kompenserasningar genom

därmed.kostnadsökningar minskarvationen försöka motståatt
sinavarje enskild produkt bärprisernainte alltid såDet sättsär attsom

verksamhe-eller helai få produktgrupperkostnader, företagen söker stället
vill. PrisernaföretagenPriserna kan ofta inte ändrasihop.ten att som

utlösning. Till-jordbruksavtalensvid fler tillfällen vidändras vanligtvis än
prisledare, avtal påver-efterfrågan, konkurrenters beteende,gång och m.m.
storlek och tidpunkt. På långprissättningen sikt, både vad gällerkar på kort

prisutvecklingen.avgörande försikt emellertid kostnadsutvecklingenär
konsu-förädling ochdetaljhandeln förmedlar livsmedel mellanParti- och

inköps-procentpåslag påtillämpas normaltbåda handelsledenI ettmenter.
vidareförs medleverantörsprisökningrespektivepriset för En somvara.

i kronor ochoförändrat ökad marginal örenprocentpåslag handeln enger
bidrag för kompenseraför varje försåld ökade intäktDenna ett attvara. ger

leverantörsprisök-ökade vilja stålönekostnader Handelns emotattm. m.
ningar vissapåverkas sannolikt detta faktum. För utgörvarugrupperav

kvantiteterkampanjförsäljning relativt del volymen. dessaFörstor aven
sker kalkylering konsumentpriset.särskild inköpsförhandling och av

leverantörspris-språngvis samband medHandelns intäkter ökar i större
kostnadsökningarligger fas med övrigaökningar, vilka inte nödvändigtvis

jordbruketkompensationen tillförförhållande gällerd. somsammav. s.
ochenskildaregleringen. Marginalerna påförädlingen inomoch varor

vilka dåligtkostnader,inte respektive ärmot varorsvarugrupper svarar
försortimentet, intesikt för helaLönsamhet eftersträvas på långkända.

enskilda produkter.
jordbruks-får vidkännaskonsumenternade prisökningarAv p. a.som

del. allabetydande Närmervärdeskattenavtal och andra orsaker utgör en
vidarefört prisökningarförädling och handelleden från reglering genom

slutligenhöjningar, läggsbidragit med ytterligareoch eventuellt själva ge-
prisökningar ackumuleratsfjärdedel till deytterligare somnom momsen en

leden.genom
jord-konsumentprisutvecklingen används begreppetVid mätningar av

ilivsmedelDärmed då sådanabruksprisreglerade livsmedel. somavses
varitförädlingsgradjordbruksråvara i någonhuvudsak baseras på somen

dessa konsumerasföremål jordbruksprisförhandlingar.för Förutom ens.
i beräk-livsmedel ingårdehel del andra livsmedel. Ca 40 procent somav



51

ningarna konsumentprisindex KPI sådana livsmedel inteav avser som
räknas jordbruksprisreglerade. Det gäller livsmedel med formsom annan av
reglering fisk, icke reglerade inhemskt producerade livsmedel impor-samt
terade livsmedel.

Råvaru- och produktionskostnader, marknadssituation och importpriser
de huvudsakliga faktorerär påverkar konsumentpriserna på dessasom pro-

dukter. importeradeMånga livsmedel och påverkas avgifterråvaror av som
har anknytning till jordbruksprisregleringen.

finnsDet således hel del faktorer påverkar konsumentpriserna påen som
våra livsmedel. Utlägget prisökningar vissa produkteripå samband medav
jordbruksavtal har inte helt avgörande betydelse för de prisök-stor,en men
ningar konsumenterna får vidkännas. rad andra faktorerEn påverkar de
reglerade produkterna och deras priser innan de konsumenterna,når och en
hel del livsmedelvåra har ingenting med jordbruksprisförhandlingarav att
gora.
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Bilaga

Vissa jordbruksprisreglerade livsmedels Väg
till konsumenterna

bilagan visasl schematiskt pr0dukti0ns-, förädlings- distributionsked-och
jan för vissajordbruksprisreglerade livsmedel. Fyra varuområden redovisas,
spannmåls-, kött-, och mejeriprodukter.ägg- Dessa represente-varugrupper

områden där regleringen olika långt, mejeriprodukternagår i huvud-ärrar
sak prisreglerade ända till butiken, för köttprodukterna primärförädling-är

reglerad omfattande förädling sker utanför regleringen, och fören men
liggerspannmål all förädling utanför regleringen; regleringen här iavser

Äggprincip lantbrukarens pris vid försäljning obearbetad råvara. är ettav
exempel på produkt konsumenten helt förädling.når Endastutanen som
kvalitetskontroll, sortering, paketering och distribution sker inte äggenom
används i livsmedelsindustrin.råvara Regleringens omfattning framgårsom

figurerna.av
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JORDBRUKARE
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JORDBRUKARE
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JORDBRUKARE
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