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Förord

1986 års livsmedelsutredning LMU har haft till uppgift utreda konkur-att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den 30 september 1987 överlämnat betänkandet
"Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet" SOU 1987:44.

Denna utgör de tolv underlagsrapporterrapport har legat tillen av som
grund för faktaredovisningen i betänkandet. Rapporterna publiceras dels

bilagor till utredningens betänkande, dels friståendesom isom rapporter
SPKs utredningsserie SPKUS.

förteckningEn över samtliga underlagsrapporter till 1986 livsmedels-års
utredning de deltagit isamt respektive projekt återfinns i slutetpersoner som

betänkandet i varje bilaga.samtav

Stockholm i september 1987

Lars Hillbom
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Inledningl

syfte1.1 Bakgrund och

juni riktlinjer för livsme-fastställde riksdagen gällande samlad1 1985 nu en
de1spolitikprop de övergripan-1984/851166, rskr och dåJoU 33, 393 även

livsmedelspolitiken/ jordbrukspolitiken och deförde mål skall gällasom
ställningsta-försöka dessa mål.skall användas för uppnå Demedel attsom

väsentligen grundaderegeringens propositionganden redovisades i ärsom
livsmedelskommittéhuvudbetänkandet LM Kmaterial från 1983 årspå av

för arbete.från utarbetades inom LMKsoch de rapporter ramensom
jordbrukspris-jordbrukspolitiken den kviktigaste medlet inom ärDet s

inom bådeprisbildningen och påverkar konkurrensenregleringen, styrsom
Med hjälp regleringenförädlingsindustrin.jordbruket och delarstora avav

främstprisstöd uppnåstill det svenska jordbruket. Dettaprisstödutgår ett
inhemskaefter behovet på denimportskydd/gränsskydd alltett somgenom

från importkonkur-jordbruksprodukternamarknaden skyddar de svenska
åtgärder inom landet.marknadsreglerandeocksårens, men genom

livsmedelsutredning hardirektiven för 1986 års LMUI angetts atta
utredaren med utgångspunkt i livsmedelskommitténs undersökningar när-

konkurrensförhållandena i in-bör effekterna för pris- ochanalyseramare
dustri jordbruksprisregleringens utformning. föreliggandeoch handel lav

redovisas effekter jordbruksprisregleringen.nämndarapport av
Under har de jordbmkspolitiska frågorna debatterats och detårsenare

har förelegat jordbrukspris-intresse bl belysa olika aspekterstortett att a av
regleringen. för långtidsutredning harInom 1987 års LU 87 SPKramen
haft i uppdrag belysa de samhällsekonomiska effekterna regleringarnaatt av
inom bostads-, livsmedels- och transportområdena utförlig redo-. En mer
visning regleringarna inom livsmedelsområdet återfinns i SPKs utred-av
ning Regleringar inom livsmedelsområdet kartläggning och analys-
SPKUS 1987:3, där redovisningen avjordbruksprisregleringen och denna
reglerings effekter har bilaga tillI LU 87ett stort utrymme. en annan
kritiserar professor Olof Bolin jordbruksprisregleringen och diskuterar olika

Regleringar kartläggning ochbostads-,1ivsmedels-och transportområdena -analys Bilaga till22 LU 87.
Svensktjordbruk inkl framtidsbedömningar,trädgårds-och fiskenäring pro--blem och alternativ Bilaga till13 LU 87.



Ävenalternativ till denna reglering. för studier i offentligexpertgruppen
ekonomi ESO vid finansdepartementet diskuterar i jord-Vägar ut ur
bruksprisregleringen idéskisser Finågra Ds 1987:4 bl alternativ tilla nu-
använda jordbrukspolitiska medel.

aspekt jordbruksprisregleringen utreds kvalitetsbetal-En ärannan av som
ningen för jordbruksprodukter inom för jordbruksprisregleringen.ramen

jordbruksnämnd, regeringensStatens har uppdrag utreda dennaattsom
fråga, kom i där det föreslås1987 med konsument-rapport,mars en en mer
anpassad kvalitetsbetalning för jordbruksprodukter.

Livsmedelsberedskapen har under de decennierna varitgångna vä-en
sentlig fråga inom jordbrukspolitiken. gällande produktionsmål baserasNu
bl på de bedömningar gjorts i samband med 1982 års försvarsbe-etca som

juni fattade riksdagen försvarspolitisktslut. 1987 beslut 1986/I propett nytt
innebär planeringsförutsättningarna för87:95, FÖU ll, rskr 310, attsom

livsmedelsberedskapen avsnitthar ändrats 3.1.se
kring jordbruksprisregleringen således i dagensFrågorna många ochär

läge finns intresse från statsmakternas sida få olika aspekter/ett stort att
effekter jordbruksprisregleringen Syftetbelysta. med denna utredning ärav

effekter jordbruksprisregleringens utformninganalysera de ochatt som av-
gränsning har priser inom förädlingsindustripå och konkurrens och handel.

1.2 Uppläggning och genomförande

Som bakgrund till redovisningen jordbruksprisregleringens effekter påav
priser och konkurrens belyses jordbruksfrågorna i kapitel 2 internatio-ettur
nellt perspektiv. kapitell sådana3 data den svenska jordbrukspoliti-ges om
ken och jordbruksprisregleringen relevanta för analysenärom som av reg-
leringens effekter i kapitlen och kapitel4 I slutligen sammanfattas6 de
slutsatser kan dra beträffande de effekter jordbruksprisreglering-man som

avgränsning och omfattning har priserpå och konkurrens i förädlingsin-ens
dustri och handel.

Utredningen har i kunnat baseras på befintligt material. Huvudkäl-stort
har därvid varitlor undersökningar material frånLMKs och olika SPK-

utredningar, publicerats under l980-talet.som



2 Intemationell utblick

2.1 Allmänt

intetDet på unikt land liksom Sverige skyddar sin inhemskaär sätt att ett
produktion jordbruksprodukter importkonkurrens. Det ärmotav snarare

regel flertalet länder sin jordbruksproduktionstöder med hjälpatten av
framför allt gränsskydd och olika subventioner.slag gäller blDettaav a
samtliga OECD-länder. Bakgrunden liksom i Sverige bl villär att man a
verka för nationell självförsörjning livsmedelsområdet.påen

Utformningen och omfattningen olika jordbruksskyddde ländernasav
varierar. Gränsskyddet kan i form rörliga importavgifter,tullar,vara av
minimiimportpriser, kvantitativa importrestriktioner fö-Därutöver kanetc.
reskrifter teknisk förpackningskrav,såsom sanitära bestämmelserart, etcav

så utformade de handelshinder.utgörattvara
Vid sidan olika former gränsskydd förekommer direkta och indirek-av av
subventioner till den produktionen/exporten. Sammantaget innebärta egna

de variationerna i utformningen olika länders jordbruksskyddstora attav
det vid internationella svårt beräkna skyddsnivån inomär att
respektive land.

Det förhållandet flertalet länder har skydd för den produktio-att ett egna
jordbruksvaror har fått till följd hela världsproduktionennästanattnen av

och -konsumtionen inom föräger nationellt avgränsade system.rum ramen
Endast l0 totalt producerade jordbruksprodukter föremålärprocentca av
för internationell handel. handel omfattar i första hand vegetabiliskaDenna
produkter socker oljeväxterspannmål, och både och i formråvarasom som

olja, medan handeln med animaliska produkter kött- meje-ochtav som ex
rivaror mycket begränsad andel den totala produktionen. Med-utgör en av

vad de vegetabiliesidangäller stapelvarorna på kan talastoraan man om en
världsmarknad får animaliesidan med mångfaldpå räkna del-man en
marknader, beroende bl kvalitetsskäl, veterinära bestämmelserpå ocha
handelspolitiska skäl.

Under har jordbruksprodukter1980-talet världshandeln med kommit helt
i obalans. Orsakerna till detta återfinns både utbuds- efterfrågesidan.på och
Utvecklingen modern jordbruksteknologi ökat produktiviteten i jord-harav
bruket och därmed utbudet jordbruksprodukter. Samtidigt har be-även av
folkningen i industrivärlden och tidigare importörländer In-stagnerat som
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självförsörjning. Obalansen mellanKina ökat sindien, Indonesien och har
jordbruks-medfört allt lagerutbud efterfrågan har störreoch globalt sett av

världsmarknadspriserna, vilka under 1985starkprodukter och påen press
jämföras med nivån under 1930-taletsgick ned till nivå, kanoch 1986 en som

depressionsår.
medförtjordbruksprodukter har ocksåinternationella krisen förDen att

ökatjordbruksprodukter harkostnaderna för bli med överskottenatt avav
för olikakraftigt kostnadernamycket och därmed också de totala typer av
höjt sitt stöd tilljordbruket. under 1980-taletstöd till Sålunda har USA

miljarder dollar ochjordbruket från miljarder dollar år till 263-5 per
frånperiod ökat sitt stödEuropeiska Gemenskapen EG har under samma

miljarder till miljarder dollar.10 dollar 23

2.2 Förenta staterna

Målen i Förenta jordbrukspolitik har i varit desamma sedanstaternas stort
1930-talet och har bl varit tillförsäkra konsumenterna rikt utbudatt etta av
näringsriktiga livsmedel till rimliga priser bidra till åstadkommasamt att att

stabil och lönsam jordbrukssektor. federala myndigheternasDe besluten
hafthar avgörande betydelse för sektorns ekonomi. medelDe använtssom

för försöka varit pris- och inkomststöd i olikauppnå målen har blatt a
former, importrestriktioner, arealreduceringsprogram och sociala livsme-
delsprogram. Jordbrukets utveckling påverkats väsentligthar också denav
allmänna utrikes- och handelspolitiken.

finns miljoner jordbruk i Flertalet dessaDet 2,3 Förenta staterna.ca av
jordbruk deltidsjordbruk.vad brukar betecknas Totalt erhål-är settsom som

jordbrukarfamiljerna sina inkomster från jordbrukler 40 ochprocentca av
således från verksamhet.60 procentca annan

Reagan-administrationen sig föruttalade under 1980-talet återgång tillen
friare marknadsekonomi inom jordbrukssektorn och således avveck-en en

ling olika stöd. praktiska politiken blev dock annorlunda. Vänd-Denav
punkten kom vid årsskiftet till dess hade1985/86. Fram Förenta staternas
jordbrukare konkurrenskraft exportmarknaderna följdpåtappat som en av

den stigande framfördollarkursen. stället byggdes lager allt1 storaa av
spannmål upp.

Vid årsskiftet införde1985/86 statligt inkomststöd tillFörenta staterna ett
Ävenjordbrukarna, samtidigt marknadspriserna ned.lät gåsom man ex-

portstimulerande åtgärder infördes. Följden dessa åtgärder blev ökadav en
framför allt spannmål och kom i konflikt med övrigaexport attav man

exportörer på världsmarknaden nedan.se

2.3 EG

EG omfattar, sedan Portugal och Spanien kom imed gemenskapen 1986,
medlemsländer.12 för den jordbrukspolitiskaI debattencentrumnumera

inom EG sedan flerastår år tillbaka främst följande fyra frågor: utvidg-



ningsfrågan, finansieringen den jordbrukspolitiken, denav gemensamma
alltmer besvärande överskottssituationen handelsrelationerna medsamt
omvärlden.

Målen för den jordbrukspolitiken försörj-är att tryggagemensamma a
ningen, stabilisera marknaderna och tillförsäkra jordbruksbefolk-att att
ningen skälig levnadsstandard.en

De viktigaste förmedlen försöka förverkliga de jordbrukspolitiskaatt
målen utgörs pris- och marknadsregleringari förening medav gemensamma

gränsskydd tredje land i syfte åstadkommaett gemensamt gentemot att en
prisnivå inom EG, vilken normalt högre världsmarknads-är ängemensam

prisnivån. EGs prispolitik grundar sig de beslut fattaspå ministerrå-som av
det priser för centrala jordbruksprodukter för ettom gemensamma reg-
leringsår i taget.

Jordbruket inom EG karaktäriseras andel mindre brukningsen-storav en
Överheter. hälften brukningsenheterna kan inte sysselsätta brukaren påav

heltid.
jordbrukspolitiskaDe åtgärderna inom harEG bl medfört betydandea

överskottsproblem och stödåtgärderna har i ringa omfattning till degått
jordbrukare, behöver hjälp. först sistMen har stödet till EG-mestsom som
jordbruket medfört allt kostnader. Som tidigarestörre beräknasnämnts
nämligen kostnaderna för detta stöd ha ökat från miljarder10 dollar åretom
i början till miljarder1980-talet 23 dollar 1986/87.av

EG världens importör jordbruksprodukterär största främst foderme-av
del och samtidigt efterstörsta exportör Förenta ökadeDenstaterna. pro-
duktionen jordbruksvaror inom EG under 1970- och 1980- talen harav
medfört stigande därmed bidragitoch till ökad konkurrens på världs-export
marknaden. konkurrentländernasFrån sida har hävdats EGs exportstödatt

priserna på världsmarknaden och EG förskaffat sig ökade mark-pressat att
nadsandelar till förfång för traditionella exportörer. Detta gäller länder som
Australien, Nya Zeeland och Argentina.

EG har, liksom Sverige och många andra länder, problem med överpro-
duktion Situationenspannmål. för komplicerasEG gamla GATT-av av
avtal tillåter ohämmad import fodervaror. beräknas minstDet attsom en av

miljoner15 hektar inom EGsjordbruka-EG har blivit överflödiga attgenom
valt köpa tullfria och därmed billiga fodersubstitut från andra världs-attre

delar framför odla sitt kraftfoder. blockerar EGs möjligheterDettaatt eget
igång kraftfoderproduktion på överflödig spannmålsareal.att en egen

Detta problem har tullfriaparallell i Sverige vad gäller den importenen av
fiskmjöl avsnittse 4.3.6.

2.4 GATT

GATT General Agreement Tariffs and Trade handelsavtal,är etton som
92 länder anslutit sig till. De avtalsslutande länderna för ungefär 80svarar

världshandeln. Sovjetunionen inte med, det där-är ärprocent tav ex men
Kina.emot
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mest-gynnad-nationsprinci-fundamental princip i GATT den kEn är s
samtliga GATf-med-Favoured Nation. Principen innebärMost attpen

tullformalite-lika, tullar, avgifter ochskall behandlas då det gällerlemmar
ter.

utanförHittills handeln med jordbruksprodukter stått GATTs regel-har
i i därseptember hölls del Este Uruguay,I 1986 möte Puntasystem. ett man

jordbruks-förhandlingar handeln medefter långa korn överens ävenattom
dagordningen för Uruguay-rundan. Målsätt-produkter skall påtas upp

föras under GATT-reglerna.ningen jordbruksprodukterna skallär att
Zeeland inomslutet hölls GATT-möte på NyaI l987 ett ramenav mars

för visade sig det fannsUruguay-rundan. Som detväntat motsätt-att stora
jordbruksproduk-ningar mellan medlemsländerna, vad gäller handeln med

handelskrig ochveckor tidigare hade mellan USA EGNågra öppetter. ett
Konflikten mycket jordbruksva-varit bryta handlade då hurnära ut.att om

främst fodermajs fortsätta sälja till deUSA skulle få EG-attror nyasom
medlemmarna Spanien och Portugal.

viktig fråga vid GATT-överläggningarna definiera vadEn är att som
egentligen med exportsubvention på spannmålsområdet. EG,lmenas en
liksom i Sverige, exportsubventioneringen direkt bidrag, i EGär ett som
finansieras med medel den EG-kassan. l Förenta staternaur gemensamma

stödet till i stället indirekt effekt det statsbudgetenär överexporten en av
finansierade inkomststödet till spannmålsproducenterna avsnitt 2.2. EGse
hävdar direktaUSAs inkomststöd förtäckt exportsubvention, med-äratt en

USA inte vill tolkning.dennaaccepteraan
föreliggerDet således motsättningar i olika jordbruksfrågor mellanstora

GATT-medlemmarna, varför det torde dröja innan jordbruks-handeln med
produkter kan inordnas i GATT-reglerna.

jordbmksdebatteninternationella2.5 Den

jordbruksprodukter och denvad gällerVästvärldens överskottsproblem
med sådana produkter harutvecklingen världshandelnavogynnsamma

förjordbruket i olika ländermedfört de nationella stöden till utsattsatt
mycket översiktligtinternationella fora. Ovan harkritisk granskning i olika

Uruguay-rundan.debatteras inom förredovisats vad som ramen
Även kritisktuttryckt sig mycketföreträdare för Världsbanken har om

blprotektionistiska jordbrukspolitik. hävdasindustriländernas Det atta en
industri-handeln med jordbruksprodukter skulle besparaliberalisering av

nuvarande jordbrukspolitikende kostnader denländerna delstor av somen
blivit lidande den-förenad med. Samtidigt skulle u-länderna, harär avsom

betydelsefulla exportinkomster.politik, tillförasna
GATT-överläggningarna föreliggerhar redovisats det vidOvan mot-att

internationella spänningen vadsättningar mellan USA och EG. gällerDen
traditionellajordbruksfrâgorna har också ökat på grund exportörerattav

Zeeland Argentina inlägger allt kraftigareAustralien, Nya och protes-som
och jordbruksprotektionism och hotar med motåtgärder.USAs EGsmotter
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Även OECD har tagit jordbruksfrågorna behandlingtill ingående ochupp
föruttalat sig ändring i industriländernas fall OECD-ländernasi dettaen -

jordbrukspolitik. sekretariatet nämligen bl följan-I rapport sägeren a-
de:

Det kommer behövas åtgärder för initiera och underlättaatt att en an-
passning jordbrukssektor ekonomiskt effektiv i förhållandeärmot en som
till ekonomin. Det kommer tid planera och genomföraresten att ta attav
sådana åtgärder och ändå längre tid innan dessa åtgärder kan förvän--

effekt.önskad förändringsprocessMen behovet börja denna ärtas attge
påträngande och brådskande.

Samma tongångar återkommer i OECD-rapport från april l987. Dären
framhålls återigen vikten de jordbrukspolitiska åtgärderna ändras såattav

de underlättar anpassning utbudet jordbruksprodukter till efter-att en av av
frågeutvecklingen.

mitten maj inomI 1987 hölls ministermöte OECD. Där enadesettav
ministrarna från de fortsatt ökning24 OECD-länderna att stoppaom en av
stödet jordbrukssektorn. kan första försökatill Detta ett steg mot attsessom

de olika medlemsländernas jordbrukspolitik till det allvarliga läge,anpassa
den hittills förda politiken fört med sig.som

OECD-sekretariatetfrånpolicy issuesand developments,"Agricultural rapport
oktober 1986.

från OECD-sekretariatet"Ministerial mandate agricultural trade, rapporton
april 1987.
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ordbrukspolitiken3 J och
jordbruksprisregleringen

och medel i jordbmkspolitiken3.1 Mål

i de svårighetersittnuvarande svenska jordbrukspolitiken harDen ursprung
krisen under 1930-talet.jordbruket för under den ekonomiskautsattessom

prisfallstarka och hårdskydda jordbruket krisens verkningarFör att mot -
iinfördes Sverige liksominternationell konkurrens dumpingkaraktärav -

jordbruks-flesta industriländer reglering priserna påde under 1930-talet av
konsumenterna vid livsme-produkter. Regleringarna skyddaavsåg även att

uppfattades tilldelsbrist priser. Regleringarnaoch höga internationella en
början ekonomiska krisen övervunnitstillfälliga åtgärder. väl denNärsom
skulle regleringarna hävdades dockavskaffas. slutet 1930-taletMot attav
jordbrukskrisen betingad. Så kominte i stället strukturellttemporär utanvar

förbyt-andra världskriget överskottssituationen för jordbruksprodukteroch
livsmedel i Sverige.knapphetskrissnabbt i påtes en

mål för deni Sverige talat centralaefterkrigstiden harUnder treomman
ochproduktionsmålet, inkomstmåletnämligensvenska jordbrukspolitiken,
haftolika periodermål har undereffektivitetsmålet/konsumentmålet. Dessa

jord-inbördes tyngd. Enligt gällandeskiftande formuleringar och olika nu
livsme-försörjningsmåletriktlinjerbrukspolitiska talar att tryggaomman -

krigavspärrning ochi fredstiddelsförsörjningen såväl under ettsomsom -
likställda delmålinkomstmålet och konsumentmålethuvudmål samt som

i jordbrukspolitikenfinns dethuvudmålet. Vid sidan nämnda målunder av
regional- och sysselsätt-nämligen miljö- och resursmål,flertal andra mål,ett

handelspolitiska målningspolitiska mål, etc.
efterkrigsti-har underjordbrukspolitiska målenförsöka deFör uppnåatt

den bl följande medel använts:a
jord-marknadsreglering påochstöd till jordbruket pris-ett genom en-

jordbruksprisregleringbruksprodukter
jordbruket och irationaliseringen istimulerastatliga åtgärder för att-

jordpolitiksamband därmed en
område.undervisning jordbruketsforskning, rådgivning påförsök, och-

ijordbrukspolitikenredovisning mål och medel finns iutförlig "Reg-En avmer
livsmedelsområdet kartläggning och analys" SPKUS 1987:3.leringar inom -
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Jordbruksprisregleringen innebär priser och marknader avseende allaatt
viktigare jordbruksprodukter regleras. varjeRegleringen utgöri fall kortpå
sikt det viktigaste jordbrukspolitiska för påverka jordbrukarnasmedlet att
produktion och inkomster. Den omfattar delar livsmedelsindustrinäven av
bl slaktledet och i huvudsak hela mejeriindustrin. Genom gränsskyddeta
och prisutjämning kommer i realiteten de delar livsmedelskedjanäven av

ligger efter det k prisregleringsledet omfattas regleringen sesom atts av
avsnitt 3.4.2.

Jordbruksprodukternas prisnivå fastställs statsmakterna efter över-av
läggningar i regel företrädd jordbruksnämnd förtstaten statenssom av
med producenternas företrädare och jordbruksnämndens konsumentdele-
gation.

inomDen landet avsedda prisnivån på olika jordbruksprodukter söker
främstuppnå k gränsskydd, utgåri form avgifter påettman genom s som av

sådana importerade produkter konkurrerar med livsmedel baserade påsom
svenska jordbruksprodukter. Därutöver används marknadsreglerande åt-
gärder, går på dra bort pristryckande överskott från den inhemskaut attsom

Överskottenmarknaden. Detta uppnås främst lagring och export.genom
främst till andra länder och då i tillregel lägre priser vadexporteras än man

inomuppnår landet. Skillnaden mellan det pris den svenske jordbrukaren
får och det pris får vid brukar kallas exportkostnad.exportman

Gränsskyddet syftar till skydda de inhemska priserna jordbrukspro-påatt
dukter från störande prisrörelser på världsmarknaden. I regel de inhem-är
ska priserna högre världsmarknadspriserna. inhemskaän Den prisnivån
upprätthålls då hjälp införselavgifter,med får betalas vid import.av som
Storleken principdessa avgifter skall i utgöras skillnaden mellan detav av
inhemska priset och priset världsmarknaden.på

förhållandet jordbrukspolitikenDet det inom finns många olika mål,att
ofta formulerade därtillochär även till del sinsemellanärvagtsom en

motstridiga, denna sváröverskådlig.gör politik junil tillkom1987 ytterligare
faktor komplicerar Som inledningsvisbilden. fattadenämnts riksda-en som

då försvarspolitiskt beslut, förutsättningarnaett nytt innebär förgen attsom
livsmedelsberedskapen har ändrats. kan tidi-exempelSom nämnas att man

räknade med importmöjlighetersmå treårigunder avspärrningspe-gare en
riod, medan enligt det beslutet Sverige kan blibedömer avstängtman attnya
från import under till6 12 månader. konsekvens härmed kommer bered-l
skapslagren insatsvaror till jordbruket reduceras och lagren livsme-av att av
del byggas i viss omfattning.att upp

avsiktI i möjligaste mån nåatt de jordbrukspolitiska målen används i
arsenal medelstort sett prisstöd inom för jordbruks-samma ettav ramen-

prisregleringen, statligt stöd till jordbrukets rationalisering stödett tillsamt
forskning, rådgivning, utbildning förhållandetDet dessa medeletc. att an-
vänds för försöka uppnå flertalatt mål det bedöma i vilkengör svårtett att
omfattning målen uppfylls de använda medlen. Problem har dockgenom

inom jordbrukssektorn.uppstått För komma till med dessa problemrättaatt
har statsmakterna utvidgat regleringen sektorn.av

förhållandetDet statsmakterna ianvänder medel föratt stort sett samma



i möjligaste flertal medför också intemån uppnå mål kanatt ett att man
särskilja vad olika komponenter kostar samhället och konsumenterna. Men
konsumenterna får betala livsmedelsprisernadet hela, antingen via eller via
skatterna.

jordbrukspolitiska3.2 De besluten

jordbrukspolitiskaDe besluten kan ske i det förstaIsägas tre steg. steget
fastställs jordbrukspolitiska riktlinjer riksdagen. gällande riktlinjerNuav
lades fast riksdagen ijuni 1985 1984/852166, JoU 1984/85133, rskrpropav

för393. Till grund nämnda proposition låg huvudbetänkandet 1983 årsav
livsmedelskommitté livsmedelspolitik"Jordbruks- och SOU 1984:86. Då
denna kommitté hade haft parlamentarisk sammansättning fick betän-en
kandet formen kompromissprodukt, d striden itog redanav en v s man
kommittén för få jordbruks- och livsmedelspolitiskt underlagettatt som
kunde majoritet riksdagens ledamöter.accepteras av en av

Det andra innebär jordbruksnämnden eller särskilt utseddsteget att en
kommitté får regeringens uppdrag på grundval bl gällande riktlinjeratt av a
för jordbrukspolitiken lägga fram förslag angående jordbruksprisreglering-

utformning under kommande prisregleringsperiod, kan omfatta ettens som
eller flera förslag,år. Detta kommer fram efter överläggningar medsom
lantbrukarnas förhandlingsdelegation jordbruksnämndensoch konsument-
delegation, skall underställas regering och riksdag.

tredjeDet innebär jordbruksnämnden normalt för varje halv-steget att -
år på motsvarande har överläggningar medsätt regeltillämp-parterna om-
ningen under prisregleringsperioden och därefter lämnar förslag till juste-
ring priser Förslagen underställs regeringen, vid värriksdagenetc.av som
lägger fram proposition avseende jordbruksfrågorna och i övrigt beslutaren
inom för de ställningstaganden riksdagen tagit i dessa frågor.ramen som

jordbruksprisregleringenberör3.3 Regelsystemet m msom

riktlinjerna.jordbrukspolitiskaSom tidigare fastställer riksdagen denämnts
grunden förvidare riksdagen stifta lagar. legalaDet ankommer på Denatt

jordbru-prisregleringjordbruksprisregleringen lagen på1967:340är om
tillämpningenkets område. regeringen förordnaPå ankommer bl atta om

Vad prisreg-eller verkställigheten lag. sker i k förordningar. gällerDettaav s
prisregleringleringslagens tillämpning finns förordningen l984:62t omex

jordbrukets utjämning indu-på område och förordningen 1981:639 om av
strins kostnader för jordbruksråvaror.

jordbruksnämndmed stöd prisregleringslagen J N,Det är statensav som
jordbruksprisregleringen, ändrarhar till uppgit administrera tattsom ex

införselavgifterna för jordbruksprisreglerade produkter inom de ramar som
vidare vilkaregeringen i k regleringsbrev. lagen1angetts pro-av angess

En utförligare redovisning finns i SPKUS kapitel1987:3, 12.
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dukter prisreglerade,är vilka avgifter kan och vilkautgå skallsom som som
betala dessa avgifter.

prisregleringslagenI också vissa k regleringsföreningar i frågaattanges s
de varuslag omfattas respektive förenings verksamhetsområdeom som av

får frågorpröva bidrag eller stöd i marknadsreglerande syfte.annatom
Regleringsföreningarna sju tillär antalet. föreskrifterNärmare förening-om

verksamhet utfärdas jordbruksnämnden.arnas av
Det således jordbruksnämndenär utfärdar föreskrifter tillämp-som om

ningen jordbruksprisregleringen. Föreskrifterna utkommer i nämndensav
författningssamling JNFS.-

Såsom det ofta förgäller lagstiftning i övrigt har prisregleringslagen ka-
raktären ramlagstiftning. Det inte alltidär entydigt hur författningarnaav
skall tolkas. Detsamma gäller också riksdagens och regeringens beslut. De
olika partsintressena finns irepresenterade .lNs styrelse. Om ifråga-någon

riktighetensätter i styrelsens beslut kan detta överklagas till regeringen se
avsnitt 4.3.5.

Som tidigare har problemen inom jordbrukssektornnämnts medfört att
ytterligare regleringar tillkommit inom näringen under 1980-talet. Exempel
härpå lagen 1983:147 förbudär under viss tid nybyggnad djur-motom av
stallar och förordningen 1982:1283 avvecklingsersättning till vissaetc om
mjölkproducenter. Andra exempel det frivilliga två-prissystemetär för
mjölk och ersättning till brukare håller viss iareal träda.som

3.4 Jordbruksprisregleringens omfattning och avgränsning

3.4.1 Produkterna

Vilka produkter jordbruksprisregleradeär framgår bilagan till lagensom av
prisreglering jordbruketspå område. angivnaDär produkter omfattas iom

varierande omfattning olika bestämmelser i prisregleringslagen, be-texav
stämmelser olika avgifter. innebärDetta däremot inte priset varjepåattom
enskild produkt bestäms.

Huvuddelen sådana produkter produceras för human konsum-av som
tion inom det svenska jordbruket föremål förär åtgärder i prisreglerande
syfte. Detta gäller såväl råvaror produkter i förädlad form tsom mer ex
levande djur, slaktade kroppar, styckningsdetaljer Potatis, medetc. undan-

färsk potatis, och potatisprodukter omfattas jordbruksprisregle-tag av av
ringen och torkadeäven ärter och bönor konservärter.men Många deav
förädlade livsmedel innehåller råvaror från det svenska jordbruket in-som

RÅK-systemetigår särskilt utjämningssystem, det kett för utjäm-systems
ning industrins råvarukostnader. Syftet med detta föräd-ärav system att
lingsindustrin vad gäller kostnaden för jämställasråvaror skall med sina
internationella konkurrenter både hemmamarknadenpå och vid export.-

Alla produkter framställs det svenska jordbruket för human kon-som av
sumtion dock inteär jordbruksprisreglerade. Undantagna främst produk-är

från trädgårdsnäringen,ter frukt, bär och köksväxter. Exempelvisv s
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förekommer viss frilandsodling köksväxter inom det svenska jordbruket.av
Denna produkter skyddas inte jordbruksprisregleringen påtyp utanav av

tullarsätt, och importförbud vissaunder perioderannat t ex genom genom
gäller äpplen och päron.

Även produkter, alternativ till jordbruksprisregleradeutgör produk-som
kan beröras jordbruksprisregleringen. prisregleringslagenAv framgårter, av

bl vilka avgifter kan på vissa produkter. Ett exempel härpå ärtas uta som
den särskilda tillverkningsavgift för mjölkliknandegrädd- och fettemulsio-

kan vissapå produkter. För närvarande inte någontas ut uttasner som
avgift, för år sedan hade den betydelse konkurrenssynpunkt iettmen par ur

VispÄdel-falletdet k avsnittse 4.3.4.s
Även vissa insatsvaror till jordbruket omfattas jordbruksprisreglering-av

Detta fodermedelsområdet,gäller omfattar foderspannmâl oli-ochen. som
ka biprodukter från sockertillverkning och kvarnindustri. fodervaraEnt ex

inte ingår i regleringen fiskmjöl beroende internationellaär på avtal.som
Detta har fått vissa konsekvenser inom fodermedelsområdet, vilket framgår

redovisningen i avsnitt 4.3.6.av
Andra insatsvaror faller inom prisregleringslagen handelsgödselärsom

och bekämpningsmedel, eftersom prisregleringsavgifter får på sådanauttas
avgifterDessa används för finansiera regleringskassornas kostna-attvaror.

förder exportbidrag På nämnda insatsvaror utgår k miljöavgif-ävenm m. s
vilka används för finansiera viss forskningter, att m m.

Vissa produkter från det svenska jordbruket kan användas till hu-såväl
konsumtion till tekniska ändamål. Exempel härpå stärkelse,ärman som

bl används i pappersindustrin. regel kan industrinI erhålla råvaror tillsom a
icke human konsumtion till världsmarknadspris rabattering ellertgenom ex
utjämningsbidrag.

3.4.2 Prisregleringsledet

I detta sammanhang viktigtdet dels vilkaär produkter jord-äratt veta som
bruksprisreglerade, dels vilket ledi prisregleringsled priserna sättssom- -
för dessa produkter i prisöverläggningarna.

Eftersom stödet skall gå till jordbrukarna det logiskt prisregle-attvore
ringsledet avsåg priset till producent. Så dock endast fallet för vissaär vege-
tabilier spannmål och övrigt, förmatpotatis. d animalier och förIsom v s
vissa vegetabilier, det kär partiledet det prisreglerade ledet. jord-Det is
bruksregleringssammanhang använda uttrycket partiledet inget enhet-är
ligt begrepp, vilket framgår figur ingår3.1. I regel således inte partihan-av
delsfunktionen i begreppet. Prisregleringsledets förläggning till partiledet
har motiverats med gränsskyddet främst omfattabör produkterna i denatt
form de har i internationell handel.

förhållandetDet prisregleringsledet ofta ligger i partiledet medföratt att
prisregleringsledet omfattar vissa funktioner dessa priser täcka.som avses
Därför innefattas bl kostnader för förslakt och tillverkning olika mjölk-a av
produkter i regleringssystem.nuvarande

Jordbruksprisregleringens omfattning för jordbruksprodukterolika
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figur Figuren visarframgår 3.1. helhet mycket hete-närmare ettav som upp
regleringssystem. spannmål och matpotatisFör går regleringen irogent pro-

ducentledet. Vad prisregleringsledet förgäller spannmål kan till-noteras att
lämpningen spannmålsregleringen medför spannmålshandelnävenattav

reglerad avsnitt Oljeväxterblir 5.3.5. och socker både ise regleras produ-
centled och förädlingsled. Flest funktioner omfattas prisregleringen be-av
träffande konsumtionsmjölken, där regleringen går ända fram till butiksle-

mejerivarordet. regleringssystemet inteInom är således enhetligt.gruppen

JordbruksprisregleringensFigur 3.1. omfattning fär olika jordbruksprodukter

HárdostSmor Miolk- Kott Agg Brod MargarinStaikelseKonsum- Kyck- Mjol SockeMat-llask olje-pulver llanriks-lions- ling spanri- spann- potatismålmålm|olk vakter noiaiis
Illllllllllllllll
Detaljhandellunktion

l
Partihandels-
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hallå handel t-- - - --.
Prrgñzghon Piimarproduktionp gårdarnaJordbrukarnasproduktionvid

Avser jordbrukslorhandlingarna.000000 det regleras Kostnadsokningarnalorde: prissom Ifunktioner liggerunder prickadelinjenden kompenseras ;ordsbruksavtaletsom genom

Figuren är proportionell de verkliga storleksrelationerna.mot
3 bör påpekasDet principskisser det här slagetalltid innebär vissaförenklingar.att av

det här falletl torde beskrivningen hur regleringengår på margarin- och sockerom-av
rådet kräva förtydligande.visst vissaFrån utgångspunkterskulle kunna hävdaett man

margarin inte alls omfattas jordbruksprisregleringen. Det nämligen baraäratt av en
del direktråvaran berörs regleringen, d de inhemskt produceradeav som av v sÅoljeväxtema. sidanandra påverkasimporterade fettråvaror gränsskyddettgenom

rapsoljapå rå kopplat till den svenskaoljeväxtfröskörden.är del försälj-Ensom av
oljeväxtfröningen enligt tillgår avtal margarinindustrin. Av den inhemska försälj-av

ningen har under den IO-årsperioden hälften skettefter dettaavtal.än Detsenaste mer
jordbruksreglerade priset för dennakvantitet efter förädlingär det viss skett,satt att en
nämligen utvinning olja och mjöl. Det detta figuren visar. den övrigaär Förav som
kvantiteten regleringen innangår med utvinning börjar.processen

Sockerpriset egentligenreglerat i led: priset till odlarna förär sockerbetor,tre soc-
kerindustrins avräkningspris för strösockertillverkat svenskabetor Sockerbo-samtav

förlagetspris allt strösockertillverkat i Sverige inhemskoavsett råvaran ellerärom
importerad. Figurens framställning alltså förenklad.är något

Vad gäller spannmål kan prisregleringsledetligger i producentledet,noterasatt men
spannmålsregleringenstillämpning medför spannmålshandelnbliräven regleradatt

avsnittse 5.3.5.
framhållasDet bör också de i figuren omnämnda produkterna inte i samtligafallatt

säljs detaljhandeln. Det gäller mjölkpulver och stärkelsevilka endast itgenom ex
begränsadutsträckning säljs i detaljhandeln.
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För exempelvis inte partihandelsfunktionen inkluderad ismör är det reg-
lerade Vidarepriset. behandlas inte själva transportfunktionen mellan för-
ädlings- och handelsled enhetligt för mejeriprodukter i vissa fall ligger-
den utanför regleringen, i andra fall innanför.

i för fläsk.Ett mellanting regleringshänseende gäller kött och Där går
regleringen mitt i förädlingsprocessen, slakt och styckning.d mellanv s

för kyckling.Detsamma gäller
SockerprisetSocker har särbehandlats i jordbrukspolitiska sammanhang.

ordinarie överläggningar-bestäms i särskilda överläggningar vid sidan deav
för jordbruksprodukterna. skillnad reglering-de övriga viktig mellanEnna
för övriga jordbruksprodukter med undantag för oljeväxtersocker ochen

sockerpriset i flera led. dessa prisöverläggningar beslutasär reglerat läratt
direkt hur ersättningen olika led skall fördelas bl bestäms prisetmellan a-
till jordbrukarna. jordbruksprodukterna, mejeri-de Övriga och kött-För t ex

regleringendär i enbart förädlingsledet, inte motsvarandegår görsvaror, en
fördelning, vilket innebär jordbrukarnas avräkningspriser inte bestämsatt
vid överläggningarna.

Det förhållandet det prisreglerade priset för vissa jordbruksprodukteratt
omfattar funktioner frånefter producent/jordbrukarledet har intresseäven

konkurrenssynpunkt. redovisning förhållandenEn dessa åter-närmare av
finns i kapitel

3.5 Totalt kompensationsbelopp till jordbruket m m

Ett resultat vid jordbruksöverläggningarna, införi regel brukar ägasom rum
ârs- och halvårsskiftena, det fastställs kompensationsbelopptotaltär att ett
till jordbruket och den förädlingsindustrindel faller inom reglering-av som

Hur detta totalbelopp räknas fram har varierat tiden. mittenlöveren. av
1970-talet fanns automatik imått beräkningarna. såI strävanett stort attav
långt möjligt undvika automatiska indexuppräkningar kan verkasom som
inllationsdrivande tillämpas k obundna överläggningar. Vid dessanumera s
överläggningar bör enligt regeringens proposition hänsyn till1983/84276 tas
aktuella förhållanden marknaden, samhällsekonomin ipå ijordbruket och i

Ävenövrigt. vid obundet dock för vissa tilläm-kan det kostnaderett system
väsentliga änd-automatiskt verkande regler. vilken utsträckningI någrapas

ringar i förhandlingsresultat kommit till stånd meduppnå harsättet att ett
det bedöma för närvarande.svårtärsystemet attnya

jordbruket förädlingsindustri harHur kostnaderna inom och reglerad
sig under den fortfarande hautvecklat gångna perioden dock avgö-ensynes

rande betydelse vid beräkningen totala kompensationsbeloppet.detav
förnyadeSedan totalt kompensationsbelopp fastställts sker efter över-ett

läggningar fördelning blir för de olikahur prisökningar detstoraen av
produkterna. fördelning delvis efter marknadsmässiga grunder,Denna sker
d åtminstone till del frikopplat från den kostnadsmässiga beräkningenv s en

det totala kompensationsbeloppet. kritiseras inte det förhållandetHär attav
marknadsekonomiska tillämpas i jordbruksprisregleringen.spelregler även

blandningen regleringsekonomi och marknadsekonomiDet är görav som
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i dess helhet svårt överblicka. Framför allt försvårassystemet den analysatt
behöver vidtas för belysa olika åtgärders effekterattsom etc.

3.6 Regleringsföreningarna

Som tidigare inämnts avsnitt har de3.3 marknadsreglerande åtgärderna
inom jordbruksprisregleringen delegerats till regleringsföreningarna. Under
1980-talet har kostnaderna för överskotten jordbrukspro-att exportera av
dukter blivit allt belastningstörre för regleringsekonomin. För reglerings-en
året 1986/87 beräknas dessa kostnader tilluppgå miljarder kronor.3ca
Finansieringskällorna flera införselavgifter,är olika slags avgifter på pro--
duktion, försäljning eller insatsvaror budgetmedel.samt

Olika frågor berör regleringsföreningarnas verksamhet har kommitsom
till diskussion vid jordbruksöverläggningarna. frågaEn har varit hurupp

exportbidragen påverkat den inhemska prisnivån för olika produkter. Stora
exportbidrag har utgått samtidigt priserna legat mittpriset.över Omsom
priset sänktes till den nedre prisgränsen skulle de svenska konsumenternas
intresse lägre inhemska priser kunna tillgodoses. frågaEnav annan som
kommit till diskussion överföringär medel mellan olika reglerings-upp av
kassor vilket förekommit i begränsad omfattning. Det hävdas olikaatt
producentgrupper därigenom kan felaktiga styrsignaler avseendeges pro-
duktionsinriktningen.

Regleringsföreningarna har hand vissaäven konsumtionsstimuleran-om
de åtgärder rabatter till vissa storhushåll, köttreor dyl. Sådana åtgärdero
påverkar relativprisema för olika produkter och därmed också dessa pro-
dukters konkurrensförutsättningar jfrpå marknaden avsnitt 4.3.1.

Mittpriset teoretisktär pris mellan prisgränsema,vilket kan medett sägas ettvarahänsyn till jordbrukspolitiskade målen eftersträvatpris.
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påverkarjordbruksprisregleringen4 Hur

produkter/prisbildningen för olika

produktgrupper

Substituerbarheten4.1 hos livsmedlen m m

livsmedelDe konsumerar substituerbara i varierande utsträckning.är
väljaKonsumenten kan kött, fisk eller kyckling till middag eller välja att-

helt vegetariskt. Till fisken potatis,äta köttet/ kan ris eller spagetti. Tilläta
måltidsdryck kan välja mjölk, eller Som pålägg på smörgåsenvatten.
kan välja kaviar, rökt medvurst eller marmelad. matfettSom kanost,
använda eller margarin.smör

Även föreliggerdet substituerbarhet livsmedel frånmellanstorom en
olika produktgrupper brukar det i olika sammanhang hävdas substituer-att
barheten särskilt inom respektive produktgrupp,är inom matfetts-stor t ex
området, inom köttvaruområdet frukt-eller och grönt-området. Exempel
härpå den prissättning och margarinär på sker inom försmör som ramen
jordbruksprisregleringen. exempel förslaget från in-Ett är LMKannat att

buffel eftersomförselavgifter borde kött från åsna, mula, sådantåsättas etc,
från inhemskt producerade köttslag.kött ansågs konkurrera med kött Ett

undertredje tullar förekommer vissa perioder produkterexempel påär att
vindruvor inte produceras inominom frukt- och grönt-området t ex som

inhemsktlandet, substituerbara produceradegentemotmen som anses pro-
dukter under dessa perioder kommer marknaden.påutsom

Vilka livsmedel konsumenterna slutgiltigt väljer konsumera beror påatt
individuella preferenser, näringsvärde, bekvämlighetdär bl kvalitet, ocha
produktens pris varandra. vid detta val produktensbetydelse ärvägs Avmot
pris relativt andra jämförbara/ substituerbara produkter.

relativa priser olika faktorer, för-Produkternas påverkas mångaav som
ädlingsgrad, handelns marginalsättning, förekomst k extrapriserav s m m.

viktig statsmakternaEn faktor i detta sammanhang i vad månär genom
Åtgärdernaolika åtgärder påverkar prisnivåer. kanprodukternas relativa

införselavgifteri form olika punktskatter, Genomtullar, attvara av m m.
påverka prissättningen olika produkter/produktgrupper påverkarpå stats-
makterna för olika produkter mark-också konkurrensförutsättningarna på
naden.

livsmedel sammanhang fördelas följandeKonsumerade kan i detta på tre
huvudområden:

jordbruksprisreglerade produkter-
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icke jordbruksprisreglerade kan inomprodukter produceras landetsom-
icke jordbruksprisreglerade produkter kan produceras inom lan-som-
det.

Jordbruksprisreglerade produkter

Vilka produkter jordbruksprisregleradeär framgår redovisningen isom av
kapitel Grovt räknat brukar uppskatta jordbruksprisregleradeattman
produkter utgör 60 den totala livsmedelskonsumtionen exklu-procentca av
sive alkoholhaltiga drycker.

jordbruksprisregleradeDe produkterna kan råvarukaraktär tvara av ex
spannmål, hela och halvaägg, kroppar eller eller mindre förädla-vara mer

homogen karaktär, mjöl,de. Vissa dessa produkter har ten mer exav senare
strösocker, grädde, medan förädladeandra livsmedel har flertalsmör, ett
ingredienser baseras från det inhemska jordbruket.på råvaror Hit hörsom

blandade charkuterivaror, matbröd och andra bageriprodukter, potatis-t ex
produkter och olika färdiglagadslags innehållande bl kött. Dessamat a

RÅK-systemetk "konsekvensvaror" ingår till del i försystemetstorsenare s
utjämning industrins råvarukostnader.av

tidigareSom kan k alternativanämnts produkter berörasäven s av
jordbruksprisregleringen i och med vissa sådana produkter enligt prisreg-att
leringslagen kan beläggas med särskilda avgifter inom för jordbruks-ramen
prisregleringen.

Icke jordbruksprisreglerade produkter kan produceras landetinomsom
Huvuddelen rubricerade produkter sådana produkter kanärav ovan som
framställas inom den svenska trädgårdsodlingen det fisket.eller svenska För

Ävensådana produkter iutgår regel tullar. andra skyddsformer förekom-
Ävenimportförbud under vissa perioder för äpplen och päron.tmer, ex

beredda produkter från trädgårdsodling och fiske tullbelagda.är Dessutom
RÅK-systemet.kan sådana produkter ingå i

Vissa produkter produceras inom landet dock tullfria. Tullfrihetärsom
gäller bl för kött vilt.ocha av ren

Icke jordbruksprisreglerade produkter kan produceras landetinomsom
Produkter inte kan framställas inom landet kaffe, kakao-är t te,som ex
bönor, kryddor, ris, citrusfrukter, bananer och Sådana produkter inötter. är
regel inte tullbelagda.

Om beaktar konkurrensfömtsättningarna för produkterna inomman
redovisade huvudområden kan statsmakternatre säga attovan man genom

gränsskyddet inom jordbruksprisregleringen ändrar konkurrensförutsätt-
ningarna för jordbruksprisreglerade produkter till dessa produkters nack-
del, eftersom de jordbruksreglerade produkterna blir relativt dyrare försett
konsumenten övrigaän livsmedel. förutsättsHär då införselavgifternaatt

betydligtgenerellt prohibitiv karaktär och relativt högreärsett settav mer
de tullar förekommer.än som
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jordbruksprisregleringen inte bara prisrelationen mellanMen ändrar
Ävenjordbruksprisreglerade jordbruksprisreglerade produkter.och icke

inom jordbruksprisregleringen medför regleringens avgifts- och bi-bl a
dragssystem vid jordbruksöver-och prisavvägningen produkternamellan

påverkas direktläggningarna olika produkters relativa prisnivåer elleratt
indirekt.

statsmakterna har prisrelationerna mellan olika produkterpåverkatäven
infördes januaride k livsmedelssubventionerna. den lDessagenom s o m

för jordbruket vidjordbruksöverläggningarna1973 kompensera för över-att
enskomna prishöjningar jordbruksprisreglerade produktervissapå gent-

konsumenterna. statsmakterna ville därigenom underlätta för lågin-emot
komsttagarna och då framför allt för barnfamiljer med låg inkomst, att
upprätthålla sin konsumtion livsmedel.av

jordbruksprisregleringen påverkar prisbildningen för olika produk-Hur
och produktgrupper och därmed dessa produkters konkurrensförutsätt-ter

ningar redovisas Dessförinnani avsnitten och diskuterasnärmare 4.3 4.4.
vilka komponenter kan tänkas ingå i priserna för jordbruksprisreglera-som
de produkter.

Vad4.2 betalar konsumenterna för via livsmedelspriserna

Varje krona, konsumenten betalar vid inköp olika livsmedel, skallsom av
täcka kostnader i flera led råvaruled, förädlingsled och handelsled. Hur-
många led skall sinaha kostnader täckta beror bl på den enskildasom a
produktens förädlingsgrad. inte baraDet kostnaderna för utfördaär presta-
tioner inom de olika leden skall täckas förutsättsdet det dess-utan attsom

åtminstone sikt skall visstpå uppstå överskott motiverarutom ett som- -
och möjliggör de investeringar förutsättningärengagemanget som som en

för fortsatt verksamhet. De olika leden utför olika prestationer och har olika
krav på ersättning.

Att beräkna de olika ledens andel matkronan, inklusive den andelav
i form vad konsumenternautgår mervärdeskatt, är sätt attettsom av ange

betalar för via livsmedelspriserna. Vad de jordbruksprisregleradegäller pro-
dukterna kan problematiken utifrånbelysas utgångspunkt,även en annan
nämligen utifrån målen och medlen i jordbrukspolitiken.

Som tidigare finns flertal inom jordbrukspolitiken.det målnämnts ett
Försörjningsmålet och under detta huvudmål in-huvudmål äranges som
komstmålet för jordbrukarna och jämställda delmål.konsumentmålet Där-
till kommer miljö- och resursmål, regional- och sysselsättningspolitiska mål,
handelspolitiska ofta formulerademål Målen många,äretc. sagt vagtsom
och delvis motstridiga.även

försökaFör dessa statsmakterna relativtuppnå mål använderatt en ensar-
tad medelsuppsättning. Jordbruksprisregleringen det viktigaste medlet.är
Därtill kommer statligt stöd till jordbrukets rationalisering, statligtett ett
stöd till vissa regioner, jordförvärvslagstiftningsärskild insatser isamten
form rådgivning, utbildning, forskning etc.av
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Konsumenterna får betala kostnaderna för de olika jordbrukspolitiska
åtgärderna antingen via konsumentpriserna jordbruksprisregleradepå-
produkter eller via skatterna. Gränsskyddet inom jordbruksprisregleringen
innebär konsumenterna får betala högre priser förjordbruksprisreglera-att
de produkter i situation frihandelän med under förutsättning atten -
världsmarknadspriserna ligger lägre priserna i Sverige. Jordbruksprisreg-än
leringen innebär också konsumenterna via konsumentpriserna livs-påatt
medel betalar förbl försörjningsberedskap, öppna landskap", regional-a
och sysselsättningspolitik och internationella utfästelser. internationel-Med

utfästelser Sverige i olika sammanhang förbinder sig kunnaattavses att
vissaställa kvantiteter spannmål till förfogande för internationellt bi-m m

stånd till svältdrabbade länder och därför behöver reservera åkermark för
sådan produktion.

äriDet och för sig möjligt beräkna hur kostnader konsumenternaatt stora
åsamkas jordbruksprisregleringen högre produktpriser Detav etc.genom
förhållandet detta medel, d sjordbruksprisregleringen, används i syfteatt v

flertaluppnå jordbrukspolitiska mål skaparatt dock oklarhet i hurett stor
mycket betalas för varje jordbrukspolitiskt varjemål. För kg kött ochsom
fläsk, mjöl betalar således konsumenten i varierande grad för försörj-ost, etc
ningsmål, inkomstmål, regionalpolitiskt mål, miljömål etc.

Det endast iär undantagsfall basispå regleringens utform-som man av
ning och tillämpning kan direkt härleda hur mycket konsumenten får betala
för särskilt mål. Som exempel kan sockerpris-nämnasett
regleringen och konsumentpriset på strösocker. förInom dennaramen reg-
lering kompenseras nämligen Sockerbolaget för företaget främstatt av re-
gionalpolitiska skäl har kvar sockerbruken i Roma Gotland, Mörbylånga
Öland och Karpalund. varje kgFör strösocker konsumenten inköpersom
betalas således förnypa regionalpolitiska åtgärder.en

förda jordbrukspolitikenDen medför också rad andra kostnaderen som
betalas med budgetmedel och således belastar konsumenterna via skattse-
deln. Exempel sådanapå kostnader subventionerna konsumtions-är på
mjölk, låginkomstsatsningen inom jordbruket och vissa kostnader avse-
ende lantbrukarnas socialförsäkringar och avbytarverksamhet. förhål-Det
landet budgetmedel förutgår täcka dessa kostnader beror påatt att att stats-
makterna under gickl970-talet in med budgetmedel och därmed kompense-
rade jordbruket för vid jordbruksöverläggningarna överenskomna pris-
ökningar konsument. Om sådana budgetmedel inte hade utgåttgentemot
skulle således priserna jordbruksprisregleradepå produkter ha varit högre

de iän dagsläget. Andraär kostnader betalas med budgetmedel.rena
Detta gäller Norrlandsstödet, rationaliseringsstödet till jordbruket,tex
den del kostnaderna för spannmålsöverskottet belöper på statenav som

kostnader för beredskapslagring livsmedel och insatsvaror tillsamt av av
jordbruket. Via skattsedeln får konsumenterna också betala för den admini-
strativa regleringar, statliga stöd inom förjordbruks-apparat, etcsom raman
politiken för med sig.

kostnaderDe för jordbrukspolitiken konsumenterna får betala viasom
sina skatter i blandär generell och i bland kan de hänföras tillnaturav mer
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vissa produkter. Det gäller för livsmedelssubventio-bl kostnadernasenare a
låginkomstsatsningen, delar Norrlandsstödet förochstoranerna, av spann-

målsöverskottet. För varje kilo mjöl konsumenten inköper betalar han/hon
under 1986/87 l krona förnärmare spannmålsöverskottet via sin skattsedel.
Budgetmedlen på miljoner460 förkronor åtagande vad gällerstatens
spannmålsöverskottet för regleringsåret har dividerats1986/87 med den
kvantitet inhemsk spannmål går till human konsumtion.som

4.3 Prisavvägningen mellan olika produkter inom ramen
för jordbruksprisregleringen

4.3.1 Skyddsnivån för olika produkter

Priset viktigt konkurrensmedelär förskjutningaroch i produkternas rela-ett
tiva prisnivåer medverkar till ändra konkurrensförutsättningama för oli-att
ka produkter. Statsmakterna har möjlighet påverka denna prisavvägningatt

flerapå En direktsätt. påverkan i fråga denna prisavvägning sker iom
samband med fördelningen det totala kompensationsbeloppet vid jord-av
bruksöverläggningarna avsnittse 3.5. statsmakterna kan också påverka
olika livsmedels relativpriser livsmedelssubventioner avsnittse 4.4.genom

finnsDet också möjlighet stödja producentpriset produktpå medatt en
hjälp införselavgiftsmedel i stället för höja priset till konsument. Dettaattav
har skett för får- och lammkött. Men avgifts-även och bidragssyste-genom

inom jordbruksprisregleringen statsmakterna möjligheter avvä-men attges
och försöka prisbildningen de jordbruksprisregleradepå produkter-styraga
Detta gäller prisavvägningen mellan animalier och vegetabilier setna. ex

avsnitt 4.3.2, mellan enskilda produkter ochsmör margarin avsnittsesom
4.3.3 eller mellan traditionella och alternativa produkter avsnittse 4.3.4.

friI marknadsekonomi förutsatts utbuds- och efterfrågeförhållandenen
verka balans på marknaden och därtill pris förmot produk-etten avpassat

Gränsskyddet och avgifts-terna. och bidragssystemen i övrigt inom jord-
bruksprisregleringen medför den marknadsmässiga prisbildningenatt er-
sätts eller delvis medersätts administrativ styrning prisbildningen. len av
detta sammanhang det intresseär få huruvida de relativaatt ettav grepp om
priserna jordbruksprisregleradepå avvikerprodukter från den internatio-
nella handelns. Som inämnts avsnitt ligger världsmarknadspriserna2.1 på
jordbruksprodukter sedan 1985på osedvanligt låg nivå och avspeglar inteen
prisnivån jordbruksprodukterpå i olika länder.

Ett illustrera de relativasätt priserna studera de relativa skyddsni-äratt att
våerna för olika produkter. För produkter med relativt högre skyddsni-sett
våer får således de svenska konsumenterna betala relativt högre pris iänett
internationell handel.

I tabell 4.1 redovisas priskvoter mellan svenskt pris och världsmarknads-
priser för vissa jordbruksprisreglerade produkter för januari månad under
åren 1982-1987. Priskvoterna baseras de referenspriser förpå svenskt pris
respektive världsmarknadspris jordbruksnämnden har vid be-använtsom
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RÅK-livsmedelsindustriprodukterivissautjämningsbelopp förräkning av
råvarukostnader. Priskvotenutjämning industrinsförsystemsystemet av

det svenskainnebär såledesijanuariför spannmål 1987 på 4,56 attveteav
världsmarknadspriset 55kg gånger högrepriset kr 100 4,56 än251 varper
världsmarknadsprisernahöga priskvoten beror påkr 100 kg. Den attper

förnämligen priskvotenjanuari 1982ned kraftigt under år. Igått varsenare
världsmarknadspris krkg och 96svenskt pris kr 100spannmål 1,76 169 per

medspannmål har minskat 42kg. Världsmarknadspriset på100 procentper
meddet svenska priset ökat 50och 1987,medan nästanmellan 1982 procent.
för där redovisadeindikerar skyddsnivånUppgifterna i tabellen att pro-

periodenUnder 1982-ökat lag, särskilt mellan 1986 och 1987.dukter över
storleksordningenreferenspriserna ökat med i 40-60har de svenska1987

potatis ökatför priset mjöl ochmed undantag påprocent somgryn av
för vegetabilier ochinternationella referensprisernaobetydligt, medan de

priserna kött ökat medmjölkprodukter minskat med och på40 procentca
10-20 procent.

skyddsnivån för nötkreatur ochUppgifterna indikerar vidare köttatt av
för skyddsnivån för spannmål/häst högre övriga köttslag ochär än tatt ex

mjöl för exklusive nötkött.och socker högre köttär än

pris/världsmarknadspris.Priskvoter svensktTabell 4.1
RÅK-systemet.jordbruksnämndensreferenspriserihar beräknatsPriskvoterna

Jan Jan Jan Jan Jan Jan
1982 1983 1984 1985 1986 1987

2,01 1,80 1,84 2,82 4,56Spannmål, 1,76vete
Durumvetemjöl 1,71 2,64 3,732,25 1,95 1,73

vetemjöl 3,01 4,631,90 2,07 1,86 1,94Annat
Rågmjöl 1,74 2,20 1,97 2,14 2,94 4,14

potatisMjöl och 1,57 1,35 1,34 1,41 1,49 1,51avgryn
Sojamjöl 1,40 1,29 1,22 1,29 1,29 1,29

1,81 2,26 2,19 3,89Socker 3,35 3,46

fettOlja och 2,63 2,33 1,46 1,45 2,75 4,17
Smör 0,99 0,98 1,24 1,76 2,77 4,36
Helmjölkspulver 3,261,49 1,26 1,37 1,77 2,46
Skummjölkspulver 1,59 1,46 1,86 2,37 4,20 4,47

Benfritt kött av
nötkreatur och häst 2,07 2,14 2,78 3,27 3,56 2,57
får och lamm 1,32 1,49 1,69 1,84 1,85 1,94
tamsvin 1,50 1,98 3,01 2,36 2,36 2,09
fjäderfä 1,29 1,29 1,44 1,73 1,73 1,73

inemot fetthaltMed 100%

jordbruksnämnds författningar JNFSKälla: Statens

4.3.2 Prisavvägning mellan vegetabilier animalieroch

för jordbruksprisregleringensInom avgifts- bidragssystemolika ochramen
har statsmakterna möjlighet priserna de jordbruksprisreglera-påavvägaatt
de produkterna i prisregleringsledet. vilken utsträckning den härigenomI
skapade prisrelationen kommer gälla i konsumentledet beroendeäräven att

jordbrukspris-andra faktorer, handelns marginalsättning,såsomav som
regleringen inte kan påverka.
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påverkar prisav-jordbruksprisregleringen till delexempel hurEtt på en
spannmålsregleringensvegetabilier animaliervägningen mellan och är ut-

spannmålsöverskottenformning och tillämpning. finansieringFör tas enav
för humankonsum-förmalsk förmalningsavgift för brödspannmålut soms
konsumentprisernation. Avgiften därmederläggs kvarnarna och belastarav

konsumtion.för humanför mjöl, andra spannmålsprodukterbröd och
för foder-brödspannmål och inteEftersom avgiften endast förtas ut

spannmålsskörden, blirdelenspannmål, den helt övervägandeutgör avsom
relativtvid normal skördavgiften vid de överskott uppståräven numerasom

juliden 1987.hög kr och 10 kg normalvete 1l öre o mper
förmalningsavgiften inte bara borde belas-olika håll har hävdatsFrån att

dolika animalier,mjöl- och brödpriserna också priserna på attta utan v s
för prisreglerings-avgiftsbeläggas.fodersäden skulle Expertgruppenäven
denna aspekt vadfrågor livsmedelskommitté intei 1983 LMKårs tar upp

jordbruksprisregle-förmalningsavgiften i sin Prisstöd ochgäller rapport
medförmalningsavgiften i sambandring behandlarDs Jo 1984:10 men

frågan iprodukter. Gruppennya säger rapporten:om
spannmålsregleringensGruppen emellertid det angelägetär attattanser

möjlig-får negativa effekter vad gällerfinansiering möjligt inteså långt ge
förutsätterheten introducera produkter spannmål. Vidareatt grup-nya av

förmalningsavgift kommer be-problemen nuvarandemed attattpen
ställningstaganden.handlas i samband huvudkommitténsmed

livsmedelspolitik"huvudbetänkande Jordbruks- och SOUI LMKs
1984:86 uttalas följande:

Det har i olika diskuterats inte spannmålsammanhang ävenom annan
brödsäd, främst foderspannmål, borde belastas med viss del kostna-än av

derna för Därigenom belastningenspannmålsöverskotten. skulle på
brödspannmålen minskas. framgår dockkunna Som kap.av svarar
förmalningsavgiften för relativt begränsad del brödpriset 5 % påcaen av
mjukt matbröd. Vidare konstateras följd harkan åröveratt sett en av
överskott och underskott foderspannmål i tagit varandra.stort sett utav

kommitténs förslagFinansieringsbilden kan dessutom förändras rö-om
rande samhällets delansvar för överskottsproduktionen spannmål ge-av
nomförs.

Att avgiftsbelägga fodersäden administrativt betydligt krångliga-torde vara
avgiftsbelägga möjlighetbrödspannmål. finns dockän Det göraatt att ettre

brödspannmålen i formsvarande avgiftsuttag foderspannmålpåmot av
Överskottslaktdjursavgifter. foderspannmål har varieratoch underskott av

under olika perioder. Enligt SPKs utredning Spannmål prisbildning och-
konkurrens foderspannmål underSPKUS 1984:16 förelåg överskott av

Överskottetsamtliga foderspannmål uppgick tillår 1978-1982. på 300 tusen
i genomsnitt för vilket kan jämföras med brödspann-år dessa år,ton per

målsöverskottet, uppgick till i genomsnitt år under660 tusen tonsom per
relativtperiod. förmalningsavgiften förLMK attsamma anger svarar en

begränsad uppgifter idel brödpriset Enligt på hållca 5 procent. annatav
betänkandet förmalningsavgiften för prisetdock 19 påprocentsvarar av
hushållsmjöl, vilket också redovisats i diskussionen förmal-kunde ha om
ningsavgiften.
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Tidigare utgick förmalningsavgiften endast och förmalspå rågvete som
till human konsumtion. Fr den juli avgiftsbasenl 1987 har utvidgats till0 m

omfatta havre och korn föräven human konsumtion med undantagatt av
malt.

Förmalningsavgiften medel påverka prisavvägningenär mellanattett
vegetabilier och animalier inom jordbruksprisregleringen. direktaDen mera
påverkan prisavvägningenpå sker dock i samband med jordbruksöverlägg-
ningama. Hur prishöjningsutrymme de enskilda jordbrukspris-stort som
reglerade produkterna vid överläggningarna beror bl på marknads-ges a
situationen för de olika produkterna. tidigareSom i avsnittnämnts 4.3.1
finns det möjlighetäven fördelning införselavgiftsmedel påver-att genom av
ka prisavvägningen mellan olika produkter.

4.3.3 Prisavvägningenmellan margarinsmör och

slutetI 1986 publicerade SPK utredningen Matfettsmarknaden kon-av -
kurrensförhållanden SPKUS redovisat1986: l 5. Här material har hämtats
från denna utredning.

föreligga relativt substituerbarhet mellan ochDet smörstor mar-anses en
prisavvägningen margarin i jordbrukspris-garin. Hur sker mellan ochsmör

överläggningarna bör därför betydelse för dessa produkters konkur-ha stor
rensförutsättningar.

Enligt riktlinjer frågangällande jordbrukspolitiska skall avväg-omnu
ningen priserna matfetter vid prisöverläggningarna.på olika Det-prövasav

innebär olika målsättningar och intressen ställs varandra, bl deta att mot a
oljeväxtodlingen. Tillmål gäller för mjölkproduktionen respektivesom

riksdagsbeslut huvuddelen produce-skillnad kravet1977års är påmot att av
smörfett inom inte given utgångspunkt vid dessaskall landetavsättasrat en

förhandlingar.
Vid prisavvägningen mellan och margarin olika regleringartvåsmör är

involverade, fettvaruregleringen. Vid jord-mjölkprisregleringen respektive
fårbruksöverläggningama fastställs dels hur prishöjning pågörasstor som

dels förändringen Oljevärdet prisnivån fördets k oljevärdet.smör, avgörav
margarinråvarorna. Samtliga tillverkningskostnader för margarin ligger
utanför regleringen.

Oljevärdet Utifrån oljevär-eftersträvat pris rapsolja i Sverige.är på råett
det och världsmarknadspriset jordbruksnämndenrapsolja beräknarpå rå

fettvaruavgift. skillnadenDenna avgift rörlig och beräknas mellanären som
Oljevärdet rapsolja.svenskt pris och världsmarknadspriset på Fettvaru-
avgiften inhemska vegetabiliskapå och importerade animaliska ochtas ut
fetter avsedda för livsmedelsändamäl. smörfett och in-Undantagna är
hemskt slakterifett. Avgiftsmedlen används till finansiera stödet till denatt
inhemska oljeväxtodlingen.

jordbruksöverläggningamaI smörpriset påverkas,kan således hela
vad gäller påverkas oljevärdetmargarinpriset endast den delmen avsom

fettvaruavgiften,och partipri-d Oljevärdets andelråvarukostnadema. avv s
hushållsmargarinpå utgjorthar enligt Matfettsmarknaden 44-49set pro-
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fettvaruavgiftensunder perioden period har1977-1985. Undercent samma
andel partipriset varierat och 1981.mellan 1984 276 procentprocentav

variationer världsmarknadspri-Dessa sammanhänger svängningarna imed
rapsolja.på råset

prishöj-mellani jordbruksöverläggningarnaavvägningDen görssom
i förs-nivåförändringar oljevärdet baseras interespektiveningar på smör av

tillverka och mark-kostnadsutvecklingen förhand kostnader ochpå attta
bedömningar bl be-och margarin. Marknadsmässiganadsföra görssmör a

mjölkprisregleringen harträffande marknadssituationen för smör. Inom
förproduktionskostnaderkonsumtionsmjölken delvis fått bära de smör som

möjligheter harför Motsvarandeförsäljningsintäkterinte täcks smör.av
margarinindustrin.saknats för den renodlade

margarinpriserna i jordbruksöver-ochVid avvägningen mellan smör-
förhjälpmedel. gäller denden k priskvoten varit Dettaläggningarna har etts

smörfettet skullefanns krav huvuddelen avsättasperiod, då det påett att av
riksdagsbeslut Under 1970-fram till ovan.inom landet, d 1985 års sev s

tillmargarin ned från 2,0 1,4.till gick priskvoten smör/talet fram 1980 ca
tillDärefter har kvoten stigit något 1,5.ca

har kritiserats depriskvoter i regleringssammanhangAnvändandet avav
skrivelse till jordbruks-konkurrensvårdande myndigheterna. l statens

föl-konkurrensfrågor i januari har NO uttalatnämnds beredning för 1981
jande:

offentligDet särskilt vikt inte reglering konstrueradär ärstor attav en
föreller tillämpas sådant konkurrenslâget producentkoope-på sätt attett

försvåras.rationens konkurrenter ytterligare Fettvaruavgiften bör därför
framgent högst utdebiteras utsträckning befogad för be-i den är attsom
hålla prisrelation smör/margarin.rådande

Även konkurrensförutsättningarnaåtgärder påverkarandra administrativa
införselavgifter för ochför margarin. utgår tullaroch Således smörsmör ex

för tullfri importkvantitet margarin från EFTA-margarin. finns dockDet en
länderna.

konsumtions-avsnitt har redovisats regleringsföreningarna vidtarI 3.6 att
stimulerande åtgärder för jordbruksprisreglerade produkter. gäl-vissa Detta

kgler för matfettsmarknaden, rabatt på kräven där det 3.35 smörperenges
säljs till offentliga betalas med regleringsme-storhushåll. rabattDennasom

del. förNågon motsvarande inte margarin, vilket på-rabatt däremotutgår
verkar berördakonkurrensförutsättningarna för produkt på dendenna
marknaden.

konsumentpriserjämförelse påMatfettsmarknaden" redovisasI aven
priskvotenframgårmargarin i olika länder i Däroch Europa.smör att

framgår vidarei i Därsmör/hushållsmargarin Sverige ligger lägst Europa.
konsumentpriset i Sverige i maj 1986 låg 15 överpå smör procentatt ca

Sverige vidkonsumentpriset margarin imedan pågenomsnittet för Europa,
högrede högsta i och 55 äntid låg bland Europa procent genom-casamma

får beak-uppgifter olika länderVid jämförelse mellansnittet för Europa. av
avgifter och tullarskatter,utformningen olika regleringar,bltas att ava

skiljer sig olika länder.mellan
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4.3.4 Prisavvägningenmellan jordbruksprisreglerade produkter och alternativ till
sådanaprodukter

Nya livsmedelsprodukter alternativ tillär inhemskt producerade jord-som
bruksprodukter kan hinder formmöta i de regler och de avgiftssystemav

tillämpas inom för jordbruksprisregleringen. härpåEtt exempelsom ramen
VispÄdel-falletär redovisats i SPKs utredning Nya livsmedelspro-som

VispÄdeldukter fallstudien SPKUS 1984:20.-
VispÄdelI slutet l98l lanserade Pågengruppen Pågens produktenav

med i huvudsak vegetabiliskt innehåll. Den produkten kan användas pånya
sätt vispgrädde, dess egenskaper skiljer sig i vissasamma som men avseen-

VispÄdelden från den vanliga animaliska vispgräddens. har lägre fetthalt
28 vispgräddenprocent än 40 procent. Den produkten har ocksånya
längre hållbarhet vispgräddenän och kan förvaras i medanrumstemperatur,

VispÄdelvispgrädden fordrar kylförvaring. Framför allt priset på vidvar
lanseringen lägreavsevärt priset traditionellän på vispgrädde.

VispÄdelsMejeriorganisationen uppfattade egenskaper i kombination
med det relativt låga priset allvarligt hot avsättningsmöjligheter-ett motsom

för vispgrädde och framförde i början krav1982 inompåna attav en
jordbruksprisregleringen tillämplig tillverkningsavgift, varit oföränd-som
rad sedan 1973, skulle höjas. skeddeSå också. Därmed minskade de pris-

VispÄdelmässiga konkurrensfördelar hade vispgrädden ochgentemotsom
den produktens konkurrensförutsättningar påverkades såledesnya av
skyddsmekanismerna inom jordbruksprisregleringen.

Pågens överklagade jordbruksnämndens beslut avgiftshöjning iom sep-
tember 1982. juniI 1983kom regeringens på besvär,Pågens lämna-svar som
des åtgärd. Jordbruksnämnden hade månad beslutat avgif-utan attsamma

skulle sänkas till den tidigare nivån.ten
regeringensI proposition livsmedelspolitiken 1984/852166 uttaladeom

departementschefen jordbruksprisregleringen bör utformas så denatt att
inte försvårar eller hindrar utvecklingen produkter och de införsattav nya
på marknaden". Som led i detta konkurrensvänliga ficksynsättett mer
jordbruksnämnden junii regeringens1985 uppdrag att och in-överväga
komma förslagmed till pris- och avgiftsändringar med anledning vadav

anförts i propositionen 1984/ 852166och JoU 1984/ 85:33 reglering-som om
förhållande till produkter.ens nya

Den särskilda tillverkningsavgiften för fettemulsioner nollställdes o m
den l5januari 1986JNFS 1986:19. Någon tillverkningsavgift för fettemul-
sioner utgår således inte för närvarande möjligheten aktiveraattmen-
avgiften finns fortfarande i och med avgiften sådan inte utgåttatt som ur

ändring lagen prisreglering jordbruketssystemet på områ-genom en av om
de.

VispÄdel-fallet illustrerar den osäkerhet för handen för de företagärsom
konkurrerar marknadenpå inom den jordbrukspolitiska intressesfärensom

och där demöter olika avgiftssystemen inom jordbruksprisregleringen. De

Tillverkningsavgift för vissagrädd- eller mjölkliknande fettemulsioner m m.
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agerande måste känna till dessa avgiftssystem, de kan inte förutse hurmen
skyddssystemen kommer tillämpas, och med hurnär belopp olikaatt stora
avgifter kommer ändras och därmed också konkurrensförutsättningarnaatt
för produkten i fråga. I efterföljande avsnittnärmast redovisas ett annat
exempel med problematik. Där gäller det ändrade konkurrensförut-samma
sättningar för importerad inhemskt produceradgentemoten vara en vara.

4.3.5 Prisavvägningenmellan importerad och inhemskt producerad vara

Gränsskyddet jordbruketspå område har, tidigare tillkommit inämnts,som
akt och mening skydda den inhemska prisnivån de k mittpriserna frånatt s
de störningar alltför låga världsmarknadspriser skulle kunna åsamka desom
inhemskt producerade jordbruksprodukterna på den svenska marknaden.
införselavgifterna skall det möjligtså uppnå de jordbruks-äratt attavpassas
politiska målen, dvs dels inkomstmålet för jordbrukarna, dels konsument-
målet det skall finnas differentierat utbud livsmedel godatt ett av av-
kvalitet denpå svenska marknaden till rimliga priser. För kompletteraatt
tillgången olika livsmedel den inhemskapå marknaden finns det inomav
jordbruksprisregleringen särskilt instrument de k restitutionerna.ett s-

innebärDetta del införselavgiften, d restitutionen, återbetalas tillatt en av v s
importören. Storleken restitutionen bestäms jordbruksnämnden,av av som
har bemyndigande kunna lämna restitution marknadsmässiga skäl.ett att av

tidigareDen automatiken i gränsskyddet, dvs införselavgifterna höj-att
des lika mycket mittprisema i samband med jordbruksöverläggningar-som

avvecklades för sedan. Jordbruksnämndenår löpande överettna, par ser
normalinförselavgifter och eventuella restitutioner sådana avgifter ochav
justeringar avgifter och restitutioner med hänsyngörs till marknadsut-av
vecklingen för de olika jordbruksprisreglerade produkterna. I detta sam-

Ärendetmanhang dets k Tulip-falletär intresse. överklagades tillav rege-
ringen. Lantbrukskooperationen lade så vikt vid restitutionen inför-stor av
selavgiften på bacon företrädare för LRF särskilt yttrande iatt ettavgav
samband med jordbruksuppgörelsen den november17 1986 . I yttrandet
hävdades restitutionen på bacon bör sänkas väsentligt för iatt nästaatt steg
helt bort. Bakgrunden till Tulip- fallet följande:tas är

Restitution införselavgiften för bacon har sedanutgått november 1981.av
Bakgrunden till JNs beslut hadeTulips bacon kommit uppnåatt attvar

så liten marknadsandel företaget allvarligt övervägde lämna denen att att
svenska marknaden. Den låga marknadsandelen ansågs ha samband med
den högre prisnivån, jämfört med bacon marknaden.på Tulips baconannat
ansågs ha hög kvalitet, varför JN menade åtgärder borde vidtas föratt att

framöveräven konsumenterna möjlighet köpa detta bacon.attge
Restitutionen, ursprungligen uppgick till kr, höjdes till kr i2.00 6.00som

oktober 1982 och till kr7.70 kg den Restitu-1 1983.senare per o rn mars
tionsbeloppet sedan oförändrat fram till den 17november då resti-1986,var

JNs skrivelsetill regeringenden november3 1986Dnr 402-1167/86.
Enligt JNs skrivelsetill regeringenden 2 december 1986.
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med kr till krtutionen sänktes 2.70 5.00 kg. Under den periodper som
förrestitutionsbeloppet bacon oförändrat kr kg, dvs från7.70var per mars

till den november normalinförselavgiften från1983 17 1986, ökade till15.10
kg och således införselavgiften från till20.35 7.40 12.65 kg. Dennettoper per

november höjdes således införselavgiften till kr kg.17 1986 15.35netto per
Under perioden 1981-1986 fördubblade Tulips bacon sin andelänmer av

baconmarknaden. Under hösten beräknas1986 Tulip, Scan och Samfod
för augusti/septem-vardera ha fjärdedel denna marknad. Isvarat ca en av

konsumentpriset för till kr högre kgber detta år Tulips bacon 13 16 änpervar
konsumentkooperatio-Samfods respektive Scans bacon. kanDet noteras att

kvalitetmarknadsför kvalitetsbacon, "Guld-bacon", med högre ochettnen
pris bacon.gängseän

Svenska Tulip överklagade jordbruksnämndens beslut sänka resti-AB att
införselavgiftentutionen för bacon hos regeringen. Regeringen avslogav

överklagandet beslut den februari19 1987.genom
Tulip-fallet intressant från flera fråganutgångspunkterär ären om-

Tulips bacon har kvalitetsegenskaper särskiljas från svensktillver-kansom
kat bacon och därför särskild Konsumentpriset Tulipsprodukt. påär en
bacon högre de flestapå svenska produkterna.är än Konsumenterna synes
uppfatta Tulips bacon har kvalitetsegenskaper de bereddaäratt attsom

Ävenhögre pris för.betala jordbruksnämnden inne dessa tanke-påärett
i skrivelsengångar till Avvägningplenum 1986-10-09. bacon-Där står: av

restitutionen svårbedömbar då kvalitetsskillnad föreligger mellanär mer
importerade och svenska varor.

finns produkter med olika kvaliteter marknaden kan konkur-det påDå
förbättra kvaliteten produktenskilda påpå Ett sätt ärsätt.renterna attagera

konsumentkooperationen gjort beträffande sitt Guld-bacon ochsom --
marknadsandelar.försöka tillbaka förlorade Endärigenom eventuelltta

finns inbygg-försöka utnyttja de skyddsmekanismerutväg är att somannan
administrativjordbruksprisregleringen konkurrensfördelarda i och nå på

regeringen denframgår citatet från skrivelse till 3Som JNsväg. av ovan
restitutionen införselavgiften förnovember 1986 har LRF verkat för att av

bacon skall slopas.
för gränsskyddetprincipiell fråga de förutsättningar gällerEn är om som

Jordbruksnämndenoch införselavgiftema också skall restitutionerna.avse
inte fallet. uttryckerhävdar i skrivelse till regeringen 1986-12-02 så JNäratt

sålunda:det

till det aktuella tullstatnumretVid import hänförsav varor som
kg.normalinförselavgift 2035 Denna02.06.409 utgår öre av-peren om

förerfordrasenligt nämndens uppfattning den nivågiftsnivå är attsom
Importörföreträdaremotsvarande svenskaskydda prisnivån på varor.

införselavgiften därförrestitution skallofta mening.har En aven annan
marknadsmässigt behoveftergift kopplad till upprätt-attett avsessom en

import viss nivå.hålla på en
dess kvalitet efterfrå-konsumenternas tillgång grundpå påNär en av

åtgärder. dags-sålunda vidta Igad äventyrades beslöt nämnden 1981vara
dubbleraddetta hot kan undanröjt till följdläget ännär meranses av en
minskas.marknadsandel naturligt restitutionendet därför ocksåär att
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Svenska Tulip AB frågan gällt normalinförsel-argumenterar som om
avgiften. Under förutsättning förutsättningaralla angivna riktigaatt vore
eller relevanta kunde JN i fall haft förståelseså ha viss för resonemanget.
Nu gäller emellertid inte frågan normalinförselavgiften restitutionenutan

densamma och då gäller i grunden tidigare andra förut-nämntsav som
sättningar. harJN tagit del importkalkyler för ifrågavarande produktav
och därvid gjort den bedömningen lönsamheten vid handel med den-att

produkt inte hindrar sänkning restitutionsbeloppet.na en av

Vad hänt sedan restitutionen för bacon infördes i november 1981är attsom
Tulip ökat sin marknadsandel på den svenska baconmarknaden till 25ca

I november 1986 minskade jordbruksnämnden nämnda restitution.procent.
Denna åtgärd innebar risk för priset bacon, konsumenternapåatt ett som
uppfattar ha god kvalitet, skulle höjas. Vidare skapades för deett utrymme
svenska tillverkarna höja sina priser prisjämförelsepå bacon. iEnatt mars
1987 visar konsumentpriset Tulips baconpå gått med drygt kr1att upp per
kg och Scans respektive Samfods bacon med kr kg.3 å 4 per

Ovan redovisade citat från JNs skrivelse visar vid bedömningarJNatt
rörande tillförseln till den inhemska marknaden använder marknadskvote-
ring och dessutom lönsamhetsbedömning för enskilda produkter.gör 1den
mån svenskproducerat bacon inte kvalitetsmässigt kan konkurrera med Tu-
lips bacon finns det möjlighet med marknadsreglerande åtgärder lyftaatt
bort sådant bacon från den svenska marknaden. Med de låga världsmark-
nadspriser har gällt under år kan detta innebära relativt storasom senare
kostnader för regleringsekonomin. Tulip-falletI har ändravalt attman
spelreglerna på icke förutsebart och därmed konkurrensförutsätt-sättett
ningarna för importerat och svenskt bacon.

4.3.6 Priset på fiskmjöl och proteinfoderannat

Som tidigare redovisats i avsnitt har de länder2.4 anslutit sig till GATT-som
avtalet förbundit sig inte tullbelägga vissa produkter. Sverige gäller dettaIatt
för fiskmjöl, proteinfoderär kan ingå i olika foderblandningar.ettsom som
För andra proteinfoder fiskmjölän införselavgifter inomutgår förramen
jordbruksprisregleringen. Sverige importerar betydande kvantiteter protein-
foder varje år.

Fiskmjöl iär regel dyrare än proteinfoder världsmarknaden.på Förannat
fodermedelsföretagen i Sverige dock fiskmjöl billigare im-än annatsynes

proteinfoder, eftersom prisjämförelseporterat mellan inköpspriset förgörs
tullfri och inköpspris inklusive införselavgift. Dettaen vara en annan varas

har medfört fodermedelsföretagen använder fiskmjölgärna i olika foder-att
blandningar. Användningen fiskmjöl i foderblandningar haav anses en
negativ inverkan på livsmedlens kvalitet, vilket bl i maj 1987 publicerada en
dansk undersökning visar. Med anledning härav infördes från inbland-1985
ningsgränser för fiskmjöl i svinfoder. Fr den juli beaktas1 1987 dennao m
kvalitetsfråga vad gälleräven nötfoderblandningar. ordbruksnämndenJ har
nämligen beslutat de tillverkare från nämnda datum slopar fisk- ochatt som
köttmjöl i nötfoderblandningar får prisåterbäring för vissa råvaror i nötkre-
aturfoder.
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kombination med and-ijordbruksprisregleringenvisarexempelDetta att
konsekvenser.icke önskvärdakan hai detta fall GATT-avtalet,avtal,ra

relativt dyrare fodermedel,importenhärigenomDels settettuppmuntras av
kvalitet. kommalivsmedlens Ettmenlig inverkan på sätthar dettadels atten

införselavgifternareducerabort ellerproblemtill med dettarätta att tavore
möjligheternanegativtdock inverka påproteinfoder. skulleDettapå att

proteinfoderproduktionen.inhemskautöka den

Livsmedelssubventionerna4.4

4.4.1 utvecklingBakgrund och

koppling de k livsmedels-tidigare finns stark mellanSom detnämnts sen
prishöj-jordbruksprisregleringen överenskomnasubventionerna inomoch

Inför årsskiftet hadeningar jordbruksprisreglerade produkter. 1972/73på
jordbruketi jordbruksöverläggningarna kommit överens attparterna om

mejeriprodukter kött och fläskprishöjningsutrymme förskulle samtettges
nämnda årsskifte. detta lägetotalt Mkr, exklusive Ipå 276 mmoms, o

produkter deinförde livsmedelssubventioner nämnda ochregeringen på
betalades med budget-jordbruket överenskomna prishöjningarnagentemot

subventionerade livsmedlen.medel. Samtidigt infördes prisstopp de lpå
motiverade regeringen dessapropositionen till riksdagen åt-prop 1973:7

gärder med ytterligare höjning livsmedelspriserna denatt utöveren av
förhållandevis redan tidigare skulle ledakraftiga prisstegring, ägt rum,som
till barnfa-höjning konsumentprisnivån, särskilt med hänsyn tillen av som
miljer och låginkomsttagare inte kunde godtas.

baslivsmedlen,Under åren subventionerna de k1973 1977 ökade på s-
bl mejerivaror för kött fläsk i varieran-på med undantag på ochsmör samta

ytterligare subventio-konsumtionsmjölken tillfördesde omfattning. Särskilt
inte alltid kopplad till prisök-Subventioneringen olika livsmedel varavner.

Således tillkom vissajordbruksöverenskommelserna.ningar i samband med
regeringens k stimulanspaket,subventioner under i samband med1974 s

åtgärder vidtogs konsument-de konsumtionsbefrämjanded som genomv s
avvecklades subventionernaUnderprissänkningar vissa livsmedel. 1976på

subventioner fjäderfäkött ochtillkom detta på pågrädde. årpå Däremot
spannmål.

justeringar sub-endast obetydligaUnder och skeddeåren 1978 1979 av
produktbundna subventionerjuli tillkom ytterligare påventionerna. 1980I

följande kännetecknasexklusive åren400 Mkr De närmast storavca moms.
och minskadesryckighet subventionerna. Under åren 1981 1982vad gäller

konsumtionsmjölk. januari 1983subventionerna, med undantag för Den 1
konsumtionsmjölk ioch och decem-tillkom ytterligare subventioner på ost

kon-subventionerna på alla produkter påber år avvecklades utomsamma
sedan dess årsni-sumtionsmjölk. mjölksubventioner har legat påUtgående
juliMkr exklusive den l 1987 beräknas årsbe-vån 2 400-2 500 Frånmoms.

Mkrreduceras med Mkr. beror 250 på politiskloppet 300 Däravca en
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överenskommelse reducera subventionen liter försåld mjölk och 50att per
Mkr väntad nedgångpå i mjölkkonsumtionen.en

Regeringens överenskommelse med jordbruket den 17 november 1986
innebar bl överenskomna olikaprishöjningar på produkter senareladesatta
till den juli 1987. För perioden november intilll 17 1986 utgången juniav
1987 kompenseradesjordbruket prishöjningarför uteblivna medelst budget-
medel.

4.4.2 Olika effekter livsmedelssubventionernaav

En effekt livsmedelssubventionerna de ändrat de relativa prisernaär attav
för olika produkter inom livsmedelssortimentet och därmed också konkur-
rensförutsättningarna för subventionerade och icke subventionerade pro-
dukter. Detta ha skett mindre medvetet fråneller statsmakternassynes mer
sida. livsmedelssubventionerDe kom till i samband stimulanspa-medsom
ketet år förutsattes1974 konsumtionen ökad konsumtion sub-styra mot av
ventionerade produkter.

Uppbyggnaden livsmedelssubventionerna under perioden 1973 1976av -
skedde samtidigt utvecklingen konsumenternas disponibla inkoms-som av

relativt medförde ökning konsumtionenDettater var gynnsam. en av av
subventionerade livsmedel. Därigenom fick producenterna signaler att ut-
öka produktionen och produktionskapaciteten i förädlingsindustrin. in-Då
vesteringsplanerna hade effektuerats i slutet 1970-talet marknadssitu-av var
ationen dock Utvecklingen konsumenternas disponibla in-aven annan.
komster inte längre lika och under perioden 1981-1983var gynnsam av-
vecklades samtliga livsmedelssubventioner med undantag subventioner-av

för konsumtionsmjölk. medfördeSammantaget detta konsumtionenattna
tidigare subventionerade produkter stagnerade/ gick ned. Därmed tordeav

statsmakternas agerande i samband med tillkomst och avveckling livsme-av
delssubventionerna bidragit till utvecklingenha den obalans in-mellanav
hemsk produktion och konsumtion jordbruksprisreglerade produkterav

kännetecknar l980-talet.som
effekt livsmedelssubventionerna redovisas i mjölk-"VartEn gårannan av

subventionerna SPKs PM-serie promemorian skrevs kvar-1985:11. Då
stod subventionerna konsumtionsmjölk.endast på Detta ansågs tala för att

haft specielltstatsmakterna har intresse hålla konsumentpriset påett attav
just denna produkt lågt i förhållande till övriga jordbruksbaserade produk-

promemorian sammanfattas slutsatserna sålunda:Iter.

redovisat material visarHär emellertid under perioden 1973 1985att -
konsumtionsmjölk inte billigare förhar blivit relativt konsumenternasett

och subventionerdet mjölk. ställetän smör utgår på Iost, trots attt ex
indikerar materialet mjölksubventionerna har till hållaäven gåttatt att

priserna på och smör.t ostnere ex

Sammantaget innebär statsmakternas agerande i fråga livsmedelssub-om
konkurrensförutsättningarnaventionerna för olika livsmedelsprodukteratt

har ändrats icke förutsebart försvåratpå har blsätt. Dettaett ta ex en mer
långsiktig planering för de företag verkar inom livsmedelsområdet.som
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jordbruksprisregleringens5 Hur

omfattning påverkar priser och
konkurrens förädlingsindustrii och
handel

5.1 Allmänt

Jordbrukspolitiken i Sverige och i andra länder har påverkat förhållandena
på de internationella marknaderna för jordbruksprodukter på sättett som
reducerat möjligheterna imponera och många slags livsme-att exportera
delsprodukter. Detta gäller inte minst i dagens läge, då överskottssituationen
för jordbruksproduktermånga hos producentländer USA ochstora som
EG-länderna medfört världsmarknadspriserna ligger på lägre nivåatt änen
i början 1980-talet.av

Begränsningar i möjligheten importera jordbruksprisregleradeatt pro-
dukter det förhållande främstär påverkat konkurrenstrycket på densom
inhemska marknaden, d grånsskyddet medför de verksammaärattv s som
på den inhemska marknaden för jordbruksprisreglerade produkter utsätts
för mindre konkurrenstryck iän läge gränsskydd. Samtidigtett ett utan
innebär andra länders jordbrukspolitiska åtgärder de svenska livsmedels-att
företagens utvecklingsmöjligheter begränsas. Detta gäller utnyttjandett ex

de stordriftsfördelar, volymer ochstörre utökad skulleav exportsom en
medföra.

Gränsskyddet i sig således denutgör konkurrensbegränsningenstörsta
inom jordbruksprisregleringen. Men redovisats i föregåendenärmastsom
kapitel innebär avgifts-även och bidragssystemen inom jordbruksprisregle-
ringen prisavvägningen mellan enskilda produkter påverkasatt och därmed

konkurrensförutsättningarnaäven för berörda produkter.
Ett förhållande inom jordbruksprisregleringen kanannat påverkasom

priser och konkurrens förläggerär prisregleringsledet. fram-Somvar man
hållits i avsnitt 3.4.2 det logiskt prisregleringsledet priset tillavsågattvore
producent, eftersom jordbruksstödet skall jordbrukarna.tillgå Så dockär
fallet endast i begränsad omfattning för vissa vegetabilier, vilket framgår av
uppgifterna i figur flertaletFör produkter ligger prisregleringsledet i det

k partiledet, vilket medför prisregleringsledet omfattar vissa funktioneratts
dessa priser täcka. Därför innefattas bl kostnader för slakt ochsom avses a

för tillverkning olika mjölkprodukter i nuvarande regleringssystem.av
Det förhållandet även delar förädlingsindustrin faller inomatt av reg-

leringen medför det inte finns garanti förnågon prisstödet tillförsatt att
primärproducenterna/jordbrukarna i avsedd utsträckning. Systemet inne-
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kostnadsövervältring mellan ickerisk förvidare det bl föreliggerbär att a
utnyttjas konkurrens-skulle kunnareglerad reglerad produktion, vilketoch

kförläggning till detprisregleringsledetsframförmässigt. det alltMen är s
dominansägarstruktur, överkoncentreradmedkombinationpartiledet i

konkurrensförutsättning-medförakanprisledarskapråvaran, attm m som
produktområden.berördainomverkarför de företagskiljer sig åt somarna

detärbakgrund vad nämntsi avsnitt 5.3. MotbehandlasDetta ovansomav
påverkakanpåverkar/förhållandenolikaförst belysaintresse att somav

för företagen.konkurrensförutsättningarna

marknadsförutsättningargrundläggandeExempel på5.2

5.2.1 Produkterna

olikamöjligheterochimportkonkurrensFörekomst att exportera pro-av
verkarföretagenväsentliga förfaktorergenerellt ärdukter är somsett som

in-gränsskyddet deninnebärframhållitstidigaremarknad. Som attpå en
skyddas. Dettaprodukterjordbruksprisregleradeförhemska prisnivån

skyddas iprodukterproduceradeinhemsktavsättningenmedför va-att av
reglerade produk-för demarknadssituationenalltefteromfattningrierande

terna.
inhem-i regel för deförsvåraråtgärderjordbrukspolitiskaländersAndra

föravsättningfinna lönsamjordbruksprodukterproducenternaska att enav
iproducenternainhemskademedförutomlands.sådana produkter Detta att

lönsamför uppnåmarknadensvenskahänvisade till denär att enstort
produkter.avsättning sinaav

innebär bero-marknadeninhemskatill denanknytningenstarka ettDen
utvecklas.livsmedlen Ijordbruksprisregleradedeende hur efterfrågan påav

jord-konsumtionen mångastagnerade/minskadebörjan 1980-talet avav
överskottspro-det kförsvåravilket bidrog tillbruksbaserade livsmedel, att s
i avsnitt 4.4.2tidigare nämntsjordbruket. Sominom det svenskablemet

livsmedelssubventionernakonsumtionsutveckling bl pådennaberodde atta
samtidigt kon-konsumtionsmjölk,bort alla produkter påpå utomtogs som

Konsumtionsutvecklingen förgick ned.disponibla inkomstersumenternas
substituer-produkternai vad ärolika produkter också beroende månär av

avsnitt 4.1bara andra produkter segentemot

Ägarstruktur5.2.2 m m

då särskilt påmarknad ochkonkurrenssituationenför påbetydelseAv en -
företag konkurrerarfinnsdet mångaskyddad marknad är somomen -

tillverk-liksom inomlivsmedelsindustrin harmarknad. Inompå denna
företag.färreutveckling störreningsindustrin i övrigt skett mot menen

lantbruksko-produktområdena har dejordbruksprisregleradedeInom
gällerställning. Dettaofta fått dominerandeoperativa föreningarna t exen

Lantbrukskooperationen har ocksåslakteriindustrin.mejeriindustrin och en
kvarnindustrin, fjäderfäbranschenstyckningsindustrin,stark ställning inom
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och vid tillverkningen mjukt matbröd. Lantbrukskooperationensav nuva-
rande starka ställning inom förädlingsindustrin får bakgrund denmotses av
historiska utvecklingen. Under 1930-talet, då grunden för nuvarande reg-
leringssystem lades, fick lantbrukskooperativa organisationer viktiga upp-
gifter inom prisregleringarnas och organisationsarbetet därigenomram gavs

direkt samhälleligt stöd.ett
Även icke lantbrukskooperativa företag har dominerande ställningen

inom jordbruksprisreglerade produktområden. Exempel härpå detär nume-
Volvoägda Sockerbolaget AB, tillverkaär socker iensamt attra som om

Sverige och det konsumentkooperativa företaget Karlshamns AB, ärsom
vissa inom fettvamindustrin fettvaruindustrin beteck-ensamt om processer

dock konkurrensutsatt industri.nas som en
Även den regionala strukturen har betydelse från konkurrenssynpunkt.

vissaInom branscher kan närheten till marknaden viktig. Detta gällervara
främst färskvaror stycknings- och charkprodukter mjuktoch matbröd.som
lnom dessa produktområden konkurrerar ofta lantbrukskooperativa, kon-
sumentkooperativa och privata företag sinsemellan marknaden.om

5.2.3 Förhållanden leverantörssidan

Den primära förädlingsindustrin, mejeri- och slakteriindustrierna, ärsom
helt beroende råvaruleveranser från jordbrukarna. Lantbrukskooperati-av

föreningar så all helmjölk och 80 detar totalaemotva gott procentsom ca av
Ävenslaktdjursleveranserna. inom andra produktområden lantbruks-är

kooperativa föreningar/ företag den dominerande jordbru-mottagaren av
karnas råvaruleveranser. gällerDetta spannmål, fabrikspotatis, ochäggt ex
ñäderfä. På sockerområdet dominerar dock privatägt företag, Sockerbo-ett
laget. Producenterna har inga alternativa sockerbetsskördenmottagare av

sigvända till.att
Medlemmarna i lantbrukskooperativa föreningar kär leverans-genom s

plikt skyldiga stadgeenligt sinaleverera alla produkter till föreningarna.att
Efter överläggningar med vissa uppmjukningarNO har dock skett i denna
leveransplikt. För föreningarna råder k mottagningsplikt, d de skyldi-ärs v s

leveranser helmjölk, slaktdjur från sina medlemmar.att ta emot etcga av
Den lantbrukskooperativa dominansen jordbruksråvarorna detöver gör

ibland försvårt icke lantbrukskooperativa företag komma önskadöveratt
råvara till den vidareförädlingen. I det läge uppkommit iegna som nu sam-
band med jordbrukets överskottsproblem, då bl slakt- mjölkvolymerocha

ned, finns det risk för dessa förhållanden försämras. visarDettaattpressas
bl anmälningar till NO angående fördelning slaktkroppar till privata av
styckningsindustri under 1986.

5.2.4 Förhållanden kundsidan

Livsmedelsindustrins produkter levereras till vidareförädling och/ eller till
handel och storhushåll för vidare förmedling till konsumenterna. Sådana
förhållanden områdestäckning rikstäckning kontra lokal täckning,som
specialisering olikapå kundkategorier dyl har betydelse för företagetso
konkurrenssituation.
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medfört färretidigare har strukturutvecklingen störreSom nämnts men
kon-motsvarande har det skettföretag inom förädlingsindustrin. På sätt en
ochdagligvarublock ICA, KFcentration inom handeln mot tre stora #

koncentrationen inom han-Carnegie-Detaljinvest-C/D-gruppen. Genom
möjligtställning det för denhandeln kommit erhålladeln har göratt somen

prissättning liksom derasåtminstone mindre företagensstarkt påverka deatt
marknader.möjligheter utanför sina lokalanåatt rent

5.2.5 Produktionsinriktning, integration m m

produktmix har bety-produktionsinriktning ochSådana förhållanden som
företag tillverkarkonkurrensförutsättningar. Ettför företagensdelse som

företagfördela riskerna bättremöjlighet änolika produkter harmånga ettatt
företagköttvaruområdet förekommerfåtal produkter.med Inom tett ex

de konsu-slakteriföreningar ochflertaleturval produktermed brettett av -
bådeproducerarcharkfabrikernastycknings- ochmentkooperativa som

företagoch andrafärdiglagadcharkuterivaror ochstyckade matvaror, -
huvudsakligensortimentsmalttillverkarPastejköket AB etttex somsom

leverpastej.
integra-förekomstenMarknadsförutsättningarna påverkas också avav

inte varjeföretag behöververtikal. integreratbåde horisontell och Ition ett
för företagetresultatetför sig ihop det det totalaVerksamhetsgren gå är-

möjligheter till resultatut-finns såledesVid integrerade företagräknas.som
konkurrensfördel.olika vilket kanjämning mellan vara engrenar,

möj-kostnadsstruktur,företagensbetydelseAndra förhållanden ärt exav
utnyttja stordriftsfördelarlighet att m.m

konkurrensbegränsningar5.2.6 Konkurrensmedel -
marknadsandelar tillgripersinabehålla eller kanske ökaFör kunnaatt --

konkurrensmedel priset.viktigt Fö-företagen olika konkurrensmedel. ärEtt
marknad kan bli prisledare påinflytandemed dominerande påretag ett en

pris-vid sinmedför konkurrenternadenna marknad. prisledarskapDetta att
för kommadennes prisersättning följer prisledaren och ibland undergår att

möjligheter höjasmåin marknad. har konkurrenternapå Däremot atten
sina priser prisledarens.över

andra konkurrensmedelvarierande omfattning företagen tillämpal kan
åtgärder reklam och kam-rabatter försäljningsstimulerandeoch somsom

produktutvecklingproduktkvalitet, sortimentsbredd,panjer samt m m.
samarbetsformer mellan fristå-Ibland kan driva fram olikakonkurrensen

oli-varumärken ochende företag, försäljningssamarbete,t gemensammaex
i vissa fallkonkurrensenka avtal med andra ord uppstårtyper genomav -

konkurrensbegränsningar.
regi-överenskommelserkonkurrensbegränsandeoch andraKartellavtal

kanolika ochkanellregister. Avtalenlöpande i SPKs är ttyperstreras exav
avse:

iåtagandeexklusivitet i regelmarknadsdelning, parten attett enaav--
andrafrån sälja till den parten,endast köpa ellerfråga viss varaom en
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prissättning,-
samgående i fråga inköp, produktion försäljning,ellerom-
konkurrensklausul i samband med företagsöverlåtelse.-

5.2.7 institutionella förhållanden

Företagen på marknad givetvis beroendeär den institutionellaen av ram
inom vilken de verkar. Inom livsmedelsområdet har de jordbrukspolitiska
åtgärderna främstoch då jordbruksprisregleringen betydelse. Tidigarestor
har livsmedelssubventionerna,även nämnts förändrade konkurrens-som
förutsättningarna mellan subventionerade och icke subventionerade livsme-
del.

Även andra regleringar och statliga åtgärder påverkar givetvis företagens
agerande och möjligheter Som kanexempel de subven-nämnasatt attagera.
tionerade livsmedlen under helanästan 1970-talet och de första åren under

Även1980-talet har berörts olika prisreglerande åtgärder. under har1987av
det funnits allmänt prisstopp berörtäven livsmedelsområdet.ett Ettsom

exempel livsmedelslagstiftningenär ställer olikaannat många krav påsom
företagen.

5.3 prisregleringsledetsHur förläggning påverkar priser och
konkurrens

5.3.1 års1985 livsmedelspolitiska beslut

Nu gällande jordbrukspolitiska/livsmedelspolitiska riktlinjer fastställdes av
riksdagen ijuni 1985rskr 1984/85:393 på grundval regeringens proposi-av
tion 1984/852166 och jordbruksutskottets betänkande JoU 1984/85:33. Vad
gäller frågan val prisregleringsled beslöts följande:om av

Prisregleringen för jordbruksprodukter bör liksom f i huvudsakn avse
partiledet för animalieprodukter och odlarledet för vegetabilieprodukter.
Inom för den nuvarande regleringen följandebör åtgärderramen genom-
föras.

Som första bör företag med integreradett produktionsteg snarast-
möjligt dela redovisningen mellan verksamhet inom ochupp utom
jordbruksprisregleringen.
Som andra bör berörd förädlingsindustri frivilligtett möj-steg pröva-
ligheterna dela verksamheten i fristående juridiskaatt enheter.upp
Vid jordbruksprisöverläggningarna bör i fortsättningen huranges-
mycket producentpriserna kan förväntas stiga till följd den före-av
slagna paniprishöjningen.
Uppföljningen föreslagnade åtgärderna bör åläggas jord-statensav-
bruksnämnd.

I propositionen kritik har riktats prisregleringsledets förlägg-att motanges
ning till partiledet. Det har bl hävdats företag bedriver verksamhetatta som

inomsåväl regleringen får konkurrensfördelarutom företagsom gentemot
enbart verkar utanför regleringen.som
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till åtgärderrefererade förslag tDepartementschefen motiverar exovan
jordbruks-ochverksamhet inomredovisningen mellandela utomatt upp

följandeprisregleringen på sätt:

förädlingen bordejordbrukarna ochförsta hand förPrisstödet iär avsett
regleringen. Principiel-utanförmöjliga utsträckning hållasdärför i största

den bedömningdelar dockför flyttning regleringen. Jagskäl talar aven
börremissinstanser detkommittén och flertaletgjorts att nu varasom av
åtgärderproblemenmed delmöjligt komma till rätta storatt genomen av

får konsumenternanuvarandeinom den nuvarande regleringen. I system
i förädlingsindu-förhållandevis insynvid prisöverläggningarna storen

granskas försärredovisas ochstrins verksamhet kostnadernaattgenom
skullekonsumentdelegationen och LOsig. har påtalats blSom enav a

för konsumenter-ökade kostnaderflyttning regleringen kunna leda tillav
förädlingsledet.i förstabl grund den bristande konkurrensenpåna a av

vidförenklingar skulle uppnåsdessutom tveksamtDet någraär enom
alternativi detta mås-flyttning regleringen eftersom gränsskyddet ävenav

förädlade produkter.te avse

prisregleringsle-effekterredovisas dedelavsnittefterföljandeI närmast som
hjälpmedkonkurrensochprisertill k partiledet har påförläggning detsdets

produktområden.frånexempel någraav

Köttvaruomrâdet5.3.2

konkurrensstruktur ochKöttbranschenutredningenhar iSPK -
inomkonkurrensförhållandenochredovisat struktur-SPKUS 1983:19

belysescharkuteritillverkning. Därochstyckningsverksamhetslakterier,
kombinationiutformningjordbruksprisregleringenseffekterdeäven som

priser och konkurrens.ställning har pålantbrukskooperationens starkamed
förinomi olikadiskuteratsproblematik har även rapporterDenna ramen

frånjordbruksprisreglering"Prisstöd ochiarbete, rapportLMKs t ex -
frånoch Rapport1984:10prisregleringsfrågor Ds Joförexpertgruppen

Materialet i1984:13.industrifrågor Ds Johandels- ochförexpertgruppen
utredningsrapporter.från nämndai huvudsak hämtatsdetta delavsnitt har

Allmänt

fläskfår och lammkalvkött, köttköttvaruområdet nötkött,Inom är samtav
endasthar gräns-prisgränser. Hästköttförsedda med mittpriser och numera

utveckling.följa nötköttetsför hästköttskydd. Prisutvecklingen anses
d i helkropps-partiledet,regleringen i det kSom tidigare skernämnts svs

hoshemmadjuretledet. innebär det värdeDetta utöver representeraratt
prisregleringsledet ocksåiavräkningsprisledet ingårdjurproducenten

vanligtvisuppslaktningför avlivning ochkostnader intransport, ut-samt
hudar ochtill biprodukter,köparen. Värdet ttransport organvaror,av ex

avräkningspris- ochmellanhärvid från kostnader uppstårdras deav som
prisregleringsledet.
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Principie/Ia .svagheter i systemet
Som tidigare framhållits prisstödet djurproducenterna.är för Detavsett
hade därför varit logiskt prisregleringsledet hade legat i avräkningspris-om
ledet. Med nuvarande utformning regleringen blir producenterna bero-av
ende bl kostnads- och investeringsutvecklingen inom slaktledet ochav a
avräkningsprisernas efterstorlek varierar lönsamhetsutfallet hos de olika
slakterierna. livsmedelspolitiska försökerI 1985 års beslut beakta detta.man
Vid jordbruksöverläggningarna bör nämligen hur mycket producent-anges
priserna kan förväntas stiga till följd den föreslagna partiprishöjningenav
avsnitt 5.3.1.

Kostnaderna inom slaktledet kompenseras jordbruksprisreg-således via
leringen. den mån slakterierna endast bedriver slaktverksamhet uppkom-I

inga svårigheter redovisningssammanhang. Svårigheter särskiljaattmer ur
slaktledets kostnader från kostnaderna för andra verksamhetsgrenar kan
däremot uppkomma vid de integrerade företagen och då huvudsakligen
inom lantbrukskooperationen. Risk föreligger kostnader för styck-att t ex
ning övrigoch vidareförädling kött redovisas kostnader inom slakt-av som
verksamheten. Jordbruket skulle därigenom totalt kunna erhålla för högsett
kostnadskompensation inom för jordbmksprisregleringen och skulleramen
därigenom fåockså för prishöjningar jordbruksregleradepåstörreutrymme
livsmedel antingen inom köttvaruområdet eller inom något annat pro--
duktområde. Det måste påtalas det här sig risk för kostnads-röratt om en
övervältring. Någon övervältring kostnader slakteriverksamhetenpå harav
inte kunnat påvisas vid SPKs granskning materialet i samband med jord-av
bruksöverläggningarna.

SPKs köttbranschutredning visar vidareförädlingen styckning ochatt
charktillverkning i fem slakteriföreningar under inte sina1980 och 1981 bar
kostnader och därmed bl inte lämnade något bidrag till täckande kapi-a av
talkostnaderna. resultatutjämning gjordesEn således slaktverksamhe-mot

Härigenom har föreningarnas för utbetalning avräknings-ten. utrymme av
priser till djurproducenterna reducerats.

Redovisat material endast varför det inteåren 1980och 1981, går attavser
dra några generella slutsatser för längre period. Exemplet illustrerar docken
svårigheten via prishöjningar i partiledet djurproducen-ävenatt garantera

höjningar i avräkningsprisledet.terna

Resultatuljämning och râvarufördelning

Som tidigare integration möjlighet till resultatutjämningnämnts mellanger
olika verksamhetsgrenar inom företag. köttvaruområdetInom detärett
främst de lantbrukskooperativa slakteriföreningarna med verksamhet inom
slakt, styckning, charkproduktion och vidareförädling har möj-annan som
lighet utnyttja sådan utjämning och därmedse ovan uppnå konkurrens-att
fördelar icke integrerade köttförädlingsföretag utanför den lant-gentemot
brukskooperativa sektorn. Vid kostnadsökningar inom köttvaruförädlingen

de icke integreradeär företagen beroende de integrerade slakteriföre-änmer
ningarna höja sina priser. Eftersom slakteriorganisationen prisleda-ärattav
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integrerade företagen inteköttvaruområdet kan emellertid de ickeinomre
konkurrenspressensidigt höja sina priser, varför de för starkareär utsatta en

slakteriföreningarna.de integreradeän
Lantbmkskooperationen dominerande ställning vad gällerhar också en

för viktig tillköttråvaran och 80 slakten. orsakEnprocentsvarar ca av
denna dominans medlemmarna i slakteriföreningarna skyldigaär äratt att
leverera sina slaktdjur till den föreningen. Integrationen inom lant-egna

möjligheterbrukskooperationen innebär till både kostnads- och kvalitets-
fördelar förädlingen. Råvarutillförseln tillvad gäller köttrâvara till den egna
köttförädlingsverksamheten viktig för köttbranschens företag, eftersomär
köttråvarukostnaden den i särklass kostnadsposten inom styck-är största -
ningen nettoförsäljningsvärdet inomden 85 ochutgör 90 procent av-
charkuteritillverkningen 50 70 procent.-

iLantbrukskooperationens starka ställning inom köttvaruomrädet har
olika konkurrensvârdandesammanhang särskilt uppmärksammats deav
myndigheterna. förvärvade slakteriorganisationen detUnder hösten 1980

icke lantbrukskooperativa styckningsföretaget, Samfod.största AB Förvär-
iprövning marknadsdomstolenNO till i MD. Enligt MDsvet togs av upp

beslut i lantbrukskooperationens förvärv Samfodslutet 1982 innebarav av
risk för skadlig verkan konkurrensförhållandena inom köttbranschen.påen

Under träffades Sveriges Slakteriförbund1983 överenskommelse mellanen
och NO vissa åtgärder för undanröja risken för sådana konkurrens-attom

Överenskommelsenbegränsningar. innebär bl a
Slakteriförbundet innan förvärvdet sluter eventuella avtalatt om av-

tillskall anmäla detta NO,företag inom köttbranschen
rekommendera slakteriföreningarnaSlakteriförbundet sigåtaratt att-

leveransplikt,avseende medlemmarnasvissa stadgeändringar
redovisa råvarufördelningenSlakteriförbundet sig pååtar öppetattatt-

olika avnämare,
slakteriföreningarnaförSlakteriförbundet skall verka öppet särre-attatt-

förädlingsverksamhet och produ-dovisar verksamhetsgrenarna slakt,
möj-centtjänter. Slakteriförbundet skall för SPK beredsverkaäven att

ochlighet granska i redovisningen fördelningsnormer vär-användaatt
deringsprinciper.

tidigare redovisats i avsnitt livsmedelspolitiska beslutSom 5.3.1 har 1985års
försökt beakta redovisade effekter integrerad verksamhet. be-Dåovan av

produk-stämdes nämligen första bör företag med integreradatt ett stegsom
tion möjligt dela redovisningen inom ochmellan verksamhetsnarast upp

jordbruksprisregleringen. berörd förädlingsin-Som andra börutom ett steg
dustri frivilligt möjligheterna dela verksamheten i friståendepröva att upp
juridiska enheter.

slakteriorganisationen har beaktat mellan NO ochöverenskommelsen
Slakteriförbundet. slakteri-särredovisar nämligenFr 1985 års boksluto m
föreningarna verksamhetsgrenarna produ-slakt, förädlingsverksamhet och
centtjänster i sina Sverige, dvsårsredovisningar. föreningarna i södraDe tre
Skanek i iMalmö, KBS Kristianstad och Scan KLS i Kalmar, har gått ett
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längre. Under hösten 1986 bildade desteg nämligen det till-gemensamma
verknings- och försäljningsbolaget Ovalen AB, skall ha hand till-som om
verkning och försäljning styckade och charkuterivaror och övrigaav varor
förädlade köttprodukter. Därutöver bildade Slakteriförbundet i januari
1987 dotterbolaget Scan Dukat för produktion försäljningoch k cent-av s
raltillverkade charkuterivaror.

Under år har försökt komma till med derätta överskottsenare man som
bl förelegat inom köttvaruområdet gäller nötkött fläsk.och Såväla pro-
duktionshämmande konsumtionsstimulerande åtgärder har vidtagits.som

bättreEn inhemsk balans mellan utbud efterfrågaoch har uppnåtts genom
minskad slaktdjursproduktion och således minskade volymer i slakt- och
styckningsverksamheten.

Konsumentkooperationen sålde sina slakterier början l980-talet. Un-av
der period l980-talet det endast Lithellsgruppen inom Provendoren av var
AB, Volvo-koncernen, vid sidan lantbrukskooperationen hadesom av pro-
duktion inom hela förädlingskedjan, från slakteri till charkuteri. Under 1987
sålde Lithells sina slakteri- och styckningsföretag till privat företag.ett annat

dettaI läge med minskade volymer köttråvara totalt får lantbruks-settav
kooperationens dominans köttråvaranöver betydelse frånän större konkur-
renssynpunkt. För nå så bra resultat möjligt har förädlingsföretagenatt som
intresse utnyttja sin kapacitet i möjligastörsta omfattning. Enligtattav an-
mälningar till NO hävdar privata företag inom styckningsindustrin deatt
inte fått sin andel köttråvaran.av

Det köttdjursproducenternaär på kort sikt avdrag på avräk-som genom
ningspriserna k slaktdjursavgifters i utsträckning får betala kostnader-stor

för överskottet inom köttvaruområdet exportbidrag dyl. Slakteriföre-na o
ningarna har intresse upprätthålla volymerna och utnyttja produk-attav
tionskapaciteten. De volymer inte kan säljas inom landet exporterassom
med hjälp exportbidrag, djurproducenternasåledes får betala. Här-av som
igenom kan intressekonflikt mellan djurproducenterna företrädareochen
för slakteriföreningarna föreligga, djurproducenternaäven sittom genom
medlemskap äger slakteriföreningarna.

Pris- och kønkurrensfärhâllanden i övrigt

Det jordbruksprisregleringenär i kombination med bl den lantbrukskoo-a
perativa dominansen på råvamsidan påverkar konkurrensförutsätt-som
ningarna till nackdel för de icke lantbrukskooperativa företagen inom kött-
varuområdet. Vidare har redovisats vilka konkurrensfördelar in-ovan som
tegrationen lantbrukskooperationen. lantbrukskooperationensMenger
starka ställning inom köttvaruområdet påverkar konkurrensförutsätt-även
ningarna på andra sätt.

I kraft sin dominans i helkroppsledet och sin totala överblickav genom
över köttvarumarknaden har slakteriorganisationen blivit prisledaren på
såväl helkroppsmarknaden på marknaden för styckade ochsom varor -

mindreän markant för charkuterivarusortimentet helhet. Kon-om som-
kurrenterna har möjlighetersmå höja sina priser slakteriorganisatio-överatt
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slakteriorgani-tvingas ofta de mindre företagen gå underTvärtom attnens.
få säljaför huvudsationens priser eller erbjuda högre rabatter överatt taget

kommitkoncentrationen inom handeln har handelntill handeln. Genom att
starkt påverka åtminstoneställning det möjligt för denerhålla gör atten som

möjligheter utanförde mindre företagens prissättning liksom deras nåatt
sina lokala marknader avsnitt 5.2.4.serent

aviseringstid i allmänhet fyravidare vanligen vissHandeln kräver en -
medföra konkurrens-veckor för kommande prisändringar. kanDetta-

stycknings-charkföretagen under aviseringsti-nackdelar för de privata som
råvaruprishöjningar, grund avi-den kan drabbas omedelbara påsom avav

produktpris-i lika snabbaseringsplikten till handeln inte kan kompenseras
integrerade, mark-höjningar. konkurrensnackdel deDenna accentueras om

litet sikt höja sina prisernadsledande företagen väljer inte heller på längreatt
fråga. kraft sitt prisledarskap har lantbrukskooperatio-på produkterna i I av

olika föräd-möjlighet synkronisera prisändringar köttråvara ochpåattnen
lade köttvaror helt konkurrenterna.på sätt änett annat

5.3.3 Mejeriområdet

lantbrukskooperativa inom mejeriområdetDen dominansen änär större
mjölkinom köttvaruområdet. Mejeriorganisation all invägd ochtar emot

för mejeriprodukter, mjölkpul-helt produktionen flytandenästansvarar av
och smörbaserade matfetter.ver

ickeInom ostområdet föreligger viss importkonkurrens. Vidare svarar
lantbrukskooperativa företag osttillverkning, Boxholmför begränsad t exen
Ost AB. Söderåsens Ysterier tillverkar margarinost och O KavliAB bl ABa
smältost.

Mejeriorganisationen således för visst konkurrenstryck inomär utsatt ett
ostområdet. för matfettsområdet, prisavvägningenDetsamma gäller där
mellan och margarin redan behandlats i avsnittsmör 4.3.3.

Vidare har de traditionella gräddprodukterna för konkurrens frånutsatts
"nya" produkter avsnitt Fruktyoghurt tillverkas mejeriorganisa-se 4.3.4. av

viss import. Vad gällertionen och Margarinbolaget AB. Vidare förekommer
mejeriernamejeriorganisationens fruktyoghurt har ifrågasätts de priserom

med produktionen ochför denna produkt sådana de täcker allaärtar ut att
försäljningen förenade nedan.kostnader se

Tillgången på råvaror

mjölkråvara. BetydandeMejeriorganisationen dominerar helt tillgången på
industrimjölk och grädde, mjölkpulver, kon-kvantiteter olika tav varor, ex

mejeriorganisationen.densmjölk smörolja, till företag utanföroch levereras
från mejeriorganisa-företag således beroende råvaruleveranserDessa är av

för vissa mjölk-tionen priserna dessa Prisernapå råvaror. tsamt varor, exav
jordbruksöverläggning-och industrimjölk, fastställs i samband medpulver

träffasandra ystmjölk till Boxholm Ost AB, avtalFör råvaror, t omarna. ex
mejeriförening.prissättningen företaget i fråga och levererandemellan
margarinindustrinmejeriområdet har priset mjölkråvara tillInom bl påa
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varit föremål för diskussion. Vidare hade det privatägda Hammerdals Meje-
svårigheter få råvara till sin osttillverkning i början 1980-talet osttill-att av

verkningen nedlagd.
De medel statensjordbruksnämnd för närvarande har tillgå försom att att

fördelning råvara främst förhandlingstyra medär rävaruleverantö-av m m
och indragning det k utjämningsbidraget. Dessutom har JN möj-rerna av s

lighet underlätta import jordbruksprisregleradeatt av varor.

Produktion ochinom jordbmksprisregleringenutom
Merparten mejeriernas kostnader kompenseras inom för jord-av ramen
bruksprisregleringen. En kostnadsfördelningsproblematik liknande den
inom köttvaruområdet, och liksom där generell karaktär, finns också närav
det gäller mejeriorganisationens fruktyoghurt och juice i konkurrens med
privata företag. Huvudfrågan tidigareär, nämnts, de priser meje-som om
riorganisationen för dessa produkter sådanaär de täckertar alla medut att
produktionen och försäljningen förenade kostnader.

De kostnader främst diskuterats i detta sammanhang kostnadernaärsom
för lagring och distribution. Mejeriorganisationens fruktyoghurt och juice
distribueras nämligen tillsammans med övriga mejeriprodukter direkt till
detaljhandeln. Extrakostnadema för med dessaäven produkter vidatt ta
leveranser övriga produkter till butikerna torde relativt kansmå. Härav vara
mejeriorganisationen således utnyttja de stordriftsfördelar i distributionen

monopolställningen beträffande mjölkprodukterna organisationen.som ger
kan uppfattasDet rimligt mejeriorganisationen får utnyttja dennaattsom

kostnadsfördel och effektivitetsvinst. Men denna kostnadsfördel har sam-
band med monopolsituationen inom mjölkdistributionsområdet och de pri-

fruktyoghurt- juicetillverkarnaoch har intevata möjlighet byggaatt ettupp
liknande distributionssystem och nå kostnadsbesparingar. För attsamma
kunna hävda sig måste de privata företagen försöka bli effektivare i något

avseende. Det blir inte konkurrens likaannat på villkor. dettaFör skulleen
krävas mejeriorganisationens fruktyoghurt och juiceatt belastades med
kostnader motsvarande dem skulle uppkomma produkterna intesom om
kunde samdistribueras med monopolprodukterna.

5.3.4 Sockerproduktionen

Som inämnts avsnitt 3.4.2 särbehandlas socker i jordbruksregleringssam-
manhang, eftersom sockerprisförändringarna bestäms i särskilda överlägg-
ningar. Sockerpriset regleras i flera led: priset till odlarna sockerbetor,av
sockerindustrins avräkningspris för strösocker tillverkat svenska betorav

Sockerbolagets pris församt allt strösocker tillverkat i Sverige oavsett om
råvaran inhemskär eller importerad. Det privatägda Sockerbolaget AB är

tillverka socker i Sverige.ensamt attom
Eftersom det i detta fall sigrör monopolmarknad blir frågeställ-om en

ningen administrativ prissättning med direkt samhällelig insyn i ochom
kontroll verksamheten kan den effektivitetersätta i verksamhetenav som en
fri konkurrens förutsätts medföra. Det är svårt bilda sig säker uppfatt-att en
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effektivi-produktionenspåverkatharfrånvaron konkurrensning hur avom
tet.

industrifrägor Ds Joochför handels-frånl expertgruppenrapporten
förproduktionskostnadernaeffekterna påförsöker bedöma1984:13 man

importkonkurrens. lökadSverigeikonsumerassockerdet rap-av ensom
Danmark:iförhållandenamedjämförelsegörsporten en

tillDanmark skersockerproduktionen imaterial tyder påTillgängligt att
Danmark saknarigrundi Sverige påkostnader änlägre att manav

di-specialsocker, producerasinklusivesockerraffmaderi allt socker,- betbruk. Detgenomsnittligt störreharbetbrukenvidrekt settsamt- ochfram prisertvinga lägrekunnautifrån skullekonkurrenstyder på att
sockerindustrin.den svenskaeffektivitet inomökadkräva

ned-åstadkommasenligteffektiviteten skulleökadeDen rapporten genom
statsmakternaframhållsSverige.flera betbruk i Detläggning att av ar-av

bibehållaskål önskatoch andraregionalpolitiskabetsmarknadspolitiska,
produktions-ökatenderardettaproduktionsstrukturnuvarande atttrots att

i Sverige.konsumerasför det sockerkostnaderna som

Spannmålsmarknaden5.3.5

jordbruks-producentledet.i Menregleringenspannmål liggerFör genom
reglerad,spannmålshandelni realitetenutformning ävenprisregleringens är

bransch.denna Dettakonkurrensförutsättningarna inompåverkarvilket
konkurrensochprisbildningSpannmålutredningredovisas i SPKs -

sammanfattar det sålunda:UtredningenSPKUS 1984:16.

prisodlarpris. Det ärpriset spannmål ärDetjordbruksreglerade på ettett
Vid dennaskördeåret.efterapril åretspannmål den lodlarenspå

spannmålshandel SSHSvenskregleringsföreningentidpunkt köper upp
inlösenpris. Dettapristill fastställtspannmålalla överskott ettettav -

priset.jordbruksregleradeinlösenpris den april detl är
pristill fastställtöverskottinlösen allamed garanteradSystemet ettav

Eftersomför spannmål. över-marknadsregleringeni pris- ochgrundenär
endast viddettain ochlösakan dock inte SSHskottet såär exponerastort

tid-före dennadärför spannmålförtidsinlösendenna tidpunkt. SSH
fastställdprisstegringsskala årpriser enligt kpunkt till lägre avsomen s

skaspannmålsexportennödvändig förförtidsinlösenSSH. Denna år att
dockmöjligt. SSH köperpriserkunna kontinuerligt och till braske så som

spannmålshandelnfråndirekt från odlarnainte spannmålen utan som
förserhandelnförsäkra sigsamlar odlarnas spannmål. För attatt omupp

möjliggör pla-därmedochunder åretkontinuerliga leveranserSSH med
möjlighet slutahandlaredennakontinuitet ioch attnering exporten gesav

avtal med SSH.
kontinuerligtblsig handelnspannmålshandlaravtal åtardessal atta

SSHåtagandeförfogande. dettatill Motspannmålställa garanterar
hante-ersättningarersättningar.vissa Despannmålshandeln avsersom

svenskadenoch påförsäljning påviddensammaring är exportsom
eftersommed spannmål,inrikeshandelnormgivande vidblirmarknaden

ersättningfå dennamöjlighetalltid har attspannmålshandeln att genom
spannmålen till SSH.sälja

tidpunkten den lår 1987ärFr mars.o m
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SSH köper spannmål endast från handelsföretag lägst har betalatsom
prisstegringsskalans pris till odlare. Inom regleringen bestäms således dels
det jordbruksreglerade priset inlösenpriset blir normgivandesom- -för prisbildning i odlarledet i form lägsta pris till odlare, delsettav en

förmarginal handelsledet blir normgivande i detta led lägstasom ett-pris till handeln. Spannmålspriset därföri praktikenär reglerat i två led -odlarledet och handelsledet till följd jordbruksprisregleringen. Förav-
handelns del innebär regleringssystemet såväl inköpspris försälj-att som
ningspris regleratär och marginalen såär given.att gott som

branschEn spannmålshandeln formellt ligger utanför densom- aegentliga jordbruksregleringen är således i praktiken genomreglerad till
följd jordbruksprisregleringen. För handelns del innebär detta för-av ett
hållandevis litet risktagande och säkerhet, också begränsatstor etten men

för affärsverksamhet. Detta innebär iutrymme sin litet förtur ett utrymme
impulser från marknaden incitament för effektiviseringar ochsom m m
ansträngningar för goda prestationer och kvaliteter. Eftersom markna-
dens stimulansmöjlighet begränsadär det viktigtär stimulanser säatt
långt möjligt i stället kan inom för regleringen. Regleringsprisetges ramen
är också flerapå olika differentierat försätt kunna denna stimu-att ge
lans.

5.3.6 Andra förhållanden påverkas jordbruksprisregleringens avgränsningsom av
l närmast föregående avsnitt har redovisats vissa effekter jordbrukspris-som
regleringens avgränsning har priserpå och konkurrens inom vissa produkt-
områden.

finnsDet andra invändningaräven riktats nuvarande Enmot system.som
sådan invändning är skulle kunna inflationsdrivandeatt systemet vara ge-

företagen mindre incitament hålla tillbakaatt kostnadsstegring-nom attges
eftersom de faktiska kostnaderna inom för nuvarande kompen-arna, ramen

sationssystem iersätts efterhand. Synes gälla vidäven nuvarande obund-
na överläggningar. Därigenom kan strävandena rationalisera och ef-att
fektivisera verksamheten komma minskas. Mot detta kansynsätt dockatt
hävdas eftersom kompensationen prishöjningatt likaär storges som en som
för alla företag kvarstår alltid incitament för de enskilda företagen hållaatt

kostnaden respektive effektivisera verksamheten.nere
En invändning framförts jordbruksprisregleringensärannan attsom av-

gränsning skulle kunna motverka strukturförändringar, inci-t attex genom
för företag etablera sig blir litet.tamentet att

5.4 Behandlingen konkurrensfrågorav

Konkurrenslagen KL syftar till främja från allmän synpunkt önsk-att en
värd konkurrens inom näringslivet. Den samhället möjlighet undan-attger
röja sådana konkurrensbegränsningar kan medföra skadlig verkan.som
Bl finns det sedan 1983 möjligheter med stöd denna lagstiftninga att av
förhindra företagsförvärv, förvärvet leder till dominerande marknads-om
ställning eller förstärker sådan marknadsdominans leder till frånsamten
allmän synpunkt skadliga verkningar. Näringsfrihetsombudsmannen NO
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åtalande respektiveoch marknadsdomstolen i detta sammanhangMD är
informeran-utredande ochuppgiftdömande myndigheter, medan SPKs är

de.
ingåkonkurrensbegränsningar kanomfattar emellertid inte deKL som

jordbruksprisregleringen. Konkur-offentlig reglering,led i tett exsom en
jord-skall hanteras ijordbruksprisregleringenrensproblem i samband med

anslutning tilltillskapades ikonkurrensberedning,bruksnämndens som
frånberedningen ingårjordbrukspolitiska1977 års beslut. l representanter

emellertid ingen be-Beredningen harjordbruksnämnden, och SPK.NO
jordbruks-fattas ihithörande frågorangåendebeslutslutsfunktion utan

regeringen och ihoskan överklagasNämndens beslutnämndens plenum.
fall i kammarrätten.vissa

föringripamöjlighetjordbruksnämndenhartidigare attSom nämnts att
främst för-till budsstår ärmedelfördelning råvara. Detex styra somav

bidrag.olika stöd ochindragningochmed råvaruleverantörerhandlingar av
och såimportmöjlighet underlättanämndenharDessutom att ansesom

ytterligareregeringenbemyndigandemöjlighet begärabefogat att omav
regeringenavvisade dockpropositionen 1984/ 85:l66sanktionsmedel. I

förelägga vitebefogenhetjordbruksnämnden skulleförslagLMKs attatt ges
konkurrensbegränsningar.medför komma till rättaatt

offentligaintresse för hurvisatunder 1980-taletStatsmakterna har reg-
sinenligtSåledes har NOkonkurrensförhållandena.leringar kan påverka

uppmärksammai uppgift attfrån den december 1982instruktion 2 om
effekterkonkurrensbegränsandeolämpligasig fårvissa samhällsåtgärder i
konkur-onödigtvis begränsarinslagverka föroch, där påkallat,så är att som

juliför deninstruktionen SPK ländring iundviks. Vidare kom enrensen
offentligabelysa hursärskiltåligger nämndendär det det1986, står att att

konkurrens-konkurrensförhållanden". Deregleringar påverkar pris- och
angående jordbruks-frågordock intevårdande myndigheterna kan ta upp

konkurrenslagen.förprisregleringen inom ramen
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Sammanfattande6 slutsatser

6.1 Allmänt

Inom jordbruksprisregleringen det gränsskyddet i sig denär utgör störs-som
konkurrensbegrånsningen i och med de inhemska jordbruksproduk-ta att

via skyddet mittpriserna i omfattning skyddas från importkon-terna storav
kurrens. medför förDetta högre konsumentpriser konsumenterna i Sverige
och begränsning i sortimentsutbudet.även en

Fördyringen gränsskyddet de inhemska jordbruksprodukternagenom av
innebär också försämring konkurrensförutsättningarna för dessaen av pro-
dukter icke jordbruksprisreglerade föreliggerprodukter. iDetgentemot
många fall substituerbarhet mellan jordbruksprisreglerade och icke reglera-
de produkter, varför prishöjningar jordbruksprisreglerade ickestörre på än
reglerade produkter innebära konsumtionsförskjutningskulle kunna moten

ickede reglerade produkterna. dock förhållandetDetta detmotvägs attav
de jordbruksprisreglerade produkterna baslivsmedelskaraktärär ochav

mejerivarorna och cerealieprodukterna så unika de inte kant attsom ex pass
substitueras i omfattning.någon väsentlig

Jordbruksprisregleringen ocksåinnebär fri prisbildning och fri kon-att
kurrens till del med administrativ styrning priserna påstor ersatts en av
jordbruksprisreglerade produkter. medfört administrativharDetta att en

byggts har hand och bidragssystemen inomavgifts-apparat upp som om
regleringen och de k marknadsreglerande åtgärderna. komplexet ingårIs
också förhandlingssystem. Den behärskar detta komplexa iett systemsom

och i alla dess delar utnyttja denna kunskapkan också ochstort - -
inflytandeeventuella till vinna konkurrensfördelar administrativ ipå vägatt

stället för försöka fördelaruppnå dessa i fri konkurrens.att
statsmakterna kan påverka priserna livsmedel flerapå på Detta kansätt.

ske införselavgifter, tullar, punktskatter skatt drabbarEnetc.genom som
alla produkter procentuellt lika mervårdeskatten. Ytterligareär sättett att
påverka priserna subventioneraär olika produkter i varierande omfatt-att
ning. Så skedde under 1973 och främst under de efterföljande åren, då
många k baslivsmedel subventionerades. Alla subventioner dem påutoms
konsumtionsmjölk avvecklades sedan under åren 1981-1983. Subventioner-

förändrade relativpriser och konkurrensförutsåttningar för olika livsme-na
delsprodukter. Genom uppbyggnaden och avvecklingen livsmedelssub-av
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ventionerna bidrog statsmakterna till utvecklingen den obalans mellanmot
inhemsk produktion och konsumtion jordbruksprisreglerade produkter,av

kännetecknar 1980-talet.som
får de jordbrukspolitiska åtgärderna antingen viabetalaKonsumenterna

konsumentpriser jordbruksreglerade livsmedel eller via högre skat-högre på
viktigaste medletbakgrund jordbruksprisregleringen detMot ärattter. av

flertal får via prisernaför försöka mål konsumenterna påuppnåatt ett
regio-för försörjningsberedskap,jordbruksprisreglerade produkter betala

Viasysselsättningspolitiska miljö- och resursmålnalpolitiska och mål, etc.
konsumenterna kostnader för livsmedelssubventionerskattsedeln betalar

och spannmålsöverskott m m.

Prisavvägningen olika6.2 mellan produkter

Vid jordbruksöverläggningarna, i regel fastställs totalttvå gånger året, ettom
kompensationsbelopp jordbruket. olikatill Fördelningen detta belopp påav
produkter sker sedan bl efter marknadsmässiga grunder, d åtminstonea v s
till del frikopplat från den kostnadsmässiga beräkningen totalbelop-en av
pet.

Priset viktigt inomkonkurrensmedel, vilket också användsär ett ramen
för jordbruksprisregleringens avgifts- Olika avgifter kanoch bidragssystem.

så priserna produkter substituerbara andraavvägas på äratt gentemotsom
produkter höjs. gäller för spannmålsprodukternaDetta t ex som genom
nuvarande uttagsprinciper för förmalningsavgiften fördyras ani-gentemot
malierna och margarinet fettvaruavgiften fördyras gentemotsom genom

VispÄdelTidigaresmöret. gällde detta också för särskildsom genom en
avgift fördyrades den traditionella vispgrädden. Då vill stär-gentemot man
ka konkurrenssituationen för viss reglerad produkt sker detta såledesen

avvägning avgifterna inom försämrar marknads-systemetgenom en av som
förutsättningarna för den konkurrerande och billigare produkten.- -

Det k Tulip-fallet ändringar i föränd-är exempel på hur gränsskyddetetts
konkurrensförutsättningarna för importerad Tulips bacon,rar en vara. som

konsumentermånga uppfattas produkt, hade under periodenbraav ensom
1981- 1986 fördubblat sin andel bacon-marknaden prisetän trots attmer av
på denna produkt låg högre flesta produkterna. Underpå de svenskaän
hösten 1986sänktes restitutionen införselavgiften för bacon. alternativEttav
hade varit de inhemska producenterna i utsträckning förbättratstörreatt
kvaliteten försökt tillbaka förloradesina produkter och därigenompå ta
marknadsandelar.

Prisregleringsledets6.3 förläggning

Ett förhållande inom jordbruksprisregleringen kan påverka pris-annat som
och konkurrens förlägger prisregleringsledet. logisktär Deter var man vore
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prisregleringsledet avsåg priset till producent, eftersom jordbruksstödetatt
skall till jordbrukarna.gå Så dock förär fallet endast vissa vegetabilier. För
flertalet produkter ligger prisregleringsledet i dets k partiledet, vilket medför

prisregleringsledet omfattar funktionervissa dessa priseratt som avses
täcka. Därför innefattas bl kostnader för slakt och för tillverkning olikaa av
mjölkprodukter i nuvarande regleringssystem. Prisregleringsledets förlägg-
ning till partiledet har motiverats med gränsskyddet främst bör omfattaatt
produkterna i den form de hari internationell handel.

Det förhållandet delar förädlingsindustrinäven faller inomatt av reg-
leringen medför det inte finns någon garanti för prisstödet tillförsatt att
primärproducenterna/jordbrukarna i avsedd utsträckning. Systemet inne-
bär vidare det finns risk för kostnadsövervältring ickemellanatt a reg-
lerad och reglerad produktion. Därigenom skulle totalt kun-sett

erhålla för hög kostnadskompensation inom för jordbruks-na ramen
prisregleringen och skulle därigenom också kunna få för störreutrymme
prishöjningar på reglerade livsmedel. I utredningen påtalas dock någonatt
sådan kostnadsövervältring inte har kunnat påvisas.

Det förhållandet delar förädlingsindustrin vad gäller mjölksidanatt av -
delenstörre mejeriindustrin faller inom regleringen medför vidareav att-

priserna vissapå produkter blir beroende de olika transaktioner skerav som
inom för regleringssystemet. Detta gäller bla produkterna inomramen
mjölkprisregleringen, där konsumtionsmjölken delvis får bära detex pro-
duktionskostnader för inte täcks försäljningsintäktersmör för smör.som av
Komplexiteten i regleringssystemet har också medfört mjölksubventio-att

avsedda hålla ned konsumentprisetär mjölk,på i realitetenattnerna, som
haräven gått till hålla priserna på och Sammantagetsmör.att tex ostnere

medför det förhållandet prisregleringsledet för många produkter ligger iatt
det k partiledet företag utanför den lantbrukskooperativa sektorn fåratts
verka i icke konkurrensneutralt klimat.ett

Det således främstär prisregleringsledets förläggning till det k partiledets
i kombination med koncentrerad ägarstruktur, dominans råvaran,över
möjlighet utnyttja integrationsfördelar, prisledarskap kan med-att m m som
föra konkurrensförutsättningarna skiljer för de företagsig åt verkaratt som
inom berörda produktområden. Detta gäller köttvaruområdet, där lant-t ex
brukskooperationen nämnda förhållanden har konkurrensför-genom ovan
delar sina konkurrenter inom den konsumentkooperativa pri-ochgentemot

sektorn. En tidigare SFK-utredning, redovisade förhållandenavata som
inom köttbranschen i början 1980-talet, visade nämligen bl slakte-attav a
riorganisationen kunnat utnyttja möjligheten utjämna resultatet mellanatt
olika verksamhetsgrenar och därmed också kunnat uppnå konkurrensför-
delar icke integrerade köttförädlingsföretag utanför den lant-gentemot
brukskooperativa sektorn.

Vad gäller mejeriområdet diskuteras bl transportkostnaderna för frukt-a
yoghurt juiceoch och de konkurrensfördelar mejeriorganisationen har,som
då organisationen kan utnyttja de stordriftsfördelar i distributionen som
monopolställningen beträffande mjölkprodukterna den. Mejeriorgani-ger
sationen samdistribuerar nämligen sin fruktyoghurt och juice med sina mo-



56

nopolprodukter. juicetillverkarna har inte den-De privata fruktyoghurt- och
möjlighet, varför det inte blir konkurrens lika villkor.påna en

Vad gäller sockerproduktionen, helt domineras det Volvo-ägdasom av
Sockerbolaget kan ifrågasättas den admini-AB, det enligt utredningen om
strativa prissättning med direkt samhällelig insyn i och kontroll verksam-av
heten tillämpas effektivitet i verksam-på detta område kan denersättasom
heten fri konkurrens förutsätts medföra.som en

Sammanfattning6.4

denprisbildningen och konkurrensen påordbruksprisregleringen påverkarJ
Gränsskyddet i sigmångahandasvenska livsmedelsmarknaden på sätt. ut-

jord-med de inhemskakonkurrensbegränsningen i ochden störstagör att
omfattning skyddasibruksprodukterna via skyddet mittpriserna storav

importkonkurrens.från
administrativ prissättning medför regleringen tillämpasInom enramen

förfastställs olikaprisökningsutrymmemarknadsmässiga inslag. Det som
tilljordbruksöverläggningarna baserasi samband medjordbruksprodukter

avgifts- bidragssy-de olika ochmarknadsmässiga grunder. Genomdel påen
administrativ påverkamöjlighetinom regleringen finns på vägattstemen

och därmedolika produkter/ produktgrupper ävenprisavvägningen mellan
Konkurrenssituationenkonkurrensförutsättningarna för olika produkter.

ochden konkurrerandeför reglerad produkt kan stärkas attgenomen -
regleringens avgiftssystem.fördyras inom förbilligare produkten ramen-

och förädlingen bordeför jordbrukarnaPrisstödet i första handär avsett
utanför regleringen. Principielladärför möjliga utsträckning hållasi största

delar föräd-förhållandetskäl för flyttning regleringen. Dettalar att aven av
nämligen vissalingsindustrin omfattas jordbruksprisregleringen harav

redovisatskonkurrenssynpunkt. Somnackdelar prisbildnings- och ovanur
partiledet i kombinationförläggning till det kdet prisregleringsledetsär s

första handråvarudominans i ska-med koncentrerad ägarstruktur, etc som
statsmakterna iinte komma ifråndessa nackdelar. kan dockMan att ettpar

producentkooperativa domi-historiskt perspektiv aktivt medverkat till den
jordbruksprisregleringen förstärktinom förädlingsindustrin och attnansen

också vissa delardenna utveckling. ordbruksprisregleringen innebärJ att av
förädlingsindustrin/vissa manufaktureringsskyddfunktioner erhåller ett ge-

kostnads-Jordbruksprisregleringen innebär vidaregränsskyddet. attnom av
legitimerasökningar föranledda prishöjningar i prisregleringsledet av

statsmakterna. prishöjningar förs vidare konsumentSådana sedan mot -
efter ipåslag ytterligare förädlingsmarginaler, procentpåläggeventuelltav
handeln denoch slutligen den procentuella mervärdeskatten. I mån stats-
makterna vill bryta denna kostnadsbaserade prissättning inom livsmedels-

omfattningområdet bör revidering jordbruksprisregleringens och av-en av
jord-bl riktasådan revidering skulle gå pågränsning Enövervägas. ut atta

prisregleringsledetbl flyttadirekt till producentema, dvsbruksstödet att a
till producentprisledet.
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Då statsmakterna ingår på marknaden och den fria konkurrensenersätter
med regleringar och andra administrativa åtgärder det viktigtär detatt
skapas konkurrensneutralaså förutsättningar möjligt för de företagsom

verkar på denna marknad. Sammantaget innebär jordbruksprisregle-som
ringen statsmakterna omfattningen och inriktningenatt dennagenom av
reglering från dennagör viktiga princip.ett avsteg
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