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Förord

Kommittén för reformering EU:s jordbrukspoli-av gemensamma
tik KomiCAP beslutade den 24 januari 1996 direktiv förom en

i första skulle analys dengöraexpertgrupp ett stegsom en av
hittills förda jordbrukspolitiken inom EU. Direktiven till expert-

redovisas i bilagagruppen

Expertgruppen har följande sammansättning:

Harald Svensson, Jordbruksverket ordförande
Carl Asplund, Finansdepartementet
Håkan Björklund, Utrikesdepartementet
Arne Gabrielsson, Livsmedelsindustrierna
Lars-Erik Hellberg, Svenska Lantarbetareförbundet
Marie Ingerup, Jordbruksdepartementet
Rein Karm, Grossistförbundet Svensk Handel
Mikael Kullberg, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Barbro Lindahl, Konsumentberedningen
Lars-Erik Lundqvist, Lantbrukarnas Riksförbund
Bengt Johnsson, Jordbruksverket sekreterare

Öhgren, Öster-Hans G huvudsekreterare i kommittén, och Anna
ling, biträdande sekreterare i kommittén, har också deltagit i ar-
betet.

I denna delrapport analyseras den hittills förda jordbrukspolitiken
i EU. Analysen sker i form dels teoretisk genomgångav en
grundad på välfärdsekonomisk dels deskriptiv redo-ansats,en en
görelse utvecklingen. Speciell tonvikt haröver lagts vid 1992 års
reform CAP. I redovisas analyser hur jordbruks-rapportenav av
politiken har påverkat effektiviteten, strukturen och inkomsterna i
produktionen. Konsumenternas och skattebetalarnas intressen har
också beaktats.



till kommit-har lämnatsDenna överexpertgruppsrapport nu
Kommitténunderlag för kommitténs överväganden.tén ettsom

1997.skall redovisa sina ställningstaganden den 30 junisenast

septemberJönköping den 15 1997

Harald Svensson
JohnssonBengt



Ordlista

Allokeringseffekt T.ex. negativ allokeringseffekt denären
förlust välfärd uppstår kon-av som om

marginella betalnings-sumenternas
villighet avviker från kostnaderna sett
marginalen för produceraatt en vara.

Arealuttag Arealuttag mark livs-tasavser som ur
medels- och foderproduktion mot att
ersättning ges.

Basareal arealDen det maximalt kansom ges
arealbidrag för, spannmål oljeväxter,
proteingrödor och areal.uttagen

CAP-reformen års1992 reform denav gemensamma
jordbrukspolitiken CAP.

Direktstöd Stöd till jordbruket i relation tillsom ges
antalet hektar eller antalet djur.

Exportbidrag Bidrag för överbrygga skillnadenatt
mellan prisnivån i EU och på världsmarknaden.

FEOGA:s garanti- Den del jordbruksfondEU:s sek-av som
tion finansierar utgifter för bl.a. intervention,

exportbidrag, miljöstöd generellasamt
areal- och djurbidrag.

FEOGA:s utveck- Den del EU:s jordbruksfondav som
lingssektion finansierar utgifter för bl.a. regionalstöd

och landsbygdsstöd.

GATT General Agreement Tariffs and Trade.on
Se WTO ochäven UR-avtalet.



Gemenskaps- EU:s gränsskydd inhemsktger pro-
preferens ducerade fördel jämfört medvaror en

import.

Gränsskydd Skydd i form tull eller avgiftav en som
läggs på importkonkurrerande varor.

Grön kurs Växelkurs vidtillämpas omräkningsom
från till nationell valuta vad gäller deecu
flesta stödformer jordbruket.till

ÅtgärdIntervention den inre marknaden i syfte att
hålla prisnivån, lagring, bidragt.ex.uppe
för viss användning eller undanförsel från
marknaden.

Kollektiva nyttig- En nyttighet det slagetär attsom av en
heter konsuments konsumtion nyttighetenav

inte påverkar kon-andra konsumenters
sumtion, landskap.öppett.ex.

Konsumentöverskott Skillnaden mellan konsumenternas totala
utgiftenvärdering och förenav vara

varan.

Kvot En viss kvantitet får produceras,som
eller med speciellaimporterasexporteras

villkor.

klarar stödMarknadsmiss- När marknad inte att utanen
allokera effektivt och denlyckande attresurser

kvantiteten antingen blir föromsatta stor
eller för liten i förhållande till kostnad-

för konsu-produktionen ocherna
värderingar.menternas



Marknadsreglering De jordbrukspolitiska medel ingår isom
marknadsordningen för respektive pro-
dukt, nämligen gränsskydd, intern mark-
nadsreglering produktionskvoter, export-
bidrag och intervention och direktstöd.

Oljeväxter Raps, solrosor och sojabönor.

Prisstöd Alla regleringsâtgärder syftar till attsom
stödja viss prisnivå.en

Produktstöd Regleringsåtgärder syftar till attsom
stödja produktion.

Producentöverskott Skillnaden mellan producenternas intäkter
och de rörliga kostnaderna.

Ärter,Proteingrödor bönor dock bruna bönor och söt-
lupin.

Spannmål Vete, durumvete, råg, korn, havre, majs,
râgvete och sorghum.

Spånadsväxter Lin, hampa och bomull.

Trindsäd Vicker, linser och kikärter.

UR-avtalet Det avtal blev resultatet den s.k.som av
Uruguay-rundan ledde till antalettsom
överenskommelser rörande handeln på bl.a.
jordbrukets område. Se GATTäven och
WTO.

WTO World Trade Organization. Den organisation
har inrättats för övervaka ochattsom utgöra

institutionell för antal över-ett storten ram
enskommelser och avtal för handeln mellan
de länder medlemmarär i organisation-som

Se GATT ochäven UR-avtalet.en.





Innehållsförteckning

sid
Sammanfattning1 l

2 syfteRapportens och uppläggning 7

3 EU:s jordbrukspolitik och jordbrukssektor 13
3.1 Den jordbrukspolitiken CAP 13gemensamma
3.1 Marknadsregleringen1 14

och regionalpolitik3.1.2 EU:s struktur- miljöstöd 18samt
1.3 Valutaregleringen 21

3.1.4 Historisk utveckling EU:s regleringar 22av
3.2. Förändringar CAP 24av

års reform3.2.1 1992 24
3.2.2 UR-avtalet 30
3.3 EU:s jordbrukssektor 33

4 Den samhällsekonomiska bakgrunden 37
Effekter4.1 i jordbrukspolitiken 39stort av

4.2 Efterfrågan, utbud och allokering 43av resurser
4.3 Effekter kvoter i jordbrukarledet 53av
4.4 Reformen på spannmâls- och oljeväxtområdet 57
4.5 Regionalpolitik och strukturstöd 60

Åtgärder4.6 i vid bemärkelse syftar bättre miljö 62som
4.7 Kapitalisering 63

Effekter4.8 kvoter vid handel 65av
4.8. 1 Exportkvoter 65
4.8.2 Importkvoter 73

Bristande4.9 konkurrens och stordriftsfördelar inom
industri och handel 74

Effekter5 EU:s jordbrukspolitik 79av
Marknaden1 79
Reformprodukter1 80

5.1.2 Produkter där reformering pågår 120
Produkter inte reformerats5.1.3 121som
Övriga produkter5.1.4 138



5.2 Struktur- och regionalstöd miljöstöd 141samt
5.2.1 Struktur- och regionalstöd 141
5.2.2 Miljöstöd 143
5.3 Valutaregleringen på jordbrukets område l45
5.4 Budget 149

Garantisektionen5.4.1 149
5.4.2 Struktursektionen 154

utgifterna5.4.3 Finansiering 156av
Pris- lönsamhetseffekter5.5 och 160

5.5.1 Effekter i jordbrukarledet 160
5.5.2 Konsumentpriser 165
5.5.3 Stödberäkningar 169
5.6 Arbetskraftsfrågor 172m.m.
5.6.1 Utvecklingen i EU 172
5.6.2 Jordbrukarledet i Sverige 175
5.6.3 Industri- och handelsledet i Sverige 175

Ägandeförhållandeir5.6.4 i livsmedelsindustrin 177
Sveriges och 1785.7 import export

Bilaga till 1871 Direktiv expertgruppen
Bilaga för belysa2 Räkneexempel att

allokeringseffektens utveckling 189



SOU 1996:136 1

l Sammanfattning

I det följande kapitelvisgörs sammanfattningen rapportensav
innehåll. Indelningen detta kapitel följer huvudrubrikerna iav
rapporten.

Kapitel 2 Rapportens syfte och innehåll

Syftet med analysera effekterär EU:s jordbruks-rapporten att av
politik. Rapporten har i huvudsak inriktats följande områden:mot

produktions- och konsumtionsutvecklingo
omfattning och budgetkostnaderna för jordbrukspoliti-avo
ken
pris- och lönsamhetsutvecklingo
de effekter för resursallokeringen kan uppstå deo som av
olika regleringar som påverkar pris eller kvantitet som
tillämpas

förstaI hand inriktadär jordbruket. Livsmedelsin-rapporten mot
dustri- och handelsleden konsumentledet berörssamt över-mera
siktligt.

Utvärderingen med tvågörs metoder, dels kvalitativt
teoretiskt, dels kvantitativt beskrivande. I den kvalitativa ut-
värderingen huvudsakligen omfördelnings-tas och välfärds-upp
effekter jordbrukspolitiska åtgärder. Den kvantitativa delenav tar
bl.a. produktion, konsumtion, priser och budgetmässiga kon-upp
sekvenser jordbrukspolitiken.av

Kapitel 3 EU:s jordbrukspolitik

Den jordbrukspolitiken CAP Common Agricul-gemensamma
tural Policy mycket viktigär del EU-samarbetet. Målenen av
för CAP finns angivna i Romfördraget och formuleradeär enligt
följande:
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produktivitethöjd
skälig levnadsstandard
stabiliserad marknad

priser på livsme-livsmedelsförsörjning och rimligatrygg
fördel konsumenterna

marknads-medel för nå mål har i första hand olikaSom dessaatt
åtgärder,regleringar, strukturpåverkande använts.ävenmen

Medlemsstater-finansieras den budgeten.CAP av gemensamma
utgifternaproducentavgifter finansierarbidrag, tullar ochnas

från budgeten.
marknadMarknadsregleringen bygger på gemensammaen

inom EUproducerademed priser, samt attgemensamma varor
prismässig fördel importeradehar gentemot varor.en

itill stödja jordbruketStrukturpolitiken syftar bl.a. att om-
åren harförhållanden. Under deråden med senasteogynnsamma

belastningtillkommit åtgärder för minska jordbruketsdet även att
på miljön.

EUviktig faktor berör jordbruket inomEn ärannan som
tillämpasvalutaregleringen. de prisernaFör somgemensamma

med särskildaanvänds särskilt växelkurssysteminom EU ett
jordbruksornräkningskurser.

genomgripandebeslutade1992 EU den hittills mest re-om
tilltagandeföljdformen CAP. Förändringen tillkomav som en av

budgetkostnaderökande följandekritik överskott och däravmot
Refor-ökat internationellt förändring CAP.trycksamt ett av

ochgick minska marknadsregleringenbetydelsenut attmen av
djur ochjordbruket stöd direkt kopplat tillkompensera medatt

markkrav för få arealbidrag infördes kravareal. Som att att ta
produktion. Målet för reformen minska produktionen,attvarur

i produktio-öka konsumtionen inom EU och minska intensiteten

nen.
liberali-1993 nåddes överenskommelse i GATT atten om

handeln med jordbruksprodukter, UR-avtalet. åtgärderDesera
genomfördes tillgodoräknasCAP-reformen kunde EUgenomsom

arealbidragsig i tillämpningen UR-avtalet. Bl.a. kunde EU:sav
stöd.bli accepteratett
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samhällsekonomiska bakgrundenKapitel 4 Den

medlen upphov till två effekter, nämli-jordbrukspolitiskaDe ger
omfördelningseffekter och allokeringseffekter. I detta sam-gen

omfördelning överföringar mellan producen-manhang medavses
ochå sidan och mellan producenteroch konsumenterter ena

Omfördelningseffektenskattebetalare å andra sidan. i ett sta-ses
förändringar utbud och efterfrågan. PSE-tiskt perspektiv utan av

omfördelningseffekternasmått storlek.talet ettger
dynamiskt perspektiv uppstår ytterligareAnläggs även ett en

Utgångspunkteneffekt, allokeringseffekten. politiken kanär att
eller på ingripande på markna-påverka priserna, sätt göraannat

vilket förändringar i utbud och efterfrågan vilket ileder tillden,
allokering fördelningupphov till ändradsin tur resur-ger av

Förbättras fördelningen kan detta förut-resursernaserna. av ge
syftartill högre välfärd. Kapitlet till förteckna ochsättningar att

skäl kan finnas till allokeringseffekteranalysera de olika som av
jordbrukspolitiken.

Kapitel Effekter jordbrukspolitik5 EU:sav

Kapitel inleds med produktvis genomgång hur marknaden5 en av
påverkas CAP.av

flestaFör svensk del har de vegetabilieprodukter gynnats av
beroende påEU-medlemskapet, dels starkare stödsystem, delsett

världsmarknadspriser fåttberoende på höga återverkningarsom
marknad. svenskaEU:s interna De avräkningspriserna för

spannmål 1995/96har varit högre 1994/95 stödpri-än trots att
sänkts med 10 Detta har bl.a. medfört in-procent. attserna ca
för spannmålsodlingen ökat i områden med förhållandevistresset

dåliga förutsättningar för produktion. Det finns dock några un-
Havreodlingen har fallit tillbakadantag. grund EU:sattav

för förstödsystem havre övriga spannmålsslag.år änsvagare
Oljeväxtodlingen har gått tillbaka på grund tillämparEUattav

prisförhållande spannmålen förärgentemotett ogynnsamtsom
våroljeväxterna.

På animaliesidan utfallet för den svenska marknadenär mera
blandat. flera produkter nötkött,För och grisköttäggt.ex.som
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har priserna fallit under 1995. Mjölkpriset har varit i stort sett
oförändrat. På nötköttsområdet har olika former direktstödav
hjälpt till hålla lönsamheten mjölkområdet har för-Påatt uppe.
hållandevis produktpriser inte hållahöga räckt till under 1995att
produktionen sådan nivå den kvoten utnyttja-nationellaatten
des fullt Dessutom kan oklarheter i tillämpningen kvotsys-ut. av

ha medfört återhållsamhet i produktionen. Storatemet en
problem råder just på grisköttsområdet alla led från små-därnu
grisuppfödarna förädlingsledettill har lönsamhet.svag

Kostnaderna för de finansierade marknadsåtgär-gemensamt
derna kraftigt under förhar stigit de åren, särskilt desenaste pro-
dukter ingick i 1992 års reform, vegetabilier i förstadvs.som

direktstödenhand. För dessa produkter det kostnaderna förär
ökat medan kostnaderna för exportstöd och intervention harsom

minskat.
Lönsamheten för jordbruket inom har ökat deEU senaste

åren och nådde 1995 den högsta nivån 20 år. Uppgången be-
dels på höga priser på marknaden, dels de direktstöd somror

beslutades i års reform. del förbättrades lönsam-1992 För svensk
heten mellan och 1995, bl.a. på den relativt valutan1994 svaga
under 1995. Sett i längre tidsperspektiv dock lönsamhetenärett
fortfarande på förhållandevis låg nivå.en

förändrades rela-Konsumentpriserna på livsmedel i Sverige
i detivt lite mellan 1994 och 1995 jämfört med utvecklingen

tidsperiod,andra båda medlemsländerna. Sett längreövernya en
inom1990-1995, har de svenska priserna ökat långsammare än

EU totalt.
handelsledet iAntalet sysselsatta i livsmedelsindustrin och

Sverige har minskat både i absoluta tal och jämfört med den tota-
harsysselsättningen. Antalet anställda i utländskt ägda företag

sedan från 20 till totaltökat 1990 25procent procentca ca av an-
ökat främst ital anställda i branschen. Det utländska ägandet har

de branscher ligger förhållandevis i förädlingskedjan.sentsom
Värdemässigt har jordbruksvaror livsmedelochexporten av

tillökat mellan 1994 och 1995. Hela ökningen faller exporten
EU-länderna, medan till länder utanför har minskat.EUexporten

oförändradImporten dessa produkter 1995 värdemässigtav var
jämfört kraftig omfördelningmed 1994. Dock har skett moten
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under 1995 i betydligt högre utsträckning tidigareänatt varorna
från EU-länderna.kom Emellertid har det inträffat föränd-stora

ringar metodiken för insamling data. finnsDet ingen hel-av av
täckande statistik handeln mellan EU-länderna.över Vidare finns

inget krav pådet på de produkter importe-att ange ursprung som
från EU-land. Slutligen blir prisjämförelser svåra göraett attras

eftersom de till EU-land värderasexporteras annatvaror som nu
till fullt pris jämfört med tidigare ha värderats till världsmark-att
nadspris. Den ökning registrerats värdemässigtexportenav som

därförbehöver inte lika ökning denmot stor exporte-svara en av
rade kvantiteten.



1
i
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2 syfte ochRapportens uppläggning

Till kommittén för reformering EU:s jordbruks-av gemensamma
politik KomiCAP har knutits fått olikatre expertgrupper som
ansvarsområden. En arbetar med analyserexpertgrupp av om-
världsfaktorer och arbetar bl.a. med frågorexpertgruppen om
produktion kollektiva nyttigheter. Denna expertgruppsrapportav

ställtshar inom för svenska intressen.expertgruppsamman en
Expertgruppen kommer fortsätta sitt arbete med framåtsyftan-att
de frågor.

Föreliggande beskrivningär effekternarapport en av av
EU:s jordbrukspolitik CAP. Rapporten,gemensamma ut-som
arbetats inom bredmed sammansättning, syftarexpertgruppen
inte till dra entydiga slutsatser. Den kommer utnyttjasatt att som

underlag för den parlamentariskt kommitténsett sammansatta ar-
bete. Inriktningen har lagts huvudsakligen följande områden:

produktionsutveckling och konsumtionsutvecklingc
omfattningen och budgetkostnaderna för jordbrukspo-avc
litiken
pris- och lönsamhetsutvecklingeno
de effekter för resursallokeringen kan uppstå deo som av
olika regleringar påverkarsom pris eller kvantitet som
tillämpas

förstaI hand inriktad jordbruket.är Problematikenrapporten mot
för livsmedelsindustri och handel berörd kortfattat.är viktigtEtt
skäl för detta regleringarna primärtär syftar till påverka si-att att
tuationen i jordbruket och inte i led. Däremot påverkarsenare
jordbruksregleringen givetvis led inkl. konsumenternasenare

den prispåverkande och ocksåär kan påverka sorti-attgenom
mentet.

kapitelI 3 redovisas utformningen CAP. Den bedömning-av
har gjorts beskrivningar regelverket och strukturutveck-atten av

lingen bör prioriteras ned till förmån för analyser effekternaav
politiken. Redovisningen regelverkets uppbyggnad där-ärav av
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mycket översiktligt inne-och endastkortfattadför mycket tar upp
regelverket.börden av

kompletterartvå metodermedUtvärderingen görs var-som
kvali-kapitel 4dels kvantitativt. Ikvalitativt, ärandra, dels som

utgångspunkt bl.a.teoretisktativt fråntas upp:en

omfördelningseffektero
jordbrukspolitiska åtgärdervälfärdseffekter avo

analys. Envälfärdsekonomiskfrån traditionellutgårAnalysen
till politikensanalys vilka alternativviktig fråga i denna är ut-

situatio-nuvarandevarandra. Denställasformning ska emotsom
lättarekan innebäraalternativdärvidställs mot ett ensomnen

utsträck-marknaden i mindrepåverkarregleringsvagare som
al-politik" tillförändring från "dagenstänktning. Genom enen

omfördelningseffekten Skulleuppstår bl.a.ternativ politik t.ex.
avreglering kommer konsu-fallapriserna genom envaraen

Utgifter förförlora.producenternaochvinna attattmenterna
ocksåöverskott kanfinansieraförsubventionerbl.a. exportatt av

minska.
uppståeffekteromfördelningseffekten kan ocksåUtöver ge-

prisetändrasutbjudna kvantiteterefterfrågadeatt omresp.nom
allokeringsef-välfärds- elleruppstår s.k.ändras. Härigenom en

fekt.
möjliga tillvä-finns tvåteori och praktikihopknytaFör att

gagångssätt:

reak-specificeradeinnehållerbl.a.utarbetasmodellEn som
livsmedelsområdet.inomsambandochtionsmönster

reak-ihop möjligaambitionsnivå inte kopplarlägre2. En som
förhållandenmed verkligasambandochtionsmönster pro-om

priserexportstöd,konsumtion,duktion, m.m.

Svå-utnyttjats.tillvägagångssättetandrahar detdennaI rapport
konti-störningartillvägagångssättetförstamed det ärrigheten att

ochutbudssidanefterfrågesidan påsåväluppstårnuerligt som
kan gällaSkattade sambandändras.sambandens styrka settatt
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genomsnitt för den studerade perioden, skattningenattsom men
inte behöver gälla för kommande period. Det bör också påpe-en
kas i den mån analysen förhållanden,svenska situatio-att, avser

annorlundaär medlemskapet i EU.nen nu genom

I kapitel 5 kvantitativt deskriptivt bl.a.är tassom upp:

produktion, konsumtion och prisero
omfattningen omfördelningsåtgärderna såväl mellanavo
producenter och konsumenter mellan producentersom
och skattebetalarna EU-budgeten

Som framgår kapitel 5 styrkan i jordbrukspolitikenärav avse-
värd i den meningen politiken starkt påverkar såväl producen-att

konsumenter. Normalt skillnadenär mellanter världs-settsom
marknadspriserna och de priser tillämpas inom gemenskapensom

ensidigEn och konsekvent avreglering inom EU skullestor. såle-
des påverka såväl producenter konsumenter kraftigt. Nor-som
malt produktionen inom de flestaär varuområden högresett än
konsumtionen. För inte överskotten ska verka pristryckandeatt
utnyttjas exportbidrag och olika interventionsâtgärder. På ett an-
tal varuområden produktionen kvoteradär för hindraatt

Ävenpristryckande produktion. vid och importexport gentemot
tredje land kvotering vanlig.är

Stöd syftar till utjämna möjligheterna bedrivaatt attsom
jordbruksproduktion mellan regioner med olika produktionsförut-
sättningar och stödformer incitament hindra skadligattsom ger
påverkan på miljön eller för vidmakthållande elleratt uppmuntra
skapande värdefulla miljöer, vinna Genom denterräng.av synes
jordbrukspolitiska reformen 1992 sänktes stödpriserna för vissa
produkter. För inte inkomsterna för jordbrukarna skulle fallaatt

oacceptabeltpå infördes direktbidrag för främstsätt spannmålett
och oljeväxter, vid produktion nötkött och får- ochsamt av
lammkött. Försök belysa effekterna dessa inslag i jord-att av
brukspolitiken görs.

intressant frågaEn på vilket förekomstenär sätt olikaav
slag regleringar påverkar den "globala" arbetsfördelningen,av
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sidan världen iEU-området och å andrasidanalltså mellan å ena
övrigt.

medfört svensk livsme-i EU harSveriges medlemskap att
medlemsländerkonkurrens från andrafår starkaredelsproduktion

Vidare harländer tagits bort.dessagränsskyddet motattgenom
svenskagränshindermöjligheterna öppnats exporteraatt utan

vilkafrågamedlemsländer. En intressanttill andra ärprodukter
respektiveblir vinnarelivsmedelssystemetdet svenskadelar av

relativa konkurrens-livsmedelssystemetssvenskaförlorare. Det
växelkurssvenska kronanssåledes Denkraft kommer prövas.att

bemärkelse.konkurrenskraft i vidlandetspå lång siktbestäms av
kanlivsmedelssystemet isvenskalönsamhet i detFallande stort

marknadsande-förlorarproducentermedföra svenskagivetvis att
på marknader ochmarknaden andrasvenskapå såväl denlar som

vice versa.
jordbruksproduktionenverksamheten inom ärMålen för

jordbrukspolitiken redu-målet förmotsägelsefulla. Omochflera
perspektiv kanlivsmedel i kortproduceratill endast ettattceras

välfärdsförluster ipolitik tillämpasvisas dendet ettatt gersom
viktiga målperspektiv. Andra ärsamhälleligt attsattssom upp

försörjningenförhållanden klara t.ex.exceptionellaunderäven
sysselsättninglandskapeteller torka, hållavid krig öppet,att ge

produktionsförutsättningar Det ärmedi områden sämre m.m.
effektivite-uttala sigentydigtmöjligt pådärför inte sättatt ett om

uttalanden det slaget krävspolitiken. kunnai För göraattten av
tydli-betydligtkonkretiserandemålen för politiken är ettatt

in-jordbrukspolitikensVid beslutfallet.ärsätt än omgare som
mellanbl.a. i valsituationenstår såledesoch styrkariktning man

verkning-tillmäta de negativavikt skaå sidan hur stor manena
världsmarknadspriserna ochfrånprisnivå avvikerav en somarna

de positivaå andra sidanandra regleringsinslageffekter samtav
korrigera marknaden förkan erhållasverkningar attgenomsom

marknadsmisslyckanden.olika slag av
kvantitativt kan läsasoch kapitel 5Kapitel 4 kvalitativt

således inte nödvändigtfrån varandra.fristående Det är att
kvantitativa kapit-kvalitativa för läsa detdet kapitletigenom att

allsidighetemellertid mindrekvantitativa kapitletlet. Det enger
det kvanti-i sammanhang. Imed båda kapitlenjämfört ettsesom
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kapitlet kan naturligtvis endast redovisas uppgiftertativa ärsom
någorlunda entydigt mätbara, såsom uppgifter grundar sig påsom

bokföringsmaterialolika undersökningar, m.m.
båda kapitlen disponerade olikaDe Kapitel 4 harär sätt.

efter olika jordbrukspolitiskadisponerats de medlen medan det i
kapitel bl.a. produktvis genomgång.5 görs en

omfattaGruppens arbete kommer framåtsyftande frågor.att
År framgått tidigare,1992 valde EU, reformera CAP.attsom

det framtida reformarbetet det intresseFör är närmareattav un-
dersöka kan finnas.de alternativ I kommissionens rapportsom

angåendefrån november 1995 alternativa strategier för jord-
brukspolitiken den s.k. vitboken diskuteras alternativ:tre

oförändrad jordbrukspolitiko
fortsatt reformering i enlighet med 1992 års reformo
genomgripande reform inom samtliga sektorero

bedömningar kan utvecklingenDe enligt dessagörassom om
scenarier naturligtvis mycket osäkra. kanT.ex. inriktningenär av

jordbrukspolitik påverka förhållandena påEU:s världsmarkna-
den.
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jordbrukspolitik3 EU:s och jord-
brukssektor

3.1 jordbrukspolitikenDen CAPgemensamma

Den jordbrukspolitiken CAP Common Agricul-gemensamma
tural Policy mycket viktig del i EU-samarbetet.är Ramarnaen

målenoch för CAP i Romfördraget från 1957. Målen,anges som
fortfarande gäller, formuleras i artiklarna 38-43:

höjd produktivitet i jordbruket
skälig levnadsstandard i jordbruket
stabiliserad marknad

livsmedelsförsörjning till rimliga priser påtrygg
livsmedel för konsumenterna

Som medel för uppnå dessa mål används:att

reglering den interna marknaden i form bl.a.avo av ex
portbidrag, intervention,
direktstöd och kvoter
gränsskydd bl.a. i form tullar och kvoterav0
miljö- och strukturpåverkande åtgärdero

EU vid tidpunkten för dess bildande underskottsområdeettvar
för jordbruksprodukter. Marknadsregleringarna från börjangavs

central ställning i den jordbrukspolitiken. Deten gemensamma
syftetfrämsta med jordbrukspolitiken då tillförsäkra EUattvar

tillräcklig försörjning med livsmedel.
CAP finansieras den EU-budgeten. Deav gemensamma ge-

medlen förvaltas i jordbruksfond FEOGA. In-mensamma en
komsterna bidrag från medlemsstaternautgörs tullarsamtav av
och producentavgifter. Medlemsstaternas bidrag fastställs dels på
grundval BNI, dels momsbaseratett uttag.av som
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huvudområden:tvåpåutgifter fördelasJordbruksfondens

marknadsingripande åtgärdergarantiåtaganden, avsersomo
direktstödochexportbidragintervention,såsom

åtgärderregionalpolitiskaochstruktur-o

valuta-denspelar infaktor ärviktigEn gemensammasomannan
område.på jordbruketsregleringen

Marknadsregleringen3.1.1

grundprinciper:marknadsregleringar byggerEU:s tre

administrativamedmarknad gemensammagemensameno
priser

producerade inom EUgemenskapspreferens, dvs. varor0
importeradeframförföreträdeska ha varor

finansieringgemensameno

tullar,har skapatsmarknadenDen att ex-genomgemensamma
åtgärder harkonkurrenssnedvridandeoch andraportsubventioner

dentillkomstenGenommedlemsländerna.mellantagits bort av
smittskyddsbestämmelser,nationellaharmarknaden 1993inre

lettvilket harharmoniseratslivsmedelslagstiftningnationell m.m.
tagits bort.handelshinder hartill att

gällerpriseradministrativapriser innebärGemensamma att
inter-det s.k.prissådanti hela EU. Ett ärmed beloppsamma
vissaunderEU-kommissioneninnebärventionspriset. Det att

marknaden tillpåöverskottsvaroroch köpervillkor går in upp
tullsatsergällerPå liknandepris i hela EU. sätt sammasamma

land.från tredjeimportalla länder i EU vidför varorav
före-EUinomGemenskapspreferensen innebär att gesvaror

iAvtal GATTtredje land.frånmarknaden framförträde på varor
viktiga. Deemellertidenskilda ländergrupperoch avtal med är

impor-kanvissa kvantiteterinomavtalen innebär att varorsenare
tull.reducerad eller helt borttagenmedteras
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Marknadsregleringen omfattar de jordbruks-merparten av
produkter produceras inom EU. Potatis och vissa fodermedelsom

idock oreglerade. EU:s marknadsregleringarär för-ärstort sett
hållandevis omfattande de regleringar tillämpadesän imer som

föreSverige medlemskapet. Gränsskyddet i EU och i Sverige var
tekniskt utformade på liknande med variabla införselav-sättrent

gifter. EU:s skyddade prisnivå dock i allmänhet högre denänvar
svenska.

finns i huvudsakDet fyra olika former marknadsingripanden:av

enbart tullskydd
prisstöd s.k. interventionsuppköp i förening medgenom ex-
portstöd och tullskydd
produktstöd kg tillverkad produkt tillämpas för produk-per

där EU har lågt eller helt saknar tullskyddter
direktstöd kopplat4. till areal eller djur

Till dessa olika marknadsingripanden kan det finnas kopplatäven
produktionskvoteringar.

Tullskyddet syftar till höja priset den importkonkurre-att
rande produkten till den prisnivå eftersträvas inom EU. Ge-som

UR-avtalet har EU övergått från rörliga importavgifter tillnom
eller mindre fasta tullar. EU tillämpar rad olika handels-mer en

avtal med enskilda länder eller länder. Avtalen inne-grupper av
bär import får ske till reducerade eller helt borttagna tullar.att

Intern marknadsreglering används i situationer med överskott
för upprätthålla den interna prisnivån. Om den inhemskaatt pro-
duktionen överstiger full självförsörjning kan inte tullskyddet en-

hålla prisnivån den marknaden. internaDensamt uppe egna
marknadsregleringen består bl.a. exportbidrag, lagring ochav
konsumtionsstimulans på hemmamarknaden. Exportbidragen
syftar till utjämna skillnaden mellan priset på EU-marknadenatt

världsmarknaden.och Producenten tillförsäkras på så sätt
pris på på vilken marknad den kan avsättas.oavsettsamma varan

Lagring tillgrips för utjämna flödet och kan ske i så-att av varor
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bådekan säljaslagratsharregi. Varorprivatallmänväl somsom
ocksåvärldsmarknaden. Det ärochmarknadenpå den egna

öka kon-marknadenbalansenförbättramöjligt attatt genom
till olika använ-rabatterskekansumtionen. Detta attgenom ge

livsmedelssektornutanföranvändningprodukten,dare t.ex.av
skolbarn.såsomlivsmedelskonsumenteroch vissa

produk-konsumtionenhålla ärEtt sätt attannat genomuppe
olikaitillämpasåtgärd kankvotering. Dennationsbegränsningar,

producenterenskildaförkvoteringfrånproduktionskedjanled i
EU.för helanågot fallmedlemsländer, ikvotering förtill t.o.m.

i formstödtullskydd kansaknar extraprodukterFör gessom
pristillägg.

produktions-tillproduktentillkopplatDirektstöd inte4. utanär
hi-oftaför stödet utgörseller djur. Basenåkermark avresursen,

antalet djur.ellerarealenuppgifterstoriska över
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Tabell 1 EU:s marknadsregleringar

Produkt Interven- Export- Gräns- Produkt- Direkt- Pr0d.-
tig bidrag skydd g gig kvoter

Spannmål x x x x
Oljeväxter x
Proteinväxter x
Socker x x x
Frukt och
grönsaker
Vin x x x x
Torkat foder
Vallfrö
Tobak
Bomull
Spånadslin x
Olivolja
Humle x x

Mjölk x x x x
Nötkött x
Griskött x x x
Får- och
lammkött x x x x x
Fj äderfäkött X
Ägg x x

Markering inom det finns regler sällanparentes el-attavser som
ler aldrig tillämpas. Kvotregleringarna inbördes mycketär olika
till sin utformning och detaljerad beskrivning finns ien mera
kapitel



136SOU 1996:jordbrukssektorochjordbrukspolitikE U:s18

miljö-regionalpolitik samtochstruktur-EU:s3.1.2

stöd

för-tillsyftabl.a.jordbrukspolitiken attskaRomfördragetEnligt
stödangivetfinnsproduktivitet. Det även attjordbruketsbättra
för-medområden sämrejordbruk itillvissainomkan ramarges

sambandstruktur. Iberoendebl.a.hållanden ogynnsamen
Romför-in idetskrevs1987enhetsaktens.k.denmed antogsatt

ekonomisksocial ochefterska strävamedlemsstaternadraget att
struk-tillmedverkaskaEUockså fastslogssamhörighet. Det att

ochområdeneftersattaekonomisktituranpassningsåtgärder re-
Maastricht-Vid tillkomstentillbaka.industrin gärdärgioner av

in-projektstöd tillmöjlighetenbeslutadesavtalet att somgeom
infrastrukturåtgärder.ochmiljönriktas

regional-ochstruktur-reformeringenEfter den senaste av
1994-periodenförhuvudmålfembeslutades1993politiken om

regionerutveckladeutvecklingen ifrämja svagt1
tillbakagångindustriellmedregioneromvandla2.

arbetsmarknadsåtgärder
utbildningsâtgärder4

utvecklinglandsbygdensfrämja5
strukturstöda.

regionaltlandsbygdsutvcklingb.

EU-medlemmarFinland blevochSverigeföljdSom attaven
befolk-med lågregionerstödja6målskapades attett avsersom

ningstäthet.
mål 6och 5bmålfrämst 5adetjordbruksområdet samtPå är

därför inte.kommenterasMål 41intressanta.ärsom -

Mål 5a

mål 5a.inordnade ijordbrukssektorn ärstrukturstöd tillEU:s
få undantag, ärnâgramedinom dettaåtgärderSamtliga program,

medlemsländerna.enskildaoch demellan EUsamñnansierade
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mål till mindreviktigaste stödet inom 5a stödetDet är gyn-
områden Stödet utgår efter olika kriterier:nade LFA. tre

bergsområdeno
mindre gynnade områdeno

områden speciella handikappmindre gynnade med t.ex.o
öar

första hand formstöd i djurbidrag iDetta ävenges som men av
finns begränsningsregler för hur många djurarealbidrag. Det per

stöd till det finnsföretag får och koppling tilläven attsom ges
måste finnas foderarealer.det

frivilligastöd inom och för medlemssta-Andra 5a, ärsom
tillämpa, är:terna att

investeringsstöd
startstöd

för förtidspensioneringprogram
startstöd till producentorganisationer för frukt och grönt
stöd till förbättra och vidareutveckla hantering, föräd-att
ling och marknadsföring jord- och skogsbrukspro-av
dukter

medfinansierarNormalt EU 25 stöden,procent programmetav
medfinansierasför förtidspensionering dock med 50 procent.

Mi

jordbruksfondenStöd från kan lämnas för öka mångfal-även att
livskraftenden och landsbygden. Stöd beviljas förendast re-

gioner med låg utvecklingsnivå mätt BNP/inv. ochsom som
uppfyller minst två följande villkor:av

andelhög sysselsatta i jordbruketo
låga inkomster i jordbruketo
låg befolkningstäthet eller negativ befolkningsutvecklingo
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förhållandekan hänsyn till lokalisering iMan även ta ogynnsam
känsli-till viktiga ekonomiska och områden specielltärcentra att

för förändringar den jordbrukspolitiken.ga av gemensamma
samtliga mål finansierasGenerellt för 5b-stöd gäller l/3att

vardera EU-budgeten, den nationella budgeten och det privataav
näringslivet.

Mål 6

Syftet med mål 6-stöden främja utvecklingen och struktur-är att
befolkade med högst 8 invåna-anpassningen i glest regioner

re/kmz. regionala utvecklingsplanen omfattar femDen program:

utveckling arbete och näringslivav
tillvarata och utveckla mänskliga resurser
lokal utveckling

utnyttjandevarsamt naturresurserav
samisk utveckling

Miljöstöd

fattat åtgärder förde åren har EU beslutUnder attsenaste om
Åtgärdernabelastning miljön. bådeminska jordbrukets är ut-

stöd. Stöd bl.a. tillformade tvångsåtgärder och som gessom
biologiskproduktionsmetoder bevarandemindre intensiva och av

allmänhet finansierar EU 50mångfald i odlingslandskapet. I pro-
fi-måste enskilda medlemsländernaåtgärderna, decent restenav

utformas nationellt ska godkännas EU.nansiera. Stöden avmen
för miljövänliga produktionsmetoder:Exempel på EU-stöd

stöd till miljövänlig jordbruksproduktiono
stöd till biologisk mångfald0
stöd till ekologisk odlingo
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Valutaregleringen3.1.3

jordbrukssektorn finnsInom det rad priseren gemensamma som
fastställer iEU exportbidrag, interventionspriser ocht.ex.ecu,

direktbidrag. För dessa belopp tillämpas sedan länge särskiltett
växelkurssystem, det med särskilda jord-agromonetära systemet,
bruksomräkningskurser kurser för alla EU-ländernasgröna
valutor. syftarSystemet till de beloppen ska bliatt gemensamma

förutsägbara och stabila också i nationell valuta. Detmer mer ag-
fördröjer effekternaromonetära valutakursföränd-systemet av

ringar.
Under årens lopp har dock grundtanken delvis frångåtts och
syftaridag kanske främst till skydda jordbrukarnasystemet att

från inkomstförluster till följd revalveringar. Systemet medav
jordbruksomräkningskurser idag asymmetriskt. Det beror påär

fördröjningen, innan valutakursförändring slår igenom påatt en
jordbmksomräkningskurserna, mycket valutaär större när en
stärks jämfört med valuta försvagas.när Inom finnssystemeten
dessutom kompensationsarrangemang. Dessa träder i kraft när en
jordbruksomräkningskurs revalverats så mycket den kur-att nya

blir starkare vad den varit under de föregåendeän årentresen
s.k. märkbar revalvering.en

Systemets utformning har ändrats sedan det infördes 1969.
till införandetFram EU:s inre marknad 1993 användesav mone-

utjämningsbelopp i handeln mellan medlemsländerna.tära 1984
infördes den s.k. korrektionsfaktorn januari 1995t.o.m.som an-
vändes för räkna Jordbruksomräkningskursergrönatt ut ecu.
fastställdes tidigare i förhållande till den ecu-kursen. Detgröna
resulterade i jordbruksomräkningskurser 1994 värdasom var ca

i nationell20 valuta jämfört med kommersiellaprocent mer ecu-
Korrektionsfaktorn försvannkurser. i februari 1995 och numera

fastställs jordbruksomräkningskurserna i förhållande till kom-
mersiell ecu-kurs. Den svenska jordbruksomräkningskursen
sänktes då med 20 från kr11 till 9,10 kr. Iprocentca ca ca sam-
band med denna omläggning räknades alla berörda ecu-belopp
jordbruksområdet med 20 procent.upp ca
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i förhållandeJordbruksomräkningskurserna fastställs numera
till gällande kommersiella ecu-kurser. Sammantaget systemetger

i nationell valutamed jordbruksomräkningskurser högre belopp
marknadskurser hade tillämpats.än om

Historisk utveckling regleringar3.1.4 EU:sav

Medlemsländer

Tyskland, Italien1957 Belgien, Holland, Luxemburg, Frankrike,

Storbritarmien, Irland,1973 Danmark

1981 Grekland

1986 Spanien, Portugal

Österrike1995 Finland, Sverige,

Marknadsregleringar

förmed införa marknadsordningar1962 Arbetet att gemensamma
griskött, tjäderfakött, spannmål frukt och grönsakersamt

för införs.påbörjas. Gemensam marknadsordning vin

för1964 Arbetet med införa marknadsordningaratt gemensamma
mjölk och nötkött påbörjas.

oljeväxter införs.1966 Gemensam marknadsordning för

marknadsordning för1967 Arbetet med införaatt gemensamen
tobak påbörjas. marknadsordningar förGemensamma spann-
mål, griskött, tjäderfäkött och produkter införs.non-annex

1968 Gemensamma för nötkött, mjölk, socker,marknadsordningar
blommor frukt och grönsakerbearbetade produktersamt av
införs.

hampa1970 Gemensamma marknadsordningar för lin och tobaksamt
införs.
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Gemensamma marknadsordningar för1971 utsäde, humle och
silkesmask införs.

Gemensam marknadsordning för frukt1972 och införs.grönt

1974 Gemensam marknadsordning för torkat foder införs.

Arbetet marknadsordning1978 med för proteingrödorgemensam
påbörjas.

Djurbidrag1980 införs.

1982 Gemensam marknadsordning för proteingrödor införs.

Mjölkkvoter införs.1984

Frivilligt införs.1988 arealuttag

1992 CAP-reformen omfattar spannmål, oljeväxter, proteingrö-som
dor, och nötkött.

1993 Reform tobaksregleringen.av

Reform994 reglering för torkat foder.1 av

Reform1995 risregleringen.av

1996 Reformering vin- frukt och grönsakregleringama påsamtav
går.

Strukturstöd m.m.

Omkr. Modemiseringstöd införs, stöd till utbildning.
1970

Regionalpolitiska1975 stöd, LFA-stöd stöd till bergsjordbruk.

Beslut reformering1988 regionalpolitiken.om av
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införs.MiljöstödBörjan av
1990-talet

fonder.olikaSamordning1993 av

Valutapolitik

CAP-omräkninginförs förjordbruksräkneenhetsärskild1962 En av
belopp.

och monetärakurserordbruksomräkningskurser grönaJ1969
införs.utjämningsbelopp

införs.systemetEuropeiska monetära1979 EMS

skapaskorrektionsfaktorn gröns.k.införandet denGenom1984 av
ecu.

avskaffas.utjämningsbeloppen1992 De monetära

avskaffas,denochKorrektionsfaktom gröna1995 ecun
istället.införskompensationsåtgärder

CAPFörändringar3.2 av

års reform19923.2.1

denförändringministerrådbeslutade EU:sVåren 1992 avom en
föregåttshadeBeslutetjordbrukspolitiken. ettavgemensamma

MacSharry-planen.den s.k.kommissionen,frånförslag
denförändrafattadesbesluttillAnledningen att ge-att om

framförtskritikfrämstjordbrukspolitiken motattvarmensamma
budgetkostnader. Detföljandeoch däravöverskotttilltagande

förmågapolitikensdittills fördamed denmissnöje attocksåfanns
miljömålen.ochinkomstfördelningsmâlenklara

interna-ökatfanns detreformenför äventidpunktenVid ett
det gälldejordbrukspolitik,EU:sförändringtrycktionellt av

GATT.ihandelsförhandlingarnapågåendedåfrån despeciellt
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framhöllsFrån EU:s sida dock reformen inte hade sin grundatt
grund GATT helt berodde interna behov.utanav

grundläggande förändringarna denDe jord-av gemensamma
brukspolitiken beslutades att:som var

sänka stödprisernao
kompensera jordbrukarna med direktstödo
införa produktionsbegränsningar frivilliga förärsom pro-o
ducenterna

små producentergynnac
extensiv produktiongynna0

varuområden omfattades denDe ursprungliga reformensom av
var:

spannmålo
olj eväxtero
proteingrödoro
nötkött0

med åtgärdernaAvsikten att:var

bättre balans marknadenSkapa att:genom

minska produktionen, dels stimulera extensivaatta. genom mer
produktionsmetoder, dels produktionsbegränsningar are-genom
aluttag och kvoter samt

efterfråganb. stimulera inom EU sänkt pris.genom

Minska jordbrukets miljöbelastning stimuleraattgenom en
extensiv produktion, dels sänkta produktpriser, delsgenommer

ersättning för mark produktion.att att tagenom ge ur

Skapa fördelaktigare inkomstfördelning mellan jordbru-en
stödja de små företagen.karna attgenom

Reformen innebar dock inte de tidigare stödåtgärdernaatt som
intervention,gränsskydd, exportbidrag, kvotering, togsm.m.
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deförbetydelseminskadfådockåtgärder kombort. Dessa att
refonnen.omfattadesprodukter avsom

deireformgenomföra EUzsförSkälen settstortatt var
Utform-1990.reformensvenskaför denanfördessomsamma

ISverige.ochdock mellan EUskiljer sigreformenningen av
övergångsperiod stödjaunderavsiktenSverige att an-enenvar

sig ibehov. Dettamarknadensjordbruket till ut-passning togsav
slopadeomställningsstöd ochtidsbegränsadei bl.a.tryck ex-

harEUövergångsperiod. Inomeftervissa fallportbidrag, i en
produk-produktionentillbakahållaistället valt att genomman

exportbidragssystemtagit borthar intetionsbegränsningar. EU
direktstöden.tidsbegränsateller

refor-har1992beslutadesreformendenEfter det storaatt
På risom-marknadsregleringar.enskildafleragjortsmeringar av

ochfruktför1995 ochreform höstenbeslutadesrådet om en
viktigreforrneringsarbete. Enpågår justför vingrönt or-samt nu

UR-avtalet stäl-de kravgenomförsreformerna ärsak till att som
ler.

CAP-refor-jordbrukarnaförbetydande förändringEn som
i allttill producenterna stör-betalningarnamedförthar är attmen

di-ökadedelsbudgetmedel,frånutsträckning kommer genomre
försänktstill jordbrukarnaprisernadelsrektbidrag, attgenom

påverkarSjälvfalletreformen.omfattadesprodukterdet avsom
hand-derastill jordbrukarnaför ersättningendetta systemnya

för devillkorenhandlande eftersittJordbrukarnalande. anpassar
jord-medRiskenstödsystemen.ekonomiskt viktiga,och attnya,

ef-ochrationaliseringaranpassningarsådana ärbrukarna gör att
produktionskvo-förstärksförlorad. Dettafektivitet kan attav

Å be-finnsandra sidanområden.pâ ytterligareinförtshar nuter
kommerexportstödmöjligheternagränsningar attatt somgeav

priserna.internationelladegenomslagetöka av
ska ocksåredovisades vägasnackdelar attmotDe ovansom

produktionsmedelsanvänd-resurssnålväljerjordbrukarna en mer
jordbruks-smådet kommer desåstöden fördelasochning attatt

reformen.mål förbättre tillgodoföretagen är ettsom
bety-Vissajordbrukssektorn.helaomfattade inteReformen

intemjölk, harsocker ochproduktionsgrenar,dande t.ex.som
produktomrâdenandraPå vissarefonnering.genomgått någon
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reformeringenhar genomförts med några års fördröjning. På
frukt- och vinområdet hargrönt- reformeringsarbetet varitsamt
mycket utdraget tiden.i

Genom inte lika snabbt fram för samtliga produkteratt
kan den relativa lönsamheten mellan olika produktionsgrenar för-
ändras. Eftersom produktionen i många fall kvoterad kan dåär
marknaden hand inte justera ojämvikter kan uppstå.egen som

Inom samtliga produktionsgrenar omfattades refor-som av
har produktionen minskat. Exportvolymerna och interven-men

tionslagrens storlek har minskat till följd produktionsminsk-av
ningen. Produktionsminskningen beror dock inte enbart åtgär-
der i reformprogrammet naturligaäven årsmånsvariatio-utan

Se vidare kapitel 5.ner.
Utformningen regelverket och anpassningar inom näring-av

kan ha lett till produktiviteten har påverkats negativt. Jord-atten
bruksföretag med små arealer omfattas inte trädeskravet. Detav
finns således målkonflikt mellan å sidan uppnå produk-atten ena
tionsbalans och å andra sidan uppnå bättre inkomstfördel-att en
ning mellan jordbrukarna. Se vidare avsnitt 3.2 där innebörden

1992 års reform redovisas.av
Vid tillfället för reformen beslutades prisnivåerna förom en

obegränsad tidsperiod och viss nivå på trädesplikten. Detom en
fattades sålunda beslut på låg detaljeringsnivå. För näringensen
del det positivt med beslutär sträcker sig långt in i framti-som
den vilket miljö verka Sedan reformentryggare attger en ge-
nomfördes har det dock inträffat rad händelser, inte minsten
utanför EU har medfört förutsättningarna helt eller delvisattsom
har förändrats. Det har därför redan efter kort tid vid några till-
fällen krävts förändringar den ursprungliga reformen. Förut-av
sägbarheten i villkoren för näringen har inte blivit så goda som

avsikten med reformbeslutet. Det kan därför ifrågasättasvar om
det positivt eller möjligtär med beslut i detaljerens som avser
långa perioder.

Utvecklingen marknaden har delvis blivit annorlunda än
vad kunde förväntas då beslutet fattades 1992, vilket harsom va-
rit för producenterna. Arealbidragen och djurbidragengynnsamt
har efter de sänkningar har gjorts de administ-anpassats som av
rativa priserna. faktiskaDen prisnedgången på marknaden har
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pådock olika orsaker de höga världsmarknadsprisernat.ex.av
spannmålsområdetspannmål inte blivit lika Pâ har kom-stor.

för-missionen hittills valt påverka utbudet enbartatt attgenom
den areal Nivåerna påändra storleken ska läggas i träda.som

de administrativa priserna och arealbidragen har däremot inte
jordbruket underändrats. Det sig i uttryck lönsamheten itar att

den 20 år. vissa länder Sydeuropa i1995 högsta I i samtvar
bl.a. Belgien och Holland har utvecklingen inte varit lika gynn-

till den utvecklingen i dessa länder be-Anledningen sämresam.
dock inte CAP-reformen.ror
Byråkratin till följd CAP-reformen. Produktionhar ökat av

ingri-och inkomstfördelning i ökad grad direktstyrs genomnu
på enskilda företagen. har dessutom valtpanden de Inom EU man

sidan debibehålla de tidigare regleringssystemen vidatt nyaom
med direktstöd.systemen
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Sammanfattning CAP-reformenav

Produktområde Atgärd Tidpunkt för
genomförande

Spannmål sänkt prisstöd 1993/94-1995/96
direktstöd
produktionsbegrânsning

Ris sänkt prisstöd 1996/97
direktstöd
produktionsbegränsning

Olj världsmarknadspriseväxter 1993/94
direktstöd
produktionsbegränsning

Proteingrödor sänkt prisstöd 1993/94-1995/96
direktstöd
produktionsbegränsning

Torkar foder produktstöd 1995/96
produktionsbegränsning

Vin refonnering pågår

Frukt och grönsaker reformering pågår

Spânadslin rörslag till reform i
prispaketet 1996/97

Nötkött sänkt prisstöd 1993/94
direktstöd
produktionsbegränsning

Övriga produkter, såsom socker och mjölk, har inte varit föremål
för reformering.
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3.2.2 UR-avtalet

1993 nåddes inom GATT överenskommelse liberaliseringen om
handeln med jordbruksprodukter, det s.k. UR-avtalet. Uppgö-av

omfattarrelsen i huvudsak delområden:tre

internstödo
gränsskydd/marknadstillträdeo
exportstödo

Avtalet trädde kraft fr.0.m. juli 1995den l och gäller för tiden
fram till juli 2001. skall1 Exportstödet reduceras med 36 procent
i värde och 21 i kvantitet.procent

Internt stöd

Avtalet innebär det interna stödet till jordbruket ska reducerasatt
med 20 under föravtalsperioden. Basen åtagandenaprocent avser
de genomsnittliga stöden periodenunder 1986-1988.

I uppgörelsen direktstöd,accepterades arealbidrag ochatt
djurbidrag, betrakta ofarligt stöd, den s.k. blå boxen.är att som

innebärDet EU:s omläggning bl.a. stödet till spannmåls-att av
odlingen från prisstöd till direktstöd kan räknas tillgodo. UR-av-
talet får därför effekt förtroligen ingen EU eftersom destörre
nedtrappningar krävs dekan täckas åtgärder harsom av som
gjorts CAP-reformen. orsakEn till EU inteattgenom annan
kommer behöva vidta åtgärder stöden beräknasäratt att to-nya

förtalt jordbruket och inte för produktionsgren.resp.

Gränsskvdd/marknadstillträde

Avtalet innebär EU:s med importavgifter, slusspriser,att system
referenspriser med fasta tullar. vissaFör produkterersättsetc

spannmål och ris bibehålls dock form rörliga tullavgif-som en av
Vid marknadslägen finns möjligheten görater. extrema att avsteg

från principen fasta tullsatser. Tullnivån sänks genomsnittligtom
successivt med totalt 36 gäller i förgenomsnitt allaprocent va-
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under periodenror fram till 2000/2001. Minimal neddragning
enskildför varuposition 15är procent.

vissa fallI har förändringen inneburit tullsatserna har gåttatt
jämfört med situationen innan det UR-avtalet trädde iattupp

kraft. Det beror importavgifterna högre under baspe-att var
rioden 1986-1988 vid tidpunkten förän UR-avtalets genomfö-
rande. För säkerställa importens ställning finns regleratt mi-om
nimitillträde. Det innebär vissa kvantiteter får importeras medatt

villkor, dvs. lägre tullsatser.generösare

Tabell 2 EU:s gränsskydd före efter UR-avtalets ikraft-resp.
trädande den l juli 1995, ecu/ton

Produkt Importavgift Importtull Procentuellper per
den 30 juni 1995 den iuli1 1995 förändring, %

Vete 76,98 60,02 -22
Korn 102,30 78,28 -23
Socker 419,20 507,00 +21
Slipat ris 736,31 607,57 -17
Nötkött, färskt 3 015,48 2 597,00 -14
Nötkött, fryst 1 890,53 2 597,00 +37
Smör 2 257,40 2 784,00 +23
Ost 2 537,80 2 454,00 -3

Avser baskvalitet

Exportbidrag

Avtalet innebär EU:s subventionerade måste minska.att export
Nedtrappningen sker under perioden fram till 2000/2001 och av-

såväl kvantitet och värde. Beroende på marknadssituationenser
mäste minskningen ske tämligen omgående för vissa produkter,
medan det dröjer till slutet perioden för andra.av

På spannmålsområdet har världsmarknadspriserna legat över
prisnivåEU:s under delen 1995/96.större Det har inneburitav

har kunnat ske exportbidrag,att merparten UR-exportenav utan
kvoten har sålunda inte behövts i anspråk. Den mängdatt ta som
inte utnyttjas under 1995/96 kan flyttas till följande åröver under
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detutgångentillutnyttjatsdock hamåsteperioden. Kvoten av
avtalsperioden.undersista året

subventionermedtillåten exportvolymMaximalt3Tabell en-
000lligt UR-avtalet, ton

2000/01 Exportprognos1995/96Produkt
995/961

spannmålSza439408 1420Vete
000178431013 690spannmålAnnan ca

450l274556 11Socker
150399488Smör
260273335Mjölkpulver
428321426Ost
18619581851mjölkprodukterAndra
04118221381Nötkött
363444542Griskött
421286434Fjäderfäkött
10099126Agg

Färsk frukt och
800751920grönsaker

ochBeredda frukt-
143175grönsaksprodukter

bidraggått1995/962/3På spannmålsomrâdet har utanexportenca av
UR-avtalet.enligtinte kvotendärföroch belastar

WTOarbetet iUppsummering av

jordbruksområdetreformenorsak tillbidragandestarktEn
följdenskulle bliförväntadekravha varit just detorde som man

prisstödet tilldelläggadelsUR-avtalet. Genom att avom enav
förbe-produktionskvoteringinföradelsdirektstöd, attgenom

oför-UR-avtalet. Enåtagandena iuppfyllaredde sig EU att
klaraproblemmedförtjordbrukspolitik hade störreändrad att av

finns kravDetdetta har.utformningdenUR-avtalet med som
hadevilket EUmed 20ska minskasstödende interna procentatt

juli 1995. Detden 1genomföra fr.o.m.börjavarit tvingade att
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hade också blivit svårare uppfylla exportbegränsningsreglernaatt
eftersom det inte hade varit lika enkelt produk-att styrasom nu
tionen.

Nuvarande jordbruksavtal inom för WTO innebärramen
åtaganden neddragning stöd och gränsskydd fram till årom av
2000/01. Jordbruksavtalet innehåller dessutom åtagandeett om

år dessförinnan påbörja förhandlingar fortsattaatt ett nya om
neddragningar. Vid dessa förhandlingar ska bl.a. beaktas erfar-
enheter genomförda neddragningar och effekter på Världshan-av
deln. USA:s nyligen beslutade jordbrukspolitik torde med all san-
nolikhet komma till diskussion i dessa förhandlingar.upp

3.3 jordbrukssektorEU:s

EU:s totalt utnyttjade jordbruksmark uppgår till 138 milj.ca
hektar. Arealmässigt Frankrike och Spanienär de länder-största

inom EU. Den svenska jordbruksmarken drygt 2utgörna pro-
EU:s totala. Under de åren har arealen minskatcent senasteav

i Sverige och Irland.mest
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på med-olikafördelad1993EUJordbruksmark i4Tabell
milj. halemsländer,

30,2Frankrike
26,4Spanien
17Storbritannien
17,2Tyskland
5,7Grekland
4,4Irland
3,8Portugal

Österrike 3,4
3,4Sverige
3Danmark
2,7Finland
2,0Holland
1,4Belgien

138SUMMA

EU-kommissionenKälla:

medanStorbritannienifinnsarealmässigtföretagenDe största
denorsak tillviktigsmå. Enmycketi Sydeuropagårdarna är

förhållandevisdenStorbritannienstrukturen i ärstorskaliga av-
Me-EU-inträdet.företillämpadesjordbrukspolitikreglerade som

samtli-medeltal. IEU:sbetydligtSverige ligger överdelarealen i
1990-ta-undermedelarealen ökatmedlemsländer harEU:sga av

let.
liknandeföretagsstrukturenanimalieområdetPå är som

Nordeuropa.ifinnsmedelbesättningarnaarealsidan. De största
medeltal.ungefär EU:sSverige ligger

EUinomproduktenviktigastemjölk denVärdemässigt är
Nötkött ochproduktionsvärdet.totaladetmed 17 procent avca

färskaspannmål ochpå 12värdeandelargriskött har procent,ca
Produktionssammansätt-10andelar pågrönsaker har procent.ca

beroendebl.a.medlemsländerna,mellan de olikavarierarningen
jordbruk. Somförförutsättningarnaskillnader i de naturliga

dominerandedenFrankrike ärexempel kan nämnas spann-att
produktion grönsa-Holland harmedanmålsproducenten stor av
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ker, potatis och blommor. Pâ animaliesidan har Danmark en om-
fattande produktion bl.a. griskött, Irland har nötköttspro-storav
duktion och Holland tillverkar mycket mejeriprodukter. De olika
direktstöd till jordbruket ingår inte i följande tabell.som ges

Tabell på5 Produktionsvärdet fördelat olika jordbruksvaror
avseende EU-15 totalt 1995, procent

Spannmål 10,6
Sockerbetor 2,4
Tobak 0,7
Olivolja 1,8
Oljeväxter 0,9
Färsk frukt 4,7
Färska grönsaker 9,5

frukt ochAnnan
andra grönsaker 1,9
Vin 5,7
Utsäde 0,6
Textilgrödor 0,5
Humle 0,1

SUMMA VEGETABILIER 39,4

Mjölk 16,6
Nötkött 12,0
Griskött 11,7
Får 2,1
Ägg 2,4
Fjäderfäkött 4,8
Silkesmask 0,0

SUMMA ANIMALIER 49,6

SUMMA REGLERADE
PRODUKTER 89,0

Potatis 1,8
Andra oreglerade produkter 9,2
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4 Den samhällsekonomiska bak-

grunden

denl jordbrukspolitiken används flera olika medel.gemensamma
De viktigaste gränsskydd,är exportbidrag, intervention, direkt-

kvoteringarstöd, och regionalstöd. Gränsskyddet syftar till att
avskärma jordbruket inom EU från verkningar låga priser påav
världsmarknaden den marknaden företräde,samt att s.k.ge egna
gemenskapspreferens. Syftet med exportbidrag och intervention

lyfta överskottär inom EU för därigenomatt hindra pris-attav
fall.

jordbrukspolitiskaDe medlen upphov till två effekter,ger
nämligen omfördelningseffekter och allokeringseffekter. Med om-
fördelning här de jordbrukspolitiska medlen fördelarattavses om
mellan å sidan producenter och å andra sidan konsumenterena
och vissa fall skattebetalare viaäven den budgeten.gemensamma
T.ex. marknadsregleringen upphov till överföringar mellanger

detta slag. Dessa omfördelningseffekter kan kvanti-grupperna av
fieras med det s.k. PSE-talet producentstödsekvivalenter.t.ex.

Om det anläggs dynamiskt perspektiv uppstår ytterligareett
kategori effekter, nämligen s.k. allokeringseffekter. Ut-en av

gångspunkten dåär prisförändring upphov till föränd-att en ger
ringar såväl den efterfrågade den utbjudna kvantiteten.av som
Allokeringseffekter kan uppstå till följd politiken kan på-attav
verka priserna i sin påverkar efterfrågade och utbjudnatursom
kvantiteter och i sin upphov till ändrad allokeringtursom ger en
fördelning mellan den studerade sektorn ochav resurserna
andra sektorer i samhället. Omfördelningseffekter i statisktettses
perspektiv förändringar utbud och efterfrågan.utan av

Förbättras allokeringen kan detta förutsätt-av resurserna ge
ningar för högre välfärd. I avsnitt 4.2 förklaringnärmareges en
till hur denna effekt uppstår. Det har här gjorts vissa försök att
beräkna storleken olika allokeringseffekter. Eftersom deav anta-
ganden har gjorts osäkra blir givetvisär också slutresultatetsom
osäkert. Jämförs storleken på allokeringseffekten med gemenska-

utgifter för exportstödjande åtgärder, visar det sig allo-pens att
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storleksordningenuppgå till iprisstödet kankeringseffekten av
utgifter förgemenskapens50 och 150 export-mellan procent av

åtgärderexportstödjandeförUtgifternaåtgärder.stödjande upp-
ecu.1miljardergår till 20ca

tillupphovkanjordbrukspolitikendelEn gesomannan av
frå-främstharutredningenkvotsystemen. Iallokeringseffekter är

tagitsmjölkproduktioneneffekter inomkvoternas upp.omgan
vid givnautbudettillbakahållamed mjölkkvoternaSyftet är att

viduppståallokeringseffektkortsiktigDels kanpriser. enen
alloke-långsiktigDels kankvotsystemet.avvecklingtänkt enav

strukturom-kostnadsreducerandeuppståringseffekt att engenom
kanDetkvotsystem.kunna bliskullevandling större utan ett

allokeringseffektlångsiktiga,väl så dennamycket att senare,vara
allokeringseffekten.kortsiktigaallvarlig denväl såär som

måsteallokeringseffekterovanståendeTill omresonemang
potentiellaslagolikakan uppståeffekterdeläggas avavsom

påmarknadfrivid tillämpningmarknadsmisslyckanden av en
sådanalivsmedelsområdetpåExempellivsmedelsområdet. av

marknadsmisslyckandenz, prisbild-frividmarknadenalltså att
be-alla faktorerlyckas beaktaeffektivtpåning inte sättett som

värdefullt medbedömsdetkanrelevanta,döms att somvarasom
naturligadåligamedi regionerlivsmedelproduktion ävenav

exceptionellaunderproduktionenochförutsättningar ävenatt
för-exceptionellanivå. Medvissska uppgå tillförhållanden en

utrikeshandelnistörningaronormal torka,hållanden kan avses
effekterpositivadessaVärderasorsakade krigt.ex. avm.m.av

alloke-negativadenjordbrukspolitiken högretillämpade änden

1 Räkneexempel redovisas i bilaga 2.

2 marknad intedefinierasMarknadsmisslyckanden kan att ensom
marknadeffektivt. Påstöd allokeraklarar att utan enresurser

antingenkvantitetmarknadsmisslyckandenmed omsätts somen
förtill kostnadernaförhållandeeller för liten iförär stor pro-

värderingar.och konsumenternasduktionen
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ringseffekt diskuterades kan alternativettsom attovan, vara reg-
priset.lera
Detta kapitel strukturerat så iär avsnitt diskuteras4.1 ef-att

fekterna i jordbrukspolitfiken. Därefter kommerstort av ett av-
snitt vissa begrepp centrala förär analysen,tarsom upp som
nämligen efterfrågan, utbud och allokering I dettaav resurser.
avsnitt diskuteras de effekter kanäven uppstå skillnadersom av
mellan de priser gäller inom EU och världsmarknaden. Isom
avsnitt 4.3 effekter kvoter i jordbrukarledet och itas av upp av-
snitt 4.4 analyseras effekter reformen på spannmåls- och olje-av
växtområdet. I avsnitt 4.5 diskuteras effekterna regionalpolitikav
och strukturstöd följt avsnitt handlar åtgärderettav som om som
syftar till bättre miljö. Regleringar kan upphov till kapitalise-ge
ring i jordbruksmark. Detta i avsnitt 4.7. handelsledetItas upp
tillämpas kvotarrangemang vid handel med tredje land. Effek-

detta i avsnitt 4.8. Effekter bristande konkur-terna tasav upp av
och stordriftsfördelar inom industri och handel slutligenrens tas

i avsnitt 4.9.upp
försökEtt har således gjorts kataloggöra deöveratt en

olika skäl kan finnas till allokeringseffekter jordbruks-som av
politiken. Det går utanför ambitionsnivån försöka föraatt sam-

dessa olika effekter i totalanalys. Ett skäl för undvikaman atten
sådan totalanalys systematiseringär efter orsak då kan gåatten

förlorad.

Effekter4.1 i jordbrukspolitikenstort av

Jämfört med många andra branscher i samhället, inom in-t.ex.
dustri eller tjänster, har statsmakterna och EU reglerat jord-nu
bruks- och livsmedelssektorn starkt. För vissa branscher politi-är
ken verksamheten ska påverkas så lite möjligtatt regle-som av
ringar. Emellertid den övergripandeutövar närings- och skatte-
politiken kraft på alla branscher, finns det generell regio-t.ex. en
nalpolitik. Det politiskt målet för industriproduktionenuppsatta
skulle något förenklat kunna uttryckas på effektivaste sättattsom
framställa produkter tillfredsställer konsumenternas behov.som
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framställa livsme-inom jordbruketverksamheten ärförMålen att
exceptionellavidsäkerhetmed högdetta ävenochdel göraatt

landskap ocheftersträvarVidare öppetförhållanden. attettman
förförutsättningarområden harsysselsättning i sämresomge

snabballtförockså såkanDetverksamheten att envaram.m.
jämförelseOm görskanstrukturomvandling inte accepteras. en

Sverigeiländer i Europa,infördes i fleraprisregleringarmed när
den hår-skäletviktigaste1888, detspannmålstullar årmed var

strukturom-spannmål. Denamerikanskfrånkonkurrensendare
iupphov tillskulle ha kunnatkonkurrensdennavandling gesom

accepterades inte.Sveriget.ex.
fårjordbrukspolitikeneffekterglobaladeSer somman

gränsskyddet,främst ävenverkningar genommenavgenom
effektkonserverandefår politikenmedel,andraverkningar enav

särskiltblirvärlden.resursfördelningen i Dettaarbets- ochpå
rådde Sve-utgår från den situation närtydligt t.ex. sommanom

ochimporthindrasyftespannmålstullar,införderige attvarvars
Gränsskyddi Sverige.strukturomvandlinghindradärmed att en
så,utformatimportavgiftertarifferat ärinte attär omsom

höjas fördirektgränsskyddetfaller kanvärldsmarknadspriset att
Även tarifferatgränsskyddetimport. ärpristryckandehindra om

givetvisfår detändras,vidare kandärmed intetullar, och utan
skiljer sigprisnivåernaeffektkonserverande attgenomen

importlandet.ochmellan export-
jordbrukspolitiskadeverkningarnaSammantaget är me-av

meningeni denmycket starkaEUanvänds inomdel att pro-som
avvikaomfattning kandärmedochlönsamhetduktionens antas

jordbrukspolitik.skulle uppnåsfrån vadavsevärt utan ensom
jordbrukspolitikenligt denlikartadeFörhållandena även somvar

styrkapolitikensEmellertidi Sverige.tidigare ärtillämpades
jordbruks-med EU:smarknadeneffekt större gemensamma

jordbrukspolitiken, åtmins-svenskatidigaremed denpolitik än
enskilt medelvarjefler ochmedlenmeningeni den är attatttone

politiken.svenskatidigareenligt denstarktlikaminstär somnu
reglerade ijordbruksprodukterförMarknaderna är stora

mel-skillnaderoftastsamtidigt det ärvärldendelar storasomav
de priserEU ochinompriserna t.ex.skyddadelan de

olika länderhandel mellangäller vidvärldsmarknadspriset som
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eller regioner med eller gränsskydd t.ex. EU. Denna skill-utan
nad beror ofta de kvantiteter det handlasatt medsom
världsmarknaden överskottskvantiteterär från områden med
skyddat jordbruk. Därför blir resultatet deatt sammantagna
verkningarna regleringarna blir avsevärda jämförelseav om en
sker med situation reglering där producenter och konsu-utanen

de prissignalermöter världsmarknaden.menter som ges av
En del jordbruksprodukterstor exporten utgörsav av nu av

överskottskvantiteter. Om det det sker harmoniseradantas att en
avveckling i världen de jordbrukspolitiska medlen, kanav man
räkna med priserna världsmarknaden stiger,att effektsom en

avvecklingen och allt lika eftersom denannatav export som
kommer ske kommersiella grunder ökar.att En viktig reflex-
ion kan redangöras det inteär möjligtär säkertattsom nu att
förutse vilken effekt harmoniserad avveckling i hela världenen

jordbrukspolitiskade medlen skulle få. Man kan nänmdesav som
räkna med priserna skulle stiga, detatt inte möjligtärovan, men

exakt med hur mycket.säga Vissa modellstudieratt finns dock
antyder prishöjningarnas omfattning.som
Den information krävs för kunna uttalandengöraattsom av

det slaget innefattar bl.a. hur konsumenter och producenter i öv-
riga delar världen prisändringar. Effekterav stör-reagerar av
ningar i förväg okända händelser beror ändrade in-t.ex.som
komster kan dock inte beaktas i sådana modellstudier.

diskussionDen redovisas här huvudsakligenär kvali-som av
tativ karaktär. Uttalanden kan göras riktningen hos olika ef-om
fekter och storleksordningar belyses med medvetet starkt förenk-
lade exempel se bilaga 2.

dettaI kapitel diskuteras de effekter de jordbrukspoli-som
tiska medlen har marknaden. En jämförelse mellangörs dels
den rådande politiken, dels alternativ situation t.ex. utanen reg-
leringar och därmed handel till världsmarknadspriser.

Regleringar har ofta negativa verkningar för marknaders
möjlighet effektivt allokera På mångaatt marknader fö-resurser.
rekommer emellertid marknadsmisslyckanden medför attsom
marknaden själv inte klarar uppgiften effektivt allokeraatt resur-

Exempel på livsmedelsomrâdet sådana marknadsmiss-serna. av
lyckanden, alltså marknaden vid prisbildningen inteatt lyckas be-
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det be-relevanta, kanbedömsfaktorerallaakta attvarasomsom
regionerlivsmedel iproduktionmedvärdefullt ävendöms avsom

produktionenochförutsättningar ävennaturligadåligamed att
Mednivå.uppgå till vissskaförhållandenexceptionellaunder en

störningar ionormal torka,kanförhållandenexceptionella avses
krigorsakadeutrikeshandeln t.ex. m.m.av

ståroch styrkainriktningjordbrukspolitikensVid beslut om
tillmätavikt skahurvalsituation, delsisåledes stor manenman

prisnivåavvikelser från denverkningarnegativade somsom
dels devärldsmarknadenkan etableramarknadskrafterna ger,

mark-korrigeraerhållaskanverkningarpositiva attgenomsom
deVärderasmarknadsmisslyckanden.slagför olikanaden av

detnegativa verkningarnade ärhögreverkningarnapositiva än
marknaden skainte. Hurmarknaden,reglerariktigt att annars

självklart.inteemellertidregleras är
vid vissregleringinförariktigtkan vidareDet att enenvara

bortfallerregleringenskälen förursprungligadetidpunkt attmen
regleringsin-bortsvårtkan dettid. det lägetefter I att tavaraen

till förekomstenanpassningdet skereftersomstrumentet aven
regleringar.

förändringkani avsnitt 4.7diskuterasSom närmare aven
markvärdenändradetillupphovreglering i sin tur genomgeen

sänktatillavreglering kan upphovkapitaliseringseffekten. En ge
utsträckning,så fall i vilkendå och ifrågamarkpriser. En är om,

Särskiltska kompenseras.detta,förlorarjordbrukarede som
räntekostnader.ofta har höganyetableradegälladettakan som

konkurrensockså ofullständigkanmånga marknaderPå ge
livsmedelsområdetInom ärallokeringfelaktig resurserna.aven

antalet konsu-Vidarejordbruketföretag inom ärantalet stort.
konkurrens skaför godFörutsättningarnamånga. attmenter

deEmellertid bestårså långt goda.såledesetableraskunna är
mycket fö-och handel, oftaindustrimellanliggande leden, av

ställ-företagen då sinmonopol. Utnyttjaroch i vissa fallretag av
felaktigtsamhällsekonomiska perspektiveti det sättpåning ett

inte hel-inte uppenbara ochstordriftsfördelarnasamtidigt ärsom
priser,aktörer till del bättreomgivandeler kommer gergenom

ineffektiv allokeringkonkurrensendåligaden resurserna.aven
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analyseraEtt inverkansätt regleringar utnyttjaatt är attav
s.k. välfärdsekonomisk I avsnitt förklaras denästa vik-ansats.en

tigaste begreppen utnyttjas i denna analys, nämligen markna-som
dens efterfrågan och utbud s.k. konsument- och producent-samt
överskott. Först därefter kommer diskussionen in frågan om
effekter regleringar.av

Efterfrågan,4.2 utbud och allokering av resurser

I marknadsekonomi inslag regleringar eller mark-utanen av
nadsmisslyckanden priset bäraren informationär till konsu-av

produktionskostnaderna och till producenternamenterna om om
konsumenternas värdering På marknad medav varan. en
perfekt konkurrens kommer den kvantitet där kon-omsättasatt

betalningsvilja på marginalen likasumenternas är med produk-
tionskostnaden på marginalen. Förekomst marknadsmiss-av
lyckanden, effekter eller bristande konkurrens, med-t.ex. externa
för alla aktörer marknaden inte får all den informationatt ge-

priset vid perfekt konkurrens. På motsvarande sättnom som ges
medför reglering priset, exempelvis till nivå ären av en som
högre det prisän i skulle etableras i värld inslagutansom en av
regleringar, prisets roll bärare information tillatt konsu-som av

och producenter reduceras. En mellanaktör EUmenter eller sta-
träderten in och intervenerar i prisbildningen. Självfallet kan

skälen till denna intervention goda utifrån de målvara sattssom
för politiken. Inom jordbrukspolitiken används rad sådanaupp en

medel, såsom gränsskydd tredje land för hindra verk-mot att
ningar låga priser världsmarknaden, åtgärder för avlastaav att
marknaden från överskottskvantiteter och kvotarrangemang. Me-

selektiva medel, också har verkningar det slagra men som av
diskuteras här, regionala stöd,är ersättningar för uppnåsom att

vissa miljömål och strukturstöd, såsom startstöd.
Viktiga utgångspunkter för välfärdsekonomiska analyser är

lutningen efterfråge- utbudskurvorna. För produkterresp. som
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oelastisk3 medefterfrågekurvan branthar bra substitutinte är
sådanavseende exempel ärklassisktEttpriset. varaen

för hu-åtminstonespanmnål,medockså räknakansalt. Man att
brasaknarproduktexempel påbramankonsumtion, är ett somen

priset.avseendeoelastisk medsåledessubstitut och ärsom
Ändras påeffekten litenblirhär slagetdetpå produkterpriset av

ef-substitutmed braprodukter ärsidanå andraefterfrågan. För
priset.med avseendeelastiskflackareterfrågekurvan

påockså beroendegivetvisutbudskurvanLutningen är
flexibilitetensåledes hur höghar ochalternativ producentenvilka

saknas föralternativbraperspektiv kanmycket kortIär. pro-ett
ochspannmålsproduktionextremfall detta är attEttducenten. av

alternativapraktikenfall saknas idettaskett. Iredan harsådden
därförblirUtbudskurvanunder året.markenföranvändningar

förväntat lägefrånellerhögerskiftas vänsteroch kan ettlodrät
förhållanden. Jurespektivevid bättre sämrenormalskördmed

därmedochflackare,destoanläggstidsperspektivlängre som
blir. Iutbudskurvansigkanpriskänsligare, vänta att vege-man

utbudskur-långsiktigapå denlutningentabilieproduktion bestäms
eftervarierarproduktionskostnadernahuri gradhög mar-avvan

inteiproduktionsgrenaravkastningsnivâ. För stort settkens som
skullekycklingproduktion,lägesberoende,areal- eller t.ex.är

intill.ellerbli vågrätutbudskurvan nästlångsiktigasåledes den
ef-förlutningläge ochmed olikaexempeltvåvisasfigur lI

utbudskurvorna.respektiveterfråge-

3 förändringprocentuellberäknaskanPriselasticiteten avsom
priset.procentuell förändring/kvantitetenefterfrågadeden av

ochmellankvotenoelastiskför ärbrukar kallasEn omvara
kvantitetsför-denrelativtdå större änPrisförändringen är sett

priselasticitet ärharelastiskerhålls. Enändring somenvarasom
under -1.
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Figur l Olika förutseenden efterfråge- D och utbudskur-
Svorna

Pris Pris s

vamFet vanritet/K Kqo qo

Läge och lutning som uttrycker priskänsligheten hos efterfråge-
respektive utbudskurvorna bestämmer vilken jämviktskvantitet

bildas. Denna kvantitet bildas prismekanismensom attgenom
konsumenter och producenter. figurAvstyr 1 framgår tydligt att

skift i någon kurvorna får betydligtett starkare genomslag iav
priset i det högra diagrammet jämfört med i det Flexibi-vänstra.
liteten enligt det högra diagrammet lägre hosär såväl producenter

hos konsumenter.som
Om marknadsformen perfekt konkurrens råder blir konsu-

betalningsvilja på marginalen lika medmenternas producenternas
kostnad för producera den sista, marginella,att enheten. En
jämvikt etableras i skärningspunkten. Konsumenternas totala vär-
dering under efterfrågekurvanutgörs framytan tillav varan av
jämviktskvantiteten. Konsumenternas utgift emellertidutgörs en-
dast produkten priset och kvantiteten. Skillnaden mellanav av
konsumenternas totala värdering och utgiften konsu-utgörs av
mentöverskottet ytan i figur 1. De preferenser konsu-a som

har bestämmer konsumtionsinriktningenmenterna och därmed
deras betalningsvilja. Pâ motsvarande kansätt sigman resonera
fram till producentöverskottet ytan b i figur 1 skillnadensom
mellan producenternas intäkter och de rörliga kostnaderna ytan
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dettaMedjämviktskvantiteten.tillutbudskurvan framunder syn-
kostna-fastatäcka deförproducentöverskottetanvänds attsätt

eventuell vinst.ochderna
förutsätt-finnskonkurrensperfektmarknadsformenMed

producentöver-konsumentöverskott ochförningar att summan av
maxime-bliröverskottetsamhälleligadetkan kallasskott som

ochefterfråganmedöverskottetsamhälleligadet ärJu störrerat.
i ekono-allokeringendesto bättreutbud givna, är resursernaav

min.
få ochdålig konkurrens,detOm storaantas attt.ex. genom

i övrigtmedblir lägrekvantitetenmedför denföretag, omsattaatt
kom-utbudskurvorochefterfråge-förutsättningar sammalika

al-ochminskaproducentöverskottenoch attkonsument- attmer
effektiv.blir intelokeringen resurserav

varierarkonsumentledetijordbrukarledetPriser såväl i som
jämförelsedeskriptivEnmedlemsländerna.olikamellan de av

redovisas igrannskapi vårtländeri olikaprisnivån för livsmedel
Sverigepriserna iinte nämn-avvikerframgår därSomkapitel

emellertidsöderutDanmark. Längre ärifrån prisernavärt t.ex.
lägre.priserna

faktorer:följandelivsmedel bestämsPrisnivån på svenska av

styrkan i regleringssystemeto
medkonkurrerarmedlemsländerövrigaprisnivån i somo
ellerSverigemarknaden iantingenprodukter,svenska

länderi andra
sikt berorsinivalutan,på den svenskavärdet tursomo

ochkonkurrenskraften,svenskadenutvecklingen av
vikti-dekanpriserpåverkar såväl de tas ut somsomsom

till jordbruketdirektstödformerna avgare
livsmedelförSverigetransportkostnader tillo

livsmedelsvenskaprioriterarvilken mån konsumenternaio
kvalitetsaspekterframför importerade t.ex.

diskuteraintressantdetvåra fortsatta ärFör att omresonemang
påverkar detutsträckning,så fall vilkenoch i iregleringar, sam-

allo-storlek. Enallokeringseffektensöverskottets ellerhälleliga
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keringseffekt kan beskrivas med exempel där denett omsatta
kvantiteten qo lägre den kvantitetär skulleän uppstå vidsom
jämvikt marknaden. Vid kvantiteten konsumenternasärqo
marginella betalningsvilja enligt efterfrågekurvan större än
kostnaderna enligt utbudskurvan. Vid ökande kvantiteter mins-

dennakar skillnad successivt för upphöra vid jämviktskvanti-att
Totalt uppstår skillnadteten. i dia-sett mot ytanen som svarar a

nedan. Denna negativ allokeringseffektärgrammet tillyta en
Åföljd den kvantiteten i detta fall föratt liten.äromsattaav

sidanandra kan denna bli vinst i den meningen alloke-yta atten
ringen i ekonomin skulle förbättras den kvantitetenomsattaom
ökar. De allokeringseffekter diskuteras fram fortsättningsvissom

utvecklingar dettaär exempel.av
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allokeringseffektenbestämningförPrincipema2.Figur av

Pr/s /

tt/têKvan

prisreglering.effekternavisakan3figurenligtexempel enavEtt
marknadenheltbestämsinledningsvis enpriset avAntag att

ochbildasprisnivån attattDå kommerfrikonkurrensmarknad. po
marknaden.påomsättaskommer attqo

iställetprisregleringbeslutasdet somsedanAntag enatt om
efterfrågantillupphov attDettamarknaden.priset gerpger I prisregle-dennaGenomtillökarutbudetochtillfaller q2.attq,

KÖ b,amed +konsumentöverskottet ytornaminskarring
PÖ b c.amed +ökar +producentöverskottet ytornamedan

förvinstenhandenvidskulle att pro-enklaDetta geresonemang
medochkonsumenternaförförlusten enänstörreducenterna är
uppståttkomplikationEmellertid harmednettoökning enytan c.

utbudsöver-uppstårpriset etthögre,vid detdetatt nya,genom
ochEUellerinlösesdetta statendetOmskott. att avantas

kostnaduppkommerprisettillvärldsmarknaden ensäljs po
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d4.b Genom tillämpa detmotsvarar + +ytorna attsom c
högre priset i stället för priset uppstår således förlust förp po en1
samhället s.k. allokerings-en eller välfärdsförlust uppgårsom
till c b d -b d. Summan+ bytorna + + ytornac av-

d således i det här falletutgörs värdet den försämring+ av av
välfärden inträffat till följd allokeringsämreav som av en av re-

i ekonomin. Skulle alternativt ha gått i den andrasurserna man
riktningen från det högre priset till det lägre priset skullep po
det istället uppstå bättre allokering ochen attav resurserna sum-

b d vinst.utgörs+ytornaman av av en

Figur 3 Principerna för förändringar i konsument- och
producentöverskott

Pris

IIa IJ III
IIIIIIIII

tite/tKq q vanI

Enligt ovanstående figur uppstår dynamik vid förändrade pri-en
efterfrågad och utbjuden kvantitet ändras. Omatt ef-ser genom

terfrågan och utbud givna lodräta kurvor innebärantas vara som

4 Det här skatter inte upphov till några snedvrid-antas att ger
ningseffekter. Skulle sådana snedvridningseffekter uppstå skulle
det kunna hävdas kostnaden i samhällsekonomisktatt ett
perspektiv blir högre bän +d.ytorna + c
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skulleflexibilitetsaknarproducenterochkonsumenterbådeatt
regleringeninförandeförlust avgörakonsumenterna genomen

högrevinstgöraproducenternapriser, genomhögre engenom
detförlust attskattebetalarna göraskulle genompriser ensamt

Nettotfinansiering exporten.för avutgifteruppståskulle av
frånomfördelningEndastnoll.bliskulleförändringar endessa

inträffa.skulleproducentertillskattebetalareochkonsumenter
ovanståendedenÄven dynamiskadeti somresonemang
från konsu-omfördelninggivetvisinträffarifrån,utgåranalysen

dennaiintressantaDetproducenter.tillskattebetalareochmenter
uppstårocksådetutsträckningvilken enemellertid ianalys år

iekonominiallokering sombättreändrad t.ex. resursernaav
välfärd.högreändrad t.ex.förförutsättningarsin entur ger

sigförochikanindividerÄven olikamellanomfördelningren
individerfrånskeromfördelningvälfärdökadskapatotalt omsett

dis-frågaDennamarginellhögtill nytta.marginelllågmed nytta
här.intedockkuteras

uppståreffekterbeaktatsintehar somdettaI resonemang
på livs-Exempelmarknadsmisslyckanden.slagolika avgenom

alltsåmarknadsmisslyckanden, attsådanamedelsområdet av
be-lyckaseffektivt sättpåinteprisbildningen ettvidmarknaden
be-detkanrelevanta, attbedömsfaktorer varaallaakta somsom

regionerilivsmedel ävenproduktionmedvärdefulltdöms avsom
produktionen ävenochförutsättningarnaturliga attdåligamed

Mednivå.visstilluppgåskaförhållandenexceptionella enunder
istörningartorka,onormalförhållanden kanexceptionella avses

dessaVärderaskrigorsakade po-utrikeshandeln t.ex. m.m.av
disku-allokeringseffektnegativadenhögre someffekter änsitiva

tillprisetregleraalternativ pkan attframterades ett varaovan, 1.
precisuppgårvärldsmarknadsprisetförutsattes3figurI att

marknadeninternaden utanpåetablerasjämviktsprisdettill som
dettalägre änwovärldsmarknadsprisetSkulleregleringar. vara

fi-I vissa4.enligt figursituationiställetuppstårjämviktspris en
världsmarknadspriset sattsharkapitletfortsättningeni avgurer

varandra.skärutbudskurvomaochefterfråge-därnivåvid den
föroch inteförenkla resonemangetförendastgjortshar attDetta

denprecispåliggerverkligenvärldsmarknadsprisetantyda äratt
nivån.



SOU 1996: 136 samhällsekonomiskaDen bakgrunden 51

Figur 4 Allokeringseffekter "låga"vid världsmarknadspriser

Pris i

IIIiiII
IIl vantitet/Kq
qa

En sänkning priset från till upphov till följande ef-av p, po ger
fekter5 där förändring:A avser

AKÖa+b+d+f+gpos
APÖ +dneg+a c
ABudgetkostnad d f pos+ + +c e
Allokeringseffekt b f dg f+ + + + +e

Det bestämningen gränsskyddet utgårsystem ifrån inomsom av
EU utformat såär produktionen inom gemenskapen skaatt ha ett
visst företräde framför importerade produkter. Om utgångspunk-

det råderär visst överskott kanten denatt prisnivå skaett som
eftersträvas jordbruket bestämmas styrkan imot marknadsreg-av
leringen. Genom den s.k. gemenskapspreferensen bestäms gräns-
skyddet så priset de importerade produkterna bliratt högre än
priset motsvarande produkt producerad inomären som ge-

5 AKÖ APÖförändring konsumentöverskott, förändringav
producentöverskottav
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ochreducerasimportentillbidrarmenskapen. Detta attsystem
säkerhet.högreproducenternasåledes enger

exempel påkraftigt. EttvarierakanVärldsmarknadspriserna
underkraftigtstigithardär prisernaspannmâlsområdetdetta är

bidragitregleringarnamöjligtfulltDetl-2 åren. ärde attsenaste
prisnivåhögre änvärldsmarknaden. Omprisvariationentill en

degälla underkommerprishöjningarnaföregälldeden attsom
finnsdetsiguttalaomöjligt ävenåren ärnärmaste att omom,

på detta.tydertecken som
och producenterför både konsumenternackdelarfinnsDet
jordbrukspoliti-inriktningvarierande priser. Denmed starkt som

priserna inomstabiliserandeverkardenharken i EU är att
stabilitet.dennauppnåtillbidrarMarknadsregleringenEU. att

jord-producenternapriser harlågamedperioderUnder genom
priserhögre änmöjlighetutformningbrukspolitikens ta utatt
prisermed högaperioderUndervärldsmarknadspriserna.

exportavgifter.från EUhindrasvärldsmarknaden export genom
priserlägre änsigtillgodogöradåkanKonsumenterna nyttan av

med lägrePeriodervärldsmarknaden.gällerjust dåde som
ochvanligavaritharinom EUvärldsmarknadenpå änpriser

inomhögrevärldsmarknaden änärpåprisernaattmotsatsen,
diskute-endastdetförutsättningUnderovanligt.varitEU, har att

prisstabiliserande verkningarregleringssystemetsfrågan omras
varit vinnareharoftareproducenternadetta tolkaskan attsom

konsumenterna.regleringen än
framgåttflackutbudskurvan är,ärprodukter därFör som

likaungefärenhetproduktionskostnaden oavsettstortidigare, per
med dennaProdukterliten.ellerproduktionen är egen-storom

li-fjäderfä. Ettochgriskött, äggsynnerhetkan iskap antas vara
produktivitet,ökadföljdtillskift i utbudskurvan, t.ex. avtet

produk-ökadkunna avsevärtgaranterade priservidskulle enge
därför blikanslagdettaprodukterförPrisgarantiertion. av

kostsamma.mycket
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4.3 Effekter kvoter i jordbrukarledetav

Syftet med kvoter är eller mindre starkt säkerställaatt mer att
den producerade och/eller försålda kvantiteten inte överstiger en
fastställd nivå. Kvoteringar kan därför alternativ tillettses som

prisanpassning. Kvotarrangemang tillämpas såväl i jordbruka-en
och industriledet i handelsledet vid handel med tredjere- som

land. Effekter kvotarrangemang i handelsledet diskuterasav
först senare.

Vissa de kvotarrangemang tillämpas i jordbrukarle-av som
det starka, såsomär mjölkkvoterna, medan andra är så-svagare,

bidragsrätter för och dikor och tackor. Den sanktionsom am-
drabbar landet produktionen överträffar landets kvotsom ärom

så stark mjölkområdet det inte finns förutsättningaratt iatt
praktiken producera kvantitetstörre kvoten.än Genom deten

tillämpas vidareförs dennasystem sanktion till de producen-som
har förorsakat landets överskridandeter kvoten. Svagaresom av

kvoteringsarrangemang, såsom bidragsrätter för och dikoram-
och tackor, utformadeär så jordbrukarna har möjlighetatt att
bidrag endast för det antal djur det antal bidrags-motsom svarar
rätter jordbrukaren har. I detta avsnitt diskuteras endastsom
verkningarna det starka mjölkkvotsarrangemanget.av

figurI illustreras5 allokeringseffekterna kvotsystemet förav
mjölk. Den rådande situationen med kvotsystem jämförs med att
kvotsystemet avvecklas. En förenkling har gjorts såtillvida detatt

bl.a. kostnadsstrukturenantas densammaatt förär alla producen-
och således utbudskurvan förter alla producenteratt sammanfal-

ler. Med denna förenkling kommer alla producenter nå "taket"att
för produktionen samtidigt.
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mjölkförför kvotsystemetVälfärdseffekterFigur 5

Pris

r||1

Dl
|||

Kvantitêt

produktionenkvoteringmedochprisetUtgångspunkten är avpo
tänktvidutvecklingsvägartänkbaratvåfinnstill Det ennuqo.

bibehål-produktionenEn ärvägavveckling kvotsystemet. attav
åstadkommaskantill Dettasänkasmåsteprisernavarvidles p I.

andra vä-Denminskas.styrkamarknadsregleringensattgenom
därvidproduktionenochvidbibehållespriset attär att pogen

tillökar q I.
produk-bibehållenochprissänkningmedförstaDen vägen,

effekter:följandetillupphovtion, ger

AKÖ b pos+a
APÖ cnegb+ +a

posbABudgetkostnad ++ gc
bAllokeringseffekt + g

allokering motsva-således bättreuppstårDet resursernaaven
b g.rande +ytorna

ökningpris ochoförändratmedandraDen vägen, pro-av
effekter:annorlundatillupphovduktionen, ger
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AKÖ Oförändrat
APÖ d pos
ABudgetkostnad d f neg+ +e
Allokeringseffekt -e f+

Enligt denna uppstår såledesväg försämring allokeringenen av
motsvarande e f.ytorna +av resurserna

En ytterligare effekt kvotering effektiviseringenär attav en
kan bli lägre bl.a. långsammare strukturutveckling. Omgenom
kvoteringen avvecklas kan därmed snabbare skift nedåt uppstå av
utbudskurvan, vilket praktiskt betyder produktionskostnademaatt
för given kvantitet faller. Detta illustreras i figuren

Figur 6 Effekten snabbare effektiviseringav

Pris

Kvantitet

Om priset bestämt till samtidigtantas det uppstårvara po ettsom
skift utbudskurvan effektivisering kommer producent-av genom
överskottet Öka med a batt c positiv effekt.ytorna + Ef-+
fektiviseringen dessutom upphov till ökad produktionger en som
vid överskott måste på världsmarknaden.avsättas Antas det att
priset på världsmarknaden uppgår till kommer budgetkostna-p 1
derna öka med c d negativatt effekt. Skulleytorna + det ha
tillåtits priset föll produktionennäratt ökade skulle ökningen av
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budgetkostna-blivit mindre samtidigtprodcentöverskottet ha som
dernas ökning skulle varit mindre.

inkomstfördelninguppnåfinns vissOm det strävan atten en
uppnåendetså prismekanismen hindrarkan det också att avvara

kvoteringinkomstfördelning. Det kan hävdasdenna att avgenom
oönskad"upprättar"produktionen hindrar marknadenatt enman

emellertidKvotering produktionen harinkomstfördelning. enav
till defördelasnackdel i det produktionen hindrasallvarlig attatt

och allvar-lägst. viktig,produktionsenheter där kostnaden Enär
kostnadsre-effekt kvotering produktionenlig, är att enav en av
värdeminst detducerande strukturomvandling hindras. Inte som

detta.kvoter ofta får teckenär ett
så lättrörligaFörmodligen detär att resursernamera

snabbaredestoarbete byggnader inom sektormark, och ären
Uteblivnakvoteringar.negativa effekternauppträder de av

snabbt resul-lättrörliga sektorerstrukturförändringar kan därför i
säkertdet intefelaktig resursallokering. Däremoti är atttera en

blir mindreverkningarnainnebär de negativaresultatet sikt att
trögrörligai sektorer med resurser.

negativamjölkkvotsystemetsreducerafinns olikaDet sätt att
olikamellansåsom utjämningeffektiviseringen,verkningar

leasing kvotermedefter kvotårets slut,producenter system av
kvoterhandel medperiod ochupplåtelser för bestämden

mildras dedessaöverlåtelse. Genompermanent arrangemang
Ieffektivisering.långsammareverkningarnanegativa genom

innebärvilketefter kvotårets sluttillämpas utjämningSverige att
tilldelade kvo-producerat denproducent har änäven merom en

finnsdetundgå betala sanktionenproducentenkan attten om
tilldelade kvo-till denproducenter inte kommerandra som upp

handel med kvoter.tillämpas i SverigeVidareten.
mjölkkvotsom-genomförtsInför handelsomgångden som

administrativt tillpriset1996 bestämdesrådet under början av
efter-pris komsig med dettakg kvot. visade1,50 kr Det attper

väl medlandet totaltfrågan kvot i överensstämma ut-settatt
knappt 4Totalt kom kvotbudet. omsättas motsett att svararsom

varithadeproduktionen störrelandets totala kvot. Omprocent av
myckethade kommitkvotåret och produktionen näraunder förra
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eller blivit denstörre tilldeladerent än landskvotenav kunde ef-
terfrågan mycket väl ha blivit större.

Med antagande 5 realränta och s.k. evigprocent diskon-om
tering den köpta kvotenmotsvarar värde årett 7,5 öreper om

kg kvot. Om diskontering endast sker förper den fem-närmaste
årsperioden värdet årmotsvarar kvot 35 öre. Dettaper per ca
exempel visar det finns behovatt kontinuerlig strukturut-av en
veckling och det då blir lönsamtatt för både säljare och köpare

kvot handla med kvot.attav

4.4 Reformen på spannmåls- och oljeväxtområdet

Reformen inom EU på spannmåls- och oljeväxtområdet innebar
stödpriserna spannmålatt sänktes, priset på oljeväxteratt be-

prisetstäms världsmarknaden ochav obligatorisktatt ett are-
aluttag infördes för "större" producenter. Samtidigt infördes ett
generellt arealbidrag för kompensera producenternaatt för det in-
komstbortfall skulle ha uppstått. Försom annars förenklaatt
problematiken diskussionen fortsättningsvisavser endast spann-
mål. I figur 7 visas möjliga verkningar reformen påav spann-
målsområdet. För inte i onödan kompliceraatt figuren antas att
världsmarknadspriserna p och 3 ligger på den nivå skullep som1

jämvikt inom gemenskapen. Principielltge inte något lägreger
eller något högre världsmarknadspriser annorlunda verkningar.



136SOU 1996:bakgrundensamhällsekonomiskaDen58

påreformEU:sverkningarVälfärdsekonomiskaFigur 7 av
spamunålsområdet

reformenEfterreformenFörePMA Pris

P ----------------------- -0 ss pss ss ss ba ss ss ss --L---ep-v-s- 4 - - - -4- - v- - - ll ss ss ss Iss Iss Is Iss Iss
is ss ss L| vantitetKvant/tetK

0

budgetmässigtdeminskareformenmål förEU:sEtt attvarav
tillfrånprissänkningEnspannmålsöverskotten.kostsamma po

jord-påeffekternegativamål. Deuppfylla dettagivetviskanpz
dennauppståkunnabedömdesinkomsterbrukarnas genomsom

oacceptabla.emellertidbedömdespolitikeninriktning somav
ochstödarealbaseratmedprissänkningenkompletteradesDärför

Kvantitetenproducenter."större"arealuttag förobligatoriskt q 3
exklusivebasarealen, uttagenkvantitetdenär motsvararsom
areal kommerdennauppgå tillodlingen änSkulleareal. enmer
analys sättFöljande ärske.arealbidragen ettneddragning attav

reformen.effekternavälfärdsekonomiskaderedovisa avatt
helteffektendär 1 attidelasAnalysen stegtre steg, avavserupp

helteffekten2reformen,före attavreglera avreg-steg avavser
mellan 1förändringen3och stegreformenefterlera steg avser

reformen.effektenalltsåoch steg av
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diagrammet:Steg l vänstra

Effekter sänkning priset till världsmarknadsnivå.av av
AKÖ b pos+a
APÖ b cneg+ +a
ABudgetkostnad b a pos+ +c
Allokeringseffekt b a+

sänkningEn priset ned till världsmarknadsnivân skulle, i lik-av
het med den tidigare diskussionen, således positiv alloke-ge en
ringseffekt motsvarande b d.+ytorna

Steg 2 högra diagrammet:

Effekter sänkning priset till världsmarknadsnivå. Detav en av
har här antagits EU så aktör påär världsmarknadenatt storen att
den minskning EU:s utbud på marknaden reformen för-av som

påverkar ipriset höjande riktningväntas från till p3. Hurge, p I
effekten blir på världsmarknadspriset beror dels på effektenstor

reformEU:s på utbudet inom gemenskapen, dels på hur pris-av
känslig marknaden utanför EU.är

AKÖ a b pos+
APÖ ba cneg+ +
ABudgetkostnad för b c d pos+export +
Allokeringseffekt b d+

Den positiva allokeringseffekten i detta alternativ motsvarar
b d.+ytorna

Om vill bedöma effekterna reformen får beräkna dif-man av man
ferensen dessa två effekter enligt följande steg 3:av

AKÖ a+b-a+b
APÖ a+b+c-a+b+c&#39;
ABudgetkostnad b d b c d+ + + +c -
Allokeringseffekt b d b d+ +-
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måste blidd ballokeringseffekten bförändrade ++Den -
jämför figur 7.positiv

in-jordbrukarnasavvägd såarealbidragen ärdetOm attantas att
arealbidragen avvägasnegativt måstepåverkasinte skakomster

till totaltuppgårareal,tillersättningenså de, inkl uttagenatt
producent-förloradedethf utgörse + ++ytorna avsomg

överskottet.
hu-inte möjligtkvalitativa analys avgörai denna attDet är

dbdallokeringseffekten b är+positivaruvida den + -
budgetbelastningenökadeeffekten dennegativadenstörre än av

f h.arealbidrag einförandet ++ + gavgenom

strukturstödRegionalpolitik och4.5

fortsättamöjligtdet skaregionalstödetSyftet med är attatt vara
produktionsförut-områden medi sämrejordbruksproduktionen

där-producenternabehöversubventiondennaGenomsättningar.
marknadspriset,produktionskostnaden viahela utanför inte ta ut

grafiskIproduktionskostnaden.delsubventionen täcker en av
vridsutbudskurvanvisasfigur 8enligtform dettakan attgenom
delenDendelen kurvan. övredennedåt förskiftas övreeller av

sker iutbudetden delutbudskurvan om-representerar somavav
produktionsförutsättningar.medråden sämre

struktur-vad gällerkanmotsvarandePå sätt resoneraman
underlättastartstödetsyfte med ärstartstödet. Ettstöd, attt.ex.

subventionför dettaMedletnyetableringar. är mot-att somge en
Även dåstrukturstöden kankostnaderna.del exemp-avsvarar en

vridsutbudskurvanden delenellerhelalifieras med övreatt av
nedåt.skiftaseller -
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Figur 8 Effekterna regionalstöd och strukturstödav

Pris

K titetvan

Införande regionalstöd eller strukturstöd medför enligt dia-av
utbudskurvan vrids frångrammet tillatt S1. Härigenom blir

det lönsamt bedriva produktion inomatt ytterligare områden var-
vid den utbjudna kvantiteten ökar vid priset Världsmarknads-po.
prisnivån Detta upphov tillantas följande alloke-vara pl. ger
ringseffekt:

AKÖ Oförändrat
APÖ b pos+a
ABudgetkostnad för stöd b d neg+ +a
ABudgetkostnad för b negexport + c
Allokeringseffekt -b d+ +c

Enligt analysen uppstår således negativ allokeringseffekt. Huren
allokeringseffekten blir beroendestor påär vilken stimulans till

produktionsökning stödet En liten produktionsökningsom ger.
liten allokeringseffekt. Regionalstödet får då huvudsakli-ger en

verkningar i form omfördelning. Den negativa alloke-gen av
ringseffekten får ställas de positiva verkningarmot uppstårsom

stödet, befolkning i hela landet.t.ex.genom
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bätt-Åtgärder tillsyftarbemärkelsevidi4.6 som

miljöre

jordbrukspolitikenförmåleninledningsvis ärkonstateradesSom
miljö igodellerlandskapochlivsmedel öppetproducerabl.a. att

jordbrukspolitikenmedlen inomTraditionellt harbemärkelse.vid
kul-vissharlivsmedel. T.ex.produktionenriktat sig enmot av
årenUnder de"biprodukt".blivit senastemiljöturhistorisk en

försökaeffektivareskulledet inte attifrågasattsdethar varaom
produktionenriktar sigmedeldels imedlen motdela avsomupp

problemmiljön. .Ettsigriktarmedeldels ilivsmedel, motsom
miljöför denskajordbrukaren ersättasuppstår somomsom

kollektivs.k.nyttighet ärdenna närmast"produceras" är att en
nyttighetenkonsumtiondeninnebärnyttighet. Detta somatt av

konsu-frånkonsumenterandrahindrar attintehar,konsumenten
mark-exempel påbra ettnyttighet. Detta är ettsammamera
klararstödmarknad intenämligennadsmisslyckande, utanatt en

kategorintillhörProblemeffektivt.allokera somatt resurserna
kal-brukarnyttigheterslagdettanyttigheter,kollektiva avsom

avtalupprättakonsumenternaförsvårigheterna attlas, är t.ex.
dåligtochmångaärkonsumenternaeftersomproducentmed en
betal-huruppskattasvårtdet stororganiserade. Dessutom är att

pålösningenpragmatiskaindivid. Denvarjehosningsviljan är
med of-fårjordbrukarna ersättasblidärförkanproblemdetta att

nyttigheter.kollektivaproduktionenförmedelfentliga av
optimaladenbestämmakanhurredovisasfigur 9I man

nyttigheter.dessakvantiteten av
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Figur 9 Den optimala kvantiteten miljönyttigheterav

Pris

titetKq van

Vid kvantiteten konsumenternasär värdering för den sista,qo
marginella, enheten likaMB med producenternas kostnad för
den sista, marginella, enheten MC. Vid mindre kvantitet,en

konsumenternas marginellaärt.ex. värdering samhälletsql,
marginella högrenytta producenternasän marginella kostnad
samhällets marginella uppoffring. Därför det inteär möjligt att
tala effektivt tillstånd, den kvantitetenett alternativtomsattaom
kvaliteten för liten. allokeringseffektär En uppstår vid denna
lägre kvantitet a b. Påmotsvarar motsvarande+ytornasom

kansätt sig fram till allokeringseffekt kvan-man resonera en om
titeten Då blirär större istället konsumenternasän marginellaqo.
betalningsvilja lägre producenternasän marginella kostnader.

4.7 Kapitalisering

Resursen mark kan betraktas med lång varaktighet,som en resurs
och med oändlig varaktighet den skötst.o.m. på Ef-rätt sätt.om

det kostnaderna för förnödenheter, kostnaderter att för avskriv-
ning och för kapital förslits,ränta nämligen maskiner ochsom
byggnader, arbete har täckts, kan driftsöverskottsamt uppstå.ett
Detta återstående överskott kan kapitaliseras i marken om man
kan räkna med sådana överskott kommer uppståatt under denatt
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dettolkaskan dåMarkvärdetöverblickas.framtid kan somsom
därföröverskott. Det ärframtida tro-allavärdetdiskonterade av

avkastning jäm-med högområdenihögremarkvärdena ärligt att
påexempelpraktisktEttavkastning.lågmedområdenmedfört

ihögre änslättbygder avsevärtSkånes ärmarkvärdet idetta är att
Norrland.

framför-producentöverskottdiskussionentidigaredenI om
ochkostnadernade fastatäckaföranvänds even-dettades attatt

längretidsperspektiv änlångtanläggsdetOm var-tuell vinst. ett
markanläggningarochbyggnadermaskiner,föraktigheten

tillersättningföranvändasproducentöverskottethela attkommer
sek-helavärdetdiskonteradealltså detskulleDärförmarken. av

totaladetblitidsperspektivlångai dettaproducentöverskotttorns
markvärdet.

el-priserändradejordbrukspolitiken genomändringEn av
lön-förändringvaraktigtillledaförväntas avbidragler ensom

producentöverskottetspåverka stor-såledeskommersamheten att
markvärdena.därmedlek och

jord-ikapitaliseringenpåeffekterprisändrings10 EnFigur
bruksmark

Pris

2
K vant/tet1
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Antag prisnivån i utgångsläget uppgår till I prisnivånatt ingårpo.
subventioner olika slag, arealbidrag. Då uppgår dett.ex.av tota-

producentöverskottet till a b. Sänks prisnivån tillytorna +
kommer producentöverskottet minska till b. Ytanattp ytan1 a

blir då förlusten producentöverskott.av
Vid den ursprungliga prisnivån, producerades kvantitetenpo,

framgårSom diagrammet uppstår inget producentöverskottqo. av
för den sista, marginella, producerade kvantiteten. Markvärdet
för den sista, marginella, enheten mark blir därför i princip noll

den tillämpade prisnivån, bli bestående.väntas Sänks pri-om po,
till kommer den sista, marginella, kvantitetenset hamna påp attI
lägre nivå. Ytan den minskning kostnadernamotsvararen c av

andra för markvärdetän produktionsminskningen för medsom
sig.

4.8 Effekter kvoter vid handelav

EU tillämpar kvoter vid såväl import med tredje land.export som
Inledningsvis diskuteras kvoter vid för sedan följasexport att av

kortare kvoter vid import.ett resonemang om

4.8.1 Exportkvoter

En viktig del UR-avtalet de kvantiteterär inom varjeattav pro-
duktområde kan med hjälp exportbidragexporterassom av
maximeras. Vidare maximeras för varje produktområde de be-
lopp kan utbetalas exportbidrag. För flera produktom-som som
råden medför UR-avtalet EU:s subventionerade måsteatt export
minska.

Till följd de kvantiteter kan erhålla stöd,att liksomav som
de totala stödnivåerna otillräckliga,är detatt aktuelltär medav

såväl reducering bidragsnivåerna fördelning de bi-av som av
dragsberättigade kvantiteterna. Vid fördelning de exportbi-av
dragsberättigade kvantiteterna bör metod väljasen som:
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marknadssituatio-tillochprodukttillanpassadär typen av0
medförametodenskaVidare attprodukt.dennaförnen
uppnåsanvändningeneffektivaden resursernaavmest

betungandeadministrativtminstäro
mellan operatörerdiskrimineringmotverkaro

förutgångspunktenteoretiskadenredovisas resone-figur llI
konsumtionenbestäms samtProduktionsutrymmet avavmanget.

sammanhangetdet härilämnasimport. Importenochexport
konstant.betraktasdärföroch kandiskussionenutanför ensom

UR-Genomintervention.förekomstfrånbortses ävenDet avev.
exportbidragsberätti-kvantiteter ärvilkabestämtsavtalet har som

exportbi-betalaskanbelopp uthurliksom somgade stora som
drag.

bidragsberättigadedenminskningEffektenllFigur avenav
exporten

Pris

/

DI
D1 Du

kvantitet

SvarithareglernaGATT-anpassadede antasföreUtgångsläget
tillhänför sigkvantiteten qoochprisetmedoch D0 varavpo

och utgörmellan Doskillnadenochmarknadeninhemskaden
exportbidrag.beroendedeltill ärexportefterfrâgan, stor avsom
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minskningEn genom tak för subventioneradexporten ettav ex-
skiftar efterfrågekurvanport från Do tillvänster D1. Detta

skift sänkning priset till pl och ökning denger en av en av
kvantitet på den inhemskaomsätts marknaden till q Ex-som

eller exporttaket skillnaden mellanutgörs ochporten q1.av q
Möjligen skulle kvotering jordbrukarledet kunna hindraen av
prisfallet från tillpo p I.

Prisändringen från till då följande allokeringsef-po p, ger
fekt:

AKÖ b pos+a
APÖa+b+c+dneg
ABudgetkostnad b d f pos+ + + + +c e g
Allokeringseffekt b f+ + +e g

Den centrala frågan hur den produktionsminskningår från tillqo
Åmåste ske, kan uppnås. sidan marknads-ärq, som ena en ren

Ålösning möjlig. andra sidan kan tänka sig administrativaman
metoder för åstadkomma denna produktionsminskning.att Det är
dock viktigt ingen lösning hindrar prisfallatt inotera jord-att ett
brukarledet inte produktionen kvoteras.om

utgångspunktEn här världsmarknadsprisernaär inteatt
kommer stiga inämnvärt till det antagandeatt motsats ut-som
nyttjades i analysen spannmålsreformen. Skulle världs-ovan av
marknadspriserna stiga kraftigt, effekt UR-avtalett.ex. som en av
i övrigt, minskar givetvis behovet subventioner. Den exportav
"som bär sig själv" kan ske på marknadsmässiga villkor ligger
utanför denna analys.

4.8.1.1 Tänkbara medel riktade handelsledet för "minska"mot att
exporten

Tre olika metoder tänkbara för åstadkommaär minskningatt en
Självfallet kombinationerär de två förstaexporten. ocksåav av

möjliga.
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fördelningsmetoderkvotering exportenavo
"balans-bedömtnivå tillexportbidragens ettsänkning av0

läge"
eftersomanalyseratshelt harexportbidragen enbortta0

deeffekter ärsåskulle attavvecklinggenerell storage
givetvisdock kandiskuterameningslösa manatt nu,

harprodukterför vissa ettO-nivåtänka sig gynn-somen
prislägesamt

meddelsför företagen exporteramöjlighet attfinnsfall detdeI
detkaninterventiontillkvantiteterlämnadelsexportbidrag, att

sänksexportbidragenOmföretagen.förvalsituationuppstå en
interventiontilllämnatidigarekvarstårmöjligheterna attoch som

Däri-intervention.tilllämnabenägenhetökadblidet attkan en
sigframförproblemenskjutagemenskapenkommer attgenom

årfårår ettexportera ominte senaredet ettexporterar manman
måsteDetminskar.produktionenellerökarkonsumtioneninte

med"harmoniskt"måsteexportbidragssystemetbeaktas varaatt
skaexportminskningvaraktigförinterventionssystemet att en

gemenskapen.uppstå för
exportbidragsberättigadedenminskninguppnåFör att aven

marknadsmässigEntillämpas.metoderolikakankvantiteten
ställasmetod kandennaMotexportbidragen.sänkametod är att

först-till-exempelviskvoteringfördelning genomexportenav
olikauppgifterhistoriskautgå frånellerkvarnenmetoden omatt

företags export.
ske:kan dettasänkasskaOm exporten

ochstorlekexportbidragens attbibehålla ex-attgenomo
kvoterasporten

väntarmycketsåexportbidragensänka att manattgenom0
myckettillräckligtfallerexportenatt

anbudsmetodgenomo
produktionenkvotering avgenomo

såutformasantingenteoretiskt attkanmöjlighetenförstaDen
ansökningsförfa-medellerutnyttjasförst-till-kvarnenmetoden ett

kombinationer,tillmöjlighetenocksåGivetvis finns somrande.
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det bortses ifrån, mellan de båda metoderna, så gällert.ex. som
för vissa importkvoter 80 kvoten fördelasatt t.ex. procent av ge-

utgå från traditionell handel ansökningsförfarandeatt ochnom
återstående 20 fördelas först-till-kvarnemnetoden.procent genom

intressantEn fråga på vilketär marknadensätt hanterar de
olika minskasätten Antas detatt skaexporten. kvo-att exporten

ned och ansökningsförfarandeteras tillämpasatt kommer varje
tilldelasexportör kvot innebäratt denne får minskaatten som

t.ex. halvera sin Det blir, i extremfallet, omöjligtexport. för
företag komma in på marknaden.att Detta kan i sinnya tur

den effekten fel företag kan kommaatt fel produkteratt exportera
åtminstone sikt. I normalfallet finns dock fören reserv ny-
tillkommande.

företagDe traditionellt kan således bli vin-exporteratsom
på bekostnad dem inte kan få tillgång till kvot.nare av som en
Om istället först-till-kvarnenrnetoden utnyttjas får de företag
först anmäler tillfälle En viktigexport skillnadsom att exportera.

mellan denna metod och metoden utgår från ansökningsför-som
farande först-till-kvarnenmetodenär i principatt förär öppen alla
företag, även Härigenomexportörer. kan det sånya attvara
andra företag kommer få licensen. Detta kan medföraatt att ex-

blir effektivare.porten
Metoden med först-till-kvarnenmetoden mindre komplice-år

rad från administrativ utgångspunkt och torde dessutom ef-vara
fektivare i relation till allokeringsett av resurserna.

En nackdel med först-till-kvarnenmetoden företagenär att
inte kan planera sin eftersom de inte vilkenexport tilldelningvet
det blir. Ytterligare osäkerhetsmoment, osäkerhetenett utöver om
marknaden, uppstår således. Detta osäkerhetsmoment kommer att
kräva riskpremie.en

Möjligen kan det dessutom också påstås exportbidragetatt
kan på lägre nivåsättas med först-till-kvarnenmetoden, jäm-en
fört med ansökningsförfarande tillämpas,att eftersom det flerär
aktörer kan få del bidraget. såI fall skulle EU-budgetensom av
spara pengar.

Utgångspunkten pekatsär, extremfall harattsom ovan,
valts. Metoden med fördelning med ansökningsförfarande utgår
här från marknaden har blivit "förstenad".att Inget nytänkande
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Enkvoter.med sinasitterbekvämtföretageneftersomaktuelltär
tänkaskankvotervärde dessavilket represen-fråga årintressant

tera.
så sättutformaskan attexempel"marknadsstyrda"Mera

sigtänkakan attföretagDefastställs.omfattning somexportens
villdekvantitetervilkaanbud expor-får sedan omexportera ge

ieffektivtanbudssystem ärbidragsnivåer. Dettaolikavidtera
kommertroligenomfattningvissmeningenden exportatt enav

skisseradedettaMedkostsamma sättet.minst an-detskeatt
blirdetvadbliexportbidraget expor-kommer att ombudssystem

anbudsmetoddennatillalternativbestämd. Ettomfattning ärtens
bedömsnivåsådantillsänks varaexportbidraget somär enatt

ska komma exporteras.kvantitetviss attförtillräcklig att en
mellanformer,vissafinnasdetalternativ kantvådessaMellan

ellernivågivenvissanbud överinte accepterar enattt.ex. man
be-bidraget ärfalldetkvantitetsrestriktion isätteratt enman

först-till-kvarnemnetoden.liknardåstämt, som
hand äri förstadenanbudsmetoden ärmed attproblemEtt

Är frågadäremotdet t.ex.för homogena omanvändbar varor.
"behovet"eftersomtillämpasvårmetod avdenna attnötkött är

detaljer.ellerkvaliteterolikamellanstarktvarierarbidrag
småmedexportöreranföraskananbudssystem attMot ett

tidsödandeochkrångligt attfördet an-gekvantiteter ärattanser
blilåteriställetdekanskeanbudssystemkonsekventMedbud. ett

kanproblemdetta attkomma varaEtt runtsätt attexportera.att
exportbi-och ettexportörerna attde störreanbudssystemet avser

tid.undergällaförmindre exportörernadefastställs för endrag
bidragsnivådenledningmedfastställasdåBidragsnivån får av

anbudssystemet.enligterhållitssom
metodenochförst-till-kvarnemnetodenförUtgångspunkten

fastställs iexportbidragenvaritharansökningsförfarande attmed
företa-först närbidragenfastställsanbudsmetodenMedförväg.

Är utgångspunk-exportbenägenhet.sinoch visathar reageratgen
markna-kännedombästharpotentiella exportörerden omattten

billi-detpåskeskaochbyråkratininte exportenochden att
såle-böreffektiva sättetdetdefinierashär mestsomgaste som

utnyttjasvegetabilieområdetInomtillämpas.anbudsmetodendes
frekvent.anbudsmetoden
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Målet med åtgärden, alldeles metod, äroavsett att exporten
reducerasska vid oförändrad eller möjligen import. Enstörre

ytterligare effekt åtgärden måste då också bli prisanpass-av en
ning på den interna marknaden. Genom "påtvingad" minsk-en
ning kommer efterfrågan minska efterfrågan frånexporten attav
konsumenterna oförändrad, medan den efterfråganär de-EUsom

minskar, och priserna kommer ned. Hurmonstrerar att pressas
prissänkningen kommer bli beror på priskänsligheten hosstor att

Ärkonsumenterna hos producenterna. inte efterfrågan heltresp.
elastisk det blir prissänkning kommer den kvantite-omsattaen

minska minskningen kommer bli exportminskningenten att att
minskat med den ökade efterfrågan från den interna marknaden

lägre marknadspris.ettgenom
Marknadspriset kommer alltså bli lägre tidigare. Dettaänatt

resulterar också i exportbidragen kan bli lägre. För det fallatt
produktionen kvoteras i producentledet kan denna effekt dock
utebli. så fallI kommer utgångspunkten effektiv resursalloke-om
ring inte bli uppfylld.att

4.8.1.2 Kommentarer till olika fall

Som pekades tidigare utgångspunktär det bortses frånatten
möjligheten lämna kvantiteter till intervention. Skulle möjlig-att
heten lämna till intervention "fri" kan effekternaatt vara av en
ändring reglerna för exportbidrag eller mindre kunnaav mer
upphävas.

Fall Målet effektivär produktionmest

Medel: Exportbidragen sänks till den nivå bedöms behövassom
eller med utnyttjande anbudsmetod. Detta kommer attav en ge
prissänkningar i tidigare led. Prismekanismen kommer att ge
"balans" marknaden. För produkter kvoterade iärsom nu
jordbrukarledet eller ex. mjölksättett ävenannat nöt-men
kött kan prissänkningen bli kvoteringen avskaffas. Delsstor om
finns värde i kvoten. Så länge detta värde finnsett kan priset
falla produktionen påverkas. Dels kommer prisetutan att fallaatt
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"ba-innanminskasmåsteföljdtill exportenytterligare, attav
uppstår.lans"

då harkvoteringbehovettyckasig kanföroch attI avman
Kvote-det tvärtom.Emellertid ärjordbrukarledet.iupphört nog

överskotteneftersomgivetvisinfördesmjölkområdetringen
lämpligtbedömsintedetOmpriser.givnavidökatenderade att

därförkanMankvotera.metodenfinnspriserna attsänkaatt
producentledetinågotned kvoternadraväljergissa attatt man

li-fulltfallabehövaskaintemarknadsprisernadärigenomför att
resursalloke-förrisk sämrefinnsdetvarigenommycket,ka en

ring.

jordbrukarledetioförändrade priserMåletFall är

ansökningsförfarandemedkvoteraskanMedel: Exporten t.ex.
måste ävensannoliktochförst-till-kvarnenmetodenmedeller

hållasskajordbrukarnatillprisernaförkvoterasproduktionen att
kvantitetenDenpriset omsattaupprätthållaMålet är att po.uppe.

figurjämförqsåledes lägre änmarknaden ärinhemskapå den 1
11.

högaförblirproducentersåväl konsumentertillPriserna som
liten.blirkvantitetoch omsatt

isnedvridningenblirfall re-detta attResultatet senareav
intefallet. Förförradet attenligtblir änsursallokeringen större

därfördettorderesursallokeringeffektivmålmotverka ett om en
medkombineraskvoterneddragningnödvändigt att avenvara

ispänningar systemetökadefall kommerIprissänkningar. annat
kvotvär-kapitaliseringisigvisakommervilket avuppstå, attatt

den.
dettänkbartfulltdet attfallteoretiskt äråtminstoneI ett

handelsledet.ivinsteromotiverade ävenuppståkommer att
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4.8.1.3 Avvägning mellan säkerhet och osäkerhet

Säkerhet och osäkerhet har många dimensioner. Den dimension
här frågan produktionensär och förut-avses exportenssom om

sägbarhet. Ett kvoteringssystem kan hög säkerhetsägas ef-ge en
kvantitet producerad eller exporterad inte kantersom blien

kvoten det administrativastörre än säkert. Ettärsystemetom
marknadssystem kan å andra sidan osäkertsägas eftersomvara
aktörernas reaktionsmönster inte käntär när exportbi-t.ex. ett

Ärdrag fastställt. dettaär marknadssystem däremot utformat som
anbudssystem uppstår ingen osäkerhet vilken kvantitetett om

Ävenkommer marknadssystem kräveratt exporteras. ettsom
övervakningslicenser i praktiken först-till-kvarnenmetoden.

Som diskuterats tidigare finns det uppenbar risk för atten
allokeras på ineffektivt måletomsätt produ-ett ärresurser att

till så låg kostnad möjligt med administrativ styrningcera som
kvotering. Avvägningen mellan å sidan behovet haattena av
hög säkerhet och å andra sidan effektivitet god resursallokering
får således faktor beaktas medel väljs.närvara en som

4.8.2 Importkvoter

EU har antal handelsavtal med länder ellerett stort grupper av
länder. Inom för dessa handelsavtal kan importerasramen varor
med lägre tull den normala tullen.än En del importenstoren av

jordbruksprodukter till EU importeras inom för dessaav ramen
avtal. Om de kvantiteter berättigar till lättnad tullen ärsom av
begränsande, måste den kvantitet berättigad till lättnad,ärsom
fördelas mellan företag intresserade importeraär efterattsom av

fastställd regel. Den metod kan utnyttjas då kvotering.ären som
kvoteringDenna kan principiellt utformas på sättsamma som ex-

portkvoterna. De verkningar kvoteringen får blir likartadesom
demed verkningar exportkvoter har. Effekterna för konsu-som

kan bl.a. bli de blir billigare importerasmenterna att varor som
inom för kvot jämfört med andra importerade Enramen en varor.

möjlighet detta för konsumenternaär förmånligare prisattannan
inte vidareförs från handeln där.utan stannar
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stordriftsfördelarochkonkurrensBristande4.9

handelochindustriinom

al-felaktigkonkurrensbristandekanmarknadermångaPå enge
företagantaletlivsmedelsområdet ärInomlokering resurserna.av
många.konsumenterantaletVidare ärjordbruketinom stort.

etableras ärkunnaskakonkurrensgodförFörutsättningarna att
leden,mellanliggandebestår deEmellertidgoda.långtsåsåledes
falli vissaochfå företagmycketoftahandel,och avindustri av

i detpåställningsindåföretagen ettUtnyttjar sam-monopol.
samtidigtfelaktigt stor-perspektivet sätthällsekonomiska som

konkurrensendåligadenkanuppenbaraintedriftsfördelarna är
allokeringineffektiv resurserna.avenge

delsåskådliggöraskankonkurrensbristande ge-Effekter av
fri kon-medjämförtmonopolverkningarnajämföraatt avnom

fåtalskon-effektermöjligadiskuteradelskurrens, avattgenom
kanallokeringseffektdenredovisasfigur 12 upp-I somkurrens.

vinstmaximumsittuppnårMonopoletmonopolmarknad.stå en
MC6, konkur-frimedmarknadpåmedan företagMRdär en

frimedmarknadPåMC.vidvinstmaximumuppnår enprens
fö-enskiltpåverkaskanintepriset ettförutsättskonkurrens att av

det prisdäremotkan sättaMonopolföretaget gersomretag.
maximal vinst.

6 därförkanochmarknadsprisgivetlåstinteMonopolet är ettav
Vinstmaximumuppstår.maximal vinstsåkvantiteten attanpassa

medlikaintåktsförändringen MR ärmarginelladendäruppstår
konkurrens-PåMC.kostnadsföråndringenmarginelladen en

konstant.och MRgivetpprisetmarknad är
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12Figur Allokeringseffekten monopolav

Pris l

/
Kvant/tet

Vid marknadsformen monopol kommer kvantiteten omsät-attqo
till priset Motsvarande kvantitet vid fri konkurrenstas uppgårpo.

till och pris till Genom konsumenternas betalningsviljaattq p 1.
vid högre producenternasär kostnaderän uppstår alloke-qø en
ringseffekt. Denna allokeringseffekt successivtär avtagande fram
till kvantiteten Allokeringseffekten monopol kommerettch. av
därför a b.att motsvara +ytorna

På något längre sikt det möjligtär detäven visar sigatt en
skillnad mellan marknadsformen fri konkurrens och monopol på
så finnsdet risk försätt produktivitetsökningstaktenatt att ären
lägre vid monopol vid fri konkurrens.än Skulle detta falletvara

effektivitetkommer förloras vilket enligt figur 13att motsvarar
uteblivet skift från till S1. Allokeringseffektenett motsvarar

ytan a.
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produktivitetökadEffekt13Figur av

Pris

/
vant/tetK

tilluppgårÄr producenterantaletiställetutgångspunkten att
detAntaganalys göras. attkanstyckennågra typ avannanen
ef-visa dekandiskussionspelteoretiskEnproducenter.tvâfinns

strategier,tvåhakanföretagenuppstå. Antagkanfekter attsom
50marknadsandelmål haharföretagvarje attdels enatt som

Följande65marknadsandelha procent.dels attprocent, en
respektivefältrespektiveaktuell.bli Idåfyrfältstabell kan anges

kombination.respektiveii kronoröverskottekonomiskaföretags



SOU 1996: 136 Den samhällsekonomiska bakgrunden 77

Figur 14 Tänkbara effekter för företagens överskott olikaav
marknadsstrategier

FöretagA
50 % 65 %

g 20 25
50 O

20 18r
e

25 15g

B

Om båda företagen har mål ha marknadsandelatt 50som en
deras överskott bli 20 för vardera.procent antas Om det fö-ena

t.ex. höjerB sin målsättning tillretaget 65 kan företa-procent
överskott öka det andraän företagetsgets överskott minskarmer

eftersom totalmarknaden kan öka den hårdare konkurren-genom
Om företaget B beslutar sig för denna strategi finns detsen.

emellertid risk för företag A också ökar sinaatt ambitioner.en
Det visar sig då båda företagen höjer sinaatt ambitioner finnsom

uppenbar risk för båda blir förlorare den nedreatt högraen ru-
i förhållande till dentan övre vänstra rutan. På marknader med

litet antal aktörer finns därför risk förett undvikeratten attman
sig intränga varandras marknader.

På marknader med andel fasta kostnader i förhållandestoren
till de rörliga kostnaderna kan det, allt lika, fördelak-annat vara
tigt med få företag s.k. naturliga monopol. Skälet till de höga
fasta kostnaderna kan måste utförast.ex. transporter of-vara som

färskvaror, investeringar i dyrta utrustning, antalet artiklar
måste finnas i lager måste Detta medförstortsom vara attm.m.

genomsnittskostnaderna blir fallande inom brett intervall. Iett ex-
tremfallet detta till resultat den lägsta kostnaden föratt verk-ger
samheten erhålls det endast finns företag. figurI 15 redo-ettom
visas effekterna stordriftsfördelar.av
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stordriftsfördelarEffekterna15Figur av

Pris

Kvan :tetq

successivtACgenomsnittskostnadernaexempeldetta ärEnligt
mark-påföretag ärkvantiteten ensamtfallande. Om ett somsom

vidkostnadstäckningerhållstilluppgårnaden omsätter, enqo
blir lägreföretag änför dettauppstårkostnadDenpriset sompo.

marknaden.pådelaskulleföretagfleratvå ellerom
livsmedelsindust-inomeffektivitetenrörandeProblematiken

allokeringfelaktigförden riskdelsbestå igradtorde i högrin
fö-antallitetdetföljdtill äruppstår ettattavresurserna somav

följduppstå tillkanvinsterdels demarknaden, avretag som
litet.företagantaletutnyttjas ärkanstordriftsfördelarna omatt

berättigad tillblifördettaexempel är attEtt att ex-annat
det ställasspannmål måste sä-vidportbidrag t.ex. enexport av

aktörernaderegelverketinslag ikerhet. Detta stora somgynnar
sighållakanlättareoch dessutomfinansiell basbättreofta har en

kunskapsmässigt.jourâ
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Effekter5 jordbrukspolitikEU:sav

avsnittI 5.1-5.7 genomgånggörs de effekter EU:sen av som
jordbrukspolitik haft på bl.a. produktion, konsumtion, budget-
kostnader och handel under de åren. På grund EUsenaste attav
utvidgades 1995 med länder det svårtär korrektatre göraattnya
jämförelser bakåt i tiden. ingetDär uppgifternaannat anges avser
enbart EU-l2. Speciell tonvikt läggs de svenska förhållandena
och områden med svenska intressen. Det innebär produkteratt

spannmål, nötkött och mjölk behandlas ingående änsom mer
produkter tobak, vin och olivolja.som

Genomgången har delats följandei huvudavsnitt:upp

5.1 Marknaden
5.2 Struktur- och regionalpolitik miljöstödsamt
5.3 Valutaregleringen jordbrukets område
5.4 Budget

Pris-5.5 och lönsamhetseffekter
5.6 Arbetskraftsfrågor m.m.
5.7 Sveriges import och export

Marknaden5.1

Detta avsnitt har delats produktvis enligt följande:upp

produkter omfattades CAP-reformensomo av
kvoterade produktero
lättviktsregleradeo
övrigao

Tyngdpunkten har lagts på de centrala produkterna i EU:s mark-
nadsreglering och där det finns svenska intressen. Dessastora
produkter i första hand spannmål,är oljeväxter, nötkött och
mjölk.
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Reformprodukter5.1.1

Reglering

medreformgenomfördesvegetabilieområdetPå gemensamen
oljelinochproteingrödoroljeväxter,spannmål,för1993/94start

stödpri-sänkareformenförGrunden att1994/95.fr.o.m. var
Förarealbidrag.jordbrukarnakompensationoch gavssomserna
delvissjordbrukarenkrävs tararealbidragetfå del att enatt av

förhållandefastställt iArealbidraget ärproduktion.marken urav
1986-periodenförgenomsnitthektaravkastningårstidigaretill

tidigareunderarealdenmaximalt förutgårBidraget1990. som
ellerreformgrödornaodlingförutnyttjatshar1989-1991år av
arealDennaarealuttagsprogram.offentligtnågotingått iharsom

basareal.benämns
markbehöverinteså tapå sättföretag attSmå mangynnas

arealbidrag.fåproduktion för attur

omfattningOdlingens

årentvå sistadevarit högstharbasarealen avUtnyttjandet av
interven-sänkningenåretförstaDetövergångsperioden. avvar

ansökaintevaldejordbrukarevissa att omså litentionspriset att
arealuttagskravet.undgickdärigenomarealbidrag mot att man

EU-12,för procenttotaltbasarealutnyttjadAndelTabell 6

år
931993/94
97,21994/95
96,71995/96

EU-kommissionenKälla:

medlemslän-olikademellanvarierarbasarealenUtnyttjandet av
totalt över-land,inget1995/96 har sett,16. Förfigurderna, se

spanmnåls-betydandeDebasarealen.nationellaskridit den mer
StorbritannienTyskland,Frankrike,ländernaproducerande som
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och Danmark ligger alla på 100 i utnyttjande bas-procentca av
arealen. Grekland och Portugal har lägst utnyttjandegrad tillsam-

med Finland och Sverige.mans
Tidigare år har bl.a. Tyskland och Frankrike överskridit

basarealen. Det har lett till sanktioner i form reducerat areal-av
bidrag och uttagskrav följande år. I Tyskland beroddeextra
arealöverskridandet den strukturomvandling jordbruket isom

Östtysklandfornadet genomgick. södraI Europa förklaras lågt
utnyttjande basarealen med svår torka har rått under deattav se-

åren vilket har lett till odlingennaste specialgrödor haratt av
minskat. mångaI fall har undantag gjorts för mildra effektenatt

sanktionerna. För 1996/97 har beslut fattats helt bortav att taom
det kravet på arealuttag vid överskridandeextra basarealen.av

I Sverige utnyttjades 89 basarealen 1995/96, totalprocent av
basareal uppgår till 1,737 miljoner hektar. Orsaken till så litenatt
del basarealen utnyttjades i Sverige 1995/96 främstav attvar
areal låg kvar i det nationella omställningsprograrnrnet och därför
inte berättigat till EU:s stöd. Det dessutom kort tid förvar var
jordbrukarna hinna med plöja omställningsarealernaatt att upp
våren 1995 för sådd. 200 000 hektar basarealen utnyttjades in-av

1995/96. Omkring 90 000 hektar finns kvarte i det svenska om-
ställningsprogrammet till 1996. delEn dessa arealer togsav ur
produktion i slutet på 1980-talet eller början 1990-talet ochav
torde inte aktuella i produktion på vissaI fallatt ta harvara nytt.
marken överförts till bärkraftig alternativ användning, i andra fall
har marken helt tagits produktion.ur

För 1996/97 beräknas 92 basarealen utnyttjas.procent Iav
nuläget det inte finnas någon risk Sverige överskridersynes att
sin basareal inom överskådlig framtid. En del de arealerav som
ingår i basarealen har ingått i olika omställningsprogram sedan
slutet på 1980-talet och intresset åter börja bruka dessa kanatt

begränsat.antas vara
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1995/96, procentbasarealenUtnyttjande16Figur av
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EU-kommissionenKälla:

Spannmål5.1.1.1

Reglering

såvälmedomfattandespannmålsomrâdet ärRegleringen
mark-internaDenmarknadsreglering.interngränsskydd som

ochinterventionslagring export-bådenadsregleringen utgörs av
spannmålanvändningindustriellstöd förstöd. Det även avges

stärkelse.EUinom

Produktion

CAP-reform-följdminskatspannmål harOdlingen avensomav
spannmålsarea-totalauppgick den1990-taletbörjanUnder aven.

bå-minskade deOdlingenhektar.milj.36tillEU-12i nästanlen
hektar.milj.32tillreformenefterårenförstada ca
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Arealminskningen blev mindre vad tillämpadän procentsats
för arealuttag teoretiskt borde ha upphov till. Detta berorgett
främst odlare med produktion understiger 92att tonen som
spannmål behöver inte mark produktion. En del jordbru-ta ut ur
kare har valt inte anmäla areal till den nivå däränatt mer man
slipper arealuttagskravet. Detta medförde det totalaatt uttaget av
areal blev lägre 1993/94 och 1994/95 de krav påän arealuttag av

sattessom upp.

påTabell 7 EU:s krav mark produktion jämförtatt ta ur
faktisktmed uttag, procent

År Krav arealuttag Faktiskt uttag
Rörlig E;

1993/ 94 15 20 10
1994/ 95 15 20 12
995/ 961 12 17 12
996/ 971 10 15

1997/98 5 5

Källa: EU-kommissionen

1995 ökade odlingen något föroch 1996 års odling visar progno-
odlingen kommer öka med miljon hektaratt 1 jämförtattser ca

med 1995. Anledningen till arealen har ökat 1995 och 1996att är
kravet mark produktion har mildratsatt att ta samt attur

spanmnålspriserna har stigit.
Sverigel minskade spanmnålsarealen mellan 1994 och 1995

med 6 Anledningen till arealen minskade torde be-procent. attca
på jordbrukare inte tidigare tagit mark produktion iattro som ur

det svenska blivit tvingade detta. Ett tydligtsystemet göraattnu
tecken på detta spannmålsodlingenär minskat i Skåneatt mest
mellan 1994 och 1995. jordbrukareDe haft mark isom mer om-
ställningsprogrammet vad EU kräver hannän i de flesta fallsom
inte så dessa arealer våren 1995. En del jordbrukare kan haatt
funnit det lönsammare låta marken ligga kvar obrukad,att an-
tingen frivilligt arealuttag i EU-systemet eller låta arealenattsom
ligga kvar i det svenska omstållningsprogrammet.
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och1994mellanförändringSpannmålsodlingens16Figur
olika län, procent1995 i

riketHelaÖstergötlandMalmöhus

VästerbottenVärmland

-10

-12 --

-14 --

centralbyrånStatistiskaKälla:

höstsåddestotaltSverige,irekordstorblev1995höstenSådden
påtydergällande attNu spann-hektar.000450 prognoserca

mellanhektar000100medökakommermålsodlingen att ca
omställningmark ihaftharjordbrukare1996. Deoch1995 som

produktion.marken iåterhaft tid sättahar att
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Figur 18 Spannmålsarealen i EU-12 1986-1995, n1ilj. ha
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Bland de betydande spannmålsgrödorna odlas inom EUmer som
det kornär har minskat sedan CAP-reformenmestsom genom-

fördes. På grund och majs har högre avkastningatt harveteav
det vid fallande produktpriser blivit dessa grödor odlarnasom
valt behålla. Det har inneburit effektenatt på produktionen in-att

har blivit så arealnedgången indikerar.te stor som
I Sverige det främst odlingenär havre minskat mel-av som

lan 1994 och 1995. Havreodlingen minskade med 20nästan pro-
jämfört med 6 för den totalacent spannmålsodlingen.procentca

Osäkerhet EU:s regler för omhändertagande överskottetom av
havre omfattas inte intervention torde den främstaav vara orsa-
ken till havreodlingen i Sverige har minskat.att Sett denöver
tidsperiod Sverige har tillämpat olika former arealbe-som av
gränsningsprogram det främst odlingenär fodersäd harav som
minskat. Sedan början på 1990-talet har odlingen fodersädav
minskat med 100 000 hektar medan odlingen brödsäd varitca av
förhållandevis konstant. Detta har resulterat i kraftigt minskande
havreexport. Sverige har traditionellt havreöverskottetexporterat
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skördtotalmilj.0,5 caårvissa tonUSA,till mot enavupp
från Sve-havre1995/96 harUnder exportenmilj1,2-1,4 avton.
00050begränsad, ton.mycketvaritlandtredjetill carige
förhållan-varitkvalitetenberor1995/96 även attMinskningen

devis svag.
produktionenreformenför attmotivytterligareEtt var

svårtDetsänktes. ärproduktprisernaextensiv närbliskulle mer
effekt-dessagenomfördes mätareformensedantidså kortatt

till-intehandelsgödselförbrukningen är ännuStatistik överer.
medarealuttagInförandetperioden.aktuelladenförgänglig av
mil-positivabordemark,bl.a.skötselregler, grönåtföljande ge

miljösyn-Ökad svårbedömtärodling urjöeffekter. vete merav
växtnäringsläckagemindregrödor menHöstsåddapunkt. ger

havre.medjämförtproduktionsmedel t.ex.insatskräver större av

ispannmålsgrödorför olikaarealenFörändring19Figur av
1991-1995, procentperiodenunderSverige

HavreRåg Korn

centralbyrånStatistiskaKälla:
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Till följd krympande spannmålsarealer har produktionenav av
spannmål inom EU minskat. För 1995 beräknas skörden uppgå
till 164 milj. EU-12, vilket ska jämföras med 173tonca ca
milj. för perioden 1990-1992. För 1996 visar de förstaton prog-

skörden kommer öka med 10 milj. jämförtatt attnoserna tonca
med 1995.

Figur 20 Spannmålsproduktionen inom EU-l2, milj. ton
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Källa: EU-kommissionen

En viktig orsak till skörden minskat under deattannan senaste
åren hektaravkastningenär varit förhållandevisatt låg. Under de

åren har det varit mycket isenaste södra Europat.ex. vilkettorrt
har resulterat i betydande skördebortfall.
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EU-l2,inomspannmålsodlingeniHektaravkastning21Figur
ton/ha
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EU-kommissionenKälla:

hektar.milj.5,7tillEUiarealuttagetuppgick1995/96Under ca
medelavkastningEU:spå 4,6 t/hahektaravkastningAntas en

arealuttags-minskningenkanarealbidragberäkningvid somav
Denmilj.drygt 25tillberäknastill ton.upphovhar gettsystemet
vil-t/ha5tilluppgick1995/96förhektaravkastningenfaktiska ca

kommis-Imilj.28,5påproduktionseffekt ton.innebärket caen
arealuttageteffekterna antarbedömningar översionens avegna

tillövergångtillFörslagett/ha.5hektaravkastning caenman
arealuttagrörligtfast och antarföroch procentsatssammaen

t/ha.0,5medhektarskördarnaeffektenminskaska caman
framförtharUSDA,jordbruksdepartementet,Amerikanska

KritikenEU:sieffektiviteten grun-invändningar program.mot
därjordbankmedsinafrånerfarenheterpåbl.a. systemdas egna

arealernaavkastandelägstdetagitjordbrukarnafunnit utattman
arealuttagsreglerna.konsekvensernamildrasåpåför sätt avatt

riktning.går isvenskadefrånErfarenheterna systemen samma
arealuttaget äreffekternarealistisktdärför attantaDet är att av
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lägre vid genomsnittligaän avkastningsnivâer. Vid avkastningen
4 t/ha blir effekten 23 miljoner och vid 3,5 t/ha blir ef-tonca

fekten 20 milj ton.ca

Tabell 8 Effekt arealuttag på spannmålsavkastningen in-av
EU-12om

Hektaravkastning Produktion
t/ha milj. ton

3,5 20
4,0 23
4,6 25
5,0 28,5

Källa: Egna beräkningar

Fr.o.m 1995/96 gäller UR-avtalet innebär EU:s subven-attsom
tionerade begränsad.är För 1995/96 uppgårexport exportbi-
dragsberättigade kvoten till 31 milj. spannmål. Vidtonca norma-

prisförhållanden EU:s priser ligger normalt under världs-
marknadsprisnivâ skulle inte EU:s kvot den extrarymma pro-
duktion uppstått på den mark tagits produktion. Medsom som ur
de höga priser varit gällande under 1995/96 skulle det docksom

möjligt slopa arealuttagskravet och ändå klaraatt UR-avta-vara
let. Det beror på del kanatt stor ägaexportenen av utanrum
subventioner.
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Förbrukning

CAP-reformensedanökatharspanmnål i EUFörbrukningen av
spannmålsförbrukning-totalauppgick den1992/93genomfördes.

milj.med 145jämföras tonkanvilketmilj.134till catoncaen
vadmindreökat ändockharFörbrukningen1995/96. somför

myck-likafallitintemarknadsprisernagrundförväntats attav
åt-vidtagitkommissionen1995/96 harUnderförväntades.et som

interventionslagerfrånspannmålutförsäljninggärder avsom
prisnivån.exportavgift förinförande att pressa nersamt av

EU-l2, milj.spannmål inom tonFörbrukning22Figur av
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Balans

Spannmålsöverskottet har minskat följd CAP-refor-som en av
dels beroende minskad produktion, dels beroende påmen,

ökad konsumtion. Balansen för 1995/96 uppgifter från feb-avser
ruari 1996, utvecklingen efter denna tidpunkt tyder att expor-

blir mindre vad då förväntadesän medan de privataten lag-som
kan ha ökat.ren

Tabell 9 Spanmnålsbalans inom EU-l2, milj. ton

1992/93 1994/95 1995/96
Ingående lager 44 36 28

intervention 26 18 12varav

Produktion 168 160 163
Import 4 6 6
SUMMê
TILLGANG 216 202 196

Förbrukning 134 145 146

BALANS 82 57 50

Export 37 29 25
Lager 45 28 24

intervention 33 12varav 4
SUMlyIA
ANVANDNING 216 202 196

självförsörj-
ningsgrad, % 125 110 112

Källa: EU-kommissionen

EU har de åren eftersträvat lyfta överskottetsenaste medatt ut
hjälp exportbidrag framför lägga in spannmålen i interven-attav
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mängdenhardiagramföljandeframgårSomtionslager. av
medan1993sedankraftigtminskatinterventionslagerspannmål i

varitexportbidragssystemetviasåltsspannmålmängdden som
1995/96marknadsâretöverPrognoserförhållandevis konstant.

2tillsjunkithakaninterventionslagerutgåendeEU:styder på att
årskonsumtionen.1,4 procentdetmilj. avmotsvarar caton,

miljoner33tillinterventionslager ton.EUzsuppgick1992/93 ca
1994/1995marknadsåretunderanmäldes caSverigeI

utgjordesintervention,tillspannmål merparten av000140 ton
internaEU:shela lagretsåltharJordbruksverket utkorn.
såldespartimindre1996 ettfebruarijanuariundermarknad -
vårenunderinterventiontillsäljaförIntresset1996.april att
högadegrundpåEUinombegränsatmycketvarit av1996 har

anmäldes1995/96förTotaltvärldsmarknaden. capåpriserna
Sverige.ikorn00014 ton

milj.EU-l2,frånspannmål tonExport23Figur av

19935199419931992199119901989198819871986

EU-kommissionenKälla:
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24Figur Interventionslager spannmål inom EU-l2, milj.av
ton

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Källa: EU-kommissionen

Priser

De administrativa priserna sänktes följd reformen medsom en av
30 under perioden 1993/94-1995/96.procentca

Tabell 10 Ursprungligen beslutade administrativa priser för
spannmål och arealbidrag inom EU, ecu/ton

Interven-
tionspris Arealbidrag Ersättning för arealuttag

1992/93 155 -- --
1993/94 117 25 45
1994/95 108 35 57
1995/96 100 45 57
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på grundtillfällentvåvidjusteratsharprisernaadministrativaDe
interventionsprisetuppgår1995/96Förvalutaregler.ändradeav

förslag1996lämnade i juliKommissionen ett119,19 ecu/ton.till
syfte fi-i1997/98fr.0.m.arealbidraget attsänkatill rådet attom

försla-innebärspannmålFörnötköttssektorn.inansiera åtgärder
oljeväxterförmed 7,3arealbidragetsänkning procent,get aven

med 26,8markföroch procent.med 4,2 uttagenprocent
marknads-förrollspelarprisernaadministrativa storDe en

mark-situationenaktuelladock denDetinom EU. ärpriserna
tillgång påFörhållandevis knappprisnivån.naden avgörsom

prisernatillframlett ävenvärldsmarknaden harpå attspannmål
förväntades.vadhögrevaritinom EU än som

följande fi-visas iprisexempelbådaframgår deSom somav
in-betydligtspannmål legat överförmarknadsprisernahargur

CAP-reformensedantidendelenterventionsprisnivån större av
genomfördes.

mellan devarierarspannmål inom EUförMarknadspriserna
utbudsöverskott,harnormaltLändermedlemsländerna.olika som

Finland harochSverigeDamnark,Storbritannien,Frankrike,
detländerdessa ärpriserna. Iförhållandevis lägstaderegelsom

spannmålenmöjlighetenochinterventionspriset exporteraatt som
underskottdetItalien,bl.a. ärSydeuropa,prisnivån. Ibestämmer

Pris-normalt högre.marknadsprisernaoch därspannmålpå är
fråntransportkostnaden över-medförklarasdelvisskillnaden kan

spannmåls-ocksåpräglasTysklandskottsmarknaderna. attav
och in-hemmamarknadeninriktaddeltillmarknaden är motstor

terventionsuppköp.
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26Figur Spannmålspriser 1992-1996, ecu/ 100 kg
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figur 26forts
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EU-kommissionenKälla:

nivå vidungefärpålågoch EUSverigeiStödpriserna samma
förMarknadsprisernaEU-inträdet.svenskadetförtidpunkten

innanåretvarit högre attän trots1995/96Sverige harispannmål
till prisupp-Orsaken10medsänktshar procent.stödpriserna ca

världsmarknaden.pâprisernade högagången är
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Tabell 11 Marknadspriser för spannmål i Sverige, kr/ 100 kg

Vete Råg Korn Havre
jan. 1995 114,29 113,95 111,25 104,57
jan. 1996 122,32 109,79 111,91 109,91

Avser priserna i januari årresp.

Källa: Jordbruksverket

Gränsskyddet fastställs skillnaden mellan åsyftat skyddatsom pris
inom EU och priset världsmarknaden, amerikanska note-
ringar, med hänsyn till frakt. Tullavgiftentagen ändras i princip

vecka kan vid prissvängningarvarannan stora ändrasmen oftare.
Skillnaden mellan gränsskyddat pris och interventionspris, ge-
menskapspreferensen, betydligtär denstörre prisskillnadän som
tillämpades i Sverige före medlemskapet. Det innebär impor-att
terad spannmål får svårare konkurrera. EU haratt dock raden
avtal med olikailändergrupper innebär spannmål får im-attsom

med reducerat eller borttagetporteras gränsskydd.

Budget

Ett de viktigaste syftena med CAP-reformenav minskaattvar
kostnaderna för regleringsåtgärderna i spannmålssektorn. Detta
skulle ske sänka stödprisnivån ochatt införa kravgenom att

mark produktion.att Genomta överskottsproduktionenur att re-
ducerades fanns förhoppningaräven stigande priser på världs-om
marknaden vilket också skulle bidra till minskande exportkostna-
der.

tidigareI avsnitt har det diskuterats hur mycket produktio-
minskat och konsumtionen ökat följdnen CAP-refor-som en av

Det kan överskottet totalt har minskatantas attmen. med 30-ca
40 milj. Satt i relation till denton. totala världsproduktionen är
produktionsbortfallet uppstått på grund reformen litet.som av
Sett till den kvantitet går i handel världsmarknaden spelarsom
dock kvantiteterna betydligt roll.större
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EU:sspannmålssektomieffekter re-Beräknade av12Tabell
milj.1995/96, tonförform

325l1995/96Världsproduktion
1901995/96Världshandel

20-251995/96arealuttagEU:sgrundskördMinskad av
10-12Ökad EUinomkonsumtion

beräkningarCouncilGrainInternational samtKälla: egna

brödsädtillövergångskettdetbeaktasockså merabörDet att en
går ieffektdenna mot-hektaravkastning,i högreresulteratvilket

effekterna.övrigatill deriktningsatt
påspannmålsprisernatillletthabör attCAP-reformen

bestämtsvårtdockstigit. Det att av-har ärvärldsmarknaden mer
EU:sorsaker utöverFleravarit.harprisuppgångenhurgöra stor

tillåret lett attdetunder spann-har senastearealuttagsprogram
exempel kan nämnas:Somkraftigt.stigitharmålspriserna

Sydostasieniefterfråganökad0
Sovjetunioneni fornainstabilitetekonomiskochpolitisko

Nordamerikaskördebortfall io
Australienitorkao

CAP-reformeneffekterberäknaskankvantiteterDe avsomsom
ipunkterde flesta tasmedjämförtförhållandevis somavär stora

uppräkning.ovanstående
amerikanskadenspecielltpriserna,har1996vårenUnder

informa-nåttsmarknadensedanhöjdenskjutit imarknaden, av
denskadatsgrödornahöstsåddadedelar avtion att stora avom

påverkatsockså attharPrisuppgångenvintern. avstränga
l970-talet.börjansedanminstadevärldslagren ärnu

gång kommerdennapriserna ävensannolikthögstDet är att
kraftigamedtillfällenandraallaefterprecistillbakafallaatt som

Ka-ländervisar1996/97för attprisstegringar. Prognoserna som
bl.a.Frånproduktionen.ökaAustralien planerarochnada att

emellertidårenfemde närmaste an-har överOECD prognoser
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givit priserna kommeratt ligga på högreatt nivå än underen
början 1990-talet.av

Figur 27 Världsmarknadspris för USD/tonvete,

250
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;iu: ..väv
1971/72 1974/75 1977/78 1980/81 1983/84 1986/87 1989/90 1992/93 1995/96

Avser priset för Soft Red Winter No US Gulf

Källa: International Grain Council
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förbrukningen,tillförhållandeiVärldslager28 veteFigur av
procent

15 .......... ,,,

10-

;. u
199419921990198819861984198219801976 19781972 19741970

CouncilGrainInternationalKälla:

regleringenförkostnadernabestodgenomfördesreformenInnan
följdSominterventionsâtgärder.och re-exportbidrag avenav

Ex-utgiftsposten.dendirektstödet störstaärdetformen är nu
delsbetydelseiminskatharinterventionsåtgärderochportbidrag

mellanskillnadenfördelsminskat,har attkvantiteternaför att
Totaltminskat.har settvärldsmarknadsprisernaochpriserEU:s

refor-sedankraftigtökatbudgetför EU:skostnadernadockhar
genomfördes.men
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Figur 29 Budgetkostnadernas utveckling för spannmålsregle-
ringen EU-l2, milj. ecu

18000" . Exportbidrag
16000-- E Intervention
14000u Arealstöd
12000-

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Åren 1994-1996 omfattas CAP-reformenav

Källa: EU-kommissionen

I EU:s budget för 1996 exportkostnadantas på 40 ecu/tonen ca
i praktiken har dock kostnaderna blivit betydligt lägre. Den to-
tala exportkostnaden för den spannmål den arealensom uttagna
skulle ha givit upphov till kan beräknas till 0,9 miljarderca ecu.
Ett lägre världsmarknadspris upphov till högre utgift förger en
exportbidrag och vice versa.

5.1.1.2 Oljeväxter

Reglering

Oljeväxterna omfattades den CAP-reformenstora 1992.av Olje-
växtfröet saknar tullskydd och EU:s producenter får sålunda
världsmarknadspris för Odlarna kompenseras medvaran. ett are-



1361996:SOUjordbrukspolitikE UzsEffekter102 av

påprisettillförhållandeiprisnivå ärtill sattalbidrag somenupp
prisför-eftervarierarArealbidragetreferensbeloppet.spannmål

fröet.ändringarna
bästadeikr/ha900till 4arealbidragetuppgårSverigeI ca

Tidiga-områdena.deikr/ha7002 svagastetillochområdena ca
hurtillförhållandeioljeindustrintillstödetbetalades utre

användes.i EUmedråvaramycket somursprung
avtaldetocksåpåverkadesområdedetta avReformen

Avta-House.BlaireUSAochEUmellanGATTiträffadessom
oljeväxtfrö.produktionenbegränsamåsteEU avinnebärlet att

oljeväxter.hektarmilj.5,482kvotEU-l5haravtaletEnligt en
med procentsatsminskas somavtaletenligtska sammaKvoten

10minstdockreformgrödor,övriga pro-förarealuttagförgäller
cent.

ländernaolikadeförkvotenfördelabeslutatharEU attom
med-övrigaochSverigeFörodling.historisk nyabasispå av

underodlinggenomsnittligkvotenberäknadeslemsländer som
1992-1994.perioden

mark.oljeväxterodla uttagenmöjligtockså attDet år
teknis-föranvändasuteslutandefallsåimåsteutvinnsOljan som

arealuppgå till mot-odlingfår dennaTotalt somändamål. enka
Gjordasojaekvivalenter.milj.lproduktionen tonavsvarar
hektarmilj.1dettyderöverslagsberäkningar motsvararatt ca

fastställdareglerdetaljeradenågraintefinnsDet ännuoljevåxter.
inte över-totaltEUeftersom settkvotdennatillämpningenför

foderbiprodukterkvantitetentillåtnamaximaltdenskridit
rapsmjöl etc.
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Tabell 13 EU:s oljeväxtkvot, odlad areal, l 000 haresp.

Kvo_t Odlad areal
för livsmedelsändamâl för teknisk användning

1992/93 5 557--- ---1993/94 4 359 5 416 203
1994/95 4 359 5 171 615
1995/96 4 824 4 714 944

4 513 4 414 917

Avser EU-l5
Avser EU-12

Källa: EU-kommissionen

Produktion

Odlingen oljeväxter inom EU har minskatav under de senaste
åren. En viktig orsak till detta de kvoterär har införts. Ensom

orsak högaär marknadspriseratt förannan spannmål har förbätt-
konkurrenskraften förrat denna produktionsgren. För 1996 vän-
inte något ökat intressetas för odla oljeväxter.att Det innebär att

EU inte kommer överskrida oljeväxtkvoten.att Det väntas också
intresset för odlingatt oljeväxter för tekniska ändamålav kom-

minska.attmer
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1995/96EU-l5inomoljeväxtkvotenUtnyttjande14Tabell av

%Utnyttjandegrad,OdlingKvotLang
000 ha1OOOha1

743,95,3Belgien
59122,0207,7Danmark
84688,5817,5Tyskland
828,822,9 lGrekland

109125,41027,81Spanien
100526,71522,4lFrankrike
592,64,4Irland
86408477,0Italien
181,16,2Holland
79Österrike 101,8129,4
7864,081,8Portugal

13684,061,6Finland
7994,9120,6Sverige

105355,3338,8Storbritannien

9559848244EUSUMMA

1995/96 beroen-underkraftigtökadeSpanieniOljeväxtodlingen
grödorodlingomöjliggjordetorka somsvårpåde avatt som

FinlandiOdlingengrönsaker.bl.a.konstbevattning,krävde
DetEU-länder.alla storaprocentuelltöverskred kvoten mest av

främstberodde attFinlandioljeväxtodling enförintresset
gjorde1995vårenspannmålsmarknadenpåprispressförväntad

höst-någoninteiodlasattraktiva. Det settstortoljeväxterna mer
kanlättarevåroljeväxternavilketFinland görspannmål i attsådd

tillbakagåttoljeväxterodlingenDanmark harIkonkurrera. av
spannmål-höstsåddadenberoende pååren attdekraftigt senaste

lönsamhet.relativbättrehar enen
för olje-Sverigeibeslutlivsmedelspolitiska1990 årsEnligt

150-dvs.nivåer,årspå tidigarebibehållasodlingenskulleväxter
började intressetEU-medlemskapetföreRedanhektar.000170

och 19951994mellanochminskaSverigeioljeväxtodlingenför
000 hektar.105till20medodlingen nästan procent,minskade ca

"non-foodändamål".förhektar0007användesarealdennaAv ca
minskaarealen kommer ytter-tyder att1996förUtsikterna att
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ligare. Höstsådden 1995 blev betydligt mindre än normalt och in-
för de vårsådda oljeväxternatresset litet.är Svåra väderleksför-

hållanden under vintern och våren 1996 har lett till utvintring-att
blivit betydligt större än normalt. Prognoseren Statistiskasom

centralbyrån gjort visar arealen kanatt till drygt 60 000ner ca
hektar några hektar för teknisktusenvarav användning.

Den viktigaste orsaken till arealen minskadeatt i samband
med EU-medlemskapet lönsamhetenär i oljeväxtodlingenatt har
försämrats relativt spannmål, sockerbetor och andra alternativa
grödor. Oljeväxterna har också drabbats svåraav angrepp av
växtskadegörare de åren och behovetsenaste omväxlingsgrö-av
dor inte likaär påstort spannmålsföretagen dånumera det finns
krav på arealuttag. Nedgången i odlingen specielltär påtaglig i
Mellansverige.

Figur 30 Oljeväxtodlingens utveckling i Sverige 1994-1995
länsvis, procent

30 "r

20
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Östergötland Skaraborg Västmanland He|a riket
O l l

Malmöhus

-1o-

.20

-30 --

i
40

Källa: Statistiska centralbyrån



1361996:SOUjordbrukspolitikUssEffekter E106 av

Budget

oljeväxtreglering-inombudgetkostnadernaberäknas1995/96För
reformenföreperiodenmedJämförtmiljarder2,2till ecu.caen

minskat.oljeväxtregleringenförkostnadernahar

oljeväxtregle-förutvecklingBudgetkostnadernas15Tabell
miljarderEU-12,inomringen ecu

å
3,41990
3,51991
4,01992
2,91993
2,61994
2,31995
2,21996

EU-kommissionenKälla:

Proteingrödor5.1.1.3

Reglering

brunaexkl.bönor,d.v.s.proteingrödor, ärter,förRegleringen
CAP-denmedsambandockså iändradessötlupiner,ochbönor,

endast etttillämpasproteingrödor1992. Förreformen numera
förhektaravkastningentillrelateratHektarstödet ärhektarstöd.

vidfodermedelsindustrintillstöd an-Tidigarespannmål. gavs
producerade i EU.proteingrödorvändning av

Produktion

åren.deEUminskat ihar senasteproteinväxterOdlingen av
harEUoch 1995.1994mellanpåtagligspecielltMinskningen är
har1996/97förprisförslagetmedsambandoch idettanoterat



SOU 1996: 136 Effekter E Ussjordbrukspolitik 107av

i tagit dettarapportman problem.en En viktigettupp för-som
klaring till intresset för proteingrödoratt har minskat deär höga
spannmålspriserna. Det har dock inte lämnats några förslag i
syfte förbättra proteingrödornasatt konkurrenskraft.

I Sverige ökade odlingen proteingrödor mellan 1994av och
1995. Den totala odlingen uppgick till 12 000 hektar, vilket ärca

ökning med 100nära För 1996en års odlingprocent. väntas od-
lingen öka ytterligare, till 18 000 hektar. Den svenskaca odling-

proteingrödor har dock minskaten av mycket kraftigt isett ett
längre tidsperspektiv. En bidragande orsak till detta stödetattvar
till odlingen avvecklades i samband med 1990 års reform. En an-

orsak är proteinvärderingenatt harnan ändrats vilket har givit
fodervärde.ärterna sämre

Figur 31 Utvecklingen för odlingen proteingrödor inomav
EU-l2, 1 000 ha

16004

I
1200-- Areal för vilken

stöd har sökts
1000-

800 --

600 -

400 "

200 -

O l l l l
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Källa: EU-kommissionen
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Budget

1995/96 tilluppgår förproteingrödor castöd tillförKostnaderna
förhållandevisvaritharBudgetkostnadernamiljarder0,57 ecu.

reformen.föreperiodenmedjämförtstabila

mil-proteinregleringen,förbudgetkostnaderEU:s16Tabell
jarder ecu

0,541990
0,551991
0,481992
0,561993
0,621994
0,571995
0,581996

EU-kommissionenKälla:

Olj elin

förpå sättCAP-reforrnen pro-omfattades somOljelin sammaav
begrän-arealenstödberättigadedenoljelinet ärFörteingrödorna.

förstrefonngrödainfördesOljelinhektar.000266tillsad som
söktes1995/96ochhektar000för 90dåsöktesstöd1994/95,

0004stöd föransöktesSverigeIhektar.000 ca127förstöd om
åren.ökat deoljelin har senasteodlingensvenskaDenhektar. av

Nötkött5.1.1.4

Reglering

lik-nötköttsregleringenreformering1992genomfördeEU aven
spannmålsområdet. Depågenomfördes reg-nyadennande som

Reformen1993/94.regleringsåretfr.o.m.tillämpasbörjadelerna
underinterventionspriserna tre-sänkningstegvis eninnebar aven

medsänktsinterventionsprisetTotalt harövergângsperiod.årig
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15 Det har införtsäven tak för hurprocent. mycket får läm-som
till intervention. Taket successivt till årtrappasnas 1997.ner

Syftet med åtgärderna minskaär styrkan i interventionssystemet.
I syfte kompensera producenterna föratt prissänkningarna

utökades direktstöden på nötköttsomrâdet infördes direktstöd re-
dan 1980. Bidragen så utformadeär de producenteratt gynnar
med extensiv uppfödning. Det finns tak för hur många bidrag
gäller för handjursbidragen kan till varje enskildsom ges pro-
ducent. Extra bidrag till producenter har areal iges storsom re-
lation till antalet djur.

Det finns andra marknadsreglerandeäven åtgärder som ex-
portbidrag och premier till utslaktning.

Produktion

Under de första åren 1990-talet EU:s produktionstegav nöt-av
kött mycket kraftigt. Orsaken till detta omfattande utslakt-var en

Östtysklandning mjölkkor i i samband med Tysklands återför-av
ening. Därefter har EU:s produktionen nötkött minskat. 1992av
uppgick produktionen till 8,4 milj. och för 1995 beräknastonca
produktionen till 7,4 milj. det minsknington,ca motsvarar en
med 12 avser EU-12. deAv nötköttsproduce-procent störreca
rande länderna har samtliganästan minskat produktionen de se-

åren. Det bara i Belgiennaste är produktionen har ökat.som
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inom1986-1995periodennötköttProduktionen32Figur av
000EU-l2, 1 ton

8500

7500

6500
19951993 19941992199119901989198819871986

EU-kommissionenKälla:

1990-börjansedanökatSverige harinötköttProduktionen av
köttdjursproduktionendettatill ärviktig orsak gyn-En atttalet.

di-ochAntaletomställningsprogrammet.svenskadetnades i am-
100från00065med drygt1994och1991mellanökade cakor

7medminskningdockskedde1995165 000. ca000 till enca
torde1995minskadeproduktionentillAnledningen000 kor. att
möj-fannsdetochproduktionenlönsamhet i attförsämradvara

vall.extensivomställningsprogrammetavbrytalighet att
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Figur 33 Antalet och dikor i Sverige 1991-1995, 1000-talam-

180

140

100

60

20

1991 1992 1993 1994 1995

Källa: Statistiska centralbyrån

Balans

Fallande produktion har lett till EU:s tillatt tredje landexport
har avtagit och interventionslagren haratt minskat kraftigt. I
början 1990-talet uppgick lagren till nästanav 1 milj. vissaton
perioder, i nuläget lagrenär mindre 10 000än ton.
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0001land,tredjeEU-12 tillfrånnötkött34 ExportFigur av
ton
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Figur 35 EU-l2:s interventionslager nötkött, 1 000 tonav
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Källa: EU-kommissionen

Tabell 17 Nötköttsbalans för EU-12/EU-l5, 1 000 ton

1991 ä 19ä
Produktion 8 730 7 380 8 194
Import 436 430 427
Summa tillgång 9 166 7 810 8 621

Förbrukning 7 578 7 295 7 913
Export 3211 1 070 858
Lagerförändring 267 -555 -150
Summa användning 9 166 7 810 8 621

Källa: EU-kommissionen
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sjålvförsörjningsgradEU:slåggenomfördesCAP-reformenInnan
självför-hargenomfördesreformenSedan115 procent.motupp
ochmarknadenbalansläge upp-sigsörjningsgraden närmat ett

104till procent.går canu

EU,inomnötköttförSjälvförsörjningsgrad pro-36Figur
cent

511

110 -

105 -

100 -

95-

1995199419931992199119901989198819871986

EU-l51995 avser

EU-kommissionenKälla:

produktionenöverstigitnötkött se-konsumtionenharSverigeI av
knappttillsjälvförsörjningsgradenberäknas19951987. Fördan
denötköttkgmilj.20 se-importeratharSverige90 caprocent.

kg.milj.10tilluppgåttmedanåren caexportennaste

Priser

Detåren.defallithar senasteEUinomnötköttPriserna
CAP-re-detföredock attägdenötköttprisfallet rumstörsta

påberoddetidpunktdennavidprisfalletgenomfördes,formen
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den kraftiga utbudsstegringen i östra Tyskland. Under de första
åren den treåriga övergângsperioden har marknadsprisernaav
varit relativt stabila och prisfallet då mindre än sänkningarnavar

interventionspriset. Det sista året, 1995, harav dock marknads-
priserna åter börjat sjunka snabbare interventionsprisetatt än har
sänkts. Sett för perioden 1992 1995 har interventionspriset fallit-
förhållandevis marknadspriset.änmer

Figuren visar hur EU:s marknadspris för nötkött utvecklats
sedan 1990. Marknadspriset baseras prisrapportering från
medlemsländerna.

Figur 37 Marknadsprisutveckling i EU för nötkött, ecu/ 100
kg
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Källa: EU-kommissionen
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interventionspriset,medjämförtmarknadsprisEU:s38Figur
1001989

lnterventionspris100
g x90 -- m

Marknadspris"

70
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30

10
1e .. 1995199419931992199119901999

EU-kommissionenKälla:

och1994mellanföllSverigeipå nötköttAvräkningspriserna
eller10till drygtuppgick procentstorboskapförPrisfallet1995.
Nöt-kr/kg.1,50medföllmellankalvpåPrisetkr/kg.3 caca

formerolikakompenserasdockhar avköttsproducenterna genom
direktstöd.

Budget

liknan-utvecklatsharnötköttsregleringEU:sförKostnaderna
genomfördesreformenspannmålsområdet. Innanpåde sätt som

interventionsåtgär-ochexportbidragförkostnadernadominerade
handjursbi-ocharnko-formdirektstöd inuläget utgörder. I av

förstadetunderföllKostnadernakostnaderna.deldrag stor aven
kraftigt.stigitkostnadernahardärefterrefonnen,efteråret
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Figur 39 Budgetkostnademas utveckling för EU:s nötkötts-
reglering inom EU-12, milj. ecu
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Källa: EU-kommissionen

BSE-effekt

Nötköttsmarknaden i EU har under våren 1996 präglats deav
effekter uppstod grund "den galna ko-sjukan"som BSE.av
EU har fattat beslut införa åtgärder i Storbritannien,att bl.a.om
exportförbud. Storbritannien har nationellt beslutat utslakt-om
ning djur 30 månadersöver ålder, med hjälp finansieringav av
från EU. För kunna hålla marknadsprisernaatt i de övrigauppe
EU-länderna har också beslutat aktivera olika stöd-man attom

Interventionslagring harsystem. vidtagits liksom införande av
förpremier utslaktning kalvar. Trots vidtagna åtgärder harav

marknadspriserna hittills, juni 1996, fallit med 10 procent.ca
Producenterna har delvis kunnat förhindra prisfallstörre genom

hålla tillbaka slakten. För kompenseraatt uppfödarnaatt där-ges
för djurbidrag. I Sverige har prisfalletextra heltnästan uteblivet,
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iEffekternastärkts.harproduktersvenskapåefterfrågan snarare
siguttalatidigtfördetperspektiv ännu att om.ärlängreett

Övriga reformeratsprodukter5.1.1.5 som

förädladregleringssammanhang spann-ibetraktasStärkelse som
spannmålsområdet.reformenidärföringickStärkelsemål.

producenternaochsänktsfabrikspotatis harförStödpriserna
hararealbidrag. Detnågotinteproduktstödmedkompenseras
förTotaltpotatisstärkelse.förproduktionskvoterinförtsockså

överskridaintepotatisstärkelsetillverkningenfårhela EU av
milj.1,76 ton.

påkvotSverigefickmedlemskapsförhandlingarna enI
produktion-ökamöjligheterinnebär attstärkelse. Det90063 ton
produktion.normaltidigaremedjämfört10-15med procenten

och1995mellanökadärförfabrikspotatis väntasOdlingen av
regle-hektar. EU:s8 000till drygthektar0001med drygt1996
stigit.harpotatisråvaranpåodlarprisernainneburitharring att

förädla-deförkonkurrensökadtillockså lettharMedlemskapet
importeraskandessagrundstärkelseprodukterna attde nuav

avgifter.ochtullarSverigetill utan

reformerabeslutats1995under attdetharrisområdetPå om
kraftiträdermarknadsordningenDenmarknadsregleringen. nya

genomföratillGrundorsaken1996/97. attregleringsåretfrom.
följerReformenställer.UR-avtaletkravdereformen somnyavar

Despannmålsområdet.vidtagitsharåtgärderdei stort som
kompenserasjordbrukarnaochsänksstödprisernaadministrativa

ti-underarealdentillbegränsasStödetarealbidrag. somgenom
olikapå defördelaskvotenrisodling, utförutnyttjatsårdigare

harrisområdetbudgetkostnadernatotalaDemedlemsländerna.
milj.50-60tilluppgåttårende ecu.senaste ca

vil-EU-inträdet,föreproduktoregleradrisSverigeI envar
ellertullaravgifter,frittimporteraskunderis utaninnebarket att

risom-påregleringomfattandedäremottillämparEUlicenser. en
rispåland. Prisettredjefråntullskydd vid importmed bl.a.rådet

EU-följdhögrebetydligtblivitdärförSverige har avi som en
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medlemskapet. För kompensera de risexporterandeatt länderna
har det beslutats tullfri importkvot för ris.om en

På msområdet genomfördes 1993/94 reform syftadeen som
till minska överproduktionen i branschen.att Som medel in-nytt
fördes produktionskvotering. Kvoterna fördeladeär olika
kvaliteter och olika medlemsländer. De tidigare med in-systemen
terventionsuppköp och exportbidrag avskaffades samtidigt. I det

stödet produktionsbidragsystemet till industrinettnya ges som
vid användning råvara producerad inom EU. Produktionenav av
tobak inom harEU minskat följd reformen. De totalasom en av
budgetkostnaderna för tobaksregleringen uppgår till l miljardca
ecu.

Effekterna Sverige grund EU-medlemskapet ärav av
mindre betydelse eftersom andra regler, skattelagstiftningen,
spelar betydligt roll.större

För torkat foder gjordes reformering 1995/96. Det infördes dåen
med produktionskvoterett baseradessystem på historisksom

produktion. Stödet i form produktstöd. Budgetkostnad-ettges av
för regleringen uppgår till 300 milj.erna ca ecu.
Produktionen torkat foder mycketär liten omfattning iav av

Sverige. Utformningen EU:s stödsystem liknar detav system
tillämpades i Sverige före medlemskapet, förutom kvotsyste-som
Ersättning kg producerad harmet. ökat jämfört med detper vara

svenska EU har inget gränsskyddsystemet för dessa produk-men
i till Sverige. För 1995/96ter utnyttjademotsatt Sverige 86 pro-

sin kvot. En viktig orsak tillcent Sverige inte kundeattav upp-
fylla kvoten dålig konkurrenskraft spannmålen.gentemotvar

I juli 1996 beslutades reform marknadsregleringen förom en av
frukt och grönsaker, färska produkter. Marknadsregleringen in-
nehåller fortfarande interventionsåtgärder, undanförsel pris-av
tryckande överskott och möjlighet lämna exportbidrag,att men
dessa har fått mindre betydelse. En förändring lå-ären attannan

producentorganisationerna fåta inflytandestörre regle-över
ringsâtgärderna. De marknadsreglerande åtgärderna koppladeär
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förminimikvalitet attvisshållamåsteproduktentill att en
åtgärden.förifrågakomma

föråtgärdernamarknadsreglerandeför deBudgetkostnaderna
dessaAvmiljarder1,0-1,2tilluppgårochfrukt grönt ecu.ca

deBlandinterventionsuppköp.till40gårkostnader procentca
ochpersikorförkostnaderna störstprodukternaenskilda är

interven-EU:somfattatsinteharprodukterSvenskapäron. av
förhållan-medregleringeninomåtgärderAndrationsåtgärder.

citrusproduktionentillstödbudgetenpå ärpåverkandevis stor
bananregleringen.samt

delSverigesför ärEU-medlemskapet atteffektviktigEn av
Sverigegränsskydd. Iomfattandebetydligt varharEU:s ett mer
imedlemskapet settinnan stortochfruktmed grönthandeln
bidragdedradessutomkundeSverige nyttaoreglerad. somav

någotframkommitintehittillsharDetvid somEU export.gav
någonipåverkatsnäringeninomproduktionsledetpåtyder att

EU-medlemskapet.utsträckningstörre av

pågårreformeringdärProdukter5.1.2

EU:sreformeramedarbetepågår justprodukter attnågraFör ett
marknadsregleringar

föremål förpå vinområdet ärMarknadsregleringen en re-
åtgärderolikaradreglering bestårNuvarandeformering. enav

stödvinalkohol,framställningtillstödexportbidrag, avt.ex.som
Vinregle-försäljningsstimulering.vinarealer ochröjningtill av

Kostnadernamiljarder1,0medbudgetenbelastarringen ecu.ca
deåtgärdernaolikamellan defördeladerelativt jämt menär

intervention.går tillbeloppenstörsta
deinnebärvinregleringenreformering atttillFörslaget av

interven-bl.a.innebärvilketbort attprisernaadministrativa tas
bort.kanexportbidragssystemetochtions- tas

marknadensvenskaför denvinregleringEU:sBetydelsen av
regler förochskattelagstiftningenåtgärderAndraliten.är som

vinpåverkan. Importbetydligthar störremed vinhandeln av
fri.EU-importenmedan ärtulldrabbastredje landfrån ennu av

lite. Detmycket ärkonsumentprisernadockpåverkarTullen
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svårt jämföra hur importen har förändrats mellanatt 1994 och
1995 då statistiken bristfällig förär 1995. Importen druvmustav

ha minskat från tredje land till förmån för EU-import.synes

Regleringen för olivolja främst inriktadär stödmot att ge pro-
duktionen. Syftet med regleringen olivoljanär kan konkurreraatt
på marknaden med oljor baserade andra råvaror. Det finns
också möjlighet exportbidrag för olivolja. Kostnadernaatt förge
reglering uppgår till 2 miljardernästan dvs. i stor-ecu, samma
leksordning sockerregleringen.som

Kommissionen under 1996/97 lägga fram för-attavser ett
slag till reformering regleringen för olivolja.av

En direkt påverkan olivoljeregleringen är svenska fö-attav
får del bidrag från EU för oljaretag i konsumentför-att tappaav

packningar. Verksamheten ringa omfattning.är av

5.1.3 Produkter inte reformeratssom

Övriga produkter inom EU:s marknadsreglering kan delas in i
olika kategorier:

Kvoterade produkter: Socker, mjölk
Svagt reglerade: Fjäderfä, grisköttägg,

5.1.3.1 Socker

Reglering

Sockerregleringen skild budgetmässigtär från övriga produkter
på så kostnader försätt exportbidrag finansierasatt genom pro-
duktionsavgifter. Vad gäller den del regleringen omfattarav som
gränsskyddet skiljer sig socker inte från andra produkter. Socker-
regleringen kännetecknas också produktionen starktärattav
kvoterad. finnsDet både A- och B-kvoter. Dessa skiljer sig så

A-kvoten belastassätt med lägre produktionsavgiftatt B-änen
kvoten. Stöd medges enbart för den produktion inomsom ryms
kvoten. Produktion därutöver, C-socker, måste tillexporteras
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finnsDetvärldsmarknaden.påråderprisertilllandtredje som
sockerområdet systemetintervention äventill menmöjlighet

reglerassäsongeni lagren över genomObalanserinte.används
bidrag.ochavgiftermedsystemett

0001sockerkvoter, tonEU:s40Figur

4000T

3500--
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2500--

2000"-

1500"

EU-kommissionenKälla:

Produktion

mängdEU-länderna störreflestadeproducerarNormalt enav
medger.kvotenvadsocker än
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Figur 41 Utnyttjandegrad sockerkvoter 1994/95, procentav
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Källa: EU-kommissionen

I Sverige uppgick produktionen för 1995/96 till 356 000 ton,ca
kvoten uppfylldes till 96 Orsaken till kvoten inteprocent. attca
utnyttjades fullt väderleksbetingelserut specielltvar ogynnsamma
under slutet Den svenskasäsongen. sockerbetsodlingenav upp-
gick 1995 till 57 500 hektar, det ökningär med 4 000ca en ca
hektar sedan 1994 och ökning med 10 000 hektar sedanen ca
början på 1990-talet. Vid normal hektaravkastning skulle skörden
från 1995 års areal ha uppgått till 391 000 vitsocker, dettonca

106 kvoten. 1996 har odlingenmotsvarar ökatprocentca av yt-
terligare.
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Budget

kostna-kvotsystemetmedför attnedanfigurenframgårSom av
sålundavarierarKostnadsnivånstabila.relativthållaskanderna

totaltEUvärldsmarknadsprisförändringarna samtmed omenbart
förkvottakettill exporten.nårintesett upp

sockerregle-förutvecklingBudgetkostnadernas42Figur
milj.EU-12,inomringen ecu

I:2500 Lagring,m.m.
I Exportbidrag

2000

1500"

1000-

500 "

1996199519941993199219911990

EU-kommissionenKälla:

Austra-bl.a.frånsockerregleringenkritikframförtshar motDet
snedvridningtilllederregleringEU:shävdar avlien. Man enatt

marknads-gällandeEnligtvärldsmarknaden.konkurrensen
produk-handproducenternaskasockeromrâdet tapåordning om
GenomC-sockret.s.k.hand detpåheltkvotention utöver egen

dockdetkanhemmamarknadenprishögt varahålla ettatt
stödjaför avsätt-produktionfrån denna attvinstermöjligt att ta

världsmarknaden.ning
betydandedenågraomfattadeCAP-reformen pro-meraav

undantag,viktigamyckettvåmedEUinomduktionsgrenarna



SOU 1996:136 Effekter EUzsjordbrukspolitik 125av

socker och mjölk. Dessa produkter starkt kvoterade.är Den
nackdelen med kvoteringstörsta produktionenär riskeraratt att

låsas fast och effektivitet går förlorad. Det framförsatt som som
positivt med dessa framför alltär den styrning budget-system av
utgifterna kan ske. Genom undanta vissa produktionsgre-attsom

från reformer riskeras balansen i jordbruket. Starkt kvoteradnar
produktion kan för kraftiga prishöjningar inomutrymmege ra-

för kvoten riskerar konkurrens.utan attmen man
Priserna på sockerbetor och vitsocker i Sverige med 30steg

40 i samband med EU-inträdet. Vid hektarskördprocent en-
45 har betodlarens bruttointäkt ökat med 6 000ton kr.ca

5.1.3.2 Mjölk

Reglering

EU:s mjölkreglering synnerligen komplexär med rad olikaen
delregleringar:

exportbidrago
interventionslagringo
stöd till användning på den interna marknadeno
kvoteringo

Regelsystemen uppbyggda iär på försättstort sett samma som
övriga produkter. Det finns dock betydligt fler försystem att
stödja mjölkkonsumtionen inom EU för de flestaän andra pro-
dukter, exempel kan stöd till skolmjölk,nämnas stöd till till-som
verkning kalvnäring och stöd till användning grädde vidav av
glassframställning.

CAP-reformen omfattade några de betydandeav mera pro-
duktionsgrenarna inom EU med två mycket viktiga undantag,
socker och mjölk. Dessa produkter starkt kvoterade.är Den

nackdelen med kvoteringstörsta produktionenär riskeraratt att
låsas fast och effektivitet går förlorad. Det framförsatt som som
positivt med dessa framför allt den styrningär budget-system av
utgifterna kan ske. Genom undanta vissa produktionsgre-attsom

från reformer riskeras balansen i jordbruket. Starkt kvoteradnar
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inomprishöjningarkraftigaförkanproduktion ra-utrymmege
konkurrens.riskerarför kvoten attutan manmen

marknadsregle-övrigamedjämförtskillnadenDen största
producerafårmedlemsstatVarjedock kvotsystemet. enringar är

avgiftinnebärkvotenproduktion attmjölk, utövermängdviss en
avräknings-mjölkensdrygttilläggsavgift motsvararuttas som

pIlS.
milj.117uppgår till drygtEU-15helaförkvotentotalaDen

infördeskvotsystemet1995/96. Närmarknadsåretförton
milj.103EU-ländernade 10förkvotentotaladen1984/85 cavar

dettillfällenvid flera ärutvidgatsharEUgrundPå attton. av
överslags-tiden. Enutvecklingenfölja överexakt kunnasvårt att

milj.102tilluppgårEU-10 tonförkvotenvisarberäkning caatt
1995/96.marknadsåretför

milj.1984/85-1995/96, tonmjölkkvotEU:s18Tabell

EU-15EU-10Danmark
99,1984/85
94,64,471988/89
95,94,521989/90
95,84,521990/91
100,04,431991/92

100,04,431992/93
102,04,451993/94

117,3101,64,451994/95
117,3101,64,451995/96

Östtyskland 1991/92frånf.d.Inkl

beräkningarochEU-kommissionenKälla: egna

överskridan-småmycketvaritdetframgårföljande figurAv att
mind-varitkvotavvikelsenharför hela EUTotaltkvoten.den av

1986/87.sedanårsbasisräknat0,5än procentre
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MjölkproduktionenFigur 43 inom EU-12 1994/95 jämfört
med kvoten, procent
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Källa: EU-kommissionen

Mjölkproduktion i Sverige

Den svenska mjölkkvoten uppgår till 3,3 milj. Under detton.
första kvotåret efter det svenska EU-inträdet har kvoten utnyttjats
till 97 Den främsta orsaken till produktion inteprocent. attca
nådde till vad kvoten medger kan ha varit osäkerhetenupp om
reglerna för kvotsystemet. Emellertid hävdas också mångaatt
mjölkproducenter upplever lönsamheten låg.som

Mjölkproduktionen i Sverige har under den IO-års-senaste
perioden föremålvarit för rad olika ingripanden påverkaten som
produktionsnivån. I mitten 1980-talet infördes tvâprissys-ettav

tillämpades under några år. börjanI 1990-talet inför-tem som av
des för köpa mjölkproducenter och fr.o.m.ett att utprogram
1995 gäller mjölkkvoter.EU:s
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mjölkkvoterHandel med

länder-enskildademjölkkvoter,säljaochmöjligt köpaDet är att
regler. Somnationellautformavissahar inomrätt attramarna

sker ikvotermedhandelnDanmark därexempel kan nämnas
regleringsåretFörfastställda priser.tillregimyndighetens
Frankrike hardkr/kg. I1,60kvotprisetdanska1995/96 detär

Mejerier-kvoterna.mejeriföretagenolikatilldela devalt attman
HollandIföretagen.enskildapå dedärefter kvoternafördelarna

bestämmermarknadendetkvothandeln fri och ärdäremotär som
kvotprisnivån.

och allpriserfastställdaadministrativttillämpasSverigeI
intedessutomJordbruksverket. Det ärförsäljning sker genom

Sve-regionerdemellansälja kvotertillåtet köpa och tre somatt
indelatrige är

i börjangenomfördesförsäljningsomgångenförstaDen av
milj. tillutbjöds 127Totalt1996/97.1996 inför kvotåret tonca

mängdUtbjudenefterfrågades.131 milj.försäljning och tonca
15Drygtden totala kvoten.utgjorde 3,8 procentprocent avavca

mjölkkvo-för köpaanmält intressehademjölkproducenterna att
förhållan-medanutbudetefterfråganI region 1 större änter. var

idet3i regioni region 2 ochdet stort settdet motsatta varvar
totalt25efterfrågan. Cautbud ochjämvikt mellan procent av

mjölkkvo-säljaellerville antingen köpamjölkproducenterantal

ter.
allmänhet hadeivadlägrekvoterEfterfrågan än somvar

Sverige detmedförklarasgradkan i högförväntats. Det att
landet inteSå längelandskvoten.året hamnade underförsta som

le-producenterdebehöver intelandskvotenkommer över som
betala någontillåtergårdskvotenmjölk vadänmervererar

bör det1996/97 le-stiger underproduktionentilläggsavgift. Om
år.tillefterfrågan på kvoterda till ökad nästa
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Tabell 19 Handel mjölkkvotermed i Sverige 1996

Område Antal Kvantitet, Genomsnitts-
producenter milj. kg kvantitet ton

Region l
Köp 606 24 40
Sälj 209 17 81

Region 2
Köp 218 8 37
Sälj 105 11 105

Region 3
Köp 2 289 99 43
Sälj 871 99 114

SUMMA
Köp 3 113 131 42
Sälj 1851 127 107

Region omfattar stödområde1 2a, och 2b
Region 2 omfattar stödområde 3 och 4
Region 3 omfattar övriga Sverige

Källa: Jordbruksverket

Priser

Prisutvecklingen mjölk i Sverige har varit förhållandevis stabil
under det första EU-året. Genomsnittligt pris under 1995 2var ca
kr/ högre100 kg under 1994. I börjanän 1996 prisernaav var ca

kg7-8 kr/ 100 högre under motsvarande periodän 1995.
svenskaDet mjölkpriset ligger förhållandevis högt i järn-en

förelse det tyska marknadsinstitutet ZMP har genomfört.som
Omräknat till den valutan, genomsnittligtärgemensamma ecu,
mjölkpris i Sverige för 1995 32,48 ecu/ 100 kg. Det baraär
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haft högreharjämförelsedennaenligtFinlandochGrekland som
Österrike. ha-Irlandbl.a.föruppgifter saknasavräkningspriser

100 kg.ecu/26,19medmjölkprislågtde
Storbritan-istigitmjölkpriset mesthar1994medJämfört

priser-Finland harvaluta. Inationelluttryckt i13nien, procent,
1995.och1994mellan30drygtmedfallit procentdäremotna

ecu/tonEU-länder,i olikautvecklingMjölkprisets20Tabell

procent1994/1995,Förändring1995Pris
+1,328,87Belgien

-2,8,073 1Danmark
-0,530,08Tyskland

+0,429,65Frankrike
+0,126,19Irland
+4,531,77Italien

-2,930,78Holland
-31,932,58Finland
13,128,59 +Storbritannien

+0,832,48Sverige

nationell valutaiförändringAvser

ZMPKälla:

Europaövrigamedjämförtprisnivåförhållandevis högTrots en
mjölkkvotendetuppfyllasvårtSverige utrymme somhar att

mjölk-svenskliggerstrukturmässigtochAvkastnings-medger.
Spann-EU-länder.övrigamedjämförtväl frammeproduktion

vilketi EUlägrebland deligger gynnarSverigeimålspriserna
kostnaderandrafinnsdettydermjölkproduktionen. Detta att

Ex-EU-länder.andratillförhållandeiSverigeiför högaärsom
byggnaderenergi,skulle kunnakostnaderpå sådanaempel vara

Sverige.hög iräntenivån äräven attsamt
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Balans

följande tabell framgårAv hur mjölkproduktionen inom EU har
självförsörjningsgradoch vilken råder för någraanvänts som av

de förädlade produkterna.

förTabell 21 Mjölkbalans EU-l2, milj. ton

1991 1994 1995
Produktion 127 126 139

importNetto 0,4 -O,5 -0,5export -

Användning till foder 15 16 19,5

Tillgängligt för konsumtion 111,6 110,5 120,0
k-mjölk, 38,1 35,5 41,8m.m.-

31,3 34,0 35,6ost-
36,5smör 35,2 36,8-

pulver 5,7 5,8 5,8-

Självförsörjningsgrad, procent
108 100 106-smör

-pulver 136 125 122

Avser EU-15

EU-kommissionenKälla:

Budget

Pâ grund kvotsystemet det möjligt hålla kostnaderna förär attav
regleringen tämligen stabila. figurenAv nedan framgår kost-
nadsutvecklingen i mjölkregleringen under perioden 1990-1996.



136SOU 1996:jordbrukspolitikE UxsEffekter132 av

1990-1996mjölkregleringenförbudgetkostnadEU:s44Figur
milj.EU-12,inom ecu
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Handel

Mjölk och mjölkprodukter är de redan förstaen av varor som
âret UR-avtalet fått problem med klara exportbegränsning-av att

det gäller speciellt för och övriga mejerivaror..ostarna, gruppen
EU har planer slopa exportbidragen för vissaatt länder och
för vissa produkter. Det förekommer diskussioneräven in-attom
föra två-prissystem för ska bli möjligtett produceraatt mjölkatt
för exportmarknaden exportbidrag.utan

5.1.3.3 Fjäderfä och griskött

Reglering

Fjäderfä- kyckling och ägg och grisköttsregleringarna är av
"lättviktskaraktär", dvs. regleringsátgärderna har relativt liten
påverkan på marknaden.. Dessa produkter behandlas i reglerings-
sammanhang förädlad spannmål. I princip tillämpas, förutomsom
gränsskydd, enbart med exportbidrag. Påett grisköttsom-system
rådet finns det dock möjligt bidrag för privat lagring.att Det
finns inte några för interventionsuppköp ellersystem produk-
tionskvotering.

Marknad

Grisköttspriserna i Sverige har fallit kraftigt under 1995. Avräk-
ningspriset har gått med 1,50 kr/kgnästan vilketner motsvarar

prisnedgång drygt 10 Som följd lågaen procent. en av
grisköttspriser har efterfrågan smågrisar minskat med avsätt-
ningsproblem följd.som
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Sverigesmågrisar iför ochPrisutveckling griskött45Figur
kr/kg1994-1996,

25 0
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JordbruksverketKälla:

årendemycket lågahar varitinom EUGrisköttspriserna senaste
för EUTotaltunder 1995.skettåterhämtning har upp-men en

kg, detkr/ 100till 13,10 ärunder 1995genomsnittligt prisgick
prisetoch det högstasedan 1994,kr/kgmed drygt 1ökningen

nivåiprisnivå liggergenomsnittliga1990-ta1et. EU:sunder nu
underkronortidigare legatförsvenska prisetmed det ettatt par

svenska priserna.de
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Tabell 22 Grisköttspris i Sverige och i EU-12 1990-1995,
kr/kg

Sverige gp:
1990 14,87 11,82
1991 15,38 11,76
1992 14,98 12,30
1993 14,78 11,49
1994 14,80 11,74
1995 13,25 13,07

Genomsnittligt pris för hela EU

Källa: Jordbruksverket

De svenska grisköttsproducenterna ha svårt klara kon-attsynes
kurrensen från övriga EU-länder avräkningspriset liggertrots att
på genomsnittlig EU-nivå och spannmålspriserna ligger för-att
hållandevis lågt. Produktionskostnaderna för byggnadert.ex. sy-

Ävenför höga jämfört med andra EU-länder. i föräd-nes vara
lingsledet det lönsamhetsproblemär med nedläggningar av an-
läggningar följd.som

Avräkningspriserna för till deägg svenska producenterna
har också fallit sedan EU-inträdet. Priserna dock förhållan-var
devis höga tiden före medlemskapet.strax
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1990-1995, kr/kgför i SverigePrisutveckling äggFigur 46

EU-intrüde
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JordbruksverketKälla:

ökafortsattefjäderfäkött i Sverige ävenProduktionen attav
för-produktionen1980-talet har nästanSedan slutet1995. av

den kraf-det åretPrisnivån har fallit någotdubblats. senaste men
brom-1990-talet harägde i börjantiga nedgång nusom rum

varit mycketfrån Sverige harfjäderfäköttExportsats avupp.
åren.under deframgångsrik senaste

tillämpningen UR-första åretunder dethar redanEU avav
för fjäderfâpro-exportbegränsningarnahaft svårt klaraavtalet att

dukterna.
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Budget

Som framgår figuren nedan har kostnaderna för dessa regle-av
ringar minskat under de åren. En viktig orsak till dettasenaste är

skillnaden mellan EU:s interna priser ochatt världsmarknadspri-
har utjämnats. Förändringen beror både EU:s stöd-serna att

priser har sänkts och världsmarknadspriserna haratt ökat.

Figur 47 Budgetkostnader för fjäderfäregleringen inom EU-
12 1990-1996, milj. ecu

Exportbidrag

250

150

50

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Källa: EU-kommissionen
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EU-inomgrisköttsregleringenförBudgetkostnader48Figur
1990-1996, milj.12 ecu

450v
InterventionE--

-1 I Exportbidrag
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lagring.privatinterventionförKostnaderna avser

EU-kommissionenKälla:

Övriga produkter5.1.4

pris-stödvallfröhandi förstautsädeOdlingen genomgesav
för de näst-stödbeloppenårfattasBesluttillägg. vartannat om

od-delsmedges krävsskastöd atttvå åren. Förkommande att
delsutsädesföretag,ochodlare attmellankontraktskettlingen
uppgårBudgetkostnadernakvalitet.viss lägstahållerutsädet en

milj.100till knappt ecu.
utsädesproduk-tillstödetinneburitharEU-medlemskapet att

det tidi-tal. Iabsolutaiuttrycketfördubblatshari Sverigetionen
ideliuppdelatstödetsvenska gavssomsystemet envargare

pristillägg.i formdelocharealbidragform avgavssomenav
väderleksberoendeförhållandevisVallfröproduktion är pro-en
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duktionsgren. Systemet med arealbidrag därför odlarnagav en
grundtrygghet. Trots EU:s stöd totalt högre kanär detatt sett
vissa år utfall i detsämre tidigareän svenska Detge systemet.
borde dock finns möjlighet för expansion odlingen i Sverige.av
Arealstatistik för 1996 visar odlingen har ökat.att

Stöd till spånadslin och hampa formi arealbidrag dessa grö-ges
dor omfattades inte CAP-reformen. Stöd till odling bomullav av

till förädlingsindustrin vid användning råvaror odlade in-ges av
EU. För industrin ska få stöd krävs producenterna be-att attom

talas visst minimipris. Kostnaderna för marknadsregleringenett
uppgår till 850 milj. ecu.

prisbeslutetI för 1996/97 infördes produktionskvoter för
spånadslin. Det innebär också arealbidraget ska differentierasatt
efter skördemetoden. Traditionella skördemetoder högre bi-ges
drag, och motiveras med linet får högre kvalitet, medanattsom
skörd med teknik lägre bidrag.nyare ger

Odlingen spånadslin mycket ringaär betydelse i Sve-av av
rige och omfattar endast några hektar. Produktionen integavs
något stöd i den tidigare svenska regleringen.

Vicker, kikärter och linser stöd i form arealbidrag. Are-ges av
albidraget begränsat till 280är 000 hektar. I prisbeslutet för
1996/97 höjdes den stödberättigade arealen till 400 000 hektar.
Total budgetkostnad uppgår till drygt 10 milj. Merpartenecu. av
odlingen finns i Spanien.

Arealen trindsäd i Sverige mycket litenär och saknar därför
betydelse för jordbruket totalt sett.

Stöd vid användning råvaror odlade inom EU för fram-ges av
ställning beredda frukt- och grönsaksprodukter. Den störstaav
enskilda produkten stöd är fruktäventomatsom ges men som

och persikor. Syftet medpäron regleringen utjämnaär råvaru-att
kostnaderna för med inom utanför EU.varor ursprung resp.
Budgetkostnaderna för regleringen uppgår till 600 milj.ca ecu.
Omkring hälften kostnaderna går till stöd tomatprodukter.av

harSverige inte tagit del dessaännu regleringar.av
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livsmedelBeredda

"Non-Annexlivsmedelsprodukter,bereddatillstödEU ger
jordbruksprisregleringenstödtillSkälet ärprodukter". attatt ges

använder.livsmedelsindustrinråvarorpå deprisetpåverkar som
livsmedelsindustrin närförlönsamhetbli dåligskulleDet annars

im-livsmedelBereddaland.tredjetillprodukten somexporteras
livsmedelmedanavgiftermedbelastastill EU ex-somporteras

livsmedels-enskildapåbidragAvgifter ochbidrag.porteras ges
på baspro-fastställtsvärdendeutifrånberäknasprodukter som

Bidragetochmjölkpulver smör.socker,majs,dukter, vete,t.ex.
kostnads-ingående råvaror,förprisskillnadertäckaska enbart

beaktas. Genomintefårindustriledetifinnaskanskillnader som
fär-tillråvarafrånomräkningåtgângstal vidanvända enenatt
intelivsmedletfärdigadetpåanvändaochdigprodukt recept som

dockdetförhållandena kanverkligamed deexakt varastämmer
överkompensation.möjligt utatt ta en

beräk-livsmedelsprodukternabereddaBudgetkostnaderna de
budget-1990-talet harUndermilj.5751996 tillför ecu.canas

milj.med 100minskatkostnaderna ecu.ca
och detEU:smellanskillnadentekniskt systemRent är sys-

inteEU-medlemskapetSverige föreitillämpades spe-tem som
industrinsvenska ärför denskillnaden attciellt Den störstastort.

borta.EU-ländernamed ärhandelnförgränshindren
Jordbruksverketi EUmedlemsåretförstadetUnder mottog
JordbruksverketTotalt harexportbidragsansökningar.30 000ca

milj. kr.betalat 1421995under ut ca
ökatharyoghurtVärdemässigt det mestär exporten somav

exportminskningenoch 1995. Den noteras1994 störstamellan
spritdrycker.för
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Tabell 23 Exportbidrag för beredda livsmedel från1995 den
svenska marknaden, milj. kr

Mjölblandningar 36,5
Diverse livsmedelsberedningar 35,5
Chokladkonfektyr 28,5
Bröd och bageriprodukter 10,0
Sockerkonfektyr 9,5
Modifierad stärkelse 6,0
Glass 6,0
Öl, läsk och spritdrycker 5,5
Övrigt 4,5

SUMMA 142,0

Källa: Jordbruksverket

5.2 Struktur- och regionalstöd miljöstödsamt

Struktur- och regionalstöden miljöstöden har betydligtsamt en
lägre grad detaljstyrning jämfört med marknadsreg-av gemensam
leringarna. De olika medlemsländerna har betydligt frihetstörre

utforma stödâtgärderna. I detta avsnitt beskrivs därföratt enbart
hur dessa har utformatsstöd i Sverige.

5.2.1 Struktur- och regionalstöd

Strukturstöd till livsmedelssektorn

Mål syftar5a till främja anpassningen jordbruksstrukturenatt av
inom för den jordbrukspolitiken. Delpro-ramen gemensamma

inom 5a är:gram

startstöd till jordbrukare generellt stödyngreo
stöd till förädlingsledet generellt stödo
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krmilj.till 34totaltberäknasstartstödet 1997Kostnaden för
delmindrekr. En start-milj.finansiera 18beräknasEU avvarav

framställningenbudgetstöd.mål-6 Iförinomfallerstödet ramen
ifrån företagarekommeransökningarna12 procentattantas av

6-området.mål
skogsbruks-ochjord-avsättningochbearbetningtillStöd av

finansie-6-områdenmålfemårsperiod. Iunderprodukter enges
landet 71delari övrigaochkostnaderna77EU avprocent avrar

till 368uppgåberäknasförädlingsindustrintillStödetprocent.
fi-stödbeloppettotaladet1995-1999. Avperiodenkr förmilj.

tillberäknasstödet1997 kanEU. Förmilj. kr265nansieras av
kr EU.milj.62finansierasdäravmilj. kr,86 av

iordbruketstöd tillRegionala

finns:jordbrukettillstödregionalaFöljande

stödområdeSverigeinom 5a,kompensationsbidrag norrao
områdenmål 6inom1-4, även

Sverigesödrainom 5a,kompensationsbidrago
mål 6mål 5b ochmål,stödregionalaövrigao

stödnationellao

djurbi-formiregionersärskildaiKompensationsbidrag avges
Sve-Ifår ochnötkreatur,mjölkkor, övrigatill getter.drag norra

Jord-potatisodling.ochspannmâls-stöd tilldessutomrige ges
kom-med 25medñnansierarstrukturdel procentbruksfondens av

medfinansie-dockuppgårmålområde 6Ipensationsbidraget.
till 50ringen procent.

Sve-förkompensationsbidraget1997 budgeterasFör norra
milj. kr120 överfinansierasmilj. kr, därav370rige till caca

EU-budgeten.
budgeteratsharSverigeövrigaförKompensationsbidraget

milj. kr.50finansierarför 1996, EUmilj. krtill 200 caca
Övriga ochmål 5binomåtgärderstöd omfattarregionala

betalas FörbelopplitetendasthinnerUnder 1996 ut.mål 6. ett
kommerEUfinansierasdel attdenberäknas1997 att avsom

dessafinansieringensvenskakr.milj. Denuppgå till 138 av
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stödåtgärder skiljer sig från Sa-åtgärderna på så dett.ex. sätt att
inte någon samlad finansieringär statsbudgetenöver inom Jord-
bruksdepartementets ansvarsområde. Finansieringen spriddär

rad olika källoröver olika statliga och kommunalat.ex.en som
medel, det därför svårtär totalt belopp.att ettange

De nationella finansierade regionalstöden har för 1997 be-
räknats uppgå till 320 milj. kr. Merparten detta stöd utgörsav av

tillstöd mjölkproduktion, stödet betalas kg mjölk.ut per

5.2.2 Milj

Miljöersättningen till jordbruket från EU-budgeten kan delas
rad olika delområden. I genomsnitt finansieras kostnaderna tillen

50 EU.procent av
Ekonomiskt betyder för odlingslandskap,öppetprogrammen

betesmarker, och ekologisk odling Totalt uppgår stöden in-mest.
miljöprograrmnen till 1,5 miljarder kr.om ca
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miljöstödsprogrammetsvenskaför det24 BudgetTabell
milj. kr1997,

Åtgärd Finansiering
EQNationell

Öppet 267267odlingslandskap
vall ochExtensiv

1212skyddszoner
1010Fånggrödor
22husdjursraserHotade
22bönorBruna

114114Ekologisk odling
66Slâtterängar

213213Betesmarker
5050Kulturrniljövärden
1010småvattenVåtmarker och

medfmansieradeIcke
100kostnader ---

685785SUMMA

5858Utbildning

2020Skogliga åtgärder

JordbruksverketKälla:
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Tabell 25. Budgeterade kostnader för struktur- och
regionalstöd miljöstöd i Sverige fallersamt inomsom
jordbruksfonden 1997, milj. kr

Finansiering
Nationell E

Struktur- och regionalstöd
startstöd 16 18-
stöd till förädlingsindustrin 24 62-
kompensationsstöd, Sverige 249 119norra-
kompensationsstöd, södra Sverige 150 50-
övriga regionalstöd, mål 5b och-

mål 6 138
nationella stöd 320- ---

Miljöstöd 863 763

SUMMA 1 150

Det redovisas inte något samlat totalbelopp för den nationella
finansieringen

5.3 Valutaregleringen jordbruketspå område

I detta avsnitt effekterna EU:s valutaregleringtas Avsnit-av upp.
begränsas till endast effekterna förtet Sverigeatt ta upp

Som tidigare syftarnämnts det agromonetära tillsystemet att
stabilisera priser och stöd fördröja effekter valuta-attgenom av
kursförändringar. Under årens lopp har dock grundtanken delvis
frângåtts och idag syftar till skydda jordbrukar-systemet attmera

från inkomstbortfall till följd den nationella valutan för-attna av
stärks. harDet lett till speciella kompensationsarrangemangatt
har införts vid revalveringar lands jordbruksomräknings-ettav
kurs.

De kurserna fastställsgröna i förhållande till gällande kom-
mersiella ecu-kurser. Gällande kurs jämförsgröna med ett ge-
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kursavvikelsenochecu-kursenkommersielladennomsnitt omav
kursavvikelsernatillåtnaDekursen.denändrasför grönaär stor

efter-Därför ärrevalveringar.fördevalveringarför änlägreär
medjämfört närstärksvalutadåmycketsläpningen större enen

försvagas.valuta
kronansharmedlem i EUårförstaSverigesUnder som

försvagades kronan1995vårenUnderkraftigt.varieratvärde
ja-denkr 1från 9,10förhållande tilli10med procent ecunca -

stärktskronanDärefter harapril.slutet10 kr inuari till över av
8,30 kr. Den grönaendastmotsvaradejuni 1996och i en ecu

följtstärkts,kronansärskiltfördröjning, närmed vissharkursen
fortfarandekronanperspektivlängre äriSettmönster. ettsamma

släpptesväxelkurseninnanvad denjämfört medidag varsvagare
fri.

l/ 19951förhållande tilliutveckling49 KronansFigur ecun -
10/7 1996

11.50
Jimi-limitä

11,00-1

N50 --

9.50-l ecu

.1.50
I

JordbruksverketKälla:
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Kronans variationer har naturligtvis påverkatstora Sveriges han-
del såväl inom utanför unionen. Den kraftiga försvagningensom

kronan i början 1995 ledde till svenska blevav att exportvaror
billigare utomlands. Samtidigt blev importvarorna dyrare denär
omräknades till kronor. När kronan sedan stärktes blev förhållan-
dena de omvända. Svenska blev åter dyrareexportvaror utom-
lands och importpriserna blev lägre.

Handeln med tredje land påverkas denäven kur-grönaav
utveckling. Exportbidrag omräknas med den kursen.grönasens

Importavgifter omräknades med den kursengröna 30/6t.o.m.
1995. Till följd Uruguayrundan importavgifter tul-ersattesav av
lar den 1/7 1995. Dessa omräknas med särskild tullkursen som
fastställs gång i månaden.en

Direktstöden, dvs. arealbidrag, djurbidrag, strukturstöd och
miljöstöd omräknas från till kronor enligt den kursgrönaecu

gäller bestämt datum. flestaDe djurbidragett omräknas medsom
kursen den januaril och arealbidrag med kursen den lper per
juli. Miljöstöd och strukturstöd utformade påär olika i olikasätt
EU-länder och fastställs i nationell valuta. De påverkas bara indi-
rekt den kursengröna den 1 januari. Arealbidragav per gynna-
des den högsta kursensvagaste under året på 9,92 kr,av me-
dan djurbidrag utom bidrag till får och tackor under 1995 om-
räknades med lägre kurs på 9,10 kr.en ca

Interventionsâtgärder såsom interventionspriser, produk-
tionsbidrag omräknas från till kr med den kursm.m. ecu som
gäller vid inlämnande anbud, den dag då produktion sker ellerav
liknande. Dessa åtgärder således beroendeär den kur-grönaav

utveckling under hela året och inte beroendeär kursensens ettav
visst datum varje år, vilket fallet för direktstöden.är
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utveck-jordbruksomräkningskursenssvenskaTabell 26 Den
1995-1996ling

..kr1Tidsperiod ecu ......
9,2920/21/2 1995-
9,3221/2-5/3
9,416/3-15/3
9,5316/3-25/3
9,5926/3-4/4
9,805/4-14/4
9,8115/4-24/4
9,9225/4-31/8
9,631/9-29/10
9,2430/10-10/1 1996
8,9411/1-6/7
8,647/7-

JordbruksverketKälla:

Kompensationsåtgärder 1996

dentill följd grönakompensationsåtgärderomfattasSverige avav
Åt-1996.juliden 7januaridenrevalveringar 11kursens samt

jordbruksomräkningskur-dels frysningbestårgärderna avav en
kompensa-utbetalningSverige så begär,och dels, avenomsen

tionsstöd.
deninnebärkompensationsåtgärdernadelen attförstaDen av

reval-föregälldenivåpå denhar låstskursensvenska gröna som
skakr9,24frysta kursenjanuari 1999. Den1vering cat.0.m.

maximinivåerdjurbidrag ochomräkningvidtillämpas m.m.av
under 1996-98skaArealbidragenstrukturstöd.miljöstöd ochför

där-Arealbidragen9,92 kr.med kursomräknas gynnascaen
jämförti krbelopphögre10kursmed procentsom gerenav

del 8,94arealbidragens ärförkursgällandemed gröna casom
flestadå de1995bättre kursfår något änDjurbidragenkr. en

Miljöstöd9,10 kr.kurs påmedomräknadesdjurbidragen caen
påverkas barasvenska kronor,fastställs istwkturstöd,och som

Interventionsåtgär-maximinivåerna höjs.bl.a.indirekt attgenom
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der och exportbidrag påverkas inte den frysta kursen. De skaav
fortfarande omräknas med gällande jordbruksomräkningskurs.

Den andra delen kompensationsåtgärderna bestårav ettav
kompensationsstöd kan utbetalas till jordbruksföretag undersom

år. Om stödbeloppen fördeladetre jordbruksföretag relativtär
små, vilket fallet för Sverige,är kan stödet istället användas till
"kollektiva åtgärder allmäntär intresse för jordbrukssek-som av
torn". Stödet ska minskas successivt. För den första revalve-
ringen kommer Sverige få totalt 173 milj. kr frånatt EU, varav
hälften skall betalas första året. Motsvarande belopput för den
andra revalveringen blev 316 milj. kr. Om Sverige så önskar
finns det möjlighet fördubbla stödet nationellatt finansie-genom
ring. Stödet ska kompensera de inkomstförluster uppkommitsom

grund lägre interventionspriser och exportbidrag i nationellav
valuta.

5.4 Budget

De utgifterna för åtgärderna pâ jordbrukets områdegemensamma
finansieras jordbruksfonden FEOGA indeladär i tvåav som
sektioner:

Garantisektionen marknadsåtgärder0 som avser
Struktursektionen eller utvecklingssektioneno som avser
struktur- och regionalpolitiska åtgärder

5.4.1 Garantisektionen

Utgifterna för de marknadsreglerande åtgärderna, garantifonden,
beräknas för 1996 uppgå till 40,8 miljarderatt avser EU-ca ecu

Jämfört15. med 1995 det ökningär med 10 Un-en procent.ca
der perioden CAP-reformen genomförts har kostnadernasom
ökat med drygt 30 procent.
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undergarantiåtagandenförbudgetkostnaderEU:s50Figur
ecu1978-1996, milj.perioden

45000 r-

.../n35000 ......

1-25000 --

15000 7.... V V.,

5000 .. um..

19961992 19941990198819861984198219801978

olikaför desiffrornautvidgats,hartill EUtagitshar inteHänsyn att
jämförbara.intedärföråren är

EU-kommissionenKälla:

vegetabilieprodukternaförkostnaderna1996 beräknasUnder
tillanimaliernaförkostnadernaochmiljarder26uppgå till ecu
harvegetabilieregleringarnaförKostnadernamiljarder12 ecu.

berordettaanimalieregleringarna,förförhållandevis änökat mer
spannmålsodlingen.till bl.a.arealbidragde gessom



SOU 1996: 136 Ejfekter E Uzsjordbrukspolitik 151av

Tabell 27 EU:s budgetkostnader för garantiåtaganden efter
produktgrupp 1990 och 1996, procent

ÖvrigtVegetabilier Animalier
1990 58 39 3
1996 69 30 1

budgetenAvser för EU-15

Källa: EU-kommissionen

följandeI figur redovisas hur budgetkostnaderna för 1996 förde-
las mellan de olika produkterna.
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eftergarantiåtagandenförBudgetkostnader28Tabell pro-
miljarder1996,dukt ecu

17,2oljeväxter,Spannmål,
arealproteingrödor och uttagen

1,9Socker
1,8Olivolja
0,4trindsädochfoderTorkat
0,9Spânadsväxter

Frukt och grönt
1,1produkterfärska-
0,6produkterberedda-
1,1Vin
1,1Tobak

Övriga 0,3vegetabilier

4,2Mjölk
5,5Nötkött
1,4Får och lamm
0,2Griskött
0,2Fjäderfä

0,6livsmedelBeredda

0,1Annat

38,6SUMMA

EU-kommissionenKälla:

frånmedelTyskland deFrankrike och är största mottagarna av
förde-budgetenutfalletenbartredovisarEUgarantisektionen. av

åretdet1994hittillsländer, ärpå enskildalat senaste som man
har Jord-1997föranslagsframställanuppgifter för. Ilämnat

årenför 1996utfallberäknatuppgifter förbruksverket lämnat
och 1997.
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Tabell 29 Beräknat återflöde till Sverige 1996 medel frånav
EU:s garantisektion, milj. kr

Arealbidrag 3 700
Djurbidrag 800
Intervention 550
Exportbidrag 650

Summa 7005

Källa: Jordbruksverket

Figur 51 EU:s budgetkostnader efter land för garantiåtagan-
den 1994, milj. ecu
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Källa: EU-kommissionen
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budgetEU:sviakostnadernahurredovisastabellnedanståendeI
observerasdå attskall1996. Detoch1993mellanförändratshar

dettaläsagår ut ma-intekonsumentpriserna att uriförändringar
terial.

budget-EU:s1996och1993mellanFörändring av30Tabell
1001993kostnader,

produkterReformerade

162trädaochproteingrödoroljeväxter,Spannmål,
137Nötkött

produkterKvoterade

124Mjölk
81Socker

produkterLättviktsreglerade

84Griskött
52Fjäderfä

EU-kommissionenKälla:

Struktursektionen5.4.2

3tilluppgårstrukturâtgärdernaför cautgifternaDe gemensamma
1980-slutetsedanfördubblatsharUtgifterna avmiljarder ecu.

talet.
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Figur 52 EU:s budgetkostnader för strukturåtgärder 1986-
1993, milj. ecu
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Källa: EU-kommissionen
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struk-förEU-ländemaförbudgetkostnaderEU:s53Figur
milj.1993,turåtgärder ecu

700 T

500

300

100

EU-kommissionenKälla:

utgifternaFinansiering5.4.3 av

helhetsinibekostasÅtgärderna garantisektionenförinom ramen
delvisstrukturåtgärderna ärbudgeten,denöver gemensamma

finansierade.gemensamt
här-tullardedelsanvändsåtgärderna somfinansieraFör att

jordbruksprodukter,däriblandprodukterimporteradefrånrör
Avgifternamedlemsländerna.fråndirektkommermedeldels som

slag:olikatvåmedlemsländerna ärfrån

avgiftBNI-relaterado
avgiftmomsbaserado
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Tabell 31 EU-budgetens intäktssida 1995, procent

Tullar och avgifter
jordbruksprodukter 1,2-
övriga produkter 18,7-
produktionsavgifter socker 1,6-

Momsrelaterade avgifter från medlemsländerna 53,2
BNI-relaterade frånavgifter medlemsländerna 18,7
Överskott föregående år, 6,6m.m.

Källa: EU-kommissionen

Figur 54 Finansiering EU:s kostnader 1995,av gemensamma
milj. ecu
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Källa: EU-kommissionen
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tilltillbakagåttmycketframgår hurnedanstående figurAv som
struktursek-ochgarantisektionenfrånmedlemsländernaolikade

tillbidragländernastillrelationiharbelopptionen. Dessa satts
beräkningenmöjligt görainteDetfinansieringen. är attden totala
någonfinnsintedå detmedlemsländerna ännu upp-för de nya

för 1995.medelåterflödetländervisdelning avav
Europai södraländerna samtframgår det ärfigurenAv att

finan-dedrar gemensamtprocentuellt nyttaIrland mestsettsom
harDanmark,område.jordbruketspååtgärderna ensierade som

likaungefärtillbakafårjordbruksproduktion,exportorienterad
Tysklandindustriländernamed. Debidrar stora somsom man

Även liggerItaliennettobetalarna.deStorbritannienoch är stora
tyderuppskattningarPreliminäraåterflöde.iunder 50 procent

medlemsländer.kategorindennaikan hamnaSverige avatt

tillförhållandeCAP iutnyttjandeEU-ländernas55Figur av
procent1994,budgetenfinansieringen av

300

250

200
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50

GrPtEDkFNLBUKD

beräkningarochEU-kommissionenKälla: egna



SOU 1996: 136 Effekter E Uzsjordbrukspolitik 159av

Nettokostnaderna för CAP uppgår i nuläget till 50 procentca av
den totala budgeten. Jordbrukets andel har sjunkit under de se-

åren. 1992 jordbrukets andel budgetennaste 60var av ca pro-
cent.

Figur 56 Jordbrukets andel den totala EU-budgeten,av pro-
cent

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Källa: EU-kommissionen

Satt i relation till BNP har budgetkostnaderna för jordbruket varit
i oförändrad under de åren,stort sett 0,6 För-senaste procent.ca
delas kostnaden invånare har dock ökning skett. 1992per en
uppgick kostnaderna till 95 ecu/person och 1995 hade kostna-ca
derna ökat till 108 ecu/person.ca
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ecu/personför CAP,budgetkostnadEU:sFigur 57
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EU-kommissionenKälla:

lönsamhetseffekterochPris-5.5

jordbrukarledetiEffekter5.5.1

inkomstundersök-årligagenomförEurostat,statistikorgan,EU:s
för 1995gjortsundersökningdenjordbruket. Aviningar som

detefterårenförstärktsinkomster attjordbruketsframgår att
medökningenförklararbeslutades. Eurostat attCAP-reformen

fåttdels generösamarknadspriser,fått högadelsjordbrukarna
förmarknadsprisernaharrealaarealbidrag. I spam-t.ex.termer

har fallitinterventionsprisetmedanmed 2mål fallit procentca
samtligaförTotaltoch 1995.mellan 1994med 7 ve-procentca
0,4medstigitprisernade realagetabilieprodukter har procentca

reala prisernadeharanimalieområdetPå1995.1994 ochmellan
fjäderfäom-varitPrisfallet har störstfallit med 4 procent.ca

med 3stigitprisernaharför grisköttrådet -10 procent,ca ca
procent.
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De nominella produktpriserna har ökat med 2,5 procentca
för EU-12 och med 1,3 för EU-l5.procentca

Direktstöden har ökat med 9 mellan 1994 ochprocentca
1995 i reala Av jordbrukets totala produktionsvärdetermer. utgör
direktstöden 25 procent.ca

Tabell 32 Produktprisförändringar inom jordbrukssektom i
EU mellan 1994 och 1995, procent

L Vegetabilier Animalier Totalt
Belgien -1 1 -6 -8
Danmark -3 -2 -2
Tyskland 0 -3 -2
Grekland -6 -4 6
Spanien 5 -4 1+
Frankrike 0 -4 -2
Irland -l
Italien +5 0 3+
Holland -7 -2 -5
Österrike -22 -26 -25
Portugal l -5+ -2
Finland -36 -41 -39
Sverige +6 -9 -5
Storbritannien 10 3+ +6+

EU-15 +0,4 -2,1 -O,6
EU-l2 +1,1 -3,7 -1,8

Avser förändringarreala

Källa: Eurostat

Mellan 1994 och 1995 har inkomsterna stigit med 2,6 procent
och mellan 1989/91 och 1995 har inkomsterna stigit med nästan
10 Med inkomster i detta sammanhangprocent. ersättning-avses

till jordbrukarens arbete och kapital. Hänsyn har tagits tillen
lämnade direktstöd.

Inkomsterna för jordbrukarna har ökat i flertalet deav en-
skilda medlemsstaterna mellan 1994 och 1995. I södra Europa
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i Bel-torkan,på grundnegativtinkomstenpåverkades dock av
utvecklinglåga grönsaksprisermedfördeHollandgien och svag

Sverigeförsämring.prisnivåer tillFinland ledde EU:sioch en
förändringenpositivadenuppvisadeland störstadet somvar

med 21ökadei SverigeInkomstenoch 1995.mellan 1994 ca
meddock inkomsterna1994 gickochMellan 1993 nerprocent.

10 procent.ca
nå-tillkansedan 1993för SverigeförändringarnaDe stora

vissabetalades1994/95periodiseringar.medförklarasdelgon
till 31framför tidendel avsågdenenbart meddirektstöd ut som

ka-redovisningenjanuari 19951994. Fr.0.m. ldecember avser
lenderår.

EUinomför jordbrukarnaInkomstförändring33Tabell
1995,1994 ochmellan procent

L341

-9Belgien
12Danmark
8Tyskland
2Grekland
OSpanien

Frankrike 4
6Irland
5Italien

-2Holland
Österrike 4

3Portugal
-5Finland
21Sverige

Storbritannien 15

4,2EU-l5
EU-12 4,2

Källa: Eurostat
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Vid jämförelse med tiden före reformen, genomsnittet fören
1989-1991, har något fler länder fått högre inkomster desom

har fått lägre inkomster. Totalt för EU-l2 har dock in-som sett
komsterna ökat med 10 De länder fått vidkännasprocent.ca som
inkornstminskningar Sydeuropa,är Belgien och Holland desamt
tvâ de EU-medlemmarna. I Sydeuropatre beror in-av nya
kornstminskningen i första hand på svår torka under flera i början
på 1990-talet. I Holland och Belgien har inkomsten fallit tillbaka
på grund marknad för grönsaker. Inkomsten tillav en svag sven-
ska jordbrukarna minskade under början 1990-talet beroendeav
på den jordbrukspolitiska reform då genomfördes. Inkomst-som
ökningen mellan 1989 och 1995 varit istörst Storbritannien,som
Irland och Danmark.

Figur 58 Inkomstutveckling inom EU-l5 1989/91-1995,
1989/91 100

120-

100-

so --

so --

40-

20

SF NL S ÖB Pl Gr Dlr E F D UK EU-15

Källa: Eurostat

JordbruksverketsI Utvecklingen inom jordbruketrapport 1995,
1996:5 redovisas bl.a. utvecklingen den svenska jordbruks-av
sektorns intäkter, kostnader och driftsöverskott.
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sektorskalkylpå denbyggeriRedovisningen rapporten som
igjordesberäkningenberäknar, denJordbruksverket senaste

ochjordbruketfråninkomsterenbart1996. Kalkylen avsermars
jordbruksföre-utvecklingentotal bildnågondärför inte avavger

kontantprincipen,enligtredovisasDirektstödeninkomster.tagens
lyftas. Dennade kandet årde redovisasinnebärdet me-att som

för 1994lågtförhållandevisblirdriftsöverskottettilltod leder att
direktstöden.periodiseratjämfört med om man

denunderdriftsöverskottetuppnåddes de1990 största se-
Överskottet föllkr.miljardernämligen 6,610-årsperioden,naste

skeddeförst 1995och1991-1994,under fyra år,därefter tillbaka
ökning.det en

driftsöverskottkostnader ochintäkter,34 JordbruketsTabell
miljarder kri Sverige,

1995199419931991
2526,25,9 1Marknadsintäkter 25, 1

4,91,92,46,0Direktstöd

30,128,028,331,1SUMMA

27,526,4 26,426,0Kostnader

DRIFTSÖVERSKOTT 2,61,61,95,1

JordbruksverketKälla:

intäktsför-denSverige uppvisarVäxtodlingsföretagen i största
mjölkproducen-ochNöttkötts-och 1995.ändringen mellan 1994

svinproducenternamedanockså stigande intäkteruppvisarterna
fallande intäkter.har drabbats av
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Tabell 35 Intäktsförändringar mellan 1994 och 1995 inom
olika driftsinriktningar i Sverige, procent

Jordbruksväxter +21
Köttdjur 18+
Mjölkkor 5+
Svin -5

Källa: Jordbruksverket

Regionalt inom landet det företagen i Götalandsär och Svealands
skogsbygder fått de intäktsökningarna.största I Norrland harsom
ökningen blivit relativt begränsad grund mjölkproduk-attav
tionen och den stödberättigadeväger arealen förhål-tungt att är
landevis liten.

Tabell 36 Total intäktsökning mellan 1994 1995och per pro-
duktionsområde, procent

Götalands södra slättbygder 8
Götalands mellanbygder 5
Götalands slättbygder 9norra
Svealands slättbygder 10
Götalands skogsbygder lO
Svealands skogsbygder 10
Nedre Norrland 7
Övre Norrland 3

riketHela 8

Källa: Jordbruksverket

Konsumentpriser5.5.2

Eurostat redovisar konsumentprisindex för de olika medlemssta-
Jämförelsen bör med försiktighet dågöras skillnader iterna. me-

toder kan förekomma.



136SOU 1996:jordbrukspolitikEffekter E U.s166 av

under18medökadelivsmedel i EU-12 procentförIndex ca
peri-motsvarandeUnderjuli 1995.1990-1995 t.0.m.perioden

underhartotaltKPImed 1producentprisernaod procent.steg ca
livsmedel.förindexstigit någotperiod änmersamma

med 4,5ökatSverige hariKPI-J,Livsmedelsprisindex, ca
EU-12.ibetydligt lägre änvilketoch 1995,1990mellanprocent

EU-12.ochSverigeiungefär sättutvecklatsharKPI samma

1990 ochmellanEU-länderPrisutveckling i olikaTabell 37
förändringprocentuell1995,

EU-12TysklandDanmarkSverige
16,08,67,11,4Livsmedel
18,615,99,021,1KPI

1,0-8-1310,7Producentpriser -

centralbyrånStatistiskaKälla:

fallit medi Sverigelivsmedelspriserna1995 har1994 ochMellan
skettdetårsskiftet harSedanrealaiprocentenheter1,7 termer.

momssänkningen.grundprisfall påytterligare av

1994decemberEU-länderi olikaPrisutvecklingTabell 38 -
förändringprocentuell1995,december

FinlandTysklandDanmarkSverige
Livsmedel

-8,50,91,50,9nominellt-
-8,8-0,6-0,3-1,7realt-
0,31,51,82,6KPI

centralbyrånStatistiskaKälla:

köpkraften imåtträttvisandesyfte åstadkommaI ettatt mer
paritets-beräkningargenomförtsOECDhar inomolika länder av
definie-två valutorköpkraftsparitet mellanköpkraften.för Ental
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kvoten mellan de belopp i respektive land behövsras som som
för köpa mängd och tjänster i de bådaatt länderna.samma varor

deI tabeller redovisas Statistiska centralbyrån översom av
jämförelse konsumentpriser i olika OECD-länder har Sverigeav

till 100. För 1994 det bara två länderär isatts EU-15, Danmark
och Finland, har högre paritetstal för livsme-som varugruppen
del. Lägst tal samtliga har Portugal och Storbritannien med 65av
följt Grekland 67.av

Danmark har högre tal Sverige förän alla livsmedel,nästan
frukt och har högst tal medgrönt 125. Vegetabiliska oljor var
dock billigare i Danmark.

Sarmnanvägt för hela EU priserna på fruktär och grönt, ve-
getabiliska oljor och kött förhållandevis billiga jämfört med Sve-
rige. Priserna för mjölk och fisk ungefär lika iär Sverige och
EU.

Tabell 39 Köpkraftsparitet Sverige jämfört med EU-15 1994,
Sverige 100

Danmark Tyskland Storbr. Finland EU-15
Livsmedel 109 88 65 106 80

Bröd 113 94 57 123 81-
Kött 99 86 58 101 76-
Mjölk 103 84 85 100 90-
Frukt och 125grönt 94 76 100 77-

Summa privat
konsumtion 108 94 75 96 83

Källa: Statistiska centralbyrån

Konsumentberedningen har gjort framskrivning köpkrafts-en av
pariteten till december 1995, dessa uppgifter redovisas i SOU
1996:62 EU, konsumenterna och maten.
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några EU-länderlivsmedel iförKöpkraftsparitet40Tabell
100Sverige1995,Sverigemedjämfört

l 10Danmark
87Tyskland
60Storbritannien
97Finland

centralbyrånKälla: Statistiska

pådelentill1995 beror störstaochmellan 1994Förändringarna
kraftigtfallitmatprisernaFinland harvalutakursförändringar. I

valutakursutvecklingenEU-medlemskapetföljd mensom en av
leder tillandra valutorförhållande tilli attappreciering genom-

litet.köpkraftsparitet blirslaget i
mellanjämförelsenvidspelar inocksåfaktorEn somannan

ingenStorbritannienI utolika länder tasär momsuttaget. moms
Danmark. Görsi23livsmedel, medan ärpå procentmomssatsen

mellan desmåskillnadernablirolikarensning för momsuttagen
fortfarandeStorbritannienundantag förmedolika länderna som

länder.övrigalägre priserhar än

1995,EU-ländernågraiför livsmedel41 MomsuttagTabell
procent

2 lSverige
25Danmark

7Tyskland
0Storbritannien

17Finland

centralbyrånKälla: Statistiska
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5.5.3 Stödberäkningar

föregåendeI avsnitt redovisades de budgetmässiga kostnaderna av
EU:s jordbrukspolitik. Det finns dock kostnader därutöver som
inte fångas kostnader för gränsskyddet.t.ex.upp,

OECD genomför varje år beräkningar stödetöver till jord-
bruket i de olika medlemsländerna. PSE-talet Producer Subsidy
Equivalents syftar till stödet tillmäta producenterna, påatt mot-
svarande visar CSE-taletsätt stödet till konsumenterna.

PSE definieras den subvention skulle erfordras försom som
kompensera producenterna så inkomstnivånatt förblir oför-att

ändrad, slopade det existerande stödet. PSE-talen visarom man
omfördelningseffekterna och inte allokeringseffekter.

Totalt för OECD PSE-talen mitten och slutetsteg t.o.m. av
1980-talet. Därefter har nivån på PSE-talen varit relativt stabil. I
EU har utvecklingen varit ungefär densamma i OECD totalt.som
Under de åren har dock stödnivån åter börjat stigasenaste vil-att
ket kan förklaras med effekterna CAP-reformen. I Sverige harav
PSE-talen varit högre i EU 1994än skillnaden baramen var en
procentenhet. Australien, Kanada, Nya Zeeland, Turkiet och
USA har de lägsta PSE-talen inom OECD.
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1994,och1979/81mellanutveckling pro-PSE-tal,59Figur
cent

1979/8160 i1
E 1989/91

199450 "
V7

40

30 "

20 v

OECDSverigeUSAEU

OECDKälla:

1994,1979/81 ochmellanutveckling pro-CSE-tal,60Figur
cent

OECDSverigeUSAEU

1.; :v0 .a

.10 9-1

-20 w

-30 "
4

-40 1 I 1979/81

El 1989/91-so

1994
XL-60

OECDKälla:



SOU 1996: 136 Effekter EUxsjordbrukspo/itik 171av

OECD redovisar hur subventionerna till jordbrukarnaäven förde-
las mellan konsumenter och skattebetalare. Detta uttrycks to-som
tala transfereringar. Skattebetalarnas andel de medelavser som
förs via statsbudgeten till jordbrukarna. Konsumenternas bidrag

värdet bl.a. gränsskyddet.utgörs av av
Kostnaden för stödet till jordbruket inom EU har under de

åren i allt utsträckning lagtsstörre skattebetalarna.senaste ut
Tillkomsten arealbidraget typexempel påär sådan för-ettav en
ändring.

Figur 61 Transfereringar till jordbruket i EU-l2 och OECD
fördelat på olika grupper

EU
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61forts figur
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OECDKälla:

Arbetskraftsfrågor5.6 m.m.

i EUUtvecklingen5.6.1

bl.a.utläsaskanarbetskraftsområdetpåstatistikEU:s perso-Ur
jordbru-ingårdennajordbruket. Iisysselsatta egnagruppner

arbetskraft. Detoavlönadochavlönadfamiljemedlemmar,kare,
handels-ochindustriarbetskraften istatistik översaknas däremot

leden.
iprimärproduktion EUjordbruketsinomsysselsattaAntalet

till 3uppgår procentminskningenårligaminskat. Den un-har ca
förhållandevisvaritharMinskningen1970-1990.periodender

medlemsstaternanordligadetidsperioden. Ifördeladjämnt över
gåttdenmedan1970-taletundersnabbareminskningengick

MellanEU-länderna.sydligarei de1980-taletundersnabbare
5,8tillökatminskningen procent.haroch 19931992
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Tabell 42 Minskning antalet sysselsatta i jordbruket i EU,av
genomsnitt år under perioden 1970-1993, procentper

Förändring

1970/1980 1980/1990 1992/1993
Belgien -4,1 -2,8 ---
Danmark -4, l -3,5 -2,3
Tyskland -4,7 -4,0 -5,0
Grekland -2,3 -1,8 -3,7
Spanien -3,9 -3,9 -6,9
Frankrike -3,9 -3 -4,1
Irland -3,0 -2,5 -5,2
Italien -2,9 -6,9
Holland -1,7 0,0 ---
Portugal 0,7 -1,0 ---
Storbritannien -1,4 -3

Totalt -3,1 -3,1 -5,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Av totalt antal sysselsatta utgjorde jordbrukssektorn 13ca pro-
1970, andelen hade minskat till 6cent 1993. De in-procentca

dustrianställda hade minskat sin andel från 40 1970 tillprocentca
30 1993, Servicesektorn ökade däremot frånprocent 45ca ca

till 65 Andelen sysselsatta i jordbruketprocent procent.ca var
1993 i Spanienstörst och på Irland. Belgien och Storbritannien
hade minst andel med drygt 2 procent.
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EU-12 underisektoreri olikasysselsattaAndelen62Figur
1970-1993, procentperioden

Jordbruk70 I"
D Industri

60 Service

50 -

40

30"

20 "

1993199019801970

Källa: Eurostat

avlönadjordbruket ärisysselsattade28 ar-Omkring procent av
1/5denna ärIfamiljemedlemmar.inkl an-betskraft cagrupp

5det procentfamiljen,ingår iinte motsvarar avställda casom
HollandochStorbritannienjordbruket.arbetskraften itotaladen

1730med procentlantarbetareanställdaandel avhar största resp
andelminstharSydeuropaiLändernaarbetskraften.totaladen

minskatlantarbetarnaharländerde flestaarbetskraft. Ianställd
Danmarkiarbetskraften,totala t.ex.deniräknat menprocent av

17tillfrån llökningdet skett procent.har en
länderna ärolikademellanskillnadernatillförklaringEn

känne-HollandochDanmarkStorbritannien,företagsstorleken.
djur-ochmedelarealhögmed storajordbruksföretagtecknas av

delariliksom äveni Sydeuropa, storaFöretagenbesättningar. av
mindre.betydligtTyskland är
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Tabell 43 Andelen anställd arbetskraft ej familjemedlem-
mar total arbetskraft i jordbruket inom EU-12, procentav

Li Å .19§2
Danmark 11 16,9
Tyskland 1 5,7
Grekland 0,4 0,2
Frankrike 5,8 4,3
Italien 3,4 1
Holland 16,5 18,6
Storbritannien 35,3 30,0

EU-12 1---

Källa: Eurostat

5.6.2 Jordbrukarledet i Sverige

Statistiska centralbyrån redovisar varje år regional sysselsätt-
ÅRSYS.ningsstatistik Statistiken baseras på uppgifter från

skatteadministrationen. För registreras sysselsatt iatt som en
bransch krävs arbetat minst timme vecka.att man en per

1993 arbetade enligt denna definition 52 000ca personer
åkerbrukmed och husdjursskötsel. Det 1,4motsvarar procentca

totalt antal sysselsatta. Regionalt inom landet det Gotlandärav
har andel sysselsattastörst inom jordbruket med 7som ca pro-
Skaraborgs och Kristianstads län har omkringcent. 4 procent.

Under den IO-årsperioden har antalet sysselsatta i jord-senaste
bruket halverats.

5.6.3 Industri- och handelsledet i Sverige

ÅRSYS,Enligt Statistiska centralbyråns undersökning, arbetade
68 000 i livsmedelsindustrin under 1993. Med livsmedelsin-ca

dustrin i detta sammanhang dryckesvaruindustrin.även Avavses
totalt antal sysselsatta det 1,8 Antaletmotsvarar procent.ca sys-
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sedan00010medminskatharlivsmedelsindustriniselsatta ca
underoförändraddocksysselsattaantalet ärAndelen1985. av

sysselsatte störstslakteriindustrinochBageri-tidsperiod.denna
isysselsatta9 000Omkringvardera.00016-17medantal var

grönsaksindustrin.ochfrukt-000 i5ochmejeriindustrin ca
mel-varierar10-årsperiodendenunderUtvecklingen senaste

harläskedrycksindustrinochMineralvattenbranscher.olikalan
bageri-1985,sedananställdaantaletfördubblingredovisat aven

harkvarnindustrin nästanmedanantaloförändratharindustrin
sysselsatta.antalethalverat

detaljhandel,partihandel ochlivsmedelshandel,iSysselsatta
totalt3det000, procent1101993 tilluppgick motsvarar avcaca

detaljhan-finns iinom dennaMerpartensysselsatta.antal grupp
minskatsysselsattaantalet1985 harSedan000.77delsledet, ca

underlivsmedelshandeln harisysselsattaandelen10 000,med ca
med 0,2ökatperiod procent.samma

SverigeilivsmedelssektomisysselsattaAntalet63Figur
1986-1993

B- Livs.m.indJordbruk
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120000

100000

80000

60000"

40000"

20000

centralbyrånStatistiskaKälla:
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Totalt arbetade 1993 294 000 i livsmedelssektorn inkl. restau-ca
och kaféverksamhet. Sedan 1985 har antalet sysselsattarang

minskat med drygt 125 000. Av totalt antal sysselsatta har verk-
samhetsgrenens andel minskat från 10 till 8procentca ca pro-
cent.

Ägandeförhållanden5.6.4 i livsmedelsindustrin

Statistiska centralbyrån samlar varje år in uppgifter ägande-om
förhållandena i industrin. Av statistiken för 1994 framgår att un-
gefär 20 totalt antal anställda i livsmedelsbranschenprocent ärav
anställd hos företag utlandsägt.är Denna andel har ökatett som
några procentenheter under 1990-talet. Totalt uppgår denna kate-
gori till 13 000. Drygt 50 företag utlandsägdaär totalt 2ca av ca
600 i hela branschen, det 2 De utlandsägdamotsvarar procent.ca
företagen sålunda betydligtär de svenska företagen.större än Av
statistiken framgår inte någon branschvis uppdelning.

Tabell 44 företagUtlandsägda i livsmedelsbranschen i Sve-
rige 1990-1994

AntalAntal Andel totalt antal i branschen, %av
företag anställda företag anställda

1990 47 13 600 1,5 18,9
1991 44 13 300 1,5 18,6
1992 47 15 000 1,7 21,8
1993 49 13 400 1,9 20,1
1994 52 13 100 2,0 20,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Beräkningar gjorts Livsmedelsarbetarförbundet Livssom av av-
seende visar1995 ungefär 25 förbundets medlem-att procent av

arbetar i företag med utländska Skillnadenägare. Statis-mar mot
tiska centralbyråns uppgifter torde till delen berostörsta att
det norska företaget Orkla köpte Procordias industrier vårenupp
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regio-finnsdetocksåframgår storauppgifter attLivsAv1995.
ianställdaandelen ut-uppgårområdenvissaIvariationer.nala

50till procent.nästanföretagländska
fö-ägdautländsktianställdaantaletkonstateraskan attDet

jordbruksprisreglera-intetidigarebranscheriökar varsomretag
de.

ochimportSveriges export5.7

ochiförändratsharutrikeshandelSverigesavseendeStatistik
registreraskanlandtredjemedHandelnEU-medlemskapet.med

han-förfått skapasrutinermedantidigaresätt nyasomsamma
hjälpmedföljsEU-handeln upp-EU-länderna. enavmeddeln

värdetillhandelbedriver ett avföretagfrångiftsinsamling som
harstatistikeninnebärFörändringen attår.000 kr900minst per

svår gö-blirårtidigaremed attjämförbarhetenochförsämrats att
landtredjefrånredovisad import om-problem ärEtt attannatra.

Sverige.tullbehandlats ideendastfattar somvaror
iförändringarmedförtharEUimedlemskap storaSveriges

EU-marknadentilltillträdefrittfårSverigehandeln.förvillkoren
Vidbegränsningar.andraochlicenserimporttullar,kravutan

exportbi-omfattandeEUtillämparlandtredje etttill merexport
Vadmedlemskapet.föreSverigegällde ivaddragssystem än som

tilltillträdefrittEU-länderandrafrånhargäller importen varor
höjtshartotalttullskyddet,medan sett,marknadensvenskaden

i högpåverkasutrikeshandelEU:sland.tredjefrånför varor
handelsavtal.olikagrad av
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Import

Från EU Fritt tillträde
Från tredje land Som regel högre företullar medlemskapetän

Export

Till EU Fritt tillträde, inga bidrag
Till tredje land Ett utvecklat exportbidragssystem änmer

före medlemskapet

Värdet den svenska jordbruksvaror och livsmedelexportenav av
ökade med 31 under 1995 jämfört med 1994. Importvär-procent
det minskade under period med knappt 1 Han-procent.samma
deln med EU ökade kraftigt samtidigt handeln med övrigasom
länder minskade. till fördubbladesExporten EU nästan under det
gångna året 86 och importenprocent ökade med 20 procent.
Den redovisade importen från kan dockEU innehållanämntssom

importerats från tredje land via EU-land.ettvaror som
Sveriges handel med ökade redanEU 1994 inför det amal-

kande EU-medlemskapet. kraftiga ökningenDen handeln medav
EU under 1995 beror till del på Sverige blivit delstor att en av
den marknaden. Dessutom gynnades svensk exportgemensamma

relativt liksomkrona under 1995 under 1994.av en svag
Under 1994 ökade handeln med tredje land, i synnerhetäven

Östeuropa.handeln med Central- och Under 1995 bröts denna ut-
veckling och handeln tredje landmed minskade. Exporten till
tredje land minskade med 11 och importen minskade medprocent
25 minskade frånDen importen länder utanför EU tordeprocent.
till del bero handeln med EU helt friärstor att samt attnu
EU:s gränsskydd mestadels högre det svenska gränsskyddetär än

före EU-inträdet. del importminskningenEn kan dock be-var av
från tredje land importerats via EU. Vad gällerattro varor

finns det vissa exportbidrag videxporten varor som gynnas av
till tredje land mejeriproduktert.ex. och kött. Samtidigtexport

har intresset för till tredje land minskat på grund detexport av
fria tillträdet till marknaden.den gemensamma
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påfördeladhandelsutvecklingenredovisastabell 451 pro-
ochvärdeninsamladebåderedovisas1995Förduktgrupper.

Korrigeringar-centralbyrån.Statistiskaenligtvärdenkorrigerade
Iosäkra.ochrelativt ta-skattningar ärpåbygger grovasomna
medrespektivemed EUhandelnredovisastabell 47ochbell 46

produktgrupper.påfördeladutanför EUländer

livsmedelochjordbruksvarorhandel medSverigesTabell 45

mkrExportmkrImportProduktgrupper
19951995199419931995199519941993

korrigerainsamlatkorrigeratlinsamlatenl. SITC:
8174100 66877697 114Levandedjur00

835772405 43322421452 20841841ochköttvarorKött01
14656621135 503 11691008932 1046Mejeriprodukter02 äggo.
2075926 174068740062812 3382 3827blötdjurFisk,kräñ-03 mmo.
18301496 16841778 10461546 1833 1684däravSpannmål04 varor0.
672581 596680808082367259 7603Frukt grönsaker05 o.
476381 4363611024848 1072 91 lSocker,sockervaror06 mm

18211484 16871133422440662859 4213Kaffe, kakao,07 te, mm
226163 21314818481725 2008 1771Fodermedel08

17791400 16721895 9381767 17731684livsmedelDiv.09
13881673 137279423353782 21202739Drycker11
165190 1651716831000 567847tobaksvarorTobak12 o.
1823 1438407310 384152Oljeväxtfrön22

770884 7526701267750 1011 1188fetterOljor och4

11335 1360110422767329100 310113118725435SUMMA
ingår svarsbortfall,källaSCB.fori urvaletintevärdeforföretag samtKorrigeral som
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Tabell 46 Sveriges handel med EU-15

mkrProduktgrupper Import Ex mkrport
1993 1994 1995 1995 1993 1994 1995 1995

enl.SITC: insamlat Ukorrigerat insamlatkorrigerarU

Levandedjur 6100 63 34 45 57 37 25 40
ochköttvaror01 Kött 594 825 17981640 96 172 513 576

Mejeriprodukter02 817 868 1011 1100 133 301 921ägg 1217o.
Fisk,kräñ- blötdjur03 808 897 13751196 492 642 1487 18220. mm
Spannmål därav04 999 1168 1552 581 6591458 1128 12740.varor

05 Frukt grönsaker 4100 4318 5053 5530 339 357 394 470o.
06 Socker,sockervaror 666 792 787 900 179 207 261 301mm

Kaffe, kakao,07 1318 1646 1717 719 7781559 1011te, 877mm
Fodermedel08 1157 1230 1174 1251 78 73 103 116
Div. livsmedel09 1158 1229 1397 1519 407 544 629 736

Drycker11 2196 3072 1679 1894 214141 234 230
Tobak12 tobaksvaror 137 167 502386 58 50 31 31o.
Oljeväxtfrön22 33 160 234211 31 14 7 11
Oljor fetter4 och 428 498 904825 318 384 439 457

SUMMA 14472 1693218409 20320 3626 4454 7029 8293
1 Korrigeratvärdeförföretag inteingåri urvalet försvarsbonfall,källaSCB.samtsom
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EUutanförmed länderhandelSveriges47Tabell

mkrExportmkrImportProduktgrupper
199519941993199519941993

enl. SITC:

413743425136djurLevande00
259311310627 444590ochköttvaror01 Kött
24836137135140115Mejeriprodukter02 äggo.
253284196263124852004kräñ- blötdjurFisk,03 mmo.
556837464226665547däravSpannmål04 varor0.
202224341255039183159grönsakerFrukt05 0.
175174182280 124182sockervarorSocker,06 mm
810706415250725671541kakao,Kaffe,07 te, mm
1109070597778568Fodermedel08

857 1043531376537525Div. livsmedel09

115814396534417ll543Drycker11
134140114181833710tobaksvarorTobak12 o.

786173150119Oljeväxtfrön22
313500353363513323fetterOljor och4

530859684047106911425510963SUMMA

SCBKälla:
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Tabell 48 Handel med jordbruksvaror livsmedeloch fördelad
på ländergrupper

Länder Import mkr Export mkr

1993 1994 1995 1993 1994 1995

EU15 14472 16932 20320 3626 4454 8293
CÖ10 791 1049 644 458 955 746
Övr. OECD 5543 6632 5108 2652 3548 3486
Övr. länder 4629 6574 4938 937 1465 1075

SUMMA 25435 31187 31011 7673 10422 13601

Källa: SCB bearbetning Jordbruksverketsamt av

Export

Efter ökat med tredjedel 1995 jämförtnästan medatt exporten en
1994, uppgår svensk jordbruksvaror och livsmedel tillexport av
knappt 14 miljarder kr. antalFör produkter ökade värdetett stort

volymen. gällerDetta förän exempelvisexportenav mer spann-
mål, kaffe och vissa mejeriprodukter. Den relativt höga värde-
mässiga ökningen kan delvis bero på högre världsmarknadspriser
för vissa produkter spannmål och kaffe. kanDet ocksåt.ex.som

så exportpriserna till ökat förEU många produkter dåattvara
tullar och exportbidrag inte längre påverkar det pris exportören
kan Prisökningarna för och mjölkpulver kansmörta ut. t.ex. tro-
ligtvis förklaras gränsskyddet försvunnit.EUatt motav

Exporten till EU har fördubblats ochnästan EU-exporten
svarade för 61 det totala värdet 1995procent exportenav av
jämfört med 43 1994. Denna värdemässiga ökningprocent mot-

inte helt och hållet volymökningar i storlek.svaras av samma
Som tidigare har till länder utanförnämnts EU minskatexporten
under 1995. De mottagarländernastörsta svensk exportav
jordbruksområdet Finland, Damnark, USA, Norge ochvar
Tyskland. Våra nordiska grannländer tredje-äntog emot mer en
del vår jordbruksvaror och livsmedel.exportav av
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exportökningar vär-uppvisatproduktgrupper störstDe som
fisk ochmejeriprodukterköttvaror,kött och samtdemässigt är
utsträck-ihardessaökadeskaldjur. Den storexporten varorav

bestodoch köttvaruexportenEU-länder. Köttgått till andraning
Exportenköttprodukter.bereddaochgriskötttill del avstor av

hårdost.ochmjölkpulverdomineradesmejeriprodukter smör,av
värdetkraftigt. AttökadeFramför allt smör av me-exporten av

genomsnittli-detdel påtillberorökat starktjeriexporten attstor
mycketmjölkpulverochpåvärldsmarknadspriset smör varga

främstadefiskvarorna ärmed 1994. Avjämförthögre 1995 ex-
ochkonserverad silltorsk ochhelhel lax,portprodukterna
Ök-under 1995.dramatisktökatharströmming. Laxexporten

norsk laxpådelenberor tillningen största att expor-exportenav
Sverige.viatill EUteras

andelutgjordevärdemässigt störstproduktgrupperDe som
kaffespannmål,skaldjur,fisk och1995svenska exporten varav

svenskaviktigasteBland delivsmedel.diverseoch samtte mm
chokladkonfektyr,vodka,kanexportprodukterna 1995 nämnas

sockerkonfektyr.ochkaffelax,helmargarin, smör, rostat

livsmedelochjordbruksvaror64 SverigesFigur export av

ü 1993

j 1994s

| 19956

4
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TDIü

Övr.cÖ10 länderOECDEU15

JordbruksverketbearbetningKälla: SCB samt av
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Importen

Importen jordbruksvaror och livsmedel har minskat medav
knappt 1 värdemässigt jämfört med förra året ochprocent upp-
gick 1995 till 31 miljarder kr. Medan importen från EU ökade
med 20 minskade importen från länder utanför EU.procent

ÖsteuropaFramför allt minskade importen från Central- och -39
procent. Under 1995 kom två tredjedelar importen från EUav
jämfört med 54 1994. Dessa importsiffror kan dock in-procent
nehålla import från tredje land tullbehandlats i EU-ett annatsom
land. De viktigaste importländerna jordbruksområdet under
1995 Danmark, Nederländerna, Norge och Tyskland. Knapptvar

tredjedel importen kom från våra nordiska Utan-en av grannar.
för Europa de viktigaste länderna USA, Brasilien och Colom-var
bia.

Vid jämförelser mellan värdet importen från EU och im-av
portvärdet från tredje land visar sigdet från iEU mångaatt varor
fall har högre genomsnittligt värde kvantitet t.ex.ett per per
kg. För kunna konkurrera med EU-länderna måste frånatt varor
tredje land ha pris inklusive tullar och avgifterett motsvararsom
EU-ländernas varupriser. I handelsstatistiken redovisas dock va-

värde exklusive tullar och avgifter. EUs ökade värdemäs-rornas
siga andel importen till Sverige följaktligenkan till viss delav
bero från EU i många fall har högreatt ettvarorna genom-
snittligt värde i handelsstatistiken. Vidare kan förändringar detav
genomsnittliga värdet för olika produkter dölja hur importen och
exporten utvecklats volymmässigt.

Importen kött och köttvaror ökade kraftigt +54 procentav
medan importen fisk och skaldjur, oljeväxtfrön oljor ochsamtav
fetter ökade något mindre. Bland köttvarorna det främst im-var

frångriskött Danmark ökade. Den ökade importenporten av som
fisk och skaldjur förklaras framför allt ökad import helav av av
frånlax Norge.

någraFör produktgrupper minskade importen kraftigt under
1995. Detta gäller i synnerhet drycker tobak och tobaksva-samt

Vad gäller drycker det främst importen från EUror. var som
minskade -38 Importen vin minskadeprocent. med omkringav
800 milj. kr. tänkbar förklaringEn till denna minskning är att
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Tobaks-urvalet.med ikommahunnitinteimportörermånga nya
dockTotaltdrastiskt.föllEUutanför varländerfrånimporten

ökade.samtidigtfrån EUdå importenlägrenågotminskningen

livsmedelochjordbruksvarorimportSveriges65Figur av
krmiljarder
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ochfruktvärdemässigtproduktgruppensärklass vari störstaDen
importvärdet.fjärdedeldrygtförsvaradegrönsaker avensom

im-någotgrönsakerochfruktimporten menminskadeTotalt av
frukternabetydelsefullaökade. DeEU-ländernafrån mestporten
apelsineräpplen, tomater,bananer,1995grönsakernaoch var

potatis.och
1995underimportprodukternaenskilda varviktigasteDe

bananer.ochräkorchokladkonfektyr,hel lax,vin,kaffe,orostat
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Bilaga l

Kommitténs direktiv till expertgruppen

Svenska intressen livsmedelsproduktionenrörande

Sverige hör till de medlemsländer inom EU klarast uttalatsom
önskemål reformering EU:s jordbruks-om en av gemensamma
politik CAP. Viktiga svenska intressen rörande utvecklingen av
CAP ökad marknadsorientering,är avreglering och miljöan-en
passning. jordbrukspolitiskaDe medlen sikte på jordbruketstar
roll dels producent livsmedel, dels producentsom av som av
kollektiva rollenI producent kollektiva ingårvaror. som av varor
värdet det odlingslandskapet,öppna bevarandet kulturhis-av av
toriskt viktiga miljöer uppnå viss regional fördelningsamt att en

produktionen.av
olikaDe medlens syfte bör tydliga i den meningen attvara

det skall framgå vilket mål de siktar uppfylla. Medlen in-mot att
den jordbrukspolitiken har successivt införtsom gemensamma

allteftersom det uppstått förhållanden velat korrigera.som man
Detta har bidragit till överskådligheten har minskat ochatt att
kanske kopplingen mellan medel och det målrent att ettav som
medlet skulle bidra till uppfylla mycket otydligt.äratt nu

Genom åtagandena i WTO kan sänkning den totalaen av
stödnivån för jordbruksprodukter komma ske. Däremot skeratt
inte minskning antalet medel utnyttjas inom denen av som ge-

jordbrukspolitiken. Snarare har antalet medel ökat demensamma
åren, dels bakgrund CAP-reformen, delsSenaste bak-mot motav

WTO-åtagandena.grund av
Kommitténs arbete, i regeringens kommittédirek-som anges

tiv Dir.l995:109, ska leda fram till förslag till reformerett av
CAP. Som led i detta arbete det viktigtär syftena med deett att
olika jordbrukspolitiska medlen blir klara.

förstaSom ska analysett göra densteg expertgruppen en av
hittills förda jordbrukspolitiken inom EU. 1992 års CAP-reform

central betydelse i analysen.är Expertgruppen ska analyseraav
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inkoms-ochstruktureffektivitet,påverkarjordbrukspolitikenhur
intress-skattebetalarnasochKonsumenternasproduktionen.iter

beaktas.ocksåskallen
kommitténförskallenligtdelrapport presenterasEn ovan

1996.maj29den
genomgånggöraskallandraSom expertgruppen enstegett

vilkenibakgrundmedlenjordbrukspolitiskade olika mot avav
marknadsoriente-måluppfyllelsen,tillde bidrarutsträckning att

börmedeljordbrukspolitiskaantaletökaskaringen samt att
svenska in-Dereduceras.börstyrkadessochminska ävenatt

sammanhangsvensktisoleratidärvid intebör etttressena ses
fortsattFrågangemenskapsperspektiv.långsiktigti omettutan

områdenandraochjordbrukspolitiken ävenreformering somav
utvidg-effekternaårs reform1992berördesinte samt enavav

beaktas.skallmedlemsländerytterligaremedning
gemenskapsangelä-varithuvudsakligenhittillsharCAP en

medpåbörjadesförändringardetillMed hänsyngenhet. som
åtagan-ochutvidgningkommande österutCAP-reform,års1992

skall där-Gruppensjälvklart längre.likaintedettaWTOden i är
på delartillämpligsubsidaritetsprincipenundersökaför voreom

tillämpaspolitikden gemensamt.som nuav
uppdelningstriktomöjligtsig göravisathar ar-Det att aven

delEnolikademellanbetsuppgifterna expertgrupperna. ex-av
arbe-andradärförarbetsuppgifter grupperstangerarpertgruppens

skesamråddärförskalldubbelarbeteonödigtundvikaFör attte.
harintressensvenskaförExpertgruppenmellan expertgrupperna.

livsmedelsproduk-tillspecifikt hörfrågorförfrämst somansvar
tillförhållandeiföreligger expert-Avgränsningsproblemtionen.

produktionför frågornaharfrämst avomtre ansvarsomgrupp
förochnyttigheter enkollektiva ettexpertgrupp ansvararsom

omvärldsfaktorer.analys av
13 januaridenkommitténförskaslutrapportEn presenteras

1997.
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Bilaga 2

Räkneexempel för belysa allokeringseffektensatt

utveckling

För i någon mån kunna bilda sig uppfattning storleks-att en om
ordningen de allokeringseffekter diskuterats i kapitel 4som
redovisas nedan några räkneexempel. Exemplen mycket kraf-är
tigt förenklade. alternativEtt skulle givetvis utgångs-att tavara
punkt i de priser och kvantiteter gällt för viss produktsom en un-
der visst är. Nästa fråga skulle då antagandenett göraattvara om
hur känslig efterfrågan och utbud för prisförändringar.är För att
undvika dessa räkneexempel uppfattas vadatt som prognoser av

verkligen skulle inträffa politiken förändras nöjer visom om oss
här med utgå från mycket schabloniserade förutsättningar.att
Trots förutsättningarna starkt schabloniseradeär de inteatt är
orealistiska och exemplen kan bli lättillgängliga.mera

En fråga har strategisk betydelse för analysen efter-ärsom
frågans respektive utbudets känslighet för prisförändringar
priselasticiteten. Vad gäller efterfrågans priselasticitet kan pekas
på livsmedel inte har några substitut andraatt motgruppen varu-

Man kan därför utgå från priselasticiteten totaltattgrupper. sett
låg. Utbytbarheten består iställetär i byte kan ske inomatt en

rättså vid inom livsmedel. Skulle priserna påt.ex.ram gruppen
kött olika slag stiga kan räkna med konsumtionenattav man av
kött minskar efterfråganoch istället ökar vegetabiliskaatt av pro-
dukter. förAntag räkneexemplen priselasticiteten inomatt ett re-
levant prisintervall uppgår till -0,3, vilket innebär prisernaatt om

7stiger med 10 så minskar efterfrågan med 3procent procent.

7 Vid beräkningarna allokeringseffekter har efterfråge- ochav
utbudsförändringar vid ändrade priser beräknats med ledning av
de redovisade elasticiteterna. Däremot har, för förenkla, be-att
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priselasticitetenprisförändringarförkänslighetUtbudets
vilkenpåberoendestarktvarieratidigare,diskuteratskan, som

alterna-saknasperspektivmycket kortifrån.utgår Isikt ettman
därförblirUtbudetföretagen.i o-användningtiv resursernaav

blirhögredestoanläggstidsperspektivlängreelastiskt. Ju som
denlutningenbestämsvegetabilieproduktionenI avelasticiteten.

hurelasticitetendärmedoch pro-utbudskurvanlångsiktiga av
påberorgradi högi sinvarierar,duktionskostnaderna tursom

inte äriproduktionsgrenar settstortavkastningsnivån. För som
såle-skullekycklingproduktion,lägesberoende,ellerareal- t.ex.
våg-intillellervågrät nästbliutbudskurvanlångsiktigadendes

priselasti-utgångspunktenredovisas attärexempeldeIrät. som
med 10stigerprisernainnebärvilketuppgår till attciteten om

10medutbudetså ökar procent.procent

överskottallokeringseffektenpåExempel1 av

redovisadesförutsättningarfrån deutgångspunkt ovanMed som
detAntagBl.figurSe attutarbetasräkneexempelföljandekan

vilket100 pltilluppgårmarknadenpå gertillämpaspris som
efterfrå-denvidareAntag100 qz. attkvantitetutbjudenen

prisetAntagql.uppgår till 87 attprisvid dettakvantitetengade
jäm-ocksåexempeldettai antasvärldsmarknaden, ge ensom

Kvantitetenpo.till 90uppgårmarknaden,internadenvikt
elasticiteter-deledningmedberäknas antagnakanjämviktvid av

då 90 10.och blirna

efter-antagandemedskettallokeringseffekten atträkning avav
linjer.utbudskurvorna rätaärochfråge-
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Figur Bl Bestämning välfärdseffektenav

Pris

/

vant/refK7 q q207

Med de antagande redovisades skulle följande alloke-som ovan
ringseffekter kunna beräknas:
AKÖ b 10 87 10 3/2 885 pos+ +a
APÖa+b+c l087+103/2+10*13/2
950 neg
ABudgetkostnad b d 10 13 130 pos+ +c
Allokeringseffekt 65

Ursprungligt produktionsvärde 100 100 10000
Ursprunglig konsumentutgift 100 87 8700
Ursprunglig intäkt från världsmarknaden 90 13 1170
Ursprunglig budgetkostnad 10 13 130

Allokeringseffekten inte konkret i den bemärkelsenär den kanatt
utläsas bokföringsmaterial. Därför kan det lämpligt attur vara
ställa allokeringseffekten relation tilli uppgifter kan erhållassom

sådant material. sådan jämförelseEn visar den alloke-attgenom
ringseffekt uppstår övergång till tillämpa det lägreattsom av en
priset 50 budgetutgiften eller 0,7motsvarar procent procentav av
produktionsvärdet.
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årunderuppgickjordbruketiproduktionsvärdettotalaDet
garantisek-FEOGA:sfrånUtgifternamiljardertill 2251994 ecu.

vilketmiljarder33tillår motsvararuppgicktion ecu,casamma
medelanvändsEmellertidproduktionsvärdet. ur15 procent av
exportfi-åtgärderandra äntillgarantisektion ävenFEOGA:s ren

heltinte kanjämförelsen görasvarförlagring,nansiering, t.ex.
tilluppgåråtgärderexportstödjandeförUtgifterna cahållet.och

inomtillämpasprisdetmellanSkillnadenmiljarder20 somecu.
%.till 10exempletiuppgårregleringprisochEU ovanutanett

Det ärvaritnormalt större.skillnadenbakåt har settSer man
hanno-uppstå vidskulleförändringvilkensvårt enatt somange
mediställetRäknarskyddsnivâerna.neddragning ennisk manav

70tillistället sättsvärldsmarknadsprisetochförändringstörre
föl-erhålleselasticiteternaantagandenoförändrademedpo om

värden:jande

70Po
100qz
87C11

95efterfråganqo
70utbudqo

beräknas:välfärdseffektföljandekanDärigenom
AKÖ pos27308/2308730b ++a
APÖ 2550 neg30/2307030b +++ ca

390 pos1330dABudgetkostnad b ++ c
570Allokeringseffekt

10000100100produktionsvärdeUrsprungligt
8700100 87konsumentutgiftUrsprunglig

9101370världsmarknadenfrånintäktUrsprunglig
39013budgetkostnad 30Ursprunglig

allokeringseffektenvisarbudgetutgiftenmed attjämförelseEn
allokeringsef-budgetutgiften, att150 procent menmotsvarar av

6produktionsvärdet utgörtill procent.relationifekten
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Skulle elasticiteten för utbudet lägre antagitsänvara som
endast och0,5, med antaganden i övrigt enligt dett.ex.ovan, se-

exemplet följandekan värden erhållas:naste ovan

100p
70P0
100qz
87411

efterfrågan 95qo
utbud 85qo

Därigenom kan följande allokeringseffekt beräknas:
AKÖ b 30 87 30 8/2 2730 pos+ +a
APÖ b 30 85 30 15/2 2775 neg+ + +a c
ABudgetkostnad b d 30 13 390 pos+ +c
Allokeringseffekt 345

Ursprungligt produktionsvärde 100 100 10000
Ursprunglig konsumentutgift 100 87 8700
Ursprunglig frånintäkt världsmarknaden 70 13 910
Ursprunglig budgetkostnad 30 24 390

En jämförelse med budgetutgiften visar allokeringseffektenatt
90 budgetutgiften, allokeringseffek-motsvarar procent attav men

i relation till produktionsvärdet 3utgörten procent.
Självfallet det mycket vanskligt dra generellaär slutsatseratt

de räkneexempel redovisas Om utgångspunkten ärav som ovan.
skaffa sig bild den allokeringseffekt skulle kunnaatt en av som

uppstå vid harmoniserad avveckling gränsskyddet i världenen av
måste tidigare vårautgångspunktennämnts världsmark-attsom
nadspriserna blir något högre vad varit falletän under desom se-

åren. En prissänkning de interna priserna med mellan 10naste av
och 30 kan kanske rimlig beräkningsförut-procent vara som en
sättning. Det samlade överskottet inom EU idag uppgå tillantas
mellan 10 och 15 produktionen. Med elasticitetprocent av en
efterfrågesidan uppgår till -0,3 och med elasticitet ut-som en
budssidan uppgår till 1,0 allokeringseffekten mel-motsvararsom
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exportstödjande åt-förbudgetutgiften150och50lan procent av
Ärprissänkningen.den störretalethögredet motgärder svarar

allokeringseffektenminskar0,5,elastiskt,mindreutbudet t.ex.
l/3.med ca

ikvoterallokeringseffekternapåExempel2 av

jordbrukarledet

produktförgällerproblematikdenredovisasfigur B2 enI som
kvoterad.ärsom

mjölkkvot-förallokeringseffektenBestämningB2Figur av

erna

/Pris Kvot

Åc
Xp

/2

N
Kvantitetqqoq I
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Utgå för räkneexempel från grundantaganden elas-ett samma om
ticiteter för efterfrågan och utbud nämligen -0,3som ovan, res-
pektive 1,0. vidare:Antag

100po
90P1
70P2
100q 1
96 Vilket innebär produktionen skulle 4 enheterattqo vara

kvoternaavvecklades och priset bibehålles.större om
87 Overskottet 10 produktionen.utgör procentqz ca av

Prissänkning bibehållenVäg och produktion

AKÖa +b1087 +103/2 885pos
APÖa+b+c lO96960neg
ABudgetkostnad b 10 9 90 pos+ c
Allokeringseffekt 15

OförändratVäg 2: pris och ökning produktionenav

AKÖ 0
APÖ d 10 4/2 20 pos
ABudgetkostnad a f 30 4 120 neg+ +e
Allokeringseffekt -100

Den slutsats kan dras dessa två avvecklingvägar är attsom av en
kvotsystemet tillåta sänkning prisetutan attav en av ger en nega-

tiv allokeringseffekt. Skälet till detta produktionen kommerär att
öka och därmed utgifterna för subventioneringatt att exportenav

ökar. Endast mindre del utgifterna för subventioneringen av av
kommer producenterna till del i form producentöver-exporten av

skott.
vidareAntag effekt kvoteringen effektivise-äratt atten av

blir lägre,ringen bl.a. långsammare strukturutveckling.genom
tänkt parallellskift utbudskurvanEtt nedåt från priset 100 tillav

priset 99 vid kvantiteten 100 ökat producentöverskottettq, ger
med 100. Detta exempel visar effekten långsammare struk-att av
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alloke-denänväl kan störremycket avsevärtturutveckling vara
diskuterasringseffekt ovan.som
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