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Uppdraget1

beslöt tillsätta särskildHösten 1995 regeringen utredare medatt en
svenska livsmedelsindustrinsuppgift analysera den marknadssitua-att

efter EU-inträde. utredningens direktiv dir. 1995:149tion Sveriges I
framhålls skall analysera livsmedelsindustrins långsiktigautredarenatt

förändradeoch konkurrensvillkor i denkonkurrensförutsättningar
medlemskapet i Europeiska unionen EUmarknadssituation som

andra omständigheterkaninneburit. Utredaren även ta somupp
sysselsättningseffektersammanhanget.bedöms betydelse i Devara av

få skall belysas.livsmedelsindustrin förväntas Iutvecklingen inomsom
de utredningar och studierbl.a. delarbetet skall utredaren ta somav

betydelse för uppdraget.ochgenomförts under år ärsom avsenare
skyldighetendirektivskall beakta regeringensUtredaren attäven om

1992:50liksom direktivendir.regionalpolitiska konsekvenserredovisa
1994:23 ochåtaganden dir.offentligaskyldigheten prövaatt omom

jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisaskyldigheten att
dir. 1994:124.

dispositionBetänkandets1.1

framtidaförsöka formuleraför utredarenhuvudfrågomaEn är att enav
medlivsmedelsindustrinsvenskaför denkonkurrensvisioneuropeisk

efterråder EU-konkurrenssituationutgångspunkt från den somnya
inträdet.

referensramdengenomgångi kap. 2redovisarUtredningen aven
EU-medlemskapetifrån.utredningen utgåttutgångspunkteroch de som

ochförutsättningarhar givitandra förändringar i Europaoch nyanya
livsmedels-konkurrensförutsättningama förpåverkarSpelregler som

industrin.
livsmedelsindustrin på denförrådande situationkap. redovisas3I

livsmedelsindu-svenskadenbeskrivningmarknaden. Eninre görs av
och arbets-sysselsättningssituationendelbranscher liksomstrins av

reglerna för denbeskrivningkraftskostnadsutvecklingen. En ges av
EU.upphandlingen inomoffentliga
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Kapitelkap.redovisas ilivsmedelslagstiftning SverigeiRådande
konsumen-kap.och i 6livsmedelskvalitetsbegreppetåt tas5 ägnas

Livsmedelsforslcninglivsmedelpåsynpunkterochkravternas upp.
livsmedelsindustrinsbeskrivsoch kap. 8 export-ibehandlas i kap. 7

ansträngningar.
konkurrenssituationlivsmedelsindustrinsharkap. 9I samman-nya

förslagochövervägandenradbakgrunden hardenochfattats mot en
Sverigesantal bilagorhar isärskilt ägnatsintressefomiulerats. Ett ett

Ryssland.ochBaltikumFinland,Danmark,grannländer

Genomförandet1

För-1997.april 1996-marsperiodenundergenomfördesUtredningen
genomföra någralåtitutredningenhararbetet externtdet internautom

Utred-grannländer.Sverigesilivsmedelsbranschenbeskrivningar av
och Kon-Pris-f.d. Statensviddirektörenförreuppdrog åtningen

livs-utarbeta rapportLindénSPK Yngve attkurrensverk omen
livsmedelsindustrin iDanmark. Eni rapportmedelsindustrin om

Stefanjur.kand.utarbetatsutredningenuppdragpåFinland har avav
Moskvalantbruksrådet isvenskeFörreEuroCompetition.Ravelin,

livsmedelsindustrin iutarbetat rapportharNilssonIngemar omen
utarbetatharErikssonCarl ettcivilekonomenRyssland;ochBaltikum

upphandling.offentligavsnitt om
Skåne,istudiebesök avlagtshargenomförandeutredningensUnder

denbesöktes VanSkåneIÖstergötland, Norrbotten.ochGöteborg
seminariumNestléSvenskaFood, ettsamtProcordiaFoods,Bergh

Östergötland Cloetta iiLivsmedelsakademi;Skånesanordnat av
livsmedelsforsknings-GöteborgiLinköping;iSCANLjungsbro samt

besöktesNorrbottenMölndal. IiNordfalks ABSIKinstitutet samt
Norrmejeriema,Älvsbyn, Vuollerimi samtRökta RenenPolarbröd i

medordnatsharSammanträffandenLuleå.iGomanochFiskBD
MejeriindustriemasPoultry,ScandinavianGlass,för GBrepresentanter

SpendrupsBryggeriföreningen,SvenskaSugar,DaniscoFörening,
Utredningenlantarbetarförbundet.Svenska samman-Bryggeri samt

för detchefadministrativMathiesen,Flemming Duusmedträffade
strukturdirektoratet/FÖTEK gjordesStockholm ettIdanska

Kallhäll.ianläggningpå ARLA:sstudiebesök
juni,maj, 3den 31996år sammanträttunderharUtredningen
1997under årochdecember9oktober,september, 14augusti, 1915

och 19den llfebruarioch 2613 samtdenjanuari,den 29 mars.
bl.a. påbyggerförslagochslutsatseranalyser,Utredningens ovan

och sekre-Utredarenunderlagsmaterial.ochnämnda annatrapporter
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har diskuterat flertal de frågeställningarteraren angivitsett iav som
direktiven med företrädare för näringen.

Företrädare för utredningen har i haftParis kontakt med svenska
ambassaden liksom med OECD. besöktesI Paris också den franska
motsvarigheten till "Food from Sweden" SOPEXA densamt euro-- -
peiska livsmedelsorganisationen "Comité de Liason des Organismes de

AgricolePromotion Alimentaire des de lUnionPays Européenne".et
Svenska Exportrådets kontor i Paris besöktes liksom matvarubutiken
"Gourmet F ayette".

Några utredningar1.3 berörsom

livsmedelsindustrin

våren 19881.3.1 CECCHINI-rapporten

den s.k. Cecchini-rapporten. studiepresenterades DennaI 1988mars
det kommissionengenomförts bidrag till projekt initi-hade ett somsom

ekonomiska inverkanbedöma den potentiellaoch syfte atterat varvars
marlmaden skulle få. Ord-den år 1992fårdigställandet inreavsom

offör projektet "The non-Europe"förande Styrkommitténi cost var
uppföljning genomförtsbekant har ingenPaolo Cecchini. Såvitt är av

förflutit marknadenhar sedan den inreCecchini-rapporten. Flera år nu
bort och denhandelshinder har tagitsgenomfördes. antal internaEtt

genomlevt avregleringar och visslivsmedelsindustrin hareuropeiska en
Cecchini-rapporten.efteromstrukturering

livsmedelsindustrin inom EUkonstateradesCecchini-rapportenI att
och förädlings-till sysselsättningbidrogindustriden mestsomvar

internationellaför denframhöllsUtgångslägetvärde. mötagott attvara
problem, bl.a.förelåg också rad1990-talet därpåkonkurrensen enmen

före-livsmedelsföretag. Problemamerikanskafrånkonkurrensen stora
livsmedelsmarknadgemenskapensföljdlåg också till segmente-attav

fram-handelshinder. Cecchini-rapportenradoch hämmadesrats av en
icke-tariffára handelshindrendekostnadernaberäknadehöll deatt som

ecu/år.miljoner Rapportenuppgick till 500-1 000industrinåsamkade
femhandelshinder indelade iicke-tariffáraolikaredovisade 200 typer

EG-ländema:de femproduktsegment iande olikafölj tio störstainom
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och kakorkex-
konfektochchoklad-

glass-
-

mineralvatten-
läskedrycker-

dryckeralkoholhaltiga-
pastaprodukter-
soppor-
barnmat-

devisade påCecchini-rapportenihandelshinderDe togs uppsom
tillförsäljningvidkunde mötapresumtiv exportörproblem ensom

resul-kunde blimarknadernasnedvridningdenEU-land, somannat av
Någraindustristrukturer.suboptimalaliksomhinderolika avtatet av

slutsatser:rapportens

läskedrycker,för aspartam,sötningsmedletkalorifattiga somdetför- varitoch harSpanienförbjudet iländermångaanvänds i varmen
mark-störningreglernaolikainnebar deFrankrike, avförbjudet i en

naden,

förbenämningsreglerochinnehålls-livsmedelsstadgamastyskade- Europadomstolenkritiserades iimportbegränsande,verkaröl, som
1987,år

EG-länderfem tarimportörer;diskriminerakanskattelagstiftningen- påskattmedanspill,för visstavdragmedjäsning,förepå ölskattut
produkten,slutligadenpåölimporterat uttas

diskrimi-verkakanmärkninglagstiftningnationell varoravom- handelshinder,icke-tariffártinnebäraochnerande ett

engångsförpack-läskedryck iDanmark importförbjöds i1977år av- föreskriftenändradesEG-kommissionenfrånkritikefterning;
läskedryckerförsäljningförbjöd397,förordning avsomnrgenom

eller in-importeradedetsigengångsförpackning,öl ioch varvare
detdiskriminerandeprimärtinteförbudet germenärhemska varor;

ojämlikhet,transportekonomisktillupphov en

registreringsanitärinfördesEU-inträde avSpaniensvidungefär en- frånför importsvårigheterskapatlivsmedelsprodukter storasom
EU-länder.andra
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för fragmenterat hänfördes till effekterKostnaden Europa tvâett -
direkta Direkta effekters kostnader: exempelvis märk-och indirekta.

innehållsregler Indirekta effekters kostnader:ning, paketering, m.m.
handels-valmöjligheter för konsumenterna, och industristruktur m.m.

industriell effektivitethävdades vinster i skulleI rapporten att stora
de handelshindren avlägsnades inomkunna uppnås interna EU.om

den europeiska livsmedelsindustrin troligen skulleVidare framhölls att
och konsolideringsfasomstrukturerings-genomgåkomma att en -

nationellt inriktade.har förblivitlivsmedelsbolag"Europas i stort sett
handelntrycket från avregleringarpåde snabbtOm inte avreagerar

finns det klar risk EU-industri,omstrukturera sin attatt engenom
på efterkälken.livsmedelsföretag hamnar "baserade

denfastställde målet inreår 1988kommissionenoch medI attatt
den första januari 1993genomförd tillskullemarknaden ävenvara

struktur-kommissionen samtidigtlivsmedel, orsakadebeträffande en
företag med produktionlivsmedelsindustri. Föromvandling EU:sinom

livs-fullständig integrering EU:sEG-länder innebarflerai t.ex.aven
specialiseringochtill centraliseringmöjlighetermedelsmarknader av

hela mark-kunde ske påförsäljningensamtidigttillverkningen som
styrelseordförandenvad Unileversavspeglar sig ivilketnaden, t.ex.

produktionencentraliserakommer"Visade år 1990.HaljersFloris att
lokalt överalltfinnasoch

hösten 1995McKinsey-rapporten1.3.2

rörande Sverigesomfattande studieoffentliggjordes1995Hösten en
framfördes ikorthet vadåterges isituation. Härekonomiska som

livsmedelsindustrin:rörandeMcKinsey-rapporten
9

medaninternationaliserats EuropaiharLivsmedelsindustrin successivt
hemma-huvudsakligenförblivitEU-inträdetfram tillden Sverigei

internationaliseringsgradländernasOlikhetenmarknadsorienterad. i
effekternastuderagällerdetsektordenna intressant när attgör av

mellansysselsättningochpå produktivitetkonkurrensinternationell
sysselsättningenför 9 %Livsmedelsindustrinländerna. ca avsvarar

internationellfrånvarontillverkningsindustrin. Detta visar attinom av
ochproduktivitetökningstakt vad gällerresulterat lågharkonkurrens i

har förvärrarkonkurrens situationen.låg inhemskochsysselsättning
blir denkonkurrensinternationellavskild frånsektorOm ären
sektornsbibehållaförviktigaredestokonkurrenseninhemska att

vitalitet.



14 Kapitel 1 sou 1997:25

Slutsatser och konsekvenser

Den svenska livsmedelsindustrins produktivitet har klart begränsats på
grund bristande utländsk konkurrens och dessutom låg inhemskav av
konkurrens.

Låg produktivitet och konkurrens, samtidigt höga nivåersom av
improduktiv fått bestå, harsysselsättning hindrat hälsosam samtidigen
tillväxt produktion och produktivitet.av

medlem kommer handelshindren förSverige EU livs-Nu inär är
och livsmedelsproducenternamedel reduceras tiden kommeröveratt

från effektiva producenter Danmarkför konkurrens iutsättasatt mer
medföra produktiviteten ökarTyskland. kan kommaoch Detta iattatt

innebär tillräckligt tryck påU-medlemskapet kanskeSverige, E intemen
det första, den nyligenandra skäl: Förproducenterna tre genom-av

konkurrenskraftminskatkronan harförda nedskrivningen exportensav
andra så möjliggör denvalutaländer; för detfrån starka gemensamma

för dehögaCAP förjordbrukspolitiken Sverige priseratt garantera
nyckellivsmedel, kvotenaktuell kvotproducenternalokala vissaavav

års produktionsnivå; för detungefär 1993för mjölk t.ex. motsvarar
såvälvidmakthållerproducenternadominerande svenskadetredje,

distributionssystemen.kontrollenmarknadsandelarhöga översina som
möjligheter etablerautländska företagensdebegränsarDetta att pro-

viktigttill Sverige. Detochduktion Sverige, är noterai attatt exportera
ungefär 90 %produktivitetDanmark,medtill och motsvararatt vars
Även U-global best Eis practice.världsbästUSA inte är not omav :s,

betydligt bättreSverigekommermedlemskapet motatt exponera
fullständigså kommerDanmark, exponeringtillämpning moti t.ex. en

multinationella företags-kräva exponeringbästa tillämpning motatt
möjligt. kommerSverigeproduktgrupperså mångaenheter inom som
för försäkra EU-två ytterligarevidtabehövatroligen attattstegatt

för multi-Marknadstillträdekonkurrens.till ökadledermedlemskapet
tillverknings-eller etablerasökernationella företag exporterasom
åtgärder förkan krävaoch dettatillförsäkrasmåsteenheter Sverigei

kontrollanvändafrånlokala producenter sinaktuellaförhindra attatt
utländska företag. Dessutomfördistributionsnätet utestängaöver att

ellervalutan CAPdevalveringanvändaundvikaborde Sverige att av
synnerhetValutadevalveringar ihindramedel för ärimport.att ensom

då detproduktivitetstillväxt,lågmedpå problemetdålig lösning
produktivitetstillväxtlångsambetyder kompenserar attatt genomman

till lägremarknadernainternationellaarbetskraft på de ännusälja sin
och företagbåde politikerförlärdomen ärallmänna attDenpriser.

oundvikligtdetförekommerproduktivitetsgappåtagliga är attnär
omstruktureringdet bättre ärdärvidochomstrukturera, är att en
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planerad och framtvingad. Politikansvariga skulle aktivt identifierainte
sektorer otillfredsställande och isolerade från konkurens ochärsom

dem för konkurrens. Stimulans för utländska direktinvesteringarutsätta
och ökad konkurrens för de inhemska aktörerna kan påett stegvara

för förbereda industri för utländsk konkurrens. Företagenvägen att en
borde jämföra med bästa tillämpning best och förbättrapracticesig
produktiviteten marknaden dem till det eller Omsig tvingar inte.vare

betyda ökade marknadsandelarlyckas med detta kan det ochman
eller helt enkelt bibehållen plats på marknaden händelseivinster en av

inträden-utländska producenter -"att -

Välfárdsstat i omvandling1.3.3

för-Välfårdsstat omvandling harår 1995 ibok utgiven SNSI aven --
och Peltzman tagitStefan Fölster Samfattarna till kap. 8 upp--

och bristande konkur-kostnader regleringar"Samhällsekonomiska av
kapitlet. Utgångspunkten Sverigerubriken pårens" är attäven ärsom

"varför". denförfattarna söker på Dehögprisland och tarär ett uppsvar
och industrikoncen-offentliga regleringamakonkurrenslagen, denya

helt klart Sveriges högadet inteFörfattarnatrationen. vara omanser
-nackdel.konkurrensfördel eller I visskoncentrationsgrad varit en

förofrånkomligkoncentrationsgradhögrekanutsträckning attvaraen
stordriftsfördelar och kunnakunna utnyttjaländer skallmindreföretag i

och lägreeffektivitetkan högrehög koncentrationkonkurrera. En ge en
mindreforetagssammangående istrikt hållningalltförpriser. En mot

och bromsa sprid-effektivitetshämmandebliriskeraländer kan att
koncentrationenproduktionsmetoder. På år harningen senarenyaav

nyinträde.minskat någotindustrindeninom svenska utan-
regleringspolitikensvenskaframhålls denSammanfattningsvis att

deninverkan påhaft negativkartelleroch toleransen gentemot en
genomgåendeverkar dockregleringarutveckling;svenska industrins

förhållandepriseffektema iskattadekarteller.skadliga Deänvara mera
tagitsunderskattade då hänsyn inteförmodas docktill EU:s priser vara

berördahar påkonkurrensbegränsningar EUtill eventuellade som
vilketregleratstarkt inom EULivsmedelsområdetområden. ärt.ex.
pris-endast exportsektomsjämförelseresultaten. Detalltså påverkar är

regleringamasvilket innebärjämförtseffektivitetseffekteroch attsom
ochfinns förmodligenframkommit. Detfulla kostnad inte större mer

ekono-skyddade delarnaderegleringar iutbredda effekter avmerav
författarnaskulle enligtkartelliserad industri Sverigeimindremin. En

effektivitet.leda till ökaden
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påverkassynnerhet tordeLivsmedelsindustrin änin mer-- -
del dennapolitik tillsvensk E Uzs. Ennärmandeandra storett avavav

ochprisregleringunderkastad bådekartelliserad ochbransch har varit
konkurrens.utländsknyinträde ochskyddatstandardteknisk motsom

påvåra resultateliminerades tyderkonkurrenshinder attOm dessa
producentledet,ungefär 10 %medrealt iskulle sjunkamatpriserna

Samtidigtmycket.med likaskulle ökaanställdproduktionenmedan per
produktivi-undermåligavändasannolikt sinlivsmedelsindustrinskulle

tetsutveckling -".- -
studie inämndahar givitPeltzmanochFölster Sam utStefan ovan

Social"The Costversionengelskspråkig,detaljredovisande,meren -
Occasional PaperSwedenofLack Competition inandRegulationof

1995.nr 67 Januaryfrån SNS

KomiCAP1.3.4

jord-denreformerapåplanerföreligger attEUInom gemensamma
till-kommittéparlamentariskharSverigeCAP. Ibrukspolitiken en-

reformer EU:stillförslagsamlatutarbetauppgiftmed ett avattsatts
för reformernasstrategijordbrukspolitik samt genom-engemensamma

miljö-ochavregleramarknadsorientera,Syftetförande. attär ytterst
medel iochmålanalyspåskall baserasFörslagenCAP. avenanpassa

WTOåtaganden ikostnader,jordbrukspolitikenden gemensamma -
stödbehov.och

CAP-kommittén,svenskadentillknutnaärTre expertgrupper
omvärldsfaktorer,analysskall göra somKomiCAP enavensomen- ochlivsmedelsproduktionentillhörfrågorförfrämst har somansvar

kollektivaproduktionenför frågorslutligen avomansvararsomen
etik.ochkvalitetfördelning,regionalmiljö,nyttigheter -

ande:följenligtangivitshartvåtillDirektiven expertgrupp

n

livsmedelsproduktionenrörandeSvenska intressen

uttalatklartEUmedlemsländer inom mestdetillhörSverige som
jordbrukspolitikEGtsreformeringönskemål gemensammaavenom

CAPutvecklingen ärrörandesvenskaViktiga intressenCAP. enav
jord-Demiljöanpassning.ochavregleringmarknadsorientering,ökad

producentdelsrolljordbruketspåsiktemedlenbrukspolitiska somtar
rollenIkollektivaproducentdelslivsmedel, pro-somvaror.avsomav

odlingsland-detvärdetingår öppnakollektivaducent avvarorav
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skapet, bevarandet kulturhistoriskt viktiga miljöer uppnåav av samt att
regional fördelningviss produktionen.en av

olikaDe medlens syfte bör tydliga deni detmeningen skallattvara
framgå vilket mål de siktar uppjj/lla. Medlen denmot inomatt gemen-

jordbrukspolitiken har införts allt eftersomsuccessivt detsamma upp-
stått förhållanden velat korrigera. harDetta bidragit tillsom man att
överskådligheten har minskat och kanske kopplingen mellanatt ett
medel och det mål medlet skulle bidra till uppfylla mycketärattsom nu
otydligt.

åtagandenaGenom kanWTO sänkning deni totala stödnivånen av
för jordbruksprodukter komma ske. Däremot sker minskninginteatt en

antalet medel denutnyttjas inom jordbrukspoli-av som gemensamma
tiken. Snarare har antalet medel ökat de åren dels bak-senaste mot
grund CAP-reformen, dels bakgrund WTO-åtagandena.motav av

Kommitténs arbete, kommittédirektivi dir.regeringenssom anges
1995:109, skall leda fram till förslag för reformer CAP. Somett ettav
led detta arbete det viktigt syftena med de olikai jordbrults-är att
politiska medlen blir klara.

Som första skall två analys dengöraett steg expertgrupp en av
hittills förda jordbrukspolitiken årsEU. 19.92 CAP-reforminom är av
central betydelse analysen. Expertgruppen skall analysera hur jord-i
brukspolitiken påverkar efektivitet, struktur och inkomster produk-i

och skattebetalarnasKonsumenternas skall ocksåtionen. be-intressen
aktas.

delrapport från två har förEn KomiCAP-expertgrupp presenterats
kommittén den andra skall29 1996. Sommaj ett steg expertgruppen

genomgång de olika jordbrukspolitiska medlen bak-göra moten av
grund vilken utsträckning de bidrar till måluppjjøllelse,i motav
bakgrund marknadsorienteringen skall öka antalet jord-att samt attav
brukspolitiska medel bör minska och deras styrka bör redu-ävenatt

bör därvidsvenska isolerat svensktDe intressena inte i ettceras. ses
sammanhang långsiktigt gemenskapsperspektiv. Fråganiutan ett om
fortsatt reformering jordbrukspolitiken och de områden inteav som
berördes års reform effekter EU-utvidgning med1992 samtav av en
ytterligare medlemsländer skall beaktas.

har hittills huvudsakligenCAP gemenskapsangelägenhet.varit en
Med till förändringar påbörjadeshänsyn de med års1992 CAP-som
reform, kommande utvidgning och åtaganden dettaWTOösterut i är

lika självklart längre. Gruppen skall därför också undersökainte om
subsidiaritetsprincipen tillämplig på delar den politikvore av som nu
tillämpas gemensamt.

har omöjligt strikt uppdelningDet visat sig göraattvara en av
arbetsuppgifterna mellan de olika delEnexpertgruppema. expert-av
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därför andra arbete. Förarbetsuppgifter tangerar gruppersgruppens
mellandärför samråd skedubbelarbete skallonödigtundvikaatt

har främstsvenskaför intressenExpertgruppenexpertgrupperna.
livsmedelsproduktionen.tillspecifikt hörfrågorför somansvar
tillförhållandeAvgränsningsproblem föreligger i expertgrupp tre som

kollektiva nyttigheterproduktionenfrågorförfrämst har avomansvar
omvärldsfaktorer.analysföroch ettexpertgrupp avenansvararsom

K0miCAP-kommittén denskallslutrapportEn presenteras av
juni 1997.30
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Avseende i livsmedelsindustrinAntal anställda
företags åravseende branschens företagsform 1995
forrnens
bransch

Utlandsägd Statlig PrivatLantbruks- Konsument- Z
Kommunalkooperationkooperation

7660 179782803Köttind. 6009 1506 -
15731558Fiskind. 15 ---
351016 2650Frukt/grönt 128 421295

842 1519667Olje/fett 10 --
906713481107Mejeri 6612 --
108032490 258408Kvarn -

15471774039251647Bageri 2159 -
12171217Socker ----
377214332284Choklad 55 --

Övrig 341917824921145 --
880149731Vin/sprit - --

Öl 17381738-- --
20722032Läsk 40 -- -

632962925674713173338616733Z
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2 Marknadsekonomi och konkurrens

Konkurrensfrihet liksom etableringsfrihet grunden i mark-utgör ett
nadsekonomiskt Med begreppet "fri konkurrens" dock isystem. avses
dag marknadsekonomiskt med hel del regler begrän-ett system en som

konkurrensen och falli vissa den. finns konkurrens-Dettryggarsar -
begränsande förhållanden inom två områden:

dels näringslivet konkurrensbegränsandeinom avtal eller ageran--
förekomsten dominerande företag,den samt av

konkurrensbegränsande offentligadels regleringar lagar och regler-
begränsar möjligheterna för aktörerna, etablerings-t.ex.som

jordbruksregleringbegränsningar eller importkonkurrens.mot

nationalekonomin används begreppet fri konkurrens ofta ekono-Inom i
för förklara prisbildningsmekanismen.miska modeller tillMotsatsenatt

hela marknaden behärskas före-den fria konkurrensen då endaär ettav
marknad behärskas fåtal företagmonopol. Om ett storatag ett en av-

oligopol. Ibland det flertal ak-fátalskonkurrens eller kanråder ettvara
företag mycket mark-marknad harpå ett stortörer som enen men

dominerande företag. dettalar då Omnadsandel är ett stortomman-
differentierade-likartade något påantal säljare varor enmenav -

föreliggerdominerande ställning, im-marknad haroch ingen som en
monopolistiskmed benämningperfekt konkurrens eller, en annan -

konkurrens.
från det latinskaOrdet "konkurrens" kommerVad konkurrensär

sammandrabba.betyder Sverigesordet löpa"concurro" samman,som
gamla romarriketshel del med detkonkurrensregler har gemensamten

har monopol. Detkonkurrensregler. "Ingen upprätta ärrätt ettatt
och för sådantmonopol för kläder livsmedelförbjudet haatt -- -

förbjudet gå på sådanaVidare detbruk avsedda är attvaror - - -
trajfar avtalöverenskommer ellersammankomster där inteattomman

vad kommitsälja billigarehandelsvaror överensän man om - - -
straffas med förmögenhetsindragning ochmonopolTillämpning ettav

konkurrensreglemaSå löd del ievinnerlig bannlysning -". aven- -
romarrikets Juris Justianius år 483 Kr.Corpus
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aldrigoch hardimensioner gettsmångaharkonkurrensBegreppet
denuttryckaskanKonkurrens attdefinition.entydigochklar somen

bl.a.målnåvilka söker sinaföretag,mellantävlan"-utgör -en--
uttrycks ibehov,fyllalönsamhetskaraktär enatt somgenomav -

års1978frånbetänkande-".1 Iefterfrågan ettmonetär --
företagmellankonkurrens1978:9SOU sägskonkurrensutredning

varandramedtävlardistributörerellerproducenterinnebära "- att-- för-andraochråvarorarbetskraft,elleroch avsättningkunder omom
relativasinaföretag utnyttjarpågårtävlan attnödenheter. Denna ut

andraframförfördelarytterligarenåförsökerdärigenomochfördelar
för-vilkapåberoendeanvändas,konkurrensmedel kanOlikaföretag.

påbaseradekanföretagförFördelarnahar. ettföretag varadelar ett
styrka,finansiellledning,produkter,teknik,frågaöverlägsenhet i om

hamarknadenpåställningsinkanföretag ävenEttläge genomm.m.
konkurrensen.kan utnyttja idetmaktekonomisktillskansat sig somen

åstadkommithamarknadsföringföretagkanSlutligen m.m.ett genom
till kon-förhållandefördelar idetprodukterför sinaimage gersomen

kurrenterna.
marknads-vidanvändningtillkommerkonkurrensmedelDe som

-ibland isynpunkt treköparensfrån grupper.indelasföringen sett- produkten.självakonkurrensbörjantilldärvid genomtalarMan omen
komponenterskildamedförsäljningserbjudandet somDärmed avses

produkter.andratillförhållandeprofildess itillsammans varanger
hållbarhet,utseende,funktion,kvalitet,pris,komponenter ärSådana

roll.centraldärvid prissättningenharGivetvis enservice m.m.
distri-valetmarknadsföringen ärvidkonkurrensmedel avEtt annat

butionssätt.
kallasbrukarvadkonkurrensmedelanvänds somSlutligen som

tillriktarsäljarnabudskapdeMed dettakommunikation. somavses
vissavsättningenfrämja vara.syfte enavköpare i attpresumtiva

rik-och säljargumentmassmedierreklam ibl.a.ifrågaDärvid kommer
kund.tilltade vissen

prestations-konkurrensformer,olikamellanskilja sombrukarMan
beskriv-vidsuggestionskonkurrensochmaktkonkurrenskonkurrens,

näringsidkare.olikamellanförekommertävlandenning somav
slåsökerföretagbl.a.betecknas ettattprestationskonkurrensSom

lämnaellerbättreellerbilligare varorfram presteraattsig genom
kvalitetskonkurrens.pris-bättre service resp.

hindrasökerföretagaredåföreliggerMaktkonkurrens t.ex. en
formellerköpvägranleveransvägran, annanföretagareandra genom

riktadeockså motkanåtgärderRepressiva varadiskriminering.av

nämndaAhlmarks1 uppsatsD.Citat ur
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medtävlare. Ett exempel s.k. maktrabatter, dvs.är rabatterannat ut-
normala, kostnadsbetingadeöver nedsättningar. Förmånerna beror på

stark maktbetingad förhandlingsposition för det företag till-en som
skansar rabatterna.sig

Med suggestionskonkurrens förstås de fall, säljarenär en genom
reklam och andra marknadsföringsåtgärder söker bibringa köparna
uppfattningen företagets bättre konkurrenternas.är änatt vara

Inställningen från samhällets sida till olika konkurrensformer varie-
Något tillspetsat kan samhället stödersägas prestationskon-attrar.

kurrens och försöker motverka maktkonkurrens och suggestionskonkur-
Man kan således tala från samhällets synpunkt ochnyttigarens. om

skadliga konkurrensformer.
ekonomisk brukarInom tala olika konkurrenssitua-teori man om

fullständig eller fri konkurrens, fåtalskonkurrenstioner, oligopol och
monopolistisk konkurrens. klassiska nationalekonominsDen idealtill-
stånd, fullständig konkurrens perfect förekommercompetition inte i
praktiken. stället brukar använda begreppet praktisktI funge-man
rande konkurrens workable competition. brukarMan funge-säga att
rande konkurrens föreligger antalet säljare alltför begrän-inte ärom

de utbjudna produkterna alltför differentierade, företageninte ärsat,
handlar samförstånd med varandra och väsentliga hinderinte i inga

finns för nyetablering.
sådanKonkurrensen självändamål. värdefullaDetinteär ärettsom

fallde resultat konkurrensen nämligen den funge-i vissa närsom ger,
effektivt. Också minskad konkurrens koncentration dockkanrar - -

ibland från allmän synpunkt lämplig Hvara - - - .

Konkurrensens mål2.1

utredning konkurrenspolitisktutgångspunkt för dennaEn är synsätt.ett
marknadsstymingKonkurrens och centrala begrepp. Konkurrensen iär

och uppfattas mål-sig har inget egenvärde skall inte konkur-ettsom
förskall baseras på klara och rättvisa regler och medelettvararensen

livsmedelsproduktion med följdsuccessiv effektivisering kon-atten av
hög kvalitetfár livsmedel till rimliga priser. normal-Isumenterna av

fallet från samhälls-brukar konkurrens något positivt såvälses som
företagssynpunkt detta förutsätter underförstått kon-attsom men - -

till konsekvenser. Konkurrenskommitténkurrensen leder positiva
underströk huvudbetänkande "Konkurrens för ökad välfärd" SOUi sitt

den ekonomiska konkurrensteorin leder fri kon-1991:59 enligtatt
kurrens samhällsekonomisk effektivitet.till
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inställ-konkurrens något positivt bygger påföretagAtt ett somser
företagmöjligheter för detkonkurrensenningen äröppnaratt som

marknaden. motiv kanhävda bra på Ettskickligast på sig annatatt vara
effektivitetlett fram till sådan ikonkurrensenföretaget hävdar attatt en

ingående samhälleligbehovfinns någotproduktionen det inteatt av en
samhällsmål kan dag iKonkurrensens ikontroll.ochstyrning stort

fyra punkter:följ andesammanfattas i

anpassade till köpamas behovoch tjänsterutbud ärEtt somvarorav-
önskemål.och

distribution.ochproduktioneffektivitet iHög-
Låga priser.-

för konsu-distributionssystemochinformations- nyttastorEtt av- imentema.

organisa-föreliggandeutredningför dennabetydelse ärområdeEtt av
vårtföreligger isamarbeteförolika formerochrelationertoriska som

konkurrens-analyserVid olikalivsmedelssektom.samhälle inom av
marknads-rådandevidbetydelsenormaltfästspolitiska frågor stor

ifrågavarandekoncentrationsgraden inomochantalet säljarestruktur -
ställning.dominerande Inommedföretagförekomstenbransch, t.ex. av

rollviktigrörelsenlantbrukskooperativadenharlivsmedelssektom en
förädlingsledende olikamarknadsandel iförhållandevisoch storen

inomKoncentrationstendensendelbranscher.sektornsflerainom av
konkur-branscherandramånga är ettliksom inombranschdenna --

uppmärksamhet enligtbörrensbegränsningsfenomen ägnas storsom
inter-det iSamtidigtvälfärdökadför är"Konkurrensutredningen en

koncentrationstendensema iställaviktigtnationaliseringsprocess att
Förfrågamarknad detinternationella äraktuelladentillrelation om.

förändringgrundläggandeEU-inträdetinnebardel såSveriges aven
detochlivsmedelsindustrinsvenskadenförkonkurrensförhållandena

Koncentrations-utredning.dennatillsättandetförmotivenär ett avav
marknadsändringen ettprincipiändradesförhållandena genom -

denställning pådominerandehade1994årlivsmedelsföretag ensom
litenmycketjanuari 1995den lkanske frånmarknaden harsvenska en

allt givetEU-inträdeSveriges natur-följdmarknadsandel avensom -
facto Före-marknaden derelevanta ut.potentiellahur denligtvis ser

branscheri många ärdetsammamarknadentillvaruutbud ärtagets men
flera gångerplötsligt större.marknadenrelevantapotentielladen nu

kommerochlivsmedelsområdet ökar attpåImportkonkurrensen nu
olikaochkonsumtionsmönsterändras inteVisserligenframöver.öka

uppgiftutredningsdenna är attbindningarnationella över natt menen
för denkonkurrensstrategiframtidsinriktadformuleraförsöka en
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svenskalivsmedelsindustrin med syfte bygga starkare ställ-att upp en
för svenska livsmedel på den svenska såväl den internatio-ning som

nella marknaden.

2.2 Konkurrensteorier

konkurrensmodellDen utvecklats under efterkrigstiden densom av
amerikanske ekonomen Bains och har vunnit viss anklang isom en
den konkurrenspolitiska diskussionen brukar benämnas Structural
Conduct Performance SCP. Med SCP-modellen det olikaärattavses
strukturella faktorer inom berörd sektor företagens agerandestyrsom
vilka slutändeni viktiga förklaringsfaktorer vad gäller företagensär
resultat. förklaringsmodellDenna dagi omdiskuterad.är Resonemanget
bygger på antagandet det finns samband mellanatt ett en
marknadsstruktur t.ex. koncentrationsgrad och möjligheter till påver-
kan och kontroll marknaden. Marknadsformen market structureav

företagenspåverka beteenden på marknaden market conductantogs
och därmed marknadens funktionssätt market performance. Denna
analysmetod har utvecklat "IndustrialBains i Organization 1959."

Ekonomen framhöllCournout den vinst uppnås på mark-att som en
nad bestäms antalet producenter, dvs. det marknadens strukturärav

bestämmer konkurrensens styrka. Tidigare ekonomer Adamsom som
Smith, David Ricardo och John Stuart Mill hade med begreppet fri
konkurrens producentema kunde" de villemenat att utanagera som
hindrande påbud.

Abbott, och Mickwitz harRasmussen för sig undersökt hur eko-var
konkurrens och effekter.definierat dess Abbott påpekade i sinnomer

bok "Quality 1955 modernand competition" "-att most econo-- -
without defining presumably becauseaboutmists write competition

they believe self-evident påpekar också-". Hanits meaning att- -
ekonomisk försäljnings-ofta sig på frågan pris- ochteori centrerat om
kvantitet bortsett från kvalitet- ochmedan inte minst smakvaransman
kanske det gäller livsmedel. Kvalitetsbegreppetkan tillägga närman
har fått ökad betydelse allmänhet betraktasi utan atten men som en
relevant konkurrensfaktor. Genom insatser ekonomer Robinson,av som
Chamberlin och Clark kom kvalitetsskillnader bli uppmärk-att mer
sammade.

Konkurrenshämmande lagar och förordningar såg de deettsom av
viktigaste för välfärdshöjandehindren konkurrens. de klassiskaFören
ekonomerna konkurrens ekonomisk medan de neoklas-var en process
siska ekonomerna knöt konkurrenssituationen till den rådande struk-

Schumpeter framhöll "Capitalism, Socialism andi Democracy"turen.
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Clark i singjordedynamisk Det ävenkonkurrensatt process.var en
förredogjortMickwitz harProcess".Dynamicbok "Competition as a

tävlan mellanaktiv konkurrensmellanskiljaförsökendel atten om -
produkter.tävlan mellankonkurrensoch passivföretag --

and evaluationparadigm for descriptionhar i "APerssonLars new
för konkurrens-försökt byggarelations"of ett systemcompetitive upp

uppleverenskilda företagendeorsaker tillolikafinnsanalys. Det att
kostnadssänlcningar,konkurrenters avta-såsom"konkurrenspress" -

förhållandenadistributionskanalema,villkoren inomefterfrâgan,gande
inköpsförhållandenarbetsmarknaden,på m.m.

marknadsförhållanden:fyrakonkurrensanalysPerssons tar upp
prispolitik,företagets-

kvalitetskonkurrensen,-
maktkampsaspekten,-

marknadsregleringar.offentliga-

utvecklasmaktkampsorienteradeklassificerademarknaderPå nyasom
marknader"gällakan "mognanyhetsvärde. Detmed lågtoftaprodukter

oftalivscykel-produktensrelaterad tillmognadmarknadens är som-
dagligvaruområdet.påförekommer

givitskonkurrenslitteraturenhar i stortpriselasticitetBegreppet
anaOrganization"Market Structure,använder sig iPhillipsutrymme.

beskriva:för"rivalry"Performance" atttermenav
ofwhich, becauseof firmthebehavior"- part cross-oneona--

jirms -"profits of otherdemandthereducesconditions,demand or - -
Promotionaland Intensity in"Market Dominationhar iHornbrook

formu-Industry"Pharmaceuticalthe USWholesale-Retail Sector inthe
definie-vilket handomination""marketbegreppetdynamiskalerat det

som:rar
foreclosemarket shareslargerfirms withof theability-the to"- -

thussmaller shares, preventingwithfirmsmarket entrythe new-to
while increasingfirms, maintainingsmallerofand growth orcorners

firms -".those dominantofmarket sharesthe - -
kommunikationsinsatser,variableromfattarmodellHombrooks som

Fakto-imitationsaktiviteter.ochproduktinnovationerprisfluktuationer,
och incitamenteninträdeshinderpåstorlekenbeskrivaattavsersomrer

produktinnovationFaktorernamarknad.berördpåinträda resp.att
tordevärdenhögreinträdeshindrande ochimitationsaktivitet antas vara

innebäraPrisfluktuationermarknadsdominans. antasinnebära högredå
högremarknaden ochinträda påaktörförminskad attsträvan nyen

marknadsdominans.ökadinnebäratordefluktuationsgrad
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I Dan Ahlmarks Mätning konkurrensintensitetuppsats inne-av -börd, problem och metoder" sammanfattas efter genomgång huren av
konkurrensteorin och olika konkurrensbegrepp utvecklats, några be-
stämningsfaktorer för konkurrens existerande samhällsregler bildar-
tillsammans den allmänna, eller generella, konkurrensmiljön i sinsom,

på olika påverkar detur, faktorersätt innefattas i begreppet mark-som
nadsmiljö. dettaI begrepp ingår bl.a. särskilda marknadsvillkor, rådan-
de regelverk företagetsI generella konkurrensmiljö ingår den kul-m.m.
turella och sociala utvecklingen, rådande samhällsvärderingar, motiven
bakom existerande lagar, landets ekonomiska och tekniska utveckling

En viktig dimension i rådande marknadsstruktur gradenm.m. är av pro-
duktdifferentiering eller substituerbarhet mellan produkter på mark-en

Ökadnad. produktdifferentiering på marknad innebär sannolikt ien
praktiken förhöjd inträdesbarriär för potentiellt nytillträdande.en

fungerandeI marknadsekonomi förekommer helt naturligten ett an-
tal inträdesbarriärer. Att påin etableradtränga marknad isenten pro-
duktens livscykel behöver inte innebära konkurrensnackdel. Enen ny
teknik kan innebära nytillkommande företag f°art.ex. att intrång-en
ningsfördel framför företagexisterande bundna till den äldreärsom
tekniken. "Dynamisk ejfektivitet" har Swann m.fl. i "Competitionav in
British Industry" definierats "the achievement of technical changesom

order lower cost".in to

2.3 Konkurrenstryck och konkurrenskraft

företagEtt inte kan redovisa tillfredsställande ekonomisktettsom
resultat har kanske för effektivitetsförsämringar ellerutsatts avta-en
gande rationaliseringstakt allt jämfört med konkurrerande företag.-
Om företaget inte sig efter omgivningens förändringar detanpassat -
omgivande konkurrenstrycket försämras dess resultat avta-genom-
gande efterfrågan till följd högre priser högre kostnader jämförtav
med de konkurrerande produkternas priser, kvalitet konven-Enm.m.
tionell konkurrensanalys fäster allmänheti uppmärksamheten på rådan-
de strukturförhållanden på den relevanta marknaden.

Rådande konkurrenstryck för det individuella företaget är ett annat
betrakta konkurrensen och dess effektivitetsätt styrmedel.att Detsom

svårt det samlade konkurrenstrycketär förmäta enskilt företagatt ett
det går allmänheti få fram Vissa indikatorer på konkurrenstryckattmen

och skillnader i konkurrenstryck mellan olika företag på olika mark-
nader.
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ochrationaliseraförmågandenliksomomständigheter attYttre egna
företag.konkurrenstrycket påpåverkarproduktionen etteffektivisera

inköpsmarlcnad, kan uppståföretagsuppstå påkanKonkurrenspress ett
säkertpåverkasagerande ochföretagskonkurrerandeföljdtill avav

har påfrån utlandetKonkurrenskonsumtionsvalköpamas senarem.m.
betydelseKonkurrenstiycketskonkurrenspress.påtagliginneburitår en

Oftamotåtgärder.lämpligavidtaförmågaföretagetspåberor bl.a. att
utvecklings-ochkreativitetendendärsituationerdetkan egnavara

finnsdetviktigtkan dåroll. Det attspelarmöjligheterna stor varaen
lämpliga motåt-vidtaförtillgängliga attföretaget ärinom somresurser

företagetstroligenförvärrarföretagetinompågärder. Brist resurser
konkurrenssituation.

företagkonkurrerandekonkurrenstryck påföretag ge-När utövar
be-konsumenternasförskicklighet mötaattutnyttjande egenavnom
hardistributionochproduktionieffektivitethöjdoch/ellerhov genom

marknaden.inverkan påpositivsannoliktdet en

koncentrationochKonkurrens2.4

välmedkonfliktinödvändigtvisstår intekoncentrationsgrad enHög
priserför högariskvissdockfinnsdetMenkonkurrens.fungerande en

ökat. Jukoncentrationsgradenkostnader närföretagenstillförhållandei
pris-riskdestobli, större atttenderarmarknad attoligopolistisk enmer

detbliruppstårmonopolsituationOmpassiviseras.konkurrensen en
prissänk-uteblivnaföljdtillmonopolvinstertillmöjlighetergoda av

ningar.
klaraenligt vissabedrivasskallkonkurrensfungerandevälEn

fallvissaIekonomisktfungerande system.välhaSyftetregler. ettär att
formerolikaundvikaförkonkurrensfrån attavstå avmåste man

konsumentpoli-makt.ekonomisk Inommissbrukochineffektivitet av
individuelladetFörmarknadsstyming.kompletterandeskertikens ram

inriktatföretaget ärkonkurrensfungerande attvälinnebärföretaget en
eller tjänsterdeframtagandetuppgifter sommeningsfullapå varorav-

olika företagtävlar attOftaför.betalaberedda omattkonsumenterna är
dåområde. Detifrågavarande ärpåkonsumentefterfrågantillgodose
deellerdetbetyderdetvillkor attlikapåskerkonkurrensenviktigt att -

tillefterfråganökandesuccessivtfåreffektivtföretag är mest ensom
konkur-prislägrenågot äntillsinasälja ettkandeföljd att varorav

fåttvaruutbudetframtagningenförkostnadernaefter det avattrenterna
byggerkonkurrensenfungerandeVäldenförRamverkettäckning.full

lägre gränszonkonkurrensmedlet priset- somförtvåpå engränszoner
försina"underprissätta" attfårintestorföretag varorinnebär ettatt
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kunna sälja dem till så lågt pris de själva inte fåratt full kostnads-
täckning. Det har förekommit företagatt ett större underprissatt tiden
för slå konkurrent.att ut När konkurrenten utslagen kanär denen kvar-
varande aktören förutom lägga sig till medatt den utslagnes mark--
nadsandel höja priset rejält för igen de underskottatt ta under-- som
prissättningen skapat. För aktör eller mindre domineraren som mer en
marknad eller monopolistär på ifrågavarande marknad finns det en

förövre prissättningen.gränszon Var exakt denna gårÖvre gräns är
inte lätt fastställa. Pris, kostnaderatt och vinster centrala begreppär i

bedömning. "Alltför höga priser" brukar leda till intresseten ökaratt
för nytillträdande aktörer på denna marknad. Samhällets konkurrens-
vårdande myndigheter har skyldighet vidta åtgärderatten mot en
monopolist tillämpar alltför höga priser på sina åtgärdersom varor -

"missbruk dominerande ställning".mot av
Problemet för nytillträdande aktörer kan olika former inträ-vara av

deshinder det kan offentliga regleringar, investeringskost-storavara-
nader, stordriftsfördelar, etablerade ställningar på aktuella marknaden

Koncentrationsgraden inom den svenska industrin förhållande-m.m. är
vis hög det inte klarlagt denär relativt höga koncentrations-men om
graden i Sveriges industri har varit konkurrensfördel eller -nackdel.en
En tendens till högre koncentrationsgrad föreligger i små länder som
vill utnyttja aktuella stordriftsfördelar i den internationella konkurren-

Vissa tendenser antyder högre koncentrationsgradatt ofta ledersen. en
till lägre och inte högre priser Demsetz 1973. Den svenska relativt
höga koncentrationsgraden har minskat något under år, fram-senare
håller Stefan Fölster och Sam Peltzman i kapitel iett rapporten
"Välfärdsstat omvandling" 1995.i

Koncentrationen inom det svenska näringslivet har undersökts vid
flertal tillfällen. På 1960-taletett påvisade C-H Hermansson påtagligen

ägarkoncentration i det svenska näringslivet. Senare på 1960-talet gav
koncentrationsutredningen beskrivning storföretagens ägarstruk-en av

och betydelse. Nils Olov Stålhammartur år 1990 studiernautgav
"Concentration, Prices and Profitability Swedish Manufacturingin
Industry" "Collusion and Concentration Swedishin Manufac-samt

Industry". Mellanturing åren 1965-1978 ökade den genomsnittliga
koncentrationsgraden de fyramätt inhemska företagensstörstasom-
andel totala inhemska försäljningen i industrin från 0,50 till 0,58.av -

Stefan Fölsters och Sam Peltzmans studie visade produktions-att
koncentrationen genomsnittligt Herñndahl-indexmätt summanettsom

kvadraten företagens marknadsandelar sjunkit från 0,56 till 0,48av av
mellan åren 1976-1984 för därefter ligga kvar på den lägre nivån.att
Minskningen berodde på de företagens marknadsandelaratt större
minskat, vilket inte nödvändigtvis måste betyda konkurrensen ökat.att
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produktivitets-företagensdebetyda störrealternativt attkanDet
påtagligtnågotskettharförändring utanDennaminskat.försprång

konkurrenssitua-antydervilketindustrisektorn-tillnytillträde svagen
bådaikoncentrationsgrad kanochmellan vinsterSambandettion.

vinster,till högaledakoncentrationsnivå kanhögriktningama en- företageffektivtpåtecken ettkanvinstnivå somhögeller varaen
koncentrationsgraden.ökatvilketmarknadsandelaruppnått stora -

ställningdominerandeocharkoncentrationSälj2.4.1

marknads-vidbetydelsevanligtvisläggs storkonkurrensanalyserI
ungefärligaderasochmarknadpåsäljareantaletstrukturen en- livsmedels-fleraPåkoncentrationsgraden.dvs. avmarknadsandelar,

mark-väsentliglantbrukskooperationenhardelsektorer enindustrins
delsektoreller ärbranschinomKoncentrationstendensernadsandel. en

såvälmåstetydligtochklartkonkurrensbegränsningsfenomen somett
detanalysen ärprincipielladenIbeskrivas.uppmärksammas som

dominerandekonsekvenservilkabedömaförsöka som enviktigt att
sammanhängerKonsekvensernaha. van-kanföretagförställning ett

dominerandedenmotivvilkamedochvilket sommed på sättligtvis
verk-praktikeninnebär i attKoncentrationuppkommit.ställningen

företag.någraellertill ettalltmerbransch centrerasinomsamheten en
för-totalabranschensandeldensåsomKoncentrationsgraden mäts av

för.företagenledandede svararsäljning som
iföretagEttbegrepp.olikatvå enbransch kanochMarknad somses
detutanförföretagfrånimportkonkurrensföroftabransch utsattär

närliggandeblirsnävbranschavgränsningen görslandet. Omegna
påsäljarepotentielladvs. sammakonkurrenter,företagbranschers

del-olikabeståendebetraktasockså avkanbransch sommarknad. En
kon-landetdeliskäl. Företaggeografiska avenmarknader, t.ex. av

iföretagmedutsträckning sammanågon störreiofta intekurrerar
marknadsandelföretagsEttlandet.delarandrailiggerbransch avsom

konkurrenssituation.företagetspåmåttotillfredsställandekan ettvara utgåförsökahärmed kan atttillkomma rätta varaförsökaEtt sätt att
denochkonkurrenstryckpå egnaeffekternakonsekvensernafrån -

konkurrensmiljön.
skall växaföretagetföretagsledningen atthosviljaoftafinnsDet en
föreligger.alltidintevilketförmåga växa,också attkräverdetmen

medförakan attmarknadenpåställningstarkochStordriftsfördelar en
dominerasmarknadenförstärks. Omkoncentrationsprocessföretagets

brukarsåoligopolsituationråderdetstorföretagantal en -omettav - varandra.bevakaroligopolenDe storastanna.koncentrationsprocessen
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Tendens oligopolistisk konkurrenssituation påmot marknad kanen en
innebära priset konkurrensmedel passiviseras. finnsatt Detsom annars
såväl positiva negativa effekter koncentrationsprocess. Ensom av en
positiv effekt koncentration kan leda till ökadeär möjligheteratt att
utnyttja stordriftsfördelar i produktion och distribution, dvs. lägre kost-
nader. företag effektivareEtt andra företag inom branschenär änsom
kan på andras bekostnad. företagetOm så småningomväxa uppnått en
dominerande föreliggerställning risk för företagsstrukturen konser-att

och överlägsenheten eller försvinner. Koncentration kanavtarveras
innebära effektivamindre företag köps effektiviseras.och Menatt upp

koncentrationsprocess kan också innebära konkurrenstrycketatten
sjunker och förblir lågt. kan oftaDet svårt klart påvisa deattvara
negativa effekterna vid koncentrationsprocess vilket innebär detatten

svårt for lagstiñama stipulera villkor och regler för konkurrens-är att
övervakande myndigheter. finnsDet dessutom möjligheter till extern

barapåverkan på konkurrensen inte säljarna producenterna kan-
påverka konkurrensförhållandena mellan köparna köparnaävenutan
distributörerna kan påverka konkurrensförhållandena mellan säljarna.

möjligt faktisk och/eller potentiell påverkan kon-Det påär att extern
fungerandekan hindra effektivt konkurrens.kurrensen på-Externen

verkan mellan aktörsgmppema kan förekomma det mångaäven när är
ökar olika delarföretag. Om koncentrationen inom livsmedelsindu-av

innebäraförädlingsled kan det möjligheterna till påver-strins att extern
också ökar, vilket i sig kan innebära hot konkurrensenskan ett mot

effekter.positiva

Köparkoncentrationens betydelse2.4.2

påverkas bl.a. köpamas ställningbranschKonkurrenssituationen i aven
leverantör i allmänhetoch agerande. kan i allmänhet bytaKöparna men

och efterhand utvecklas rela-köper de från och leverantörsammaen
tillknyter köparen leverantören. hårdaretioner och arbetsrutiner Jusom

blir till leverantör desto tenderar kon-knutna köparna sedan meren
sjunka. finns ofta köpare i olika led. köparekurrenstrycket Nu Enatt

detaljhandelsköparekan den slutligekan grossist, nästa menvara vara
dagligvaruhandelnköparen konsumenten. Huvuddelenär av som-

har sedan länge varitsäljer livsmedel till slutköparen, konsumenten -
block Dagab, och Inköps-koncentrerad inom ICA KF.tre stora -

centraliserade och säljarna måste vända till någonbesluten sigär av
dessa dominerande köpare. Förekomsten dominerande inköps-tre av

får inflytande på konkurrensför-block innebär köparna ett stortatt
föregående leden livsmedelsförsöijningen.hållandena de inom Ii

2-17-0455
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påverka konsumenternasdagligvaruhandelnkanvilken utsträckning
tillverkarnascentraliseringdagligvaruhandelnsPåverkarproduktval

konkurrenspolitikfinnsmöjligheterVilkabeslutsfattande att genom
från daglig-påverkanönskvärdickemotverkakonkurrensregleroch en

tillverkarledetkonkurrensförhållandena inomvaruledet på
konsumentensinflytandehandelsledet överallmänhet harI ett stort

förpreferensermycket starkaharkonsumenternavaruval. Endast om
Följandeobefmtligt.ellerlitetinflytandehandelsledetsså ären vara

konsumenten:förede två ledenfaktorer iViktigarebeskriverfaktorer

valpåverkar konsumentensDagligvaruhandeln genom
inköpspolitik,ochsortiments--

placering,ochtillgänglighetvarornas-
med konsumenternakommunikationochkunskapbutikspersonalens-

försäljningsarbetet,i
konsumentinfonnation,-
prispolitiken,-

marknadsföringsåtgärder.olika-

varuvalÄven påverka konsumenternaskanproducentledet genom
kvalitet,ochutformningproduktens-

slutkonsumentensåvältillriktademarknadsföringsåtgärder som-
handelsledet,

mark-denstärkandeochkonkurrenteraktioner egnagentemot av-
konsumenten.ochhandelnnadspositionen gentemot

inflytandetillverkarnasvarithaförefallerår attpåTendensen senare
dockTillverkningsledet haravtagit.varuval harkonsumenternasöver

andraochextrapriseråtgärderindirektamöjligheterhaft somatt genom
ochtillverkaremellansamarbetsformmarknadsföringsåtgärder en-

varuval.konsumenternaspåverkahandelsledet - tillverk-så hardecentraliseratbeslutsfattande ärhandelsledetsOm
mark-olikapåverka inköpenmöjligheterningsledet att genomstora

församordnatbeslutsfattandet ärdäremotnadsföringsåtgärder. Om
marknadsförings-ochinköpspolitikenbutiker,stora omavgrupper

föreliggersådagligvarublock,centraliserade inom storaåtgärderna är
buti-tillverkningsledet. Omköparsidanfrån överinflytandestortett

föreliggerså störrevaruinköpförindividuelltharkerna ansvar
före-situationdennaitillverkarna ävenfrånpåverkansmöjligheter men

försvårigheterochinköpsamordnadeform enofta någonligger av
sorti-omfattandeexisteranderedanisinafå in ettproducent att varor

ment.
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Ett viktigt område gradenannat är centraliserade förhandlingarav
rörande pris- och inköpsvillkor mellan inköpssidan och producentsidan.
Stora inköpsblock kan sannolikt förhandla fram bättre villkor från vissa
tillverkare andra. tillverkareVissaän kan följd härav kort-som en
siktigt försämrade ekonomiska villkor för sin verksamhet. Samman-
fattningsvis harså i allmänhet handelsblocken i sortimentfrågor och
prisfrågor möjligheter påverka producentledet.stora finnsDet dockatt
också handelsledet inte kan undvara. På tillverkningssidanvaror som
finns monopolister och företag med dominerande ställning. Deras varor
har given plats. Därtill förekommer konsumenterna haren varor som
starka preferenser för och vilka handelsledet inte vill och inte kan und-

tillverkareVissa kan ha problem med få in sina i någotattvara. varor
de blocken. kan förekommaDärutöver tillverkarestora attav en som en

längre tid haft sina i antal butiker plötsligtstörreett ettvaror genom
centralt beslut ställs inför inställda inköp. Tillverkama måste ofta med
olika medel arbeta för deras får tillfredsställande behand-att varor en
ling inom handelsledet. viktigt tillverkarensDet inteär står iatt varor
någon hörna butikeni där de dåligt. Tillverkama har ofta svårig-syns
heter bygga stark förhandlingsposition handelnatt gentemotupp en

stärka konsumentpreferenserna för deatt Det ärgenom egna varorna.
enklare stärka relationerna med handelsledet vilkas uppfattningaratt -
och kanbehov komma bli viktigare konsumenternas. sådanEnänatt
situation kan resultera effekteri negativa produktkvaliteten,på pro-
duktutformningen och utbudsvariationen.

Prispolitiken viktigt konkurrensmedel från tillverkningsledetär ett
blocken i handelsledet. Därtill finns olika konkurrensmedelgentemot

generellt-gäller dvs. kan dra till sig köpare från vilketsom som som
helst de konkurrerande blocken såsom exempelvis olika rabatter,av -
reklambidrag, ansvarstagande för arbetsuppgiftervissa Centrali-m.m.
serade inköpsbeslut köparsidan ökahos kan på producenternapressen

rationaliseringar sänka kostnaderna. Dålig lönsamhet hosatt genom en
tillverkare och osäkerhet handelsledet kan försvåra beslutgentemot om
rationaliserande förändringar. producenter harStora starkare för-en
handlingsposition små, individuella tillverkare. Ofta tvingar kvanti-än
tetsrabatter och bonussystem köpande handelsföretag koncentreraatt
sina inköp till något de blocken. ochKoncentration centrali-storaav

beslutsfattandetsering inom handelsledet kan medverka till och för-av
klara koncentration tillverkarledet.inom Risken tilltagandeär att en
koncentration handeln medförinom sådan koncentration inomen pro-
ducentledet konkurrenstrycket på de individuella producenterna bliratt
så priserna inte kansvagt att pressas ner.

På vilka områden har konkurrensen återverkande effekter Utbudet
påverkas liksom kvalitet. Konkurrensen har ocksåav varor varomas
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distribution,ochproduktionieffektivitetenpååterverkningar varornas
ekonomiskadetinfonnationsflödet inomliksompåverkaspriser sys-

rådande strukturendenföretagen inompåskerPåverkan mentemet.
Risker finnsåtgärder.strukturförändrandeocksåsuccessivt genom -

tillverkarledetinomförsämrad konkurrensförpåpekats ovansom -
handelsledet. Enbeslutsfattandet inom centra-centralisering avgenom

möjligheterökadeinnebärhandeln attbeslutssituation inomliserad
indirekt viaochdistributionbåde inomstordriftsfördelarutnyttja -

inteSamtidigt kanproduktion. ute-inomstrukturförändringar man-
tillverk-konkurrenstryck ialltför högtochosäkerhetökadsluta etten

rationalise-angelägnatillmöjligheternaförsvårakanvilketningsledet
ringar.

förhållandenkonkurrensbegränsandeformerolikafinnsdetOm av
till-mellankonkurrensenpååterverkningardefårhandelsledetinom

förhållanden krävasådanaunderviktigtkan attverkarna. Det vara
block-såolika leverantörer attsidahandelnsfrån gentemotneutralitet

återverk-konkurrensbegränsandefårbeslutsåtgärder intecentralaens
tillverkar-frånförsäljningselektivförekomstenLikasåningar. är av

konkurrensbegränsandeformerAndrakonkurrensbegränsande.ledet av
vissköpasystematiskt vägrar atthandelsföretagagerande enär ettom

konkuirenssynpunktfrån attviktigtDet enäventillverkares ärvaror.
Diskri-produkter.leverantörersolikaförtillämpasprinciplikformig

gällerdetleverantörer närvissasidahandelns gentemotfrånminering
prissättning ärdenifrångåttinnebär sommarginalpålägg att man

måsteAlla leverantörermotiverad.kostnadsmässigt gesochmarknads-
sned-skallkonkurrensvillkorenför intebehandling attlikformigen

prisdiskrimineringochleveransvägran enformer somOlikavridas. av
konkurrens-handelsledet äriköparetillämpareventuellt motleverantör

begränsande.
analyseraviktigtdet attärkonstateraskan attAvslutningsvis noga

pååterverkningar varuut-dessochkoncentrationdagligvaruhandelns
livsmedelsindustrin.inomkonkurrensenochbudet

marknadsekonomiinomKooperation2.4.3 en

for-fisketochjordbruketinomproduceraslivsmedelsråvarorDe som
Jordbruketskonsumtionsprodukt.tilllivsmedelsindustrininomädlas en

lantbrukskooperativavialivsmedelsindustrinregel tillförsråvaror som
livsmedels-ledet iförstaslakteriemaanimaliesidan ärPåföreningar.

slakteri-föreningsägdadenivanligtvisingårslakteriemaochkedjan
livsmedels-tillvidareförs köttetstyckningochslaktEfterrörelsen.

försMjölkenförsäljning.förhandelntillellerförädlingförindustrin
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från gårdarna till mejerier där den vidareförädlas till främst konsum-
tionsmjölk, grädde, och Mejeriemasmör organiserade i mejeri-0st. är
föreningar anslutna till Svenska Mejeriers Riksföreningär SMR.som
Spannmålen hanteras först spannmålshandeln inom lantmännen-av
föreningar sammanslutna i Svenskaär Lantmännens Riksförbundsom
SLR och sedan privat handel. Spannmålsleveransema går från går-av
darna till siloanläggningar för invägning, kvalitetsbedömning, torkning
och lagring. Sedan spannmålen till kvamindustrin. Fiskadtransporteras
fisk köps först 160 fångstmottagare från yrkesfiskare. Frånupp av ca
fångstmottagare fiskengår sedan vidare till partihandeln eller till
livsmedelsindustrin för förädling.

del livsmedelsindustrinsEn råvaror kommer importvägen. Inomav
livsmedelsindustrin har kafferosteriema frukt-, bär- och grönsaks-samt
konservindustriema importberoende.ett stort

Kooperationens roll deninom svenska livsmedelsindustrin för-är av
hållandevis betydelse. Kooperation innebär samarbete mellan indi-stor
vider och företag. Samarbetet syftar till bra ekonomiskt resultat förett
de kooperationeni samverkande aktörerna.

Lantbrukskooperationen liksom konsumentkooperationen är upp-
byggda för tillvarata sina medlemmars intressen. Medlemmarna haratt
också möjligheter påverka verksamheten. konsumentkooperatio-Iatt

medlem egenskapi konsument medan lantbruks-ärnen man av
kooperationen uppbyggd föreningar med företagareär med-av som
lemmar. Lantbrukskooperativa rörelsen horisontellär en samman-
slutning jordbrukande företagare i dag söker vertikala integra-av som
tionsvinster skalfördelar, samverkan oligopolistisk köparsida,mot-
samverkan för effektivisera transaktionsverksamheten och därmedatt
reducera kostnaderna Räknat i omsättningstermer liggerså denm.m.
svenska lantbrukskooperativa rörelsen på nivå Sverigessamma som
allra företag.största

En marknadsekonomi förenlig med lantbrukskooperativär en
rörelse det skapar problem för de föräven den kon-om som ansvarar-
kurrensrättsliga lagstiftningen. Professor Olof Bolin vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet i Uppsala hävdar den svenska konkurrenslagen slåratt
blint samarbete och marknadsdominans. Konkurrensen kon-mot om
traktsformeräöretagsformer fundamental marknadsekonomi ochär i en
den kooperativa företagsformen berättigad företagsform,är ävenen

den inbegriper samarbete mellan företag.genuint Den trotsom synes
inbyggda organisatoriskasina svagheter likväl framstå effektivsom en

lösning på kooperativt spel där kollektiva finns hämtavinsterett att
den motverkar marknadsmakt och den kan exploa-att attgenom genom

svårfångade skalfördelar. Olof-" Bolin, Ekonomisktera annars - -
Debatt 1996.6nr
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Ordeti Sverige.gamla traditionerrörelseidén harkooperativaDen
betydercooperativordetlatinskafrån detkommer"kooperati0n" som

samarbete.
kooperation påbeskrev1981:60SOUKooperationsutredningen

följande sätt:
och förorganiseradföretagsform attKooperation"- är aven--

till-skall kunnaverksamhetekonomiskgenompersoneravgrupper
kunder,exempelvisdär deområdenpågodose intressensina som

-"direktharsysselsattaboende ellerleverantörer, engageman - -
denförslag skrevskooperationsutredningensgrundvalPâ nuva-av

Företagsformen1987:667.föreningarekonomiskarande lagen om
ekono-associationsform. Ensärskildnågoninteförutsätterkooperativ

kooperativ. Inter-kanaktiebolagsåväl ettföreningmisk ett varasom
grundsatserantalantagitharIKAAlliansen ettKooperativanationella

någotantagithar inteEUkooperation.begreppetbeskriversom
föreslagitharEU-kommissionenkooperationsbegreppenhetligt enmen

Romfördragetsförening. Ikooperativeuropeiskassociationsfonnny -
medföreningarkooperativalikställsstycketandraartikel 85RF:s

Århandelslagstiftning.civil- ochsubjekt iassociationsrättsligaandra
med stadgarrådsförordningarförslag tillframkommissionenlade1992

före-kooperativaeuropeiskaochföreningarideellaeuropeiskabl.a.för
ningar.

EU-parlamentetbehandlats samtharförslagKommissionens av
FörslagetECOSOC.kommitténsocialaochekonomiska euro-om

underarbetsgrupphänförts tillharföreningarkooperativapeiska en
blevsedan Sverigearbetearbetsgruppensdeltar iSverigeministerrådet.

medlem i EU.
företag såkonsumentkooperativaellerproducent-gällerdetsigVare

förförutsättningvilkaverksamheternai ärbindningarförekommer en
deeffekterpositivaharbindningarDessaföretagsfonnen. ommen

otillåtna.blir deomfattandealltföroch blirför långtutvecklas
betänkandeutredningensFöretagskooperativatillharWahlNils

rättsligakooperativsröranderättsutlåtandeavgivit1996:31SOU ett
2.kap.sekonkurrensrättEG:sställning inom

i
konkurrenseninternationellaDen2.5

marknadsmaktochInternationalisering2.5.1

förklaraförursprungligenanvändes attfördelarkomparativaTeorin om
handel.internationellpåtjänaskulle kunnaländernaenskildadeatt

gränsskyddolikahaftländerallaharteori så typerdenna avTrots av -
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politiska, säkerhetsmässiga eller andra skäl. Gränsskyddet på jord-
bruksvaror har länge varit och i många fall fortfarandeär högt.- -

Teorin komparativa fördelar ursprungligen framtogs Adamom av
Smith i merkantilistiskt samhällssystemett på 1700-talet. Under 1800-
talet började industrialismen och David Ricardo visade de enskildaatt
länderna inte behövde ha absoluta fördelar andra länder förgentemot

tjäna på internationell handel.att Ricardo tittade framför allt på utbud
och kostnader på efterfråganän vad Adam Smithsnarare som var
huvudsakligen inriktade sig på. Enligt Ricardo sammanhängde varu-
värdet med arbetskostnad. John Stuart Mill fortsatte funderavarans att

komparativa fördelaröver och inriktade sig på den tillgängliga mäng-
den arbetskraft.

På tid utvecklade de två svenska ekonomema Eli Heckschersenare
och Bertil Ohlin modell visade priset på produktatten som en ges av
hur andel olika produktionsfaktorer produktenstor innehåller samtav
priset på dessa produktionsfaktorer. På 1950-talet visade Wassily
Leontief teorin komparativa fördelar inteatt entydigt medstämmerom
verkligheten Leontiefparadoxen.

Begreppet marknadsmakt används ibland för beteckna den möj-att
lighet eller företag har för bestämmaett priserattsom en grupp av- -
och konkurrensvillkor på marknad. företagEtt med marlmadsmakten
kan högre pris det pris skulle möjligtta ut ett än att ta utsom vara om
det rådde fullständig konkurrens på marknaden fråga.i

Sveriges inträde i har inneburitEU integreringett stort steg mot en
de europeiska marknadema. Hela efterkrigstiden har karaktäriseratsav

Ökadminskning handelshinder och ökad internationell handel.av av
internationell integration innebär inte bara den faktiskaatt ävenutan
den potentiella konkurrensen ökar. IMaktutredningen SOU 1990:44
framhölls empiriska studier för olika länder bekräftat ökad im-att att
portkonkurrens minskat företagens vinstnivåer dvs. begränsat deras-
marknadsmakt.

Intemationaliseringen har i dag medfört helt ändrade förutsättningar
för de ekonomiska aktörerna. förekommerDet företag ingårattnumera
i internationella bolagsallianser IFA. Förändringar världsekonomini
påverkar företagen och ändrade företagsstrategier påverkar regering-

internationella politik. Allmänt kanså hävda före-sett attarnas man
har snabbaresig till de ändrade globala villkorentagen vadanpassat än

regeringarna gjort. Tidigare internationella regler framtogs av rege-
ringarna på de konkurrensproblem uppstod på världs-som svar som
marknaden. dag denKan i underförstådda regelmodell varit rådan-som
de sedan år för den1945 internationella handeln och byggt på rela-som
tionerna mellan företag och regeringar bestå Svaret nej ianges vara
boken theManaging World Economy" 1993 då modellen legatsom
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globalainför deföråldradorganisationindustriell ärförgrund nyatill
meddagimåsteoch den ersättaskonkurrensvillkoren en ny.

intematio-deniframträtttidpåamerikansk ekonomEn senaresom
verkviktigare ärMichael E. Porterkonkurrensdebatten ärnella vars

1990. Enårutkom"of NationsAdvantage"The Competitiveboken som
internationellai denframgångsrikförförutsättningarna att varaav

i denframgångsriktfrågaiföretaget ärenligt Porter attkonkurrensen är
världs-länder såflesta ärdeFörkonkurrensen.nationellainhemska,

denlägreväsentligt änjordbruksprodukter egnapåmarknadsprisema
världsmarknadsprisema ärrådandeDepriser.jordbruksproduktionens

länder.enskildafrånöverskottsutbudbl.a.påprissättning storaen
deleninternationellt omsattaden avdock attbörSamtidigt noteras

s.k.desåliten,mycketjordbruksprodukter ärvärldsproduktionen av
rådaskulle intejordbruksprodukterpå omvärldsmarknadsprisema

medvärldshandelhelt fnEndessafri förheltvärldshandeln varor.var
sänkning,litenmycketinnebärasannoliktskullejordbruksprodukter en
ländernasenskildadealls,prissänkningmed ingenochtill aveller

jord-vidareförädlarlivsmedelsindustrinkanDäremot somprisnivåer. -
Enligtmarknad.avregleradpåutvecklasochverkabruksprodulcter en- handelninternationelladenifördelarkomparativakanteoriPorters

åtgärder.kompetenshöjandeutvecklasochförvärvas egnagenom

EuropeiskainförLivsmedelsindustrin2.5.2
EMUUnionenMonetära -

Maastrichtiundertecknades etti EUinträdeSverigesföreårDrygt ett
utbyggnadbetydandeinnebärMaastrichtfördraget, enunionsavtal. som

ekono-skapabeslutet attfrämst enEUinomsamarbetet genomav - valuta.påsiktemedEMU gemensamunion enochmisk monetär -- svenskadengårskapasskulle pen-unioneuropeisk monetärOm en
ECB.centralbank-europeisktillförloradautonominningpolitiska en

dåskulle ersättasväxelkursensvenska av enrörliganärvarandeförDen
harSverigeunionen.europeiska monetäradeninomväxelkursfast

EMU-ochMaastrichtfördragettillsiganslutitEU-inträdetgenom
tillövergångendelta ibundet enSverige attDärigenom ärbeslutet.

upprättadvalutan varaDenEU-valuta. avsesgemensammagemensam
mindredvs.1999januariden ltillämpas ombörjaför1998hösten att -

genomförandetiellerfasen tre avtredje stegdenår. Dettvå ärän
införas.och atteuro-sedlar euro-myntplaneras2002julilEMU. Den

länder-konvergenskravfemangivitshar somMaastrichtfördragetI
konvergenskravenfemEMU. Deiinträdakunnaföruppnå attmåstena
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gäller inflationstakt, ränteläge, växelkurs, budgetunderskott och stats-
Årskuld. 1995 klarade Sverige endast dessa krav denett svenskaav -

inflationsnivån lägre EU:s krav.än De länder den l januarivar som
1999 inte uppfyller de uppställda konvergenskraven kan inte inträda i
EMU. kommerDe då undantag från kravetatt inträda i EMU.attges
Däremot måste landet så snabbt möjligt söka uppnå de ställdasom
kraven i fall kommer sannolikt EU vidtaannat sanktioneratt mot-
ifrågavarande medlemsland. Prövningar landet uppnått konver-av om
genskraven kommer löpande inom EU.göras Genomförandetatt av

planerat till den januaril 1999,steg innebärtre, Europeiska Central-att
banken for de enskildaöver ländernastar penningpolitik,ansvaret att
växelkursema låses slutgiltigt samtidigt den valutansom gemensamma
införs.

I framlagd vid Linköpings Universitets ekonomiskauppsats insti-en
tution hösten 1995 analyseras konsekvenserna för livsmedelsindustrin
till följd EMU-anslutning "EMU och den svenska livsmedels-av en -
sektorn makroekonomisk konsekvensanalys" AnderssonPeteren av-
och Carl Johan Lindén.

förändringarDe följer svensk EMU-anslutning bedömssom en
säkerligen ha inverkan på den svenska livsmedelsindustrinstoren
liksom andrapå många sektorer. Den slutgiltiga låsningen växel-av
kursema innebär Sverige kaninte försöka stabilisera det ekono-att
miska läget växelkursförändring vid internationellstörregenom en
förändring vid utbudsförändring. Ett genomförandestörret.ex. en av-

förväntasEMU ha relativt direktasmå effekter däremot medföramen
starkt ökade behov regionalstöd. kan kommaDet innebäraatt attav
CAP EU:s jordbrukspolitik utvecklas regional-igemensamma- -
politisk riktning.

En risk sammanhänger med i vilken utsträckning de enskildaannan
ländernas utrikeshandelsstruktur skiljer sig åt. Vidare det viktigt medär
viss rörlighet gällervad arbetskraft och löner för klara anpassnings-att

vidEn vinst upprättandet EMU transaktions-är attprocessen. av
kostnaderna samband medi Valutaväxling minskar. beräknasEMU
komma bidra till lägre i Sverige, vilket falli så skulleräntoratt vara en
icke föroväsentlig vinst livsmedelsindustrin. Livsmedelssektom är mer
kapitalintensiv andra industrisektorer och påverkas därför högaän av
realräntor. På jordbruksområdet sannolikt direkt effektär en av upp-
rättandet det försvinner,EMU vilket inteagromonetäraatt systemetav
beräknas medföra några effekternegativa för den svenska livs-större
medelssektom Sverige ansluter tillsig På det skattepolitiskaEMU.om

kanområdet på sikt harmonisering framför allt företagsbe-en av
skattningen och kapitalbeskattning förväntas, Sådana skatteändringar
beräknas inte ha effektså på livsmedelssektom vilket däremotstor en
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kanmomsskattesatsemahannoniseringförväntadframtida av -
livs-påmomsskattesatsensänkninginnebäraskullevilket troligen av

dag blibedöms iCAPeffekter pådirektaEMU:sSverige.medel i
tyder påMycketregionalstöd.behovökadetillledasmårelativt avmen

medlems-samordning. EttfinanspolitiskkrävakommerEMU attatt en
spänningskapardå detförblifår intebudgetunderskott stortlands

harmoniseringökadställas påkommervarför krav att avEUinom en
skatter.indirektaochdirektaalltframför

beräknasbörjanfråndeltarSverigeochgenomförsEMUOm --
Samtidigtvinster.vissakunnalivsmedelssektom görasvenskaden

delta-svensktså kommerAllmänt ettrisker. settnaturligtvis vissafinns
svenskadenkunnasamarbeteeuropeiskt attfördjupatgande gei ett

mark-den inrepåutvecklasmöjligheter attlivsmedelsindustrin stora
naden.

svenskadenuppgivandetfråganharEMU-debatten rests avI om
penningpolitiskaoch auto-penningutgivningsprivilegiumriksbankens

svenskFrågangrundlagen.svenskadenmed omförenligtnomi är
riks-Sverigeskomma avgörasslutligen attkanEMUtill avanslutning

imedlemskapsförhand-Sverigeframhållitsdock attharEUFråndag.
Danmark ochundantag.ellerreservationerEMUgodtagit utanlingama

Maastrichtfördraget.enligtEMUutanförståharStorbritannien rätt att

Konkurrenslagstiftningen2.6

19932. Lagenjulidenkraft 1trädde ikonkurrenslagengällandeDen nu
EG:stankenoch ärkonkurrensregler attEG:skopiahuvudsakiär aven

förhållan-inhemskaförnormbildandeskallocksåkonkurrensrätt vara
års1982iordningenbärandedenMissbruksprincipen,den. varsom

iförbudslinjeutveckladförfönnåntillkonkurrenslag, övergavs en
proposition3regeringensAvkonkurrensrätt.EG:smedenlighet

uppnåmöjligtlångtsåmed lagensyftena att somframgår ett varatt av
dock;gjordesförbehållVissaregelverk.med EG:srättslikhetmateriell
dragspeciellaharsammanhangvissaiEG-rättenpoängteradesdet att

konkurrens-nationelltillämpningenvidgällandesig eninte avgörsom
handelshinderelimineraintegrationsmålet attsträvanfrämstlag, -

behövakananpassningarnämndesVidare attmedlemsstaterna.mellan
landeteftersomSverige,gäller iförhållandensärskildadetill somgöras

glestochcentrala Europa ärtillförhållandeibelägetavlägsetär
befolkat.

Konkurrenslag.2 1993:20SFS
3 1992/93:56.Prop.
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Det bör det finnsintepoängteras någon skyldighetatt för Sverige att
utforma sina interna konkurrensregler i enlighet med EG:s konkur-
rensregler. I kraft EG-rättens överhöghet får dock inte nationell rättav
förhindra EG:s konkurrensrätt får full genomslagskraft4.att

Trots det egentligen fråga ochatt är rättsordningom en samma -
därav begränsningen utformas den nationella för sig ochrätten EG--

för sig. EG:s konkurrensreglerrätten tillämpliga samhandels-är om
kriteriet artikeli 85.1 iRomfördraget uppfyllt. Avtal ellerär samord-
nade förfaranden faktiskt eller potentiellt påverkar samhandelnsom
mellan länderna skall således bedömas enligt EG:s konkurrensregler.

utesluterDet dock inte samtidig tillämpning svensk konkurrens-en av
så länge denna begränsarinte EG-rättens fullarätt, genomslagskraft.

Regelsystemen har i princip skilda skyddsobjekt; EG-rätten gäller den
mellanstatliga konkurrensen och den svenska den inomstatliga. Irätten
praktiken visar det sig ofta komplicerat fastställa samhandels-att om
effekt uppkommer och därmed EG-rätten tillämplig ellerärom

ÄndamåletKonkurrenslagen har till syfte främja konkurrensen.att
"undanröja och motverka hinder för effektiv konkurrensär att ien

fråga produktion och handel med och andratjänsterom av varor,
nyttigheter". skyddsintresseLagens primära således samhällsekono-är
miskt. Emellertid oftadet svårt vadär avgöraatt ärsom sam-
hällsekonomiskt effektivt. hög gradI detta beroende den eko-är av
nomiska bakgrunden och de effekter på marknaden visssom en
konkurrensbegränsning kan deti enskilda fallet. Lagen karak-generera

sidantäriseras å juridisk/teknisk struktur där olika kriterierena av en
stegvis. första handDetta i rättssäkerhetuppnå ochärprövas sättett att

Åförutsebarhet för marknadens aktörer. andra sidan präglas dessa
prövningar komplicerade intresseavvägningar där framför allt eko-av

funktionellanomiskt aspekter avgörande. denTrots juridiskt/tek-är
niska prägeln förhållandevisregelsystemet och mottagligt förär öppet
ekonomiska överväganden och argument.

Både ochi juridiska ekonomiska sammanhang brukar skiljaman
mellan horisontella och vertikala avtal. Avtal mellan företag i samma
led, mellan producenter, kallas horisontellatvå avtal. Med verti-t.ex.
kala avtal överenskommelser mellan företag olika led,i avtalt.ex.avses
mellan producent och distributör. Indelningen har sin grund i deen en
olika funktioner karaktäriserar produktionskedjan förhållan-som resp.

Ävendet mellan konkurrenter i led. det lagstiftningsteknisktsamma om
inte någon skillnad mellan horisontella och vertikala avtalgörs anses

4 målJmfr 14/68 Walt Wilhelm Bundeskartelamt 1969 ECR 1969mot
CM LR 100.
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Generelltolika.effekternaekonomiska ärsettde ärallmänt att
avtal.vertikalaskadligabetydligtkartelleravtal änhorisontella mer

reglercentralakonkurrenslagenLagstiftningstekniskt består treav
konkurrensbegränsandeförbudetdet förstaregelkomplex. För moteller

dominerandemissbrukförbudetandradetförKL, motavtal 6 § av
företagsförvärvkontrollreglerslutligenochKLställning 19 § avom

påtvekankonkurrenslagen liggerTyngdpunkten i utanKL.34 §
missbruksregeln ochavtal medankonkurrensbegränsandeförbudet mot

avtalEftersom allakompletterar systemet.förvärvsreglema snarast som
omfattasförbjudna,principikonkurrensen ärbegränsakommakan att

6 § KL.näringslivetinomingåsavtalalladelmycket avstor somaven
praktikenhar ioch principerreglerkompletterandeantalGenom ett

effektmärkbarAvtalgenomslagskraft. utansåbestämmelsen inte stor
avtalliksombestämmelsen, utanutanförfallermarknadenpå

finnsVidareresultat. ett systemellersyftekonkurrensbegränsande av
förbjudnaför sigochiavtal ärförgäller mengruppundantag somsom

frånpositivamedtill ochkanskeellerbeskedligarelativtframstårsom
beviljasundantagindividuellaocksåkanSlutligenkonkurrenssynpunkt.
positivatillupphovhuvudsakavtalet ieffekterna geansesavom

marknaden.påresultat

avtalkonkurrensbegränsandeförbudetNärmare motom

avtalskriteriets.k.detmåstetillämpligskall varaKL6 §För att vara
fast-förbudet. Föromfattas attföretagmellanavtalEndastuppfyllt. av

traditio-inteanvänderellerföreliggeravtalhuruvida manställa ett
ljusetförfarandet ipåställetprinciper. I avcivilrättsliganella manser
förfaran-samordnadeinnebär ävenDet attfunktionen.ekonomiskaden

Vidareavtalskriteriet.faller inomföretagfleraellertvåmellanden
avtalingåttföretagtvåminstdetavtalskriteriet äratt somförutsätter

skallförbudetförsamförstånd attihandlat varaellersigmellan
enhetensekonomiskas.k.dentilläggasocksåskall atttillämpligt. Här
kommitintemeningkonkurrenslagensavtal iinnebäriblandprincip att

inomföretagmellanavtalmedfalletexempelvis enSåstånd.till är
Moderbolaget ihandelsagent.ochhuvudman enmellanellerkoncern

vilket inne-dotterbolaget,inflytandebestämmande överharkoncern ett
följaktligenochenhetekonomiskbildar upp-tillsammansdebär att en

Mot-mening.konkurrenslagensiföretagmellanavtalingetkommer
handelsagent.ochhuvudmanmellanavtalgällerlogiksvarande även

konkurrensbegräns-måsteKLförbudet i 6 § ävenunderfallaFör att
samordnatellerbeslutavtal,nämligenuppfyllt, attningskriteriet vara
snedvridaellerbegränsahindra,syftetillhar attförfarande antingen
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konkurrensen eller medför detta resultat. kan tillDet och med räcka att
avtalet hämmar konkurrensen potentiellt, motverkat.ex. attgenom
uppkomsten framtida konkurrenssituation. framgårOm det inteenav

konkurrensbegränsande syfte får bedömaavtal har detatt ett man om
konkurrensbegränsande effekt. Avtal kan hämma konkur-har sägasen

eller flera företags möjlig-det något inskränkerpå sätt ettrensen, om
oberoende andra företag. Vissa avtal betrak-heter typeratt av avagera

så ingripande de begränsagenerellt inte atttas ansesvara
handlingsfrihetbegränsar företagenskonkurrensen. Avtal intesom

utanför förbudet. Exempelvis avtaldärför normalt falla anses omanses
kalkyleringsmodeller och kalkylunderlag,avtalinfonnationsutbyte, om

ochtillhandahållande tjänsterberöravtal inte parternas varoravsom
förutsättningundertillämpningen 6 § KLfalla utanför attetc. av

handlingsfrihet begränsas.inteparternas
märkbartpåverka marknaden påavtaletförutsätts sätt.Vidare ett

utanför förbudet.också faller Sam-bagatellavtals.k.innebärDet att
omfattar högst tiomedelstora företag,ochmellan mindrearbete som

harberörda företagen intemarknaden och derelevantadenprocent av
utanförnormalt fallakronor,miljoner200årsomsättning sägsöveren

Är företagmycket småenbart mellansamarbetedet frågaförbudet. om
marlcnadsandelenkronor, kanmiljonerunder tioårsomsättningmed en

högre.någotvara
exempel på förbjudnaviktigauppräkningocksåfinns6 § KLI aven

lagstiftarensåterspeglarfullständiginteUppräkningenavtal. är men
särskilt viktigtsärskilt skadliga. Det attavtaldepå ansessom ansessyn

hareftersom prisetprissamverkanpriskarteller ochmotverka enannan
Även avtal begränsningkonkurrensmedel.central roll av pro-omsom

konkurrensbegränsningallvarligmarknaderochduktion enanses vara
begränsaprisnivånhållersamarbete atteftersom sådantett genomuppe

överväganden liggerprodukt. Sammautbudetdet tillgängliga av en
Även s.k. kopp-marknadsuppdelning.avtalförbudetbakom mot om

innebärkopplingsförbehålluppräknade 6 § Etti KL.lingsförbehåll är
åtar sigavtalingåvillkor förställer motpartenföretag attattatt ett som

handelsbruk har någoteller enligttillvarken sinförpliktelser natursom
avtalet.föremålet församband med

förbudeteffekternaundgåföretagkan motredanSom nämnts ett av
indi-undantag, antingenfåavtalkonkurrensbegränsande ettattgenom

17 § KL.gruppundantagellerKLundantag 8 §viduellt ettgenom
förbudet i 6 §undantag frånindividuellabeviljakanKonkurrensverket
uppfyllda kanpunkter i 8 § KLalla fyraförutsättning ärUnderKL. att

punkterna,tidsperiod. fyraDeför vissundantagverket bevilja somen
kanundantagRomfördraget, innebärartikel 85 iåterfinnsockså i att

för avtalbeviljas som
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eller tilldistributionenproduktionen ellerförbättratill attbidrar att-
framåtslcridande,ekonomiskttekniskt ellerfrämja

däri-den vinstskälig andeltillförsäkrar konsumenterna somaven-
uppnås,genom

nödvän-begränsningarföretagenberörda ärdeåläggerendast som-
ochmåletuppnå ifördiga att somp.

konkurrensenmöjlighetföretagenberörda sättade attinte urger-
i fråga.nyttighetemadelväsentligspel för aven

de positivamellanavvägningundantagsprövninginnebärprincipI en
konse-negativaoch deavtaletföljdtilluppkommakaneffekter avsom

gmppundantagenOcksåkonkurrensen.föruppkommerkvenser som
Särskilda§KL.föreskrivs i 8förutsättningaruppfylla demåste som

avtalförutfärdadefinnsgmppundantagsförordningar avsersom

ensamåterförsäljaravtal-
inköpsavtalexklusiva-

motorfordonförserviceavtalochförsäljnings--
specialiseringsavtal-

utvecklingochforskningavtal om-
tekniköverföringsavtal-
franchiseavtal-

detaljhandeln.ikedjor-

begränsasyfteikonkurrenslagenÅr attregler isärskildainfördes1994
lant-mellansamarbetebeträffande vissaräckvidd typerKL:s6 § av

samverkanKL6 §inteomfattarSåledesprimärföreningar.brukets
insam-produktion,avtalfrågaiprimärföreningarinom avsersomom

verksamhet isammanhängandedärmedellerförsäljningförädling,ling,
inköpellerträdgårdsprodukterellerskogs-jordbruks-, avfråga om

verksamhet.sådanföreller tjänstervaror

ställningdominerandemissbrukNärmare avom

sigriktareller fleratvåmellanavtal parterförutsätterKLMedan 6 § ett
konkurrens-ställningdominerande motmissbruk19 § KL avom

ellerföretagensidigttillämpas etthandlandebegränsande enavsom
tillämpligskall är19 § KLförförutsättning attEnföretagsgmpp. vara
marknaden.svenskapå denställningdominerandeharföretagetatt en

förbjudaintedetgårställning attdominerandeingenFöreligger
be-företag. Föragerande från attkonkurrensbegränsande ettensidigt



företaget har dominerande ställningstämma måste primärtom en man
fastställa den relevanta marknaden. Detta görs genom en samman-
Vägning mellan produktmarlcnaden och den geografiska marknaden.
Man kan inte några exakta för hur marknadsandelgränser storange

föreligga förmåste dominanssituation. Vissa riktmärken kansom en
emellertid Mycket höga marknadsandelar, 65-80 % ellerruntanges.

torde alltid innebära företaget dominerande. En marknads-ärattmer,
andel 50 % skapar enligt EG-domstolen presumtion för attom en
företaget har dominerande ställning. Avgörande ofta huruvidaären
företaget har s.k. marknadsmakt, dvs. kan oberoende kon-sinaagera av
kurrenter. Ofta marknadsandelkan 40 % räcka för atten om ca
företaget ställning.skall ha dominerande Vid lägre marknads-anses en

allmänhetandelar föreligger inte någon dominerande ställning, fram-i
för allt marknadsandelen ligger under 30 %.inte om

det företagetVidare förutsätter § dominerande gjort sig19 KL att
skyldigt till missbruk. kan skilja på två huvudformerI princip man av

dominerande ställning, dels företaget utnyttjar denmissbruk attav egna
till fördel, oskäligmarknadsställningen prissättning,t.ex.egen genom

marknadsmakt för försvåra konkur-dels företaget använder sin attatt
underprissättning, diskri-för konkurrenter,renssituationen t.ex. genom

Ävenfrån marknader. innehåller19 § KLminering eller utestängning
åtgärder missbruk.olika former Deexempel på som anses somav

olika formeröverprissättning, underprissättning,åtgärder ärnämnssom
former diskrimine-exklusivbestämmelser, säljvägran olikasamt avav

åtgärder.rande

företagsförvärvNärmare om

fått någonföretagsförvärv har intekontrollBestämmelserna avom
inslcränks bestämmel-principkonkurrenslagen. Iframträdande roll i
där de i förvärvet in-anmälningsskyldighet förvärvtill avserna en

överstigerårsomsättningtillsammans harblandade företagen somen
skall Konkurrensverket be-anmälan gjortsmiljarder kronor.4 När en

åtgärd eller inledaförvärvetskall lämnasluta verket utan enom
företagsförvärv kan endast skeFörbudsärskild undersökning. ett omav

dominerande ställ-eller förstärkeruppkomstenförvärvet leder till enav
skad-måste förvärvetmarknaden.ning på den svenska Dessutom anses

väsentligt hämmaendast detligt, vilket fallet är ägnatär att enom
företagsförvärv avsedda tilläm-effektiv konkurrens. Reglerna är attom

ske endastingripande börförarbetenaåterhållsamt. I att somangespas
undantagsåtgärd.en
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och dess tillämpningKonkurrenslagen2.7

livsmedelssektornpå

dels ikännetecknas koncentrationlivsmedelssektomsvenskaDen av
starkenskilda företag hardelsägarkoncentration,form att engenomav

formerKänneteclcnande också olikadelmarknader.ställning på olika är
livsmedelsbran-mångasamverkan inomhorisontellvertikal ochav

jordbruks-svenskapåverkats denstarktocksåSektom harscher. av
början 1990-började avvecklas ivisserligenprisregleringen, avsom

jordbrukspolitik.omfattandemycketEU:stalet, ersatts avsom numen
livsmedelssektominommarknadskoncentrationen ärInnebörden av

kon-iställningdominerandesådanharföretagmångaatt som avsesen
enligtdominerande ställningmissbrukförbudkurrenslagens mot av

samverkan stridahorisontellvertikal motVidare kanl9§ KL. resp.
påföretagsvårt förkandet attEftersomförbudet i 6 § KL. vara

konkurrens-förhuden iomfattasagerandederasbedömaförhand avom
från Kon-förklaringansökan fåeftermöjlighetdetfinnslagen att enen

förhuden,omfattasförfarandeeller ettavtalkurrensverket ettatt av
icke-ingripandebesked.s.k.

konkurrens-Även märkbartförfarandeellersamarbete ärettettom
vilketföretag,kankonkurrenslagen nämntsenligtbegränsande ovan,

samarbetekonkurrensbegränsandeförbudetfrånundantagbeviljas mot
de konkurrens-samarbetet övervägereffekternade positiva avom

nackdelarna.begränsande

utvärderatsnyligenKL harkonkurrenslagSverigesAnmärkning: av
1997:20.utredning SOUstatligsärskilden

jordbruketinomkonkurrensochSamverkan2.7.1

särskilda för-råderdetförarbetenkonkurrenslagens attbetonas iDet
jordbruks-det påförarbetenajordbruksornrådet. I sägs attpåhållanden

jord-mindreenskilda,nödvändigtoftastochnaturligt attområdet är
isigsluterprimärproducenterliknandeandraochbrukare samman

jordbruks-försäljningellerproduktionsåvittprimärföreningar avavser
lagring,föranläggningarutnyttjandeprodukter, gemensammaav

samverkanSådanjordbruksprodukter.förädlingellerbehandling av
oftafaller inomprimärföreninginommedlemmarnamellan ramenen

effekterpositivaha sådanakanKL sammantagetförbudet i 6 §för men
framhöllsSamtidigtundantag. attförkvalificerakunnabordedenatt
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råvaruproducentenellerjordbrukarenenskildedenmellanförhållandet
innehållafickinteköpareprimärproducentenochleverantör somsom

medlemmarna.förrörlighetenförsvårarellerförhindrarfaktorer som
detkaraktärendenfå atthellerbedömdes inteSamarbetet avvara

för-ellerförädlingsverksamhetutomståendeförsvårarellerhindrar
utanförstårråvaruproducenterellerjordbrukare sam-försvårar som

primärförening.iarbetet en
fyrasamtligakrävsgruppundantag attochundantagindividuellaFör

skallsamverkankravet,förstauppfyllda. Det attKLi 8 §punkter är
främjandetellerdistributionenproduktionen,förbättrandettillbidra av

kunnaallmänhettorde iframåtskridande,ekonomisktellerteknisktav
där-uppstårProblemetprimärföreningar.gällervaduppfylltvaraanses

andradenbedömsprimärföreningama motinomsamverkannäremot
tillförsäkrarsamverkandvs.§ KL,i 8 attpunktenfjärdeoch den

kon-uppnås attsamtden vinstdelskäligkonsumenten somaven
dedelväsentligtförspelriskerar avsättasinte att enkurrensen ur

meddelandeförSåvälsamverkan.omfattas avnyttigheter avsom
detförutsättningengäller attgruppundantagundantagindividuella som

andrafrånmarknadenrelevantadenpåkonkurrenstillräckligfinns
påställningdominerandemedföretagförarbetena sägs attIföretag. en

undantag.förförutsättningarnauppfyllatorde kunnasällanmarknaden
företagdominerandeförundantag ettundantagsfall kan ettiEndast

marknadsandelar över-harprimärföreningama somVissameddelas. av
skulleDärmedföreligga.marknadsdominansdåoch50 %stiger anses

meddelaskunnaintegruppundantagellerundantagindividuellt ettett
uppfyllda.intepunkternafjärde ärochandradå§ KL8stödmed av

någrafannsdet intebedömningengjorde attKonkurrensverketDå
bestämmel-konkurrenslagensenligtundantagmeddelamöjligheter att

Konkurrens-undantagindividuellagälldedet somvarken närser - beslutarregeringengruppundantag omellerbeslutar somverket -om
andraochjordbrukareenskildamellanbedrivssamverkandenför som

medarbetsgrupptillsattesprimärföreningar,i enråvaruproducenter
krävdesreglerkonkurrensrättsligaspeciellavilka somutredauppgift att

överlämnadearbetsgruppenEfter promemo-primärföreningar. attför
infördes i1994:20lantbruket DsförkonkurrensreglerSärskildarian
konstate-behovsådantdå18bestämmelsernakonkurrenslagen a-c

1994:688.SFSrats
tillämpligtskallinte6 § KLiförbudetförklarar varaKL att§18 c

Bestämmelsenprimärföreningar.lantbruketsinomverksamhetpå viss
iinskränkningskall§ KLfrån 6 utanundantag som ensesutgör ett

betydelsefårKLl8ibestämmelsernadåKL6 § a-cräckvidden av
skallKL§6tillämplig. För att vara6§ KLfall ärdei närendast

märkbartpå sätt.konkurrensenförvanskaravtaletkrävstillämplig att
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enligtlantbruksföreningdefinieras primärkonkurrenslagenEnligt
följande:

föreningekonomisklantbruksföreningMed primär18 avses ena
företag be-eller andraenskilda lantbrukaremedlemmar är somvars

sammanslut-skogsbruk. Omträdgårdsverksamhet ellerjordbruk,driver
den docki föreningen,medlemmarföretagsådananingar är ansesav

under förutsättningendastlantbruksföreningprimär att samman-vara
medföretagsammanslutningarlokalaendastslutningarna utgörs avav

slag.verksamhet angivetav
utanförfaller inteprimärföreningarlantbruketsverksamhet inomAll

konkurrens-särskildadeomfattasFör6 § KL.tillämpningen att avav
denhalantbruksföreningskall primär ävenlantbruketförreglerna en

vilketföretag inom§ KL. Deti 18Verksamhetsinriktning anges csom
ekonomisk förening.måsteskersamverkan även envara

avtal inomför sådanagäller inteKLFörbudet i 6 §18 § KL: enc
samverkandotterföretagdessellerlantbruksföreningprimär avsersom

medlemmarföreningensmellan om
sammanhängandedärmedellerförädlinginsamling,produktion,

lagring,anläggningar,användandetsåsomverksamhet gemensammaav
jordbruks-frågamarknadsföring iellerdistributionberedning, om

ellerskogsprodukter;ellerträdgårdsprodukterprodukter,
verksamhetsådanförtjänsterellerinköp avsessomvarorav

under
syfte ellertillharavtaldock integällerstycket gerFörsta som

resultatet:
ellerförhindrasmarknadenpårörlighetfriamedlemsatt en

försvåras
eller leverantör;valet avnämarefrågaa i avom

ellerföreningen;lämnamöjlighetenb fråga atti om
ellerbetydelse;motsvarandeavseendec i annat av

fastställs påindirektellerdirektförsäljningspriser varor somatt
medlemmarnahos närproduceras

ellertredjeochmedlemmellandirektskerförsäljningena man;
mark-påkonkurrensenochförsäljningenförföreningenb svarar

omfattning.väsentligsnedvrids iellerbegränsashindras,naden

avtalhuvudtypertvåalltså§ KLi 18stycket somandra avI angesc
delsfrågaDeti 6 § KL.förbudet ärfrånundantasgenerellt ominte

mark-pårörlighetfriaföreningsmedlemmamasbegränsaravtal som
med-innebäravtal attförutsättningarvissaunderdelsnaden, som

försäljningspriserfastställerindirektellerdirektlemmama gemensamt
förstadengällerVadmedlemmarna.produceraspå de avsomvaror
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avtal begränsningtypen medlems fria rörlighet- innebärav om av-
bestämmelsen inte varje begränsning medlemmensatt rörlighet påav
marknaden förbjuden endast avtalär i de angivnautan avseendena. För

avtalet skall förbjudet krävsatt enligt 6 § KL avtalet har tillattvara
syfte eller till resultat konkurrensen på den svenskaatt marknadenger
förvanskas på märkbart Gemensammasätt. cirkaprislistorett för

inköpta insatsvaror för lantbruket omfattasgemensamt intet.ex. av
nämnda slag avtal. Alla former avtal hindrar medlemmensav av som
fria rörlighet kan dock omfattas 6 § KL. Bestämmelsen i 18 § KLav c
innebär inte något 6 § KL tillämplig på detän avtalannat att är som

rörlighetinskränker medlemmens i angivna avseenden. För avtaletatt
skall förbjudet krävs enligt 6 § KL avtalet har till syfte ellerattvara ger
till resultat konkurrensen på den svenska marknaden förvanskas påatt

märkbart sätt.ett
andra punkten bestämmelsenI i behandlas frågor fastställandeom

försäljningspriser. Inskränkningen i 6 § KL gäller avtalav som
innebär försäljningspriser direkt eller indirekt fastställs påatt varor som
produceras hos medlemmarna. 6 § KL endast tillämplig på sådanaär
avtal inom lantbruksföreningprimär fastställande för-en som avser av
säljningspriser på produceras hos medlemmarna försälj-närvaror som

direktning sker från medlemmen till tredje 6 § KL är ävenman.
tillämplig då föreningen för försäljningen. väsentlig skillnadEnsvarar

emellertid det tilläggskrav, i punkten b, för2 tillämpning 6 § KLär av
uppställs angivande konkurrensen skall hindras,attsom genom av

begränsas eller väsentligsnedvridas i omfattning. stadgandeDetta
märkbarhetskriteriet i 6 § och innebärKL konkurrensenersätter att

måste påverkas högre grad på märkbart föri avtalet skallän sättett att
kunna falla under förbudet.in

Utredningen SOU 1995:117, Jordbruk och konkurrens, har kommit
fram till dessa två avtalstyper bör i varje enskilt fall enligtprövasatt
konkurrenslagen, vilket majoriteten remissinstansema instämtav

räckvidden omfattarInskränkningen i 6 § KL endast verksamhetav
bedrivs associationsfonnen ekonomisk förening.i propositionenIsom

Särskilda konkurrensregler för jordbruket prop. l993/94:2l0 anges
inte uttryckligen motivet för denna begränsning. Utredningen
SOU jämte majoriteten remissinstansema kritiserar denna1995:117 av
begränsning från effektivitetssynpunkt då det finnsinte någon teori
eller empirisk kunskap stöd för hypotesen associations-attsom ger
formen ekonomisk förening skulle mindre, effektiv änvara mera, resp.
andra associationsfonnen dag bedriver jordbrukets primärföreningarI
sin verksamhet formen ekonomisk förening.i Enligt slutsatserna iav
utredningen bör emellertid lagstiftarenSOU 1995:117 lämna utrymme
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avseende associa-jordbruksnäringenstrukturförändringar inomför
undersöka detta.särskiltlämpligtdet skullevarförtionsformen attvara

primärföreningarmellanSamarbete

långtgåendemycketdelantbrukskooperationenför ärKännetecknande
sektor,primärföreningar inommellanförekommersamarbeten ensom

Enslakteriföreningarmellanmejeriföreningar,olikamellandvs. osv.
sådanamellansamarbeteochföretagbetraktaförening ettär att som

harLantbrukskooperationenenligt 6 § KL.förbjudetkanföretag vara
26/62,rådsforordningochEU-medlemskapettillhänvisningdock, med

konkurrensreglerEU:sundantagensamverkanfederativ ärhävdat att
bakgrunddennakonkurrensreglerna. Motsvenskaockså dedärmedoch

bedömasärskiltuppgiftfick tillutredning attregeringentillsatte somen
legaltprimärföreningarmellan ettsamverkanilämpligheten geattav

Utredningen,tillämpningsområde.konkurrenslagensfrånundantag
lantbrukskooperativamellansamarbetekonstaterade1995:117 attSOU

börsamarbetet prövasfrån § KL6undantas attutanbörinteföreningar
Majoritetensker.närvarandeförsåsomfalletenskilda avi det

ståndpunkter.utredningensdeladeremissinstanserna
konkurrensreglerna ärföreskriverRomfördraget attArtikel 42 i

iendastjordbruksproduktermedhandelochproduktionpåtillämpliga
26/62Rådsförordningen attbeslutar.sårådetutsträckning angerden

6vilkaartikel 86 motsvararartikel 85såvälhuvudprincipen är att som
Artikel 2 ijordbruksornrådet.inomtillämpligafulltKLoch 19 utär

jord-verksamhet inomdock vissundantar26/62rådsförordningen
artikel 85.1.förbudet ifrånbruksområdet

26/62Rådsförordnin g

förgrunden Rom-huvudsakligadenjordbrukspolitik ärEn gemensam
jordbruksreglemamed är attSyftetjordbruk.rörandereglerfördragets

jordbruksbefolkningentillförsäkraproduktivitet,höjd attsäkerställa en
för-marknadema,stabilisera att tryggalevnadsstandard,skälig atten
tillpåtillgångkonsumenternatillförsäkraoch varorsörjningen att

rådetharmålsättningarnanämndadeuppnåsyftepriser. Iskäliga att
Artikel 38.2 imarknadsordningar.s.k.olikaflerautfärdat gemensamma

denupprättandetreglernaföreskriverRomfördraget att avom
intejordbruksomrädet,gäller inommarknaden även omgemensamma

konkur-artikel 42Enligt är39-46.artiklarnaföreskrivs iannat
jordbruks-medhandelochproduktionpåtillämpligarensreglerna
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produkter endast i den utsträckning rådet bestämmer, hänsynmed till
innehållet artikeli 39.

Enligt rådsförordning 26/62 huvudprincipen, såväl artikel 85är att
artikel fullt tillämpliga86 inom jordbruksornrådet. Iär utsom

förordningens andra artikel finns emellertid undantag från dennaett
regel. Enligt denna gäller artikelinte 85 p.1 sådana avtal, beslut och
förfaranden delintegrerad nationell marknads-utgörsom en av en

marknadsordningorganisation eller nödvändiga förär attsom
förverkliga de mål i artikel artikelns andra39. I meningsom anges
föreskrivs vidare artikel synnerhet gäller sådana85 p.1 i inte avtal,att
beslut och förfaranden mellan lantbrukare, sammanslutningar lant-av

sammanslutningar sådanabrukare eller sammanslutningar tillhöran-av
medförade enda medlemsstat vilka, någon skyldighetattutan atten

produktion eller försäljninghålla priser, jordbruks-avser avsamma
anläggningar för lagring,eller utnyttjande be-av gemensammavaror

jordbruksvaror. gällerhandling eller förädling Undantaget underav
finner konkurrensenförutsättning kommissionen inte spelsättsattatt ur

förverkligandet de mål i artikel 39 därigenomeller att som angesav
äventyras.

det svenska s.k. legalundantaget,Till skillnad från 18 KL,a-c
fall bl.a. federativ samverkan ochiomfattar undantaget vissa även

ekonomiska föreningar.associationsformerandra än

lantbruketochKonkurrenslagen

harställning svensk och europeisk konkurrensrätt nyligenJordbrukets i
utredning. betänkandet Jordbruk och konkurrens,föremål för Ivarit

konkurrensreglemaanalyseras de svenskaSOU 1995:117, gerom
EU-perspektiv.upphov restriktioner för jordbruksnäringen i Dettill ett

utredningenssammanhang anledningfinns detta intei omprövaatt
konkurrens-det nuvarandeslutsatser. Utredningen konstaterar: "att

underlaget och den osäkerhetbegränsade empiriskatrycket, det ärsom
marknadsförutsättningarna förbeskriva de framtidaförknippad med att

underlag för ändralivsmedelsföretagenjordbruket och inte attger
konkurrenslagstiftningen.utformningen den nuvarandeav

konkurrenslagstijtningen lämnar, enligt utred-nuvarandeDen
för det enskilda fallet både hanterabedömning,ningens iutrymme att

stå strid med och undanta sådantverksamheter kan 6 § KLi attsom
samhällsekonomisktsamarbete bedöms "motiverat.som vara

råder osäkerhet hurframhålls det i viss månVidare att om
bakgrundskall tolkas, vilket bl.a. börrådsförordning 26/62 "motses av

EG-fördraget och då det finnsjordbrukspolitiken särreglerats iatt
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finns detoch domstolenskommissionensförhållandevis lite praxis
övervakningenknappast högprioriteratkommissionenskäl anta attatt

bedömts, harde fallallaFlertalet,jordbruksområdet. inte somomav
ochtill kommissionenanmälantredjeinitieratsäven genommanav

fall kom-deundersökningar. Ikommissionensinte egnagenom
formell, dvs.förhållandevishar bedömningen varitmissionen prövat

harnärliggande områdenpå intetill undantagnågra analogier
upprätthållitsocksåharbedömningar imedgivits. Kommissionens stort

skärpt bedöm-avseendenEG-domstolen, närmasti vissasomav
ningarna."

juridiskadenförknippade medosäkerhet ärDe moment somav
berörs.företag Detför deåterverkningarocksåfårbedömningen som
ochinvesteringsviljanhämmar ävenosäkerhetenuteslutetinte enattär
effekter påfårocksåsiniproduktionen turmöjlig expansion somav

sysselsättningen.

synvinklarolikaKonkurrenslagstiftningen2.7.2 ur

1930-talenochpå 1920-formuleradeslivsmedelspolitikensvenskaDen
industri-Flertaletekonomiska krisen.rådandedådenbakgrundmot av

skyddaforjordbruksprisregleringtid attdennaunderinfördeländer en
jordbrukspro-dumpadeinternationelltochprisfalljordbruket storamot

till 1990-framverksamförblevjordbruksprisregleringdukter. Denna
gränsskydd och interndelartvåbestodRegleringentalets början. av -

förinförselavgifterrörliga attformGränsskydd imarknadsreglering. av
givenpåjordbruksprodukterpåprisnivåninhemskadenstabilisera en

mark-den internavärldsmarknadspriser,svängandenivå mot
finansieraförproduktionallpå attavgifternadsregleringen genom

intejordbruksproduktion avsattesallförkostnaderna export somav
administrativt.sköttesjordbruksprodukterpålandet. Prisernainom

ochinsamlingvissprimärledet ävenförutomavsågRegleringen
förädling.

livsmedelspolitiksamladÅr förriktlinjerriksdagenfastslog1985 en
livsmedelsförsörjning,landets atthuvudmål geatt tryggavarvars

rimliga prisertillkvalitetgodlivsmedeltilltillgångkonsumenterna av
jämförbaramedstandardlikvärdigjordbrukarna grupper.samt att enge

godbalans,regionalgodfrämjaskulleLivsmedelspolitiken även ge
Riksdagensmed vårahushållning naturresurser.främjamiljö samt
innebarlivsmedelspolitikochjordbruks-1990beslut år ennyom en

mark-tillövergångochjordbruket ettavregleringsuccessiv merenav
nadsinriktat system.
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Riksdagen beslutade före Sveriges EU-inträde delar EG:satt av
skulle införas för kunna ha stark och konkurrenskraftigsystem att en

jordbruksnäring och livsmedelsindustri. anslutning tillI Sveriges för-
handlingar skedde rad områdenpå inom jordbruks- och livsmedels-en
produktionen återregleringviss i samband med anpassningen tillen
EG:s jordbrukspolitik.gemensamma

1982 års konkurrenslag syftade till främja från allmänattsom en-
synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet åtgärder motgenom
skadliga konkurrensbegränsningar den juli1 1993 medersattes en ny-
konkurrenslag grundad den s.k. förbudsprincipen.på

byggde den s.k. missbruksprincipen1982 års konkurrenslag på -
prövades enskilt för den aktuellavarje konkurrensärende utrönaatt om

"skadlig verkankonkurrensbegränsningen hade
förslag från den s.k. Omställnings-bakgrund antalMot ettav

uppgift förberedahade till avstämningkommissionen att en avsom
omställningsbesluten års livsmedelspolitik- beslutade Sverigesi 1990

jordbruks- ochriksdag vissa justeringar i 1990 årsregering och göraatt
förebeslut. innebar riksdagen redanlivsmedelspolitiska Detta att

delar jordbrukspolitik syftemedlemskap införde EG:s iSveriges attav
konkurrenskraft. Riksdagenoch livsmedelsindustrinsstärka jordbrukets

skulle behövaÖvergångsbestämmelserambitionen ingahade vidare att
medlemskaps-praktiken bakgrundinnebar itillämpas. Detta mot av-

jordbruks- och livs-flera områden inomdet påförhandlingarna att-
återreglering samband med EG:siblev vissmedelsproduktionen atten

tillämpas.jordbrukspolitik börjadegemensamma
utlåtande betänkandet från "Företags-särskilt iWahl har iNils ett

frågan rörande1996:31 tagitutredningen SOUkooperativa upp
Syftet medställning inom EG:s konkurrensrätt.rättsligakooperativs

företags-utsträckningvilkenförsöka klarlägga iutlåtandet är att som
konkurrens-vid tillämpningen EG:ssärbehandlasformen kooperativ av

möjligt dra någradetframhåller dock interegler. Nils Wahl är attatt
be-konkurrensbegränsning måsteeftersom varjeprincipiella slutsatser

speciella sammanhang.dömas i sitt
associationsform.särskildfrån någonutgår inteFöretagsformen

associationmellan aktörer isamverkankännetecknasKooperativ enav
främja aktörernasverksamhet där syftetmed ekonomisk är att gemen-

frånsärbehandling kan utgåEventuellekonomiska intressen. ettsamma
materielltWahl har frånNils utgåttfonnellt eller materiellt ettsynsätt.
huruvidapå fråganDärefter sökeslikabehandlingskriterium. svar

företag från konkurrens-andrabehandlas annorlundakooperativ än en
Wahl fram tillkommer NilsEfter genomgångutgångspunkt.rättslig en

innebärnågon särbehandlingpåvisatundersölmingen: "inteatt som
Vadoch andra företagsformer.kooperativskillnader mellanmateriella
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lojalitetsförpliktelsen mellansjälvadock kan är ettattnoterassom
konflikt medofta kan kommaoch medlemmarna ikooperativ i sig

påverkarmellan avtalsparterBindningarartikel 85.1 som- - -
förbjudna.förhållande till tredjeinbördes eller ärkonkurrensen i man

automatiskt förbudnågotföreliggerdet knappastvidare såDet är att
förpliktelsefråganlojalitetsförpliktelser viss ärolika utanmot om en

marknads-till rådandeförhållandemåsteförbjuden iavgöras
förpliktelsersärskiltbör dock ärbetingelser. Det noteras att som- - -
funktionensäkerställatill isyftaroch endastnödvändiga att enav

artikelförbudetomfattassamverkan iintekooperativlegitimövrigt av
besitterkooperativet inteutsträckningdenochså länge85.1 i ensom

"marknadsposition.kraftigalltför - - -
1995:117SOUtill utredningenbilaga attikonstaterarOlof Bolin en

företagetkooperativadetfall där ettfinnsdet åtminstone tre ur
klartochöverlägsetkanperspektivsamhällsekonomiskt vara

skulle visautvärderingvidkooperativsamhällsbefrämjande. Om ett en
emellertid orsakentordeskadligt "-samhällsekonomisktsig vara - -

koalitionsbindningarochkontrakts- utandennaligga i justinte typ av
marknads-jordbrukspolitik ellerfaktorer,andrapåbero t.ex.mera

företags-den kooperativasåledesbörfall intesådanadominans. I
ellerjordbrukspolitikenhandförsta angripassådanformen i utansom

"marknadsdominansen sig.i - --
1996 tagit6Ekonomisk Debattartikel iockså iharOlof Bolin nren

konkurrenspolitiskadenbl.a.iställninglantbrukskooperationensupp
lantbruks-deförproblemetsamhällsekonomiskaDetdiskussionen.

mark-därvid påbetoningenläggeroch hanföretagenkooperativa -
ianalysenframhållerkooperativ attförädlandeochnadsförande men

följan-Olof Bolinenligtinköpskooperativ ärtillämplig pålika mån är -
delfrågor:de två

marknadsmaktlantbrukskooperativenutövar-
maktpolitisklantbrukskooperativenutövar-

principstipuleras iföretagkooperativaoch drivabildaförVillkoren att
konkurrenslagenföreningar,ekonomiskalagenlagar:olikatre omav

inkomstskatt.statligoch lagen om
verk-överskottethur ireglerasföreningarekonomiskalagen"I om

motverkarrestriktionerdessaGenomfördelas.kansamheten -- -
.flerprissystemetså viktigamarginalkostnadssättningenfördetlagen

mellan företagsamarbetefruktarkonkurrenslagstiftningenI man
tvåfinnskonkurrenslagen principi-denImarknadsdominans.och nya

delsställning,dominerandemissbruk ett motdelsförbudella motett av
tillharmellan företagsamarbetekonkurrensbegränsandesådant som
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syfte begränsa konkurrensen eller får detta resultat.att Lagstiftningen
emellertid svårtolkad.är Vissa, inklusive lagstiftaren själv, måste ha

tolkat lagen förbud kooperativa företag, någotett tyd-motsom man
ligen eftersominte försåg lagen medavsett, generelltettman senare
undantag för primärföreningar sektorernai jordbruk, skogsbruk och
trädgård.

Fortfarande råder osäkerhet för de kooperativa företagen vadstor
gäller tillämpningen den konkurrenslagen. Det förvissoärav nya
viktigt myndigheterna har förhindra konkurrens-instrumentatt ett att
begränsande samarbete för kooperativa företag,även dettamen om
leder till medlemmarna förening skall kunnai fastställainteatt etten

till tredje kan resultatet blipris orimligt eftersomgemensamt part
tredje för lantbrukskooperationen ofta de inköpsgros-ärpart stora

ICA; KF; Dagab. Förbudet kan dåsisterna komma motverkaatt en
effektiv konkurrens.

lagen statlig inkomstskattI diskrimineras överskottsutdelningarom
Återigengrundas på medlemsleveranser. inskränker lag-änannatsom

stiftningen möjligheterna för kooperativt företag bedrivaett att
flerprissättningÖ Lagstiftningen tämligen enögd koncentrationiär sin

på dem kan tänkas marknadsmakt. försummarMan därmedutövasom
det mellan företag,samarbete det lantbrukskooperativa fallet,isom
skulle marknadsmakt.kunna motverka Organisationsanalytiker-- - -

har på detkoncentrerat kooperativa företagets bristersig internana
föroch därmed försummat de, brister, likvälsinaargumentet att trots

ejfektivitetsbefrämjande. Konkurrenslagstijtaren förbisettkan harvara
företag kan befrämjasamarbete mellan konkurrens ochatt ett att

stordriftsfördelarna påtagliga. politiska analytikernaDesynes vara
kooperationens starka ställning uttryck för ejfektivthar sär-ettsett som

politiska lobbyverksamheten dockdenintresse i positionen som-
uppnådd kraft. politisk uppback-tilldelad Utanän egensynes avmer

kraftlösframstår lantbrukskooperationen tämligen organi-ning som en
på marknaden, med för hög för låg produktion tillsation änsnarasten

konsumenternas fromma. den brister överleverAtt sina iäventrots
utpräglade marknadsekonomier torde bero på företagsformen iatt

efektivtetsbefrämjande".grunden är
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livsmedelsindustriniAVSeende anställdaAntal
företags år 1995företagsfonnbranschensavseende
formens
bransch

Privat zStatligUtlandsägdLantbmks- Konsument-
Kommunalkooperationkooperation

10042,615,68,433,4Köttind.
28,426,221,344,535,9

10099,01,0Fiskind.
2,55,30,4

10075,50,512,03,68,4Frukt/ grönt
5,59,12,13,23,81,8

10055,443,90,7Olje/fett
2,42,95,1- 10014,912,272,9Mejeri
14,34,68,439,5

10030,023,98,337,8Kvarn
1,71,12,02,72,4

10050,025,410,614,0Bageri
24,426,529,848,612,9

100100Socker
1,99,2

10038,060,61,4Choklad
6,04,917,30,4

1-0052,114,4Övrig 33,5
5,46,13,76,8

10016,983,1Vin/ sprit
1,40,597,9

100100Öl
2,75,9

10098,11,9Läsk
3,36,90,3

10046,21,220,85,326,4

Z 100100100100100100



SOU 1997:25 59

3 Livsmedelsindustrin på den inre
marknaden

3.1 Branschomfattning och storlek

Med livsmedel enligt livsmedelslagen SFS 1989:469 matvara,avses
dryckesvara, njutningsmedel eller med undantag läke-annan vara, av
medel, avsedd förtäras människor. Livsmedel såledesär att ärsom av
deñnitionsmässigt endast för human konsumtion.avsett

Enligt den statistiska indelningen SvenskNäringsgrensindelningnya
SNI, den branschklassiñceringsstandard tillämpas i denärsom som
offentliga statistiken, indelas livsmedelsindustrin SNI 151-159 i nio
delbranscher, vilka i sin uppdelas ytterligare 4-siffernivåpå i 31tur
delbranscher. Djurfoder inkluderas statistiskt livsmedelsindustrin,i

behandlas dennainte i utredning. Tabell 3.1 översikt övermen ger en
livsmedelsindustrins sammansättning och storlek.
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föräd-ochsaluvärdesysselsatta,antalarbetsställen,AntalTabell 3.1
miljoner1994,delbranscher årlivsmedelsindustrinslingsvärde i

kronor.

Förädlings-Saluvärdesyssel-AntalAntal arbets-Delbransch
värdeställen satta

65544653252615197ochSlakteri-
charkuteriindustri

0383384208 50173Mejeriindustri
07514175452342Frukt-/grönsaksindustri
5084082365140Fisk-/fiskkonserv-

industri
855850464317fettindustriochOlje-
480661474822Foderindustri
619243399932Kvamindustri
5503296946712291Bageriindustri
877541248219Sockerindustri
37017104602332Choklad-/konfektyr-

industri
342212 3312115Övrig 47livsmedels-

industri
09012224028l8Spritdrycksindustri
6920033457111Maltdrycksindustri
48814904666115läske-ochMineral-

drycksindustri

6382202111414159826totaltLivsmedelsind.
lndustristatistikSCBKälla:

industristatisiken. Dettaingår ianställda10minstmedföretagEndastAnm.:
Centrala före-industristatistiken.iunderskattassysselsattaantaletinnebär att

anställda iantaletföretagen,mindredeinkluderar angertagsregistret, som
år 1995.296till 63livsmedelsindustrin

förGemensamtindustri.heterogenmycketLivsmedelsindustrin är en
ñsk-ochjordbruks-bearbetardelivsmedelsindustrierna är attolikade

delarVissaprodukter.konsumtionsfärdigaoch/ellertill insats-råvaror
denifrämstkundermedtillverkningråvarunäraharindustrin enav
till-lediindustriermedanindustrindelen senarevidareförädlande av

konsumentvarumarknaden.direktprodukter avsättsverkar som
tillverknings-den störstalivsmedelsindustrin näst avSverigeI är

tredjeoch denproduktionsvärde,efterdelbranscher, mättindustrins
värdeProduktionens motsvararsysselsatta. caantaleftermättstörsta,
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14 % tillverkningsindustrins totala produktionsvärde, och denav sys-
selsätter 10 % antalet sysselsatta tillverkningsindustrin.ica av

I EU livsmedelsindustrin denär tillverkningsindustrin,största även
den varierar i betydelse mellan olika medlemsländer, med iom genom-

snitt ll 15 % tillverkningsindustrins sysselsatta ochca resp. av
produktionsvärde, vilket framgår tabellerna 3.2 och 3.3. Svenskav
livsmedelsindustri ligger EU:s genomsnitt för livsmedelsindustrinsnära
storlek efter antal sysselsatta och produktionsvärde.mätt

Tabell 3.2 Livsmedelsindustrins storlek i produktionsvärde i EUmätt
och medlemsland år 1994resp.

Produktion Andel livs-EU:s Andel nationellav av
MECU medelsproduktion industriproduktion% %

EUR12 437 605 16

Belgien 33915 3,2 16
Danmark 14 776 3,1 31
Tyskland 94 558 20,4 11
Spanien 44 243 9,6 22
Frankrike 93 083 20,1 17
Grekland 5 373 1,2 27
Irland 12 017 2,6 37
Italien 49 980 10,8 13

358Luxemburg 1 6
Holland 31 813 6,9 24

821 1,5Portugal 6 19
69 214 14,9Storbritannien 17

Österrike 6 540 1,4 11
14799 2,5Sverige 11

Finland 1,6 137 516

15,5EUR15 463 460 100
and Industries of theKälla: Confederation of the Food Drink EU.CIAA,

nationella betydelsen har livsmedelsindustrin i DanmarkDen största
till-och Irland där livsmedelsproduktionen 31 37 %utgör resp. av

produktion och de sysselsatta ilivsmedelsindustrinverkningsindustrins
industrisysselsatta. hartotala antalet Däremot20 22 %utgör resp. av

livsmedelsproduktion,dessa länder relativt blygsam andel EU:saven
och industrisysselsatta, 2,6 2,1 %.3,1 2,6 % EU:s resp.resp. av

Tyskland Frankrike producenter förädladeoch EU:sär största av
produktion. Frankrike har docklivsmedel med vardera 20 % EU:sca av

färre livsmedelsindustrin och lägre antal arbets-betydligt sysselsatta i
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produktionhögreharFrankrikeTyskland, dvs.ställen perän en
det gällerEUinomTyskland. Störst närarbetsställeoch änanställd per

Storbritannien,docklivsmedelsindustrin ärinomsysselsattaantalet
kanlivsmedelsindustrin. DettainomsysselsattaEU:s%har 21 avsom

livsmedels-brittiskadeninomkapitalintensitetlägreavspegla en
produkterflerdvs.tillverkning,bredare typerindustrin, aväven enmen

Frankrike.iexempelvisStorbritannieni äntillverkas

i EUsysselsattaantalistorlekLivsmedelsindustrins mätt3.3Tabell
1994medlemsland åroch i resp.

AntalAndelAndelSysselsatta avper
årarbetsställennationelltland %1000

1991industri-
%sysselsatta

35117112285EUR12

662112,562Belgien
288202,663Danmark
3163719,0460Tyskland
69722014,3346Spanien
00031115,1367Frankrike
613212,049Grekland
335221,638Irland
215287,9191Italien

3170,12Luxemburg
884174,9119Holland
946123,380Portugal
36421421,0508Storbritannien
31281,638Österrike
850102,560Sverige- 713111,639Finland

22619111004222EUR15
the EU.ofIndustriesDrinkandFoodtheofConfederationKälla: CIAA,
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Ökad3.2 koncentration

Den svenska livsmedelsindustrin har sina produkter huvudsak-avsatt
ligen på den svenska marknaden på grund handels- och jordbruks-av
politiska restriktioner. Tillväxtmöjlighetema på denna marknadmogna
har varit och mycket begränsade.är

Konsumtionen livsmedel har särdrag skiljerett den från allav som
konsumtion; den enskilda konsumenten kan inte konsumeraannan mer

viss volym.än Denna volym uppnås relativt tidigt i lands ekono-en ett
miska utveckling. Den totala konsumtionen livsmedel i Sverigeav upp-
visar därför mycket små förändringar tiden ökningenöver imotsvarar-

folkmängdens ökning.stort Däremotsett har det skett och skersvaga
förändringar det gäller utbud och konsumtionnär olika typerav av
livsmedel. Antalet livsmedelsartiklar i dagligvarubutikema har ökat
från i genomsnitt 2 500 artiklar år 1970 till drygt 4 000 artiklar årca
1995 produkter, produktvarianteratt ochgenom nya nya nya varu-
märken har tillkommit.

På slutna marknader eller marknader med liten tillväxt sker ofta en
koncentration produktionen till färre och produktionsenheterstörreav
och företag. Expansion kan i huvudsak endast ske uppköpgenom av
andra företag. En påtaglig sådan utveckling har skett inom livsmedels-
industrin i Sverige. Antalet arbetsställen har halverats sedan år 1970,

antalet anställda har endast minskat med knappt femtedel.men en
Antalet sysselsatta arbetsställe har därmed ökat från 45 till 72per an-
ställda mellan åren l97O och 1994.

hög koncentrationEn uppvisar sedan lång tid kvarn-, socker-, olje-
och fettindustriema malt- och läskedrycksindustrin. högstaDensamt
koncentrationstakten under den tiden uppvisar dock mej eri- ochsenaste
bageriindustrierna. strukturförändringarStora har också skett inom
slakteri-, stycknings- och charkuteribranscherna under de åren.senaste

Koncentrationen livsmedelsproduktionen till färre störreav men en-
heter har inneburit del företag kunnat tillvarata betydandeatt stor-en
driftsfördelar och rationaliseringsvinster. Koncentrationen har dock i
vissa fall medfört fåtal företag kommit dominera vissa mark-att ett att
nader och produktområden med starka varumärken och prisledarskap.

Det har också skett ökad regional koncentration livsmedels-en av
industrin. Livsmedelsindustrin tillhör visserligen de spriddamesten av
industriema i landet, den har i allt högre grad koncentrerats tillmen
befolkningstäta Charkuteri-regioner. och bageriindustriema har flest
arbetsställen. I många fall de små och de finns helaär landet.över
Mejeriindustrin likaså regionalt väl företrädd. Utvecklingenär inom
mejeribranschen har gått betydligt färre arbetsställen.mot störremen
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efter-betydelse,industrierdessaför storharkonsumenternatillNärhet
sortimentet.huvuddelenfárskvaror utgör avsom

koncentre-defettindustrin mestärocholje-Sockerindustrin samt
Även ochfrukt-län.BlekingeMalmöhustillhuvudsakligenrade, resp.

ñskkonservindustrin ärochfisk-liksomgrönsakskonservindustrin
Malmö-tillfrämstgrad,höglikaiintekoncentrerade, änregionalt om

lokaliseradeindustrier ärDessalän.BohusochGöteborgshus resp.
råvaror.utbudetnära av

återfinns inomhelhetlivsmedelsindustrininomsysselsatta somFlest
län,BohusochGöteborgsStockholms samtKristianstads,Malmöhus,

ilivsmedelsindustrisysselsattadehälftendrygtsammanlagtmed av
antaletkoncentrationökadskettdet avtid harUnder enlandet. senare

län.dessatillsysselsatta

Färre ägare3.3

tillkoncentrationskettharårföljdunder endetSamtidigt avensom
livsmedelsindustrinharanläggningarproducerandefärreochstörre

eller ägargrupper.färretill ägarekoncentreratsäven

ägarförhållan-påavseendemedbrukarföretagLivsmedelsindustrins
kategorier:andeföljindelas idena

företag,svenskaprivata-
företagutlandsägda-

företaglantbrukskooperativa-
företagkonsumentkooperativa-

företagstatliga-

marknads-totalaägarkategoriemasolikadestatistik överOffentlig
år.försaknasförädlingsvärde senareochsaluvärdeandelar mätt som

SPK,dåvarande samt enberäkningartidigareutgångspunkt i avMed
möjligtdet attSverige, ärilivsmedelsföretagutlandsägdastudie över

detNär3.4.tabellmarknadsandelaruppskattningar övervissagöra
offent-finnsägarkategorierolikapåfördeladeanställdaantaletgäller

CFAR.företagsregistretCentralaiuppgifterliga
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förädlingsvärdeTabell 3.4 Saluvärde, och anställda fördelade olikapå
ägarkategorier år 1995.

FörädlingsvärdeÅgarkategori Saluvärde % Anställda% %

Privata företag 50 55 67,0
utlandsägda 31 35 20,8varav

Lantbrukskooperativa 45 40 26,4
företag

2 5,3Konsumentkooperativa 3
företag

1,23Statliga 2företag

100 100100Totalt
anställda; Structu-C Svensson:Livsmedelsindustriema, SCB, CFARKälla:

KristianstadOwnership,ForeignSwedish Food Industrytheral Changes in -
School, 1996.Business

livsmedelsindustrins salu-för %50företagenprivataDe avcasvarar
depåvilket berorförädlingsvärdet,drygt %värde, 55 attavmen

tillverkningskedjan.led idel återfinns iföretagen tillprivata stor senare
förföretagen 31utlandsägdadeindustrinden privataInom casvarar

föräd-saluvärde ochtotalalivsmedelsindustrins%35 avresp.
för choklad-marknadernaåterfinns främst påföretaglingsvärde. Dessa

glass ochmatfett,djupfrysta produkter,konserver,konfektyrvaror,och
ochfiskberedningsindustrinbageriindustrin,inomfärdig ävenmat, men

marknadsledande sinapåfall deflestadelivsmedelsindustri. I ärövrig
anställdaantal inomflestföretagen harprivataproduktområden. De

småskaligaden oftapågrad berori högvilketlivsmedelsindustrin, att
privatägd.deltillbageriindustrin ärsysselsättningsintensiva storoch

förhållande till siniutlandsägda företagenhar de privataDäremot om-
företagdessaanställda, eftersomfärreproportionelltsättning sett gene-

kapitalintensiva.rellt ärsett mer
stärktår sinunderenhet, harLantbrukskooperationen, senaresom

lantbruks-livsmedelsindustrin. Deinomställning ägarestörstasom
livsmedels-för %45tillsammansföretagenkooperativa avcasvarar
vilket berorförädlingsvärdet,40 %knapptsaluvärde,industrins avmen

tyngdpunktenfortfarande harindustrinlantbrukskooperativadenpå att
lant-dock deUtvecklingen Visarproduktionen. attråvarunäradeni

livsmedels-andelökat sinväsentligtföretagenbrukskooperativa av
företagsenheternalantbrukskooperativaförädlingsvärde. Deindustrins

kapital-och generelltbetydligtgenomsnittligt settockså störreär mer

3-17-0455
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för-vilket avspeglar i iföretagen, sigprivatägdadeintensiva än en
andel sysselsatta.relativt låghållande till omsättningen

haft monopolliknandeharföretagenlantbrukskooperativaDe en
marknadsledande ställningharmejeribranschen ochställning inom en

färsk mjölkdet gällerbageriornrådena.och Närkvarn-köttvaru-,inom
monopolfortfarandeenhetmejeriemalantbrukskooperativahar de som

produktomrâdenpå övrigaförsäljning,ochproduktionvad gäller men
verk-EU-inträdet. Denefterspecielltökat,importkonkurrensenhar

helintegrerad inommjölkhanteringen,efter är mestsamhet nästsom,
limpa", dvs."från tilldelbranschernalantbrukskooperationen är ax

ochbagerigrossiströrelsekvamverksamhet,spannmålshandel,inom
marknads-delbranschersamtliga dessa ärbageriverksamhet. Inom man

ledande. x
livsmedels-ägande inomsittökatharLantbrukskooperationen

ochbageri-främstföretag inomprivatauppköpindustrin avgenom
också koncentra-harlantbrukskooperationenköttvaruindustrin. Inom

minstintelångt,drivitsföreningarfärreochenhetertilltionen större
sker iomvandlingendär ettköttvaruindustriernaochmejeri-inom nu

skyddadevaritindustrierdessa mestocksåDetökat avär somtempo.
åtgärderkraftfullavidtamåstedärförochjordbruksprisregleringen som

konkurrensen.internationelladenför mötaatt
2 %3endastharföretagKonsumentkooperativa avresp.canumera

Kooperativaförädlingsvärde sedanochsaluvärdelivsmedelsindustrins
inomindustriellasittavvecklavaltKFFörbundet engagemangatt

dagfinns iföretagKonsumentkooperativalivsmedelssektorer.flertalet
Encharkuteriindustrin. storbageriindustriernaoch samtkvarn-inom

utvecklingssyn-frånföretagenkonsumentkooperativadenackdel för
kon-begränsad till denkonsumentvaror ärförmarknadenpunkt är att

storhushållsmarknaden.ochdetaljhandelnsumentkooperativa
min-successivtharlivsmedelsindustrinägandet inomstatligaDet

livsmedelsindustrins3 %2endasttilluppgårochskat avresp.canu
ägarandel isinSedan avyttratförädlingsvärde. statenochsaluvärde

livsmedelsföretaget iägdastatligtheltendadetåterfinnsProcordia
spritdryckesindustrin.

före EU-Konkurrensförutsättningar3.4

inträdet

delenövervägandedenarbetade1995januariden 1EU-inträdetFöre
konkurrensvillkor änandraunderSverigelivsmedelsindustrin iav

övrigharlivsmedelsindustrinskillnadTillindustri. motsvenskövrig
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svensk industri kunnat arbeta på fria marknader. har sedanDen 1970-
talet haft frihandel med och och fåEU EFTA mycket handels-möter
hinder delar världen.i övriga av

livsmedelsindustri har tidigare i saknat tillträde tillSvensk stort sett
marknader. beror på alla länder, inklusiveandra länders Det EU,att

jordbruksproduktion och därmed indirektskyddat sin störreegen -
tullarlivsmedelsindustrin från utländsk konkurrensdelen genomav -

införselavgifter.och
jordbruksprisregleringen gränsskyddetfastställdesI Sverige genom

olönsamt för livsmedelsindustrindet princip blevsådan nivå iatten
förhindradesDärmedutanför Sverige.jordbruksråvarorköpa exportatt

importeradebilligare in-livsmedelsindusttiprodukter med hjälp avav
demåste intörselavgiñer itullar ochkunnaFör exporteraattsatsvaror.

svenskaexportstöd. Denmed hjälpöverbryggasfall därförflesta av
livs-inriktad påemellertid inte varitjordbrukspolitiken har export av

årsbegränsat. 1990relativtexportstödet varitdärför harochmedel
ocksåhadeträdde kraft år 1991,ireform,livsmedelspolitiska somsom

helt.exportstödetavskaffamål att
för rå-övervägande del, sinadärför, tillharLivsmedelsindustrin

till den be-hänvisadvaritfärdiga produkteravsättningoch sin avvaror
åtgärderjordbrukspolitiskaochHandels-marknaden.svenskagränsade

livsmedelsindustrin imedförtländer harandraoch i attSverigei
har ocksååtgärderhemmamarknadsindustzri. Dessablivithuvudsak en

ochutvecklingochtillväxtlivsmedelsindustrinssvenskadenbegränsat
fåttsvensk industriförhållande till övrigsärställning iden i somsatt en

internationellt.expanderaochmöjligheten växaatt
sinaemellertidkundelivsmedelsindustrier exporteraVissa pro-

s.k.hadeindustrierdeEU-medlemskapet. Detföredukter somvar
Frihandelsprodukter kan exporterassortiment.i sittfrihandelsprodukter

frihandelsproduk-handelshinder. Iimporteras mötasattutan avresp.
påskillnader i prisjordbruksråvaror,landsanvänds mentema resp.

râvarukostnads-särskiltneutraliserasjordbruksråvaror ettdessa genom
RÅK-systemet. detiangivnafinnsProdukternautjämningssystem

1972,EFTA-ländema årochmellan EGingicksfrihandelsavtal som
ochfortfarandeAvtalet gäller är1973.kraft årträdde ioch av av-

Schweiz.ochmed Norgehandelnförbetydelsegörande t.ex.
produkterantaletochdefinierade ärvälFrihandelsproduktema är

bereddasockerkonfektyr,choklad ochDetmycket begränsat. är
glass,müsli,bakverk ochpastaprodukter,spannmålsprodukter, t.ex.

socker-mineralvatten,potatismos,buljonger,ochsåservissa soppor,
dock EUharfrihandelsvaror,detfall,vissa äröl. Idricka trots attsamt

till 10 %.tull påensidigt ta uträtt att uppen
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konkurrensfrån utländskskyddadeslivsmedelsindustrierDe som
och char-stycknings-införselavgifter slakteri-,ellertullar vargenom

och sockerindustri-kvarn-och fettindustriema,olje-kuteri-, mejeri-,
livsmedelsindustrin.den Övrigadelar/produkter inomvissasamterna

till-mejeriindustrierna,ochköttvaru-Det attär värt att notera som
produk-totalalivsmedelsindustrinshälftencirkaför avsammans svarar

för mejeri-med undantagfrihandelsprodukterhelt saknartionsvärde,
livs-skyddadekonkurrensutländskfrånfruktyoghurt. Denindustrins

omsättninglivsmedelsindustrinsför 4/5svarademedelsindustrin avca
EU-inträdet.vid

konkurrensutsattainternationelltlivsmedelsindustrierDe varsom
produktsortimentsittdelarhela ellerhadede industrier somavsomvar

livsmedelsindustrindelenkonkurrensutsattaTill denfrihandelsvaror. av
dryckesvaruindustrinbageriindustriema,ochkonfektyr-choklad-,hör

ochfruktyoghurtsåser,ochtillverkar vissaindustrier sopporsamt som
försvaradelivsmedelsindustrindelenkonkurrensutsattaglass. Den av

vid EU-omsättninglivsmedelsindustrinsfemtedelcirkaendast aven
svenskskulleEU-medlemblivitinteSverigeOminträdet.

dessapåbaseratsexpansioninternationellalivsmedelsindustris pro-
dukter.

livs-förmarknadsöppningaringanämligeninnebarEES-avtalet nya
frihandels-varuomfattningenutvidgadenågotmedelsindustrin. Den av

inteharavtalet trättprotokoll till ännusärskiltingår iprodukter ettsom
EG:sdelenövervägandedenSverigekraft. avDäremot övertogi

industriEES-avtalet. Denmedsambandredan ilivsmedelslagstiftning
EU-inträdetförekonkurrenssituationenojämlikadenhade mestsom

handels-iSverigefiskkonservindustrin attochñsk- genomvar
ñskprodukter.bereddaförtullfrihetensidigEGförhandlingarna gett

frånkonkurrensstarkdärförharfiskkonservindustrin möttochFisk- en
fisk-svenskadenSamtidigt harmarknaden.svenskadenpåEG-företag
EG-påkonkurrerakunnatprincip inteifiskkonservindustrinoch

till 20 %tullarmedindustriskyddade sinEGdärför uppmarknaden att
ochårenharFiskberedningsindustrin överfiskprodukter.bereddaför

samtidigtSverige,omfattning iiminskatkraftigtEU-inträdettillfram
Danmark.ifrämstEU,tillverkning inometableratföretagsvenskasom

hadepåbörjade år 1991SverigereformlivsmedelspolitiskaDen som
tilljordbruketsvenskadetinomproduktionenmål att anpassasom
pålönsamtkundevolym avsättasdentillochSverigeiefterfrågan som

de internaochbortsuccessivtdärförskulle tasExportbidragenexport.
gränsskyddetskulleavvecklas. Däremotskullemarknadsregleringama

gränsskydd inomsänktöverenskommelsepåavvaktanbehållas i omen
ensidigsvenskEnGATT-förhandlingama.pågående av-deförramen

ochjordbruket störreslåkunnabedömdes utgränsskyddetveckling av
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RÅK-systemetdelen livsmedelsindustrin. med skulleSystemetav
också kvarstå.

livsmedelsrefonnen blev för livsmedelsindustrinEffekten enav
eftersom exportbidragen kraftigtreducerad produktion och export, re-

upphörde. grannländer reducerades emeller-ducerades eller I Sveriges
därförproduktområden ökade import-tid exportbidragen. På vissainte

exportbidragostområdet, EGkonkurrensen, på attt.ex. gavgenom
neutraliseradeinförselavgiften och därmedmotsvarande den svenska

gränsskyddet.det svenska
År det svenskabeslut riksdagen1993 atttogs anpassaomav

exportstödtill begränsatlivsmedelsindustrin EG. Ettjordbruket och
exportbidragensamtidigtköttprodukter,olikainfördes för ochost som

förlängdes fram tillavvecklats,heltinteoch griskött,för ännunöt- som
skulleproduktområdendessabedömdesDetjanuari 1995.den 1 att

konkurrenskraftiga i EG.kunna vara
reform innebarårsinleddes med 1991livsmedelspolitik attDen som

livsmedels-delenjordbruket ochpåbörjadesanpassning större avaven
marknaden,den svenskapåoch konkurrensenefterfrågantillindustrin

livsmedelsproduk-svenskadenreduceringocksådärmedoch aven
tillanpassningjordbrukspolitikårsinnebar 1993 atttionen. Däremot en

inleddes.EGinomkonkurrensenmarknaden och

efterKonkurrensförutsättningar EU-3.5

inträdet

radikaltkonkurrensförutsättningarnaändradesEU-inträdeVid Sveriges
avseenden.viktigailivsmedelsindustrinsvenskaden treför

demarknadinternationellfick närlivsmedelsindustrinHela en
ochHandelnupphörde.restriktionernajordbrukspolitiskaochhandels-

livsmedelsindustrisvenskdelför denfrisläppteskonkurrensen även av
tillträde tillfåttintemarknadsregleringargrund EG:spåtidigare avsom
konkurreramöjlighetlivsmedelsindustrinHela attEG-marknaden. gavs

villkorvärldsmarknaden på likaoch påEU-marknadenpåbåde som
i EU.livsmedelsindustrinden övriga

konkur-möjlighetficklivsmedelsindustrisvensk attSamtidigt som
ocksåilivsmedelsindustrin EUfickmarknadmycketpå störreenrera
skyd-tidigaremarknaden,svenskadenpåkonkurreramöjlighet att som

jordbruksprisregleringen.svenskadendats av
livsmedelsindu-förocksåöppnadesmarknadeninternationellaDen

svenskaproduktionen. Dentillinsatsvarorinköpdet gälldestrin när av
jordbruks-svenskaväljatvingadlängreintelivsmedelsindustrin attvar
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den svenska jordbrukspris-tillverkning till följdråvaror för sin av
jordbruks-fritt välja köpa sinafick möjlighetregleringen, attattutan nu

andraEU-eller från producenter iproducenterfrån svenskaråvaror
därmedlivsmedelsindustrifick svenskEU-medlemskapetländer. Med

frihandel medoch EUkonkurrensförutsättningar somsammasamma
haft sedan länge.industrisvenskövrig

jordbruks-ochhandels-EU:stillämpar SverigeEU-medlemSom
land tillämpastredjelivsmedelsindustrininnebär förpolitik. Det att mot

råvaruprisutjämningförtulltariff och EU:s systemEU:s gemensamma
u-landspreferenser GSP-ingått, EU:shandelsavtal EUliksom de som

län-östeuropeiskaochcentral-associationsavtal med deochsystem
iderna.

produkterbegränsade för deEUu-landspreferenser ärDe gett som
ochtill Lomé-främstoch lämnasjordbruksreglering,EG:somfattas av

central- ochmed deAssociationsavtalenMedelhavsländema5. Östeuro-
ömsesidigaomfattanderelativtinnehåller däremotländernapeiska pre-

EUVanligastlivsmedel.jordbruksreglerade är attferenser för ger
förköttprodukter, inomochköttföravgiftsreduktioner, t.ex. ramen

mejeripro-för bl.a.tullförmånerantalsamtidigtkvoter. EU ettges
drycker.ochköksväxterbereddaspannmål,frukter,dukter,

detallmänhet högreilivsmedelsområdet äntullskydd på ärEU:s
deurholkatsamtidigttullskyddet,svenska ärtidigare genommermen

antal länder.medingåttEU storttullförmåner ettmedhandelsavtal som
Sverigetill följdlandtredje attGränsskyddsförändringama mot av

negativasåfåttgenerellt intehandelspolitik har storaövertagit EU:s
effekterpositivamed dejämförtlivsmedelsindustrinföreffekter som

livsmedels-svenskdelarför deEU-marknaden öppnatsföljt avattav
tredjeGränsskyddshöjningenskyddade. motvarittidigareindustri som

haroch ris,tomatkoncentratfruktjuice,insatsvaror,för vissaland t.ex.
betydelse.varitlivsmedelsindustrier storför vissadock av

EU-medlemskapetinnebärfrihandelsproduktemagällerdetNär
återståendedeochmellan EUfrihandelsavtaletenligtfrihandelfortsatt

fort-denförbetydelseavgörandeharavtalEFTA-ländema. Detta en
fisk-svenskförSchweiz. Denochmed Norgelivsmedelshandelnsatta

upphör-konkurrenssituationendiskriminerandefiskkonservindustrioch
EU-medlemskapet.medde ochi

Karibien ochAfrika,länder ioch 69mellan EGingåtts5 harLoméavtalets.k.Det
Stillahavsområdet.



SOU 1997:25 Kapitel 3 71

3.6 Utrikeshandeln med jordbruksvaror och
livsmedel

livsmedeljordbruksvaror och har visat ojämn utveck-Exporten enav
1990-talet. Under perioden 1990-1992 minskadeling under export-

därefter öka kraftigt under de följande åren:värdet med för12 % att
%. Exportvärdet uppgick+35 % och 1995 +301993 +18 %, 1994

de första månaderna 1996miljarder kronor. Under åtta1995 till 13,6
minskade emellertidtill Samtidigtökningstakten ll %.reducerades

medtotala %.Sveriges 1export
svarade for detoch livsmedel 2,4 %jordbruksvarorExporten avav

den totalaLivsmedelsexportens andeltotala exportvärdet år 1995. av
kraftiga ölmingenliten denfortfarande relativtsåledes trotsärexporten

under de åren.senaste
kräft-fisk,år 1995iproduktgruppemaviktigasteDe exporten var

kaffe, kakaodärav,spannmål ochblötdjur,och samtte, m.mvaror
nedanstående tabell. Dessaframgårlivsmedel, vilketdiverse grupperav

och livs-jordbruksvarorhälftensvarade för exportenän avavmer
betydelsefull årexportprodukternaenskildamedel. mestDe som var

chokladkonfektyr ochhel lax,margarin,vodka, rostatsmör,1995 var
under periodenhar skettexporttörändringkaffe. intressantEn som

År 1995dryckesexporten.ökningenden1990-1995 är stora varav
år Endet 1990.högrefyra gångerdenna änvärdet nästanexport varav

skördatvodkasvensksjälvfallet storatill dettaförklaring attär
år.underexportframgångar senare
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livsmedel åren 1990-1995,jordbruksvaror ochTabell 3.5 Export av
Mkr.

199519941992 199319911990Produktgrupper
SITC:enligt

817410047 5048Levande djur
835483244 4+6316541köttvarorochKött
465662 1319 503414708Mejeriprodukter, ägg

2 070926700 687848877kräft-/blötdjurFisk,
496 1 829046462 1 1617 1603 1Spannmål och 1-varor

672581680503436 479grönsakerFrukt och
476381361333390416ochSocker -varor
821484 1133 1009 1997 1814kakao,Kaffe, te, m.m.
226163148134129134Fodermedel
779400 1938 1631539536livsmedelDiv.
385773 11794431362356Drycker
165190171144149148ochTobak -varor

182338197980Olj eväxtfrön
770884670485619641Oljor och fetter
59413422673 10464 76984339 67Summa

JordbruksverketKälla:

jäm-år 199586 %mindremed inteökade änEU-ländematillExporten
utanför EUländertillminskadeSamtidigt exporten1994.med årfört

andelEU-ländemastillleddeår. Detta att avmellanmed 11 % samma
EU-markna-tilltillträdetfria%. Dettill 61%från 43ökadeexporten

utveck-dennabakomdeltillliggerdepreciering storoch kronansden
ling.

påfördeladelivsmedelochjordbruksvaror3.6 ExportTabell av
Mkr.ländergrupper,

19951994Ländergrupper

28684544EU-15
746Östeuropa 955ochCentral-
48635483Övriga OECD
07614651Övriga länder
5941342210Summa

JordbruksverketKälla:

Finland,under 1995svenskför exportmarknaderna varviktigasteDe
dominerandeutanför EULänder somoch Norge.Danmark, USA var

kaffe,bl.a.produktområden, rostatfåtalpåendastmottagarländer ett
förbådemarknadenviktigastedenUSAmargarin.ochstarksprit var
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kaffe och starksprit.rostat Margarinexporten gick framför allt till
Ryssland och Polen.

Från livsmedelsindustrins synpunkt givetvisär utvecklingen av
förädlade livsmedelexporten intressant. Vamomfattningenmestav

i följande tabell baserar sig på Food Fromsom Swedensanges
definition förädlade livsmedel.av

Värdet förädlade livsmedelexporten fördubblades underav av
perioden 1990-1995. Under åren 1990-1992 emellertid export-var
värdet i oförändrat. Därefter harstort värdetsett ökat kontinuerligt
varje år: 1993 +34 År%, 1994 +39 % och 1995 +18 %. 1995
uppgick exportvärdet till 9,3 miljarder kronor enligt Jordbruksverkets
skattning.

Tabell 3.7 Export förädlade livsmedel åren 1990-1995 fördelade påav
produktgrupper, Mkr.

Produktgrupper 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Förändr.
1990-95

Styckat kött/köttvaror 486 286 228 375 445 719 48 %
Ost och 62 61 51 70 195 133ostmassa 115 %
Andra mejerivaror/fett 203 206 233 491 806 1 095 439 %
Beredda fisk/skaldjur 250 248 265 298 335 495 98 %
Beredn. spannmål 822 792 819 l 030 1 195 1 241 51 %av
Grönsaker, bär, frysta 325 357 303 343 367 368 13 %
Beredn. grönsak/bär 92 100 183 307 164 191 107 %av
Socker-/chokladkonf 983 1 114 1 063 1 190 384 1 416 44 %
Diverse livsmedel 545 581 636 755 1 282 3601 150 %
Drycker, sprit, ättika 365 376 457 823 6981 1 388 280 %
Summa 4 134 4 120 4 238 6815 7 870 8 406 103 %
Källa: Jordbruksverket

Endast värdeAnm.: insamlat kan redovisas för till EU-ländema.exporten
Detta innebär del den faktiska "saknas" handelsstatistiken.iatt exportenen av
Ökningarna åreniexportvärdet mellan 1990 och underskattade1995 påär
grund handelsstatistiken för 1995 inte heltäckande. Se avsnittatt ärav om
handels statistiken sid. 76.

Stagnationen livsmedelsexporten åren 1990-1992 kan delvisav
bero på exportbidragen avskaffades till följd den livsmedels-att av
politiska reformen år 1990. Den positiva utvecklingen sedan år 1993
kan till del förklaras exportstöd infördes under år 1993stor att nyttav
för och köttprodukter, den försvagade lqonkursen från år 1992 ochost
följande år, ökade exportsatsningar inför eventuellt EU-med-samt ett
lemskap ökat marlcnadstillträde det bilateralasamt genom
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livsmedelförädladeSverige-EG. Exportenjordbruksavtalet upp-av
jordbruksprodukter årenobearbetadeökningstakthögrevisade änen

förhållandet. För-omvändadetråddeår 1995Under1990-1994.
förbetydelsehaftEU-medlemskapet störredettatillklaringen är att

föreredan EU-livsmedelförädladedåjordbruksprodukter,exporten av
för-Andelenfrihandel.utsträckningi viss gynnatsmedlemskapet av

docklivsmedel harochjordbruksvarorlivsmedel iädlade exporten av
1995.till 68 %1990från 56 %ökat

livsmedel årförädladeiproduktgruppema exportenDe största av
och"drycker, spritchoklad"och samt"sockerkonfektyr1995 var

cirkaförproduktgruppertvådessasvarade enTillsammansättika".
exportproduk-enskildaviktigasteBland deexportvärdet.tredjedel av

choklad,margarin, rostatflytandeochfastvodka,år 1995tema var
knäckebröd. Deochskorporgriskött,styckatsockerkonfektyr,kaffe,

kött"styckatför1995år störstunderexportökningarnaprocentuella var
fett". Föroch"mejerivarorskaldjur"och"fisk samtköttvaror",och

dels1995under årexportvillkorenförbättradesproduktgrupperdessa
möjlighetendelsochEU-marknadentilltillträdetfria genomdetgenom

exportbidrag.medlandtredjetillexporteraatt
EU-efterkraftigtökathartill EUlivsmedelförädladeExporten av

tillgick1995livsmedel årförädladeHälften exporteninträdet. avav
tillbestodtill EUökade exporten1994. Denårmed 41 %jämförtEU,

EU-mark-påinkommakunnatintetidigareprodukterdelstor somav
betydelse export-EU:smejeriprodukter.och somkött-naden, t.ex.

Östeuropa och övrigaochCentral-bekostnadpåökatharmarknad av
Östeuropa med %25minskadeochCentral-tillExportvärdetländer.

direkt-påberoddedel att1995, storoch1994årenmellan envarav
medsambandupphörde iRyssland i setttill stortvodkaexporten av

distributör.byte av
livsmedel årförädladeförexportmarknaderviktigasteSveriges

och NorgeFinlandUSA,Danmark.ochFinland, NorgeUSA,1995 var
Samtidigtvardera.miljard kronorförexportprodukter över enemottog

mellan årenmarginelltförändradesoch NorgeUSAtillexportensom
Finland ochEU-ländernatvåtill deökade1995 exportenoch1994

köttvarorkött,styckatfrämstökadeFinland exportenTillDanmark. av
alltframfördetDanmarkTillyoghurt.främst varmejerivaror,och

strömmingsprodukter samtochsill-kaviarersättning,exporten av
produkterdetgällerfalldessaökade. I somgrisköttstyckat som

marknaden.europeiskadenpåskyddadetidigare var
exportländema ärviktigastede tiotillsammansättningExportens

livsmedelförädladeländer exportenvissa ärTillolika. avmycket
förgällerDetproduktgrupper.olikamångaomfattarochvarierad
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till exempelvis Finland, och Tyskland.Norge Till andra länderexporten
domineras några få produkter. till domine-Exporten USAexporten av

helt vodka, drygt två tredjedelar vodka under år 1995.ras av var
Hälften till Italien bestod frysta Exportengröna ärter.exportenav av
till till hälften fast och flytandeRyssland bestod margarin.av

månaderna bekräftades de tendenserUnder de första åtta 1996 i
Värdet livs-kunde urskiljas under 1995.exportutvecklingen avsom

före-med jämfört med periodmedelsexporten ökade ll % samma
jord-livsmedel svarade förFörädlade 66 %gående år. exportenav av

till EU-ländema ökade med 21 %,livsmedel.bruksvaror och Exporten
tredje lands-marknader USAtill viktigasamtidigt exporten somsom

tillden stagneradeförklaring tillstagnerade. Enoch Norge exporten
införde avsevärda höjningarhösten 1995NorgeNorge att avvar

med imple-livsmedelsindustriprodukter i sambandförgränsskyddet
förinförandetGATT-åtagandet ochmenteringen ett nytt systemavav

förhandlingar sitthar därefter iimportavgifter. Norgeberäkning omav
gränsskyddsminskningarbetydandefått vidtamedfrihandelsavtal EU

frihandelsvaror1996 förseptember importendenfrån 1retroaktivt av
därmed gickFinlandexportmarknadenviktigastefrån EU. Den somvar

skeddevärdeökningamaprocentuellabetydelse. Deförbi USA i största
skaldjursprodukter.fisk- ochoch köttvarorköttför samtexporten av

med 65 %.värdetökadeproduktgrupperbådadessa exportenFör av
olikanischprodukter,exportutvecklingen t.ex.i är attIntressant nya

kycklingmexikanskpepparkakor,tårtor,pytt-i-panna, tacos,typer av
fördagmarknader och ifinnercapuccinopulver, exporterasoch nya

miljard kronor.närmare en
uppgicklivsmedelochjordbruksvarorSveriges importVärdet avav

minskninginnebarår 1995. Dettamiljarder kronor31till nästan en
Därmed bröts denföregående år.medjämförtmed knappt procenten

underuppvisatlöpande priserimportvärdet itrenduppåtgående som
ökade import-1990-1995periodenunderTotalt1990-1994.perioden

medvärdet 56 %.
totala varuimportendenför 6,7 %svaradeLivsmedelsimporten av

något högreendastandelen importeninnebarvilketår 1995, att varav
år 1990.än

mellan årenmed 20 %importenemellertid värdetökadeFrån EU av
från 1994dänned 54 %ökadeandel importenoch 1995. EU:s1994 av

EU-medlem-del påtillberorutveckling att1995. Denna stortill 65 %
samtidigtmedlemsländernaandrafrån defri importinneburitskapet

medjämförtfall ökatmångautanför EU iländertullskyddet motsom
år.tidigare

år 1995livsmedelsimportenihandelspartnersviktigasteVåra var
import-Tyskland.och De störstaNederländerna, NorgeDanmark,
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Colombia. FrånBrasilien ochUSA,utanför Europaländerna var
fruktfrån USAkaffe ochfrämstColombia importerasochBrasilien

och nötter.
blötdjur,kräft- ochfisk,i importenproduktgruppema ärDe största

ickeprodukterdvs.kakao,ochkaffe,grönsaker,frukt och tesamt som
EnbartSverige.odlas ivegetabilier integällerdetochberedda närär

importvärdetfjärdedelcirkaförgrönsakerfrukt och avensvarar -
Sverigesvärdetmycketlikadvs.kronor,miljarderdrygt 8 avsom

importproduk-enskildaviktigastelivsmedel. Deförädladeexport av
räkprodukterochräkorhel lax,kaffe, vin,1995under orostattema var

bananer.samt
och1994mellanmed %54ökadeköttvarorochköttImporten av

fördubbladesgriskött änökade importenFramförallt1995. som merav
Även något.ökadenötköttsimportenföregående år.medjämfört

vik-detIrlandmedangrisköttsimporten,domineradeDanmark var
nötköttsimporten.förlandettigaste

handelsstatistikenFörändringar i

förförändringarinneburitharEU-medlemskapet storasvenskaDet
innebärFörändringarnahandelsstatistiken.tilluppgifterinsamlingen av
statistikheltäckandefinns någoninte1995årfr.o.m.detkortheti att

redovisningenEU-ländema attandra samtdemedhandelSverigesöver
betyderDetta attförsämrats.kraftigtför importenursprungslandav

statistikårstidigareochhandelsstatistikårs1995mellanjämförelser
osäkra.tämligenblir

uppgifterpåhandelsstatistikenbaseradesEU-medlemskapetFöre
Dettaoch import.vidtulldokument export gavlämnade iföretagensom

tilluppgifter insamlasdaghandelsstatistik. Iheltäckandei settstorten
medhandelSverigesUppgifterolikatvåpå sätt.handelsstatistiken om

tulldokument.fråntidigarehämtasEUutanförlandtredje som
fylla iintedockbehöverEU-länderandramedhandlarFöretag som

företagsdessauppgifter insamlasställetltulldokument. omnågra
kallas Intrastat.undersökninghandel somengenom

variationermed vissaurvalsundersölmingslags somIntrastat är en
harföretagallagällerSverige att enEU. I somhelainomtillämpas

kro-000900överstigandeEU-länderandrafrånimportellertillexport
dessamånad måsteVarjeurvalet.i12-månadersperiod ingårpernor

länder. Förochpåfördeladmed EUhandelsin varorredovisaföretag
intedäremotavsändningsland varansredovisas menimporten varans

bestämmelseland.redovisasursprungsland. För exporten varans
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Den handelsstatistik kan sammanställas med hjälpsom av upp-
gifterna från täcker faktiskainte hela den handeln. berorIntrastat Det
dels på täckningsfel, dels på svarsbortfall. komma tillFör rättaett ett att
med detta korrigerar de insamlade uppgifterna med hjälpSCB av en

uppgifter från Tanken korri-skattningsmodell och momsregistret. är att
spegla handel bedrivs med de företaggeringama skall den EUsom av

kronor 12-månadersperiodhandlar med mindre 900 000än persom
handel.företag inte redovisat sindesamt som

delbranscherLivsmedelsindustrins3.7

charkuteriindustrinochSlakteri-3.7.1

livsmedelsindustrinsdencharkuteriindustrinochSlakteri- störstaär av
sysselsättercharkuteriföretagenochSlakteri-delbranscher i Sverige. ca

sysselsatta,livsmedelsindustrinsfjärdedeldvs.18 000 avenpersoner,
saluvärde ochlivsmedelsindustrinstredjedelföroch nära avensvarar

förädlingsvärde.livsmedelsindustrinsfemtedeldrygt aven
Slakteriför-meddvs. SCAN-gruppenLantbrukskooperationen,

mark-harslakteriföreningarna,de regionalaochbundskoncemen en
och istyckningsledet 38 %%, islaktledet 77nadsandel i är casom

flesta mycketdeslakterier,Sextio privata1995.charkuteriledet %37
förslakterierfyradäravslakten ochdrygt 20 %harsmå, svararav

styck-privatastyckningsledet har knappt 100tredjedelar. Itvånästan
medan konsu-styckat kött,förmarknadendrygt 50 %ningsföretag av

detalj-styckning iochViss import6 %.harmentkooperationen ca
marknadsandelKonsumentkooperationensockså.förekommerhandeln

charku-medan de privatatill 15 %,uppgårcharkuteriledetinom ca
charkuteriprodukter.förmarknadenhälftendrygtteriföretagen har av

små,relativtantal,charkuteriindustrin harprivata ett stortDen men
påmarknadsandelarmeddeLithellsoch störstaföretag. Sardus är

8 5 %.resp.
livsmedels-delbranschen inomdenköttvaruindustrin störstaI EU är

charku-ochSlakteri-000drygt 450sysselsätterindustrin och personer.
medlemsländer. IEU:skoncentrationsgrad varierar inomteriindustrins

fåkoncentrerad tilldenDanmarkHolland ochFrankrike, ärTyskland,
Italien,icharkuteriproduktionenochmedan kött-enheteroch stora
Produ-enheter.småmångaiPortugal bedrivsochGrekland

demarknadsandelar ibetydande störreföretag harcentkooperativa pro-
ducentländema.

verk-har inriktat sinlivsmedelsföretageninternationellaDe stora
förädlingsvärdetdärproduktionskedjan ärleden idesamhet på senare
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ledande företagenframträdande.varumärkena Dehögt och är tre
från Italien ochCremoniniFrankrike, Inalca-GruppofrånSocopa

marknadtillsammans % EU:sFrankrike har 5också frånSucden ca av
haroch NutritionUnilever BPNestlé,nötkött.för färskt Företagen ca

marknader kanländersenskildaberedda köttvaror. Påsektorn10 % av
betydligt högre.koncentrationendock vara

charkuteriprodukter. Detochstyckat köttMed köttvaror avses
övrigtoch gris. Ikött frånframför alltköttet nötstyckade utgörs av

frånköttfågelfår, lamm,från häst,köttmarknadenbestår samt avav
år 1995600till 12älg uppgickfrånoch älg. tonKötthjort, caren -

Charkuterivarorköttkonsumtionen.svenskaden3 %uppemot av
charkprodukter. Korv,oblandadeblandade ochtvåindelas i grupper:

medancharkuterivaror,blandadepåexempelleverpastejochsylta är
charkuteri-oblandadeexempel påkasslerochbaconskinka, ärkokt

varor.
char-ochför slakteri-betydelseharjordbruksregleringEU:s stor

marknadsreglering.betydelsefullfinnsnötköttkuteriindustrin. För en
nötköttexportstöd. Förochinterventionsköpgränsskydd,bestårDen av

för visstpremiekvotertilldeladeproduktionlandsvarjebegränsas av
huvudsakligenkommernötköttsimportdjurslag. EU:sochantal djur

för GATTinomåtagandenomfattas EU:sländerfrån ramenavsom
avgiftsför-ochtull-innebäravtalenbilateralaavtal.bilaterala Deoch
kvantitetervissaFörimportkvantitet.visstillofta knutnamåner en-

Polen, Ungern,tilltullreduktionerEUköttprodukterberedda ger
Slovakien.ochTjeckien

huvudsak-bestårfjäderfäköttochgrisköttförMarknadsregleringen
före-produktionskvoterexportbidrag. Ingaochgränsskyddligen av

påhuvudsak importiGränsskyddet utestängergriskött.förkommer
försker inom t.ex.den importförutomVaruornråden, ramendessa som

länderna.östeuropeiskaochcentral-med deassociationsavtalen
EU-medlem-underökadeSverigeiköttkonsumtionentotalaDen av

radåret ifemtekg. Detmiljonertill 483med 3 %första årskapets var
1995år1990Från årregistrerades. t.o.m.konsumtionsökningsom en

alltframförOrsakenmed %.15köttkonsumtionentotalaökade den var
EU-medlemårförstaSverigesUnderkött.pårelativprisersänkta som

sjunkitår 1996underoch harEU,inomnivåernasjönk priserna mot
relativprisethade1996årutgångenVidDanmarks nivå.under avt.ex.

konsumtionsökning.fortsattiresulteratochmed 8 %sjunkitför kött en
1996.årväsentligtökatharköttimporteratfrånKonkurrensen

ochkonsumtionen%20motsvaradenötköttImporten avcaav
konsumtionen. Importen%40lammköttochfár- överimporten avav

till 10 %EU-inträdetsedanfördubblatshar avgriskött än camerav
konsumtionen.
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med 20-ha ökatEU-inträdetefterköttberäknas importenTotalt av
totala köttkon-den%kg eller 15miljonertill 70%25 närmare avca

frånframför alltökadegrisköttlandet. mest,i Importensumtionen av
nötkötttill Sverige. ImportentredubbladeDanmark, exporten avsom

Under år 1996kg.miljonereller 21oförändraddeti närmaste cavar
det skettallt harframföröka,fortsattgrisköttimporten atthar menav

konsumenternaharEUnötkött. Inomimportökningkraftig rea-aven
allainötköttminskad konsumtionBSE-sjukdomen medpå avgerat en

därför blivitharSverigeökat.konsumtionendärSverigeländer iutom
finnsnötköttproduktionsöverskottdetdel somavmottagare avav en

nötköttpåkonsumentprisernalågaderesulterat iocksåvilketEU,inom
Sverige.i

utveckling,positivkraftigdockvisargrisköttstyckatExporten enav
med 92ökadePigghamkött,kött,märkesprofilerat cat.ex.bl.a. somav

januari-augustiperiodenoch under1995årkronormiljonertill 284%
styckat köttExportenlcronor.miljonertill 380 av133 %med1996 av

Exportenkronor.miljoner50påharlamm avoch stagneratfårnöt, ca
1995årkronormiljonertill 69fördubbladesfjäderfäfrån änkött mer

tilluppgåtthaberäknasoch1996årfortsatthar caexportökningenoch
bereddaExporten1996.helåretförkronormiljoner av100
och för1995årkronormiljonertill 241%ökade 25köttprodukter

kraftigare export-noterades ännu1996januari-augustiperioden en
köttprodukterbereddahar1996Helåret exporten%.42ökning, av

kronor.miljoner340tilluppgåtttotalt ca

grisköttUtvecklingsmöjligheterför

svenskutvecklamöjligheter attSverigeprincipiEU-medlemskapet ger
svin-därDanmarkitidigareliksomköttindustriochsvinproduktion

grisar.miljoner20tillfördubblatsmedlemskapetefter caproduktionen
ochsyd-isvinproduktionenförförutsättningarnagrundläggandeDe
ochsvinproduktionSvenskdanska.med dejämföraskanmellansverige

framtidsresurs.ocksådärmedköttindustri är en
produceratMängdengrisar.miljoner3,81995slaktades årSverigeI

1990Sedan år000312Försäljningen ton.000310griskött ton. varvar
hela 20 %. An-medkonsumtionenochmed %7ökatproduktionenhar

medha ökatberäknas1995,år%med 0,5sjönksvinslaktade mentalet

kosjukanGalnaBSE
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2 % år 1996. Den anmärkningsvärt goda konsumtionsutvecklingenca
sammanhänger, med positiv konsumentprisutveckling,nämnts,som en

också med de starka kvalitetssatsningar och inriktningmen mot
djurvänliga produktionsformer stärkt grisköttets image ochsom
förtroende hos konsumenterna. Produktionsölmingama har möjliggjorts

den goda konsumtionsutvecklingen framtidstro hossamtav en
producentema på svinproduktionens möjligheter i EU.

ytterligareDen på prisnivån i samband med EU-inträdetpressen ger
i sin förutsättningar för ytterligare ökad svensk konsumtion. Dentur
svenska capita-konsumtionen griskött 35 kg och ochär nöt-per av av
kalvkött 19 kg. Motsvarande Danmarki 63 kg och20 iär resp.
Tyskland kg. nötkött ligger den svenska55 17 För capita-kon-resp. per
sumtionen således på våra EU-grannars nivå medan grisköttskon-

Tysklandsumtionen i och i Danmark 60-80 % högre i Sverige.är än
Med de EU-förutsättningama förväntas den svenska griskötts-nya

konsumtionen fram till öka med enligt branschensår 2000 10-15 %,
motsvarande fortsattbedömning. skulle innebära öknings-Detta nästan

1990-talet, den svenska konsumtionentakt i början attmensom av
under Danmark och Tyskland.ändå ligger långt nivåerna i

marknaden medförUtvecklingen den svenska i sin tur ett ny-av
årsproduktion cirka miljoninvesteringsbehov motsvarande en av en
hänsyn till investerings-fram till år efter det tagitsgrisar 2000, att ett

produktionen tillbehov grund omodemapå tas samtatt resurser urav
importökning kommer ske.vissatt atten

europamarknadinnebär också tillgång tillEU-medlemskapet storen
tillmöjliggör exportstödför grisköttsprodukter. Vidare EU:s export

Östern ochtredje landsmarknader, Japan, Fjärranintressanta t.ex.
Ryssland.

svenska utvecklingsväg för10-årsperiodens specifikaDen senaste
uppfödningsformer ligger igäller kvalitet ochsvinproduktionen detnär

frånallt starkare kon-och krav siglinje med de värderingar växersom
salmonellafrihet ochunikakoncept ingår Sverigessumenthåll. dettaI

syfte.itillväxtstimulerande Denantibiotikaförbud användningmot av
grisköttet kandet svenskaproduktionsmodellensvenska gör ettatt ges

kvalitetsegenskaper till skillnadspecifikavarumärke med mot annat
produktionsmodell innebär, kräverdennafläskkött. merkostnaderDe

marknaden. påbörjadepå Demerpris kanemellertid tas utatt ett
gäller dentill optimism vaddock anledningexportsatsningama ger

internationella möjligheter.grisköttsproduktionenssvenska
helt möjligmiljon grisarmotsvarandegrisköttsexport ärEn atten

bedömning. skullebranschens Detredan 2000, enligtuppnå år mot-
l980-talet.hade mittenSverige iden grisköttsexport avsvara
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svenskförintressantEU-marknadenhand ärförstaiDet är som
epizootiläge emellertidgodamycketSverigesgrisköttsexport. ger

flesta övrigadelandsmarknadertredjenåförutsättningar ävenatt som
gällerstandarden vadsvenskahögatill. DentillgångharEU-länder

Danmark har idanska.denöverträffar klartsjukdomslägeochhygien
vilketEU-länder,övrigalägebättrebetydligt änhasin ettansettsturj
inne-och i sinlands-marknadertredje turtillgodkännandel inneburit

tillgrisköttsexporthela EU:s60 %förDanmarkburit avatt casvarar
lands-marknader.tredje

miljömässigochproduktions-ocksåharsvinproduktionSvensk en
regionernasvinproducerandeintensivadeframför mångafördel merav

miljö-arealområdensmå utgör ett stortpågödselmängderEU. Storai
arealenhetbeläggninglågharSverigeregioner.dessai perproblem en

dag iiåkermarkhektar ärproducerade svinAntaletmed svin. per
svenska svinpro-denOm1,4.Sverigegenomsnitt ioch iGötaland 1,9

hektarsvinantaletskulleenligtexpanderaskulle perduktionen ovan
Hollandoch itäthet 8motsvarandeDanmarkI är2-2,5.åkermark bli

föruppståhärkommer attåkermark. Ett utrymmehektarsvin27 per
neddragningennödvändigatroligenvid densvinproduktionsvenskbl.a.

Holland.isvinproduktionenintensivadenav
investerings-scenarioovanstående ettinnebär2000till årFram

internationelltår. Islaktade grisar ettmiljonermotsvarande 2 perbehov
dansk exportvolym,liten motsvararrelativt t.ex.dettaperspektiv är en

grisar.miljoner16ca

Sysselsättning
jordbrukariarbetstillfällen700lgrisarmiljoner2produktionrationell cal ger

drygttillsysselsätningseffektenberäknasförädlingsindustrinochslakt-ledet. I
produktionsyssebättningseffektenlångsiktiga enarbetstillfällen. Den av0003

tillenligtberäknasförädlingsledenoch cajordbrukar- ovanigrisarmiljoner2av
heltidssysselsatta.000700-54

ochlång-tillkommersysselsättningseffektemaredovisadehärdeUtöver
fodermdustrinkanlångsiktiga nämnasdeTillsektorer.andrakorttidseffekter i

masldnindustnema.ochstallinrednings-byggnads-,kortsiktigadeoch
produceradinhemsktutgöraskommerfoderbehovet att avHuvuddelen av

mindre importEnha.000120blir avdennaförArealbehovetspamimål. ca
erfordras.kommerölamj attsojfrämstproteinfoder,

djursjukdomar" smittsammaepizooti
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investeringsstöd

Syd- ochsvinproduktionen iförförutsättningarnagrundläggandeDe
likartade. DetidigareDanmark nämntsoch iMellansverige är som

djurstallar, och kravipåkravendjurskyddskraven, större ytorsvenska
medföruppfödningskonceptet,svenskaspeciellamed detförknippade

kostnadermotsvarandemedjämförtproduktionenmerkostnad t.ex.ien
ochpåtaglighögstsamtidigtDanmarkiKonkurrensen ärDanmark.i

redo-denföravgörande,därför attytterligare. Detöka ärförväntas
förutsätt-stånd,tillskall komma attproduktionsutbyggnadenvisade

ilika braminstblirövrigtiproduktionensvenskadenför somningarna
irationaliseringoch t.ex.investeringarstimuleraDanmark. För attt.ex.

EUstrukturstödsystem ettEU:sinomfinnssvinproduktionen av
förobligatorisktvarittidigareharinvesteringsstöd. Dettadelfinansierat

frivilligt.dettatillbakatidkort ärSedanmedlemsländerna.olikade en
ochStödetstödsystem.dettautnyttjathittills yngregerharSverige

kapitalkrävandemycketdemöjlighet göraproducenter attprogressiva
Danmark motsvararIsvinproduktionen. t.ex.ikrävsinvesteringar som

tillsvinstallariinvesterarproducenter cauppför mångastödet som
byggnads-efter10-årsperiodundergrisköttkg enkrona1 enper

fördelaktigaytterligareår40underproducenterFörinvestering. ges
Medñnan-producenter.tilläggsstöd förviaförutsättningar ett yngre

och40 år,underproducenterförnormalt %25EUfrån ärsieringen
investe-föreslagnanyligenSverigeLFA-områden* iDethögre.inom

stimulera investe-förinstrument attverksamtblibörringsstödet ett
tillräckligadetköttproduktionen, resurser.iringar gesom

och avsättningbearbetningStöd till

stödja investe-tillsyftaravsättning attochbearbetningtillstödEU:s
bearbetningenbehandlingen,rationaliserarochförbättrarringar som

Stödetskogsbruksprodukter. ärochjordbruks- av-avsättningenoch av
stödja primär-indirektsyftet är attförädlingsledettill mengränsat

produktions-olikaförsektorsplanerpåbyggerStödetproduktionen.
Stö-medlemsländerna.olikadeförgodkännsochinlämnassomgrenar

animalier, utanproduktionsgren, t.ex.förbehålletsåledes intedet är en
lämnasSverigeochDanmarkIindustrisektorer.flertaltillutgår ett

investeringen.%med 12,5från EUoch%med 5 avfrånbidrag staten
stödet.förkostnaden70 %försåledesstårEU av

områdengynnadeut: mindreLFA



Kapitel 333SOU 1997:25

Energiskatter

köttpro-ikostnadsbelastningÖkadenergiskattemasvenskaDe ger en
Danmark,också i ärfinnsEnergiskatter genom av-duktionen. men

Kostnads-Danmark.ibelastningingenmomsavräkningendragsgillhet i
ikg griskötttill 50branschen öreberäknatsharfördyringen percaav

35 öreDäravenergiskattema. utgörssvenskadegrundpå caSverige av
foderproduktionen.förkostnaderökadekg avper

nötköttförUtvecklingsmöjligheter

produktions-tillmöjligheterfinnsnötköttgällerdetNär samma
tilldeladebegränsasproduktionlandsvarjeeftersom avexpansion

Produktiondjurslag. ut-antalför visstdjurbidragdvs.premiekvoter,
realistisk.jordbrukspolitik intenuvarandemedpremiekvotema äröver

och1995årenunderintenåddenötköttsproduktionensvenskaDen
vallstödetdetMedpremiekvoterna.tilldelade nyatill de1996 upp

bättre.utnyttjaskunnakvoternadockbör1997årfr.o.m.

Mejeriindustrin3.7.2

delbranscherlivsmedelsindustrinsden störstaeriindustrin nästärMej av
dvs.1995,kronormiljarder21 enförsäljningsvärde,efter camätt

Mejeriindustrinförsäljningsvärde. sys-livsmedelsindustrinssjättedel av
sysselsättnings-deninnebärvilket att0008drygtselsätter personer,

livsmedelsindustrin.tredjeden störstamässigt är
54totaltmedSverigeimejeriföretagtolv1995årfannsDet

verksamhet.någonmed störremejeriföreningardet 8dagImejerier. är
och26 %medArlaStörst ärföretag.jordbrukskooperativaSamtliga är

Strukturomvand-produktionsenheter.med 7Skånemejerierstörstnäst
Mjölk-produktionsenheter.År 99fanns1990snabbt.gåttharlingen
isysselsättning storaochekonomiförbetydelseharproduktionen stor

ochmjölkproducenter20017detfanns1995juniISverige.delar caav vidochmjölkkor000468detfanns1996juniImjölkkor.000482
ko ärAvkastningenleverantörer.600 per15drygt1996/97årsskiftet

ölkproducenter.mjbland EuropashögtSverigeplacerarvilketkg8506
ochmejerier närmare5006bestårEUMejeriindustrin inom caav

mejeri-de 35 störstabransch. 24dennainomsysselsatta av000250 är
fyra i Japan,finnsövrigadeAvEU-15.finns inomvärldeniföretagen

de 35Zeeland. AvNyaimejeriföretagochSchweiz ettii USA,fem ett
Holländska Cam-producentkooperativa.16mejeriföretagen ärstörsta
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pina Melkunie den kooperativa mejeriföreningen efterär största
uppköp belgiska Comelco och det tyska Südmilch. de femAvav

mejeriföretagen samtliga privata. De två företagen,största är största
schweiziska Nestlé och amerikanska Philip multinationellaMorris, är
diversiñerade giganter med sin mejeridivision. Nestlé, harvar som
verksamhet och totalt fyrtiotal länder, världensi EU i är störstaett

Ävenmejeriföretag och världens livsmedelsföretag. Danonestörsta
Unilever diversifierade företag där mejerisidanFrankrike och är sva-

andel deras totala omsättning. internationellför mindre Iav enrar en
mejeriföretagen medelstora eller små.jämförelse de svenskaär

fåtal mejeriföretag globala.emellertid endastDet ärär ett som
ochFriesland FoodsPhilip Morris, Frico Domo, MDNestlé, Unilever,

internationellglobala och har omfattandesamligaBoard BaineAn är
hänföras den nyzeeländskakategori kanTillmarknadsföring. samma

Zealand BoardDairyparaplyorganisation Newmejeriindustrins
geografiska in påockså den expansionenföretag lederNZDB. Dessa

Östeuropa och KinaFjärranmarknader, särskilt i östem. är en nynya
och Unilever aktiva.särskilt Nestlémarknad där är

Bongrain,franska Besnier,mejeriföretag EU,inomFlera t.ex.stora
starkutifrånEU-marknadenexpanderar påSodiaal och Danone, en

hemmamarknaden.ställning på
för debegränsande faktoremellertidkapitalTillgången på är en
därförharinternationella expansion. Manmejeriföretagenskooperativa
mjölk-medlemmarna,håll frånkapital frånfall sökti många änannat

börsintroducerats,mejeriföreningamaIrland harPåproducentema. t.ex.
Danmarkoch ifortfarande majoritetsägare,mjölkproducenterna ärmen

kapitalmedinternationella expansionsinFoods finansierathar MD
medlemmar.moderföreningarnasfrån andra än

understrukturförändringarstarkagenomgåttMejeriindustrin har
mejeriföretagAntalet inomblir alltKoncentrationenår. större.senare

Samtidigt harfemtonårsperioden.under denhar halveratsEU senaste
Antalet mejeri-tredubblats.företaginvägningengenomsnittligaden per

Tyskland, kon-ochFrankrikeItalien,ihar minskatföretag mest men
skillnad råderNederländerna. Storallra iökadecentrationsgraden mest

anläggningsstorlek. Dendet gällermedlemsländermellan EU:s när
sedan 200för år 3mjölkinvägningengenomsnittliga tonett perparvar

iNederländema.mejeri000den 334medanItalienmejeri i ton pervar
ochZeelandkoncentrationsgraden inom EU. Nyaden lägstaItalien har

mjölkprodukterproduktionendär ärländerdeNederländerna är av
KanadaDanmark, Irland,Sverige,kommerkoncentrerad. Dämästmest

Australien.och
EU:sEUmjölksektom iProduktionsutvecklingen inom styrs av

fortfarande,gälleroch1968 äventillkom årmjöllqeglering. Den om
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den i delar har omarbetats. Regleringen stimulerade produktionen,stora
vilket medförde snabbt blev självförsörjandeEU på mjölk. börjanIatt

1980-talet, interventionslagren och mjölkpulvernär smör växteav av
snabbt, kraftigstod valet mellan sänkning stödprisema eller atten av
begränsa med hjälpproduktionen produktionskvoter. Valet föll påav
produktionskvoter infördesoch kvotsystem år för femårs-1984ett en
period först förlängdes med år och förlängt kvot-ärtre t.0.m.som nu
perioden 1999-2000.

tilldelas produktionskvot baserad historiskmedlemsland påVarje en
utformningen administration,beslutar älvproduktion och om av even-

för köp eller leasing kvoter,reglertuell nationell av m.m.reserv,
mellan medlemsländerna.därför mycket DetvarierarKvotsystemet är

för-mellan ländema. Förslag tillflytta mjölkkvotertillåtetinte att
kommer framläggas under år 1997.mjölkregleringenändring attav

kvotsyste-innehålla förslag ändringdettaSannolikt kommer att avom
relativt högtdiskuterats innebärbl.a. har tvåprissystem ettettmet, som

världsmarknadsprisEU-marknaden ochsäljs påför mjölkpris ettsom
land.till tredjeför mjölk exporterassom

nationell mjölkkvot på 3,3erhöllsmedlem i EUblevSverigeNär en
Svenskmiljonermjölkkvot påtotala 117miljoner EU:s ton.ton av

mjölk förmaximalt miljonersåledes 3,3harmejerinäring att ut-ton
handel.produkter och sinveckla sina

År kg och däravmjölkproduktionen miljoner3 304totala1995 var
mjölkproduktion gickkg. totalmiljoner Avtill 243mejeri 3invägt ca

till mjölk-till ystmjölk, %40 % 10konsumtionsmjölk,till40 % caca
gård.förbrukning påmatfett ochtilloch någrapulver procent egen

ölk, dvs. dryck-konsumtionsmjölk k-mjomfattarMejeriproduktion
ochsyrad grädde,grädde, inkl.yoghurt,ochfilprodukter ostesmjölk,

framställs iMjölkpulverysterier.framställas iocksåkanOstsmör.
särskilda anläggningar.

lag-mejeriområdetpåhandelsvaroma utgörshuvudsakligaDe av
undermjölkpulver,ochringsbara produkter smörost, senaremensom

År frånexporterades1995speciellt fruktyoghurt.yoghurt,år även av
000mjölkpulver 9200och 10 tonsamt100Sverige ll smör tonton

ost.
yoghurt.och 8509importerades 20 800 tonårSamma ton ost

mjölkråvaralitersaluvärdetdet högstabetingarFruktyoghurt avper
endadenfruktyoghurtEU-inträdetmejeriprodukter. Förealla var

harproduktdennaEfterfrågan påmejeriområdet.frihandelsvaran inom
år.undersnabbt EUvuxit inom senare

GATT-överens-kraftigtpåverkaskommerMejeriindustrin att av
totaltexportstödet minskasi-ländernaförinnebärkommelsen. Den att

förutgifternajämfört med1995-2000periodenundermed 36 %
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skall1986-1990. Dessutombasperioden export-underexportstödet
period. Dettamedjämförtmed %minskas 21subventionema samma

skummjölkspulverförproduktvis smör,åtagande gäller 0st, grup-resp.
genomsnittmed iskall sänkasTullamamejeriprodukter.övrigapen

neddragningenminimaladenochbasperiodentillförhållandei36 %
marknads-skallDessutom15 %.skallvarupositionenskildför varaen

konsumtionsnivånfrån 3 %ökagaranterad importtillträdet, dvs. aven
för kvotemaTullen2001.årkonsumtionentill %1986-1988 5åren av

tullsats.normal%endast 32marknadstillträdet ärinom av
få problem.kommer attinnebär EU:s ostexportGATT-avtalet att

2000/01 itill årfram000120med drygtminska tonmåsteOstexporten
1993-exporterade årenEU-ländemavolymerdetillförhållande som

Även förförexportbidragen ost.sänktkraftigtdärförhar1994. EU
flytan-helmjölkspulver,kondensmjölk,dvs.produkter,övrigagruppen

Denproblem.medföraGATTkommer attgräddeochmjölkde m.m.
medminskamåsteprodukterdessa ensubventionerade exporten av

detskummjölkspulver äroch2000/01. För smörtill årfemtedel fram
underexportsubventionerade exportendenökamöjligtemellertid att

ochmängder smörmindreexporteradesdeteftersomkommande år,
medförenligt1995-1996 änårenunderbidragmed varsompulver

GATT.
land kommer, export-närtredjetillharEU-företag exportDe som

EU-marknaden ipåproduktersinasäljatvingasreduceras,stödet att
Därtillföljd.prispressochkonkurrensinhemskökad sommedstället,

skummjölkspulverspecielltöka ost,till EU attimporten avkommer
före-GATTmarknadstillträdetökadedetföljd somtilloch smör av

skriver.
traditionellaförmättadibedöms settstorti EUMarknaden vara

siginriktatföretagenspeciellt de störremedförtvilket attprodukter,
desserteryoghurt,förädlingsvärde, t.ex.med högreprodukterpåmer

traditionelladepåfärsk varorna.och änost,
sådanaerfarenhet exportharinte avmejeriföretag, avSvenska som

kon-sinagäller ändet exportutgångsläge närhar sämreprodukter, ett
exportkanaler. DeupparbetadeharlängesedanEU,ikurrenter som

också, nämntsmejeriföretagen ärverksamma sominternationelltflesta
produk-importeradefrånKonkurrensenföretag.myckettidigare, stora

efterstarktökatocksåharochfilprodukter ost,yoghurt,specielltter, av
EU-inträdet.

produkter.andrafrånkonkurrensdessutomMejeriprodukter möter
läsk,öl,dryckerandramedkonkurrerarkonsumtionsmjölk somFärsk
färskSverigetillimportnågon avmineralvattensaft,juice, menm.m.,

konkur-Produkternärvarande.förinte somförekommerdryckesmjölk
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med grädde, tillverkade vegetabiliska råvaror, harärrerar men av en
relativt liten marknadsandel %.5ca-

svenskaDen importen mejeriprodukter uppgick tillår 1994 812av
Årmiljoner kronor medan uppgick till miljoner kronor.374exporten

enligt den ändrade1995 importen statistiken efter Sveriges EU-var -
inträde medan899 miljoner kronor tredubblats tillnästanexporten-

och ölkpulver för910 miljoner kronor. Smör Bregott mj mycketsvarar
kraftiga medan minskade. Under de förstaökningar, exporten ostav

bröts den exportutvecklingen förmånaderna år 1996 positivaåtta
minskade medmejeriprodukter, 5-10 %.som

har boken globala mjölk-Branschorganisationen Mejeriema i "Det
faktorer kommerbedömning vilkaspelet" gjort attsom varaen av

trenderframtid. haravgörande för mejeriindustrins Trenärmaste
definierats:

Globaliseringstrend

fådominanta ochföretag kommer bliMultinationella att enmer-
marknaden.inverkan påstörre

produkter minskar.lågförädladeförPriserna-
med lågtprodukterfaller påhantera prisernakunnaFör attatt-

mervärde produkternapåökar behovetförädlingsvärde att ta utav
reklamförädlingsgrad,varumärkesanvändning, högre etc.genom

produkterantaletblir allt vanligare,varumärkenInternationella men-
lönsammamindre ickemed mångafler i ochautomatisktblir inte att

förnyelsekontinuerligkräverslås Konsumenternaprodukter ut. av
produktsortimentet.

förlängagångbar förkommersielltteknik attUtvecklingen ärsomav-
denkonkurrens påökaddryckesmjölkförhållbarhetstiden ger en

marknaden.europeiska
produktsegmentflestadehård inomkommerKonkurrensen att vara-

öka.handeln kommerinternationellaeftersom den att
standarderbehövsnationsgränserproduktermedhandla överFör att-

för till-uppfylls,minimikravvissasåprodukter t.ex.för olika att
satser.

företagkooperativakapital kan tvingaoch attexpansionBehovet av-
eller delvis.heltprivatiseras

Öst- tilllederCentraleuropaochiinfrastrukturenförbättradeDen-
EU-marknaden.mejeriprodukter påförkonkurrensökad

alltmer regio-tillverkasmärkesprodukter kommerInternationella att-
internationellmedlicenstillverkning,nalt gemensamenmengenom

marknadsföring.
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allt eftersomstigakommerVärldsmarknadspriserna export-att-
sjunka EU:skommerprisnivån inom EU närsänks, attbidragen men

upphör.stöd

Regionaliseringstrend

den internaberoendemarknadeninhemskaden ärpåPriserna av-
stödja jordbruket.viljanpolitiskadenoch attkonkurrensen

globali-trend iregionallika iblir inteKonkurrensen stor ensomen-
seringstrend.

chansrelativtsärprägel har attregional stormedföretagMindre-
volymer.småiproduktermarknad för sina änfinna omen

betydelse.mindrefårföretagMultinationella- Detfortsätter.företagochmejerianläggningarKoncentrationen av- medföretagregionalamindrefinnasdetta attkommer trots
produkter.regionala

anknytningregionalmedprodukterförädladeUtvecklingen av-
öka.kommer att

sker.produkterregionalamarknadsföringpåsatsningarStora av- förekommerutanför EUländertillexportsatsningNågon större-
sida.Sverigesfråntroligtvis inte

Miljötrend

starka.blirövarumärkenMilj- produktionenkretsloppsanpassadedenkommermejeriföretagenFör- mjölk-påkravställadedärmed kommer attochsjälvklaratt vara
kvalitet.med högråvara

utslagning.till vissledaförväntasmiljölagstiftningSträngare- ochsjälvklarhetkommerförpackningar attMiljövänliga vara en- förbättras.ständigtdeför attkonsumenternafrånkravstörre
småningomså attkommerproduktermiljövänligapåMerpriset- produkter.likvärdigaproducerarföretagflereftersomalltförsvinna

koncentrationenmedförakan att avkortare transporterpåKrav- förändrad.blirdagiden utproduktionen sersom

Glassindustrin3.7.3

GBdetföretag, störstatiobestårSverigeiGlassindustrin varavav
Näst50 %.drygtmarknadsandel påharUnilever,Glace, ägs enavsom

12 %.marknadsandel påmedTriumf-Glassfamiljeägda caenärstörst
påmarknadsandelmedMejeriCarlshamnfmlandsägda enDet numera
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ll % ligger på tredje plats. Den svenska glasskonsumtionenca på drygt
14 liter capita ligger högst i Europa.per

Glassmarknaden domineras inom EU fåtal företag: Unilever,ettav
Nestlé, italienska Sme/Motta, tyska Schöller och Oritz Mico. Dessa
företag har drygt hälften EU-marknaden. Den hantverksbeto-av mer
nade delen denna sektors tillverkning har betydelse i Italien,storav
Grekland och Portugal. Branschen blandas alltmer med andra industri-

framför allt med choklad- och konfektyrbranschen. Sedan 1980-er,
talets början har denna bransch uppvisat stabil tillväxt dei flestaen
länder, möjligen med undantag för de glassmarknaderna imogna
Tyskland och Storbritannien.

Den svenska glassindustrin har kunnat upparbeta framgångsriken
till PolenEU, och Baltikum på grundexport glass frihan-ärattav en

delsprodukt enligt 1973 års frihandelsavtal mellan ochEG EFTA-
ländema. Under år har det varit viss importökning glasssenare en av
från Danmark.

Transportkostnadema för glass relativt varför det försälj-är stora
ningspris kan på marknaden föravgörande exportfram-tas ut ärsom
gångarna. Exporten glass uppgick till 251 miljoner kronor år 1994,av

sjönk något år l995 till miljoner214 kronor på grund minskadmen av
till Polen. Importen år 103 miljoner105 kronor.export var samma resp.

Det glassexporten betydligtär värt att notera att är större än ostexporten
133 miljoner kronor.

Fisk-3.7.4 och fiskberedningsindustrin

Konsumtionen beredda fiskprodukter inom har sedanEU 1980-taletav
ökat med år. produktion10 % EU:s har legat betydligt lägreca per egen
varför importandelen ökat.successivt I början på 1990-talet uppgick
importandelen till fjärdedel konsumtionen. Konserveradeöver en av
och djupfrysta produkter har haft den kraftigaste tillväxten.

De företagen på marknaden för konserverade fiskpro-störstatre
dukter och UnileverSaupiquet, Heinz har tillsammans marknads-en-
andel Unilever, Nestlé25 %. och har tillsammansPescanovaom ca
omkring hälften marknaden för djupfrysta fiskprodukter.av

svenska fisk- och fiskkonservindustrinDen den livsmedels-är
industri verkat under de diskriminerande konkurrensvillkorenmestsom

förhållandei till motsvarande industri inom FrihandelsavtaletEU. med
frånEG år innebar svenska1973 beredda fisk- och skal-att

djursprodukter belades med tull till 20 % vid införsel till EG,en upp
medan motsvarande produkter tullfritt tillin Sverige. svenskaDentogs

beredda fisk- och skaldjursprodukter till EU-marknadenexporten av
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EU-inträdet påvidden lågochutvecklatskunnatdärför intehar ca
fråntullfria importenmotsvarandemedan denårlqonormiljoner60 per

år. Genomkronormiljoner500nivåpålågSverige näratillEU peren
fiskkonservindustrinochñsk-svenskadenharEU-medlemskapet nu

Seafood harABBAföretagetutvecklas. Det störstaförutsättningar att
svenskaDenSverige.tillbaka tilltillverkningsinflyttatocksånu

tillmed %351994ökade årblötdjurochkräft-fisk,exporten av
till20 %drygtmedökadeimportenmedankronormiljoner926

kronormiljarderÅr 4importen1995miljarder kronor.2,8 cavar
kronor.miljardertill drygt 2fördubblatsänmedan exporten mer

Sockerindustrin3.7.5

Sugar, ägsDaniscoföretag,Sverige somutgörs ettSockerindustrin i av
Skåne,och iGotlandpåskerTillverkningen menDanisco.danskaav

sockertillverkningensvenskaDenSkåne.tillkoncentreraskommer att
EU-konkurrenskraftig i ettochkraftigt ärstrukturrationaliseratshar
deni settstortsockerkvoten motsvararsvenskaperspektiv. Den
be-mycketdärföroch ärexportenImportenkonsumtionen.svenska
förbetydelseharsockermarknaden storregleringEU:sgränsad. av
påbyggersockerförmarknadsregleringeninternasockerindustrin. Den

medlemslandVarjeproduktionskvoter.fastställdamedlemsländernaför
sockerförbrukningenberäknade minstadenför avA-kvottilldelas en

A-kvoten.pristill lägre änB-kvotreservkvotlandetinom samt en --
odlama.ochsockerproducentematillvidarefördelaskvoterTilldelade
och B-A-regleringen.utanförliggerC-kvotfinnsDet även somen
endastkanC-sockerexportbidrag.EU samtsäljs inomsocker ges

importerasLomékonventionenEnligtexportbidrag.och utanexporteras
tillACP-ländernafrånsockermiljonerimportavgift 1,3 tonårligen utan
förtill EUsockerexportACP-ländemas svararminimigarantipris.EU:s
harEUinomSockerindustrinsockerkvotö.totalaEU:s%10 avca fusions-starkgenomgåttochkraftigtrationaliserats enårunder senare

marknads-medItalieniEridaniaföretagen enärDe störstaprocess.
marknadsandel påmedTyskland caSudzucker i%, en14påandel ca

knapptmarknadsandelmedLyleTateengelskaoch en13 %
10 %.

utvecklattullpreferenserförunilateraltgenerellt, system6 EttGSP-systemet
ochkaribiskaafrikanska,69ACP-ländernaUNCTAD:förinom ramen

med EG.Loméavtalets.k.ingått detvilkastillahavsländer
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3.7.6 Frukt-, bär- och grönsaksindustrin

I Sverige frukt- ochär grönsaksindustrin mycket heterogen och blan-
dad. Produkterna ofta konserveradeär eller djupfrysta och ibland
framställs färdiga Dennamaträtter. industri domineras utlandsägdaav
företag i Sverige. Efter EU-inträdet har möjligheterna för frånexport
Sverige ökat, särskilt för de utlandsägda företagen de har konkur-om
renskraftiga produkter till sina dotterföretagatt exportera i EU.

Inom harEU frukt-, bär- och grönsaksindustrins ett gräns-varor
skydd för såväl råvaror för färdiga produkter, sylt, marmelad,t.ex.som
djupfrysta produkter, fl. Det i allmänhet värdetullär tillämpas.m som
Den kan kompletteras med minimivikttull det handlar särskiltom om
känsliga För fruktervissa och grönsaker tillämpas ingångs-varor. ett
prissystem motverkar lågprisimport. förädladeFör produktersom
tillämpar högtEU tullskydd ocksåett relativt omfattandemen ger
handelsfönnåner till rad utvecklingsländer GSP, Lomé-en genom
avtalet och bilaterala avtal. Denna industribransch består dels storaav
internationella företag bedriver storskalig produktion, dels småsom av
företag aktiva på lokala/regionalaär marknader.som

EU har relativt handelsunderskott inomett dennastort sektor och
Östeuropadrygt hälften importen kommer från och utvecklings-av

länder.
Den svenska beredda frukt och grönsakerexporten uppgick årav

1994 till miljoner182 kronor, medan importen uppgick till
Årl 370 miljoner kronor. 1995 till 217 miljoner kronorsteg exporten

medan importen sjönk till 999 miljoner kronor.

3.7.7 Olje- och fettindustrin

I Sverige domineras fettindustrinolje- och Karlshamns ochABav
Unileverägda denVan Bergh Foods. Karlshamns har längeAB haft en
dominerande ställning på marknaden för specialfetter användssom
inom choklad- och konfektyrindustrin. svenskaDen livsmedelsindu-
strins behov olje- fettråvaroroch tillgodoses till 80 % Karls-av ca av
hamns AB. Livsmedelsindustrin oftahar begränsade lagringsmöjlig-
heter, vilket medför de flesta leveranser relativt små och sker medatt är
lastbil. Det Karlshamns AB logistisk fördel i Sverige jämförtger en
med konkurrenterna inom FlertaletEU. kunder erhåller specialbland-
ningar efter kundens behov, vilket också speciell relation tillger en
företaget. KarlshamnsAB har anläggningar i Nederländerna ochäven
Storbritannien.
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matfettsmarknaden,påmarknadsledandeFoodsBergh ärdenVan
ochSverigeförProduktionenoch konsument.storhushållpåbåde

iAnläggningenSverige.tillkoncentreratsEU-inträdetefterFinland har
medmarknad mat-förse störrekapacitet attharHelsingborg även en

fettsprodukter.
förväntasochhögfettindustrin ärocholje-inomKoncentrationen

dotterbolagCereol,oljeextraktionsbolaget ettitalienskaDetEU.öka i
detföljt20 %,påmarknadsandel avmedFerruzzi, störsttill är en

rafñnaderiföretagetledandedetUnilever ärADM.bolagetamerikanska
SpanienElosuaochUnileverFerruzzi,plats.andrapåFerruzzimed

Inomkonsumtion.humanföroljorförmarknadenhälftenhar av
VandemoorteleUnilever,företagenledandedeharmargarinsektom tre

marknaden.hälftenTyskland än avoch RauBelgien mer
haftGATTöverenskommelse iefter1962årsedanhar enEG

vissaochsolrosfröerrypsfröer,ochsojabönor,förnolltullar raps-
olje-denEGhar stöttstället egnaIsojabönor.produkterberedda av

denförädlingsindustrin närtillstöddirektettväxtodlingen genom
varitgångermångaharRegleringenråvaror.inhemskasiganvände av amerikanskföljdtillhandelsförhandlingar avinternationellaiuppe direktblitill ettstödforrnen attlade1992årEG omoch attkritik, trots

fortsatt.kritikenhararealbidragformiodlamatillstöd av
fetteroch äroljoranimaliskaochvegetabiliskaKonsumtionen av

olivoljemarknadenochökarolivoljapåEfterfråganEU.stabil irelativt
marknad.allt störreefterhandblir en varierarfoderändamålproteinmjöl förocholjekakorpåEfterfrågan

foder-sammansättningenvariera enavkaneftersomår,tillårfrån man
priser.relativatill råvaromashänsynmedblandning

miljoner210drygtmedökadefetterocholjorSveriges export av
importenmedan avkronormiljoner880drygttill1994årkronor

drygttillkronormiljoner250drygtmedökadevarorsamma förfetterocholjorimponerades1995årUnderkronor.miljoner000l
fetterocholjorsvenska exportendenmedan avkronormiljoner265l

kronor.miljoner770år varsamma kon-svårtEU-inträdet attefterharoljeväxtodlingensvenskaDen nedgåttdärförharOljeväxtodlingenspannmålsodlingen.medkurrera
oljeextraktionsindustrinsvenskadenförselängreintekanochkraftigt

råvara.med
miljoner300drygttill1994årfördubbladesoljeväxtfröImporten av miljoner400drygttillytterligareökade importen1995årochkronor

årminskadeochlågoljeväxtfrö ärsvenska exporten avDenkronor.
miljoner18till1995årochkronormiljonertill 23%40med1994 nära

kronor.



SOU 1997:25 Kapitel 3 93

3.7.8 Kvamindustrin

Den starkt koncentrerade kvamindustrin i Sverige domineras produ-av
centkooperativa Kungsömen och Nordmills, båda dotterbolag till
Cerealia, med marknadsandel på drygt 50 %. Konsumentkoopera-en
tionen har lagt ned kvarnen i Stockholm, har kvar kvarnstörre imen en
Göteborg och mindre i Gissleberga i Skåne för specialmjöl Krav-en
mjöl. Cerealia har företagsköp byggt dominerandegenom upp en
marknadsposition också i Danmark förvärvat företag eller köptsamt
delar företag i Norge, Finland, Tyskland och Polen. Den svenskaav
familjeägda Abdon-gruppen har verksamhet inom kvamområdet i flera
länder förutom i Sverige, i Danmark, Island, Tyskland och USA. Den-
svenska spannmålsproduktionen råvarubas för denutgör svenska
kvamindustrin.

finnsDet 0003 kvamar inomän EU producerarmer som ca
25 miljoner och rågmjöl. branschenInomton vete- råder överkapacitet,
låga ochpriser stark konkurrens. Strukturomvandlingen förväntas fort-

i snabb takt. Framförsätta allt Frankrike Storbritannien ochävenmen
Tyskland har kvamföretag inget kvamföretagstora inom EUmen
kontrollerar 10 % EU-marknadenän och endast företag harmer av sex

marknadsandel överstigande 2 %.en
Internationell handel med mjöl mycket begränsad.är

3.7.9 Bageriindustrin

Bageriindustrin efter slakteri- och charkuteriindustrinär den del-största
branschen inom livsmedelsindustrin i både Sverige och efterEU mätt
antal sysselsatta. berorDetta på det finns antal lokalaatt ett stort
bagerier tillfredsställer konsumenternas efterfrågan färskt brödsom av
och bröd med kort hållbarhet.

Koncentrationen på marknaden har dock flerai EU-länder,
däribland Sverige, gått långt, speciellt det gäller industribakat bröd.när
I Frankrike har de bageriföretagen och i Storbritannien de tvåstörstatre

bageriföretagen drygt hälftenstörsta marknad. Generellt ärav resp.
koncentrationsgraden högre det gäller kakor, kex och wafersännu inär
alla EU-länder för det övriga brödsortimentet. I Frankrike, Tysklandän
och Storbritannien har dagligvaruhandelns varumärken högaegna
marknadsandelar.

Bageriindustrins samtliga produkter frihandelsprodukter, vilketär
har inneburit produkter från bageriindustrin kunnatatt exporteras resp.
importeras handelsrestriktioner ända sedan frihandelsavtaletsutan
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1980-taletunderförstdock1970-talet. Detbörjanitillkomst varav
omfattning.fick störreexporten ensom

Sverigebakverk.svenskaförexportmarknadendenEU störstaär
framförtill EUsmåkakorochknäckebröd, skorporfrämstexporterar -

enskiltden störstadockFrankrike. Norge ärochTysklandtillallt
främstSverige,tillbageriprodukterImportenexportmarknaden. av
totalaSverigesår.understarktökatharbiscuits,ochkex senarekakor,
1994årkronor,miljoner5821993årbrödochbakverkimport varav

Exportenkronor.miljoner6801995 varoch årkronormiljoner639
kronormiljoner772kronor, resp.miljoner719årmotsvarande

kronor.miljoner900

konfektyrindustrinochChoklad-103.7.

flertaletkoncentrerad inomstarktkonfektyrindustrin ärochChoklad-
internationelladeockså storaattkaraktäriserasIndustrinEU-länder. av

PhilipMars,Nestlé,ställning.starkmycketharlivsmedelsföretagen en
tredjedelartvåtillsammans närmareharCadburyochFerreroMorris,

Sockerkonfektyrindu-EU.inomchokladkonfektyrförmarknadenav ochEUkoncentrerad inommindreochkapitalintensivmindrestrin är
tredjedelcirkaWrigleymedtillsammans enharföretagnämndaovan

EU.sockerkonfektyrmarknaden inomav allakonfektyrindustrinochchoklad-harbageriindustrinLiksom
därförharprodukterUtländskafrihandelsprodukter.produktersina som

produktersvenskaochmarknadensvenskadenpåkonkurrerakunnat
handelshinder.marknaderutländska utanpå

chokladkonfektyrvaror,ochchokladnettoexportörSverige är av
År importerade1995sockerkonfektyr.gällervadnettoimportörmen medjämförtkronormiljoner695forsockerkonfektyrSverige

kommerimportenfemtedelarFyrainnan.året avkronormiljoner683
jämförtkronormiljoner335till1995uppgick årExportenEU.från

denockså störstaEUår. ärföregåendekronormiljonermed 331
Exportensockerkonfektyrvaror. avsvenskaförexportmarknaden

miljoner082till l1995åruppgickkakaoberedningarochchoklad
fjärdedelarTreinnan.året avkronormiljoner054med 1jämförtkronor

enskilt störstadenNorge ärEU,tillgår menchokladvaruexporten
Chokladvaruimportenchokladprodukter.svenskaförmarknaden

kronormiljonertill 857ochkronormiljoner790till1995uppgick år
innan.året
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Övrig3.7.1 l livsmedelsindustri

Övrig livsmedelsindustri omfattar industrier med rad helt olika verk-en
samheter, tillverkningt.ex. tillverkningpasta, ketchup,av av senap,
kryddor, framställning jäst- och bakpulver, tillverkningav av soppor,
buljonger, äggpulver, kafferosterier, Gemensamt för tillverkning-m.m.

inom denna heterogena företagen produkternaär oftastatt hargrupp av
högt förädlingsvärde.ett
År 1994 hade övrig livsmedelsindustri drygt 5 000 sysselsatta, vilket

motsvarade 9 % sysselsättningen inom hela livsmedelsindustrin.ca av
Denna delbransch svarade år 1994 för 13 % hela livsmedels-ca av
industrins förädlingsvärde. En del övrig livsmedelsindustrisstor av
produktion tillverkas företag huvudsakliga verksamhet tillhörav vars

bransch. Omkring två tredjedelar de anställdaannan inom övrigav
livsmedelsindustri arbetar i privatägda företag mindre del ärvarav en
utlandsägda. Resterande tredjedel antalet anställda återfinns ilant-av
brukskooperativa företag.

Importen uppgick år 1995 till 1,9 miljardernära kronor kronor och
till 1,8 miljarder kronor.exporten nästan

3.7.12 Vin- och spritdryckesindustrin

Vin- och spritdryckesindustrin svarade för 1,7 % antalet sysselsattaav
inom hela livsmedelsindustrin, för inte mindre 3,7 % livs-änmen av
medelsindustrins totala förädlingsvärde 1995. Antalet sysselsatta inom
denna industri drygt l 000är personer.

Statliga intressen dominerar vin- och spritdryckesindustrin, men
andelen privatanställda inom denna delbransch har ökat under senare
år, speciellt inom vinframställning. Sprittillverkning sker vidbrännerier

Skåne Åhusi och förädlingen till finsprit koncentrerad tillär Absolut
vodka.

Exportframgångama har varit för vodka, speciellt påstora USA-
Årmarknaden. 1995 uppgick vodka till 1 202 miljonerexporten av

kronor och övriga alkoholhaltiga drycker till 91 miljoner kronor.

3.7.13 Malt- och läskedrycksindustrin

Inom malt- och läskedrycksindustrin stordriftsfördelama iär såväl till-
verkning distribution och marknadsföring mycket påtagliga ochsom en
kraftig koncentration till färre och produktionsenheterstörre och före-

har skett under årens lopp. Under detag åren har antalsenaste ett
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marknader.lokalatillvaraföretablerats att tabryggerierlokalamindre,
idrygtsysselsätter tusentre personerläskedrycksindustrinochMalt-

300ldärtill kommerläskedrycker,och caölframställningen menav
friståendeanställda idryckema, ärdistribuerar mensompersoner

industristatistiken.iingårdistributionsbolag
EU-sedanindustriendadenbryggeriindustrin är somsvenskaDen

konkurrensneutralaickeunderverksamhetsinbedrivermedlemskapet
marknadsförhållanden

lönsamhet,ochArbetskraftskostnader3.8
jämställdhetochsysselsättning

lönsamhetochArbetskraftskostnader
tillverk-inomplanetinternationelladetpåkonkurrensfaktoremaEn av arbets-delbranscher ärdessochlivsmedelsindustrinningsindustrin,

kraftskostnadsutvecklingen. . ofUS Departmentfrånstatistikinternationellredovisas3.8.1tabellI
livsmedels-,inomtimmearbetskostnadsutvecklingen perrörandeLabor

valutaenhetligiomräknatländertolvitobaksindustrinochdryckes- - delskanlönelägegenomsnittligaLivsmedelsindustrinsdollar.US
lönelägetgenomsnittligamed detocksåländernamellanjämföras men
gällerdetNärlandet. endetitillverkningsindustrin egnahelaför

konstateraskantillverkningsindustrilandetsdetmedjämförelse egna
livsmedelsindustrins94 så1993år varårallaför t.o.m.principiatt landetsförgenomsnittet egnahögre änlönelägegenomsnittliga Österrike,Danmark,gällerdetfall-fyrailönertillverkningsindustris

mellanjämförslönelägelivsmedelsindustrinsOmItalien.ochHolland
dollarUSiräknatlönelägehögstTysklandhadeså1993ärländerna

Österrike, Sverige,Danmark,Holland,följtrangordnat avtimmeper Spanien.ochEnglandFinland,Japan,USA,Frankrike,Italien,

nedanstatistikSAF avser:iarbetskraftskostnadsbegreppet :stotalaDet

tidarbetadförlön- helgdagar m.m.semester,tidarbetad typförlön av- avtals-ochlagstadgadepensionskostnader samtavgifter,kollektiva- forsäkringsavgifterfrivilligasocialforsäkringsavgifter samtenliga
arbetskraftenpåskatterandraochItaliensocial artskatter av- socialförsäkringsrabatterochStorbritanniensysselsättningsbidrag-

Danmark.ochItalien
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för arbetad tid för arbetare inomredovisas lönentabell 3.8.2I vuxna
länder underoch tobaksindustrin i 19 perio-dryckesvaru-livsmedels-,

dels omräknat i svenskalands valuta,delsden 1984-1994, i resp.
löneläge förbättratsSveriges relativaharkronor. årenDe senaste

År svenska kronorlåg iländerna. 1992 Sverigede övrigagentemot
ochnio år 1994därpå Sveriges positionplats, åretfjärderäknat på var

redovisade åtta.ländermed några --
för ochgenomsnittslönenredovisastabellernaefterföljande mändeI

och Norrland,SvealandGötaland,länfördelat pådelskvinnor resp.-
Allmänt kandelbranscher.livsmedelsindustrinspådels fördelat

medunderliggerlönerkvinnornas männens ett tusenkonstateras att par
handlardetdockredovisarStatistikenmånad.kronor omomper

gradenkonstateraförerfordrasvilketarbetsuppgifter, att avsamma
ojämlikhet.

delbranscheroch någralivsmedelsindustrin samtLönsamheten inom
tabell Det3.8.3.redovisas iårendetillverkningsindustrinhela senaste

föränd-påtagliginneburit någonharEU-medlemskapsåret inteförsta
livsmedels-,förhelleroch intetillverkningsindustrinhelaförring

lönsamhetsvariabler-avseende detobaksindustrin treochdryckesvaru-
kapitaltotaltpåkapital, avkastning samtpåavkastning egetna - påtittarOmomsättningen.förhållande tillrörelseresultat i man
inneburitEU-medlemskapetdetförefallerdelbranscher enomsom

delsektorernaförredovisathärköttsektomförändring inomkraftig -
köttvarorförindustri samtochcharkuterierkreatursslakterier, annan

avkastningsvariablernahardelsektorersamtligaköttstyckerier. I tre
frukt-,delbranschemapåtagligt. Förfallvissaifallit år 1995 annan-

avkast-harfiskberedningsindustringrönsaksindustrioch samtbär-
redovisadehäribegränsat än1995fallit årocksåningen mermen

redovisar årdäremotBagerisektomköttbranschen.inomdelsektorer
lönsamhet.förbättradklart1995
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Tabell 3.8.3 Avkastning på och totalt kapital rörelseresultat ieget samt
förhållande till tillverknings-omsättningen i och livsmedelsindustrin
totalt delbranscher. Uppgifterna medianvärdet för företagsamt avser
med minst anställda20

1993 1994 1995
avk. kap.Tillverkningsindustrin 15 29,1 29,7eget

totalt kap.avk. 9 11,7 12,1
rörelseres/oms. 8 9,5 9,2

kap. 23,8 22,7 20,2Livsmedels-, dryckes- avk. eget
tobaksind.ochvaru-

totalt kap. 10,1 9,9avk. 11,3
6,1rörelseres/oms. 7,1 6,2

6,7 1,5avk. kap. 8,4Kreatursslakterier eget
4,67,3avk. totalt kap. 7,8

1,7 1,5rörelseres/oms. 2,1

16,6kap. 26,5 22,5avk.ochCharkuterier egetannan
industri för köttvaror

8,39avk. totalt kap. 12
4,94,85,8rörelseres/oms.

8,425,8kap. 23,6avk.Köttstyckerier eget
4,212,7totalt kap. 7,7avk.

13,819,5kap. 15,8och avk.bär-frukt-, egetAnnan
grönsaksindustri

7,47,7totalt kap. 8,8avk.
3,96,77,9rörelseres/oms.

26,135,132,9kap.avk.Fiskberedn. industri eget
11,615,113,2totalt kap.avk.
4,97,8rörelseres/oms. 7,7

18,614,715,1kap.avk.Bagerier eget
10,18,97,9avk. totalt kap.
7,76,86,6rörelseres/oms.

intäkterfinansiellaavskrivningar,efterkapital. ResultatAvkastning på eget
ochobeskattadekapitalberäknatkostnader ioch eget reserverprocent av

kapital.eget
finansiella intäkter iefterResultat procentkapital.totaltpåAvkastning av

balansomslutningen.
avskrivningar iföreRörelseresultat procentRörelseresultat/omsättning. av

SCBlivsmedelsindustrin,Nyckeltal förKälla:omsättning.
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jämställdhetochSysselsättning

industribranscher,med andrajämfört mångahar,Livsmedelsindustrin
fördel-Sysselsättningenssysselsättningsandel.kvinnligrelativt storen

följandeframgårdelbranschernainomochning på kvinnor män av
tabeller och diagram.

% inomförhållande tilllön i männens3.8.4 KvinnornasTabell sex
1990-1996;kv. 21990-1996delbranscher åren

ChokladBryggeriKonservCharkMejeriBageri

93,892,195,988,692,389,71990
91,691,296,688,392,388,91991
93,292,296,789,393,188,21992
93,092,995,688,792,988,51993
93,994,596,290,092,889,01994
94,893,095,889,593,088,01995
95,092,196,489,893,691,71996

l genomsnittslön
LivsmedelsindustriarbetarforbundetKälla:

manslönenivåemamellanår 1996skillnadernaharbranschersamtligaI
inommed år 1990jämfört utomminskatlönenivåemakvinnligaoch de

år 1990.relationpåkvarstårdendärbryggerinäringen somsamma
därefter1994minskat århadebryggerinäringenSkillnaderna inom men

konstaterakan attövrigtförhållande. Iårs1990tillåtergått man
lönenivåer-underoch 10 % männensmellan 5liggerlönerkvinnornas

den inomminstoch ärcharkindustrininomskillnadenärstörst
livsmedels-frånstatistikEnligtchokladindustrin.konserverings- resp.

andralönerochkvinnornas männensuppgickindustriarbetarförbundet
ande:följtilldelbranscherinom1996kvartalet sex

i1996under årkvartal 2och kvinnorför sexmän3.8.5 LönenTabell
timmekronordelbranscher per-

ChokladBryggeriKonservCharkMejeriBageri

89,1687,9183,4790,9185,2683,11Män
84,7281,0080,4781,6579,7776,20Kvinnor

LivsmedelsindustriarbetarförbundetKälla:

kronor110genomsnittslönen 15Centralbyrån perStatistiskaEnligt var
förvärvsarbetadeför kvinnorkronor211och 13månad för sommän

faktiskade3.8.6tabellI1994.årlivsmedelsindustrin angesinom
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månadslönebeloppen för och kvinnor livsmedelsindustrins olikaimän
delbranscher.

kvinnor livsmedelsindu-Genomsnittslöner inomTabell 3.8.6 män resp.
delbranscherstrins år 1994

MänKvinnorBransch

586608 14chark 12Slakt och
14 56113 098ñskberedningFisk och

991718 1513Frukt, bär och grönt
Oljor och fetter ....

15 12452813och glassMejerivaror
14 36630612Kvamprodukter

3751714 313Djurfoder
Övrigt 15 29713 350socker,bröd,-

kaffeochchoklad, pasta

1101513 211totaltGenomsnittslön
Källa: SCB

länfördelat påkvinnorförlönernaredovisastabell 3.8.7 mänI resp.
skillnaden löne-Norrland. LänsvisSvealandGötaland, ärinom resp.

Stockholmexklusivekronormaximalt 3 700mellan kvinnormässigt
exklusivekronormaximalt 1004mellanochkronor män2 200

skillnadernaregionalaMellan könenkronor. ärStockholm 3 300
tillfördeladessysselsättningenkronor.950och 1kronor600mellan 1
tillresterande 9,2 %ochSvealandtill%Götaland, 29,1till%61,7

Norrland.



K

SOU 1997:25Kapitel104 3

åldern 18-64 årvärvärvsarbetande iförGenomsnittslön3.8.7Tabell
kön 1994län och årlivsmedelsframställninginom per

MänKVWIOT Antal sysselsattaLä"
andeltotalt samt

kvinnor
118226 1715länStockholms
8021322012länUppsala
9161400013Södermanlands län

14 93269013länVärmlands
13 965Örebro 12 564län
14 97597512Västmanlands län

9431246211länKopparbergs
%811 29,1186641402013SvealandMedellön

%kvinnor 41,1varav
85814Östergötlands 12 829län
1581444412länJönköpings
1181713 263länKronobergs
5001305912länKalmar
8851412 807Gotlands län
8001496912länBlekinge
3701533913Kristianstads län
2901653213länMalmöhus
8681345812Hallands län
4591566813länBohusochGöteborg
83913010Älvsborgs 13län
6461428713länSkaraborgs

%61,79143914 90597212GötalandMedellön
37,5 %kvinnorvarav

5521536013länGävleborgs
4151424213Västernorrlands län
8471409613länJämtlands
1791493011länVästerbottens
9591338712länNorrbottens

9,2 %926590 51480312NorrlandMedellön
38,4 %kvinnorvarav

%10065164Summa
38,6 %;kvinnor

61,4 %män

Källa: SCB



SOU 1997:25 Kapitel 3 105

det följandeI redovisas material från SCB avseende löneundersök-
ningar rörande livsmedelsindustrin genomsnittslönen för sysselsatta-
inom branschen livsmedelsframställning SNI 151458. Lönestati--
stiken för baserasprivat sektor på urvalsundersökningar. Lönepopu-
lationen löntagare under kalenderåret 1994 fyllt 18avser som men

år. Genomsnittsskillnaden65 mellan könen år 1994 räknat på helavar
näringen kronor1 900 i månaden skillnaden inom frukt-störst var-
och grönsakssektom och delbranschenminst inom fisk och fisk-
produkter. har medtagits i den statistiska redovisningenSNI 157 men

till livsmedelsindustrin.räknas normalt inte
förvärvsarbetande kvinnor ochNedan redovisas också antalet män

delbranscher fördelat geografiskalivsmedelsindustrins på deinom
Svealand och Norrlandområdena Götaland,
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inom branschensysselsattaGenomsnittslön för
Livsmedelsframställning

80001

60001

40001

12000 l-

10000 --

8000 - I

6000 -

4000 -- D Kvinnor
I Man2000 --
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1
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Genomsnittslön för sysselsatta inom branschen
Livsmedelsframställning
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hållbar-ochberedningSlakt,151:SNI

köttvaror.ochkötthetsbehandling av

Riket

11400

5674

151SNI
kvinnorochmönAntal

O
I mön
D kvinnor
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hållbarhets-ochBeredningSN| 152:

fiskprodukter.ochfiskbehandling av

Riket

911
899

152SN|
mönoch kvinnorAntal

G
I mön
D kvinnor
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SNI hållbarhets-153: Beredning och
behandling frukt, bär och grönsaker.av

Riket

2229

SNI 153
mån kvinnorAntal och

O
I mån
E kvinnor
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SNI 154: Framställning vegetabiliskaav
och animaliska oljor fetter.och

Riket

468

SNI 154
Antalmönoch kvinnor

O
I mån
E kvinnor
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glasstillverkning.ochMejerivaru-SNI 155:

Riket

6575

2562

SNI 155
Antalmönoch kvinnor

O
I mön
l kvinnor
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SNI Tillverkning kvarnprodukter156: av

och stärkelse.

Riket

936
336

SNI 156
mönAntal och kvinnor

O
I mön
E kvinnor



114 Kapitel 3 SOU 1997:25

SNI bereddaFramställning157: av

djurfoder.

Riket

1000
260

SNI 157
mönAntal ochkvinnor

G
I mön
E kvinnor
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ÖvrigSNI 158: Iivsmedelsframställning
tillverkningtex bröd, socker, choklad,av

ochpasta kaffe.

Riket

14681

12545

SNI 158
Antalmånoch kvinnor

O
I mön
I kvinnor
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och3.9 Maten momsen

delfinansierades tillskattereform i Sverige stor1990/91 års stora
be-mervärdeskattebasen. Fyraellerbreddning moms-avgenom en

Reformerad inkomst-skatterefonnengrund förtilllågtänkanden -
SOUföretagsbeskattningReformerad1989:33,SOUbeskattning

1989:35SOUmervärdeskatt samtReformerad1989:34, m.m.
Skatterefor-1989:36.SOUinkomstbeskattningInflationskorrigerad

infördes. Mom-för tjänsterskattepliktgenerellbl.a.innebar att enmen
anläggnings-ochbygg-främst inomområdendelhöjdes på ensen -

ocksåÅtskilliga infördes sär-momspliktför samtundantagbranschen.
mångablev påfastighetsbolag. momssystemetDetförreglerskilda nya

komplicerat.deltillocksåförenklatområden merenmen
beskattningsvärdet varans%med 25dagutgår iMervärdeskatt av

ochskattepliktigaflestadeskatt förförepris varoreller tjänstens
för:redovisasskallMomstjänster.

verk-yrkesmässigioch tjänsteromsättningskattepliktig varorav-
samhet,

EG-förvärv,förvärvgemenskapsintemaskattepliktiga-
skattepliktig import varor.av-

och tjänster.vissaomsättningenliksommomsfri varorExporten är av
Beskatt-beskattningsunderlaget.påvissmed procentMomsen uttas

momsskattesatsenföreprisvarans/tjänstensningsunderlaget är moms -
förepå prisetpåläggsprocentalltså moms.är en

Pååren.degenomförts senasteharmomsskatteändringar per-Vissa
Den%.12momsskattesatsenhotelltjänster ärochsontransporter

%till 25%från 12postbefordranpåhöjdes1995januari1 momsen
påMomsskattesatsen%.till 2521 %frånserveringstjänsteroch på

densamband meditill % att121996januariden 1sänkteslivsmedel
momsbe-tidigareslopades. Den21 %påmomsskattesatsensvenska

med %61996januaribelades den l moms.friade dagspressen
ochupphörtEU-handelrörandegränsuppbördalldag harI momsav

ordinariemedsambandiköparenstället moms-påförs i enmomsen
ochEuropeiska unionenförplanerasEtt momssystemredovisning. nytt

inommomsskattesatsernaolikadesannoliktkommerarbetedettai
utsträckningvissoch igranskningförmedlemsländerna utsättasatt

inregenomfördes EG:s1993januarilsamordnade. Denbliföreslås
övergångsordningmomsområdetgäller pådagdennaFrånmarknad. en

mervärdeskattedirektivet.sjättebaserad på
medlemsländernainstrueradesmervärdeskattedirektivförstaEG:sI

andradetImervärdeskattesystem.införa1970år ettinte änatt senare
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mervärdeskattedirektivet förreglerna det Imomssystemet.angavs nya
tredje, fjärde och femte direktiven förlängdes tidsgränsema för upp-
fyllandet det första och det andra mervärdeskattedirektivet. Detav
sjätte direktivet den 1977 bindande för medlems-17 maj ärantogssom
länderna och villkoren för hur skattebasen för skallanger momsen
utfonnas inom EG.

ikraftträdandet den marknaden årsamband med inre 19931 av upp-
innebar bl.a. de ñskalarättades momsregler. Dessa attgemensamma

medlemsstaterna. uppbördbort mellan Ingengränserna togs av moms
destinationslandetinom EG iskedde då längre vid gränspassage utan

dag bygger påikonsumerades. EG:sdär momssystem somvaran -
övergångsordning därförkallas fördestinationslandsprincipen att-

fram förslag tillläggabeslutatkommissionen ett nyttettatt gemen-
momsprincipenbygger på denskapligt motsattamomssystem som -

berördaläggs påoch innebärursprungslandsprincipen att momsen-
fram.förslag lagts OmNågot harproduktionslandet.i ännu ettvaror

kommerursprungslandsprincipen, inrättasbyggt påmomssystem,nytt
frånundantasursprungslandet medan importenbeskattas iall attexport

medlemsländernainomemellertid skattesatsernamomsbeskattning. Om
konkurrenssnedvridningarlika, uppstårblirdvs. inteharmoniseras,inte

övergångsordningnuvarandemarknader. EG:sdestinationsländemaspå
dockkommergiltig år 1996. Denmomsområdet attpå är t.o.m.

fattats nyamomsregel-detbesluttill dessgälla närfortsätta attatt om
skall införas.systemet
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1996på EU den 1livsmedel inomGenerella momssatserna mars

12 216Belgien
25Danmark

157Tyskland
8Grekland
4 7Spanien

20,65,5Frankrike
212,8 12,50Irland

16104Italien
3Luxemburg
6Nederländerna

Österrike 10
175Portugal

17Finland
12Sverige
0Storbritannien

särkostnaderSvenska3.10

konkurrenskraftlivsmedelskeaüansförsärreglersvenskaBetydelsen av

där förutomproduktionskedjaLivsmedelstillverlmingen utgörs enav
produktionsmedels-dessochjordbruketingårlivsmedelsindustrin även

konkurrenskraftinternationellaLivsmedelsproduktionensförsörjning.
iRåvaruförsöijningenkedjan.helaförhållandena idärförbestäms av

sker iförädlingdenslutresultatetförviktiglika somjordbruket är som
livsmedelsindustrin.

påverkaskonkurrenskraftlivsmedelsproduktionens avsvenskaDen
djurskyddrörandebestämmelserlivsmedelslagstiftning,Skatteregler,

debehöver intebestämmelser ävendessaMånga omoch miljö etc. av
konkurrensen,nackdel itillenbartEU-länderandrafrånavviker var-

produkternahoskvalitetensåvälpåverkaocksåkande gynnsamtutan
ocksåkanmarknadsföring. Dederasunderlätta gynn-och därigenom

djur-den måniproduktionskostnaderna, t.ex.påverka somsamt
för-defallvissadjur Ifriskaretillleder etc.skyddsbestämmelser ger

lagstiftning. Dettalindrigaremedländerandraikonkurrenternadelar åt
regler,svenskamjukaskälfinnsdetbetyda att menbehöver inte att upp

produ-svenskaförmöjligheternaminskarkonkurrensnackdelardessa
energiskatter.högreformipålagorandra t.ex.bäraatt avcentema
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det följande beskrivsI vissa områden där svenska livsmedelssektom
särregler behandlas på frånavviker övriga EU-sättettgenom som

länder. Skillnader jämfört med främst Danmark belyses, därför att
dansk livsmedelsproduktion viktig konkurrent till svensk. Manär en

dock fallbör hålla i minnet i vissa danska regler hårdareår ävenatt än
de gäller i andra EU-länder.som

ökostnaderMilj10.1

framträdande ställning såväl i vardagslivetMiljöfrågoma har i dag en -
både tillLivsmedel har relationden politiska debatten.i näraensom

jordbruksfrågoma. de aspektermiljöfrågoma och till En ärsomav
Europeiskalivsmedelsindustrins framtid inomsvenskaviktig för den

konkurrens-globala hurövrigt på denliksom iUnionen ärscenen
växande be-Miljöfrågoma harutvecklas.villkoren kommer att en

haroch miljövänlig produktionmedfört miljöriktigvilkettydelse, att
konkurrenfördel påinnebärainnebär och kommerinneburit, att en

marknader.berörda
länder medhar tillverkare iårtiondenaUnder de strängatre senaste

internationelladenkravs inverkan pådessauttrycktmiljökrav överoro
FN-konferens ipå årsfrågor 1992konkurrenskrafen. Dessa togs upp
började alltmerMiljöfrågomautveckling.miljö ochRio de Janeiro om
1970-talet ochbörjan påiinternationellapå denkomma scenenupp

sambanddetta område. Ipåledande nationframträddeUSA som en
medhuruvida nationfråganallt oftare strängahärmed korn enupp om

utländska konkurrenterna,deoavsiktligtmiljöregleringarstatliga gav
konkurrensfördel. På 1970-miljöregler,mindreför strängautsatta en

prisök-procentuella1976 denMuttiuppskattade Richardsontalet
"polluter-under principenmiljökontrollertill följdUSAningen i av
införstodindustrierantalSlutsatsenpays-principle". ettatt om-var

till följdsträckte mellan 3-5 %sigprisölcningarständligheten somav
petroleumrafñ-metallindustrin,handlademiljöregleringar. Det omav

boskaps-färgområdetplastornrådet,kemikalieindustrin, samtnering,
skötsel.

sambandet mellanförbetydandehar intressetårPå växtsenare
finna påförsöktForskare harkonkurrenskraft.och attmiljökrav svar

konkur-förlustresulterar ilandmiljökrav ifrågan ettstränga avom
medtill länderföretag flyttarmedtill ochoch kanskerenskraft att-

handel ochstödjerstudierEmpiriskamiljökrav.lägre att om-synen
uppfyllandet miljö-kostnaderna förpåverkatslokalisering inte avav

förlqaven, dels att
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ländernaflestai demiljökravenuppfyllaför ärkostnadernal att
produktionskostnadema;totaladel delitenendast aven

deframför alltmarginellt mellanåtskiljer sigmiljökostnaderna2
ökrav.likartade miljnågorlundagodtagitindustriländer som

heltmiljökravhuruvidatagits strängahar ärfrågaEn uppsomannan
Ända harår 1992FN-konferensensedankonkurrensfördel.enkelt är en

starkvaritskyddochmiljökvalitet naturresursemaefterfrågan på av
Dåfortsättatendens växa.dennaSannolikt kommer attspridd.vidaoch

den integlobal-blikommersäkerligenmiljökrav attpåefterfrågan om
mellankonfliktenminimeraeftersattbordedet- så strävaredan är man

intebehövermiljökravkonkurrenskraft. Strängaochmiljökvalitet
åtgärdersärskiltgällerkonkurrenskraft. Dettanations somreducera en

villkorSådanajordenspriddabli runt.påmiljökrav gervägföregår att
sinautvecklaochförbättratävlaniledning attindustrierlandsett en

håll.påbedömas annatkommeroch attproduktionsmetoder somvaror
ochproduktionsmetoderframtagandetfrämjarmiljökravStrikta av

haftharUSAmiljökraven.med t.ex.harmonii enmiljötjänster ärsom
ochföroreningarkontrollförutrustningframträdande export avav

luftförore-förmarknadenpåställningledandefåttTyskland har en
de kort-påendastregeringamaochföretagenOftaningstelcnologi. ser

på deoch intemiljökravtillleva strängaförkostnaderna attsiktiga upp
iförnyelse. Attframtidsinriktadfördelarna ilångsiktiga termer avmer

ingenprodukter vägförorenande ärsäljaperspektivlångsiktigtett mer
miljökvalitetpåefterfråganvärld därikonkurrensförsprångmot en

anti-förArgumentetländerna.avancerade endesärskilt iväxer mer- ökarkonkurrenslqaft,landetsstärkerdetpolitikmiljövänlig är att
påbaseraspolitiksådanjobben. Enochvinster tryggarföretagens

miljölcravinhemskakonkurrenskraft. Närochvälståndpånärsynt syn
producenternaisolerassåländerandraimiljökraveneftersläpar

iinvesteringarochförnyelsepåkravenfrån nyhemlandettillfälligtvis i
ochkonkurrenskraft"nedsmutsarens"tillbakahållerDettautrustning.

miljövänligframtagandetochutvecklingenpånegativt avinverkar
tillfällefår dåtillverkarnautländskaDemiljötjänster.utrustning samt

konkurrensfördelar.generationendensig istärka avatt nya
livsmedelsindustrisvenskkonkurrenssituation nudenI somnya

miljöde-följaframtidsinriktat synsätt attså nogasigbefinner är ett
bruk-miljövänligadestimulerajordbruksskedetiredanochbatten

bliförefallerproduktEko-mjölken ärningsmetodema. t.ex. somen
gårdjurskötsel attförReglerkonsumenten.efterfrågad somalltmer av

födaAttkonsumenterna.hosgehörfåkanmotiveraochredovisa
kortsiktigtillustrerarkadaver ettmaldameddjurätandevegetabiliskt

kriteriervilka styrifrågasättandestarkt sommedfört ett avsynsätt som
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aktörerna Ärinom delar livsmedelssektom. genmanipuleradeav varor
verkligen det konsumenten vill ha Framtagandet tillsom av varorna
butikerna skall sådant har bibehållen högatt kvalitetvara varorna en
och smakupplevelserna inte förflackas.att

Miljöbestämmelser jordbruketi

Både Sverige och Danmark har miljöregler syftar till begränsaattsom
utsläpp till vattendrag. gällerDet regler för hantering och lagring av
stallgödsel för användning handelsgödsel och bekämpnings-samt av
medel. botten finnsI EU-regler både Sverige och Danmark harmen

långtgående restriktioner vad gäller stallgödsel. I Sverige gällermera
detta särskilt kustområdenai i landets södra delar.

Sverige har miljöskatter handelsgödsel.på kvävegödselFör mot-
skatten 20-25 % priserna på kvävegödsel. fosfor-Påsvarar av ren

gödsel finns skatt på kadmium, omkring 10 %motsvararen som av
fosforgödsel.priserna på Danmark och Finland har inte några mot-ren

svarande skatter, Danmark har straffavgift vid överskridandemen en av
maximalt tillåtna kvävegivor.

har miljöskatterSverige på bekämpningsmedel i forgenomsnittsom
alla sådana medel ungefär 4 % priserna. Danmark harmotsvarar av
miljöavgifter för insekticider och markherbicider med på list-27 %

och förpriserna övriga herbicider fungicider med på list-13 %samt
Avgiftsintäktema återförs till jordbruketprisema. de användsattgenom

finansiering avsättningsbefrämj andetill åtgärder.av
Sammanfattningsvis har Sverige och Danmark likartade regler på

svenska gödselskattemadetta område, de saknar motsvarighet ochmen
kan innebära konkurrensnackdel.en

Övriga EU-länder har betydlig mindre restriktioner på dettaav om-
råde Nederländerna restriktioner liknandeundantaget har de skan-som
dinaviska.

Not:
The resolution of the LIDC competition and the Berlinenviromnent;on-
september 1994. se bilaga 7
Environmental Standards and International Competiveness; Robert-
Carbaugh och Wassink. World andDarwin Competition Law-

Volume SeptemberEconomics Review, 16, 1992
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Beskattning3.10.2

Energiskatter

Danmark i vissaochSverigemellansigskiljer av-Energibeskattningen
skatter. Förhögrebetydligtbetalarjordbruketsvenskaseenden. Det

mindre.ländernamellanskillnadernalivsmedelsindustrin är
omfattningienergiskatterlantbrukare sombetalar sammaSverigeI

frånenergiskattallmänutgåreldningsoljalätt somFörprivatpersoner.
kr/liter. Förmed 1,05COZ-skattochkr/liter0,73juli 1997den 1 är
kr/liter2,14medenergiskattsåvälutgår som3miljöklassdieselolja

energi-allmännadenelektricitet ärkr/liter. Förmed 1,05COZ-skatt
kr/kWh.0,138skatten

energibeskattningenlättnader iSverigehar iTillverkningsindustrin
allmännågonintesåledesbetalarIndustrinsaknar.jordbruketsom

%endast 25ochdrivmedelenergislag avänandraförenergiskatt
ytterligaredessutomfinnsindustrienergiintensivFörCOZ-skatten.

harVäxthusnäringenenergibeskattningen. sammabegränsningar av
industrin.energiintensivadenbeskattninglåga som

Moms-C02-skatter.ochenergi-medenergibelastasDanmarkI
energi-draemellertidkanlantbruket avsomverksamhet t.ex.pliktig

dieseloljagäller även an-Detta somCOZ-skatten.delochskatten av
Åren 1996och1995transportsektorn.iintemenlantbruketvänds i

0,15vilket motsvararC02-skattenhälftenlantbrukarnabetalade av
2000årsåsuccessivt attandel uppdenna trappasSEK/liter, men

förCOZ-skatt,utgårÄven elektricitetpå somskatten.%90betalas av
SEK/kWh.0,06medbetalasnärvarandeförlantbrukare

tilläm-möjlighet attmedlemsländernamineraloljedirektivEU:s ger
ianvändningvidmineraloljaskattfrånbefrielseellernedsättningpa

länderna.flestadeutnyttjarmöjlighetDennajordbruket.bl.a.
energi-lägrenärvarandeförbetalarSverigeiLivsmedelsindustrin

dockfinnsundantaget. DetDanmarkEU-länderandrafleraskatter än
svenskadensåenergiskattema atthöjaregeringen attfrånförslagett

jämförelsevisbetalafåkommerlivsmedelsindustrin attinkl.industrin
skatter.höga

ölpåProduktskatten

införa 15tullfrittsvenska konsumenterkan1995januari1denSedan
regelEU:sfrånundantagtidsbegränsatutlandsresa, ettölliter somper

medförthar attDettautlandsresa.ölliterll0införseltullfri peravom Danmark,ochSverigemellanspecielltlcraftigt,ökatgränshandeln
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grund den betydligt lägre produktskatten för i Danmark. Denav
totala ölkonsumtionen i Sverige beräknas ha uppgått till drygt
575 miljoner liter öl år 1995, 100 miljoner liter ölvarav ca var
utländskt öl, ökning med 45 miljoner liter sedan föregående år,en ca
samtidigt konsumtionen svensktillverkat öl sjönk med drygt sjusom av
miljoner liter. Den legala införseln beräknas ha uppgått till 80ca
miljoner liter. Konsumtionen öl ökar således, inte svensk-av men av
tillverkat öl, till följd skillnaden i produktbeskattningen.av

En parallell utveckling skedde i gränshandeln mellan Danmark och
Tyskland, till dansk bryggerinärings nackdel, ända till dess Danmarkatt
anpassade sin alkoholbeskattning. Från den l januari 1997 har den
svenska alkoholbeskattningen sänkts, inte till den danska nivånmen
med den danska. återstårDet denna sänkning tillräcklig föratt ärse om

gränshandeln med Danmark skall reduceras till "normal"att en mer
nivå, och svensk bryggerinäring därmed skulle få konkurrens-att
neutrala marknadsförhållanden med dansk bryggerinäring.

Djurskydds- foderbestämmelser3.10.3 och

EU:s djurskyddsdirektiv minimidirektiv tillåter enskilda med-är som
lemsstater ha regler. Danmark följer EU:s regler medansträngareatt
Sverige har betydligt högre djurskyddskrav. det följandeI skall vissa
skillnader mellan och danska bestämmelsersvenska uppmärksammas.

dock hålla åtanke detbör i inte säkertMan de i vissa fallatt är att
alltidlindrigare kraven i Danmark utnyttjas fullt Skillnader i regel-ut.

kan därför ibland något överdriven uppfattning desystem ge en om
svenska producentemas kostnadsnackdelar.

I Sverige skall mjölkkor sommartid hållas på bete. gällerDetsamma
med undantag nötkreatur. krav har betydelsevissa övriga iDessa störst

där den korta betesperioden medfört delSverige, störreattnorra en av
djuren fått Vidare finns i krav strömedelstå inne året Sverige pårunt.
för kalvar, mjölkkor och Danmark finns krav på betesgångsvin. I inga
och ströreglerna tvingande endast för kalvar.är

försvenska utrymmeskraven slaktsvin innebär byggnadsytanDe att
i Danmark kan 30 % mindre i Sverige. Helt spaltgolv för svinänvara

inte tillåtet däremot i Danmark, vilketi Sverige, påverkarär men
arbetskostnaderna och utrymmesbehovet. skall hållasI Sverige svin
lösgående enstaka kan fixeras högst vecka sambandisuggormen en
med eller betäckning. förbudgrisning Danmark gäller uppbind-I mot
ning, befintliga byggnader får användas till år 2006. Fixeringmen av

tillåten.ärsuggor
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ålderveckorsfyravidtidigastavvänjassmågrisar menfårSverigeI
gällerDanmarkveckor. I trefemvidnormaltdetskerpraktikeni

ålder. Iveckorsfyravidnormaltdockavvänjningskerveckor. Där
itillväxtbefrämjandeantibiotikaanvändaförbjudetdet attSverige är

reglerliberalareDanmark. Derasifinns inteförbudMotsvarandesyfte.
Sverige,oacceptabla iheltskulleantibiotikaanvändning,för varasom
antibio-Danmark. Genomismågrisuppfödningenförbetydelsehar stor

ochavvänjningtidigaregenomföraDanmarkikantikaanvändning man
harendastSverigeihälsostatusifördelarandra somuppnå m.m.

djurmilj ön.förbättringarhjälpmeduppnås avkunnat av
medförbestämmelserdanskaochsvenskamellanSkillnaderna

beräkningarVissaSverige.igrisköttpåproduktionskostnaderhögre
kg. Dessutomkronaomkringkanskillnaden perenpåtyder att vara

lägretyder påberäkningarAndrasvinskötseln.iarbetsbehovetökar
därförbl.a. attsvåra göra,attberäkningar ärSådanakostnadsskillnad.

delssidorockså har genomreglernasvenska gynnsammahårdarede
marknads-ifördelardelsdjur,friskareförkostnader genomlägre

föringen.

Transportstödet3.10.4

med upprätt-problemhaftlängesedanharSJ,järnvägar,Statens
Sverige.inomjärnvägskommunikationtillfredsställandehållandet enav

problem.dessochtransportpolitikSJskall inte tasnärmare :sHär upp
konkurrenssituationdeniförslaget attframföras nyaställetskall iHär

ståndtillfåförsökalivsmedelsindustrinsvenskadenförföreliggersom skulleDetlivsmedelstransporter.förjärnvägenutnyttjandeökat avett
ocksålivsmedelsföretagenför menvinsterföretagsekonomiskatillleda

påtrafikolyckor vägarna,färrevinstersamhällsekonomiskamedföra -
jämvägsnätenutnyttjandebättremiljöpåverkan, avettnegativmindre

fungerande transport-välEtteffekter.regionalpolitiskapositivasamt
regional-framgångsrikförförutsättninglandet enärinom ensystem

konkurrensökadinnebärjämvägsnätetÖkad användning enpolitik. av
lastbils-billigaremedförakansannoliktvilkettransportmarknaden,på

transporter.
till-godmedtågtrañkbolagregionaltNorrlandhand i ettförstaiOm

stärkaväsentligtdetskulleutveckladesgodstransporterförgänglighet
miljö-Pålandet.konkurrenskraft inomlivsmedelsindustrisregionens
lång-volymenden storaeffekter avpositivauppnås omsidan stora

daglkraftigt.reduceras svararkundelastbilstransporterochtradar-
vilkakoldioxidutsläppenhögmycket procentför avlastbilstrafiken en

växthuseffekten.s.k.denuppvärmningenglobaladenökar -
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Kommunikationskommittén har i sitt slutbetänkande kursNy för
transportpolitiken SOU 1997:35 föreslagit godstransporter påatt
järnväg skall avregleras helt och godstrafiken bör befriasatt från ban-
avgifter, eftersom det näringspolitiska och konkurrensskäl- inteav är-
möjligt intemalisera lastbilstrafikensatt effekter fulltexterna Avut.

skäl föreslår kommittén särskilt stöd till kombineradeettsamma
transporter.

Transportstöd i dag för från, till ellertransporter inom stöd-ges
området de fyra nordligasteutgörs länen Norrbotten, Väster-som av
botten, Jämtland och Västernorrland vissa delar Gävleborgssamt av
län, Dalarnas län och Värmlands län. Stöden varierar inom de olika
transportstödszonema mellan 10 % och 50 % de stödberättigadeav
transportkostnadema. budgetåretFör 1997 beräknas kostnaderna för
det norrländska transportstödet till 303 miljoner kronor. Kostnaderna
för transportstödet för Gotland beräknas till 175 miljoner kronor år
1997. budgetpropositionenI för år 1997 aviserar regeringen sänk-en
ning stödnivåema med fem procentenheter i samtliga transport-av
stödszoner i Norrland transportstödetöversyn bl.a. medsamt en av
hänsyn till hur det skall stimulera utvecklingen företagen.av

Offentlig3 .ll upphandling

3.1 Omfattning1.1

inte obetydlig andelEn de totala livsmedelsinköpen dengörsav av
offentliga sektorn. Olika enheter inom kommuner, landsting och stat
behöver livsmedel framför allt till sina storkök. bakgrundMot attav
offentliga köpare underkastade strikta regler, vilka bl.a. syftar tillär ett
affärsmässigt beteende och konkurrensneutralitet mellan olika leveran-

kan det på sin plats medtörer, beskrivning för-närmarevara en av
hållandena på denna del marknaden.av

Tyvärr det svårt få överblick den offentliga sektornsär överatt en
upphandling. En den skyldighetvia Sverige medlems-väg är som som

har s.k. upphandlingsstatistik till Europeiska kommis-stat att rapportera
sionen. Syftet utvecklingen den offentliga upphandlingenär skallatt av
kunna följas inte minst eventuella internationella affärer. Nämn-upp,
den för offentlig upphandling, i Sverige har detta uppdrogsom ansvar,
därför Statistiska centralbyrån, SCB, sammanställa statistik för åratt
1994 upphandlingsavtal har tecknats kommun,över landstingsom av
eller stat.
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Framförbrister.harstatistiken storaemellertidl attkonstaterarSCB
EGmeddelaralltidinteenheternaupphandlandedepåberoendeallt att

skallupphandlingarvilkaskyldiga göra somde attärdetpå sätti som -
iheller ininteuppgifternaDärmed kommeravslutatsdehurgöras, osv.

varifrånDaily,ElectronicTendersTEDupphandlingsdatabasi EG:s
försvårasUppskattningaruppgifter.sinadelhämtar storSCB aven

överblick översaknarsjälvaenheteroffentligamångal också attav
oftabesluten tasgrundl på attminstinteomfattning, avupphandlingens

i decentraliserat.
beskrivningdetaljeradnågonsvårtdet attbakgrundl är gedennaMot

l livsmedel.upphandlingsektornsoffentliga avdenomfattningen avav förlivsmedelköpsSverigeidet cakonstateras attdock kunnatordeDetj köpsdetta%20år. Knappt avvarjeexkl. avkronormiljarder moms90l förinköpårligaalltså cagörvilkastorhushåll,00038landets
miljarder,6eller%,35 avdessa utgörsAvkronor. camiljarder17

upphandling.offentlig
inomgrossistledetkännetecknas, leverantörernatilll Om serman "blocken"tvåoligopol. Deellerfåtalsdominans,storkökssektom av

marknaden.%75tillsammanshar avMenyföretagen caochi Servera
StorkökDagab Restaurang resp.skapatstidigarehade avServerai

resterandedeAvICA.tillhörMenyföretagenStorhushåll.PromusKFzs
exempeltillgrossistföretag,andraantal störredelsfinns ett%25

HABNordqvistArvidKåKå,HAB,OlssonMartinServicegrossistema,
producent-fárskvarugrossister,specielladelsSnabbgross,Dagaboch

fabrikanter.enskildakooperationen samt
kanuppskattningrelativt manÄven måste grovdetta ensomsesom Sverige,ilivsmedelsinköpentotalade%6attkonstateraändå avca1 upphand-offentligviaskerinköp,storkökenstredjedelcirkaeller aveni upphandling.offentligreglernadirektpåverkas omdel avDennaling.g

upphandlingenoffentligadenReglering3.1 l av

Historia

inköpsektorns varor,offentliga avdendvs.upphandling,Offentlig
politisktsigtilldragittidlångunderharnyttigheter,andraochtjänster

iharförståttsektornoffentligadenefterfråganDen somintresse.
intressantettländer settsandraflesta somdeivällikaSverige som oftasinihar turmål. Dettapolitiskaolikauppnåför attinstrument

reglering.omfattanderelativtmedförakommit att en



De politiska målen för regleringen har dock inte alltid varit desam-
Med viss kan kanske hävdasrätt dessa följtma. den allmännaatt poli-

tiska konjunkturen. En kort historisk tillbakablick denöver svenska
upphandlingen kan belysande dettai sammanhang.vara

Redan i slutet 1800-talet utfärdades regler för de statliga myndig-av
hetemas upphandling. Tankarna i likhet med dagens regleringvar att ett
visst mått affärsmässighet, objektivitet och öppenhet skulleav
säkerställas. Samtidigt betonades vikten upphandlingen främjadeattav
de nationella intressena. I princip skulle svensk väljas föreen vara en
utländsk.

Reglerna modemiserades i början 1920-talet, varvid dessav
"industripolitiska" karaktär betonades starkare:än svensk skullevara

företräde denäga erforderlig beskaffenhet. Myndigheternaom var av
skulle särskild hänsyn till upphandlingenta kunde medverka tillom attI
bevara viss näring eller till förhindra arbetslöshetatt inom landet.enj

Nästa reform kom i börjanstörre 1950-talet 1952 årsnärav upp-pl handlingskungörelse starkare betonade affärsmässighet i snävareeni mening. Således skulle den enskilda myndigheten i utsträckningstörre
bedömningsin vadgöra denl myndighetens perspek-egen av som var ur

i tiv bättre Hänsyn skulle inte längre till svensktasvaran. om varan var
l eller utländsk och sysselsättningssituationen fick inte påverka myndig-
l hetens beslut.
l års upphandlingskungörelse1973 innebar affársmässigheten,att
l liksom tidigare, skulle den grundläggande principen for den stat-vara
l liga upphandlingen. Affarsmässighet förutsatte konkurrens mellan ett

antal leverantörer, vilket skulle säkerställas olika anbuds-attgenom
givare tävlade upphandlingen. Emellertid mindre ochävenom gavs
medelstora företag, företag i de nordligaste länen, bättresamt möjlig-
heter kunna konkurrera de statliga beställningama.att Upphand-om
lingarna skulle vidare medverka till aktiv stabiliseringspolitik, t.ex.en

tidigareläggning statliga beställningar till främja densamtgenom attav
tekniska och industriella utvecklingen. förarbetenaI till upphandlings-
kungörelsen framfördes tanken den kommunala upphandlingenäven att
borde till den statliga. Meningen emellertid sådanattanpassas var en
anpassning borde ske frivilligpå väg.

I samband med upphandlingskungörelsen trädde i kraft beslutadeatt
Kommunförbundet och Landstingsförbundet rekommendera primär-att
kommunerna landstingen kommunalt upphandlings-att anta ettresp.
reglemente, vilket i allt väsentligt anslöt till de statliga reglerna. Detta
skedde också i utsträckning.stor
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EG-anpassning

denförstyrandereglerdessa attkomjusteringar varaMed smärre
dåtill EES,anslutningSverigestillfram enupphandlingenoffentliga

skulle över.EG-rätten tasdelstor av
tidigadetoch1970-taletundervilkenintegration,EG-ländemas
kraft.1980-taletpåmittenfick i nydel stannatnågon1980-talet i av,

markna-inredenvitbokenutformandetibl.a.utmynnade omavDetta
fritt.cirkulerakunnaskullekapitalochtjänsterdärden, personer,varor,

kunnaskulleEGinomföretagvitbok attdennamedtanke varEn
hemmamarknad.sinområdedettahelabetrakta som

offentligadenemellertid frånkomefterfrågandelväsentligEn av
värdettotaladetuppskattat attharkommissionenEuropeiskasektorn.

tilluppgårEGinomupphandlingen caoffentligaårligadenav samlade brutto-den%15vilket motsvararkronor, avmiljarder5005
%2endastmed atträknar avSamtidigtBNP. mannationalprodukten
landi annatföretag ettfrån ettkommerupphandlingenoffentligaden

ikommissionenkonstateradebakgrunddennaMotköparen.än
offentligrörandedirektivvissafannsredandetvitboken ävenatt om

låtaochdessa attreformerabehov attförelåg stortettupphandling av
områden.fleraomfattareglernade gemensamma röranderådsdirektivantaliresultera ettkornReformarbetet att

vilketfastladeEGinnebar attDirektivformenupphandling.offentlig
medlemsstaternaenskildadepåöverlätuppnås,skulleresultat mensom direktivutformadesSåledesgenomföras.skulledettahurbestämmaatt

upphandlingför
93/36/EEGvarorav-

92/50/EEGtjänsterav- 93/37/EEGanläggningsarbetenochbygg-av- telekom-ochenergi-, transport-inom vatten-,enheterutförd av- 8/EEG.93/3försörjningssektorernas.k.demunikationssektorema,

gåskulleupphandlingenhurförreglermaterielladirektivdessaI gavs
utsträckning attiSyftet stormedlemsstaterna. varenskildadetill i

ienheterupphandlande enochkonkurrensneutralitet attsäkerställa
pånäringslivet ettinhemskadetkunnaskulleinte gynnamedlemsstat

otillbörligt sätt.
dethurregleradevilkarättsmedelsdirektiv,s.k.tvåantogsDärutöver

Bl.a.följdes.faktiskt reg-reglernamaterielladesäkerställas attskulle
sigansågdetillförsäkrasskulle sommöjlighetervilkalerades som

prövad.sakfå sinförenhet attupphandlandefelbehandlade enav
3/EEG92/ 189/665/EEG,
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sådan omfatt-upphandlingaromfattar endastDirektiven ärsom av
medlemsstaterföretag i andrarealistisktdet har bedömtsning attatt

s.k.anbud på dem.intresserade lägga Dettaskulle styrsatt avavvara
ekonomiskvissupphandling måstedvs.tröskelvärden, vara av enen

upphandlingarmindredirektiven.omfattas För äromfattning för att av
regler.fri utforma sinaenskilda medlemsstatenden att egna

läggamöjligheterföretagen reellaled i attSom strävan attett ge
krav påfinns vissamedlemsstaterandraupphandlingar i ävenanbud på

skall således påupphandling ettInformationpublicering. om en
gemenskapernasEuropeiskaförtill Byrånskickasformulärbestämt

Därmed kommerLuxemburg.iofficiella publikationer annons omen
GemenskapemasEuropeiskaTillägg tillipublicerasupphandlingen att

UpphandlingenS-delen.Journal,OfficialTidning, EGT annonseras
dennaavsändandetupphandlingsdatabas TED. FöreEG:siäven ut av

ipåinte sätt,upphandlingen t.ex.får annatutannonserasannons
skallföretag inteutländskaföralltlokalellernationell attpress,
kravfinnsupphandlingstillfälletvid själva ävenFörutommissgynnas.

avslutadeftertillfällen,andravid vissaannonsering t.ex.på upp-en
skallbudgetperiod, då görasinförhandling omsamt prognosenen ny

produktområden.olikaefterfrågas inomkommermyckethur attsom
Även tröskelvärden.gäller olikahär

GPAT/GA T

EG-direktiven,bakomliggerliknande de t.ex.Bevekelsegrunder som
nationalitet, liggerpå grund ävendiskriminerasskallinteföretagatt av

förhandlingsrundan, denDenGATT-förhandlingama. senastebakom
resul-Förhandlingarnaavslutades år 1993.Uruguayrundan,kalladeså

värdshandelsorganisationenupprättandetavtalterade bl.a. i ett avom
avtaletdeltagandedeundertecknade vissa staternaVidareWTO. omav

GPA,Agreement,ProcurementGovernmentupphandlingoffentlig
Även tidigaredetinomområdet.pådirektivEG:svilket påminner om

dockvilkenupphandlingsöverenskommelse,fannsGATT-avtalet en
20-taldelför Sverigesmyndigheterstatliga ettberörde vissaendast

samtligaomfattardäremotvaruupphandling. GPAgälldeoch endast
kommu-dvs.myndigheterregionalaochlokalamyndigheter,statliga

täckerAvtaletbolag.offentligavissaSverigelandsting ioch samtner
under-Sverigeoch tjänster.byggentreprenaderupphandling varor,av

kommis-harindividuellt. EGInomGPA-överenskommelsentecknade
GPA-reglema iinförlivaangelägetdetbedömt attvidaresionen vara

upphandlingsdirektiven.

5-17-0455
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offentligLagen upphandling LOUom

Det ankommer den enskildapå medlemsstaten implementera detatt
föreskrivs direktiveni på upphandlingsområdet. svensk del harFörsom

detta skett lagen 1992:1528 offentligi upphandling, LOU. Närom
offentliga enheter upphandlar livsmedel det således förstai handär
LOU de har hålla till.sigatt

tvingande omfattar s.k. upphandlande JämförtLagen och enheter.är
med tidigare reglering, främst upphandlingskungörelsen, utvidgades

fler offentligalagens tillämpningsområde så enheter inom den sek-att
omfattas. helt övervägande delen de enheter harDentorn av somnu

torde omfattas lagen. möjligenstorköksverksamhet Värt äratt noteraav
omfattar de upphandlingar livsmedellagen inte görsatt av som av

restaurangverksamhet entreprenad åtbedriver påprivata företag som
väl omfattas.entreprenaden kan dock mycketdet offentliga. Själva

offentlig upphandlingsäkerställa allGrundtanken LOUi är attatt av
affärsmässigtskall skebyggentreprenader påochtjänster sättettvaror,

finns. Anbudsgivare,den konkurrensutnyttjandeoch med somav
ovid-objektivt ochskall behandlasoch anbudanbudssökande utan

syftet med EG-präglas utsträckningikommande hänsyn. Lagen stor av
konkurrensvillkor inomsäkerställa likabl.a.direktiven området,på att

grund natio-diskriminering påoch undvikaEG-områdethela att av
försökmycket pålageninnebärnalitet. strängt attDetta t.ex.att ser

sysselsättningaspekter lokalSådananäringslivet.det lokala somgynna
lämplig.leverantörbedömningenifår inte in ärvägas av om en

EG-direktiven, därimplementeringennationelladels denLOU är av
nationella avvikelser,förmycket begränsatfinnsdet således utrymme

upphandlingarsådana mindreregleringennationelladels den rent av
direktiven.omfattasinte avsom

GPA-avtaletellerEG-direktivenfinns itröskelvärden styrDe som
upphandlingardeanvändas.skall Fördel lagenvilken somsomav

vilka idetaljerade regler,tröskelvärdena finnsöverstiger strängare, mer
internationellfungerandeunderlättatillsyftarutsträckning attstor en

tröskelvärdenunder dessafallerupphandlingarkonkurrens. För som
på densikteregelverkomfattandemindre attfinns snarast tarett som

skall utnyttjas.konkurrensennationella
olikadelvisgäller vidaretröskelvärdenaupphandlingarFör över

byggentreprenadertjänster,upphandling samtförregler upp-varor,av
försörjningssektoremade s.k.enheter inomhandlingar görs avsom

telekommunikationssektorema. Denochenergi-,vatten-, transport-
tröskelvär-livsmedelsupphandlingamaövervägande delen överhelt av

endastvarförvaruupphandling,förreglernatorde omfattasdena av
regler kommenteras.dessa
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varuupphandling förTröskelvärdet för närvarande mellan ochär en
två miljoner kronor, beroende på upphandlande enhet. Om den upp-

upphandling omfattarhandlande enheten gör som av sammaen varor
detta tröskelvärde, skall såledeslivsmedel, till värde överetttyp, t.ex.

Upphandlingar får delas i syftereglerna tillämpas. intede strängare upp
får för liten enhetskall underskridas. hellertröskelvärdet Inteatt en
kommun normaltenhet. Såupphandlande t.ex. varaanses enanses som

enskilda inköpen sker decen-enhet, deupphandlandeenda även omen
upphandlande enhet får såinteSyftet härtraliserat. är även att ageraen

deförsvåraskonkurrensen otillbörligtinternationelladen attatt genom
utnyttjas.reglernamindre stränga

finns i dessa vissamed EG-direktivensambandiSom nämnts
fåskallfrån andra medlemsstaterföretagpubliceringskrav för ävenatt

Även kravdessaupphandlingen.kännedomchans tillrimlig omen
infördafinns i LOU.

upphandlingsförfaranden. Denantalfinns beskrivetlagenI ett upp-
finns dockförfarande.följa sådant Detmåstehandlande enheten ett

förfaranden.olikavälja på mellanbegränsade möjlighetervissa att
normala upphand-dettröskelvärdetvaruupphandlingar ärFör över

Öppenupphandling.eller selektivupphandlinglingsförfarandet öppen
synnerhet deförfarandet, idet vanligastetordeupphandling omvara

iförfrågnings-exakttillräckligtbeskrivaslåter sigefterfrågade varorna
intresserade leverantörerfår allaupphandlingVidunderlaget. öppen

iupphandlingeninnebärupphandling görsSelektivanbud. attlämna
sedan inbjudsochanmäla sitt intresseleverantörernaförst fårtvå steg,

kananbud.fullständiga Dettalämnaleverantörerutvaldanågra att vara
leve-särskild krav påställafinns skäldetantingenmotiverat attom

hanteraförkostnadenadministrativadeneller attrantören, enom
tillförhållandeorimligt ibliupphandling kan storantasöppen upp-

med leverantör-förhandlingarCentraltomfattning.handlingens är att
upphandlingsförfaranden.dessaske i någotfåri princip inte averna

utfor-medenlighetanbud iskriftliga noggrantAnbudsgivama ettger
bedömningutifrånsedanförfrågningsunderlag. Leverantör utsesmat en
förekommafårnormalt inteförhandlingartillanbud. Skäletdessa attav

skall missgynnas.utländska företag intemedtorde ha göra attatt
dåtröskelvärdena,möjligupphandlingFörhandlad överär men

eller selek-bl.a. dåförutsättningar,strikta öppenunder vissaendast en
misslyckats.angivetupphandling på sätttiv närmare

upphandling.förenkladnormaltanvändströskelvärdenaUnder
ochannonseringskravinnebär inte någotupphandlingsförfarandeDetta

endastanvändasDirektupphandling fårförhandlingar.tillåter upp-om
skäl,synnerligadet finnsellerhandlingsvärdet lågt t.ex.är syn-om

denförutseskunnatoch inteorsakatsbrådska vilken intenerlig avav
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värdelågtVad räknasenheten.upphandlande avgörsett avsomsom
förefallerbasbeloppellerupphandlande enheten. Ettden ett vara enpar

för 1996basbelopp år1995:1217förordningEnligtvanlig gräns. om
kronor.närvarande 36 200fördetta beloppär

före-förhandlingar intedärupphandling,selektivellerVid öppen
roll.central Denmycketförfrågningsunderlagetspelarkommer, en

villvilka krav dentänka igenombör från börjanenhetenupphandlande
anbudende olikaVid utvärderingenoch leverantörer.ställa på avvaror

förfrågningsunderlaget,ivadtillhålla sigskall enheten sagtssom
degällervillkorvilka närskalleftersom leverantörerna veta som

läggasigmöjligheternågrafinns inteanbud. Det attförbereder ett vare
upphandlande enheten,denvillkor. OmVäsentligaborttill eller ta

enlighetavslutas ibörupphandlingen intefinnerunder attprocessen,
ochavbrytasnormaltupphandlingenmåsteförfrågningsunderlagetmed
för-möjlighetfårpå attalla leverantörerså nyttgöras att sammaom,

anbud.bereda ett
be-konkurrensinternationellförunderlättasyfteiBland attannat

ställamöjligheterenhetensupphandlande attdenmåni vissgränsas
endastsåbeskrivasfår inteupphandlingen attförFöremåletkrav. en
finnsdetOmfråga. sär-komma ikanvissellerviss processenvara

dockmärkeellerfabrikat göras,till vissthänvisningkanskilda skäl
kanellerlikvärdigaklargörasdet då ävenmåste processeratt varor

accepteras.
livsmedels-livsmedel,på utgörskravenvadgrundnivå,En avavser

lag. Dendennastödmedutfärdatsförfattningarochlagen avsom
påha kravdärutöverkan t.ex.enhetenupphandlande egen-varans

klartdåmåstemärkas. Dettaellerförpackasskallhurellerskaper varan
iemellertid kommakankravSådanaförfrågningsunderlaget.framgå av

EG:suttryckta ifrämstkanskeskyddsintressen,andramedkonflikt
grundpådiskrimineringförbudprinciper motgrundläggande avom

påregler. KraviWTO:srörlighetfria samtochnationalitet varorsom
regionvissland eller ivisstproducerade iskalllivsmedel ett enatt vara

tillåtna.intetorde t.ex. vara
miljö-olikalångthurfrågadiskuteradlivligt ärnärvarandeförEn

skyddsintressen.andramedkonfliktikommagåkankrav attutan
hävdasemellertidkanhelt klart. Detpunkt intedennapåRättsläget är

förpackningegenskaper,dess etc.själva mannärmareatt varan,
gäller närmareställas. Omväntdet attkankravhögredestokommer,

lägredestokommer,produktionsprocessernaochproducenten man
legitima.krav anses

myndighetstatligNOU,upphandling, äroffentligförNämnden en
upphandlingen,offentligadentillsynuppgifttill utövahar att avsom

ochinformationlämnaupphandlingsområdet,påutvecklingenfölja



SOU 1997:25 Kapitel 3 133

allmänna råd tillsynsområdet, samla in statistik, verka förinom samt en
effektiv offentlig upphandling. Nämnden bl.a. nyhetsbrevut ettger som

nämndens tolkningar har dock domstols-innehåller LOU ingaav men
funktioner.

miljökrav hänvisar till EuropeiskaBeträffande frågan NOUom
kan beaktas endast utifrånuppfattning "miljökravkommissionens att

användning. det skälet saknar detdirekta Aveller tjänstensvarans
det viktiga stället vilkenproducerad;betydelse hur iärärvaraen

Enligt dennaupphandlarens miljö."kanprestanda produkten uppvisa i
tillverkningsprocessenställa krav pågår det intebedömning utomatt

rimlig kvalitetssäkring varan."för få"då nödvändigtdet är att aven
KRAV-märkningen, imiljömärkning,förDå flera t.ex.system

produktionssättetbehandlar justutsträckning änväsentlig snarare
enligttorde det NOU:sfärdiga produkten,hos denegenskaper

ställa sådana krav.svårt attvararesonemang
livsmedel skall fraktas längreinteförefaller krav påheller änInte att

diskri-det skullemed eftersomförenliga LOU,sträckaviss varaen
gäller krav på visstproducenter. Detsammautländskafrämstminera

för lastbil.ställetjärnväg itransportmedel, t.ex.
punkt.emellertid oklart på denna Yttersträttsläget ärSom nämnts är

kanförenligt med LOU. Detvadhardomstol ärdet avgöraatt somsom
SverigeframhållerNOUsammanhang även atti detta attnoteras som

upphandlingsdirektiven,respekteramåstebara utanintemedlemsstat
synnerhetbygger på, iEG-rättenprinciperunderliggandedeäven som

proportionali-ochicke-diskrimineringlikabehandling,principerna om
till dessa prin-utsträckningmyckethänvisar iEG-domstolen stortet.

ciper.

Otillbörlighetslagen

lagenupphandlingoffentligomfattas ävenLOUFörutom avav
avseende offentligotillbörligt beteendeingripande1994:615 motom

upphandling.
ansökan frånefter Kon-marknadsdomstolen,fårdenna lagEnligt

genomförandevidupphandlande enhetförbjudakurrensverket, atten
beteendetillämpa visstanbudskonkurrensupphandling i ett avse-av

otill-samlad bedömningvid ärende upphandling att somanseensom
eller bete-diskrimineras,påtagligtföretagnågotpå grundbörligt attav

för kon-förutsättningarnasnedvriderpåtagligtendet på något sättannat
skall kunnaför förbudförutsättningupphandlingen. Envid attkurrens

eller detbeteendettillämpattidigareenheten attaktuelltbli är att av
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sannolikt enheten kommer tillämpaanledningsärskild är att attannan
detta.

Erfarenheter3.1 1.3

relativtfinns således1994. Detkraft den januariträdde i l ännuLOU
Under vårenpraktiken.reglerna fungerar ihurerfarenhetbegränsad av

enkät-Kommunförbundetemellertid Svenskagenomförde1996 en
vilkenlivsmedelsupphandling i kommunerna,avseendeundersökning

gällde endast kommu-Undersökningenutredning.redovisadfinns i en
dominerandestår för denDå dessalivsmedel.upphandling avnernas

totaltlivsmedelsupphandlingen, 5offentligadendelen caca avav
bild hurgodändå kunnaresultatetbörmiljarder kronor,6 enavge en

praktiken.ifungerarupphandlingendelstor av
med frå-enkätsamtliga kommunertillställdeKommunförbundet en

kommuner,besvarades 247livsmedelsupphandling. Den avomgor
svarsandel på 85 %.vilket innebär en

uteslutande ellerarbetar nästpersonalharstorstädernaEndast som
kommu-%livsmedelsupphandling. 62Drygtuteslutande medintill av

upphandlingvidinköpssamverkanformnågontillämpar avavnerna
tillerfarenhetsutbytefrånsamverkan varierarförlivsmedel. Formema

ramavtal. Iparallellaellermedupphandling gemensammagemensam
sluterinköpssamverkantillämparde kommuner70 %än somavmer

leverantören.ramavtal medkommunvarje separat
kommunerna öppen93 %iUpphandlingarna görs upp-genomav

upphand-selektivkommunerna4 % görsknapptEndast ihandling. av
ling.

med leve-avropsavtalramavtal ellerslutskommunerna92 %I av
beställa sinasedanförutsättsstorkökenenskildaDe varorrantören.

tvåavtalstidenkommunerna är90 %ramavtal. Ienligt detta än avmer
förlängning.årstillmöjlighetmedoftaår, ett

desamtligaleveransanbud påinfordraskommunerna%I 90 avav
endast leverantörerinnebärkravefterfrågas. Detta attlivsmedel som

medanbud. Leverantörer ettkansortimenthela detta etthar gesom
andramedsamarbete ettmöjligen viakansortimentsmalare avge

finns barakommunernatredjedelartvåanbud. I ängemensamt avmer
distribueraochlevererahar kapacitetgrossister atttvåeller somen

behövs.livsmedelsamtliga som
för sig.olikaupphandlarkommunernaEndast 10 % varugrupperav

ingredienserna,20 %faktumdetutnyttjadå attOfta försöker avman
typisktchark,ochkött setthuvudkomponentema,s.k.de t.ex.främst

kostnaden.för %står 80 avca
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Drygt 85 % kommunerna hade förestående livsme-annonserat utav
delsupphandlingar i EGT. Detta hade resulterat i totalt anbud frånsex
utlandsbaserade företag. Av dessa hade anbud antagits.ett

Fakta

Lag 1992:1528 offentlig upphandlingom
Nedan följer några för livsmedelsupphandlingen väsentliga punkter i
lagen. Då den helt övervägande delen livsmedelsupphandlingamaav

tröskelvärdena torde omfattasöver reglerna för varuupphandlingav
behandlas övriga upphandlingstyper. Avsnittet nedan kommen-är
terande. fullständighetFör hänvisas till lagen.
1 kap. Allmänna bestämmelser
Innehåller bestämmelser för alla upphandlingarärsom gemensamma

omfattas lagen.som av
2 § lagen gäller vid upphandling kom-att görs staten,anger som av

landsting, kyrkliga kommuner och vissa andra upphandlandemuner,
enheter.

huvudregeln4 § innehåller affärsmässighet. Här anförs attom upp-
handling skall med utnyttjande de konkurrensmöjlighetergöras av som
finns och i genomförasövrigt affärsmässigt. Anbudsgivare,även
anbudssökande och anbud skall behandlas ovidkommande hänsyn.utan

vilka17 § preciserar krav får ställas på leverantören. Dettasom
innebär den upphandlande enheten friinte ställa Vilka kravatt är att

helst denne.påsom
preciseras lagens tillämpningsområde,Därutöver centrala begrepp

definieras, regler för annonsering och hänvisning till tekniska stan-
darder fastläggs etc.
2 kap. Varuupphandling
Innehåller bestämmelser endast varuupphandling översom avser
tröskelvärdena, vilken inte genomförs enheter deinom s.k. försörj-av
ningssektorerna.

lägger fast1 § tröskelvärden för tillämpning bestämmelserna iav
detta kapitel: statliga myndigheterFör tröskelvärdet särskil-130 000är
da dragningsrätter, sdr, l 282 000 kronor. För övriga upphandlande
enheter tröskelvärdet det lägsta 200 000 l 865 000 kronorär av ecu
eller 200 000 sdr 1 000 kronor.973 Motvärdena har lagts fast i
förordning 1996:581 tröskelvärden enligt lagen 1992:1528om om
offentlig upphandling. Mindre upphandlingar så skall normaltän göras
enligt kap.

2 Bestämmelserna detta§ i kapitel skall inte tillämpas på upp-
handling 4 kap. innebäri Detta upphandlingar enheterattsom avses av
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speciellaenligt deskallförsörjningssektorema görasde s.k.inom
dekap.,reglerna i 4 även varor.avserom

för-budgetårinför varjeskallupphandlande enhet§6 En genom
000750upphandlingarde överinformerahandsannonsering ecuom

varuornråde. Dettaför varjeplaneratenhetenkronor0006 994 som
förhands-Efterförbereda sig.få tidskallför leverantörerna attsker att
upphand-självavidtidsfristerkortareannonsering ävenaccepteras

lingen.
sinaundantagmed fåskallenhetupphandlande§7 En annonsera

upphandlingar.aktuella
någotanvändas inteÖppen skallupphandlingselektiveller8 § om

eller §§.1 lenligt 10tillämpasfårupphandlingsförfarandeannat
för-de iförutsättningunderfår, attupphandlingFörhandlad10 §
intekontraktsvillkorenangivnaursprungligenfrågningsunderlaget

ellervidlämnatsanbud öppenanvändasändrats,väsentligt somom
upphand-förföremåletpäde kravupphandling inteselektiv motsvarar

underlaget.iställtslingen uppsom
gällaskalltidsfristervilkabl.a.kapitletipreciserasDärutöver som

anbud.mottagandeför av
byggentreprenadUpphandling3 kap. av

tele-ochenergi-, transport-inom vatten-,Upphandling4 kap.
försörjningssektorernakommunikationsområdena s.k.De

tjänsterUpphandling5 kap. av
2-5itröskelvärdendeunderstiger angesUpphandling som6 kap. som

kap., m. m.
gällerdemindreprincip änsträngastycke idettai är somReglerna

nationella kon-dende tillsyftaralltFramför atttröskelvärdena.över
tordeoftaupphandlingardessaeftersomutnyttjas,skall varakurrensen

internationellt intresse.väsentligtnågottilldraga sigförför små att
Överprövning, skadestånd7 kap. m.m.

felbehandladsigdenmöjlighetervilka enavBeskriver ansersomsom
leverantörendastkanklaga. Det atthar noterasenhetupphandlande att

kommunmedlem avnämar-ettT.ex.klaga.berättigad ursomattär en
ärendendessaifråntasfelaktigtkommunen ageratperspektiv attanser

kommunbesvär.klaga viasin rätt attäven
upphandlingenbeslutaleverantör atttalanefterfårLänsrätten enav

gjorts. Enrättelsesedanförstavslutasfårdenellerskall attgöras om
leve-besluttidpunkt dådenefterfår inteansökan prövassådan om

skadestånds-endaststårtidpunktEfter dennafattats.har enrantör
allmänvidväckasskallskadeståndTalanbuds.tillmöjlighet om

domstol.
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Investeringsstöd från3.12 EU

strukturfond medfinansierar livsmedelssektomsEU:s investeringar.

Investeringsstöd till lantbruket12. l

rådsför-införa investeringsstöd i enlighet medSverige har beslutat att
1995/96:2328/91, prop. 1995/962222, bet.ordning EEG 5-9,art.nr

kraft fr.0.m.1995/962307. trädde i 1997.rskr. DetFiUl5,
för treårsperiod,miljoner kronor årStödet uppgår till 120 per enca

ochsvensk nationell finansieringmiljoner kronor75 utgörvarav
medel föreslås totalt miljonerfrån dessa 40miljoner kronor EU. Av45

mål 6-området.förkronor avsättas

kan stödVilka företag

trädgårdföretag jordbruk,lämnas till inomInvesteringsstöd skall kunna
eller rennäring.

.
trädgård eller rennäring sinha jordbruk,skallFöretagaren som

kompletterande verk-företaget fårsysselsättning. Ihuvudsakliga som
hantverk.skogsbruk, turism elleringåsamhet

förbättrings-investeringsstöd skall lämnasökerFöretagare ensom
berättigade med tanke påskall visa investeringarnaPlanenplan. äratt

genomförandetoch investe-och ekonomi,situationföretagets att av
planer kanvaraktig förbättring.leda till Högstkommerringen treatt en

enskilt företag ellersexårsperiod. Planen fårunderlämnas in ettavseen
flera samverkande företag.

stödvillkor förUtdrag ur

företaget ochår i900 timmarskall arbeta minstStödmottagare per
hälften stöd-företaget fårutanför intearbetsinsatsen utgöra änmer av

4i hälftenskall minstarbetstid. Stödmottagarentotalamottagarens av
från enbartfjärdedeloch minstföretagettotala inkomst frånsin en

skall ha godarenskötsel.eller Företagareträdgårds-jordbruk eller
yrkeskunskaper.
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stödVilka kaninvesteringar ges

främjar,investeringartillStöd kan lämnas som
förbättrad miljö,ochmiljönskyddet enav-

djurrniljö,förbättradochdjurskyddet en-
företaget.verksamhet inomkompletterande-

till investeringarlämnasstöd dessutomkanlänende nordligastesjuI

som

omställningoch innebärkvalitetprodukternasförbättrar av pro-en-
behov,marknadenstillduktionen

energi,produktionskostnadema ochminskar sparar-
verksammademarbetsvillkoren föroch ärlevnads-förbättrar som-

företaget.inom

stödetiBegränsningar

och fjä-gris-inomproduktionsökningartillledafårInvesteringarna
mjölksektominomtill investeringarbidragbeslutderfäsektom. För om

inötkötts-Investeringarmjölkkvot.tillräckligharföretagetkrävs att en
djur-tvåöverstigerintedjurtäthetendärtill företagsektorn begränsas

gödselvårdsanlägg-tilllämnas inteStödfoderareal.hektarenheter per
djurhållningdenförminimikravetdel dentill den somning motsvarar

ersättnings-förmedgesUndantag1997.före årvid företagetförekom
flytgödsellagring.tillfastgödsellagringfrånövergångvidinvesteringar

maskiner.ochlevande djurmark,iinvesteringartillkanBidrag ges

investeringskostnadgodkändStödandel av

45%mål 6inomför regionerna-
Gävleborgs,Dalarnas,Värmlands,delarövrigaför av-

35%länNorrbottensochVästerbottensVästernorrlands,
20%landetdelarövrigai av-

stödbeloppHögsta

lcronor.000med högst 600företagtillstöd6-regionen ettmålInom ges
med högststöd6-områdetmålutanförlänennordligastede sju gesI

kronor.150 000med högstSverigei övrigaochkronor000300
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3.12.2 Investeringsstöd till förädling och försäljning

Stödet, mål 5a-stöd, syftar till främja konkurrenskraftenär ett iattsom
jordbruket och livsmedelsindustrin. skallDet stödja investeringar i
förädlingsledet förbättrar och rationaliserar bearbetningen ochsom
avsättningen jordbruks- och skogsprodukter. målsättningarnaEnav av

förmervärde primärproducenternas produkter.är Stödetatt generera
regleras rådets förordning EEG 866/90 förbättring vill-av nr om av
koren för bearbetning och saluföring jordbruksprodukter, rådetsav
förordning EEG 867/90 förbättring villkoren för bearbetningomnr av
och avsättning skogsbruksprodukter, Förordningensamtav
1995:1271 investeringsstöd till den förädlar eller saluförom som
produkter från jordbruket eller skogsbruket.

Samlat programplaneringsdokument SPD

finnstillämpning stödet reglerat i Samlatprogramplane-Sveriges ettav
basen förringsdokument SPD, och Sveriges utnyttjandeutgör av

årdetta stöd 1999.t.o.m.
vilkainom sektorer investeringarnaangivetI ärprogrammet som

för beslut finnsstödberättigade. Den årligakommer att ramenvara
planen. stödbeloppet för helai den finansiella totalaockså angiven Det

från mål och landetEAGGF i 6 i övriga 23,5perioden 3,5är mecu
mecu.

godkända beviljademål maximalt 21,5 % denStödet i 6är av
från frånoch Sverige.17,5 % EU 5 % Förbruttoinvesteringen varav

ochmaximalt % från %landet stödet 17,5 12,5 % EU 5övriga är varav
från Sverige.
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stödetmedmålsättningfinns beskrivningsektorFör varje samt enen
ifråga för stöd.kommakanoch de åtgärder som

år, 1995-1999SEK, totalt 5StödSektor

mål 6Landet utom
8227 %Kött

11638 %mjölkprod.Mjölk och
3612 %Fågelkött
33%11grönsakerFrukt och
103 %och plantorBlommor
3110 %Potatis

308100 %Summa

144 %Skogsåtgärder
322100 %Summa

Mål 6
4,714 %Kött
9,428 %Renkött

16,548 %mjölkprod.ochMjölk
3,5%10och bärfruktGrönsaker,

34,1%100Summa
356Summa

beslutsprocessochAnsöknings-

betalarbeslut,fattarstödet, utjordbruksverk informerarStatens om
kontroll.förbidrag samt ansvarar

och FAOWTOGATTEU,3.13

vadframför alltfrihandelsinriktadprincipihandelspolitik ärEU:s -
detEUlivsmedelsområdet inom ärPåoch tjänster.industrivarorgäller

handels-EU:sCAP,jordbrukspolitiken, styrden somgemensamma
utvärderingunderSverige1992 iår ärCAP-reformenpolitik. enav

frånhuvuduppgift ärKomiCAP attkommittéparlamentarisk vars
reforrneringtillförslagsamlatutarbetautgångspunktsvensk ett aven

arbetsgrupperKomiCAP:sjordbrukspolitik. EnEU:s avgemensamma
bestämsSverigenivå ilivsmedelsprisernaskonstaterar av:att
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styrkan regleringssystemet;i-
konkurrerar med svenskamedlemsländerprisnivån i övriga som-
länder;eller i andraprodukter, antingen i Sverige

med hur denvalutan, vilket sammanhängervärdet på den svenska-
konkurrenskraften utvecklas, vilket påverkar såväl de prisersvenska

direktstödet till jordbruket;delkan liksomtas ut, avensom
för livsmedel;transportkostnadema-

livsmedel.eller utländskaval svenskakonsumenternas av-

oförändradkonsekvenservilkabl.a. visaKomiCAP att som enavser
CAP-reformföreslåmedförjordbrukspolitik inom EU samt att enavser

sektorer.omfattar samtligasom
efterGATT-avtalMarakeshundertecknades i1994Sommaren ett

Uruguayrundan. Enför den s.k.förhandlingar inommånga års ramen
för första gångenjordbruksprodukterUruguayrundan blevföljd attav

förTidigare har inomhandelsavtalet.det allmännalyfts iin ramen
for industrivarorframstegförhandlingsrundorGATT:s noteratsstora

GATT-med detfram till ochindustrisubventioner senasteoch men
ochjordbruksvarorMarakesh har inteundertecknande iavtalets

startade årUruguayrundanregelverk.GATT:somfattatslivsmedel av
1986.

fonna-1994Marakesh-avtaletundertecknandetEfter sommarenav
handelsförhandlingssystemetinternationellaframtiden detförliserades

med iWTOVärldshandelsorganisationen sätebildandet avgenom
forEU år 1995Europeiska unioneninträde iSverigesEfterGeneve.

talan.handelspolitiskaSverigesEU
medlemslän-innebäravslutandeUruguayrundans attefterAvtalet

jordbruksproduk-marlcnadstillträdet förökaförbundit sigderna attnu
jordbruket.tillnationella stödetdetexportstödet ochbegränsater, att

producentsynvinkelkandelsektorerlivsmedelssektomsFlera urav
påmarlcnadstillträdet blirökadeframöver. Detproblemvissaemotse

med nedsattakvoterad importmöjligtvaruområdenalla engenom
med 36minskasavtalet,budgetmässigt,enligtskallExportstödettullar.

stöddadenspannmålförsamtidigtoch 2000,1995mellan åren% som
tidsperiod.under%med minst 21minskaskallexportvolymen samma

Vadproblem.få framtidakanområdeMejerisektorn är annatett som
för-världsmarknadspriserhögaendast fortsattspannmål kangäller

år.kommandeundermedproblemfårhindra EU exportenatt



142 Kapitel 3 SOU 1997:25

antal faktorer påverkar den internationella handeln med livsmedel:Ett

prisstödspolitik;OECD:länders-
utvecklingen bortreden ekonomiska i Asien;-

Östeuropa;Ryssland och ländernautvecklingen inom i Central- och-
effekter;Uruguayrundans-

och inför intematio-politikens utformning i USA, EU Japan nästa-
handelsförhandlingsomgång.nella

rörande denvärldskonferens ihöll FAO Romnovember 1996I en
kapa-konferensen fastslogs FN:slivsmedelssäkerheten. Vidglobala att

lade tyngd-förstärkas. Sverigekonflikter måsteförebyggaförcitet att
världssvälten:frågor rörande kampenpunkten fyrapå mot

fattigdomen;bekämpande av
naturresursbas;livsmedelsförsörjningensbekämpande hoten motav

fråntill frihet hunger;mänskligakampen för den rättenl
beslut.FAO-konferensensuppföljning av

detvärldenmänniskor imiljonerhundratals trots attdag svälterI
fattigdomframhöllsmed Det ärtillräckligtproduceras attmat. en av or-

bedri-politikfelaktigaockså denvärldshungerntillsakerna sommen
ocksåsocial trygghethälsovård ochutbildning, ärSysselsättning,vits.
förskall kunnalivsmedelsförsörjningenföravgörande tryggasatt u-

fattiga.ländemas många
livsmedelsförsörjningenförnaturresursbasenkunnaFör tryggaatt

naturkapitalet då kanutnyttjandehållbartbeslut fattasmåste ett avom -
dendag måstevärlden llivsmedelssäkerheten ilångsiktiga tryggas.den

överanvändningenoch vattenmarkförstöringenomfattande stoppas av
mångfaldbiologiskaJordensVärldshaven.överutfiskandet iliksom

ekologiskthållbart,förFörutsättningar ettpåhåller att utannas.
slös-och deu-ländersåvälskapas imåsteoch fiskejordbruk som

tilländrasmåsteoch produktionssättenkonsumtionsmönstrenaktiga en
Sverigekorthet vadisamhällsmodell. Dettakretsloppsanpassad var

livsmedelsförsörj-globaladenFAO-konferensenframförde vid mot

ningen.
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Livsmedelslagstiftningen4

omfattande regelsystem,underLivsmedelsindustrin arbetar ett som
den svenska livsmedelsstadgan. Genomhade grund främst itidigare sin

Alimentarius och inomsamarbete iCodex Commissioninternationellt
harmedlemskapet iEES-avtalet och EU,främstNorden, genommen

grad till vårlivsmedelslagstiftningen så högi närmasteanpassats om-
livsmedels-svensktala renodladkaninte längrevärld, att om enman

lagstiftning.

nordiskaoch detAlimentariusCodex4.1

samarbetet

pekadeprop. 1971:61livsmedelslagtillpropositionenRedan i ny
och nämndeinternationellt samarbeteviktendepartementschefen på av

livsmedelslagstiftningamanärmandemedarbeteRådetsNordiska ett av
arbeteCommissionsAlimentariusoch Codexländernanordiskadei
andralivsmedel och förförstandarderinternationellafå frammed att

livsmedelsområdet.förhållanden på
livsmedelsområdetkonsumentskyddsnivå inomochhöjd hälso-En
nordiska ländernalivsmedelspolitiken i deutgångspunkt förhar varit

medMålsättningensamarbetet.nordiskadel detviktig ioch utgör en
skerArbetet1993.från årSamarbetsprogramihar fastlagtsarbetet ett

överordnadeunder femindelat ämnen,ochprojektformfortlöpande i är
livsmedels-riskvärdering,ochtoxikologioch näring,nämligen kost

viktigtlivsmedelslagstiftning. Ettochdricksvattenkontroll,hygien- och
utarbetandetvaritunder år 1995lagstiftningsområdet harprojekt på av

livsmedels-EG-direktivendeför tillämpningenmodell tre omaven
systematiskvaltharländernanordiskatillsatser. De upp-gemensam,en

nordiskadenmedföra lättnader ikantillsatser,tillåtnaställning somav
samhandeln.

livsmedelsområdet,regelverk påAlimentariusCodex utgör ett som
och WHO:sFAOzsutvecklats under FN-organen pro-gemensamma

konsu-skyddasyftelivsmedel. Dess ärStandardisering attför avgram
handelnintenationelladenredlighet iförborgaochhälsa attmenternas
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med livsmedel. WTO stadgar Codex Alimentarius standarderatt skall
ligga till grund för den livsmedelslagstiftning har inflytande påsom
handeln mellan länder. Om det uppkommer tvister i sådana samman-
hang gäller Codex Alimantarius regler, landet inte kan åberopaom
skydd för hälsa och säkerhet giltigt undantag. rekommendatio-Desom

utarbetats Codexi Alimentarius ligger i utsträckning tillner storsom
förgrund EG:s bestämmelser på livsmedelsområdet.

4.2 svenskaDen anpassningen till EG-rätten

EG:s bestämmelser på livsmedelsområdet omfattar märkning, livsme-
delsstandarder, livsmedelstillsatser livsmedelskontroll. Dessutomsamt
finns bestämmelser bl.a. vin och spritprodukter, material ochom pro-
dukter kontakti med livsmedel, livsmedel för särskilda näringsända-
mål, gränsvärden för främmande dricksvatten ochämnen samt ytvatten

skall användas för framställning dricksvatten. Lagstiftningen påsom av
livsmedelsområdet föremål för kontinuerligt förnyelse- och för-är ett
ändringsarbete. Bland de områden varit aktuella under tidsom senare
kan livsmedelstillsatser, vissa märkningsfrågor, livsmedel förnämnas
särskilda fastställandenäringsändamål, högsta halter bekämp-av av
ningsmedel, livsmedel novel foods, naturligt mine-aromämnen,nya
ralvatten, frågorveterinära och hygienornrådet i övrigt.

Den svenska livsmedelslagstiftningen huvudsaki harrnoniseradär
med EG-rätten på området. de delar totalharmoniserade, detI är ärsom
inte tillåtet i Sverige ha sig eller liberalare förreglersträngareatt vare
de regleras rättsakten.varor som av

Huvuddelen bestämmelserEG:s livsmedel omfattadesav om av
EES-avtalet, trädde kraft den föri l januari 1994, med undantagsom

bestämmelser. den delen träddeveterinära I avtalet i kraft den juli1
den1994. Genom anpassning på grund EES-avtalet,ägtsom rum av

korn EU-medlemskapet bara mycket begränsadi omfattning, ledaatt,
till ytterligare förändringar. blev emellertidEn anpassning erforderlig
vad gäller införselkontrollen. Borttagandet gränskontrollema inomav

livsmedelEU innebär kontrollen förs i landetin iatt större ut-av som
sträckning denmåste bygga på livsmedelskontroll sker utförsel-isom
landet.

medlemskapsförhandlingama harI Sverige deklarerat vikten attav
kunna behålla hög ambitionsnivå i fråga bl.a. livsmedelssäkerheten om
och har därvid från bestämmelserbegärt undantag EG:s på vissa

tillerkäntsområden. Sverige har bl.a. i princip- undan-ett permanent-
beträffande kontroll salmonella i kött infört från EU. Undantagettag av

kommer utvärderas och kan komma de svenskaomprövasatt att om
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de medlemsländemas. tidsbe-förhållandena likvärdiga övriga Ettär
beträffande exempelvis fetthalt mjölk,undantag har medgivits igränsat

svenska lättmjölken godtas under övergångs-innebär denatt ensom
behålla nationella,efter få sinaperiod. Sverige strängaresträvar att reg-

sötningsmedlet cyklamat och åbe-azo-färgämnen ochler beträffande
för frågahälsa, grund undantag. Iför människorsskydd ettsomropar

form undantag från EG-livsmedel kans.k. traditionella en annan avom
fattade beslut direktivmed år 1994samband EGmedges. I atträtten om

beslu-sötningsmedel livsmedel,ifärgämnenanvändning resp.avom
livsmedelstillsatser. Dettaramdirektivenändring irådettade omom en

förbudbehålla nationellamöjlighetermedlemsländerna vissa attger
anmältlivsmedel. hartraditionella Sverigei vissatillsatser attvissamot

och enligtsaftfärgämnen iförbudbehållaönskar ettmotettman
förbudet.nämndabehålla detfår Sverige1996,rådsbeslut i juni

märk-områden reglernaviktigalivsmedelsindustrinför ärNågra om
livsme-livsmedelsstandarderlivsmedel,färdigförpackade samtning av

delskontroll.
medtotalharrnonierademärkningsbestämmelsemasvenska ärDe

eller libera-ha sigdärför intekanregler. Sverige strängareEG:s vare
gällde i Sverigetidigareregler överens-området. Deregler pålare som

detalj-märkningsbestämmelser. Påmed EG:shuvuddragstämde i sina
förformellt hinderfinns ingetdock Detskillnadernanivå stora.var

denmärkningomfattandefrivillig, änhatillverkaresvenska att meren
ålderlivsmedletsuppgifter utvisarkanExempelvisobligatoriska. som

l livsmedeldemedförmärkningsbestämmelser attlämnas. EG:säven
helacirkulera fritt inomskall kunnamärkningskravenuppfyller4 som

marknadensvenskaavsedda för denLivsmedelEES-området. ärsom
konsu-användas,fårspråksvenska. Annatmärktaskalll omvara

l och iuppgifternaförståmodersmål kansvenskamed antasmenter som
användas.ordr utländskaenstakaundantagsfall kanJ

livs-sammansättningvilken1 livsmedelsstandard föreskriver ettEn
1 medSyftetvarubeteckning.bära viss attfåha förmedel skall attl en

konsu-för producentema,tvingande är attutarbeta standarder ärsom
beskaffenhet påellerkvalitetvisstillförsäkrasskallmenterna en

både EGutarbetats inomharLivsmedelsstandarderlivsmedlet ifråga.
inför-har Sverigetill EG-rättenanpassningennationellt. Genomoch

mineral-naturligtochchokladförexempelvisstandarderlivat nya
deexisterande. Förredanmodifierat vissa,och har vidarevatten pro-
behållakunnatSverigeEG-standarder, haromfattasdukter inte avsom

fallet beträf-sammansättning. Dettaoch krav på ärbeteckningarsina
blodpuddingfalukorv,produkter såsomsvenskatypiska,fande många

m.fl.kalvsyltaoch
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enlighet medfråga köttprodukter kan Sverige, i den s.k. CassisI om
köttprodukter från övrigade Dijon-principen, tvingas att acceptera

uppfyller den svenska standarden,medlemsländer, inte men somsom
lagenligt utförsellandet. Frågan importeran-producerats på isättett om

medföra för-kanändra beteckning påde land kan en vara som
diskuterats för förlikning med EG-tidväxlingsrisk, har under senare

parlamentet.
efter-otidsenligt regelsystemLivsmedelsstandarder ettvaraanses

blir hinder för önskvärdoch ställetföråldras idessa snabbt ett pro-som
principbeslut i EG, intefattadesdecember 1992duktutveckling. I attett

förenkla destället revidera ochlivsmedelsstandarder iutarbeta utannya
äldre.

kontrollför offentliggenerella reglerEES-avtalet kom EG:sGenom
här- allttillämpades ireglerSverige.gälla i Dessalivsmedel attav

och innebär bl.a.ikraftträdandeföre avtaletsredan attväsentligt -
fram till konsumenten.hanteringskedjanhelautförasskall ikontroll

myndig-nationellaför hurgrundläggande principeromfattarReglerna
frihetland harlivsmedel, varjekontroll storskall hanteraheter menav

generella krav.uppfyllerden EG:slängekontroll såsinorganiseraatt
personalhygien,analys,ochprovtagningbl.a.omfattaskallKontrollen

livsmedel ani-och märkning. Förutrustninglokaler,dokumentation, av
god-säkerställaskallregler,särskildafinnsmaliskt ensomursprung
livs-offentligadenprodukter. Hurdessastandard påhygienisktagbar

avsnitt.följ andeframgårSverige,iorganiseratsmedelstillsynen av

olikamyndigheternasnationellaDe4.3

funktioner

livsmedelslagstiftningen,inyckelbegrepptvåredlighetoch ärHygien
intehälsakonsumenternasuttrycktenkelt ärhuvudsyften attvars --

grund-Detför sinavalutaskall få matpengar.deochskall attäventyras
livsmedelslagen.återfinns i §5kvalitetlivsmedelspåkravetläggande

be-ellersammansättningsådanhafâr intesaluhållsLivsmedel ensom
smitt-förtära,skadligtkan attdetövrigt, antasiskaffenhet att vara

människoföda.otjänligteljestellerförande som
Jord-underlyderLivsmedelsverket,livsmedelsverkStatens som

intres-bevaka konsumenternasuppgifttillhar attbruksdepartementet,
livsmedelskontrollen,samordnaochledalivsmedelsområdet, attpåsen

rådnäringsvärde,ochsammansättning attlivsmedelsundersöka geatt
konsumenternavägleda motochlivsmedelsfrågor attianvisningaroch

kontrollhuvudsakligenskerDetta normer,bättre genommatvanor.
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information och utbildning. Med stöd vidsträckt delegationsamt iav en
livsmedelslagen livsmedelsförordningenoch utfärdar Livsmedelsverket
föreskrifter inom lagens tillämpningsområde. Föreskriftema, ärsom
bindande, finns samlade i Statens Livsmedelsverks Författ-
ningssamling, SLV innehållerFS. Denna allmänna råd,även utgörsom
rekommendationer.

Livsmedelsverket den centrala tillsynen efterlevnadenutövar över
livsmedelslagstiftningen. innebärDet verket har påatt ansvaretav

central nivå och normgivande. Länsstyrelserna denär utövar närmare
tillsynen kommunala nämnderinom länen. De fullgör uppgiftersom

hälsoskyddsområdet godkännerinom miljö- och livsmedelslokaler och
den direkta tillsynen det flertalet verksamheteröverutövar stora som

kommunerna. Livsmedelsverket godkännerhanterar livsmedel inom
den fortsatta tillsynen vid bl.a. slakterier,livsmedelslokaler och utövar

har verketoch äggproduktanläggningar. Dessutom övertagitmejerier
livsmedelsföretag.antaltillsynen över störreett

livsmedelslag-offentliga tillsynen tillAvsikten med den är att attse
skyddasföljs, så konsumenternabestämmelserstiftningens motatt

livsme-förfaranden. Bestämmelseroch oredligahälsorisker mot om
Livsmedelsverket utfärdadehuvudsakligen idelstillsyn finns tre av

ochmed ändringar 1993:41 1996:15.1990:10kungörelser, SLV FS
flera följandeskall omfatta ellerlivsmedelstillsynOffentlig ett mo-av

kontrolloch analys,inspektioner, provtagningnämligenment, av per-
resultat frånegenkontrollprogram,genomgångsonalhygien, egen-av

Även andrai verksamheten.dokumentationochtillsyn momentannan
kan ingå.

böregentillsynföretagensoffentliga tillsynendeninslag i ärEtt att
verksamhet. Enligt 53 §tillsynsmyndighetensförgrundutgöra en

föreskriftermeddelaLivsmedelsverketfårlivsmedelsförordningen om
skyldiglivsmedelshanteringen utövainom är attnäringsidkareatt

ochegentillsynverksamheten närmaretillsyn över somom program
Syftet medkontrollprogram.skallkontrollenreglerar hur utövas

kontrolleraskallnäringsidkare självvarje attbl.a.egentillsynen är att
livsmedelslagstiftningens bestäm-medenlighetsker ihanteringen

omfatt-verksamhetensefteranpassadskallEgentillsynenmelser. vara
fast-egentillsynenoch systematiseraunderlättaochning För attart.

för mycket enklafastställasSådana behöver intekontrollprogram.ställs
varie-Eftersom kravenringa.kontrollbehovetvilkaiverksamheter, är

efterkontrollprogrammenverksamheter, måsteolikaför anpassasrar
viktiga områdenNågraoch inriktning.omfattningverksamhetens -
temperaturmätning,bestå iinriktning kanverksamhetensberoende på -

milcrobiologiska kvalitetlivsmedlensdokumentation,rengöringsrutiner,
märkning.ochsammansättningderassamt
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avseddalivsmedelomfattarLivsmedelslagstiftningen äräven som
livsmedelkontrollera ärförbundit sigharSverigeför attexport. som

tillämpningsområdeEES-avtaletsländertill inomföravsedda export
avsedda hanteraslivsmedelde är attmed somsomomsorgsamma

här.tillverkatsharochSverigeinom som
tvåtillsynsavgifter. Omkostnader, s.k.medförenadTillsynen är

haranläggningbedrivs i ettverksamheterfleraeller sammasom
styckningintegreradexempelvisvarandra,medsambandstarktmycket

Tillsynsmyndig-avgiftendastcharkuterivarutillverkning, ut.och tas en
Verksamheter,för vissaavgifteneftergeellernedsättaskallheten om
tillsynsbehovetårsarbetskrafter och ärtvåhögstsysselsätterdessa

ringa.

livsmedelsproduktionSmåskalig4.4

anläggningarförreglersärskildafinnslivsmedelssektom somInom
gällerhandförstalivsmedel. Ianimaliskaförädlingsigägnar av

mejeriprodukter,charkprodukteroch samtkött-slakt,förreglerdessa
Iñskanläggningar.för storutarbetaspåocksåhållerregler attmen

produkternassäkerställaförtillkommitregler attdessaharutsträckning
från.dessaprodukternasaluhållsfallmångaoch ikvalitet,hygieniska

debeskrivsavsnittenföljandederegionalt. Iendastanläggningar
ingående.anläggningardessaförreglernasärskilda mera

självklartharverksamhetsmåskalig ettförvillkorenekonomiskaDe
ochlokalerverksamhetensuppställs påkravmed desamband som

densamma.ställs påhygieniska kravövriga,och vissautrustning som
grund-innehållerbestämmelser,allmännafrånbortser somOm man

utsträckning överens-i högochavseendendessakrav iläggande som
svenskadeverksamhet,storskalig ärförgällermed destämmer som

verksam-tillanpassningvissmedgerdesåutformade attreglerna en
småskaligförförutsättningarnafaktiskaDeochomfattning art.hetens

god-frågaibedömningar görsdeoch omvarierakanverksamhet som
skeutsträckningvisskan iutrustning,derasochlokalerkännande av

fall.tillfallfrån

slaktSmåskalig4.4.1

samlade ihuvudsakfinns iochomfattandeslakt ärBestämmelserna om
vilt,och hägnattamboskapslaktkungörelserLivsmedelsverkets avom

färskthanteringochslaktfjäderfä avsamtslakt annanomavm.m.om

l



följande avsnitten omfattaroch 12.kött FS 1994:1, l1 DeSLVav ren,
gällerde bestämmelserkungörelsemade två förstnämnda samt som

slakt och hanteringReglernamejeriverksamhet annan avomm.m.
mobilaemellertid andra lösningar, såsominnehållerfärskt kött av ren

uttömmande,anspråk påinteslakterier Beskrivningen gör att varam.m.
småskaligaredogörelse för denkortfattadsyftehar till attutan enge

i avsnittet.utifrån de kravvillkor,verksamhetens nämntssom ovan
livsmedels-förstärktbeslutfattade riksdagenUnder våren 1989 om

rskr. l988/89:263.1988/89:JoU14,bet.1988/89:68,kontroll prop.
l959:99köttbesiktninglageninnebar bl.a.Beslutet att m.m.om

meddelasköttkontrollföreskriftermedochupphävdes ersattes somom
effektiv ochsyfteBeslutetslivsmedelslagen.med stöd attvar enav

riksdags-landet.upprätthållas hela Iiskulleköttkontrolllikformig
medskulle utformasföreskrifterdeunderströksbeslutet att somnya

småskaligutvecklingenskulle hindrabeslutet inteanledning avav
utrustningslcraven iochlokal-skulleBlandslakteriverksamhet. annat

riksdagens livs-omfattning. Iverksamhetenstillviss mån anpassas
1989/90:JoU25,bet.l989/90:146,beslut prop.medelspolitiska

livsmedels-småskaligadendessutombedömdesrskr.l989/90:327
under-beslutetroll tidigare. Ioch viktigarefå änförädlingen störreen

förrollviktigalivsmedelsindustrinssmåskaligadenocksåströks
marknaden.lokaladenpåkonkurrenssituationenochdynamiken

ochutredaLivsmedelsverket övervägauppdrog åt attRegeringen
slakteriverk-småskaligförförutsättningarnaförenklamöjligheterna att

före-Livsmedelsverketmeddelade1990vårenUndersamhet. nya
Bland1990:6.FSköttkontroll SLVrådallmännaochskrifter om

husbehovs-s.k.förmed undantagslaktalli dennaföreskrevs attannat
kontrollslakteri. Vissaske vid över-skullejuli 1990den lslakt fr.o.m.

köttbesikt-Vid anpassningengälla.emellertidgångsregler kom att av
hade Livsme-slakteriverksamhetsmåskaligtillningsbestämmelsema

likformig kött-ocheffektivutgångspunkter. Enviktigadelsverket tre
tillför-skullekonsumenternalandet,helaikontroll skulle upprättas
formertillfredsställandehygienisktunderproduceratsköttsäkras som

tillgodoses.skulledjuskyddpåoch kraven gott
slakteriverk-bl.a. förreglerbeslutade EG1991Sommaren nyaom
de kravredovisadesdetalj även91/497. IEG-direktivsamhet som

Livsmedelsverket konsta-slakteriverksamhet.småskaligförskall gälla
detsmåskalig slakt väsent-1992, attterade SLV rapport varomnr

medframtid,regelverk, inom näratill EG:shänsynligt togs enatt som
redandetochSverigeigälla attkommaskulle ävensannoliket,all att

svenska reglerna.gällande,demedöverensstämmelseförelåg storen
distribution, vissaslaktvolym,avsågkonstateradesskillnaderDe som

slaktvolymköttbesiktning. Dentidpunkt förkravhygieniska somsamt
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tillskullehögre,småskalig slaktförSverigetilläts i anpassasmenvar
enligtgälldedistributionenibegränsningarbestämmelser. DeEG:s som

medbehovföreligga någotdetansågs intebestämmelserEG:s av,
goda tekniskadenSverige ochismittsituationengodatill denhänsyn

kundeslakterierSmåskaligaslakterierna.småskaligadepåstandarden
Eftersomköttprodukter.ochköttförifrågadock inte komma export av

betraktaoch hygienskötselfråga är attföreskrifter iEG:s somom
bedömningen,vidare denLivsmedelsverket attgjordeminimikrav

standard påhygieniskadensänkaellerfrångåskulleSverige inte
veder-allmäntdålivsmedelslokaler,ochlivsmedelshantering varsom

sanitetsslaktavdel-påbeträffande kravetaccepterad,och t.ex.tagen
kan skeköttbesiktningLivsmedelsverketmedgav attSlutligenningar.
bestäm-med EG:senlighetdag iförställetslakt, iefterdagen samma

glesbygder.särskilt imotiveratansågsvilketmelser, vara

vilthägnatochtamboskapSlakt4.4.2 av

och allmännaföreskriftermed1994:1FSSLVkungörelseniReglerna
debl.a.påtillämpasskallvilt,och hägnattamboskapslaktråd avom

och häst. Reg-får,svin,nötkreatur,nämligen getdjurslagen,vanligaste
enstaka djurslaktdvs.husbehovsslakt,vid ensomgäller intelerna av

utföra påeller låterutförsjälvbehovhushållsför sittuppfödare eget
uppfött.djuretdärochbrukar ärhanfastighetden som

kun-omfattasdjurslagdeförgällerKöttbesiktningstvång avsom
slaktföredjurenbesiktigaskallveterinärinnebärDetta attgörelsen.

saluhålls ellerköttetinnanochkropparkontrolleradärefteroch organ
tid-frågalivsmedel. Ianvändasavsiktvidare i omatthanteras som

någotslaktsmåskaligförreglernabesiktningdenna ärförpunkterna
föreBesiktningverksamheter.förgäller störrevadliberalare än som

dockmöjligt,slaktensåslakterietvid närautförasskallslakt som
hosutförasfårBesiktningenslakt.beräknadföre24 timmartidigast

säkerhetbedömerbesiktningsveterinären attuppfödaren, sammaom
besik-köttetskallslaktEfterslakteriet.påbesiktningviduppnås som

förDenbesiktningsveterinären.slaktdagen ansvararunder somtigas av
uppgifter till-hållaochregisterföra överskyldigverksamheten attär

ochinslaktdjurgällervad tasbesiktningsveterinärenförgängliga som
iegentillsynen samtkontrollerde görsförsslaktprodukter ut, somsom

för-tillsynenavgifterårligadekontroller. Utöverdessaresultat somav
köttbesiktningen.förkostnadernatäckaslakterietskallanleder,

bedrivas iskallverksamhetensmåskaligadengrundlcrav ärEtt att
detlivsmedelsförordningen är38 §Enligtlivsmedelslokaler.godkända

slakteri-livsmedelslokaler ibl.a.godkännaskallLivsmedelsverket som
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slakteriEtt småskaligt, det inte slaktar 20äner. anses som om mer
slaktenheter vecka och högst l 000 slaktenheter år. Nötkreaturper per
och häst slaktenhet, svin 0,33 slaktenheter fårochutgör samt geten

slaktenheter.0,15 kommunala nämndDen tillsyn enligtutövarsom
livsmedelslagen godkänner livsmedelslokaler ismåskaliga stycknings-
anläggningar. Småskalig styckningsanläggning sådan anläggninganses

femproducerar högst styckat kött vecka. frånVarortonvara, som per
sådana anläggningar får säljas enbart landet.inom

för småskalig verksamhet indeladeBestämmelserna i allmännaär
bestämmelser för godkännande småskaliga anläggningar och sär-av

godkännande Både deskilda bestämmelser för småskaliga slakterier.av
bestämmelserna för småskalig verksamhetsärskildaallmänna och är

höga detalje-omfattande och uppnår i vissa delar inte denmindre
för storskalig verksamhet har.ringsgrad, reglerna För att upp-som

bestämmel-hygienkrav, innehåller de allmännarätthålla högt ställda
emellertidgodkännande småskaliga anläggningarkrav för avserna om

de allmännamedhög utsträckningregler i överensstämmersom
slakterier ochgodkännande storskaligagäller förbestämmelser avsom

denhuvudsakliga skillnadenDenstyckningsanläggningar är attm.m.
besikt-bestämmelseromfattasverksamheten intesmåskaliga attomav

besiktnings-låsbarttillgång tillskall haningspersonal atteget rum,
tider på dygnet,utföra kontroller allaha möjlighetskallveterinären att

och de kravomklädningsrumtillräckligt antaldet skall finnas ettatt
speciellfinnasdet skallövrigt,personallokalema igäller att ensom

desinfektionochför rengöringändamålsenlig utrustningmedplats av
skalldjurfordon detföroch tvättplatskötttransportmedel för samt att

desinfektions-ochrengörings-förvaringförsärskiltfinnas ett avrum
småskaligagodkännandeförbestämmelsernasärskildamedel. De av

detalj-lägrestorskaligas främstdefrånskiljer sigslakterier engenom
fonnulerade. EttallmäntföljaktligenReglernaringsgrad. är exem-mer

ochslaktlokalfinnas övrigaskall"detdetta utrymmenpel på är att en
skallmed slaktsambandhanteringförtillräckligt iattär storasom

tillräckligtemellertid hamästeLokalenhygienisk sätt".utföras på ett
lätthaslakteriernade storskaligamedlikhetför itakhögt i att --

ettslakt-storlek påTillräcklighöjd.tillordarengj metersväggar treupp
allmäntsådantvidaretill slakterietanslutningdjursstall i är ett mer

slakt enbartmeddvs. slakterierGårdsslakterier,formulerat krav. av
behöverbeläget,slakterietdärfastighetenuppfödda på ärdjur ärsom

slakterietsligger iuppfödningsstalletstall,sådantha någotinte om
arrestboxar. Momen-s.k.krav påsaknasnärhet. Detomedelbara även

kravhögreuppställer intedjurenavblodningochmed bedövningten av
avskild plats inomtydligtpåskalldessalokalerna,på ägaän att enrum

fortsattaskall denverksamhet,storskaligLiksom islaktlokalen. upp-
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hängandeutsträckning ske påmöjligadjuren islaktningen störstaav
på kylrummed golvet.kontakt Kraven ärifår kommadjur, intesom

utförandestorlek ochde iföreskriverhållna ochallmäntockså attmer
slaktkropparstorleken på deochantaltill detanpassadeskall somvara

för beslagtagnaarresteringsmöjlighettillTillgångned.skall kylas
hygiensynpunktfrånsärskiltfrågakrav. Idockkroppar är ett om --

baradjurdelar,vissaförvaringocharbetetikänsliga moment angesav
gödsel,föreskrivsSlutligenslaktlokalen. attske ifårdet inte somatt

avskildtydligtpåförvarasskalldagligen,lokalenfrånkörs bortinte
plats.

äderfáslakt4.4.3

fjäderfällFS 1994:SLVkungörelseLivsmedelsverketsiReglerna om
ankorpärlhöns,kalkoner,dvs. höns,tamfåglar,bl.a.påskall tillämpas
gällertamboskap,slaktbestämmelsernamedlikhetIoch avgäss. om

tillämpas:hellerskall intehusbehovsslakt. Dereglerna inte

egenuppföddafrånfjäderfakött tam-färsktmängdermindreför av- 00010högstproduktionårligmeduppfödare,fåglar avenensom
närhetenbutik iikonsumenttilldirekt upp-avlevererarfåglar, en

torghandel i tätort,vid närmasteellerfödningsgården

leve-uppfödarenfjäderfähägnatmängder köttmindreför somav-
till konsumenter, samtdirektrerar

detalj-fjäderfákött ifärsktbesiktigatlagringochstyckningför av- tilldirektsaluhållshanteringenefterköttetdärliknande,handel eller
konsumenter.

tillämp-kungörelsensfrånundantagenÄven verksamhet ärsådanom
verk-förövrigtilivsmedelslagstiftningendockgällerningsområde,

lokaler,reglerallmännaunderkastad desssåledes omDensamheten. är
Tillsynenegenkontrollprogramochpersonalhygien m.m.hantering,

nämndkommunaladenregel somverksamheten utövas avöver som
livsmedelslagen.enligttillsynutför

friståendeochfåglar000150underslaktårligmedSlakterier en
högst ut-produktion tontreharstyckningsanläggningar omensom

anläggningar.småskaligagodkännasfårveckagående kött somper
den in-påsaluhållasendastfåranläggningarsmåskaligafrånKött

marknaden.hemska
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Köttbesiktningen liksom beträffande tamboskap obligatoriskär - -
och indelad besiktning förei och efter slakt. Salmonellakontroll är en
viktig del den besiktning utförs före slakt och kan genomförasav som
på några olika Den för verksamheten vidsätt. ettsom ansvarar
småskaligt slakteri skyldig föra register och hålla uppgifterär överatt
tillgängliga för besiktningsveterinären vad gäller slaktdjur intassom

kontrolleroch slaktprodukter de iegentillsynengörstas ut, somsom
resultatet dessa kontroller. den årliga avgift till-och Utöverav som

föranleder, skall slakteriet täcka kostnaden för besiktnings-synen
personalen.

lokaler indeladefor godkännande och utrustning iKraven ärav
särskildabestämmelser för småskaliga anläggningar ochallmänna

småskaliga slakterier. allmänna bestämmelsernabestämmelser för De
ochnågot mindre omfattande har intesmåskaliga anläggningarför är

förde allmänna bestämmelsernadetaljeringsgradlika hög stor-som
krav på personal-ställs bl.a. något mindreskaliga anläggningar. Det

korrosionsbeständigt material påsaknas krav bl.a. påVidareutrymmen.
kylt förbeskaffenhet, låsbarhet,fönsterkarmar, takensochdörrar rum

efter arbets-eller destrueras varjeskall borttransporterasavfall detta
för besiktnings-expeditionsutrymmen,ochmottagnings-dag, rum

ochändamålsenlig för rengöringutrustningplats förpersonalen samt
för kött.transportmedeldesinfektion av

mindreslakterierför småskaligabestämmelsernasärskilda ärDe
uppställerslakterier ochför storskaligagälleromfattande deän som

förslaktlokalen tillräckligtskallpunkter. Att attunder storkrav tre vara
ochåtskilda platserutföras påskall kunna attarbetsmomentvissa

kravtill tvåminst ävenskall tvättbara ärmeter,väggarna somuppvara
ochför urtagningsärskiltslakterier. Kravetomfattar ettstörre rum

ske påkanför urtagningenmed förutsättningarhantering,fortsatt att
åtskild medellerarbetsplatserandra väggfrånavståndtillräckligt en

ochsmåskaligaförocksåförorening,förhindraför gemensamtäratt
formulerat kravallmäntSlutligen attstorskaliga slakterier. ett omanges

förhållande tillitillräcklig kapacitetmedfinnas kylrumdet skall
försektiontillräckligt låsbarantal ochochstorlekslaktdjurens stor,en

levereraskött omedelbartprovtagning. Omundergårslaktkroppar som
slak-närhet tillomedelbarköttbutiker iellerstyckningsanläggningartill

tillsynsmyndighetentimme,högsttransporttidervidteriet kan, enom
sak-slakteriernasmåskaligafinnas. Debehöverkylrum intemedge att

slakt,föreför besiktningellersärskiltpåbl.a. krav utrymmerumnar
desinfektionochför rengöring transport-och utrustningtvättplats av

djurtransportfordonförslaktdjur ochför levandelådor eller containrar
hanterarpersonalför dentoalettertvättställ ochsärskilda somsamt

fåglar.levande
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mej eriverksamhetförVillkoren4.5 m.m.

Livsmedels-återfinns i huvudsak imjölkhanteringRegler avom --
vilkamed ändringar i 1995:10,1994213,FSverkets kungörelser SLV

mjölkråd hanteringoch allmännaföreskrifterinnehållerbåda avom
ko, får ochomfattar mjölk frånprodukter.ölkbaserade Dessaoch getmj

mjölk-grädde, filmjölk,produkter, smör,mjölkbaserade ost,t.ex.samt
mjölkglass.ochfruktyoghurtpulver,

tillsynsmyndighetenförförutsättningarnagrundläggande attDe
obehandladanläggninglokal igodkänna emotskall tarsomenen

konsumtionsmjölkframställermjölk ochobehandladbehandlarmjölk,
inrednings-uppfyller delokalenproduktermjölkbaserade äreller att

ochlivsmedelslagstiftningenframgår attutrustningskravoch avsom
med denna.enlighetibedrivaskanverksamhetendet kan attantas

mejeri-godkännerLivsmedelsverketdetSåsom ärnämnts somovan
livsmedels-enligttillsynnämndkommunala utövarlokaler. Den som

Lokaler imejerier.livsmedelslokalerandra ängodkännerlagen an-
kategori. Denhänförs till dennaverksamhetsmåskaligmedläggning

myndigheten.godkännandedentillsynenfortsatta utövas av
verksamhetenutrustade såochutformade attskallLokalerna vara
det allmännafinnsföljd däravhygieniskt Ipå sätt.kan bedrivas ett

påkravallmännadeliknarutsträckninghögvilka ibestämmelser,
modifieringnaturligadenmedavsnittenilokaler nämnts ovan,som

finnsbestämmelserallmännadessaUtöverkräver.verksamhetensom
förpackningproduktion,för råvaror,påkravytterligaredet utrymmen

föravseendendessai attkrävsvadlagring,och somangersom
mjölk,förfrysrumochkyl-uppfyllda. Förskallhygienkraven vara
preci-regler,särskildafinnsoch råvarorproduktermjölkbaserade som
huvudTemperaturhållning är, övernämndapåkrav utrymmen.serar

hygiensynpunkt.frånfaktorviktigskäl,naturligaochtaget enav
påverksamhetsmåskaligförkravsärskildauppställer ingaReglerna

medgerbestämmelserVissaavsnittenför iredogjortsde sätt ovan.som
exempel lämnasvilkapåflexibilitet,vissellerundantagdäremot en

bestämmelsernafrånundantagmedgeLivsmedelsverket kan omnedan.
framställeromfattningbegränsadianläggningenfalldelokaler, i

produkter.mjölkbaserade
ellerlivsmedelsaluhållsmjölkprodukterellerMjölk somsom

skall halivsmedelberedningellerframställningvid genom-används av
Livsmedels-intepastörisering,kalladsåvärmebehandling,gått om

undantag.medgerföreskrifterellerfalletenskildadetverket i genom
gårdsinpåmjölkproducentmjölk,gällerundantagsådantEtt som en

förutsättningunderbruk, attenskiltförkonsumenttillöverlåter en
vidliknaskanpåelleromfattning sättsker i ettöverlåtelsen inte somen
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butiksförsäljning. Pastörisering skall enligt huvudregeln ske med en
värrnebehandlingsutrustning, uppfyller vissa krav. Annan utrust-som
ning kan emellertid godtas, den säkerställer motsvarande resultatom
och likvärdiga frångarantier hygienisk synpunkt.ger

Förpackning konsumtionsmjölk och flytande mjölkbaseradeav pro-
dukter skall enligt huvudregeln ske automatiskt och vid den anlägg-- -

därning avslutande pastörisering produkten skett. Kravet på auto-av
matisk förpackning gäller emellertid förinte förpackningar och behål-
lare på fyra liter. Tillsynsmyndigheten kanän medge undantag frånmer
kravet på förpackning,automatisk anläggningen begränsadiom om-
fattning framställer konsumtionsmjölk eller flytande mjölkbaserade
produkter, under förutsättning de alternativa förpackningsmetodernaatt

likvärdiga från hygienisk synpunkt.är
Liksom frågai de verksamheter beskrivits dei tidigareom som

avsnitten, tillsynen förenad med kostnader.är

Lagstiftning4.6 och andra regelverk för

kött- och charkprodukter

Stora områden inom den animalieproducerande sektorn, från primär-
produktion till kött- och charkkonsument, fortfarande oregleradeär
inom EU.

har bestämmelser inom djurskyddslagstiftningenSverige som anger
för minsta acceptabla standard för djurstallar och övrig djur-normer

del dessa reglerhållning. En krav på tillgänglig fört.ex. ytasomav
förbud fixering förbuddjuren, lågdosantibiotika imot motsuggor,av

fodret tillväxtbefrämjande syfte leder enligt uppgift ökadei tillm.m.
kostnader primärproduktionen.inom

slakttillsynsbestämmelser för och styckningsindustrinHygien- och
finansieringenlika för alla medlemsländer. Däremotär ärnumera av

den olika.offentliga tillsynen/kontrollen Sverige råder strikt1
avgiftsfinansiering, andra länder denna verksamhet helt eller delvisi är
finansierad med offentliga medel.

Bestämmelser för kött- och charkvaror avseende innehållprocess,
och märkning regleratviss inte s.k. område inom olikaEU. Deär ett
medlemsländerna omfattninghar olika regler och varierar.statusvars
Sverige kan ha strikta regler med hög i författningsfonn.sägas status

svenska bestämmelserna återfinns det s.k. köttkapitlet;De i SLV:s
kungörelse med föreskrifter SLVköttvaror FS 1986:13; 1989:25;om

för tillämpning1989:38 och dito allmänna råd SLV 1986: 14.FS
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undertillverkadecharkprodukterinförseloväsentliginteEn av
år 1996.undermedlemsland har skettregler iliberalare annat

köttbullarochihamburgarekötthaltochköttslagBestämmelser om
och förhar importvarukategoridennaiSverige. Avenunika förär

förekommit.standardsvenskhållerinteproduktersäljning somav
bestämmelserdeomarbetningaviseratharLivsmedelsverket aven

1998halvåretunder förstagångnågonTidigastrefererats ovan.som
kraft.iharbestämmelser trättmedLivsmedelsverketräknar att nya

obligatoriskinföramedarbetepågårEU-kommissionen attInom
livsmedel. QUID,märkningvidråvarorvissamängddeklaration avav

hårtharingredients, möttcharacterizingofdeklarationquantified
bedömsmedlemsländer. Detflertaletblandindustrinmotstånd inom
Sverigeinföras. Ikommerbestämmelse attdennatroligtdock attsom

tillbaka. Enflera årsedanfunnitsbestämmelsemotsvarandehar
införas ikunnaskallbestämmelsesådanförgrundförutsättning att en

fastställs. Om inteköttdefinitionnaturligtvisEU att avär gemensamen
betydligtfådettasannolikt ettattSverigekommerpå genomsättannat

korvar.svenskaköttinnehåll ihögre
frånrepresentanterinformellBranschrådet, är avgruppensom

med dedialogföraavsiktförharcharkindustri attoch ensvensk kött-
påavvaktande ihörafördetaljhandelskedjoma nyaatt omstoratre

eventuellakrävaberedda attEU-bestämmelser attärnationella- resp.
industrininhemskadenreglerdetillsighållertillverkareutländska som

till-utländskafrånkonkurrenstryckettill. Omsighållaattär tvungen
svenskadenmåsteregelverkolikagrundpåförblirverkare stort av

bestämmelserna.svenskadeändringomedelbarbegäraindustrin av

företagmedelstoraochSmå4.7

medlyckasmöjligheter attharföretagen storamedelstoraochsmåDe
konsum-förändratEU-inträdet, ettföljdtillbl.a.exportsatsningar av- företagen.mindredepånationellökad troochtionsbeteende en

ochmångfacetteradtilltendens attklardag meri enfinnsDet en
vidframbaserad växerlokaltoftalivsmedelsproduktionsmåskalig --

före-medelstoraochsmåDeproduktionen.storskaligadensidan av
samtidigtföretagentill de störrekomplementviktigtutgör etttagen

nivånpolitiskadentillväxtpotential. Påhögrebesittersjälvade ensom möjligtdetdagI ärföretag växt.medelstoraochsmåförhar intresset
marknadsföringsprojekt. Det ärförALU-stödfåkansmåföretagatt

statligSwedenFood fromfrånhjälpekonomisk enfåmöjligt att -även
SwedenfromFoodlivsmedelssektom.förmarlcnadsföringsorganisation

studiernågraenligtkaraktäriseras av:Småföretagen1993.startade år
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beroendeatt eller fåtal produkter,ettvara av en-
verksam påatt avgränsade marknader,vara-

liten andelatt utgöra den marknad där företaget verkar,en av-
och ledningägareatt i huvudsak är person/personer,samma-

inte ha någon utveckladatt organisationsstruktur,-
inte ha tillgång till aktiemarknadenatt for aktieemissioner.t.ex.- -

företagsSmå exportverksamhet marknads- och kundval, val av sam--
arbetspartner, val exportkanal ofta resultatär slumpenettav m.m. av-

planerad intemationaliseringsprocess.än Experimentellten agerande
vid etablering och utveckling exportverksamheten ofta upphovav ger
till kunskapsuppbyggnad och skapande nätverkskontakter. För attav

skall bli lönsam krävs bl.a. följandeexporten förutsättningar de småav
livsmedelsproducentema:

företaget har klar strategi ochatt verksamhetsidé,en-
företaget ekonomiskt stabilt,att är-
företaget har ordentligaatt rörande produktionskapacitet,resurser-

kunskap, råvaror m.m.,
företaget har haft inhemsk framgång ochatt produkten känd iatt är-

landet.

den lokalaI företagsmiljön bör det finnas bra tillgång till information
utländska marknader möjligheter till resurskomplet-samt extemom

tering.
Sammanfattningsvis kan konstateras små livsmedelsföretag haratt
helt annorlunda utgångsläge vid inledandeett exportsatsningar. dagI

finns det efterfrågan på svenska livsmedelsprodukter i Europa. Deten
finns möjligheter sälja på ofta saknar de mindre före-att export men

kontakter och ekonomiska för kunna kommatagen rätta attresuser
igång med Producentsamverkan kan för små-exporten. utvägvara en
företagen dennai situation. kanDärigenom kostnaderna för export-
arbetet minskas samtidigt de utländska inköpama kan erbjudas ettsom
bredare svenskt sortiment. Food from Sweden-programmet samt
Svenska Exportrådet dagi kanaler står till förfogande för såvälär som
svenska utländska intressenter.som
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5 Livsmedelskvalitet

l Inledning
En rad olika utredningar under de decennierna harsenaste på ellerett

behandlat kvalitetannat sätt i allmänhet och livsmedelskvalitet i syn-
nerhet. flestaDe dessa utredningar har därvid haft sina defini-av egna
tioner och avgränsningar. Här citeras relevanta delar från olikatre
utredningar.

Expertgruppen för kost och hälsofrågor, ingick i 1983 års livs-som
medelskommitté skrev i sin delrapport angående "Vad medmenas
kvalitet" bl.a.:

Ordet kvalitet betyder egenskap, värde. Egenskaper kan enkla,vara
fetthalt, proteinhalt. kant.ex. De konsistens,sammansatta, t.ex.vara

hållbarhet, näringsvärde. Mera komplicerat blir det försökernär man
olika egenskaperväga till "totalkvalitet".samman en

"Kvalitet" bör ograderat och neutralt begrepp.ett Det krävsvara
först skala för egenskapen ochmäta sedanatt jämföraen atten norm
resultaten med.

Graden egenskap kan uttryckas med analysvärde, fett-ett t.ex.av en
halt 3 %, med smältningstemperaturtemperatur, Värde-t.ex. etc.en
ringen de funna resultaten komplicerad eftersomär den berorav mera
på hur och till vad skall använda produkten. Kvalitetsnivån ärman
relaterad till det förutsatta behovet eller det uppställda kravet. Bra
kvalitet har ändamålsenlig.ären vara som

livsmedelEtt får värde i kosten först det konsumeras.ett Allanär
egenskaper påverkar konsumtionen intresse från hälso-ärsom av
synpunkt vissa egenskaper haräven direkt betydelse änom en mera
andra.

I betänkande från 1986 års livsmedelsutredningett "Livsme-om
delspriser och livsmedelskvalitet" framhålls under rubriken "Vad är
kvalitet ":

Begreppet kvalitet svårt definiera. det allmännaär I begreppetatt
finns behov och förväntan, subjektiv upplevelse.ett Vidare finnsen en

objektiv, mätbar upplevelse, situationskomponent och trend-en en en
komponent. helhetsupplevelsenI alla dessa komponentervävs samman.
Därför kan också upplevelsen kvalitet frånvariera tillav person person



1997:25SOUKapitel 5160

Vad ärochtillfällen somolika person.mellan sammaockså enavmen
förkvalitetoacceptabelt lågkanmänniskaförkvalitet envarahög en

annan.en iblandochönskemålmångakonsumentsynpunkt sammanvävsFrån
denFärskhet/fräschhet ärönskemål.olikamellankonflikteruppstår

Näringskvalitet är enkonsumenterna.förkvalitetsfaktomviktigaste
Säkerhetråvaruinnehåll. ärhögtliksomkvalitetsfaktorviktigannan smakar.hurdvs.ätkvalitet, matenochberedningskvalitetliksomviktigt

märk-ochförpackningkvalitet, t.ex.kommer yttrefaktorerdessaTill
kvali-etiskakvalitet. Denetiskvalfrihet samtochtillgänglighetning,

produktendet sättproduktenmycket somsåinte somgällerteten
Sub-ställningstaganden.politiskaochvärderingarpåframställs samt

slutligenformarmåltidssituationensjälvavärderingar samtjektiva
livetiperioderolikaUnderkvalitet.uppfattningkonsumenternas om

Ekonomiskatyngd.varierande resurser,kvalitetskomponenterolikafår
in.spelarstarktfaktorerkunskaper ärochtid sompåbrist

analysgjordes separat avutredningen endentillförarbetetI senare
faktorerdebeskrevochkartladeochlivsmedelskvalitetsbegreppet man

Livs-bemärkelse.vidilivsmedelskvalitenförbetydelseär avsom
2944/86.slvdnrSLV,medelskvalitet,

Färskhet/träschhet-o
hållbarhetNäringskvalitet
Råvarukvalltet/Rávaruinnehåli 0- sammansättningTillsatser

kvalitetHygieniskoSäkerhet LivsmedelskvaiitetFrammmde ämnen Beredningskvalttet0 bemärkelseiwd
Mikroorganismer ÄtkvaIitet/senso-0

egenskaperriska
kvalitet"Yttre"o

Tillgänglighet,0
valfrihet

kvalitetEtisk0

kvali-struktureraförsökt attutredningarolikasåledesharolikaPå sätt
sub-ställts motkvalitetobjektivdethand somärförstaItetsbegreppen.
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jektiv kvalitet. det förra fallet finns möjligheter kvalitetsegen-I mätaatt
falletskaper, i det blir dessa deskriptiva. mätresul-Mensenare mera

tolkningen föremål för subjektiv ochblir sedan vid värderingtaten en
metodik ökar möjligheterna subjektiva kriteriermed modern göraatt

objektivt och subjektivt suddas därförmätbara. mellanGränserna ut
längden oanvändbara.och begreppen blir i

och Lantbruksakademien tillsatte årKungl. Skogs- 1992KSLA en
kvalitetsegenskaper hos olika Service-skulle granskaarbetsgrupp som

harpublicerades år 1995,kvalitetslivsmedel. I rapporten, gruppenssom
definierats enligt följ ande:kvalitetaspekter på
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PÅKVALITETSASPEKTER LIVSMEDEL

OBJEKTIV KVALITET
Näringskvalitet
Ätkvalitet
Funktionell kvalitet

kvalitetHygienisk
Mikrobiell kvalitet

naturliga toxiskaFörekomst ämnenav
miljöföroreningarFörekomst av

råvaruproduktionenRester av

MILJÖPÅVERKAN
arbetsplatsmiljö ochpåverkan påProduktionens yttre

KVALITETIMMATERIELL
uppfödningsmetoder, odlingdjurvänligaProduktions-etiska aspekter,

onödiga tillsatser etc.utan

till tradition, kulturanknyterfrågoraspekter,Etniska/kulinariska som
för konsumentenshar betydelseochkonsumentensoch somursprung

kvalitet.uppfattning om

nationell/aspekter,företagsanknutnaochprodukt-Företagsimage,
tredjeoch miljöerandra länderproduktion iaspekt,multinationell

världen.

SERVICEKVALITET
gäller olikavadförväntningarkonsumentensProdukten motsvarar

leveranssäkerhet.tillgänglighet,egenskaper, pris,

fyrakvalitetsbegreppet isåledesdeladesutredningKSLA:sI upp
dekaraktäriseringenunderlättaför därigenomhuvudrubriker att av

föra miljö-produkter. Genomtill skildarelationi attolika begreppen
blivit enklarehar detsärskildtillproduktionen attaspekterna i gruppen

och subjek-både objektivaofta kanuppgifter,dessadiskutera varasom
mindreellerför många,omständigheterallaundertiva mersommen

produktsställning tillviktigatordemedvetet, när tar enmanvara
kvalitet.

kvalitets-produkter finnerenskildagenomgångVid attmanaven
måsteprodukter ochmellan olikakraftigtskiftakan attaspekterna man

klartflera fall kangeneraliseringar. Imedförsiktigmycket manvara
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påpeka sortval, generella odlingsbetingelser, utfodring spelaratt m.m.
mycket roll varifrån produkten kommer det gällerstörre än nären

skillnader i vissa kvalitetskriterier, medan det för vissa andra livsmedel
går peka miljöbelastningenpå torde väsentligt olika mellanatt att vara
produkter odlade i Sverige och likvärdiga produkter frånimporterade
andra delar Europa.av

5.2 Objektiv kvalitet

Funktionell kvalitet

flesta dessa kvalitetskriterier definieras distri-De importörer,av av
butörer och handel, vilket praktiken innebär odlare ochi importöreratt

och produktionsförhållanden uppfyller demedvetet väljer sorter som
förhållande första handaktuella kvalitetskriteriema. Detta gäller dock i

och säljs de butikskedjomade produkter distribueras via störresom
till livsmedelsindustrin för vidareförädling. finnseller direkt Härgår

kunskap närsaltersåledes omfattande sortval; behovom av resp.en
tidpunkt för förkraftfoder under produktionen; skörd slakt, etc. attresp.
Uppfattade såledesolika önskemål. skillnader torde itillmötesgå

grad sammanhänga med produktionen Möj-mycket liten ägervar rum.
transportförhållanden exempelvis väljligen kan långa göra att attman er

och bättreäpplen tålimportera transporternatomater som men som
andra, mindre önskvärda egenskaper.kan hasamtidigt
animalieprodukter finns rad kvalitetskategorier förgällerdetNär en

klassning når aldrig till konsumentledet.kött, denna Isvenskt utmen
både svenskt kött högsta kvalitet och mindre brafinnsbutikerna av av

"normalkvalitet" för svensktdefinierakvalitet. det svårtMen är att en
importerade behöver intekött. genomsnittskvalitet DetMenar dåman

BSE-skandalen7efter har delalltid kvalitet. Framför allthögsta envara
funnits på marknaden.importerat lågpriskött

ställa det gäller direktimportAnnorlunda kan det sig när resp.
animalieproducent och butiker,direktleverans mellan odlare torg-resp.

flexibilitet vad gäller olika kvalitets-handel finnsHäretc. storen
kunskap och medvetenhet vidkunden/konsumentensegenskaper och

Åroll. andra sidanbetydligt varia-inköpstillfället spelar ärstörreen
generalisera vad gällerdet omöjligttionen i utbudet så är attstort att

importerade produkter. Vidare kan prisför-svenskproducerade och
köpa väsentligt billigaresådanahållandena att accepterar attmanvara

kvalitetbedömer något sämreprodukter sämreman vara avsom

7 Galna kosjukanBSE
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förimporterade ochbåde förfallgäller i sådettautseende. Men
produkter.svenskproducerade

Ätkvalitet

mindreelleraspektdennaskäldelvis styrsAv merovansomsamma
Vadlivsmedelskedjoma.deuppköpoch störrevid importmedvetet av

viktigare0.dy1.lagringskvalitetsällantorde intevegetabiliergäller vara
förhållande ytter-accentueraskvalitetskriterier. Dettasensoriskaän

längreprodukterimporterade transporterasgällerdetligare när som
konsumentermångaskälfinnasdärför attantakan attsträckor. Det

deexempelvis tomatsortermellankvalitetsskillnaderreellaupplever
ochhårdskaligaochrelativt ärskördasSpanien,iodlas omognasom

tillrelationlagringsförhållanden iochlångaklaraför transport-fasta att
odlarefrånkan levererasprincipiväxthusodladesvenska tomater som

konsumen-prisskillnaderofta gör attblirdag. Detbutiktill somsamma
mindremedprodukterbilligareköpatillställning atthar taattten

svensk-vanligentill dyrareförhållandeiätkvalitettilltalande
produkter.producerade

skillnadernaäpplen,förgäller ävenUngefär omresonemangsamma
äpplensvenskodlademellanjämförompåtagligamindrehär är man

importeradegällerVadFrankrike.ochTysklandfrånäpplenoch
längrebetydligtdessakommerförsommarenochvårenunderäpplen

ochklimatetprägladeochhårdskaliga ärvanligen avbortifrån, extraär
svensk-meddirektaldrigkonkurrerarodlingsortensortvalet på men

äpplen.odlade
detsträckorlånga ärprodukter transporterasgällerdetNär som

ivarför detkvaliteter,sekundatransporteraolönsamtvanligtvis att
inne-Sverige. Dettanårkvalitethögstaprodukterhandförsta somär av

svenskprodu-förnackdeltillutfallakanjämförelsedirektbär att en
kvalitetsuppdelade.såalltid noggrantinte ärproduktercerade som

visaviätkvalitetochkvalitetfunktionellgällervadSituationen
sällanhäreftersomannorlunda,någotbliranimalieprodukter meraman

långaförorsakade trans-problemspecifikatillhänsyn avbehöver ta
sättsÄven köttdetaljer styrs avimporten somnormeravetc.porter av

deendastinnebärpraktiken attivilketuppköpare,ochimportörer
vidinnebäraskulle kunna attDettaimporteras. mankvalitetemahögsta

högrenågotkvalitetenuppfattaskullesensoriskt somblinda renttester
svenskproduceratnormalkvalitetkött änimporteratexempelvis avför

kött.
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Hygienisk kvalitet

hygieniska aspekterna tillmätsDe många konsumenter mycketav en
betydelse sällan influerasoch inte enstaka larmrapporterstor man av

produktionsförhållanden främmande länder.i uppskakandeDessaom
skildringar emellertid sällan relevanta för de produkter impor-är som

svenska med olika formertill Sverige. import-Detteras systemet av
principiellt skall alla importerade livsmedelkontroll gör att rent vara

svenskproducerade vad gäller frånvaro risker för konsu-likvärdig av
har denna gränskontroll försvunnit ochEfter inträdet i EU imenten.

slakterier EU-landkontrollen på istället förutsätts ärett annatatt etc.
motsvarande anläggning Sverige. Emellertid hardensamma vid isom

ifrågasätta utfärdade intyg i allaibland funnits anledningdet att etc.om
korrekta.avseenden är

trovärdigheten det gäller kontrollenrisk förfinnsDet näratt aven
såvida intekommer minska i framtiden,importerade köttetdet att man
dessa produkter.tillförlitliga möjligheter kontrollerahittar attnya, mer

kontrollen fungerar kan leda tillför inteKonsumenternas attattoro
skulle det svenska köttetkött, vilketköpa importeratinte våga geman

konkurrensfördel.en

kvalitetMikrobiell

medan vegetabiliemaanimala livsmedel,principområde gäller iDetta
förtill skadakaninnehåller mikroorganismersällan som varamera

sidan finnas växtskyddsaspekterandrakan åHärkonsumenten. att
beakta.

utomlandsdetdet väl belagtanimalieproduktionengällerVad är att
produktionensalmonella iförekomstkan finnas mycket hög avaven

svinkött,produktionenockså ioch i viss månoch kycklingägg av
flera håll ipådock betonasbörgrannländer. Deti våra attt.o.m. man

lyckas producerahur Sverigemed intressevår omvärld noteratstort
finnssalmonella och detminimal förekomstmedoch kycklingägg av

andra nordväst-Danmark ochfall ii varjeskäl anta attatt man
Ävenresultat.efterkommereuropeiska länder strävaatt omsamma

importeradesällandetimportkontrollensåledes gör är ytterstatt som
kvarstårsalmonellautbrottupphov tillanimala livsmedel i Sverige ger

animalieproduktionförförutsättningarnadet förhållandet utanatt en
andrade flestabättre i Sverige iväsentligtsalmonella tills vidare änär
gällervadunik, situationhaländer. Vidare torde Sverige gynnsamen

allvarligareupphov tillmedicinskt sannoliktcampylobacter som ger
salmonella.sjukdomar än
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Storbritannien och inötkött iproduktionengäller BSE iVadi av
dettaEU harländer ochandra inomomfattning ibegränsad utomävenii ochanimalieproduktionendelhela dennaförhållande skakat avomll ochfall BSEhar någrasom intenötkött Sverigeiproduktionen avav

iplötsligt blivit intressantfodret har"kadavennjöl" itillåterintesom
EU-länder.andra

bekämpningsmedelsresteroch främstMiljögifter

vintrartackSverige strängavegetabilieproduktionen gynnatärFör vare
skade-problem medtillledervilketmåttligt attoch somrar,varma

Centraleuropa. Detomfattning iinteinsekter är somsammaavm.m.
sydligareSverige ilägre ibekämpningsmedel änärbehovetgör att av

principförhållandena idockväxthusodlingenVad gäller ärländer.
omfattningökadutlandet ioch iSverigebåde idesamma, även manom

bekämpningsmetoder.biologiskaanvändaeftersträvar att
förekomstinriktadstarktlivsmedelskontrollen motärsvenskaDen

mycket ringaiendastvarför det ärbekämpningsmedelsrester,av
nårprodukteripåvisasanmärkningsvärda halteromfattning somsom

långt bortaodlasvegetabilierdettagällersällanIntekonsumenten. som
därsituationexklusiva. Ilitebetraktasfåroch ofta manenmerasom

tordeproduktimporteradsvenskodlad ellermellanväljakan enen
försumbara,praktikenbekämpningsmedelshalter iskillnaderna i vara

svenska,gällervadfördelföreliggasannolikt kandetäven enom
såledesvisarundersökningarUpprepade attprodukter.frilandsodlade

påvisbarainnehållersällanfrukterochgrönsakerodladeinhemskt mera
importerade.bekämpningsmedel änrester av

eftersomannorlunda,någotsituationenkananimaliesidanPå vara
beämpnings-mängdernågotförmoda störreskälfinnas attdet kan att

Kunskapenländer.sydligarefodret iin viakommakanmedelsrester
prak-torde iför konsumentenriskenochbristfälligdockhärvidlag är

obefintlig.tiken vara
klorföre-organiskaochmetylkvicksilverhalterPotentiellt höga av

godkräverSverige,frånfiskslag,i vissa exporterasningar ensom
mottagarlandetstickprovskontroll iinteexportkontroll för att en

halter.oacceptabelt högafinnaskallplötsligtFrankrikeexempelvis
därblåmusslori störreDSP-toxinerkontrollengällersakSamma av

export.går påi dag"odlingen"delen av
vete ochfrämstspannmålikadmiumhalterökandeLångsamt

all-blisiktriskerar påsolrosfrö ettattvegetabilier t.ex.andravissa
påbörjas inomkraftfulla insatserintefolkhälsoproblemvarligt enom

skill-jämförelseinternationell storarapporterasVidframtid.nära en
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nader i dagligt intag mellan de olika länderna. Varierande metodik för
insamling konsumtionsdata skillnader i analysteknik förklararsamtav
sannolikt del skillnaderna, det rimligt dessaär atten antaav attmen
intagsdata också speglar miljöföroreningssituationen i de olika län-
derna. Belgien har varit de producenternat.ex. största kad-en av av
mium i världen och därför har den belgiska åkermarken sannolikt
förorenats i högre grad vad skett här i Sverige.än som

Läkemedelsrester

Legal och illegal användning läkemedel, tillväxtstimulerandeav
tilldrar sig i dag uppmärksamhetämnen, och omfattandeetc. storen en

kontroll genomförs för förhindra animala livsmedel medatt att
läkemedelsrester når konsumenten. Denna kontroll har hittills varit
framgångsrik, så till vida varken för svenskproducerade elleratt
importerade animala livsmedel har i något fallenstakaänman mer
påvisat finnsHär dock framtida problem på grund illegalrester. av
användning. huvudsakI detta dock för närvarande främstär problem i
länder inte de aktuella produkterna till Sverige. Medexporterarsom
den nuvarande livsmedelskontrollen inga överhängande problemsyns
föreligga det angeläget med internationellt samarbete förär attmen

den illegala användningen.stävja
Uppfödning användning rutinmässigt tillförd antibiotika iutan av

fodret också svensk specialitet. förstaI hand uppmärksammasär en nu
problemdetta i samband med ökad förekomst antibiotika-en av

bakteristammar, främstresistenta inom animalieproduktionen ävenmen
humanhälsan.inom angelägetDet lyfta fram fördelarna medär att en

begränsad antibiotikaanvändning riskerna med alltförsamt generösen
användning. problem inomDet EU, så länge inte iär änett stort men
Sverige. Antibiotikaproblematiken svårgreppbar eftersom inteär maten

farlig och kontrollen resthalter köttet väl utbyggd.i okon-är Menav en
trollerad och i fall illegal användning vissa läkemedelvärsta är ettav
reellt hot vår folkhälsa. Under åskådlig framövertid situationenmot är
i Sverige således förbudunik vårt generell användningmotgenom av
foderantibiotika.

Naturliga, toxiska ämnen

väl känt fleraDet våra viktigaste livsmedel innehållerär att ämnenav
kan skadliga produkterna hanteras eller fel.anrättassom vara om

Välkända exempel solanin i potatis och diverse nutritionshämmandeär
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skördefterhanteringsortval, felaktigOlämpligabaljväxter.iämnen
potatissolanin iexempelvishalternaökakanvid lagring meneller av

mellanskillnaderprincipiellafinns någrahärtveksamtdet är om
produkter.importeradeochsvenskodlade

produkter,olikapå är ett stortmögelväxtvidbildadeMykotoxiner,
Östasien, medsammanhängandeioch i storttropikemaproblem i

kontroll impor-påställer kravförhållandeDettaolämplig lagring. av
produk-svenskamykotoxinbildning iförFörutsättningarnafoder.terat

påuppträdamögelskadorkanMöjligenbegränsade.vanligenärter
humankonsum-tillgåsällandettatordefall ytterstsåispannmål men

iaflatoxinkangångNågonfoder.användasmöjligenkantion somutan
före-torde knappasthärproblem,fodretfrån utgöra ettmjölk men

länder.andraochSverigemellanskillnadernågraligga

Näringskvalitet

inäringsämnenolikainnehålletgenomgångsystematisk avEn av
relativtföreligga storadet kanvisaranimalieri attliksomvegetabilier

gödslingsortval,tillrelateradeväsentligen ärdessavariationer attmen
Varia-årsmånslakt,skördförtidpunkt m.m.utfodring,och resp.
någrapåvisaintedet går attanledningardessa storationerna menär av

ellersvenskproducerademellanskillnadersystematiskagenomgående
betydligtpåverkasnäringsinnehållprodukter. Kostensimporterade

råvaromasmåltiderna än egnahur sätter avsammanmanavmera
näringsämnen.olikahalter av

ÖkvalitetMilj5.3

likvärdigaproduktionför hurhar intressetåren avdeUnder senaste
omgivandedenpåbelastningengällervadåtsigskiljakanprodukter

svårt görasigdock visat attdetharHittills enökat avsevärt.miljön
ordentligfall krävasåskulle iingående. Detta enanalyssådan mera

ochjämförasskallfallsåimiljöaspektervilkastrukturering somav
fråndataaktuellapåtillgångfåförsökamedarbete attdärefter stortett

produktionsområdena.relevantade
äpplen,produkter pota-frilandsodlingrimligt attantaDet att avär

bekämpningsmedelmedinsatser gynn-tomater kräver störretis,
kommer.söderutlängrepraktikeniblir, manklimatetsammare

gödnings-behovökatodlingarintensivarealltinnebär avSamtidigt
på-grundvattenochiläckagetillleder yt- resp.i sinvilka turämnen,
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Svenskproducerade produkter har här för-verkar omgivande miljöer.
delar.

miljöbelastningen generelltanimalieområdet torde någotInom vara
med animalieproduktionmindre områden intensivi Sverige iän t.ex.-

dessa länder områden medTyskland Danmark. har iHolland, och Man
belastningsproblem påkväve ochomfattande utlakning storaav

nämligen alldelesdessa områden haroch grundvatten. Ivattendrag man
och dessa för-förhållande till spridningsarealerför många djur i

som förmindre omfattning i Sverigeendast ihållanden förekommer
för hanteringandra länderreglersannolikt harövrigt änsträngare av

gödsel.
perspektiv tilldrar sigmiljön vidareeffekt på iProduktionens ettett

och minst ivissa länder intekonsumenterna ihosökande intresse
energiför-beaktasdiskussionersådana ävenSverige. I transporter,

insatsvarorvid framställningenenergiåtgångbrukningen i övrigt, av
båttransportlångsamsammanhang visa sigsådanakan iDet att enm.m.
framförföredramiljömässigtäpplen kanexempelvis att envaraav

med bil.kortare transport .
arbetarskyddsaspekter inommåstesammanhangethär ävendetI

bekämpningsmedelanvändningenvad gällerspecielltjordbruket, av
finnas skälbeaktas. kanolycksfallsrisken, Det attatt antaoch den höga

användningflitigproduktion undermed intensivländerfrånprodukter
ställdaarbetarskyddssynpunktfrånbekämpningsmedel änär sämreav

produkter.svenska

kvalitetImmateriell5.4

Även och isvårmätbarakvalitetsaspekter storföljande är om-om
bör dettatyckandenoch konsumentersproducentersfattning hänförs till

klassificera demöjligtobjektivtsåförsökerhindrainte attatt somman
demframtideniundersöka möjligheterna göraocholika aspekterna att

mätbara.

aspekterProduktionsetiska

produktionvisai dag äggkananimalieproduktionen attInom avman
andra länder.och iSverigevillkor idelvis olikapåkyckling skeroch

ytenhetantalet djur är strängareburhållningvad gällerRegler perresp.
svenskaför deländer. SkälenandraallapraktisktSverige ii tagetän

uppenbartoch detdjurskyddshänsyn,etiska ärväsentligenreglerna är -
föranledningdennakycklingarochsvenskproducerade äggatt av
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Ävenföredra. vad gäller svinproduktionenmånga konsumenter ärär att
djurskyddssynpunktförhållandena från i Sverige ipositiva änmera

nötsidan det gäller kalvuppfödning.andra länder, liksom på när
det fråga använd-gäller vegetabilieproduktionenVad är snarare om

handelsgödsel ökande in-bekämpningsmedel ochning är avsomav
KRAV-bestämmelser ellerodlats enligtoch produktertresse som

det såledesökad uppmärksamhet. Härliknande vinner ärnonner,
produkten odlasfaktornden primäraproduktionsformer är omsom -

här sammanhangetutlandet torde i deteller iliknande i Sverigepå sätt
betydelse.underordnadvara av

EU-länder,märkning andraoch motsvarande iKRAV-märkningen
enkelt finnakonsumenterför mångaTyskland möjliggörfrämst att

dockkriterier. börantal väsentliga Detuppfyllerprodukter, ettsom
produk-kontrollerahand går påförstaiframhållas attutsystemetatt

sällan harlivsmedlen endastaktuellakontroll deochtionen att av
farhågor för ökadframförtssammanhangen hargenomförts. de härI en

mykotoxiner,naturliga toxiskaförekomstvad gäller ämnenrisk av
undersökningetc.. Enresistentakända i störredåligt sorterämnen

LivsmedelsverketSLU ochlantbruksuniversitetutförd Sverigesav
hadefallmångaKRAV-potatis idockvisade1992-1994åren att en
det inteodlad potatiskonventionelltsolanin attmindre halt samtän

ellermögelsvampförekomstgällerskillnad vadförelåg någon av
gifter på-naturligaHaltermykotoxiner.trichotecener en avgrupp

och lagringenhanteringenutsträckningdock iverkas stor avav
skörden.eftergrödorna

samband med altema-det tidigare iharanimalieproduktionenInom
underbehandlingdjurskyddsproblemframhållits vissativproduktionen

uppföddaslaktdjur,mångaanmärkningsvärtochsjukdomar attav
anlänt tilldedålig kvalitethar varit näraltemativproduktionen,inom av

åtgärder frånför aktivaföremåldockproblemslakteriema. Dessa är
berörda parter.

underhemmalivsmedel hörgenmodifierade närmastFrågan om
framtidenför iproducentemafrånrubrik.denna Ett attargument gene-

kvaliteten.för ökalivsmedel justtiskt förändra vissa är att

aspekterkulturellaochEtniska

livsmedelvilkaföreställningartraditionellaframför alltdetHär är om
kändaviktiga. Detfår inte mesteller ärkan äta,äta somresp.man

ellergrisköttoch judarmuslimerhos ätaförbudetexemplet attär
individerför vissaförlängningsinkan ifrån gris. Dettaprodukter
fett fråninnehållakansommargarinkaninteinnebära ätaatt man
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ister eller produkter innehållande gelatin som kan komma från svin-
hudar. Inom detta område torde dock föreliggainte några principiella
skillnader mellan svenska och utländska produkter. Möjligen har exem-
pelvis muslimer förtroende för produkter importerade frånstörreett
muslimska länder.

Producentimage

sällan frågan valet mellan svenskproducerade ellerInte impor-är om
fråga kontraterade livsmedel Sverige omvärlden och atten om pro-

dukter föredraproducerade i Sverige priori oberoendeär atta av om
finns finns också bestämdadet sakskäl eller inte. uppfattningar vadDet

gäller produkter från små företag kontra produkter från multinationella
företag.

Servicekvalitet5.5

kunskap och medvetenhet vid köptillfållet, såkonsumentensFörutom
roll. finns sällan valettillgången butikspelar också l att t.ex.stor enen

billiga, smaklösa och hårda, odlade långtköpaantingen tomatermer
närproducerade svenska. Butiken har oftastdyra, goda ochborta eller

köptillfálle.eller det andra alternativet vid visstdetantingen ettena
ibland denbutik ibland ha den ochkanDäremot sortenenasamma

butiken dag har svenskodlade har prisetde fallandra. I tomateren
väljabetydelse så konsumenten kan köpabara isåledes att attmotto

köpa be-eller inte alls eller naturligtvisden dyrare att att tatomaten,
butiker elleri andra iefter importeradeleta torg-sväret tomateratt

handeln.
också lyfta fram märkningenservicekvalitet kandet gällerNär man

information ochvill hakonkurrensfördel. Konsumenternasom en
upprätthålladetta område.har hittills bra till på GenomSverige legat att

den infonnation vikt förutveckla sågod nivå och även att aven
produktionssätt kankonsumenten produktegenskaper, m.m.om --

livsmedelsindustri konkurrens-förmedlas, svensk uppnåså kan en
ursprungsmärkningen.fördel. gäller inte minstDetta
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6 Konsumenten

livsmedelpåKonsumentens6.1 syn

Attityder

dagUtbudet iförändrats.har störretill ärrelationKonsumentens maten
såexpanderathandeln harinternationella attdenochtidigareän

och medkulturer.länder och Imångafrånprodukterutbudet består av
gäller iolika regleruppmärksammathar mångaEU-medlemskapet att

ocksålivsmedelsproduktion,ochdjuruppfödningförländerolika men
användsdetaljerna.på Dessutomredahållasvårtdet är att nyaatt

förvirrande,framståriblandlivsmedelsproduktionförmetoder somsom
bonden och konsumentenmellanhotfulla. Vägenochsvårförståeliga

allt längre.blir
många konsu-förädlade ochlivsmedlendel äralltEn större av

kostmed-Samtidigt harbestårderasvadlängreinte matvetmenter av.
ochhälsosamt taätaKonsumenternautvecklats. attvetandet uppmanas

erfarenheterpraktiska kunnandet,detMenför sommatvanoma.ansvar
gällerdetminskat- minsthar inte närgenerationermellanförmedlades

Vardagskun-kunnat fyllahar inteSkolan gapet.livsmedelshygien.
attitydomfattning. Konsumentenstillräckliginte iprioriterasskapema

barahandlar inteDetockså förändrats:harlivsmedelskvalitettill om
ochmiljöetik,tillhänsynoch pris, ävenfárskhetsmak, tasnumera

ochsäkerdeden attvill äter ärmatdjurskydd. Konsumenterna veta att
ochacceptabla för djurförhållanden ärunderhar produceratsden som
förkonsumenternasfaktorersådanagrundmiljö. påDet oroär somav

uppstår.kvalitetoch dessmaten
alltid harintekonsumenterna veten-sundDet ävenär omoro,en

ibland exploaterasdessvärreskepsis. Enförbevis sinskapliga somoro
ofarliga,heltalltidlivsmedlen inte äruppenbartmedia. Det attärav

miljtill Dethänsyn ärmedframställda ön.ellervarudeklareradekorrekt
ochlivsmedelsindustriimportörer,myndigheter,alltså oro somen

seriöst.ochallvar mötahandel bör på stortta
livs-1995gjorde ärKonsumentKFenkätEnligt sommarensomen

tillfrågadedekonsumentfrågan. Avviktigastedenmedelskvalitet
infördefrågaden mestmatkvaliteten ärmenade 60 % avatt oroas
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framtiden. kvalitetBegreppet heltinte lätt definiera eftersomär att
upplevelsen kvalitet subjektiv. Enligt den här studien så dockär ärav
smaken, färskheten och avsaknad kemikalier det konsumenterav som
värderar högst det gäller livsmedelskvalitet. Enligt undersökningnär en

Konsumentberedningen publicerade februarii 1996 uppleversom
svenska konsumenter urvalet blivit efter EU-att störrematvarorav
inträdet, oftaoch de kan få reda på tillverkad. Intenäratt ären vara
fullt lika nöjda de med innehållsdeklarationema och direkt missnöjdaär

de med möjligheterna reda på Enligtär att en varas ursprung. samma
undersökning konsumenterna de viktigaste livsmedels-att treanser
kvalitetsegenskapema färskhet, näringsvärde och råvaruinnehåll.är

gäller enbart den färdiga produkten ocksåMen kvalitet inte utan
livsmedelskvalitet därför begreppen hälsa, miljöproduktionen. måsteI

och etik vägas samman.
Vidare två tredjedelar svensk bättreansåg ännästan att mat var

de blev uppmanade välja de kriteriernautländsk. Men när ett treatt av
hög kvalitet, kansvensk lågt pris och att storaman se grupper avvara,

och välutbilda-konsumenter framför allt konsumenter, stadsboryngre
de kvalitet framför köpa svenskt. Endast tredjedelprioriterar hög att en

första hand vill svensk.de i äratt matenattanger
enkätlivsmedelsverk redovisade år resultat1996Statens ett av en

och och hälsa riskupp-på risk "Kostkonsumenternas matom syn - -
framhållsattityder". Inledningsvisfattningar och är ämneatt maten ett

för debatten. ställs i dagbefinner i Inte minstständigt sig centrumsom
medlemskapet kan tänkas få för denfrågor vilka effekter i EUsomom
riskuppfattning det gällerAllmänhetenssvenska när ärmatenmaten. en

det gällergäller beslut olika åtgärder-viktig faktor det närnär t.ex.om
undersökningar allmän-Livsmedelsverket pekar påinformation. att om

dess eventuella riskeruppfattning och attityd till ochhetens ärmatenav
frånutarbetande informationsstrategierViktiga element inför myn-av

forskningsida. Vidare framhålls tidigare pådigheters och företags att
utsträck-vid endast i litenhälsa och beteende i meningområdet mat,

undersöka riskuppfattningen. Debatteninriktad påning varit att om
uppfattar dagunder lång tid. del irisker har varit intensiv Enmatens

riskmoment det gällerEU-inträdet Inär maten.ett nyttsom
redogörs för undersökningen svenskaLivsmedelsverkets rapport av

Även frågor dricksvattnetrisker.folkets uppfattning matens omom
ställdes till slumpmässigt urvalingick enkäten. Frågornai ett av

tredjedelar de tillfrågadebefolkningen åldrarna 18-74 år. Tvåi av
resul-omfattande frågeformulär. Några de viktigastesvarade på ett av

enkäten:taten av
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dyrden ansågspositiv;mycketsvenskatill denAttityden maten var-
värd sitt pris.samtidigt varamen

ochsundarelativtmatfrågorför stort, matvanomaIntresset var-
ganskahälsosamkunskaperna stora.matom

viktigaansågshälsaochmatnjutningmiljö,och matsamtMat vara-
aspekter.

ochluktadedenvälsmakande och gottprisvärd, attAtt maten var-
friskt.

intresse.såfångade inteodlad stortbiodynamisktoch matHälsokost-
problem.kvinnorsärskilt ettmångaförframstodVikten som---

gradhögi såinteallmänna,framför alltRiskuppfattningarna var- medriskernaminska matenförbetalaViljan attpersonliga. att mer
hjärt-/kärlsjukdomarochiSjuklighetbegränsad.ytterst cancervar

miljögifter iochtillsatserfelaktigapå änbero matvanoransågs mera
medriskernaha ökatansågs maten.EU-anslutningenmaten.

hälsaochinfonnationframhålls matLivsmedelsverket attrapport omI
överviktigatvååtminstonetillselektivtinriktasbörtroligen grupper

förstnämnda.denbetydligt änstörreäroroade. Denoch gruppensenare
läggasbörriskinformationför hurha intressetorde upp.Detta

förlivsmedel viktigmärkningKonsumentberedningen ärEnligt av
kon-förviktigastbäst-före-datumUppgift ärkonsumenter.svenska om

Uppgifttillverkningsdag.ochinnehållsdeklarationföljtsumenten, av
längreintereglertill EU:sanpassningensedantillverkningsdag ärom

kvar. Konsumen-denvill hakonsumentersvenskaobligatoriskt men
ochinnehållsdeklarationernuvarandemednöjda ur-inteärterna

sprungsmärkning.

rättigheterKonsumentens6.2

Interna-ConsumerskonsumentorganisationenvärldsomspännandeDen
konsumenträttigheter:grundläggandesjuformulerathartional, CI,
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Rätten
till säkra och näringsrika livsmedel-

väljaatt-
utbildningtill information och-

till hälsosam miljöen-
till beslutsprocessenrepresentation i-

välbefinnandetill djurensomsorg om-
teknologi.till förvissningen nyttan av nyom-

livsmedelSäkra6.2.1

inträffat ochmånga incidenter harofta ifrågasatts,säkerhet harMatens
har tillpublicerats.har Konsumentenskräckhistorierhel del rätten

skyl-därför myndigheternashälsovådliga. Detlivsmedel inte ärärsom
talkan bevisas i absolutasäkerheten intedetta.dighet Närgaranteraatt

underlag för allmänochrisker analyserasfördelar kontrakan utgöra en
säkerhetsbestämmelser. detMengodtagbaraleder till ärdiskussion som

livsmedelsindu-harhärmyndigheternasbaranaturligtvis inte ansvar,
livsmedels-svenskhär har ocksåOchocksåstriema stortett ansvar.

utnyttjas iborde kunnakonkurrensfördel störreindustri somen
exportsammanhang.och iSverigebåde inomutsträckning

harmoniserad. för-livsmedelslagstiftningen IdagiEUInom är
undantagfick Sverige vissaEU-medlemskapsvenskthandlingarna om

och förbudfoderantibiotikaförbudgällervad motexempelvis mot-
hormonerförbud användningråderhelakadaverrnjöl. EUInom mot av

salmonellafriheten meddet gällersyfte.tillväxtbefrämjande Näri
undan-med Finlandtillsammansfick Sverigekontrollsystemutbyggt

ochazo-färgämnenundantagSverige vissafinns iVidare mottag.
gällerdetöverenskommelser,frivilliga närdessutom t.ex. ursprungs-

ursprungsmärkningobligatoriskdetmärkning kött. Numera är avav
datum-har visatUndersökningargrönsaker.ochfärska frukter attvissa

under detkraftigt försämratsoch kylvarorbröd senastemärkningen av
arbeta förkraft. viktigtträdde DetEU-regler i är attåret, då attnya

förhandlades fram.behålla de undantag som

Valfrihet6.2.2

utbudetkonsumenternamarknadsekonomiska teorierEnligt styr av
villintekonsumenternaLivsmedelefterfrågan.sin somgenomvaror

livsmedelmarknaden, ochfrånförsvinnaalltsåha, kommer att som
och finnas tillgäng-produceraskommerefterfrågarkonsumenterna att



liga. verkligheten finns flera faktorerI marknadsekonominsstörsom
effektivitet. Reklamen har viktig roll det gäller informeranär atten
konsumenterna produkternas egenskaper, pris, kvalitet och deom var
kan köpas, reklamen spelar ofta känslorpå på information,änmen mer
och i bland framgången för produkt beroende reklam-är en mer av
kontots storlek kvalitet. Samhällets ingripandenän av varans genom
lagstiftning och regler, exempelvis det gäller livsmedlens säkerhet,när

gäller bådekan också spela in. regler på nationell, ochDet EU-
faktorinternationell koncentrationen livsme-nivå. En inomärannan

delsproduktionen.
genförändrade livsmedel.aktuellt exempel KonsumenternaEtt är

har ifrågasatt säkerheten förhar skepsis till dessa.visat Man män-stor
Ävenkonsumentnyttan.miljö lång sikt, liksom etiskaniskor och på av

grundläggande konsumentkravtveksamma.skäl många Ett ärär att
kon-ofarliga. marknaden skall fungera måstelivsmedlen Förär att

välja bort livsmedel. demo-välja eller Detkunna ärettsumenterna en
grundläggande konsumenträttigheterna.och dekratisk fråga mesten av

genförändrad den bedömsmärkningDärför krävs ävenmat somomav
för livsmedelsmärkning i allafinns regler EU-säker. Det gemensamma

kraft denFoods-förordningen, träder i 15s.k. Novelländer. Den som
livsmedel innehåller eller bestårkrävermaj 1997, t.ex. att avsom

Förordningen dockskall märkas.modifierade organismergenetiskt är
praktikenhåll önskat.från svenskt Ilångtgåendeinte så som man

för-genetisktförädlade livsmedel, gjordamängdkommer stor aven
tolknings-märkas. finns dessutomDetändrade råvaror, inte ett stortatt

märkas.förädlat livsmedel skallförför vad krävs att ettutrymme som
harlivsmedelsproducenter i USAkommerTill detta exporteratatt

soja-med traditionellt odladetillsammansgenförändrade sojabönor
medsojabönoma blandasde genförändradeSå längebönor till Europa.

bönder, livs-uppmärksammas kan varkenochtraditionellt odlade inte
genförändradevälja borthandel eller konsumentermedelsindustri,

kombinationhar alltså, iamerikanskalivsmedel. fåtalEtt exportörer
begränsa konsumenternaslagstiftning, kunnatmed otillräcklig rätt att

marknadsekonomin.också förorsakat störningar idärmedvälj och
till-välja endast de harkan utnyttja sinKonsumenterna rätt att om

information livs-korrekt och pålitligtillräcklig, tydlig,tillgång om
vad fårdet omöjligtmedlen marknaden.på Annars avgöraär att man

alltsåolika produkter. Märkningjämföra mellanochför ärattpengarna
dock konsumenternaparadoxalakonsumentkrav. Detviktigt är attett

finnssamtidigt detmärkning,information,alltid behöver sommermer
symboleroch hur många männi-mycket informationför hurgränsen
enkel, tillförlitligviktigt efterdärförtillskor kan sig. Det strävaär attta

jämförbar märkning.och
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mängd olika produktertillgång tillharkonsumentenFör storatt en
väljabra urval.han alltid har Rättenhon ellerbetyder det inte attettatt

teknologier,livsmedel ellervid introduktionentillvaratas nyaav nya
välunderbyggt val.kunnaocksåmåstekonsument göra ettmen en

Utvecklingenför konsumenten.valetunderlättar intereklamDagens
exempel.till känslornavädjarreklaminformationsfattig är ettmot som

tillräckligfinns ochalternativbådekrävervalfrihet attReell att
information ges.

svenskprodu-efterfrågaskallkonsumentenförförutsättningEn att
det andraoch förfinns handelnden iförstaför det attcerad attärmat

och för vissaprodukteninformationtillräckligkonsumenten omges
val.medvetetför kunnaproducerats, görahur de ettprodukter att

utbildningInformation och6.2.3

delviktigkonsumenterkritiskaoch ärmedvetnaKunniga, av enen
ochutbildasbehövermarknadsekonomi. Konsumenternafungerande

inverkan påoch derasalternativolikainformationaktuell omges
användasfår dock inteinformationmiljön Atthälsan, som enetc. ge

försäkerhetskravensänkaellerkonsumentskyddetminskaförursäkt att
produkterna.

informationklardetviktigtmycketdetprisområdet attPå är enges
för konsumentenenkelt görablirdet attsåprismärkningoch tydlig att

ochpå prisavseendevälja medochsjälvochprisjämförelser avgöra
konsumentpriser"information1997:19 "Bättrekvalitet. SOUI om

konsumentenförutformaskanprisjämförelser atthurförredogörs ge
information.fullgoden

livsmedelsområdet,på ävenkunskapbehöverUngdomar större men
Undersökningarkunskapsbehov.ochinformations-har somettvuxna

ochgrundskolanbådeungdomar ivisarhar gjortKonsumentverket att
hushållsekonomifrågorikunskaper rördåligahargymnasieskolan som

påverkan påkonsumtionensochlivsmedelsfrågomainbegripet --
ekonomiskt. Detsvårare ärdet allt ytterstfårfamiljermiljön. Många

tid ochformhar, ianvända deangeläget pengar,att avmanresurser
lättlagad,kunskapergenerationersTidigarebästakunskap, på sätt. om
förlorad.för mångamedhushållning ärochoch billiggod mat resurser

samhälletmedtaktkunskaper i attbehovetkommerTill detta nyaav
ochkonsumtions-mellansambandenochkomplicerat,blir alltmer

allt svåraremiljöpåverkan blir attochproduktionsmönster se.
vardagskunskapenpåskoltidenhelaunder satsaGenom att resurser

deMenkunskaper. ävengenerationersframtidatillgrundenläggs som
sigorienterakunnautbildning förfortlöpandebehöver attslutat skolan
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på marknaden, samband och kunna fullgöra sin roll kunniga,se som
kritiska konsumenter medvetna konsumtionsval.gör De måste nåssom
på andra skolan. Sverige harvägar än lång tradition det gällernären
folkbildning. Studiecirkeln mycket viktigtutgör instrument detett när
gäller kunskapsutveckling det breda och omfattande slagav som
livsmedelsfrågoma kräver. Kompletterad med användandet av ny
teknik och mötesformer kan konsumenternas stödjasnya engagemang
och kunskapen utvecklas. Kompetens och intresse finns inom studie-
förbund och förorganisationer storsatsning på utbildning livs-ien
medelskunskap och privat hushållning.

Nedan frågornämnda förekommer endast sporadiskt i skolan och är
beroende lärarens intresse. De exempel på frågoreget utgörav som
med fördel kan behandlas både skolaninom och folkbildningen.

Märkning livsmedel.av-
och hälsa.Kostvanor-

Etik och marlcnadsföringsmetoder.-
Genförändrade livsmedel; säkerhet, etik, konsumentnytta.-
Livsmedelskvalitet vid bemärkelse.i-
Hjälpmedel i hushållet; matsedel, inköpslista och budget.-
Priser och prisutveckling; bedöma pris och kvalitet.-
Miljömedvetet perspektiv livsmedelshanteringpå och konsum--
tion.
Förpackningens påverkan miljön.på-
Avfallssortering/källsortering/kompostering.-
Återbruk/återanvändning emballage.av-
Energiförbrukning.-

stöd och informationFör till konsumenterna avseende bl.a. livsmedels-
området finns anslag på miljoner kronor för1,8 år 1997,ett är ettsom
stöd och kan sökas frivilligorganisationer och konsumentorga-som av
nisationer hos Konsumentverket.

öka konsumenternasFör kunskap, och inflytandeatt engagemang
har samarbetsorganisationen Sveriges Konsumentråd, med stöd av
Jordbruksdepartementet genomfört livsmedelsprojekt. "Konsument iett

ÖverU-land studiematerial vårE mat". studiehäften4 000 harett om-
distribuerats, och enbart inom ochPRO Husmodersförbundet ochHem
Samhälle har 500 konsumentcirklar genomförts under år 1996.över
Inom Konsumentrådets femton medlemsorganisationer har livsmedels-
frågorna på debatter,tagits seminarier, kurser och konfe-möten,upp

projektet har antal konsumentkravUr utkristalliserats.ettrenser.
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de oroadeifrån,kommervill ärSvenska konsumenter matenveta var
djurfoder,antibiotika iregler förnej till EU:sochför folkhälsan säger
livsmedelgenförändrademärkningoch kräversäkervill hade mat av

de svenskaBlå.Belgisk Förtill nötkreatursrasen attnejdeoch gesäger
tillsynpunkterochkravframföra sinamöjlighetkonsumenterna att

vykortskampanjochnamninsamlingpågårbeslutsfattareolika enen
deunderskall skrivakonsumenter100 000minstmed målet att

medlemsorganisatio-kommerSamtidigtlcraven.konsumentpolitiska
uppfylla sinahandel förochproducenter atttrycket påökaattnema

ochbakdagförpackningsdag,medmärkningfrivilliglöften om
ochoch Mag-CeliakiAstma-Allergi,förFörbundenursprung.

Konsumentrådet harimedlemmarHSOvilka ärTannsjuka genom
denmarknadskontrollerochutbildningmedkampanj avstartat en

producenterkonsumenter,mellandialogEnmärkningen.obligatoriska
livsmedelspolitiskainitierasocksåhandel kommer attoch genom

medlemsorganisationer.ochstudieförbundmedsamarbeteiseminarier
ställaskommeraktiviteterandra attochseminarierfrånRapporter

tillkonsumentkravochvetenskapliga argumentmed ensamman
bredadetdokumentationblirmatbok". Denfolkets"Svenska aven

livsmedels-påkonsumentkravensvenskastarkadeochengagemanget
livsmedelssäkerhet.ochkvalitet

miljöhälsosamEn6.2.4

t.ex.förorenare,bådekanlivsmedelproduktionochOdling envaraav
och/ellerövergödningochbekämpningsmedel enavloppsvatten,

mjölk. Föridioxinerfisk,tungmetaller iföroreningar, t.ex.bärare av
sålivsmedelsframställningenmåstemiljöhälsosam varaskapaatt en

miljövänligkan uppmuntramöjligt. Konsumentenmiljövänlig som
prisetförutsatt ärprodukter,miljövänliga attköpaproduktion attgenom

till-märkningtydligochinformationtillräckligochkonkurrenskraftigt
handahålls.

Enligtdyrare.fortfarandedenökar ärekologiskUtbudet mat menav
%.5-15sigdetKonsumentverket gjort rörundersökning omsomen

114omfattandematkorgutvaldtidigarefrånutgickJämförelsen en
varor.

innebärhelhetsperspektiv. Det attmåste manMiljöfrågan etturses
produkterolikahurförmiljökalkyl attmåsteexempelvis göra seen

kalkyl börsådanIkonsumtion.tillproduktionfrånmiljönbelastar en
intedetperspektivetdet ärin. Iräknastransportkostnademaockså

Syd-frånimporteradeäpplen,odladeekologisktsäkertalldeles att
konkur-kunnaalltsåbordemiljöval. Detbra vara enamerika, är ett
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rensfördel för svensk livsmedelsindustri förse den svenska mark-att
naden med förädlade produkter från svenska frukter och grönsaker.

6.2.5 till representation i beslutsprocessenRätten

synpunkter och skallKonsumenternas intressen respresenteradevara
både lokal, nationell och internationell innebär effektivapå nivå. Det
inforrnationsutbyten och deltagande beslutsfattandei på sättett tarsom

och frågor.hänsyn till konsumenternas intressen Detta huvud-är en av
orsakerna till bildandet Sveriges Konsumentråd. myndighet kanEnav

konsumentintresset i Bryssel. Sverigesinte Förutomt.ex. representera
paraplyorganisation, i Sam-Konsumentråd finns Konsumenterännu en

antal folkrörelser ochTillsammans organiserar dessaverkan. ett stort
företräder konsu-i sin verksamhetandra idéburna organisationer som

mentintressena.

konsumentpolitik6.3 EU:s

fåtthar på gemenskapsnivå inteKonsumentpolitiken inom EU ännu
År fördiskuteradesden har i Sverige. 1961betydelse somsamma

konsumentföre-konsumentpolitik medförsta gången gemensamen
förstärktes konsumentsam-utvidgning år 1973trädare. Inför EG:s

för and "oberoende byråarbetet. "Environment protectionEn consumer
generaldirektoratomvandlades tillår 1981upprättades byrå somen-

Åratomsäkerhet. 1989konsumentskydd ochför miljö,medXI, ansvar
självständig enhet kommis-till inomkonsumentfrågomaöverfördes en

År omvandladesPolicy Service. 1995benämnd Consumersionen
handhar frågor rörandegeneraldirektoratenhet till XXIVdenna som

kemiska produkters säkerhet,leksakers ochproduktsäkerhet,generell
vilseledande reklamelektroniska betalningsmedel,konsumentlcrediter,

konsumentpolitiska aspekterKonsumentfrågor medoch prismärkning.
livsmedelsfrågor,generaldirektorat för mångaIIIhandläggs även av

produktansvarkontroll, Standardisering,ochteknisk provning m.m.
försäk-frågor rörande bank- ochhandläggerGeneraldirektorat XV

konkurrensfrågor, generaldirektoratgeneraldirektoratringsfrågor, IV
general-transportfrågorjordbruksfrågor, generaldirektorat VIIVI samt

miljömärkning.miljöfrågor, bl.a.direktorat XI
rådgivande kommittéer.omkring 200 EnKommissionen har av

CC fungerarCommitteekonsumentrådet Consumersdessa är som-
konsumentfrågor. ingåri I CCrådgivande kommissionenorgansom

och kon-konsumentorganisationerför olika europeiskarepresentanter



Kapitel182 6 SOU 1997:25

följd den s.k. galna kosjukan har kommis-Tillsumentintressen. av
livsmedelsfrågor. Tidigare harrefonnera arbetet medbeslutatsionen att

splittrad på olika avdelningardessa frågor varithanteringen menav
livsmedelsfrågorna underförsöka samla EU:savsikten är attnu

konsumentdirektorat.
till stånd år 1975.första konsumentprogrammetkom detEGInom

införvitbokår 1981. EG:sIandra konsumentprogrammetDet antogs
kraft år 1987enhetsakten trädde ieuropeiskadenbeslutet somom

förfrågor skulle lösasbland dekonsumentpolitikennämndes attsom
för konsument-betydelsemarknaden. Avden inreförverkliga stor

med bl.a.förenkla arbetetförharmoniseringslcravetpolitiken attvar
År ministerrådet vilkabestämde1989produktsäkerhet.röranderegler

nämligen konsumentrepre-skulle prioriteras,konsumentområden som
tvistlösningutbildning ochinformation,produktsäkerhet,sentation,

politikområden.andrakonsumentpolitiken inomintegreringsamt aven
godtagitSverigeEuropeiska unionen,MaastrichtfördragetI somom

särskild artikelfinnsEU-inträdet år 1995samband medi omen-
artikelartikel- l29adennaEnligtRomfördraget.konsumentskydd i -

den politikkompletterarochstödjeråtgärder vidtasskall somsom
säker-hälsa,skydda konsumenternasförbedrivermedlemsländerna att

fullgodkonsumenternaförekonomiska intressenochhet samt att ge
hindraskallåtgärder intefast EU:socksåslåsinformation. Det att

skydds-införabehålla ellerfrån strängaremedlemslandnågot att
ochfördragetmeddessa attförutsatt överensstämmeråtgärder att

därom.informeratskommissionen
År konsumentpolitiskttreårigtkommissionen1993 ettantog pro-

ikonsumentpolitiska programmet1993-1995. Detperiodenförgram
general-frånbeslutatsVidare har1998.år attgällerdag t.o.m.

och ökadefrågordessadelöverföraoch VIdirektoraten III geaven
hälsofrågorbl.a.det gällergeneraldirektorat XXIVtillbefogenheter -

skall fåBoninoKonsumentkommissionär Emmalivsmedelsområdet.på
för tjänsternaliksomvetenskapskommittéerrådgivandeför sjuansvar

larrnsystem.ochmatinspektionrörande

konsumentpolitikFramtidens6.4

förverkaeuropeisk nivåpå attskall SverigeEU-inträdetEfter
införslivsmedelmärkningbättrestärks,livsmedelskontrollen att aven

riksdagsbehandlingenminimeras. Itillsatseranvändningenoch att av
angelägetsärskilt detbetonadeskonsumentfrågan är attattnyligen om

tillfredsställandeåstadkommaförsida arbetarsvenskfrån att enman
märkningsreglema.förbättringarandraochursprungsmärkning av
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Under den tiden har kraven informationpå fått ökad aktualitet-senaste
och många konsumenter allmänkänner inför de livsmedelen oro nya

inom alltförinte avlägsen framtid kan förekomma påsom en
marknaden. angeläget konsumentintresseDet frågorär ett att rörsom
märkningsreglema får framskjuten plats i EU-samarbetet och ien -
första hand förbättrad ursprungsmärkning märkning livs-samten av
medel innehåller eller består genetiskt modifierade organismer.som av

förIntresset konsumentpolitiskt samarbete inom har frånEUett en
blygsam gradvis ökat. antal reglerEtt berör konsu-start stort som

förbehov har beslutats realisera den marknadens friainrementernas att
rörlighet för tjänster, och kapital. Konsumentpolitikenvaror, personer

hafthar dock hittills inte självständig ställning och konsument-en
frågorna har splittrats på antal generaldirektorat. Genomett stort
enhetsakten, de olika samarbetsprogrammen och Maastrichtfördragets
artikel har dock konsumentfrågomas betydelse ökat.129a inom EU

för ökat konsumentinflytande förbättratSverige verkar inom EU och
för befästa konsumenternaskonsumentskydd ställning på denatt

marknaden.gemensamma
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Livsmedelsforskning7

Livsmedelsforskningens nuvarande7.1

omfattning och inriktning

jämfört med andra branscher liggerLivsmedelsindustrins forskning
for branschercentralbyrån har tagit fram statistik radlågt. Statistiska en

till forskning.andel omsättningenhurvisar avsättsstor somavsom
forskning utveckling- drygttill ochLäkemedelsindustrin avsätter mest

grafiska industrin minst 0,04 %.ochomsättningen19 % av --
bland olika branscher på platshamnar 19 17:eLivsmedelsindustrin -

dvs. mycket lågt.

tillrelationför forskning och utveckling FoU iUtgifterTabell 7.1
1995omsättning år

19,15Läkemedelsindustri
2,871Elektronikindustri

Instrumentfabriker 7,98
19Transportindustri

5,78Maskinindustri
Övrig 2,25industrikemisk

2,02Pappersindustri
1,98Metallvaruindustri
1,98mineralbrottGruvor,
1,28tillverkningsindustriAnnan
0,86stålverkJärn-
0,80Petroleurnrafñnaderier m.m.
0,77Tegel, cement m.m.
0,65Porslin och glas
0,49Textilindustri

Övriga 0,40metallverk
0,24Livsmedelsindustri
0,2 1Trävaruindustri
0,04Grafisk industri

Källa: SCB
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andrafält ividareforskningLivsmedelsrelaterad änspänner över ett
Ämnesområden omfatta alltifrån råvara,kanberörsbranscher. som

handelförpackning,lagring,behandling,beredning,teknisk utrustning,
klartuppståsvårigheterIbland kan avgränsaoch distribution. attom

verksamheter,angränsandefrån utrust-livsmedelsforskning t.ex.nära
livsmedels-kanförpackningsindustri. Härutöver nämnasochnings-

konsu-forskninginbegriperkonsumentforskningrelaterad omsom
sensorik.ochattityder,ochmentbeteenden matvanor

livsmedels-grundläggandeför denbetydelseområdenNågra av
mikrobio-livsmedelsteknologi,livsmedelskemi,forskningen utgörs av

inomLivsmedelssektoms insatsernäringslära.toxikologilogi, samt
delsnäringslivet,delsfinansieras staten.utvecklingochforskning avav

1993/94näringarnaareellaFoU-kostnader dei7.1Figur

miljöNaturresursero.
BprodukterBioenergi nyao.

Skogsprodukter
Skogsbruk
Livsmedel

EavattenbrukFiske

ojrädgârdsbrukInsatserjord-
industriD exkl.FoUproduktionträdgârdsbruk,Jord-0.

D industriinkl.FoUE,Sarnlrällsforskurug
Grundforskniirg

1IIll l
12001000800600400200O

R.Forskningsråd SJFJordbruketsochSkogs-Källa:

livs-finansieradestatligtdelväsentligtillochgrundläggandeDen mer
Lund,Uppsala,högskolor iochuniversitetvidskermedelsforslcningen

cchNärings-sker viasatsningamastatligaGöteborg. DeochUmeå
basfinan-UtbildningsdepartementetNUTEK,handelsdepartementet

JordbruksdepartementetTFRNFR,universiteten, samtvidsiering
livs-rörandeforskningenfinansieradeoffentligtSJFR. DenochSLU

kronor.miljonertill 90uppgårmedelssektom ca
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Figur 7.2 Livsmedelsforskningens profil på olika orter

Primär- Kost och Kost- Livs- Livs- Säkerhet
produk- hälsa medels- medels-veten-
tion skap biologi teknik

Lund ++ + +++ +
Göteborg ++ ++ ++ +++ ++
Uppsala ++++ ++ + +++ + +++
Alnarp ++++
Källa: Bearbetning efter Hjelm L. 1992.

Lund vid kemicentrumI inom LTH bedrivs forskning bl.a. rörande
industriell näringslära, livsmedelskemi och -telcnik. Totalt årvar
1993/94 drygt verksamma90 vid livsmedelsavdelningarnapersoner

seniorforskare och doktorander.28 47 ekonomiskaDenvarav var
miljoner kronor 2/330 medel. Denär är externa över-caramen varav

forskningsproñlengripande bättre kvalitet och grundadeär processer
förståelsepå kemiska och fysikaliska egenskaper och förlopp hosav

Åroch livsmedel.råvaror 1978 bildades Livsmedelskollegiet ettsom
informellt kontaktforum mellan livsmedelsavdelningarna vid LTH,
livsmedelsinriktade institutioner vid lantbruksuniversitets sydsvenska

och FoU-avdelningar viddelar de livsmedels- ochstörre
södrautrustningsföretagen i Sverige.

förGöteborg Institutet livsmedel och bioteknik SIK huvud-I är
bl.a. forskningsområdena samspel, processprodukt,aktören med hygien

sensorisk kvalitetoch säkerhet, och hälsa. Andra viktigasamt mat om-
struktur produktegenskaper, förändringar tör-råden oxidativa ochär -

anställdapackningar. Antalet uppgår till involverade110 80 iärvarav
forskningsverksamheten. budget miljoner kronor65SIK:s är varav
cirka industriñnansierade. tillkommer dentvå tredjedelar Därutöverär
forskning tekniska högskola och Göteborgsbedrivs vid Chalmerssom
universitet, sammanlagt omfattas med budget17 personer en om ca

miljoner10 kronor.
bedriver livsmedelsforslming medI Uppsala och Alnarp SLU nära

förkoppling till jordbrukets produktråvaror. Institutionen livsmedels-
vetenskap och för livsmedelshygien har sammanlagt 70Institutionen ca
anställda. forskning har beräknad årlig kostnad 26 miljo-Denna aven

Veterinännedicinska Anstalt bedriver verk-kronor. SVAStatensner
livsmedelshantering, säkerhet och hygien.samhet avseende SVA satsar

miljoner kronor forskning och% knappt 8 sin17ca av
rörande livsmedelssäkerhet.kontrollverksamhet

arbetar för näringslära medVid Uppsala universitet institutionen
forskning utbildning näringslära närings- och kostproblem ii samt
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harUppsalalivsmedelsverk SLV iutvecklingsländerna. Statens som
informeraochlivsmedlens säkerhetövervakahuvuduppgift attatt om

Forskningsinsatsemaforskning.visshar ocksåkostvanor. Manbättre
miljoner kronor14tillsammansinstitutionerbådavid dessa är ca

forskarårsverken uppskattasAntaletmedel.offentligahuvudsakligen
till 20 personer.

och kon-samverkans-harLivsmedelscentrumUppsala ettGenom
vid SLU,livsmedelsforskningmedinstitutionerförbildatstaktorgan

universitet.UppsalaochSLV
i Göte-vid universitetenfinnsnäringsläraför humanInstitutioner

iinstitutetKarolinskavidUmeåochUppsalaLund, samtborg,
Stockholm.

livsmedelsområdettillanknytningÖvriga medforskningsinstitutioner
utgörs av

förpackningar.forskningtillämpadförPackforskningsinstitutet om-
YKI.Ytkemiska institutet-

offentligthuvudsakden igenomgångenvisar attSammanfattningsvis
vid uni-näringsfrågorlivsmedel ochförforskningenfinansierade
miljonertill 90uppgårSVAochinkl. SIKhögskolorochversitet

livsmedels-riktaderåvarornaSLU:sDärtill kommer motkronor.
forskningdenna3/4Ungefärkronor.miljoner26forskning avom ca

medel.offentligamedsker
kronormiljoner60NordFood satsasnordiskt perI caett program

%för 50NäringslivetSverige.ikronormiljoner15 svararår, cavarav
finansieringen.av

tillberäknatsharlivsmedelsområdetinomFoU caNäringslivets
delen1994. StörreSCBdryckesvarorochtobakinkl.krmiljoner450

innefattarochföretagenenskildadeiskerFoU-arbetet utedettaav
distributions-förbättringfortlöpandeochproduktutveckling aväven

affársmetoder.och
finansieradedelvisellerheltnäringslivetocksåingårbeloppetI av

LundTetra-Laval ilivsmedelsforskning.förforskningsinstitut svarar
livsmedels-gällervadindustrin0U-verksamheten ihuvuddelen Fför av

år.kronormiljoner20livsmedelsförpackningaroch percaprocesser -
processteknik,bl.a.forskningför denna ärområden sam-Primära

ochmaterialpåmiljöaspekterochenergi-livsmedelsprocess,verkan,
processval.
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Näringslivets forskningsinsatser kan indelas fyrai delar:

Företagens oU-enheter.Fegna
Branschanknutna forskningsinsitut.
Kollektiva forskningsinstitut, SIK.t.ex.
Uppdragsverksamhet vid universitetsinstitutioner eller kollektiv-
institut.

Livsmedelsbranschens FoU-satsningar beräknas omfatta bådeegna
långsiktig och strategisk forskning fortlöpande produkt- ochsamt
metodutveckling. Större delen arbetet sker företagen.iav

Köttforskningsinstitutet i Kävlinge, ingår deni producent-som
kooperativa slakteriorganisationen, bedriver forskning både grund-av
läggande och tillämpad karaktär. Huvudinriktningen ligger på kvalitets-
aspekter, köttelcnologi, mikrobiologi och biokemi. Forskningsbudgeten
uppgår till miljoner35 kronor och finansieras till övervägande delca
med medel från branschföretag. Institutet deltar dessutom i flertalett
EU-projekt.

Andra industriella FoU-enheter LyckebyStärkelsenär på potatis-
området och Karlshamn AB inom området vegetabiliska oljor och fetter
vilka tillsammans miljoner3 kronor år på livsmedels-satsar ca per
forskning.

Ytterligare exempel på FoU-aktörer Cerealia Utvecklingutgörs av
vid Nord Mills i Malmö inriktad på spannmål och cerealier, Danisco
Sugar på sockerprodukter och Arla på mejeriområdet. Svenska Nestlé

utvecklingsbolagetmed Nestlé RD i Bjuv verkar främst inom områ-
dena grönsaker och djupfrysta produkter.

Livsmedelsindustrin svarade 1993 för knappt 1/5 det totalaav
antalet anställda högskoleutbildade tekniker och i det livs-naturvetare
medelsteknologiska Det antalet återfanns hos tillver-systemet. största
kare maskiner och för livsmedelsproduktion.utrustningav annan

Antalet forskarutbildade tekniker och inom det livsme-naturvetare
delsteknologiska området detta år Omkring 2/3270. dessavar ca av var
anställda i företag. l/4Drygt verksamma vid högskolor, medanvar

arbetade vid privata eller statliga forskningsinstitut. Livsmedels-resten
företagen sysselsatte 20 det totala% antalet forskarutbilda-närmare av
de tekniker och naturvetare.

högskoleutbildadeDe teknikerna finns koncentrerade till mindreett
antal koncernföretag. flesta friståendeDe små och medelstora livs-
medelsföretag har små teknologiska resurser.

Mottagarkompetensen för teknologisk kunskap dennaär motny
bakgrund sannolikt låg hos det flertalet livsmedelsföretag,stora som

mindre företag. Samtidigt små och medelstora företagutgörs ärav som
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anställda ialla1/3för mindreendastde änantalettillmånga avsvarar
frågabåde idominerarföretagKoncemanslutnalivsmedelsindustrin.

teknologiskaochanställdaantalet resurser.om

förbetydelseForskningens7.2
konkurrenskraftlivsmedelsindustrins

denstärkaförbetydelseavgörande attLivsmedelsforskning är av
mark-förändradekonkurrenskraft denilivsmedelsindustrinssvenska

livsmedels-starkinneburit. EnEU-medlemskapetnadssituation som
synvinkel.samhällets/konsumentensnödvändigocksåforskning är ur

sysselsättningenochutvecklasproduktionenkanforskningGenom
balansbättresamtidigtlivsmedelsindustrisvensk ensomstärkas inom

faktorernaviktigastedeEnuppnås.kanoch importmellan avexport
produceramöjligheten attkonkurrensfönnåga ärgodlångsiktigför en

högkrävervilketegenskaper,unikamedproduktermarknadsföraoch
utbild-Generellt ärnivåer. settallapåanställdadehoskompetens -

livsmedelsindustrin.låg inomdaginingsnivån
harforskningsprojekteniskerkunskapsuppbyggnaddenI som

harLivsmedelsindustrin stortroll.centralforskarennaturligtvis en
medarbetare,kvalificeradeandraoch somforskarutbildadebehov av

dem ioch omsättakunskapertillgängligaallmäntsigtillgodogörakan
övergångenunderlättasammanhang attdettaiviktigtpraktiken. Det är

Forskningsprojek-forskare.fárdigutbildadeförlivsmedelsindustrintill
övergång.lyckadförförutsättningförstaindustrirelevans enär entens

samord-bättreochforskningsinsatserÖkade svenskaoffentliga en
utveckling.långsiktigabranschensförbetydelsefundamentalning år av

industriinriktad.blirforskningenandelviktigt störreattDet avär en
vidsamverkan utnytt-bättredelskrävsdettaåstadkomma enFör att

mellansamverkanbättredelsmedel,offentligatilldelade enjande av
forskningsaktörer.livsmedelsindustrins

konkur-framtagninglivsmedelsindustrins meraavstödjaFör att
funda-depåinriktaslivsmedelsforskningenbörlivsmedelrenskraftiga

helhetsperspek-och ettproduktmellansambanden urprocessmentala
forskningsområden ärAngelägnakonsumtion. nyatilljordbrukfråntiv,

inriktad påForskningproduktionsmetoder.ochteknologierprocesser,
områdecentralt t.ex.ocksåkvalitetsegenskaper ettärlivsmedlens -

uniktmedprodukterlivsmedel;lättillagadebekväma,framtagande av
öprofil.miljuttaladmedprodukternäringsinnehåll;

dennakomplettera typ program-nödvändigt avdock attDet är
denmedtillämpad natur-inslaginnehållervilken stora avforskning -
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grundläggande forskning bedrivsmera via bl.a. SJFR. Densom senare
har även värdeett stort erbjuda dematt siggenom ägnarsom en
forskning inte i de finansierassom exempelvispassar program som av
MISTRA och den Strategiska stiftelsen möjlighet söka medel i friatt
konkurrens, då SJFR:s forskning på livsmedelsområdet omfattar hela
kedjan från producent till konsument. Det skapas också möjlighet att
fånga idéer kan uppstå mellan olikaupp nya programperioder, dåsom
det möjligt sökaär projektanslagatt gång året. En väl avvägden om
blandning grundläggande projekt och sammanhållnaav mera program-
satsningar därför detär optimala för industrinmest och den linjeär som
svensk livsmedelsforskning bör utvecklas efter.

7.3 Dansk livsmedelsforskning
I finnsDanmark särskilt för forskningett och utveckling inomprogram

FÖTEKlivsmedelssektom, FÖTEKkallat Det2. första 1programmet
avslutat och blev enligtär danskarna själva succe. Staten bidrarstoren

med miljonerlOO kronor år under åren 1995-1997 till samarbets-per
projekt inom livsmedelskedjan. Fyra departement medverkar i pro-

och har bildatgrammet där flera departe-ett gemensamt styrorganman
representerade. Ansökan medelär ställsment till särskild nämndom en

där den fackliga organisationenäven Naerings- Nidelsesmiddelog
arbej der förbundet NNF ingår.

flesta projekt finansieradeDe med hälften frånär företagen och
hälften från samhället. En del skall enligt reglerna tillav pengarna
arbetsmiljöåtgärder. Också offentliga inrättningar skol- ellersom
sjukhuskök kan medel. koordineraFör forskningen mellanatt
Tekniska högskolan och Lantbruks- och veterinärhögskolan i Danmark
har bildat livsmedelscentrum, LMC. Svensken Kaj Eriksonett ärman
chef för LMC.

FÖTEK-programmetInom försöker skapa projekt ellerman
forskningsuppdrag tillämpad karaktär, dvs. projekt med industri-av en
ell anknytning. medvetnaDen benämns frånstrategin jord till bord".
Alla områden tänkbara, produktionsprocesser, kvalitetsstyming,är t.ex.
mätmetoder, förpackningar Hygien och salmonella särskildaärm.m.
problem med harDärutöver också föransvaretegna program. man

Ävendelar ingenj det samarbetsprojekt inomärav om
industrin skall så mycket möjligt resultaten offentliga.som av vara

fårFöretagen i Danmark betala särskild produktionsavgiften som
går till FoU. Avgifterna baserar sig på invägningen mjölk ellerav
slaktade djur för de områdena. För mejeriemanämna störstaatt mot-

detta ungefär öre/kg invägd2 mjölk. Pengarna i fond försättssvarar en
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påreglernastatligadeenligt satsaskallFondernanäringsgren.varje
förstyrelsenbransch. Ienskildvarjeförutvecklingochforskning

och konsu-organisationerfackligaföringårfonderna representanter
forsknings-ocksåharbranschernaDementorganisationer. egnastora

utvecklingscentrum.och
företagsekonomiskaÅrhus enhet inomhariuniversitetetVid en

inommarknadsundersökningarpåinriktningsärskildinstitutionen en
livsmedelskedjanhelaförkompetensharManlivsmedelsbranschen.

forsk-åtfrämstsigMan ägnartillhandel export.ochfrån konsument
projektuppdrag. Detocksåkompetenssinhar renaning genommen

LMC.medsamverkanfinns en
särskildasökakanJordbruksdepartementetdanska manGenom

förädlings-traditionellochråvaru-inomproduktutvecklingförbidrag
betalasstödetinnebärkontrakt atttecknar ettindustri. Företaget som

dockkrävsjordbruksledetIintäkter.produktendentillbaka när gernya
bidraget.förfinns maxgränsställetiåterbetalning,ingen en

densåupphör snartstödet nyakräverkonkurrensregler attEU:s
det iåterbetalningsregeln blirGenommarknaden.påfinnsprodukten

departementviktigaAllaproduktutveckling.tilllånbilligtpraktiken ett
samordningochsatsningstrategiskFÖTEK. skerDetinblandade i enär

blirDetnäringslivet.ocksåstatsmakternastödstarkt avhar menavsom
ärFöretagensamlas i ett program.slantrejäl att resursernagenomen

halva kostna-vanligen ärinsatsbetalaroch sommed egenengenom
den.

EG:somarbetning1996 ramarhöstendiskuterades avEG enInom
Ändringenjordbruksområdet.påutvecklingochforskningstöd tillför

innebärochjordbruksavtalWTO:stillanpassninginnebära enuppges erhållakunnaskalljordbruksområdetpåforskningviss typatt av
%maximalt 75gällerEG-reglernuvarandeEnligtstödnivå.100 %

stödnivå.

livsmedelsforskningensSvenska7.4

inriktningframtida

positivtnärvarande i ettförsigbefinnerlivsmedelsindustriSvensk
harlivsmedelSvensktillverkadeframtidstro.medutvecklingsläge stor

företageninternationellt. Inomochnationelltbådekonkurrenskraftgod
innebärvilket attproduktutvecklingskunnande,påefterfråganfinns stor

kommerforskarutbildade attochakademikerantaletökning aven
livsmedelsindustrin.inombehövas
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låg lcronkurs och hög-produktivitetsförbättringar,De årenssenaste
Ävenkvalitativa till exportsituation.råvaror har bidragit en gynnsam

för svensk livsmedels-ökade möjligheterSveriges EU-inträde har givit
till EU-ländema medökade 86 %industri. Under år 1995 exporten

totalt.jämfört drygt förmed ökning 30 % exportenomen
starkt varumärkeEU-marknaden krävs antingenframgång påFör ett

kvalitetsegenskaper. livs-med unika Renaprodukten profileraseller att
de säljande be-jordbrukvärldensmedel framtagna i är ettrenaste av

ñberinnehål-produkterframgångsrikaExempel på utgörs avgreppen.
choklad.lågfettproduktersillkonserver,hårt bröd,lande skorpor, samt

grunden för livs-sensorikochsynpunkter utgörKonsumentens
livsme-Produktutvecklingen iproduktion.dessochmedelsindustrin

industri. Livs-frånavseendenvissaskiljer sig idelsindustrin annan
skepsislivsmönster,konsumenternaskoppling tillstarkmedel har stor

gårProduktutvecklingenprodukter.heltråder vissai mot nyagrupper
upplevsprodukter inteframpåutsträckningdärför i att tautstor som

konsumenttrender.rådandeuppfyllerbättreradikalt sommennya,som
närings-inominvolverarochtvärvetenskapligtarbete experterDetta är

fysik,sensorisk analys, kemi,marknadsföring,medicin,lära, process-
förpackningteknik, m.m.

Övergripande aspekter ochinnefattar mångamarknadstrender typer
exempel:livsmedel. Någraav

liv,hälsosamtdel ilivsmedlet t.ex.Näringsriktighet; ettses som en-
livsmedel.funktionellafoods""functional

informellaalltmerdubbelarbetande för detochförBekvämlighet;-
ochsmaklighetbekostnadfår skedock intevilketätandet, av

näringsriktighet.

ellernyskördadeupplevasskalllivsmedlenFärskhet; ny-som-
"minimalteknikbegrepp,tillhar letttrend nyttetttillagade. Denna

hållbarhetsbehandlingförproduktionsmetoderdvs.processing",
slutprodukten.märks iintesom

livsmedelodladeekologiskt växerefterfrågan påMiljöriktighet;-
livsmedelsproduk-traditionelladenmedförvilketsnabbt, attäven

riktning.ekologiskförändras ipåhållertionen att

för-tilloch lederförpackningsvalpåverkarKretsloppssamhället;-
produktions-lagringstiderochdistributions- samtkrav påändrade

metoder.

7-17-0455
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viktig för branschensSvensk livsmedelsforskning mycket inter-är
konkurrenskraft. Svensk livsmedelsindustri börjar alltmernationella

behovet forskningsinsatser inom området. Inomuppmärksamma av
Livsmedelsindustriema LI har nyligenbranschorganisationen en

för forslmings- och utvecklingsfrågor.referensgrupp bildats I gruppen
för ledande svenska livsmedelsföretag.företrädareingår tiotalett
Lund, Göteborg och Uppsala harLivsmedelsforskare i i nära

till Stiftelsen föransökansamverkan med industrin i en gemensam
forskningsprogram med inriktningforskning formuleratstrategisk ett

teknologier ochframtida utvecklingpå industrins pro-av processer,
Stiftelsen förhar ställts tillansökningarduktionsmetoder. Två även

avseende miljöaspekterMISTRA inommiljöstrategisk forskning
dock endastlivsmedelsproduktion. Dessajordbruk och program anses

för stödjakunskapsframtagning behövsdendelar attmot somsvara av
utvecklingen de 5-10 åren.livsmedelsindustrielladen närmaste

Strategiska fonder

fem verksamhet medmedel för till årshar beviljatsSIK programmettre
foku-production". Arbetet kommerfor foodtechnologies"Future att

fárskhet. områdetstruktur och Inompå tre teman: processer,seras
mellan råmaterial,studera interaktionerbl.a. attmanprocesser avser

kontrollkvalitet;slutprodukt; optimiseringoch av pro-avprocesser
speciella produktegenskaper.åstadkommaför attsamt processercesser;

från nutritionellabehandla kvalitetområdet färskhetInom attmanavser
livsmedelssäkerhet,omfattande bl.a.utgångspunktersensoriskaoch

förpackning, lagring, distri-processing,tillverkningteknologier för
bution m.m.

studierna bl.a. karaktärise-livsmedelsstruktur omfattarVad gäller
tillrelationervariationer; konservering;råmaterial inklusivering av

och stabilitet.nutritionegenskaper,sensoriska
för livsmedelsvetenskapLivsmedel vid InstitutionenProjektet 2l

villkor ochför definiera optimalafått anslagUppsala harvid SLU i att
livsmedelsproduktionför uthålligoch teknologierutveckla system en

produkternaomfattar produktionssystemet,Projektethög kvalitet.av
förprojektet Systemanalysdel ikonsumentreaktionema. Enoch är en

beakta21-projektet skallhelhetsbild. Livsmedelåstadkommaatt en
begränsarproduktionsforrneruthålligafinnanaturresusema, an-som
anrikningfosfor undvikerenergi ochfossilvändningen samt avav

mångfalden ellerpåverka den biologiskanegativttungmetaller attutan
efterlämna någraproduktionen skallinteMåletmarkstrukturen. är att
möjligt begränsaskall så långtbekämpningsmedel och denrester av
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fosfor.förluster respektive kväve och Djuromsorgenväxthusgaser ärav
eftersträvasproduktionsmetoder måsteviktig fråga och sådana somen

och producenter.konsumenteruppfattas etiskasom av
ochrubriken "Forskningframhålls under1996/97:5I prop.

livsmedelsområdet"utveckling inom
livsmedelsforskning-förinsatsernaregeringen överattatt seavser

en;
för stödja industrinsbetydelselivsmedelsforskningen har attstoratt

konsumen-produkterochutveckling motsvararsomavprocesserav
krav;ternas

bidrainriktas påbör ökad gradlivsmedelsforskning isvensk attatt
och iproduktsambanden mellankunskaper sett ettmed process,om

jordbruk till konsumtion;frånperspektivintegrerat
indu-myndigheter ochforskningsfinansierandemellansamrådatt

förföreslå formerochför utredaståndtillkommastriföreträdare bör att
tillvaratar deutvecklingochforskningförsamlad insats somen

livsmedelsindustri.svenskinombehovenlångsiktiga





SOU 1997:25 197

8 Livsmedelsindustrins
exportansträngningar inom EU

En viktig förutsättning för svenska exportframgångar på livsmedels-
området svensk livsmedelsindustri deti konkurrensläget efterär att nya

EU-inträde får förutsättningarVårt de andra EU-ländemassamma som
livsmedelsindustrier.

de enskilda EU-medlemsländerna i dag starkt stöd till denInom ges
livsmedelsindustrins exportsatsningar. Stöden till livsmedelsindu-egna

delñnansieradeexportansträngningar ofta del frånstrins är statenen-
från branschen själv vilket kan formen produk-och sigtaresten av en

statliga delen används ibland till täcka de fastationsavgift. Den att
kostnadema.

åtgärder länderExportfrämj ande i andra8.1

miljoner kronor för exportfrämjande50DanmarkI avsätts uppemot
kronormiljoner och i Storbritannien 125Frankrike 825åtgärder, i ca

ÖsterrikeochTyskland 700 miljoner kronormiljoner kronor. avsätter
kronor.miljoner135ca

exportfrämjande åtgärder EUförOrganisationer inom

OBCEExtérieurOffice Belge du CommerceBelgien --
Afsaetningsudvalg LAULandbrugetsDanmark --

FinlandFinland Fresh-
Frankrike SOPEXA-

ExtérieurFrancais du CommerceCentre-
OrganzationGrekland Hellenic PromotionExport-

Irish Food BoardIrland -
ICENazionale Commercio EsterioInstitutoItalien per --

Ministére de lEconomieLuxemburg -
Agriculture/Commercial Promotion ServiceofNederländerna Ministry-

Handelsbevordering NCHNederlands Centrum voor --
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Portugal ICEPdeTurismoComercioInv.Portugal e --
ICEXExteriode ComercioEspanolInstitutoSpanien --

BritainFood fromStorbritannien -
SwedenFood fromSverige -

deutschenMarketinggesellschaft derCentraleTyskland -
Agrarwirtschaft CMA-

Österrike AMAAgrarMarkt Austria --
Wirtschaftkammer-

resterandeochfinansierat%till 43,3 statenFrankrikei ärSOPEXA av
anställda, 40har 262SOPEXAsjälvt.näringen56,7 % personerav

medsamarbetebestårAktiviteternaländer.andra myn-filialer i 35 av
SOPEXAåtgärder.säljfrämjandeolikaochorganisationerdigheterna,

kommunikationsdeñnitioner,ochstrategi-marknadsanalyser,genomför
vidtarkommunikationsprognoser,långsiktigaoch mankort-görman

PR,annonskampanjer,olikainklusivepromotion-åtgärdersalesolika
butiksdemonstrationer m.m.mässor,

specielllivsmedelsproducenterochjordbrukbetalarTyskland enI
sektoremasavsättningenfrämjaförfondtillproduktionsavgift att aven

deut-Marketinggesellschaft derCentraleOrganisationenprodukter.
produktions-till %finansierad 75CMAAgrarwirtschaft är avschen

omkringomsättning ärCMA:sföretagsintäkter.övrigtoch iavgiften av
svenskamiljoner700ungefärvilket motsvararD-mark,miljoner ca160
Huvud-utomlands.arbetar30anställda130detTotaltkronor. är varav

EU-ländemainomkontor8finnsutomlandsochBonnikontoret är
marknadsöver-bestårAktiviteternaoch Japan.USAi avkontorsamt

ochsälj-marknadsrådgivning,inköpar-/leverantörskontakter,sikter,
utställningar/mässor.promotionrådgivning samt

ochfinansieratdelar statenlikatillungefär avBritainfrom ärFood
svenskamiljoner125ungefäromsättning motsvarardessochnäringen

anställda. Utom-24harLondoniliggerHuvudkontoretkronor. som
Londonkontoretoch Japan.USAEU-länder,ikontorfinns 9lands

ochtillinköparresorseminarier,databaser,ochstatistikmedarbetar
internationella mässorpå m.m.nationsmontrarStorbritannien,från

delLAUAfsaetningsudvalg avLantbrugets enDanmark ärI
BoardAgricultural ärDanishLandbrugsrådet cen-Landbrugsrådet.

huvudaspektemakoordineringoch avförberedelserför avforumtralt
Finansie-jordbrukspolitik.internationellaochnationellaDanmarks

påskattochproduktionsskattermedlemsavgifter,skerringen genom
jordbruksfondernaFrånfrån tjänsterinkomsterjordbruksmark, m.m.

kronormiljoner170kronor,svenskamiljoner400 cavaraverhålls ca
till bl.a.gårbeloppResterandemarknadsaktiviteter.direktaföranvänds
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forskning, hälso- och veterinärstatus, utbildning och produk-
tionskontroll.

Finlands Utrikeshandelsförbund har 700 medlemmar och stödsca av
handelsdepartementet och industrin. Antalet anställda 250 ochär ca
målsättningen stödja små och medelstora företagsär att exportan-
strängningar. Fresh Finland särskilt livsmedelsprojektär inomett
Utrikeshandelsförbundet med budget 7-8 miljoner svenskaen om ca
kronor. prioriteradeDe länderna Ryssland, Estland, Skandinavien,är
Tyskland, Storbritannien, USA och Japan.

MarktAgrar Austria AMA har anställda.15 Staten bekostar admi-
nistrationen medan marknadsaktiviteter finansieras med jordbruks-
avgifter. Avgifterna på mejerier, kött, fjäderfä, frukt, ochvintas ägg,ut
blommor.

from Sweden8.2 Food

läge de svenska livsmedelsföretagenviktiga i dagens fårDet är att sam-
EU-konkurrenter.förutsättningar sina Vissa har redanstegsom nyama

År from efterriktningen. 1992 startade Food Sweden dettagits i den att
ställt till förfogandeJordbruksverket 60 miljoner kronorregeringen via

för främja förädlade livs-fyraårsperiod svenskaunder att export aven
svenska jordbruksråvaror. Huvudinrikt-baserade påmedel främst-

under-kunskaper och kompetens inom industrin,ökaningen är attatt
utvecklamarknadsföringen svenska livsmedel,förbättralätta och attav

marknads-svensk livsmedelsprofil utvecklamarknadsföraoch samten
skallnordiska länderna priori-främst Europa. Debevakningen inom

delStorbritannien, Frankrike och till viss USA.Tyskland,liksomteras
År till Foodmiljoner kronorytterligare 171995 regeringenavsatte

under åren 1996-1997.verksamhetfrom Sweden för fortsatt
åtgärderexportfrämjandestöd tillendastdag finns SverigeI i

förövergripande dennahar detFood from Sweden ansvaretsomgenom
kalender-Swedentill Food fromverksamhet. Medel har t.o.m.avsatts

ändamålsenligaåtgärder skallexportfrämjandeåret 1997. För att vara
detmässdeltagandeplaneringen. Förkrävs långsiktighet i ärt.ex.en
Påboka år innanminstvanligtvis nödvändigt mässan ägerettatt rum.

SwedenFood fromefterfrågadesnyligenLondonimatmässa omen
de kommandeår 1999. Fördeltaga iplanerade nästa mässaävenatt

medelorganisation och ingaemellertid ingenfinnsåren efter 1997
åtgärder.exportfrämjandeföri Sverigeavsatta

och tillställdes iverksamhet år 1992startade sinFood from Sweden
tilldelasfyraårsperiod förmedel förförsta omgång att senareenen -

målsättningProjektetsoch 1997.för åren 1996medel är attäven
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först ochförädlade livsmedel,ökad i Sverigemedverka till export av
tilldelade med-svenska jordbruksråvaror.baserade på Defrämst varor

kunskaper och kompe-användas till ökaoch främstlen skulle först att
handlings-avseende strategiutveckling,livsmedelsindustrininomtens

förut-till öka kunskapernamarknadsföringoch samt att omprogram
livsmedelsexport.svenskförsättningarna

mark-till utvecklaSweden bl.a. hjälpaFood fromskulleVidare att
delta-livsmedel andra länderisvenskanadsföringen t.ex.genomav

livsmedelsmässor.gande i
devalde prioriteraSwedenFood fromländerDe att nor-varsom

deloch till vissFrankrikeStorbritannien,Tyskland,diska ländema,
USA.

förEU-stöd8.3 export

möj-finnsdag.i Däremotfinns inteförEU-stödgenerellaNågra export
tredje land.tillförEU-stödsökaligheter exportatt
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Överväganden9 och förslag

9.1 konkurrenssituation ochNy nya
förmarknader livsmedelsindustrin i

Sverige

regeringsdeklarationen vid riksdagensI öppnande år 1996 framhöll
"livsmedelsproduktionenstatsminister Göran Persson skall bidra tillatt

Sverige regional balans, uthållig tillväxt och ökad syssel-iett en
sättning".

delar denna uppfattning och övertygadJag det möjligtär ärattom
för livsmedelsindustrin i Sverige öka sysselsättningen ochväxa,att

internationellt.expandera Förutsättningen livsmedelsindustrin ochär att
harprimärproduktionen lika villkor i vid bemärkelse med livsmedels-

och primärproduktionen inomindustrin EU- inte minst i Danmark. Jag
använder medvetet beteckningen "lika villkor vid bemärkelse" därföri

det skapajag inte möjligt lika villkor allai avseendenäratt attatt anser
demed förhållandena i övriga EU-ländema eller inte heller alltid

eftersträvansvärt.
Livsmedelsindustrin industriellt och försörjningsmässigt viktigär en

ekonomin. Flertaletden svenska konsumentersektor i värderar högt de
egenskaper livsmedel Livsmedelsindustrinsvenska har. ocksåärsom

spridda och de lokalade regionalt industriema i Sverigemesten av
livsmedelsmarknadema och lokala livsmedelsproduktionen tende-den

för livsmedelsindustrins finnsFörutsättningarna expansionatt växa.rar
främst på den starkt konkurrensutsatta EU-marknaden. Iöppnanu men

ÖstersjönSveriges närområde dessutom ochväxerrunt storen ny
marknad fram. Livsmedelsindustrins tillvara deutmaning är att ta nya
marknadsmöjligheterna.

behövs offensiv livsmedelspolitiskJag det strategiattanser nu en
för stärka livsmedelsindustrins konkurrenskraft. marknads-Denatt nya
situationen efter EU-inträdet innebär livsmedelsindustrin alltiatt
väsentligt arbetar internationell marknad. livsmedelsindustrinpå Fören
i detSverige givetvis utmaning konkurrera med livs-är atten enorm
medelsindustrin i tidigare medlemsländer. har de olikaEU:s Inom EU
ländernas livsmedelsindustrier konkurrerat marknad-på en gemensam
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stängd för den övervägande delenpraktiken varitmarknad i aven som
livsmedelsindustri har under många årlivsmedelsindustri.svensk EU:s

försprångintemationaliserats vilket densuccessivt gent-gett ett stort
gäller erfarenhetlivsmedelsindustrin detsvenskaden näremot av

konkurrens.handel ochinternationell
gäller det aktivt försvara de påSverigelivsmedelsföretagen iFör att

marknadsandelama. Samtidigt måsteuppnåddahemmamarknaden nya
passivoch utlandsinvesteringar. Enmarknader erövras exportgenom

livsmedelsindustrier andelarländersinnebär andralåt-gå-attityd taratt
bli ödesdigert för livsmedels-vilket kansvenska marknaden,på den

jordbruket i Sverige.industrin och
konkurrenskraften ligger givetvisförbättraförHuvudansvaret att

produktion harföretag med råvarunäraföretaget.det enskilda Förhos
betydelse.konkurrenskraftjordbrukarensden enskilde störstaäven en

miljö förskapa sådan näringeninriktas påStatliga börinsatser att en
utvecklas Sverige.stärks och företagen ikonkurrenskraftengör attsom

nyligen tillsatt utred-1996:73 tilldirektiven Dir.har iRegeringen en
har särskiltspecifiktlivsmedelssektorn "attning angett ettstatenom

och utvecklingvid omstruktureringför medverkaatt enavansvar
påverkat förutsätt-starkttidigarebransch för vilken näringensstaten

statligtoch gränsskydd. Detsubventioner ärningar, ettt.ex. genom
konkurrenskraftig livs-internationelltfinnsdet Sverigeintresse iatt en

med förutsättningarprimärproduktionmedelsindustri och att expan-
dera".

gradefterfrågan allt högrepå ii sinkonsumentDagens mat av
behovetoch därmedKostmedvetandet har ökatvärderingar. avnya

ocksålivsmedelskvalitet harattityder tillinformation. Konsumenternas
färskhet och pris.smak, Numerahandlar baraförändrats. inteDet om

villdjurskydd.etik, miljö och Konsumenternahänsyn till veta atttas
under förhållandenhar produceratssäker och denden de äräter attmat

och miljö.acceptabla för djurärsom
tidenlyckas måste helaskall kunnalivsmedelsindustrinFör att man

svenskasamarbetet.och utveckla Denkonsumenten isätta centrum
konkurrensmedel.bör användasgoda ryktematens som

betydelseLivsmedelsindustrins

denviktigaste industrier ochSverigesLivsmedelsindustrin ärär en av
efter produk-delbranschertillverkningsindustrins mättnäst största av

efterden tredjemiljarder kronor mätttionsvärde 120 störstasamtca --
värdeProduktionensanställda.60 000antalet sysselsatta mot-ca-

produktionsvärde ochtillverkningsindustrins totala14 %ca avsvarar
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antalet sysselsatta % totala10 antalet sysselsatta till-imotsvarar ca av
verkningsindustrin.

Livsmedelsindustrin hari Sverige sina produkter huvudsak-avsatt
ligen på den svenska marknaden på grund handels- och jordbruks-av
politiska restriktioner. Tillväxtmöjlighetema på denna marknadmogna
har varit och mycket begränsade. På slutna marknader eller mark-är
nader med liten tillväxt sker ofta koncentration produktionen tillen av
färre och produktionsenheter. Expansion kan huvudsaki endaststörre
ske uppköp företag.andra En påtaglig sådan utveckling hargenom av
skett livsmedelsindustrininom i Sverige. Antalet arbetsställen har
halverats sedan tillår 1970 826 och antalet sysselsatta arbetsställeper
har fördubblats till 72 anställda år 1994.nästan

hög koncentration sedanEn uppvisar lång tid kvarn-, socker-, olje-
fettindustriemaoch malt- och läskedrycksindustrin. högstaDensamt

koncentrationstakten under tid dockuppvisar mejeri- och bageri-senare
strukturförändringarindustriema. Stora har också skett inom slakteri-,

stycknings- och charkuteriindustriema under de åren.senaste
livsmedelsproduktionenKoncentrationen till färre störreav men

enheter har inneburit del företag kunnat tillvarata betydandeatt en
stordriftsfördelar och rationaliseringsvinster. Koncentrationen har dock

fall medfört fåtal företag kommiti vissa dominera vissa mark-att ett att
nader produktområden med starkaoch varumärken och prisledarskap.

det under följdSamtidigt år har skett koncentration tillsom en av en
färre producerande anläggningaroch har livsmedelsindustrinstörre

till färre ochkoncentrerats före-De privataägareäven ägargmpper.
för 50 % livsmedelsindustrins saluvärde, drygttagen avsvarar ca men

förädlingsvärdet, vilket beror på de företagen55 % privata tillattav
finns leddel i i tillverkningskedjan. denInom privatastor senare

industrin de företagen förutlandsägda 31 % 35 %svarar ca resp. av
livsmedelsindustrins saluvärde och förädlingsvärde.totala före-Dessa

finns för choklad-främst på marknaderna och konfektyrvaror, kon-tag
djupfrysta matfett, glass och färdigmat,produkter, ävenserver, men

inom bageriindustrin, fiskberedningsindustrin och övrig livsmedels-
industri. de flesta fall de marknadsledande på produktområden.I sinaär

Lantbrukskooperationen, enhet, har under stärktår sinsom senare
ställning livsmedelsindustrin. lantbruks-inom Destörsta ägaresom
kooperativa företagen tillsammans för livsmedels-45 %svarar ca av
industrins förädlingsvärdet,saluvärde, knappt 40 % vilket beroravmen
på den lantbrukskooperativa industrin fortfarande har tyngdpunktenatt
i den produktionen. Utvecklingenråvarunära visar dock de lant-att
brukskooperativa väsentligt ökatföretagen sin andel livsmedels-av

förädlingsvärde. lantbrukskooperativa företagenindustrins ocksåDe är
betydligt och generelltgenomsnittligt kapitalintensivastörre änsett mer
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avspeglar förhållande tillföretagen, vilket sig i ide privatägda om-en
andel sysselsatta.relativt lågsättningen

mindre rollföretagen har i dag inomkonsumentkooperativaDe en
avvecklaFörbundet valt sittsedan Kooperativalivsmedelsindustrin att

heltlivsmedelssektorer. endaflera Detinomindustriella engagemang
spritdryckesindustrin.livsmedelsföretaget finns inomstatligt ägda nu

tillverkningsindustrin meddenlivsmedelsindustrinI EU störstaär
mil-produktionsvärde på 4 000ochsysselsattamiljoner2,4 ett caca

genomsnitt 15 %livsmedelsindustrin har idvs.jarder kronor, resp.ca
antal sysselsattaproduktionsvärdetillverkningsindustrins11 % resp.av

medlems-olikabetydelse mellaniden varierari EU stortäven om-
undernågot EU-genom-livsmedelsindustrin liggersvenskaländer. Den

storlek.relativaindustrinsvad gällersnittet
betydelsen irelativadenlivsmedelsindustrin störstaharEUInom

%% 3731livsmedelsproduktionenIrland utgörDanmark och resp.-
livsmedels-sysselsatta ideochproduktion,tillverkningsindustrinsav

industrisysselsatta.antalettotala22 %20 %industrin utgör avresp.
Danmarkhar ilivsmedelsindustrinbetydelsennationelladenTrots som

andel, 3 %blygsamrelativtförländerdessaIrland såoch caensvarar
producentemalivsmedelsproduktion. De störstaEU:svardera, avav

förvarderaFranlcrikeochTysklandlivsmedelförädlade är svararsom
förStorbritannienföljdaproduktion,EU:s ca20 % svararsomavavca

%.15
främstabland världensåterfinnsmedlemsländerFlera EU:s ex-av

jord-ochlivsmedellivsmedel. exportörenDen största avportörer av
ärEU störst,USA. nästvärlden ärtotalt i ärbruksprodukter men

medlivsmedelförädlade ettvärldens exportörsamtidigt största av
importörVärldenskronor. störstamiljarderl00på avexportvärde ca

livsmedelförädladeEU,jordbruksprodukter ärlivsmedel och men
miljarder20förutsträckningbegränsadmycketiendast caimporteras -
förädladebetydande nettoexportörsåledesEUår. avkronor är enper

livsme-ocksåframgårbetydelseLivsmedelsindustrinslivsmedel. av
mind-inteföretag är70EU:sstorlek. Av störstadelsindustriföretagens

livsmedelsföretag.13änre

Konkurrenskraft

konkur-långsiktigaföretagensmarknadinternationell ärPå öppenen
marknadsposi-befästa sinamöjligheternaför attavgöranderenskraft

harSverigeiLivsmedelsindustrinmarknader.ochtioner erövraatt nya
depreci-ochlivsmedelpåprisutvecklingenfaktorer,två yttregenom
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internationella konkurrens-kronan, stärkt sinsvenskaeringen denav
kraft.

det har varitkonkurrenskraft har stärktsLivsmedelsindustrins attav
grundunder följd år pålivsmedelförprisutveckling avengynnsamen

EU-medlemskap, vilketochjordbruketavregleringGATT-avtal, avav
kom 1988Trendbrottet årkostnadstrycket.underliggandedetreducerat
under 1980-förstaför gångenLivsmedellivsmedelsprisema KPInär

tabelltotalt KPI sekonsumentprisernataktlägreökade italet änen
blivitårende nioåttaunderDärefter har senastel.kap. maten av

och tjänster.andratillrelationbilligare i varor
livsmedelförprisökningstakteninnebari EUförsta året attDet
totaltKonsumentprisema1994. steg% årfrån 3,4till %sänktes 0,9

på livs-sänktes1996januari11995. Denunder årmed 2,6 % momsen
livs-sänkningvilkettill 12 %,från 21 % motsvararmedel aven

livsmedelpåprisernaslut hadeVid årets%.med 7,4medelsprisema
livsmedelsprisemainnebarvilket6,2 %,genomsnitt attmed isjunkit

momssänkningen.exkl.genomsnitt 1,2 %,med ialltså steg
denförbättratskonkurrenskraft har ävenLivsmedelsindustrins av

liksomLivsmedelsindustrin,valutautvecklingen. annangynnsamma
deltillhelt ellerpappersindustrin, storochindustri, somt.ex. massa-

för-fortfarandeoch harhar fåttråvaror,inhemskasiganvänder enav
depreciering. Kurs-kronansgrundkonkurrenskraft påbättrad av

År 1992detta.belysakankronandanskadenutvecklingen gentemot
april 1995danska. I100värdamycketlikakronorsvenska100 somvar

136danska kronormotsvarade 100kronansvenska svagastdennär var
danskaför 100ochstärktsvalutansvenskadenharDäreftersvenska.

tyskadenkronor. Gentemotsvenska1151997erhölls ikronor camars
med varitochtillsvenska valutandendeprecieringenharvalutan av

kraftigatill denorsakbidragandevaritharDeprecieringenstörre. en
försvåratsäkerligendenharSamtidigtlivsmedelsexporten.tillväxten av

denpåkonkurrensenochvaruutbudettillbidragitoch attimporten
EU-inträdet.efterutsträckningförutseddökat imarknaden intesvenska

Produktivitet

pådelbranscher visarolikalivsmedelsindustrinsinomProduktiviteten
avspeglar1991-1994. Dettaårenmellanutvecklingskillnader istora
bestårindustri,enhetlig utanintelivsmedelsindustrin är avockså att en

ochefterfrågeutvecklingolikapåverkas t.ex.industrierolika avsom
liggerlivsmedelsbranscherjordbrukspolitiken. De somändringar av

charkuteri-ochslakt-tillverkningsindustrin ärförgenomsnittetunder
livsme-övrigbagerierkvarnar, samtfettindustrin,ocholje-industrin,
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delsindustri. Mejerier och konservindustri ligger lika klart över genom-
snittet. Produktiviteten utvecklas således högi grad olika mellan bran-
schema.

Att produktiviteten och dess förändringar för olika del-mäta
branscher med hjälp offentlig statistik emellertid inte problemfritt.ärav
Produktiviteten förändring förädlingsvärdet arbetadmäts som av per
timme, vilket måttet på förädlingsvärdet får avgörande betydelsegör att
for hur produktiviteten utvecklas. Problemet kan illustreras med slak-
teribranschen, där priserna på styckade produkter har sjunkit under en
följd år. priser kräver snabbareLägre rationalisering produk-av av
tionen för förädlingsvärdetbibehålla arbetad timme. Samtidigtatt per
kan företag med internationell inriktning kronkursens ut-gynnas av
veckling, varför produktiviteten på detta kan ökamätt sätt även utan
rationalisering produktionen. kan inte uteslutasDet produktivi-attav

kan ha påverkats deprecieringen, i så måtto nödvändigateten attav
effektiviseringar uppskjutits.

Skillnaderna i utvecklingen produktiviteten dock så deär stora attav
förändringarnaindikationer i vilka branscher produktivitetenger om av

alltförvarit tillfredställande låg. dockDet inte möjligt draär attresp.
några slutsatser läget dagi ingående studier bransch.utanom av resp.

den internationella konkurrensenFör fortsatta produktivi-möta äratt
tetshöj ande åtgärder befogade. rationellEn industriell verksamhet är en
nödvändig förutsättningarna fördel konkurrenskraftig framtidaav en
livsmedelsindustri se bilaga 5.

Konkurrensförutsättningarna före E U-inträdet

livsmedelsindustrinDen övervägande delen i arbetade föreSverigeav
EU-inträdet under andra villkor övrig svensk industri. Till skillnadän

livsmedelsindustrin har svensk industriövrig kunnat konkurrera påmot
fria marknader. har sedan 1970-talet haft frihandelDen med ochEU

och mycket få handelshinderEFTA i övriga delar världen.möter av
Livsmedelsindustrin i Sverige har däremot i saknat tillträdestort sett

till andra länders marknader. beror på alla länder,Det inkl. EU,att
skyddar sin jordbruksproduktion och därmed indirekt delenstörreegen

livsmedelsindustrin från utländsk konkurrens tullar och in-av genom
förselavgifter. kunna måste tullar införselavgifterFör ochatt exportera

flestai de fall överbryggas med hjälp exportstöd. svenska jord-Denav
brukspolitiken har emellertid varit inriktadinte på livsmedelexport av
och därför har exportstödet relativtvarit begränsat. års livs-1990
medelspolitiska reform, trädde i kraft år hade1991, mål attsom som
avskaffa exportstödet helt. Livsmedelsindustrin har därför till över-
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produkterfärdigaoch sin avsättningvägande del för råvarorsina av
marknaden.svenskahänvisad begränsadevarit till den

s.k. frihandelsprodukter i sitthadelivsmedelsindustrierDe som
produkter föresina EU-emellertidsortiment kunde ävenexportera

kan impor-Frihandelsproduktema,medlemskapet. exporteras resp.som
frihandels-finns dethandelshinder, angivna imötasteras utan att av

träddeoch iEFTA-ländema år 1972,mellan EG ochavtal ingickssom
betydelseoch avgörandefortfarande harAvtalet gällerkraft år 1973.

Frihandelsproduktemaoch Schweiz.med ärför handeln Norget.ex.
sockerkonfektyr, bereddaochchoklad-avtalet.definierade i Det är

müsli, glass,pastaprodukter, bakverk ochspannmålsprodukter, t.ex.
socker-mineralvatten,buljonger, potatismos,ochsåservissa soppor,

öl.dricka samt
hade helade industrierInternationellt konkurrensutsatta somvar

den kon-frihandelsvaror. Tillproduktsortimentsitteller delar somav
konfektyr-choklad-,livsmedelsindustrin hördedelenkurrensutsatta av

till-industrierdryckesvaruindustrinbageriindustriema,och samt som
fruktyoghurt och glass. Detbuljochsåser, ärverkar vissa onger,soppor

deförädlingsvärdeproduktområden med högtdessaockså inom som
före-de utlandsägdaocksådominerar. Detutlandsägda företagen är

internationelldet gällerkompetensenden högstahar närtagen som
livsmedelsindustrindelenkonkurrensutsattamarknadsföring. Den av

livsmedelsindustrinsfemtedelför cirkaendastsvarade om-en av
skullemedlem EUSverige inte blivitEU-inträdet. Omvidsättning av

baserats på dessainternationella expansionlivsmedelsindustrins pro-
dukter.

internationell kon-arbetat underlivsmedelsföretagdeharHur som
har företag klaratfall dessade flestasig l mötaklarat attkurrens

mycket bra.hemmamarknadenföretag påutländskakonkurrensen från
choklad- och kon-bland bageri-,och små,Flera företag, både stora

europeiskaväl på denmycketockså lyckatsfektyrföretagen har
utrikeshandeln haravsnittföljandeframgårmarknaden. Som omav

frihan-livsmedel, iförädladeför ärexportutvecklingen settstortsom
EU-inträdet.föremycket stark årendelsprodukter, varit

konkurrensfrån utländskskyddadeslivsmedelsindustrierDe som
och char-stycknings-slakteri-,införselavgifterellertullar vargenom

sockerindustri-ochkvarn-fettindustriema,ocholje-kuteri-, mejeri-,
livsmedelsindustrin. Kött-den övrigainomproduktervissasamtema

hälftenför cirkatillsammansmejeriindustrin,och avsvararsomvaru-
helt frihandels-saknarproduktionsvärde,totalalivsmedelsindustrins

skyd-fruktyoghurt.mejeriindustrins Denförmed undantagprodukter
livsme-femtedelarcirka fyrasvarade förlivsmedelsindustrindade av

delenövervägandeEU-inträdet. heltvid Denomsättningdelsindustrins
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livsmedelsindustrin saknade därför eller hade mycket ringa erfaren-av
het internationell marknadsföring vid början EU-medlemskapet.av av

Konkurrensförutsättningarna efter E U-inträdet

Konkurrensförutsättriingarna för livsmedelsindustrin i Sverige ändrades
radikalt i avseenden vid EU-inträdet.tre

Hela livsmedelsindustrin fick internationell marknad de han-nären
dels- och jordbrukspolitiska restriktionema upphörde. Handeln och
konkurrensen släpptes fri för den del svensk livsmedelsindustriäven av

tidigare, på grund EG:s marknadsregleringar, fåttinte tillträdesom av
till EU-marknaden. Hela livsmedelsindustrin fick möjlighet kon-att
kurrera både på EU-marknaden och på världsmarknaden på lika villkor

den övriga livsmedelsindustrin i EU.som
Samtidigt livsmedelsindustrin i Sverige fick möjlighetsom att

konkurrera på mycket marknad fick livsmedelsindustrinstörre ien
övriga EU-länder också möjlighet konkurrera på den svenska mark-att
naden, tidigare skyddats den svenska jordbruksregleringen.som av

Den internationella marknaden öppnades också för livsmedels-
industrin det gällde inköp råvaror till produktionen.när Den svenskaav
livsmedelsindustrin inte längre välja svenska j ordbruks-tvungen attvar
råvaror till sin tillverkning till följd den svenska jordbrukspris-av
regleringen, fick möjlighet fritt välja köpautan sina jordbruks-att attnu
råvaror från svenska producenter eller från producenter i andra EU-
länder. Med EU-medlemskapet fick livsmedelsindustrin i Sverige där-
med konkurrensförutsättningar och frihandel med EUsamma samma

övrig svensk industri haft sedan länge.som

Utrikeshandel

Exporten jordbruksvaror och livsmedel har visat ojämn utveck-av en
ling under l990-talet. Under perioden 1990-1992 minskade export-
värdet med för12 % därefter öka kraftigt under de följandeatt åren: år
1993 +18 %, år 1994 +35 % och år 1995 +30 %. Exportvärdet
uppgick år till1995 13,6 miljarder kronor. Under de första åtta
månaderna 1996 reducerades ökningstakten till ll %. Samtidigt min-
skade emellertid Sveriges totala med l %.export

Exporten jordbruksvaror och livsmedel svarade för 2,4 % detav av
totala exportvärdet år 1995. Livsmedelsexportens andel den totalaav

således fortfarande relativt litenär den kraftigaexporten ökningentrots
under de åren.senaste
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Värdet förädlade livsmedel uppvisar likartadexportenav av en
utveckling. Under åren 1990-1992 exportvärdet i ofö-stort settvar
ändrat. Därefter har värdet ökat kontinuerligt varje år: år 1993 +34 %,
år +39 %.81994 % och år 1995 +18 Enligt Jordbruksverkets
skattning uppgick det faktiska exportvärdet år 1995 till miljarder9,3ca
kronor.

Stagnationen livsmedelsexporten under åren 1990-1992 kan del-av
bero exportbidragen avskaffadesvis på till följd den livsmedels-att av

politiska refonnen år 1990. Den positiva utvecklingen sedan år 1993
kan förklarastill del exportstöd infördes under åratt nyttstor av samma
för och köttprodukter, den försvagade kronkursen från slutet år.ost av

följande ökade inför eventuellt1992 och år, exportsatsningarsamt ett
marknadstillträdeEU-medlemskap ökat det bilateralasamt genom

förädlade livsmedeljordbruksavtalet Sverige-EG. Exporten av upp-
ökningstakt obearbetade jordbruksprodukter årenvisade högre änen

förhållandet.rådde det omvända För-Under år 19951990-1994.
haft betydelse förEU-medlemskapettill dettaklaringen störreär att

förädlade livsmedel redan förejordbruksprodukter, då EU-exporten av
föräd-frihandel. Andelenutsträckningmedlemskapet i viss gynnats av

dockjordbruksvaror och livsmedel harlivsmedel ilade exporten av
Även medvid jämförelsetill 68 % år 1995.år 1990ökat från 56 % en

livsmedelförädladeharsvenskaden totala varuexporten exporten av
perioden 1992-1995.procentuellt underökat mer

livsmedelförädlade årproduktgrupperna iDe exportenstörsta av
och ättika.choklad drycker, spritsockerkonfektyr och1995 samtvar

tredjedelproduktgrupper för cirkadessasvarade tvåTillsammans aven
exportproduktema år 1995enskildaviktigasteBland deexportvärdet.

kaffe, socker-margarin, choklad,flytandeochfastvodka, rostatvar
knäckebröd.ochskorporkonfektyr, styckat griskött,

efterkraftigt EU-har ökattill EUlivsmedelförädladeExporten av
gicklivsmedel år 1995förädladehälfteninträdet drygt exporten avav-

bestodtillökade EUår 1994. Denjämfört med 41 % exportentill EU,
på EU-komma inkunnattidigare inteproduktertill delstor somav

mejeriprodukter.kött- ochmarknaden, t.ex.
livsmedel årförädladeförexportmarknaderviktigasteSveriges

Finland och NorgeDanmark. USA,ochFinland, NorgeUSA,1995 var
Samtidigtsvenskadenmiljard exporten.över somtog emot var aven

1994-marginellt mellan årenförändradesochtill USA Norgeexporten
Danmark. TillochFinlandEU-ländernatill de tvåökade1995 exporten

och mejeri-kött och köttvarorstyckatfrämstFinland ökade exporten av
marknadenfinskadenbero påtordeyoghurt.främst Detta attvaror,

8 värdeSkattat
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hög gradutformning, igränsskyddetsEU-inträde,före landets genom
kom denEU-inträdetvärldsmarknaden. Genomfrånavskärrnadvar

ochfrån Sverigelivsmedelsexportförmarknadenfinska öppnasatt
framför alltdetDanmarkTill exportenmedlemsstater.andra avvar

grisköttstyckatströmmingsproduktersill- och samtkaviarersättning,
denskyddade påtidigareprodukterfallenbådaökade. I varsomsom

marknaden.europeiska
exportländemaviktigastetill de tio ärsammansättningExportens

livsmedelförädladeländerTill vissaolika. ärmycket exporten av
förgällerproduktgrupper. Detolikamångaomfattarochvarierande

länderandraTyskland. TillochFinland, Norgeexempelvistillexporten
domine-till USAprodukter.få Exportennågradomineras exporten av

under år 1995.vodkatredjedelartvådrygtvodka,helt varras av
Exportenbestod frystaItalien ärter.till grönaHälften exporten avav

flytande margarin.ochfasthälftenbestod tillRysslandtill av
de tendenser ibekräftadesmånaderna 1996första åttadeUnder

Värdet1995.urskiljas under årkundeexportutvecklingen avsom
periodjämfört medmed %ökade lllivsmedelsexporten samma

svarade för 66 %livsmedelFörädlade exportenföregående år. avav
medökadeEU-ländematilllivsmedel. Exportenochjordbruksvaror

landsmarknadertredjeviktigatillsamtidigt21 %, exporten somsom
stagneradedentillförklaringstagnerade. exportenEnochUSA Norge

avsevärda höjningarinfördehösten 1995Norgetill Norge avattvar
imple-samband medlivsmedelsindustriprodukter igränsskyddet för

förinförandetGATT-åtagandet och nytt systernettmenteringen avav
förhandlingar sittdärefter iharimportavgifter. Norgeberäkning omav

gränsskyddsminskningarbetydandevidtafåttmedfrihandelsavtal EU
frihandelsvarorför importenseptember 1996från den lretroaktivt av

från EU.
förbidärmed gickFinlandexportmarknadenviktigasteDen somvar

skedde förvärdeökningarnaprocentuellabetydelse. DeiUSA största
skaldjursprodukter. Förfisk- ochoch köttvarorkött samtexporten av

med 65 %. Intres-värdetökadeproduktgrupper exportendessabåda av
olikanischprodukter, typerexportutvecklingen t.ex.i är att avsant nya

ochkycklingmexikanskpepparkakor,tårtor, tacos,pytt-i-panna,
föroch dagmarknader i när-finner exporterascapuccinopulver, nya

miljard kronor.mare en
uppgicklivsmedelochjordbruksvarorimportSverigesVärdet avav

minskninginnebar1995. Dettakronor årmiljarder31till nästan en
denDärmed brötsföregående år.medjämförtmed knappt procenten

underuppvisatlöpande priserimportvärdet itrenduppåtgående som
ökade import-1990-1995periodenunderTotalt1990-1994.perioden

värdet med 56 %.
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Livsmedelsimporten svarade för 6,7 den% totala varuimportenav
år 1995, vilket innebar andelen importen endast något högreatt av var

år 1990.än
Från ökade emellertid värdetEU importen med mellan20 % årenav

1994-1995. andel ökadeEU:s importen därmed från 54 % år 1994av
till 65 % år 1995. utveckling beror till delDenna på EU-stor att
medlemskapet inneburit fri från deimport andra medlemsländerna
samtidigt tullskyddet länder utanför i många fall ökatEUmotsom
jämfört med tidigare år.

Våra viktigaste handelspartners i livsmedelsimporten år 1995 var
Danmark, Nederländerna, och Tyskland.Norge De importlän-största
dema utanför Brasilien ochEuropa USA, Colombia. Från Brasilienvar
och främst kaffe och från fruktColombia importeras ochUSA nötter.

produktgruppernaDe inom importen fisk, kräft- ochstörsta är
blötdjur, frukt kaffe,och grönsaker och kakao, dvs. produktersamt te

icke beredda och det gäller vegetabilier inte odlas i Sverige.är närsom
frukt grönsaker förEnbart och fjärdedel importvärdet-svarar ca en av

miljarder dvs. likadrygt kronor, mycket värdet för8 nästan som
förädlade livsmedel.Sveriges De viktigaste enskilda import-export av

under kaffe,produkterna år 1995 vin, hel lax, räkor ochorostatvar
bananer.räkprodukter samt

kött och köttvaror ökadeImporten med 54 % mellan åren 1994-av
Framför allt ökade1995. importen styckat griskött änav som mer

Ävenfördubblades jämfört med föregående år. nötköttsimporten ökade
Danmark dominerade grisköttsimporten,något. medan Irland detvar

landet för nötköttsimporten.viktigaste Importvärdet för varugruppen
Jordbruksprodukter och livsmedel ökade med under perioden5 %
januari-oktober 1996 jämfört med period året innan.samma

i
livsmedelspolitisk strategi9.2 offensivEn

för livsmedelsindustrinDen marknadssituation uppstått inya som
efter förändringSverige medlemskapet innebär kräverstor somen

anpassning, också möjligheter. Livsmedelsindustrinsger nyamen som
låsning till den svenska marknaden har upphört. första handI EU-
marknaden, den internationella marknaden har föräven öppnatsmen

Europeiska omfattarsvensk livsmedelsindustri. unionen i dagDen
Öst-femton länder, och utvidgning med antal länder i ochstortetten

Centraleuropa Jordbruket starkt reglerat inom EU,är ärövervägs. men
avregleringsprocess, vilket kan innebärasannolikt på väg mot atten

utvecklingshämmande regleringar, produktionskvoter, på siktt.ex.
globala planet kommer förhandlingar ökadelimineras. På det om
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närmiljö ochinledas år 1999. vår inom vårtfrihandel Iinternationell att
livsmedelssektom stärktföretagen inom sininternationellaland har de

ställning.
internationella mark-inriktning denlivsmedelsindustrisDansk mot

kanexportinriktade livsmedelspolitiken tjänaden danskanaden och
förtill delarSverige ochlivsmedelsindustrin iexempel för stora ensom

livsmedelspolitik. Den interna-inriktad svenskinternationelltframtida
livsmedelssektom harlivsmedelspolitiken ochdanskainriktadetionellt

uppgångsperioder såvälgenomlevtårhundradeunder detta som
offensivalivsmedelspolitikenskrisfaserochnedgångsperioder men-

harLivsmedelsproduktionen stimu-bestått.harexportinriktade linje
tillåtitsföretagen harexpanderat,och växalerats genom samman-

konkurrensenföretagsstorlek för iinternationellslagningar till mötaatt
Danmark harLivsmedelsindustrin ivärldsmarknaden. växtoch påEU

avseenden föreligger ingamångajordbruket. Ibasen isig medstor
jordbruketförutsättningar förnaturligaskillnader igrundläggande

bredd-ligger pådelar Sverigeoch demellan Danmark sammasomav
det gällerskillnadengrundläggandeDanmark. Den närgrad som

alltidDanmarklivsmedelsindustrin ijordbruket ochutveckling är att
alltid haft stödmarknad och harinternationellarbetat mot av enen

livsmedelspolitik.exportinriktad
sin bok "TheMichael har iE. Porteramerikanske ekonomenDen

tagitutkom år 1990of Nations"AdvantageCompetitive uppsom --
förförutsättningarnakonkurrensen. Eninternationelladen att varaav

enligt Porterinternationella konkurrensendenframgångsrik i är att
nationella, konkur-inhemska,framgångsrikt denifrågaföretaget i är

livsmedelsföretagen imåstemarknadssituationendenI nyarensen.
möjlighetsmå, hagenerelltEU-marknadenpå är attSverige, settsom

dehemmamarknaden,på ärochkonkurrera oavsettväxa även om
stark position påmultinationella. Utanellerjordbruksägda, privata en

skalfördelar och dendeuppnåföretagen intehemmamarknaden kan
exportverksamhet ochför byggabehövs"kritiska massa" att uppsom

industrinsinternationell konkurrens. Dethårdareallt ärdärmed klara en
ochmarknadssituationendenoptimal struktur iskapaatt nyaenansvar

fastställt.samhälletdeinom ramar
EU-marknaden ökapåkonkurrensenSannolikt kommer att ytter-

betydandeEU-ländemadag harframöver. I nettoexportligare aven
dagandra länder iland. ochtredje USAlivsmedel till görförädlade

marknadsandelamainternationellavidga deförkraftfulla satsningar att
GATT/UR ochavtaladeredanlivsmedelsprodukter. Genomför sina
livsmedelsexportkan EU:sexportbidragsneddragningarkommande

följdTillinternationella marknaderna.på detillbakakomma att pressas
livsmedels-konkurrens påinternationellaökandesannoliktdennaav
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området inom dagens och morgondagens kanske utvidgade EU
kommer konkurrensen också öka påtagligt på den svenska hemma-att
marknaden.

denna bakgrund funnitMot har jag har det inte denär rättaatt nu
tidpunkten föreslå åtgärder syftar till skärpa konkurrensenatt attsom
mellan produktionsanläggningar och företag inom den svenska
livsmedelssektom. förefaller dettaDet i avseende rimligt avvaktaatt
ytterligare utvecklingnågra års och vilka långsiktiga positivase mer
effekter medför.EU-medlemskapet

Den svenska livsmedelspolitiken måste inriktas på flytta framatt
livsmedelsindustrins internationella positioner. marknademaDe nya

möjligheterna. marknadstillväxtenI Sverige för livsmedelärger
mycket begränsad. Konsumtionen livsmedel skiljer från allsigav

konsumtion den enskilde konsumenten inte kan kon-attannan genom
volym. totalaviss Den konsumtionen livsmedel iänsumera mer en av

därför mycket förändringarSverige uppvisar små tidenöver -
tillväxten mellan ochvarierar 0,5 % 1,5 % år, dvs. ökningen mot-per

folkmängdens ökning effekternai och föränd-stort sett svagasvarar av
ringar i konsumtionsmönstret i riktning förädlade produkter.mot mer

förMöjligheterna livsmedelsindustrin den svenskapå mark-växaatt
därför mycket begränsade.naden är

Ökad konkurrens på hemmamarknaden från utländska konkurrenter
inhemska marknadsutrymmetinnebär det kommer bli alltmeratt att

livsmedelsindustrinbegränsat för i Sverige. Minskade marknadsandelar
hemmamarknaden innebärpå mindre volym skall bära ökadeatt en

Ökarkostnadenkostnader, dvs. producerad enhet ökar. kostnadenper
enhet konkurrenskraftenproducerad sjunker ytterligare,per osv.

riskerarLivsmedelsindustrin hamna i ond cirkel. skerOm dettaatt en
kommer de svenska konsumenterna inte lida brist på livsmedel,att men
livsmedelsindustrin jordbruketSverige liksom kommer reduceras ii att
allt snabbare takt och därmed livsmedelsproduktionen och sysselsätt-
ningen i Sverige.

livsmedelspolitik stärkerDet behövs därför livsmedels-en som
industrins frånkonkurrenskraft så den kan utmaningen denmötaatt
internationella livsmedelsindustrin. Livsmedelspolitiken skall bidra till

livsmedelsindustrin försvara marknadsandelaraktivt kan sina påatt
samtidigt sökahemmamarknaden och kunna exportmarknader mednya

förädlade produkter har de förutsättningarna klarastörsta attsommer
den internationella konkurrensen.

från sida det skalluttalad målsättning i SverigeDet är statens atten
finnas internationellt konkurrenskraftig livsmedelsindustri och pri-en

förutsättningar expandera. samhällseko-märproduktion med Frånatt
nomisk synpunkt kan ökad satsning på livsmedelsindustrin moti-en
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särskilt för denmed har näringatt staten ettveras ansvar en som
förutsättningarna för jordbrukspris-tidigare starkt påverkat genom

medfört jordbruket och denregleringen. Regleringen har över-att
förblivit hemmamarknads-delen livsmedelsindustrinvägande enav

internationell konkurrens. aldrigför Exportnäring och inte utsatts var
avlasta denför regleringen,målsättning utväg attutan snarare enen

prispressande överskott. Exportensvenska marknaden temporära var
industrin hocden icke konkurrensutsatta addärför det gällernär

följd regle-bullcprodukter tilloch inriktad påbetonad export avav
indu-innebar den icke konkurrensutsattamålsättning.ringens Det att

produk-femtedelar livsmedelsindustrins totalacirka fyrastrin med av
hade mycket liten erfarenhetsaknade ellervid EU-inträdettion av

jordbrukskooperativamarknadsföring livsmedel.internationell Deav
livsmedelsindustrin.denna deluteslutande iföretagen fanns nästan av

återfinnstill delen i denföretagen,multinationellaDe störstasom
andrafördel jämfört medlivsmedelsindustrin, harkonkurrensutsatta en

marknadsföringinternationelldet gällerlivsmedelsföretag när genom
de kan utnyttjamarknader ocholikakunskapsin syster-attgenomom

Åmarknader.snabbt komma in påländer förföretag i andra att nya
denföretag öka snabbt.från dessa Iockså importenandra sidan kan

multinationellt före-gränshinder kanmarknadssituationen ettutannya
produktionsförutsätt-där de totalatill det landflytta verksamhetentag

produkter detfortsätta sälja sina isamtidigtningarna bäst, attär men
bidra tillLivsmedelspolitiken Sverige måsteiflyttat från.land det en

utvecklarföretagen och sinmultinationelladesådan miljö stannaratt
bas.med Sverigeproduktion som

internationellamarknad och denmedlemskapet har EU:sMed
Därmed intelivsmedelsindustrin i Sverige.förmarknaden sagtöppnats

Marknadsöppningmarknadstillträde.automatiskt fårföretagen äratt
brist på livs-marknadstillträde. råder ingenDetdetsammainte som

livsmedelspro-skall svenskahård.Konkurrensen Hurmedel i EU. är
därför dede okända på kontinentenefterfrågas, dådukter kunna attär

denna marknadfunnits tillgå påhelt enkelt inte att
där-svenska livsmedelsproduktermarknadsföringoffensiv ärEn av

livsmedelspolitisk strategi.inslagen offensivviktigaste iför deett enav
flertaletför ökad sysselsättning. FörförutsättningökadEn ärexport en

erfarenhet internationellbristandelivsmedelsföretag Sverigei är av
jämfört med med-handikapp övrigaemellertidmarknadsföring ett stort

internationell marknadsföring livs-Utbildning iföretag.lemsländers av
den kompetenshöjandeviktig deldärför mycketmedel blir sats-aven

livsmedelsindustrin.ningen på
betydligtställer ocksåmarknadssituationenförändraderadikaltDen

utveckla produkter ochlivsmedelsindustrinkrav på attstörre pro-nya
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Livsmedelsmarknaden karaktäriseras marknad icesser. som en mogen
flertalet länder. ökat marknadsutrymmeEtt finns främst inom den
högförädlade delen marknaden. Svensk livsmedelsforskning, bådeav
offentlig och företagsanknuten, emellertid inte speciellt omfattande.är

ökad forskning ochEn satsning på utveckling därför nödvändig förär
marknadens krav.mötaatt

marknadssituationenDen ställer också högre krav på livsme-nya
delsindustrin främst det gäller känna vad konsumenterna pånär att av
marknaden vill ha för produkter och vad de beredda betala förär att
dessa. blir allt krävande.Konsumenten livsmedelsindustrinFörmer
gäller det bygga med konsumentkännedomposition och uni-att upp en
ka produkter har mervärde. Lyhördheten för konsumenternasettsom
krav kommer avgörande för framgång.att vara

möjligt den tidDet har inte varit på utredningen haft till sittatt som
förfogande utforma helintegrerad livsmedelspolitisk strategi. Denatt en
offensiva livsmedelspolitiska strategi här föreslås bygger påsom
samverkan mellan och näringen och omfattar nedan angivnastaten
förslag. förslagenTyngdpunkten i ligger på sammanhållet nationelltett

för livsmedelsforskning, kompetensutveckling och relevantprogram
förgymnasial utbildning livsmedelsindustrin, fortsattsamt ett program

för exportfrämj ande. kan ocksåNämnas Näringsdepartementet nyli-att
tillsatt kompletterande utredning skall och kommaövergen en som se

med förslag hur den svenska livsmedelsindustrin snabbtsåom som
på bästa klaramöjligt och kan omställningen till interna-sätt en mer
konkurrenssituation.tionaliserad

samordnat och ökat för forskning9.2.1 Ett program
utvecklingoch

Livsmedelsforskning och utveckling har avgörande betydelse för att
stärka livsmedelsindustrinsden svenska konkurrenskraft den föränd-i
rade marknadssituation EU-medlemskapet inneburit. Livsmedels-som
industrin verkar dag till övervägande del på konkurrensutsatti öppenen
EU-marknad. stark livsmedelsforskning också nödvändig frånEn är
samhällets och konsumenternas synpunkt.

Omfattningen livsmedelsforskningen totalti Sverige i dag liggerav
på 480-500 miljoner kronor år, de offentliga medlen utgörvaravper
80-100 miljoner Industrins ligger omkringkronor. FoU-satsningar

Härtill kommer forskning400 miljoner kronor år. inom under-per
förpackningarleverantörsledet rörande utrustning,t.ex. omm.m. ca- -
ungefärliga,200 miljoner kronor år. Siffrorna eftersom detär ärper
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vad forskning ochsvårt dra gränslinje mellan vadär äratt som somen
produktutveckling.

livsmedelsområdetsvenska forskningen på relativt inteDen är sett
livsmedelsforskningen fleralika omfattande jämfört med i andra EU-

livsmedelsindustrinländer. kan bero på inom EU totaltDet äratt sett
tillverkningsindustrin. flertaldelbranschen länder,den inom Istörsta ett

Belgien, har livsmedelsindustrinFrankrike, Holland och ochit.ex.
betydelseockså mycket nationelllivsmedelsproduktionen stor sam-en

också livs-handeln med livsmedel Forskningen påtidigt är stor.som
har därför tilldelats betydandemedelsområdet dessa länderi resurser

Danmark har till följd livsmedels-fåttoch hög prioritet. t.ex., aven
inriktningnationella betydelse och internationellaindustrins ettstora

väsentligtför livsmedelnationellt forskningsprogram ärsom mer om-
livsmedelsområdet Sverige.bedrivs på ifattande den forskningän som

har omfattande livs-utanförländer EU, Norge,Men även t.ex. en
norska forskningsprogram-tyngdpunkten i detmedelsforskning, men

grund fiskeri-och fiskproduktområdet påligger på fisk-met av
betydelse och likaså internationella inriktningnationellanäringens stora

på export.
konkurrentländema såledesviktigastedeI staten storasatsar resur-

livsmedelsom-forskningsprogram inomomfattande nationellaiser
för livsmedels-nationelltdäremot saknasrådet. SverigeI ett program

stärkas så denlivsmedelsforskningen börforskning. svenskaDen att
till utvecklingenoch kan bidraframträdande positioner inom EUnår av

samtidigtproduktionsprocesser.livsmedelsprodukter och Det är ettnya
och de befintligaför industrinvitalt och intresse attstatengemensamt

högskolor och forskningsinstitutvid universitet,forskningsresursema
vid antal högskolor ochdag bedrivs forskningenoptimalt.utnyttjas I ett

eller mål. minkoordinering Detuniversitet ärnärmare gemensamtutan
samordnat nationelltfå till stånduppfattning Sverige behöver ettatt

högskolor,livsmedelsområdet, där universitet,forskningsprogram inom
före-syfte stärkaindustrin aktivt samverkar iforskningsinstitut och att

livsmedels-utvecklingsprojekt inomkonkurrenskraft. Mångatagens
etablerade före-fortfarande drivas desektom måste givetvis storaav

stöd.statligttagen utan
möjligheter för forsk-ökadeforskningsbas i SverigestärktEn ger

enhetsaktforskningsprogram. EU:soch utnyttja Idelta i EU:sattarna
forskningspolitik, vilket inne-unionenssamlat1987togs ett grepp om

SyftetRomfördraget från år 1957.och tillägg tillbar ändringarvissa
forskning ochindustri ochstärka EU-ländemas ut-att genomvar
konkurrenskraftig.internationelltden bliveckling stimulera att mer

vilka specifi-fortlöpandebedrivs iforskningspolitikEU:s ramprogram
föroch ekonomiskt anslagbl.a. prioriteringaravseende påmedcerats
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olika ämnesområden. nuvarande fjärdeDet startade årramprogrammet
1994 och pågår år 1998.t.o.m.

indelat fyra aktiviteter:Programmet iär

forskning och utveckling FoU,-
samarbete tredjeländermed och internationella organisationer,-
resultat- och teknikspridning,-
forskarutbildning forskarrörlighet.och-

det fjärde har EU anslagit miljarder kro-Inom 110ramprogrammet ca
på FoU-delen, jordbruk och fiske tilldelats 5 % motsva-nor varav ca

miljarder kronor. jordbruk fiskerande 5,5 FoU inom och har benäm-ca
och det omfattarningen agroindustri, skogsbruk,FAIR-programmet

fiske och vattenbruk landsbygdsutveckling. byggerProgrammetsamt
på det tidigare s.k. agro-industriella Målet stärkaärprogrammet. att
konkurrenskraften och effektiviteten jordbruk, skogsbruk, fiskeinom

industrisektorer befrämjaoch relaterade landsbygdens utveck-samt att
nationella huvudansvaret förling. FAIR-programmet har Skogs-Det

och jordbrukets forskningsråd SJFR. ledningsgrupp be-Inom en
stående och Naturvårdsverket bevakarSJFR, NUTEK NUTEKav

livsmedelsindustriella forskriingsfrågorna.särskilt de
för närvarande arbetet formulera femtepågår medInom EU EU:satt

viktigt formulerarDet Sverige svenskär att snarastramprogram. en
på livsmedelsområdetforskningsstrategi så kan tillvara möj-att taman

påverka det femte innehåll förligheten att ramprogrammets attnu
kunna deltasedan aktivt i Påverkan kräver aktivt EU-programmet.

arbete.
livsmedelsforskning skulleEn ökad på i Sverigesatsning även

kunna till ökat nordiskt samarbete på forsknings-möjlighet ettge
området. underlättas någorlundaSamarbete givetvis ärparternaom
jämbördiga, fallet kan det underlättaså inte är parternamen om om
kompletterar varandra. nordisk forskningssatsningEn gemensam som
syftar till och erfarenhetsutbyte bör kunna fördelar församverkan ge

land.resp.

förslag:Mitt

innehålla samordnat ochoffensiv livsmedelspolitisk börEn strategi ett
forskning utveckling livsmedels-ökat nationellt för och inomprogram

forskningsinstitut och industriområdet där högskolor,universitet,
livsmedelsindustrins konkurrenskraft.aktivt samverkar syfte stärkai att
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denskall kunna hävdalivsmedelsindustrin Sverige sig i inter-Om i
forskningsnivån höjas. Särskildaocksåmåstenationella konkurrensen

skallmedelstora företagende små ochförböransträngningar göras att
Nationella ochutvecklingsarbetet.ochdelta forsknings- inter-kunna i
uppmärksamhet be-börmarknadsföringsaspekter inationella storges

nationellautvecklingsprojekten.och Detforsknings-dömningen av
särskilt övergripandekrävasamordning kanFoU-programmets att ett
livsmedelsforskning.nämnd förellerstyrelseinrättas, t.ex. enenorgan

åtgärderKompetenshöj ande9.2.2

omstrukturering. Ut-fortlöpandegenomgårLivsmedelsindustrin en
första skerparallella spår. detFörtvå delvisvecklingen går i en

livsmedelsproduktion. För-processanpassadalltövergång till meren
kunskaperdå också godakrävslivsmedelskunskapertraditionellautom

kvali-informationsteknologi ochreglersystem,ochstyrsystemt.ex.om
bl.a.utveckling, vilketteknisksnabbandra skertetskontroll. detFör en

slutskedet produk-framför alltarbetsuppgifter ienklareinnebär att av
lagerhantering.gällerautomatiseras. Detsammationskedj an

kvalificeradalltmerblipåLivsmedelsindustrin vägär att pro-en
alla nivåer inomde anställda påpådär kravenduktionsprocess
behövs därförframtidenstiger. Förföretagen successivt mötaatt en

för allakompetensutvecklingochutbildningpåomfattande satsning
och öka insatsernaföretagenanställda måstedeanställda. För ta ansvar

studier har visatvidareutbildning. Tidigareochför kompetenshöjning
kom-minst påbranscherdelivsmedelsindustrin satsaräratt somen av

de anställda.förpetensutveckling
anpassadutbildningdagiGymnasieskolan förmår inte ärsomge en

bageriindustriyrkenatraditionella inomdekrav. samttill dagens För
särskilda inomfinnscharkuteriindustrinslakt- ochinom program

finns bara industri-yrken/branscherövrigagymnasieskolan. ettFör
förprofil- varkenlivsmedelsindustrinlyckatsinte engeprogram som

ungdom.kompetentönskar rekryteraeller industrineleverna som
sittlivsmedelsindustrin harinomArbetsmarknadens parter genom

kompe-Yrkesnämnd kartlagtLivsmedelsbranschenssamarbetsorgan
konstaterar iframtiden ochinförtensbehovet rapport attenman

utbild-med skolanskompaktföruttryck missnöje"Företagen ettger
hantverksbetonade yrkenförLivsmedelsprogrammetning. menpassar

lika bradetDärför uttrycker viprocessindustrin. ärför attattinte man
särskiltskälfinns starkayrkesskolan. " Detden gamlafår tillbaka att se

kravoch marknadensindustrinstillutbildningentill att nyaanpassas
utbildningslinje.attraktivsamtidigt bliroch en
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Den högre utbildningen och forskningen inom jordbruks- och livs-
medelsområdena bedrivs vid rad olika institutioner. De olika institu-en
tionerna bedriver forskning inom rad olika områden tyngd-en men
punkten finns inom det traditionella jordbruksområdet med djur och
växtodling. framtidenFör behövs starkare integrering mellan deen
olika områdena så det finns koppling till hela livsmedelskedjanatt en
där den slutlige konsumenten står i centrum.

Den marknadssituation råder i det internationella utbytetnya som nu
med livsmedel ställer också krav på marknadsanpassning och ökadnya
kompetens vad gäller marknadsföring, speciellt internationell mark-
nadsföring. För livsmedelsbranschens speciella behov saknas i dag
relevant undervisning inom utbildningssystemet. ökat utbyteEtt mellan
företagen och utbildningsväsendet skulle bidra till öka intlödetatt av
både idéer och kompetens till livsmedelsindustrin.nya

Kunniga, medvetna och kritiska konsumenter måste iär ett en
marknadsekonomi. Många familjer lever i dag med mindre ekonomiska
tillgångar tidigare. då angelägetDet använda deän är att resurser man
har formi tid och kunskap på bästa sätt.av pengar,

samhälletsFrån sida kan bidra med öka människors kunskapattman
livsmedelsfrågorna. kunskapDenna har betydelse för valetstorom av

produkter i påverkar hälsan,sin hushållens ekonomi ochtursom
tidsanvändning miljön.samt

kunskap förr byggdesDen i hemmet måste dagi ersättassom upp av
utbildning. Undersökningar visar dagens ungdom i både grund-att
skolan och gymnasieskolan har dåliga kunskaper livsmedelsfrågor,i
hushållsekonomi konsumtionensoch inverkan på miljön. Kunskaper

hantera sin ekonomi måste grundläggas i år. frågorDessaattom unga
matlagning och livsmedelsfrågor hanteras i dag huvudsakisamt av

hemkunskapen har för kort till förfogande.tid sitt Skolans grund-som
läggande undervisning i vardagskunskaper bör därför tidges mer

för hemkunskapen ökar, samtidigt vardags-att utrymmetgenom som
kunskapema också integreras i andra exempelvis samhällskun-ämnen,
skapen.

Konsumentorganisationerna fyller viktig funktion det gällernären
utbildning och information för de konsumenter lämnat skolan. Visom
har i Sverige lång tradition det gäller folkbildning. De klassiskanären
föredragen och studiecirklama viktigt instrument det gällerutgör ett när
kunskapsutveckling det breda och omfattande slag livsmedels-av som
frågorna kräver. Kompletterad med användandet teknik ochav ny nya
mötesfonner kan konsumenternas stödjas och kunskaperengagemang
utvecklas.
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förslag:Mitt

tillgodoseinriktas på delivsmedelspolitisk böroffensivEn strategi att
alltmerkompetenskraven frånochhöjda utbildnings- processin-en

därför viktigtlivsmedelsindustri.internationell Detriktad och är att
för alla kategorierkompetenshöjande åtgärder vidtasochutbildnings-

utvecklas ochskall kunnalivsmedelsindustrin Sverigeanställda för iatt
viktig höjdkonkurrensen.internationella Inte minst ärdenmöta en

denmarknadsföring.internationell En översynkompetens inom av
livsmedelsutbild-syfte skapabörutbildningen igymnasiala göras att

behov.samtligaförning
utökad tid för hem-stärkasbörkunskaperKonsumenternas genom

vardags-förökatgymnasieskolanochgrund-kunskap utrymmei samt
samhälls-hör hemma,naturligtdedärdekunskaperna t.ex.i ämnen

kontinuerligtstärkaskunskaper bör ikunskapen. Konsumenternas
konsumentorganisationernasstöd tillutökatvuxenlivet ettgenom

arbete.

exportfrämjandeforfortsatt9.2.3 Ett program

konkurrens.internationellhårdarealltLivsmedelsindustrin möter en
till tredjevidutgårexportstödet exportinnebärGATT-avtalet att som

internationellEntill år 2001.med 36 %reducerasland måste ny
inleds årexportstödetneddragningarfortsattaförhandlingsrunda avom

öka på EU-konkurrenstrycket kommer attinnebär1999. Detta att
finnamåstegradhögreiproduktionPSU-företagensmarknaden när

på livsme-kravökadeställerhemmamarknaden. Dettapåavsättning
intematio-ochproduktfömyelsegällerdetSverigedelsindustrin i när

marknadsföring.nell
livsme-dentillframSverigeisågsjordbruksvarorExporten av

dvs.överskottsproblem,främst1990år ettreformendelspolitiska som
bulkpro-elimineras exportskulleöverskottprissänkande avgenom

slaktkroppar.eller halvahelaochmjölkpulverformdukter i t.ex.av
utprägladbetonad ochhocad utankaraktäriseradesExporten som

produktio-påavgifterfinansieradesExportenexportinriktning. genom
målsättninghade attreformenlivsmedelspolitiska av-Den somnen.

efter-förendastskulleJordbrukaren ersättashelt.exportstödetskaffa
pålönsamtkunde exportvad avsättasinklusiveprodukter,frågade som

reduceradesexportstödminskatföljdSomexportbidrag. avutan en
Regeringen1990-1992.årenjordbruksvarorväsentligtexporten av

medlem-tillanpassningenled i ett1992,emellertid år ettbeslutade som
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skap i EU, särskilt exportbidrag föratt köttprodukterett ochge ost, som
bedömdes ha konkurrensfördelar på EU-marknad.öppenen

Exporten förädlade livsmedel har främjats sedan år 1982av genom
särskilt Swedishett Food Promotion, inom för Export-program, ramen

rådets verksamhet. Programmet bytte till "Food From Sweden"namn
1985 och verkade fram till år 1992, då den nuvarande organisationen
med särskild Styrgruppen för livsmedelsexport,styrgrupp, tillsattesen

Statens jordbruksverk. De exportfrämjande åtgärderna harav finan-
sierats med s.k. regleringsmedel.

För perioden 1992/93-1995/96 ställde regeringen 60 miljoner kro-
till förfogande för exportfrämjande åtgärder för svenska förädladenor

livsmedel. I motiveringen svenska livsmedelsägs hålleratt högen
kvalitet, bl.a. eftersom det svenska klimatet svenska jordbrukaregör att
använder mindre mängder kemiska bekämpningsmedel och handels-
gödsel sina utländska kollegor.än Satsningen kommaär sättett att
igång med till bl.a. EG-marknaden.export Ytterligare 17 miljoner
kronor har för exportfrämj ande åtgärderavsatts fram år 1997.t.o.m.

Food From Swedens målsättning medverka tillär ökadatt export
i Sverige förädlade livsmedel, främst baserade på svenska jord-av

bruksråvaror. Detta skall ske i projektsamverkanatt underlättagenom
för fler företag börja ökaatt sinexportera stärkaexport samt attresp.
profilen för svenska livsmedel utlandet.i Medlen skall främst användas
till projekt syftar till att:som

öka kunskaper och kompetens inom industrin avseende strategi--
utveckling, handlingsprogram och exportmarknadsföring livs-av
medel öka kunskaperna eller delvissamt förändrade förut-om nya
sättningar för svensk livsmedelsexport;

underlätta förbättraoch marknadsföringen svenska livsmedel,av-
mässdeltagandet.ex. eller andra länderaktiviteter;genom

utveckla och marknadsföra svensk livsmedelsprofilen gemensam-
kan fungera komplement till företagens profil;som som egen

utveckla marknadsbevakning, kontakt- och nätverksbyggande-
främst inom Europa.

Projekten samfinansieras Food From Sweden och deltagande före-av
tag.

Food From Sweden och dess föregångare har först efter EU-med-
lemskapet kunnat främja all förädlade livsmedel.export Dess-av
förinnan kunde endast inrikta sina åtgärder på de företag till-man som
verkade frihandelsprodukter ingick i vårt frihandelsavtal med EGsom
och EFTA-ländema, med undantag för och beredda köttprodukterost
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exportbidrag. DetsärskiltEU-medlemskapetföretvå årunder gavssom
ochprodukterutbudbegränsat ettrelativt0rdandramed ett avvar

Fooddelta Fromkunde iSverigeiföretagantalbegränsat som
verksamhet.Swedens

jäm-framgångsrik. Ilivsmedel har varitförädladeExporten av
förädlade livs-hartotaladen exportenmed varuexportenförelse av

1990-1995.periodenundertillväxttakthögreuppvisatmedel en
förädlade livs-förhögreÖkningarna varitexportvärdet har ävenav

beroende påjordbruksprodukter överattobearbetadeförmedel manän
jord-medanexportverksamhet,kontinuerligbedrivakunnatåren en

förädlade livs-Andelenöverskott.vidfrämstbruksvaror exporterats
år56 %ökat frånlivsmedel harochjordbruksvarormedel i exporten av

1995.årtill 68 %1990
år 1995frånverksamhetutökadeSwedensFood From som

ställerföretagantalutökatochproduktersamtligaprincip ettomfattar i
gällerDettaresursmässigt.ochpersonelltorganisationenkrav påstörre

kontinuerligbedrivit export-intetidigareföretagminstinte när ensom
ochprojektsamverkan export-formerolikadelta ivillverksamhet av

gällerDetsammaöka sinalternativtbörja export.förutbildning omatt
frånhittillsharSwedenFood Fromskall prioriteras.marknadernya

markna-antalbegränsatprioriterateffektivitetssynpunkt ettochresurs-
USA-mark-delaroch vissaEU-marknadendelarNorden,der i avav

naden.
nordiska länder-nännarknader. DetillmedbörjarAll exportexport

därförbedömsmarknaderEU-ländemasolikadeochmarknadernas
flertaletförmarknadernaviktigastedetidöverskådligunder att vara

livsmedelsföretag.exporterande
speciellamedföretagförhar vissaPolenochländernabaltiskaDe

exportmarlmader,viktigablivitoch glass,matfettprodukter, ment.ex.
marknadsför-snabbaochimportlagstiftningiändringaroförutsedda

länderdessatordesiktPåexportvolymen.påverkatstarktharändringar
ryskadendellivsmedel. Denimportörerbli änexportörer avavsnarare

livsmedels-exporterandeförintressantkanmarknaden mestvarasom
ochnärhetsinMoskvaregionernaochPetersburg-företag Stär genom

befolkningen.hosköpkrafthögarelativt
Konkur-Sydostasienländerna i ärtill stor.förPotentialen export

mycket inten-därförlivsmedelsexportörer ärvärldensfrån storarensen
ochstyrkafinansielldet krävsbedömsmarknader. Det attpå dessasiv

marknaderpå dessaresultatnåförutsträckning attuthållighet i större
Sverigefrånlivsmedelsexportmarknader. Förnärliggandepåän mer

marknadsföringsinsatser.och aktivalångsiktigakrävastorde
ansvarigorganisationnationell ärharEU-länderSamtliga somen

livsmedel.exportfrämjandeför av
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En viktig förutsättning för svenska exportframgångar på livs-
medelsområdet livsmedelsindustrin i Sverigeär efteratt EU-inträdet får

konkurrensförutsättningar det gäller nationellaäven närsamma export-
främjande åtgärder övriga EU-länders livsmedelsindustrier. Allsom

kräver långsiktiga åtgärder och kunskapexport det andra landet. Iom
det arbetet bör våra invandrares kunskaper användas.

Det bör särskilt framhållas dettai sammanhang exportstöd föratt
enskilda produkter till tredje land endast kan EU, enskildages av av
medlemsländer.

förslag."Mitt

En offensiv livsmedelspolitisk bör innehållastrategi nationelltett pro-
för exportfrämjande åtgärder. Food From Sweden bör fort-gram ett

för exportfrämjande åtgärder för svenska livsmedel.satt Denansvar
utökade varuomfattningen, fler exportforetag och marknadernya

ökademotiverar formresursinsatser personali och ekonomiskaav re-
för Food From Sweden.surser

9.2.4 Konkurrensneutralitet för livsmedelsindustrin

Den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft påverkas i alla
led särskilda kostnader för miljöåtgärder, bestämmelser rörandeav
djurskydd, kontrollkostnader för livsmedelstillsynen, energiskatter, pro-
duktskatter Många dessa bestämmelser och kostnader behöverm.m. av
inte de avviker från andra EU-länderäven enbart tillom vara- -
nackdel konkurrensen,i de kan också påverka kvalitetenutan gynnsamt
hos produkterna och därigenom underlätta deras marknadsföring. De
kan också påverka produktionskostnadema, deni mångynnsamt t.ex.
djurskyddsbestämmelser leder till friskare djur. I vissa fall deger
fördelar till konkurrenter andrai länder med lindrigare lagstiftning.
Utredningen har gjort jämförelser med första handi Danmark därför att
dansk jordbruksnära livsmedelsproduktion den främsta konkurrentenär
till svensk produktion.

Miljökrav

Livsmedel har relation både till miljöfrågornanära och till jord-en
bruksfrågoma. En de aspekter viktig för den svenska livs-ärav som
medelsindustrins framtid inom EU liksom i övrigt internationellt hurär
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harMiljöfrågomautvecklas.kommerkonkurrensvillkoren att en
miljövänligochmiljöriktigmedförtvilketbetydelse,växande att pro-

konkur-innebäraoch kommerinnebärinneburit, attduktion har en
marknader.berördapårensfördel

V miljökravfråganpåfinna strängaförsöktharForskare att omsvar
och kanskekonkurrenskraft-förlustresulterar ilandgenerellt i ett av

miljökrav. Empi-med lägreländertillflyttarföretagmedochtill att
påverkatsinteomlokaliseringochhandelstödjerstudierriska attsynen

kostnadernafördelsökravenmiljuppfyllandet attförkostnaderna avav
dellitenendastländernaflestadeiökravenmiljuppfylla ärför avenatt

margi-skiljer sigmiljökostnademafördelskostnadema, atttotalade
någorlundagodtagitindustriländerallt deframförmellannellt som

miljökrav.likartade
deendast påregeringar,ocksådelenför denochföretagen,Ofta ser

och intemiljökravtilllevaför strängakostnadernakortsiktiga att upp
förnyelse.framtidsinriktadifördelarnalångsiktiga termerdepå avmer

i Sverigelivsmedelsindustrinkonkurrenssituation nudenI somnya
miljödebattenföljaframtidsinriktat synsätt attbefinner sig är ett noga

brulcningsmeto-miljövänligadestimulerajordbruksskedetredan ioch
förefaller bliproduktEko-mjölken ärviktigt.mycket t.ex.derna somen

gårdjurskötselnförRegler attkonsumenten.efterfrågadalltmer somav
födaAttkonsumenterna.hosfå gehörkanmotiveraoch vege-redovisa

med-illustrerar synsättmalda kadaver ettmeddjurätandetabiliskt som
i vissaaktörernakriteriervilkaifrågasättande styrstarktfört somett av

kontinenten.pålivsmedelssektomdelarländer inom av

Miljökostnader

begränsasyftar tillmiljöregler attDanmark harochBåde Sverige som
vattendrag.tillutsläpp

kvävegödselhandelsgödsel. För mot-påmiljöskatterharSverige
fosfor-kvävegödsel. Påpåpriserna20-25 %skatten renavsvarar

%omkring 10kadmium,påskatt motsvarargödsel finns avsomen
någraFinland har inteDanmark och mot-fosforgödsel.påpriserna ren

överskridandevidstraffavgiftDanmark harskatter,svarande avenmen
kvävegivor.tillåtnamaximalt

förgenomsnittbekämpningsmedel ipåmiljöskatterharSverige som
Danmark harpriserna.ungefär 4 %medelsådanaalla motsvarar av

list-påmed %27markherbiciderochinsekticiderförmiljöavgifter
på list-med 13 %fungiciderherbiciderövriga samtoch förprisema

priserna.
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Sammanfattningsvis har Sverige och Danmark likartade regler på
detta område, de svenska gödselskattema saknar motsvarighet ochmen
innebär konkurrensnackdel. I Danmark återförs dessutom avgifts-en
intäkterna till jordbruket de används till finansieringattgenom av ex-
portbefrämj ande åtgärder.

Övriga EU-länder har betydligt mindre restriktioner dettapå område
med undantag för Nederländerna har restriktioner liknande desom
skandinaviska.

Djurskyddsbestämmelser

EU:s djurskyddsdirektiv minimidirektiv tillåterär enskilda med-som
lemsstater ha regler. Danmark följersträngare regleratt EU:s medan
Sverige har betydligt högre djurskyddskrav. skillnaderDe som upp-
märksammats de svenska utrymmeslcraven förär slaktsvin på-som
verkar arbetskostnader och byggkostnader, framför allt förbudet imen
Sverige använda antibiotika tillväxtbefrämjandei syfte.att Motsva-

förbudrande finns inte i Danmark. Deras liberalare regler för använd-
ning antibiotika, skulle helt oacceptabla i Sverige, har storav som vara
betydelse för smågrisuppfödningen i Danmark. Genom användning av
antibiotika kan i Danmark genomföra tidigare avvänjning ochman
uppnå andra fördelar i hälsostatus i Sverige endast harm.m. som
kunnat hjälpuppnås med förbättringar i djurmilj ön.av

Skillnaderna mellan svenska och danska bestämmelser medför
högre produktionskostnader griskött i Sverige. Vissa beräkningarav
tyder skillnadenpå kan omkring krona kilo.att Dessutomvara en per
ökar arbetsbehovet i svinskötseln. Andra beräkningar tyder på lägre
kostnadsskillnad. Sådan beräkningar svåra bl.a därför deär göra,att att
hårdare svenska reglerna också har sidor dels lägregynnsamma genom
kostnader för friskare djur, dels fördelar i marknadsföringen.genom

Energiskatter

Energibeskattningen skiljer sig mellan Sverige och Danmark i Vissa
avseenden. Det svenska jordbruket betalar betydligt högre skatter. För
livsmedelsindustrin skillnaderna mellan länderna mindre.är

I Sverige betalar lantbrukare energiskatter i omfattningsamma som
privatpersoner. eldningsoljaFör lätt utgår allmän energiskatt frånsom
den juli kr/literl 1997 0,73 och CO2-skatt med kr/liter.1,05är För
dieselolja miljöklass 3 utgår såväl energiskatt med 2,14 kr/liter som
COZ-skatt med lcr/liter. elektricitet1,05 För den allmänna energi-är
skatten 0,138 kr/kWh.

8-17-0455
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energibeskattningenTillverlcningsindustrin har i Sverige lättnader i
för energislagIndustrin betalar således andrajordbruket saknar. änsom

allmän energiskatt och endast 25 % C02-drivmedel inte någon av
skatten.

drivmedel med energi- och COz-skatter. Moms-Danmark belastasI
kan emellertid dra energi-lantbruketpliktig verksamhet som t.ex. av

diseloljaCOz-skatten. gälleroch del Dettaskatten även somav
Danmarks lantbru-transportsektorn.lantbruket men inte ianvänds i

lågendast behöva betala C02-klar fördelkare har således att enaven
skatt.

möjlighet tilläm-medlemsländernamineraloljedirektivEU:s attger
vid användning ifrån skatt på mineraloljabefrielsenedsättning ellerpa

flestade länder.möjlighet utnyttjarbl.a. jordbruket. Denna

på ölProduktskatten

utlandsresa,tullfritt införa literkan 15Svenska konsumenter per som
införselregel tullfri 110frånundantag EU:stidsbegränsatett avom

kraftigt,gränshandeln ökathar medförtliter öl utlandsresa. Detta attper
lägregrund den betydligtoch Danmark, påmellan Sverigespeciellt av

beräknasDanmark. totala ölkonsumtionenDenproduktskatten på i
miljoneröl år 1995, 100miljoner literha till drygt 575uppgått varav ca

sedan fore-med miljoner literökning 45utländskt öl-liter öl caenvar
samtidigt medsvensktillverkat öl sjönkKonsumtionengående år. av

således ökat, inteharKonsumtionenmiljoner liter.drygt sju menav
produktbeskattning.följd skillnaden iöl, tillsvensktillverkat avav

ochgränshandeln mellan Danmarkskeddeutveckling iparallellEn
Danmarknackdel, ända till dessdansk bryggerinäringsTyskland, till att

har denden januari 1997produktbeskattning. Från 1anpassade sin
den danska.i nivå medsänkts, inteproduktskatten påsvenska men

gränshandelntillräcklig försänkningdennaåterstårDet är attatt se om
och bryggeri-"nonnal" nivå,reduceras tillDanmark skallmed en mer

konkurrensneutrala marknads-skulle fådärmedSverigenäringen i
dansk bryggerinäring.medförhållanden

och förädlingprimärproduktionEU-stöd till9.2.5

jordbrukettillInvesteringsstöd

jordbruketinvesteringsstöd tillinföra EU:shar beslutatSverige att
år förmiljoner kronoruppgår till 120Stödetfr.o.m. år 1997. per enca
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treårsperiod, miljoner75 kronor svensk nationell finan-utgörvarav
siering och 45 miljoner kommer från EU. Av dessa medel föreslås
totalt 40 miljoner kronor för mål 6-området.avsättas

Stöd kan lämnas för investeringar till miljöförbättringar och djur-
skyddsåtgärder till kompletterande verksamhet inom företaget.samt I
de sju nordligaste länen kan stöd dessutom lämnas för investeringar

förbättrar produkternas kvalitet, minskar produktionskostnadernasom
förbättrar levnads- och arbetsvillkoren för dem verksammasamt ärsom

inom företaget.
Investeringarna får emellertid inte leda till produktionsökningar

inom gris- och fjäderfásektorema. beslutFör bidrag till investe-om
ringar inom mjölksektom krävs företaget har tillräcklig mjölk-att en
kvot. Stödandelen varierar mellan 35-45 % i Norrland och 20 % i
övriga delar landet. stödbeloppHögsta varierar mellan 300 000-av
600 kronor000 i Norrland och högst 150 000 kronor i övriga delar av
landet.

Investeringsstöd till förädling försäljningoch jordbruksprodukterav

Stödet syftar till främja konkurrenskraften jordbruketi och livsme-att
delsindustrin. Stödet för investeringar i förädlingsledet för-ges som
bättrar och rationaliserar bearbetningen och avsättningen jordbruks-av
och skogsprodukter. En målsättningarna mervärde förär attav generera
primärproducentemas produkter. I särskilt programdokument förett

finnsperioden 1995-1999 angivet inom vilka sektorer investe-som
stödberättigaderingarna och till vilket belopp. Stödet i målär 6-är

området maximalt 21,5 den godkända% investeringen, och i övrigaav
landet maximalt Totalt för femårsperioden17,5 %. 1995-1999 utgår ca
350 miljoner stödbelopp,kronor i dvs. 70 miljoner kronor år.ca per
Detta stöd har medfinansieringhög från EU, 70 %.en ca

Stödet har speciellt betydelse för den råvarunära produktionen.stor
Ansökta belopp betydligtöverstiger tilldelade miljo-De 40resurser. ca

kronor anslagits på köttområdet för tvåårsperioden 1995-t.ex.ner som
1996 ättedel inkomna ansökningar.motsvarar en av

förslag:Mitt

ökatEtt utnyttjande E Uzs investeringsstöd till jordbruket kanav vara
särskilt med hänsyn till merkostnaderna till följdmotiverat natio-av
nella utformandetsärregler. Vid det för EUzsprogrammetav nya
investeringsstöd för industrin bör ökas för förbättraattresurserna

jordbrukets och industrins konkurrenskraft.
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Småföretagssatsning9.2.6

Östersund genomfördes studier under årtvåGlesbygdsverket iVid
syftelivsmedelsföretag. studiensDenrörande småskaliga1996 varena

livsmedelslagen, påverkarframför alltEU-lagar,hurundersökaatt nya
till kött-begränsadeslivsmedelsföretagen. Projektetde småskaliga

verksamhet olika myndighets-hade i sinmejeriföretag. Företagenresp.
Livsmedelsverket, Jord-miljökontor,med kommunernaskontakter -

Vägverket.bruksverket och
kontakter medhaftde hade positivaFlera företagen attuppgavav

enligt livs-för tillsynenbl.a.miljökontorsin kommuns ansvararsom
miljöskydds-ochdjurskyddslagenhälsoskyddslagen,medelslagen,

förelågdetmyndigheter och företagfrån bådelagen. ansågs ettDet att
för öka kun-myndigheternautbildningsbehov hosömsesidigt att-
för öka kun-hos småföretagenvillkor,småföretagensskapen attom

feletagerande.myndigheternas "Detförmotiven störstaskapen om
finns livs-varandra. Varförpå kunskapertroligtvis på bristberor om

verksamhetsmåskaligförarbetsvillkorentillmedelslagen Hur är en
småföretagare, bådeochmyndighetermellanfler kontakterbehövsDet
för olika branscherinformationsmaterialcentral nivå.på lokal och Bra

kontakternaföretag. Omskallhjälpbehövs när startamansom
troligtvisrimliga kommerställs blir vioch kravenunderlättas attsom

fler småföretag "- - -.
uppgiftmedsärskild delegationtillsattnyligenhar attRegeringen en

Småföretagsdelega-småföretag-förtillväxtförutsättningamaförbättra
det arbetebl.a. kompletterauppgifter ingårdelegationenstionen. I att

regelrefor-ochmed avregleringRegeringskanslietpågår inomsom
konkurrensförutsättningarskillnader iuppmärksammamering samt att

reducera dessasöka lösningar förochföretagmellan ochsmå attstora
regel-komplicerade"onödigtdirektivenframhålls iskillnader. Det att

gångerinnebär mångauppgiftslämnandepåmängd kravochverk en
inklusive kooperativasmå företagochförbelastning entreprenöreren

dem kanför företagen ochbetydelsehar vissaMånga reglerföretag. av
för desynnerhetverksamheten. kanpå Deinverkan ibetydandeha en

överblicka ochsvåraoftaföretagenoch smånyetablerade attvara
företagen-ofta de småsaknarföretagskillnad frånförstå. Till stora

nåomfattning förtillräckliglitenhet ipå grund sin attresurserav -
på administrativakunskap.överblick och Bristenerforderlig resurser

verksamheten kanför denkrävs operativadevid sidan somresurserav
medkonkurrensensmå företag iinnebära missgynnasdärför storaatt

1996:70.Dir.sådana "företag besitter resurser.som
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Till detta kan läggas det gäller livsmedelsproduktionnäratt krävs
kunskap förutom i företagsekonomi och det företagsekonomiska-
regelverket kunnandeäven livsmedelslagstiftningen, dvs. detom-
omfattande regelverket för livsmedelstillverkning, märkning och för-
säljning livsmedel. Därtill krävs kunskap de offentligaav kon-om
trollåtgärdema för livsmedel för det enskilda företaget kansom vara
mycket kostsamma.

I Småföretagsdelegationens uppgifter ingår lämnaäven konkretaatt
förslag till hur information bl.a. regelverk och stödsystem kanom
spridas till de företagen.små

Den andra studien genomfördes vid Glesbygdsverket år 1996som
småskaliga livsmedelsproducenterstog exportsatsningar tillupp EU-

marknaden. Inledningsvis framhölls svenska livsmedelatt i dag har
förutsättningar konkurrenskraftiga påatt EU-marknadenvara attgenom

"svenska"värna värden hälsa, kvalitet och miljö.om Detsom en ren
betonades särskilt små livsmedelsproducenteratt måste för lyckasatt
med sina exportsatsningar ha kontakterrätta och tillräckligt med
ekonomiska för effektivt kunna kommaatt igång medresurser export-
verksamheten. Studien fastslog för kunna inleda förtjänst-att att ett
givande exportarbete bör livsmedelsproducenten ha klar strategien
och verksamhetsidé, unik produkt och uthålligenvis före-samt en
tagsledare. Dessa företag bör vidaretyper nischorienterade,av vara

på psykologiskt och geografiskt närliggandesatsa marknader, och
välja samarbetspartner. Vi kan dra slutsatsennoggrant producent-att

samverkan verkar bra alternativ för dessaett företag.vara typer av
Genom samarbeta har de barainte möjlighetatt minska kost-att
naderna förknippade med kanDe erbjudaäven de utländskaexport.
inköparna svenskt sortiment vilketett producenternagemensamt gör att

får starkare förhandlingsstyrka "en - - -.

förslag:Mitt

Det föreslagna för exportfrämjande åtgärderprogrammet Foodgenom
From Sweden bör omfatta särskilda detsatsningar gällernär export-
utbildning och exportsamverkan för små och medelstora företag.
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Jämställdhet9.2.7

skallochkvinnormål mänövergripandeJämställdhetspolitikens är att
väsentligaallamöjligheter inomochskyldigheterrättigheter,ha samma

till maktlika tillgångbl.a. haskallochKvinnorlivet. mänområden av
ochutbildningutvecklingsmöjligheter inominflytande, haoch samma

barn.ochmed hemarbetetförarbetsmarknad samt ansvarsamma
livsmedels-tillgängligtfinnsmaterialstatistiskaDet omsom
underlagetlöner. Avochskillnader kvinnorsi mänspåbranschen visar

ochförlönesättningolika mänpåberorskillnadernaframgår inte om
behovetpåvisararbetsuppgifter. Dettaolikapåellerkvinnor av en

till deorsakernabelysertydligarepå sättstatistikobjektiv ettsom
kompetensutvecklingmåsteDessutomföreligger.löneskillnader som

irationaliseringar inteeventuellasåoch kvinnorbåde atttill mänges
bristandegrundpåkvinnordrabbar mänänutsträckning avstörre

kompetens.
skulle kunnamatkunskapspeciell tasoftaharKvinnor somen

dekandettabranschen. Förinisch-småföretagförtillvara startaatt
förproblemanvändas. Ettför kvinnorsmåföretagarlånenspeciella

produkterna. Ett sättavsättningenoftaglesbygdismåföretagare är av
handelsgårdardenikan typproblemetlösa att avatt sammanvara

konsthantverk.gällerdetvanliga närärsom

övervägandenRegionalpolitiska9.2.8

regional balansitill Sverigebidraskalllivsmedelsproduktionen ettOm
klartmedtransportpolitikkrävs ettsysselsättningökadtilloch en

angivetbeslutRiksdagensmål. ettregionalpolitisktdefinierat om
efterbedömsjärnvägstrañkenlönsamhetsmål för järnvägen gör att

samhällsekono-efteroch intelönsamhetskriterier,företagsekonomiska
ned ochskärstransporttjänster tran-utbudetinnebärmiska. Det att av

strävandenaocksåmotverkas attDärigenomökar.sportkostnaderna
regional balans.iSverige"rundare"skapa ett

deändras,kan intekonfigurationgeografiskaSveriges geo-men
transportkostnadssynpunkt reducerasfrånavstånden kangrafiska

och påNorrlandiLivsmedelsproduktionenåtgärder.statligagenom
tillavståndenlångadetransportkostnadsnackdelGotland har genomen
tillMellansverigeSyd- och ävenhand iförstamarknadema i men

exportmarknaderna.
stöd-eller inomtillfrån,fördagTransportstöd i transporterges

Väster-Norrbotten,länennordligastefyradeområdet utgörs avsom
GävleborgsdelarvissaVästernorrlandoch samtJämtlandbotten, av
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län, Dalarnas län och Värmlands län. Stöden varierar inom de olika
transportstödszonerna mellan 10 % och 50 % de stödberättigadeav
transportkostnadema. För budgetåret 1997 beräknas kostnaderna för
det norrländska transportstödet till 303 miljoner kronor. Kostnaderna
för transportstödet för Gotland beräknas till 175 miljoner kronor 1997.

budgetpropositionenI för 1997 aviserar regeringen sänkningen av
stödnivåema med fem procentenheter i samtliga transportstödszoner i
Norrland översyn transportstödetsamt bl.a. med hänsyn till huren av
det skall stimulera utvecklingen företagen.av

Mitt förslag."

Sverige måste utvecklas till rundare land med hjälpett tran-av en
sportpolitik med klart regionalpolitiskt mål.ett Transportstödet är ett
mycket viktigt regionalpolitiskt förinstrument utveckla och bibe-att
hålla företag hela Sverige.i Det transportstöd funnits många årisom
måste bibehållas och utvecklas för balansera rådande geografiskaatt
skillnader Sverigei och bidra till minska konkurrensnackdelarnaatt för
livsmedelsindustrin Norrland och påi Gotland.

9.2.9 Ekologisk produktion och förädling

Sverige har flerai avseenden mycket förutsättningargoda för ekologisk
produktion. Marknaden för ekologiska KRAV-produkter och andra
ekologiskt certifierade produkter i Sverige ochväxer i övriga EU-
länder.

EU-medlemskapet möjlighet till stöd för miljösatsningar inomger
primärproduktionen förordning EEG 2078/92. Inom förnr ramen
EU:s strukturfonder finns stödmöjligheter syftar till främjaattsom
produktion och förädling ekologiska livsmedel.av

I Sverige har miljoner50 kronor år för det s.k. miljö-avsattsper
ersättningsprogrammet under perioden 1995-1997 för information,
utbildning och demonstrationsprojekt rörande ekologiskt jordbruk. För
åren 1998 och 1999 har 20 miljoner kronor Inom miljöersätt-avsatts.
ningsprogrammet möjlighet till kunskapsutveckling i producent-ges
ledet medan kunskapsutveckling inom förädlingsledet faller utanför det
nuvarande miljöstödets ram.

Enligt regeringens direktiv till Statens jordbruksverk vid utform-
ningen den svenska aktionsplanen för ekologisk produktion syftetav är

uppnå 10 % den odladeatt arealenatt ekologiskt odladär år 2000av
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olikaavseende påproduktionen medekologiskadenbreddmed en av
produktionsgrenar.

produktionekologiskåtgärder förmarknadsfrämjandetillStöd
1995/96för budgetåretochmiljoner kronormed1994/95 4utgick år

miljoner kronor.med 3
bra detprodukter till prisgodaprodukter,färskaprodukter,Rena -

livsmedel.ekologiskaför framtidensambitionenformuleraär sätt attett
livsmedelsområdetväxande pådagkvalitetstänkande i ärDet om-som

fárskvaror.livsmedelnärproduktion vissapå t.ex.fattar bl.a. krav av -
kvalitetvid givenpris ärenbartdag inteiDet är somenvarans --

Konkurrensornrådetlivsmedelssektorn. växerkonkurrensmedlet inom
intematio-den alltutvecklas inomkonktu-rensmedeloch mernya

uppfyllandetochEkologisk odlinglivsmedelssektorn.naliserade av
konkurrensmedel på den inter-viktigamiljökravinternationella är nya

livsmedelsmarlcnaden.nationella

förslag:Mitt

tillvaratasproduktion börekologisk iförförutsättningargodaSveriges
både detkonkurrensmedel närmiljobaseratutsträckningstörre som

ekologiskapåtillgångförädling. Konsumenternasochodlinggäller
ochekologisamhällsinformationökadstimulerasbör omgenomvaror

på kun-medparallelltlivsmedelsområdet satsningpåmiljöfrågor en
ochForskningförädlingsindustrin.produktutvecklingoch inomskaps-

föreslagnaingå detprodukter börekologiska iutveckling program-av
livsmedelsforskning.förmet

upphandlingOffentlig9.2. lO

föri EU,offentliga sektorndenlivsmedel inom t.ex.Upphandling av
gällande EU-reglerskall enligtmil.,enheter,militäraskolor, sjukhus,

for allamöjlighetdärmedochutlysesupphandlingenske att gesgenom
upphandlingenoffentligaoffert. DenlämnaEUföretag inom att av

förmöjligheterbör finnasdetsakta,emellertidutvecklaslivsmedel men
tillvägagångs-Kännedomtillvarata.livsmedelsföretagsvenska att om

blandringaupphandlingenoffentligaanbud i den ärför lämnasättet att
offentligadengällerlivsmedelsföretag. Detsammasvenska

livsmedels-livsmedelsbistånd liksom FN:sEU:supphandlingen av
bistånd.
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förslag:Mitt

Exportrådet bör samråd med berördai myndigheter uppdragi attges
utforma "Vägledning för ojfentlig upphandling livsmedel påen av
internationell nivå

9.2.11 livsmedelsdepartementEtt med samlat ansvar
för hela livsmedelssektom

Hela livsmedelskedjan, inrymmande råvaruproduktion, livsmedlens
förädling distribution och konsumtion storhushåll, sysselsättersamt

350 000 Därtill kommer sysselsatta i produktionca personer. av
insatsvaror till råvaruled och ledövriga i offentlig förvaltningsamt om

70 000 Livsmedelssektom mycket viktig delutgörca personer. en av
den svenska ekonomin.

Livsmedelsfrågor handläggs i dag sju olika departement:av
Jordbruksdepartementet för jordbruk, fiske, trädgårdsnäring,svarar

djurskydd, djursjukvård,rennäring, utsädeskontroll, livsmedelsfrågor,
jakt och viltvård högre utbildning, forskning och försöksverk-samt
samhet jordbrukets, skogsbrukets,inom trädgårdsnäringens och veteri-
nännedicinens område. Näringsdepartementet bl.a. för allmännasvarar
riktlinjer för näringspolitik, småföretagspolitik och konkurrensfrågor i
privat och offentlig verksamhet frågor turism, teknologisksamt om
infrastruktur såsom Standardisering, provning, kontroll ochpatent,

förvaltningsäkerhet och privatisering statligt ägda företag.samt av
Utbildningsdepartementet har hand utbildnings- och forsknings-om
frågoma. Socialdepartementet handlägger bl.a. alkohol- och folkhälso-
frågor. Miljödepartementet bl.a.handlägger frågor rörande miljöskydd,
miljöforskning genteknik hushållningoch medsamt naturresurser.
Departementet samordnande för regeringens miljöpolitik. Arbets-är
marknadsdepartementet bl.a. förhar arbetsmarknadspolitikenansvar
och sysselsättningens utveckling lagstiftning vad gäller arbetsrättsamt
och arbetsmiljö. Inrikesdepartementet har bl.a. för konsument-ansvar
frågor.

Danmark och Storbritannien har Livsmedelsdepartement med
för hela livsmedelssektorn.ansvar
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förslag:Mitt

hela livsmedels-förmed samlatlivsmedelsdepartementEtt ett ansvar
berör sektorncentrala frågorallabildassektorn bör att somgenom

departement.sammanförs till ett

finansieringFörslagens9.2.l2

behövskonkurrenssituationlivsmedelsindustrinssvenskadenI nya
både tillriktassamhällets sidafrånochökade insatser somresurser

exportmarknadema.utåtochSverigelivsmedelsindustrin i mot
till Sverige iskall bidralivsmedelsproduktionen ettAmbitionen att

enligtkanökad sysselsättningochuthållig tillväxtbalans,regional en
strategilivsmedelspolitiskoffensivuppnåsmin bedömning genom en

svenskaDensamhället och näringen.mellansamverkanbygger påsom
villkor i vidlikabör haprimärproduktionenochlivsmedelsindustrin

inom EU.konkurrerande näringarbemärkelse med
samladÖkad kraftfull ochbl.a. uppnåskansysselsättning genom en

Ökad samladochökadsamtidigtkräverpåsatsning exportexport.
produk-produkter ochutvecklingochforskningpåsatsning nyaav

för konsumenterna.mervärdehartionsprocesser ettsom
kanförslagen inteframfördadeambitionsnivånhöga gör attDen

tillföras. Jagmedel måstebudgetnuvarandefinansieras inom utan nya
finansiering:tillmöjligheterpeka på någravill här

omfördelas förbör kunnaarbetsmarknadspolitikenMedel inomI
åtgärder.kompetenshöjandeochsysselsättningbl.a.

andraoch inomJordbruksdepartementet ävenMedel inom-
finansi-bidra tillföromfördelasbör kunna attdepartement

åtgärder.föreslagnaeringen av
fulltutnyttjatsbeslutats, inte ut5a-stödmålEU:s avmensom-

åtgär-föreslagnadeför vissaanvändasbör kunnaSverige, av
dema.

för revalve-kompensationfinansieradEG-budgetenfrånMedel-
jordbruksomrälmingskurser.ring av

fråndelfinansieringformnågoninnebärförslagenden månI av
92-94 iartiklarnastatsstöd ireglerockså EG:saktualiserasstaten om
varierarsvåröverskådliga ochemellertidReglernaRomfördraget. är

stödet utgår,vilken formiproduktervilkaberoende på samtavsessom
avseende vissaartikel 93reglerna ifrånundantagfinnsexempelvis

anledningfinns intestadium närmaredetta attjordbruksprodukter. I
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in på under vilka förutsättningar sådant stöd förenligt medär EG-rätten
beträffande och förslagen eftersom deett inteännu såvar ärav
preciserade det meningsfullt. skallatt Det emellertid påpekasvore att

huvudregel gäller kommissionen skall underrättasatt i så godsom en
tid den kan sig alla planeratt på vidtayttra stödåtgärder.attom
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Särskilt an-Erik Ljusberg och Olssonyttrande J Hansav

analysera nationellaUtredningen skall enligt sina direktiv "de hinder,
och internationella, kan motverka ökad konkurrens inomsom anses
livsmedelsindustrin", klargöra hur hinder ökad konkurrenssamt mot

kunnakvarstår efter EU-inträdet, skallinom livsmedelssektom, som
undanröjas.

konkurrenskraftig livsmedelEU-inträdet har medfört importatt av
konkurrensenomfattning, vilket torde ha skärpt påkan ske i störrenu

omvand-livsmedelsmarknaden och medfört högresvenskaden ett
detta med-svenska livsmedelsindustrin. På sikt börlingstryck för den

fördelar för konsumenterna, bl.a. itill effektiviseringverka som geren
lägre priser.form av

Även fungerandeförutsättningarna för välde långsiktiga enom
förbättrats efter anslutningen till den inredettakonkurrens på sätt

fortfarande inhemska konkurrenshinder. sigDetmarknaden, finns rör
den svenskaoch organisatoriska förhållanden iägarmässigadelvis om

monopolbildning ocholika led. Tendenser tilllivsmedelsproduktionens
flerakonkurrenshämmande slag har påvisats ikartellbildningar av

lopp.sammanhang under årens
syfte till kon-föreslår emellertid inte åtgärder iUtredningens att

konkurrensen svenska livs-fördel förbättra inom densumenternas
och detfinns heller ingen diskussion problemen,medelssektom. Det av

sådan diskussion. Utredningensavstå fråninga motiv för att enanges
svenskastärka denåtgärderförslag ställetbestår i attsom avserav

föråtgärderkonkurrenskraft, alltsålivsmedelsindustrins nännast att
konkurrens från andra länder.industrin förinhemskaskydda den

utred-tolkning dennacentral roll. VårexportstödHärvid intar aven
dels mellan företag inomkonkurrensennings direktiv är attsnarare -

skärpasutländska företag behöversvenska ochmellanSverige, dels -
bättre livsmedel.skall få billigare ochför konsumenternaatt

balans avvägningenbrist på ienligt vår meningUtredningen lider
förmån förallmänintressena, tillochkonsument-mellan producent-,

för övervägande-framträdande motivenproducentintresset. De mest
lönsam-sak främst företagensolika förslag iförslagskapitletsoch är att

behöver öka.marknadsandelar, tillväxthet, etc.
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Statliga stöd bör emellertid inte motiveras på privatekonomiska
grunder med samhällsekonomiska skäl, eller också med samhälls-utan
politiska skäl icke-ekonomisk Sådana skäl skulle kunnarent art.av

miljöpolitiska, önskvärdheten bevara det traditionellat.ex. attavvara
svenska jordbrukslandskapets karaktär. Med utredningens valda upp-
läggning, främst betona branschintressena och sysselsättningen,att ter

varför livsmedelsindustrin,det sig klart just bland de många sekto-inte
finns samhället, bör ha ökat statligt stöd.irer som

anförda har samhälls-bland utredningensDet argument mestsom
livsmedelsindustrinekonomisk karaktär går på, den svenskaut att

avskärmad från internationell konkurrens, såunder lång tid varit att
efter internationellt, dess produktinriktningdess effektivitet släpat att

marknaden, skulle så fall innebärablivit inadekvat för Det im.m. en
stöda branschen, församhällsekonomisk vinstlångsiktig temporärtatt

företag tillför mycket ekono-loppet bygga såi det långaatt somupp
kostnaden för stödinsatsen.till samhället detmiskt värde uppvägeratt

för uppfostringstullars.k.påminnerArgumentet argumentet somom
nystartade industrier i u-ländema. Liknandeför stödjaanvänts att

svenska industristödspolitikenockså ofta i denanvändesresonemang
för erfarenheternadär och sig intefrämst 1970-talet, iunder genom-

goda.gående var
används föreller utvecklingsargumentomställnings-sådantOm ett
restriktionerlivsmedelsindustrin måste vissastödpolitik tillstatligen

bara till dessskall ochinföras. stödetEn temporärtär att gesvara
frågakonkurrenskraftig hand.effektiv och på Detnäringen ärär egen

samhällsekonomisktkanomställningsstöd, knappastett varasomom
finns här alltsåefter obegränsad tid.betalas år år i Detlönsamt detom

jordbruksstöd kan motiverasförhållande till sådantskillnad i somen
traditionella svenskavill bibehålla deberedskapsskäl eller vimed att

den sistnämndaMedjordbrukslandskapen. argumenttypenöppna av
emellertidanvänds utredningen detsom och för sig intei är merav

utrikeshandel skall tillvärld med fridet idiskutabelt vad måni gesen
för bara direktproduktionen ställetförädlingsled den svenska iisenare

till jordbruket.
förståsomställningsargumentetproblem medgenerelltEtt är att

och stödformen inte miss-stödbehovet temporärt,är attavgöra om
för någottäckmantelbrukas annat.som

del produktsortimentetriktas till denOmställningsstödet bör bara av
till följd avregleringama. Detför påfrestningarfaktiskt är utsatt avsom

sedans.k. nischprodukter,låtaknappast rimligtsålunda attär som
få del det till-marknader,på konkurrensutsattatid såltsmycket lång av

för livsmedelsexport.specialstödettänkta
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förhållandetDet andra länder bedriver viss stödpolitik vis-å-att en
vis bransch principiellt och det långa loppeti inte skäl förär etten

föraSverige politik "konkurrens likapå villkor",att ävensamma om
det kan låta bestickande. Om andra länder någon anledning skulleav ge

statliga stöd till verkstadsbransch såpermanenta t.ex. att export-en
priserna halverades, skulle den långsiktigt optimala förså anpassningen

delSveriges lägga ned branschen, den iäven äratt storvara om
Sverige. kan det naturligtvis nödvändigt vidtaDäremot attvara om-
fattande och ganska långvariga omställningsåtgärder.

Slutligen det använda sysselsättningsargumentet för stödaär att
livsmedelsindustrins tveksam relevans. På lång sikt detärexport av
naturligtvis samhällsekonomiskt bäst med näringslivsstrukturen som
har livskraft, kortare perspektiv kan bådesåsom Inämnts.egen ovan

regionalpolitiskasysselsättningsskäl och skäl motivera statliga insatser,
befogat begränsa dessa till livs-det torde då knappast attvaramen

medelsindustrin.
kan det självfallet finnas ellervad viTrots sagtovan resonemang,

kan förslagenkombinationer delgöraresonemang, som en av m0-av
emellertid, framgåttgenomföra. Vitiverade attatt anser som ovan, mo-

från producentsidan.alltför ensidigt hämtats Konsumentintressettiven
utsträckning med frånvaro övervägande- ochlyser ganska sin ii stor

slutsatskapitlet.
direktiv genomgående helt klara och lämnarUtredningens inte iär

för olika tolkningar utredningsuppdraget.och för visstsig utrymme av
emellertid formuleringar "det finns emellertidförekommerDär attsom

för ökadflera hinder internationell konkurrens inomfortfarande en
förbättrats väsentligt efterlivsmedelsindustrin, situationenäven om

formuleringartill den inre marknaden". Denna och andraanslutningen
anslutningen,bild konsumentintresset gynnats attattav av menger en

Utredningen harkonkurrensen skärpas ytterligare.behöver snarare
konkurrensproblem för före-skapatgjort tolkningen anslutningenatt

angeläget undan-problem detoch det dessa ärär atttagen, att som nu
slutsats branschen välordnadröja. implicita i sigUtredningens ärär att

den behöver statlig hjälp för kunna slå deoch välfungerande att attmen
och framför allt världsmark-utländska på hemma-konkurrenterna

naden.
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änä
Kommittédirektiv

En konkurrenssituation for Dir-ny
19953149livsmedelsindustrin

Beslut vid regeringssammanträde den 23 november l995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillsätts med uppgift analysera Iivs-att
medelsindustrins långsiktiga konkurrensforutsättningar och kon-
kurrensvillkor i den förändrade marknadssituation med-som
lemskapet i Europeiska unionen innebär.

Bakgrund

Sedan den januaril l995 omfattas den svenska handeln med
jordbruksprodukter .och livsmedel EU:s inre marknad.av
Samtidigt har det svenska jordbruket inordnats i EU:s gemen-

jordbrukspolitik. Förutsättningarna för den svenskasamma
Iivsmedelsindustrin har därmed påtagligt förändrats. Den inre
marknaden ställer Iivsmedelsindustrin inför konkurrens-en ny
situation samtidigt dess råvaruleverantör, jordbruket,som
omfattas långtgående för produktions-ett och pris-systemav
reglering.

De svenska Iivsmedelspriserna har under långa perioder ökat
;snabbare konsumentprisernaän totalt och har också legat en
högre nivå och ökat snabbare i jämförbara länder.än Livs-
medelsprisernas nivå och förändring har diskuterats i raden
olika utredningar och vanligtvis har jordbruksregleringen och
den bristande konkurrensen i förädlings- och handelsleden ut-
pekats de viktigaste förklaringarna.som
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beslutet livsmedelspolitikGenom prop.om en ny
rskr.1989/90:l46, bet. 1989/90:JoU25, 1989/90:327 lades

grunden för effektivare prissättning inom jordbrukssektorn.en
LivsmedelspolitikBetänkandet för konsumenter SOU

emellertid, likhet1994:119 visade i med flera andra
utredningar, led inom livsmedelssektorn fortfarandeatt senare

hinder för prisutveckling livsmedel i nivå medutgör ett en
Ävenden allmänna konsumentprisutvecklingen. i år ökar

livsmedelspriserna snabbare konsumentprisindex.än
november bemyndigat chefen förRegeringen har den 9 1995

Näringsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en
uppgift konkurrensforutsättningarna i handeln medgranskaatt
livsmedel viktig länk iDärmed kommer dendir. 1995:137. en

livsmedel belysas.totala prisutvecklingen att
Livsmedelsindustrin de industrigrenarna iär störreen av

mindre del branschen har varitsvensk ekonomi. Endast en av
internationell konkurrens. EES-avtalet har-för Genomutsatt

detmoniserades livsmedelslagstiftning med EGzs,vår men var
handeln med livs-försti med medlemskapet isamband EU som

Därmedomfattas den inre marknaden.medel kom att av
fördel branschenkommer väsentligt utsättasstörre attaven

internationell konkurrens.
studierflera utredningar ochhar framgåttDet attav

omvandlingstryckkännetecknas lägrelivsmedelsindustrin änav
industrin. visar sig bl.a. iövriga delar Det en svag pro-av

produktivitetenår 1994 sjönkduktivitetsutveckling. Så sent som
samtidigti livsmedelsindustrin med 2 %nästan som pro-

tillverk-med i genomsnitt för heladuktiviteten ökade 5 %
ningsindustrin.

ochsvenska industrins strukturMindre hur denklart är pro-
perspektiv. Oftainternationellt häv-duktivitet förhåller sig i ett

för-livsmedelsindustrin bestårsvenskadas det denatt av
starkt koncentreradhållandevis företag och harsmå ägar-en

från konsultföretaget McKinsey.istruktur, rapportsenastnu en
avvikerlivsmedelsindustrinvilka svenskaavseenden denl när

från vadorganisation, lönsamhetdet gäller struktur, somm.m.
behöverövriga medlemsländerlivsmedelsindustrin igäller för
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redovisas.
Ökad internationell handel med livsmedel skärper omvand-

industrin. Både ökad import och ökatlingstrycket för engage-
kan till rationell strukturexportmarknaden leda en mermang

livsmedelsindustrin, lägre livsmedelspriser och ökad val-inom
frihet för hushållen.

ökademellertid fortfarande flera hinder förfinnsDet en
inominternationell konkurrens livsmedelsindustrin, även om

situationen förbättrats väsentligt efter anslutningen till den inre
marknaden. Exempelvis begränsar EU:sj0rdbrukspolitik utveck-

livsmedelsindustrin. har nyli-lingsmöjligheterna för Regeringen
kommitté dir. med uppgift bl.a.tillsatt 1995:109 attgen en

reformeringlämna samlat förslag till denett av gemensamma
jordbrukspolitiken. emellertid också viktigt klarläggaDet är att

jordbruksproduk-olika begränsningarvilket EU:ssätt av
konkurrensförutsättningama inom olikationen återverkar

livsmedelsindustrin.delar av
Även internationella och nationella kan finnasandra hinder

förbättrad konkurrens inom livsmedels-motverkar ensom
undanröjas nationella insatserdel hinder kansektorn. En genom

behövai riksdag och regering. En del kanoch beslutgenom
forum.olika internationella angelägetuppmärksammas i Det är

och i vilka sammanhang, nationelltklargöra vilket sättatt
vidtas hinderinternationellt, åtgärder behöver föroch motatt

livsmedelssektorn undanröjas.inom ska kunnaÖkad konkurrens
År skärptes svenska konkurrenslagstiñningenden1993

särskild utredare redovisar inom kort analysväsentligt. En en
itillämpning jordbruksområdetkonkurrensreglernas ettav

ske iRedovisningendir. 1994:59.EU-perspektiv som avses
ställning ijordbruketsJordbruk och konkurrensbetänkandet -

blir1995:117konkurrensrätt SOUsvensk och europeisk ett
för denfor bedöma konkurrensvillkorenviktigt underlag att

ilivsmedelsindustrin.svenska
livsmedelsindustrin roll förbetydandeSamtidigt har en

landet. skärpt omvandlings-sysselsättningen i olika delar Ettav
rationaliseringar, sammanslagningar ochtryck kan innebära

vissanedläggningar verksamheter. 1 regioner med brist påav
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alternativ sysselsättning kan sysselsättningskonsekvenserna bli
allvarliga. De regionala sysselsättningseffekterna ökad inter-av
nationell konkurrens inom livsmedelsindustrin behöver därför
belysas. Det emellertid angeläget sådanaär negativa syssel-att
sättningseffekter motverkas med andra medel sådanaän som
bibehåller mindre effektiv struktur i näringen. belysningEnen
bör därför hur sysselsättningen igöras livsmedelsindustrinav

antaskan utvecklas med anledning EU-medlemskapet.av

Uppdraget

Utredaren skall analysera den svenska livsmedelsindustrins
långsiktiga konkurrensförutsättningar och konkurrensvillkor
den inre svenskamarknaden. vilketl avseende den livsmedels-
industrin avviker det gäller struktur, organisation, ägarför-när
hållanden, prissättning, lönsamhet från livsmedelsindustrinm.m.
i övriga medlemsländer skall redovisas. Orsakerna till den
bristande konkurrensen och den i förhållande till övrig industri

produktivitetsutvecklingen skall belysas och förklaras.svaga
Vidare skall analyseras de hinder, nationella och internationella,

kan motverka ökad konkurrens inom livsmedels-som anses
industrin klarläggas vilket olikaEU:s begränsningarsättsamt

jordbruksproduktionen återverkar konkurrensförutsätt-påav
ningarna inom olika delar livsmedelsindustrin.av

Utredaren skall också redovisa vilket och i vilkasätt
sammanhang svenskt agerande kan leda till hinder ochett att
restriktioner ökad konkurrrens inom livsmedelsindustrinmot
kan undanröjas. Utredaren skall vidare belysa vilka sysselsätt-
ningseffekter utvecklingen inom livsmedelsindustrin kan få.

Det förstår övrigt frittutredaren till behandlingatt ta upp
och analysera alla de omständigheter kan bedömassom vara av
betydelse i sammanhanget.

Som underlag för sitt arbete skall utredaren bl.a. del deta av
utredningar och studier genomförts under år ochsom senare

betydelse för uppdraget.är Utredaren skall vidaresom av
samråda med den utredare chefen för Näringsdepartementetsom
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tillkallar for granska konkurrensförutsättningama i handelnatt
med livsmedel. Vidare skall beaktas den analys och de
slutsatser kommer redovisas i betänkandet SOUattsom
1995:117.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall beakta regeringens direktiv skyldigheten attom
redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, om
skyldigheten offentliga åtaganden dir. 1994:23 ochprövaatt

skyldigheten redovisa jämställdhetspolitiska konsekven-attom
dir. 1994:124.ser

analysarbetet och vid konsekvensbedömningarI regle-av
författningsmässigaringar och andra krav företagen mötersom

skall vidare regeringens beslut den septemberl 1994 om en
ordning för systematisk genomgång i regeringskansliet före-av
tagsregler, liksom checklistor i beslutet, följasm.m. som anges
i tillämpliga delar.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag densenast
30 september 1996.

Jordbruksdepartementet-
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i DanmarkLivsmedelsindustrin
framtidsutsikterochsituationaktuell-

LindénYngve

Inledningl

danska livs-huvuddragen i dentillsyftarFöreliggande studie att ge
framtid.utveckling ochmedelsindustrins

helaunderlivsmedelsindustrin harsvenskadenfinska ochBåde den
högtkonkurrensutländskfrånskyddatsefterkrigstiden ettgenom

världs-lågabegränsatssamtidigtgränsskydd exporten genomsom
kundländer.potentiella Förtullskydd hoshögtochmarknadspriser ett

har underannorlunda. Landetheltdel situationen storDanmarks är en
ochfrämst mejeri-livsmedel1900-talet varit exportördel stor avenav

utvecklinglivsmedelsindustrishävda sinoch kunnatslakteriprodukter
konkurrentländer.frånoch prispressprotektionismkundländemastrots

innebar1973den januaritill lEU utma-anslutningDanmarks nya
livsmedels-Dansklivsmedelsindustri.jordbruk ochför dansktningar

jordbruk, utgjortgrund i danskthar sinutvecklingindustris ensom
förutsättningtillräckligdock någoninteförutsättning. Detnödvändig är

industritillväxt.framgångsrikför en
bådekonkurrensklimathårdaremedräknakanframtiden ettI man

del det inträ-jordbruketslivsmedelsindustrin. För ärochjordbruketför
protek-minskadvärldsmarknaden ochjordbruksländer pådet nyaav

WTOGATT,överenskommelserinternationellationism somgenom
konkurrenstrycket.ökar

multinationel-gränsöverskridandededetlivsmedelsindustrinFör är
detmarknadsmaktglobalefter utgörföretagen strävar somsom

Översikten livs-dansktrender ibeskriver någrahotet.största nya
ochfömyelsearbetetsig ihurochmedelsproduktion engageratstaten
ochtill innovationerindustrinförförutsättningarnaförbättrasöker

skall kunnalivsmedelsindustrinMålsättningenproduktutveckling. är att
framtidajordbruketsoberoendeutsträckning ut-livleva iett stor av

veckling.

jordbrukdansktNågot2 om

vilketjordbruksproduktion,tillanvänds 2/3landarealendanskadenAv
internationelltandelmycket hög sett.är en
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Spannmålsproduktionen 62 % den odlade arealen.upptar Somca av
följd Danmarks specialisering bl.a. på svinproduktion haren av spann-

målsproduktionen under de decennierna alltmer inriktatssenaste på
odling korn svinfoder. Korn svarade i slutet på 1980-talet förav som

%75 spannmålsskörden.nära Ett betydande sädeslagannat ärav vete.
Av rotfrukter foderbetor till nötkreaturenär viktigast. Jordbrukets totala
produktionsvärde år 1990 utgjorde 2/3 animalieprodukter.ca av

Danmark världens svintätaste landär 180 svin på 100 inne-ca-
vånare och har efter England det kreatursbeståndet istörsta Europa-

efter innevånareantal.mätt
Omkring 2/3 kött, fläsk, bacon, och smörproduktionenostav ex-

Danmark världens ledandeporteras. är förädladeexportöreren av av
lantbruksprodukter.

Utmärkande för det danska jordbruket den roll olika andels-är som
föreningar och jordbrukskooperationen spelar. driverDessa förutom
livsmedelsindustrier mejerier och slakterier inköpsföreningarävensom
och exportföretag. Danmark föregångsland i detta avseendenär ochett
den danska jordbrukskooperationens arbeta har varit förebild försätt att
många länder.

Det danska jordbrukets produktivitet har ökat mycket starkt under
1900-talet. Danmark ha de högsta arealskördarna världen.ianses

högaDenna produktionsförmåga förklaras emellertid inte någraav
speciella egenskaper hos den danska jorden. Jorden i södra Sverige,
främst Skåne torde lika bra. Den främsta förklaringen ligger ivara
produktionens inriktning på animalier. Tillgången till bl.a. naturligt
gödsel blir därigenom Samtidigt möjliggör den omfattande odling-stor.

rotfrukter och foderväxter växtföljd.en av en gynnsam

3 Industrin

omfattandeDet lantbruket basen för livsmedelsindustrin, främstär som
omfattar, slakterier, kött och konservindustrier, ochmejerier brygge-
rier. Livsmedelsindustrin sysselsätter femte industriarbetare i landetvar
och för drygt l/3 industrins totala produktionsvärde. Inomsvarar av
branschen finns några Danmarks industrikoncerner, A/Sstörsta t.ex.av
De Danske Sukkerfabrikker Danisco A/S, ForenedeDe Bryggerier
A/S främst Carlsberg och Tuborg. Mejeriselskapet Danmark MD
och Tulip Slakteriema.



Bilaga 2 249SOU 1997:25

Utrikeshandel4

marknad ochförhållandevis liten inhemskEftersom Danmark har en
utrikeshandelnspelarviktiga råvarorsamtidigt saknar många storen
fisket och livsmedels-jordbruket,frånlandets ekonomi. Varorroll i

exportvärdet.för drygt 25 %industrin avsvarar

utveckling ilivsmedelsindustrinsochJordbrukets5

tillbakablickhistoriskiDanmark en

ändrat karaktär.årende l50har underjordbrukDanmarks senaste
Ännu och 300000spannmålsodlingendominerade1850-talet tonpå ca

jämfört medsifframycket högdvs.exporterades årligen,spannmål en
läge.dagens

ochindustrialiseringenemellertidbörjadetiddennaRedan vid
stegrad efterfrågan pågällande medsigurbaniseringen göraatt en

frånomvandlingsprocesslångsamföljd. Enanimaliska födoämnen som
påbörjades underproduktionblandadvegetabilisk tillensidigt meraen

1880-taletundergenomslagfick fulltförlopptalen. Detta1860-1870
jordbruketsdanskadetomvälvningfullkomligtillledde dåoch aven

deden förändring itillemellertid anpassningstruktur. Detta envar
Anled-inträffade.jordbruksprodukterolikaförprisernarelativa som

kana-amerikanska ochfrån deökande konkurrensendenningen var
och de högaavståndenhade de långaTidigareveteodlama.densiska

frånamerikanska Europasdetfraktkostnaderna vetetutestängt spann-
följdfraktmöjlighetemaförbättradedemålsmarknader en avsommen

sjönk frakt-förhållandena. T.ex.ändrathadeförnyelserederinäringens
mellanhälftenLiverpool tillochmellan Chicagoförkostnaderna vete

motsvarandel/4sekelskiftet endastvidochtill 1880åren 1860 avvar
vidhälftenkraftigt tillsjönkdanska veteprisernapris år 1860. De ca

med 1860-talet.jämförtsekelskiftet
allt det industri-framförlivsmedel frånanimaliskaEfterfrågan på

för ani-prisernaochEngland fortsattealiserade attväxaatt genom
ökade lön-vegetabiliskaförhållande till deiproduktermaliska steg

böndernadanskalade dedettaföljdförra. Somsamheten för de aven
varit1880-talets mittomkringFrån ettproduktion.sin att spann-om

land.spannmålsimporterandeDanmarkblevlandmålsexporterande ett
ensidiglikaförbyttes ispannmålsodlingenensidigatidigareDen en

animalieproduktion.
denpåetablerat sigherrgårdardanskahade1870-taletPå större

"herrgårdssmör".benämntkvalitetssmörmarknaden medengelska ett
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När centrifugen introducerats i mejeriproduktionen blev det möjligt
framställa motsvarande smörkvalitetatt mjölk insamlad från fleraav

mindre gårdar. Som följd den engelska efterfrågan och denen av nya
tekniken bildades de danska andelsmejeriföreningarna. Dessa växte
snabbt i antal. förstaDen andelsföreningen startade i juni 1882 och år

fanns1888 andelsföreningar.245 På bildades andelsslakte-sättsamma
rier samlade slaktsvin från många gårdar.som upp

Eftersom till England ombesörjdes engelska grossisterexporten av
och dessa betalade låga förpriser de danska jordbruksvaroma beslöt

att exportförsäljning. I mitten på 1890-talet bildadesstartaman egen
sålunda andelsföreningar för På motsvarande bildadessmörexport. sätt

Årföretag för köttexport danska andelsslakterier. 1906 bildadesav
sålunda Danish Bacon Company DBC danska andelssvinslakterier,av

följdes flera exportföretag.snartsom av
Andelsföreningama i Danmark slöt sig snabbt och bildadesamman

riksomfattande organisationer. Redan tidigare, under andra hälften av
1800-talet, hade de danska medelstora bönderna 1-12 ha organiserat
sig i s.k. landboföreningar, år omfattade1900 totalt 60 000 med-som
lemmar i föreningar.102 Föreningarna efter andrastörstvar som
världskriget med medlemmar141 000 organiserade föreningar.i 135ca

slutetOrganisationsformen hade sin grund i den s.k. landborefonnen i
l700-talet.av
Småbönderna Danmark organiseradei sig i s.k. Husmansföreningar

under ha. funnitsEn viss motsättning har mellan landbo- och hus-ett
mansföreningama fått politiskt uttryck. Landbobönderna harettsom
sålunda i hög grad varit knutna till högerparti,ärvenstre, ettsom
medan de små lantbrukarna traditionellt knutna till radikaleär venstre

socialliberalt parti.år ettsom
få förhandlingsstyrkaFör i förhållande till bilda-störreatt statenen

des Lantbruksrådet, den danska motsvarigheten till svenskaärsom
LRF. Lantbruksrådet, bildades år 1919 blev dock denintesom gemen-

avsikten eftersom husmansförening-representationenamma som var
utanför.valde stå år 1932 gick med LantbruksrådetFörst iattarna man

för träda åråterigen 1939. Man ansåg småböndemas intresseatt ut att
kunde de ochåsidosättas starkare landsmännen. På grundstörreav av
den starka strukturrationaliseringen inom jordbruket med jord-större
bruk följd fick husmännen allt mindre betydelse. ingårDessasom

Lantbruksrådet.inumera
jordbruketDet danska med så ensidig inriktning och hög export-en

andel har grad känsligt för konjunkturvarit i hög och strukturför-
ändringar. depressionen början fickDen i 1930-talet svårastora av

förverkningar Danmarks jordbruk. Den avgörande anledningen var
importrestriktionema avnämnarländema främst England.i Genom
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imperiepreferenspolitiken innebar samväldesländema gynnadesattsom
och baconkontingenteringen innebar importen från landvarjeattsom

kontingent skars dansk tillbegränsades till viss kvantitet exporten
tid minskadeEngland kraftigt Underår 1933. exportensamma avner

frånTyskland grund olika importrestriktionerslaktdjur till på caav
Svårigheterna för jord-och till 25 000 år 1932.250 000 år 1929 ca

lågkonjunkturen medförde prisfall och där-ökadebruket attgenom
skuldbörda för jordbrukama.igenom ökad

för det danska jordbruket undersvårigheternabottnadeYtterst
oförmånlig förändring1880-talet i för Danmark1930-talet liksom på en

och däravolika jordbruksprodukterde påi relativa priserna upp-
världen.produktionsstrukturen i den övriga Enförändring ikommande

kommunikationer.förbättradedenna gångväsentlig orsak ävenvar
kunde frakta animaliskakylfartygoceangåendeModerna pro-som

Zeeland. Eftersom dessaochfrån Australien Nyadukter ända stater
mängderkunde produceraproduktionskostnader ochhade låga stora

prisfallmarknadenden europeiskauppträdande påmedförde deras ett
animaliskapåjordbruk med sin inriktning justdansktoförmånligt för

tid huvudsakligenvid dennaEftersom den danskaprodukter. exporten
medfördeindustrivaroroch importenjordbruksprodukterbestod avav

kraftig försämring i be-of trade"Danmarksi "termsförsämringen en
jordbruksbefolk-levnadsstandard hårdast drabbadefolkningens som

ningen.
bedömas bliproduktionsstrukturen kundeförändradedenEftersom

tillgång sigfanns ingenbestående ännuutväg än att anpassaenannan
inriktningenden ensidigahand sökteförstadet läget. I ersättamannya

mångsidigt Enlivsmedelsexport medpå sammansatt export.meraen
differen-danskt näringslivskulleindustrialiseringökad göra merasom

konjunkturkänsligt skullemindre väg.tierat och därmed vara en
delskostnadskrisentvåjordbruket prövadesdet gäller vägarNär ur

pådels satsningstrukturrationalisering,ochökad mekanisering enen
tidigare.produktionförädladmångsidig och änmera

detjordbrukspolitikför danskdrag närautmärkande ärEtt samar-
liberala tankenlantbruksorganisationema. Denochbetet mellan staten

jord-för de danskavägledandeidealmed frihandel ett varsomvar
fåttbildats och uppsvinghadebruksorganisationema. Dessa ett genom

regleringar, organi-medsamarbeteGenomexportframgångarna. egna
effektivi-strukturrationaliseringar,själv,föreningsrörelsenserade av

kundekvalitetsprodukterpriskänsligamindrepåsering och satsning
jord-det danskafallandeoch priser,överproduktionkrisen med som

från år 1930Under periodendrabbades överbryggas.oftabruket av
ochsamarbetet mellanutvidgadesEU-inträdet år 1972fram till staten

ekonomiska världs-väsentligt. Denhögstjordbrukarorganisationema
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krisen, kulminerade under åren 1931-1932 medförde jord-attsom
bruksprisema halverades. Krisen liksom tidigare medmöttes struk-
turrationaliseringar, kvalitetshöjning produkterna sparsamhet.samtav

Dessa åtgärder ledde emellertid till ytterligare prisfall. Dansk export
dessutom växande protektionism frånmöttes mottagarländernasav en

sida. kris blev följdenDen i danskt jordbruk medförde attsom
lantbrukamas organisationer helt frihandelslinjen. Manövergav eta-
blerade statlig kontroll all och import valuta-export atten av genom en
central inrättades. Genom denna det möjligt till danskatt attvar se
import och till visst land blev lika På hemmamark-export ett stora.
naden avgifter förbrukarna olika produkter. avgifterDessatogs av av
samlades i fonder sedan fördelades bland jordbrukarna. Jordbru-som
karna fick sina organisationer själva hand administra-tagenom om
tionen regleringarna medan roll endast övervakande.statensav var

Under kriget fick danskarna betaltbra för livsmedel. Eftersina
kriget till framför alltåterupptogs England till betydligtexporten men
lägre priser under kriget. frihandelEn återgång till emellertidän var
därvid möjlig ville upprätthållainte dansk livsmedels-storom man en

avskaffadesVisserligen de sanktioneradeexport. staten export-av
monopolen dessa med jordbruketsersattesmen egna.

Danmark tiden omedelbart eftervid krigsslutet i mycket högvar
grad beroende livsmedelsproduktionen. Bytesförhållandet mellanav
jordbrukets försämradesoch industrins produkter samtidigt indu-som

förstriproduktionen ökade. Lantbruket stod år 1945 71 % export-ca av
Årvärdet medan siffra för industrinmotsvarande 14 %. 1960var ca

hade jordbrukets andel exportvärdet sjunkit till medan45 %av ca
industrin stod för Liksom länder42 %. i övriga i Norden och Väst-ca

genomgick danskt lantbruk vid denna kraftigtid rationa-europa en
lisering mekanisering, strukturrationalisering och användninggenom av
gödningsmedel och bekämpningsmedel skadeinsekter. När EGmot
bildades medfördeår 1957 detta ytterligare svårigheter för dansk

frihandeln princip rådande medanInom EG i importenexport. mot-var
verkades importavgifter.genom

fallande världsmarknadsprisema livsmedelDe på under 1950- och
införa1960-talen medförde behov ytterligare stöd för lantbruks-attav

avgifterprodukter. Genom särskilda på olika jordbruksprodukter som
fonderades skapades grund för det statliga lantbruksstödet. Inomen
mejeriområdet administrerades dock stödet merjeriorganisationenav
själva inom "Monopoltillsynets" Redan år 1961 blev det dess-ramar.

officiell dansk politisk linje skulle söka inträde i EG.utom atten man
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6 Utvecklingen efter EG-inträdet

Som förberedelse till EG-inträdet år 1973 påbörjades under 1960-en
talet kraftig strukturrationalisering inom livsmedelsindustrin. Antaleten
andelsmejerier minskade under åren 1960-1970 från l 132 till 379 och
antalet slakterier under tid från 62 till 34 stycken. Struktur-samma
omvandlingen leddes från början branschorganisationernaav men,
sedan slakteriema och mejeriema blivit sammanslag-större genom
ningar och fusioner, övergick initiativet till dessa.

EG-medlemskapet innebar brytning med dansk tradition lant-atten
bruksorganisationema själva i utsträckning fick administrera detstor
politiska EG-reglema tillät nämligen endast statligastyrsystemen.

för sådana ändamål. problem,Ett försvann med EG-inträdetorgan som
den dualism rådande inom mejeribranschen ävenvar som var men

inom slakteribranschen. och dessFöretagen organisationer delade ivar
de arbetade ochpå de arbetade för hemmamarknaden.exportsom som

förra jämförelsevisDe och rationella hade ändå svårig-storavar men
heter på grund hård konkurrens och fallande produktpriser. Deav
företag arbetade för hemmamarknaden, fråninsatsertrots storasom var
branschorganisationemas sida ofta små och orationella. Genom att
dessa särbehandlades regleringen med högt hemmamarknads-genom

de ändå lönsamma.pris var
Utvecklingen efter EG-inträdet blev inte riktig vad räknat medman

från dansk sida. jordbruksstöd medförde tillEG:s börja medatt storen
förbättring. Så småningom dansk motståndmöttes export trots attav

importavgifter borttagna.EG:s Den exportsatsningen påstora ostvar av
den marknaden kom eftersomtyska sig mycket hårdmötteav man

medfördekonkurrens, till och med det hållasvårt tidi-att attsom var
marknadsandelar. Gamla produkter, och skummjölk,smörgare som

blev emellertid mycket lönsamma tillpriserna EG:s interven-attgenom
tionslager mycket högre prisnivån före EG-inträdet. Konser-änvar
verad mjölk blev produkt till vilken skummjölk kunde användas ien ny
stället för till bonden foder.att returneras som

Dansk mjölkmarknad har efter EG-inträdet kännetecknats av en
fortgående fannskoncentration. En från mejeriorganisationemasträvan

bilda företag omfattande alla danska sådantmej erier. Ettatt ett arrange-
skulle emellertid komma i konflikt med konkurrenslagen. Enmang

utbrytning den danska mejeriorganisationen DMK skedde emeller-av
tid, vilket underlättade koncentrationprocessen skilda företags-i två
konstellationer. särskilt bolag "Kloever Maelk" efterEtt bildades deav
utbrytningen företagetkvarvarande mejeriema. Det har inriktatsenare

företagetsig påhemmamarknaden medan det andra benämnt harMD
huvudsakligahaft exportmarknaden sitt verksamhetsområde.som
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rådande mellan och Kloeverhård konkurrens har varit MDEn
det mindre företaget och ensidigtMaelk. har dock varitDet senare

Förhållandena ledde fram tillkonsumtionsmjölk.inriktat på ett
Kloever Maelk. Avtalet ingicksmellan och isamarbetsavtal MD

emellertid avtaletKonkurrensrådet har inne-augusti 1992. ansett att
för konkur-har skadliga verkningarbestämmelserhåller rad somen

dessatill förhandlingar. Resultatetkallatoch har parterna avrensen
samarbetsavtalet upphörde.blev att

denutveckling liknande iharslakteriorganisationenInom en
självständiga slakterisällskapfå ochNågramejeribranschen ägt rum.

den centralafrån eribranschenskillnad mejbranschen. Tilldominerar är
oförändrad.slakteribranschen iroll inombranschorganisationens stort

engel-till denandelssvinsslakteriema baconproduceradeFrån början
EG-inträdetemellertid sedanharProduktsortimentetmarknaden.ska

gäller påläggs-produkter.bearbetade Detochbreddats till flera mer
och utanförländer, både inomFlerfárdigmat, konserver mm.varor,

köttprodukter.danskaimporterarEuropa,
livsmedels-danskomvandlingstryck påmedfördeEG-inträdet ett

sammanhängerdynamisk effektDelsavseenden.industri i två somen
effekt beror pådelsförändras,konkurrenssituationenmed att somen

regelverk.EG:s
och slakteri-danska mejeri-byggde deframhållitstidigareSom

bearbetningsgrad tillmed lågfå produkterpåbranschema sin export
emellertidblevEngland.främst Dessamarknader,några få varor

hårdareföljdtillfällenolikaprisfall vidkraftigaförutsatta en avsom
produktionskostnader.exportländer med lägrefrånkonkurrens nya

ökade produktivitetenrationaliseringarförst medDetta möttes mensom
prisfallen. Trotsde relativtemellertid intekunde uppväga stora en

helt enkeltimportintäkterna. Detsjönkexportmängdökadkraftig var
lågpriskonkurrens. GenompåDanmarkförinte möjligt satsaatt en

olikadifferentiering påochvidareförädlingpåmedveten satsning
erhållas. Somoch stabilare priserhögrekunde bådenischprodukter

positionbehålla sinDanmark lyckatsharskall beskrivas som ensenare
konkurrens.hårdnandeområdenberördainom trotsexportörstor en
samordningcentral planering,grad krävthögutveckling har iDenna en

möjligtflexibeltoch för såutvecklingenoch kontroll att somav
kombinationernalönsammadeverksamheten till mest pro-avanpassa

andelsföreningamaorganiseradekooperativtmarknad.och Dedukt
MDden situationen.verksamhet tillsinkunnavisade sig nyaanpassa

har därvidlandsomfattande organisation gynnatsmed sin avt.ex.
andelsföre-de gamlaemellertid varitharFråganutvecklingen. om

detorganisationerdemokratiska närbetraktaskanningama, somsom
föränd-framtidaklarakommerandeldvs.gäller besluten, attröstenen
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ringar. Krav har för aktiebolagsformen medrests att pluto-en mer
kratisk beslutsordning skall få företräde bl.a. för underlätta framtidaatt
kapitalbehov. harMD sålunda redan ombildats till aktiebolag med
några utomstående intressenter delägare.som

Den hotbild dansk livsmedelsindustri står inför, denär attsom
konkurrens kommer från de internationella livsmedelsföretagensom

Nestlé, Unilever, General Food med sina vadetc. storasom resurser
gäller utvecklingsarbete och marknadsföring skall bli överrnäktiga. Ett
villkor för detta skallinte ske lyckas inte bara vidare-äratt att attman
utveckla gamla produkter framävenutan ta nya.

det följ ande skallI översiktligt beskrivas det danska fömyelsearbetet
inom livsmedelsområdet. skall emellertidFörst redovisning görasen av
den danska livsmedelsindustrins nuvarande struktur.

Dansk livsmedelsindustris7 aktuella omfattning
och inriktning

Den föregående framställningen har i översiktlig form beskrivit
utvecklingen den danska livsmedelssektom under hela l900-talet.av
Framställningen har begränsat sig till kött- och mejeribranschema och

huvudproblemnågra sammanhänger med den danska livsmedels-som
industrins strukturrationalisering. Dansk livsmedelsindustri omfattar
emellertid mejeri- och köttprodukter. nedanståendeIänmer sammans-
tällning redovisas grunddata för danskvissa livsmedelsindustri och som

dess omfattning och inriktning år 1990.anger
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miljader Dlq,år 1990 120DanmarkLivsmedelsindustrin i omsatte ca
hälf-omsättning Nästanlivsmedelssektorns34 %vilket motsvarar av

vilketDkr,till miljoneruppgår 56 utgörpå47 % går export,ten som
År 000741990industriexporten.samladeden25 % personervarav

och 1990Mellan åren 1980livsmedelsindustri.dansksysselsatta inom
anställda min-antaletmedanökat med 16 %produktionsvolymenhar

medarbetsproduktivitetenhöjninginnebärvilketmed 4 %,skat aven
år.dvs. 2 %20 %, perca

branschen,denköttvaruindustrintabellen störstaframgårSom ärav
köttvaruindustrinhar1980Sedan årmejeriindustrin.något änstörre

ökatmejeriindustrinmedantill 29 %andel från 34relativaminskat sin
årenmellanproduktionsökningentill 28 %. Denfrån 24 störstasin

volym.med % i34fiskindustrinochmejeriindustrinharoch 19901980
kraftig rationa-genomgåttsamtidigtemellertidharMejeriindustrin en

iMättmed 14 %.minskatanställdaantaletinneburitlisering attsom
ökatdärmedmejeriindustrininomproduktivitetenharanställdaantalet

tidsperiod.ifrågavarandeunderårmed 5 % perca
tidsperiodenalls underproduktivitetsinökathar inteFiskindustrin

ökning ilikaharproduktionsökningen stormotsvarats perso-utan av en
perio-underhårtrationaliseratsharDryckesvaruindustrin ävennalen.

försäljnings-samtidigtmed 47 %personalminskat sinden och som
med %.minskat 2volymen

ochtabelli 1Övrig tredjedenlivsmedelsindustri störstaär gruppen
omfat-1990. Gruppenlivsmedelsindustrin århela%omfattar 15 avca

potatisstärkelsemargarin,oljeprodukter,sötsaker, konserver, m.m.tar
1980mellan årenvolymmed 30 % iproduktionökat sinharGruppen

ungefär likaperiodenunder storProduktivitetsuppgången äroch 1990.
med årjämförelseår 1990 ioförändratanställdaantaleteftersom är

1980.
helamedfiskindustrinförhögstproduktionenExportandelen ärav

med 60 %. Främstköttindustrinexportandel har även95 %. Hög expor-
griskött.tidigare nämntsteras som

mark-lokalapåexpansionsnabbhaftharDryckesvaruindustrin en
statistikenemellertid iintevärlden. Dettaomkring inader runt syns

lokalt licens.viaproducerasdryckesvarordessa äveneftersom

9-17-0455
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Ägarkoncentrationen7.1

livsmedelsbranschema före-Många de redovisade domineras ettavav
uppräkning det företaget bran-nedanstående i vissaI störstatag. anges

scher dess marknadsandel.och

A/SSocker och spritprodukter Danisco 100 %
Foods A/SMejeriproduktion MD 66 %

A/Tulip International S 80 %Köttkonserver
Danish Amba 43Svinslakterier Crown %

Ägg Amba 65 %Danegg
A/ S 65 %Kycklingar Danpo

Schulstad A/ 50 %SRågbröd

fusioner och uppköp.främst skettTillväxten dessa företag hari genom
sedan EG-inträdet i början på 1970-svinslakterier harBranschen för

slakterierstrukturrationalisering. Antalet ikraftigtalet genomgått en
från tillminskat 54perioden 1970-1992Danmark har under
perioden.under Någraökat med 60 %antalet slaktsvinSamtidigt har

produktivitetstillväxten.den starkauppgifter kan belysaytterligare
och 1992för slakt mellan åren 1970antalet anläggningarSålunda har

samtidigt ökatslaktade svin harAntalet årligentill 23.minskat från 60
anläggning.000 till 725 000eller från 180med %400 percaca

strukturförändringen harkraftiga varitbakom denkrafterDrivande
efterfrågeutvecklingen.internationella Företags-deninriktningen av

detaljhandelsleden har medfört kravochförädlings-ikoncentrationen
fort-säkra ochkunnatslaktsidanpåpå leverantörer garanterasom

Antalet leverantörer svin-volymer.till alltlöpande leveranser större
mellantill 000 åren 1970fallit från 90 000 30harproducenter även

slaktsvinen.70 %1/5 levereraroch 1992 ca avvarav ca
utsträckning rå-eller ikontrollerasLivsmedelsindustrin ägs stor av

unikt för Danmark.vilketandelsrörelsema,dvs.varuproducentema, är
råvaruproducenternaslivsmedelsindustrinför helagenomsnitt ärI

och köttvaru-mejeri-omsättningen. Förinflytandeandel 40 % avca
så hög 85 %.andelenindustrin är som

beroendelivsmedelsindustris framtiddansktidigareSom ärnämnts
Andels-erforderlig utsträckning.anskaffa kapital imöjligheter attav

Exempel där dettapå hur detta lyckas.bedöms beroframtidsällskapens
iandelsägda företaggått ininvesterareprivata ärlyckats attgenom

tidigareköttindustrin och MDA/SIntemationl inom nämntsTulip som
mejeriindustrin.A/SInternational inomFoods

bildades detta serieföretagetsistnämndagäller detVad en sam-ur
frånsatsade påmejeriföretag. Företagetuppköpgåenden och exportav
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produktionsverksamheterDanmarksbörjan och störstaär somen av
ochdanskaför 80 % denall mjölk, står66 % ostexportenmottar avav

A/S har Verksamheter,Foods InternationalMD95 % smörexporten.av
Nordamerika. haroch ManMellanöstern, Japanförutom ii Europa,

Brasilien,Saudi Arabien,livsmedelsproduktion ietableratäven
denFoodsEngland där MDBahrein iJordan och ärSydkorea, samt

marknadsandel påkonsumtionsmjölkproducenten medfjärde största en
10 %.

200 miljar-och omsättningen 13andelsägare200Foods har llMD
anställda.har 700från Företaget 5hälftendrygtder Dkr export.varav

därdryckesindustrinbetydande inomKoncentrationen ävenär
etableradesA/Förenade Bryggerier Sdominerar. DeCarlsbergsgruppen

År 1894Köpenhamn.bryggerier isamgående llår 1891 avgenom
Förenadeingick Deoch år 1903företagetTuborg iinförlivades

tillsamarbetsavtal leddeCarlsbergochBryggerier ett samman-ensom
År tillföretaget1987 bytteår 1969.företagenslagning namnav

Carlsbergochförutom TuborgföretagetomfattardagA/S.Carlsberg I
utlandet. Före-belägna iflestadotterföretag. De är83Bryggerier av

miljarderomsättning på 14,51990-1991periodenunderhadetaget en
Danmark.i60 %anställda500Dkr och 11 varav ca

expansionensamgåendet fortsattsedanharCarlsbergsgruppen
upplåtelseochbryggerieretableringutomlands genomav egnagenom

koncentrationenSamtidigt harbryggerier.utländskatilllicensavtalav
teknik fortsatt,påproduktionenbaserarbryggerier senastefärrepå som

verksamheten.effektiviseringbetydandelett tillvilket har av

belysninginternationelllivsmedelsindustri iDansk7.2

internationelllivsmedelsindustri idanskstyrkanbelysanågotFör att av
förDanmarkgäller svinköttdetjämförelse kan närnämnas att casvarar

för %.25Hollandvärldshandeln. är störst20 % svararsomav
har visser-gammal danskmycket exportvarabacon,För är ensom

fortfarandetid täckertillbaka pågåttligen enexporten casenare men
Holland.konkurrentendär denvärldshandeln ärtredjedel störstaav

gällerdetstorlek ii Europaåttonde företaget närFood detMD är
sågångeromsättermejeriprodukter. Western störst treärsom --

Food.MDmycket som
Sockerindu-världshandeln.för %Danmark 5För smör avcasvarar

svenskamarknaden. Deteuropeiskadenför %8strin står av
dansksockerbolaget i ägo.är

världsmarlmaden påÄven betydande andelharDanmark avenom
perspektivglobaltföretagen idanskadeprodukter så ettnågra är
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ganska små. flesta deDe 50 livsmedelsindustriföretagenstörsta ärav
amerikanska eller engelska. ingår ofta i konglomeratDessa där livs-
medel endast del omsättningen.är aven

livsmedelsföretagen i för närvarandeDe Europa starktstörre växer
företagsköp. koncentration pågår har upphovDen sitt igenom som en

stark framväxt kedjeföretag inom dagligvaruhandeln, därige-av som
stärkt förhandlingsmakt livsmedelsindustrin.sin gentemotnom

blir och ochGenom konkurrenterna uppköpstörre störreatt genom
fusioner skaffar kapitalbasoch därigenom sig skärps kon-störreen
kurrensen för den danska livsmedelsindustrin och ställer den inför stora

Samtidigt totalmarknaden för livs-problem för framtiden. inteväxer
medel i Europa.

livsmedelsindustri i framtiden8 Dansk

slakteribranschernadanska ochbeskrivits har främst de mejeri-Som
världsmarknaden och byggt sin huvud-tidigt anpassade tillvarit export

Ändatill fåtal marknader. in påfå produktersakligen på några ett
och bacon till den engelska markna-fråga1960-talet det smörvar om

lägre hårdkonkurrensen ledde till priserden. hårdaDen trotsmen
och minskade exportvärdet.ökad produktionrationalisering och export

med höga kostnadsnivåDanmark sin relativtErfarenheter visade att
bordelågpriskonkurrens. stället satsningkunde på Iinte satsa enen
för olika markna-nischprodukter väl anpassadeförädladepågöras mer

erhållas.kunde högre prisnivå DenPå dettaders speciella krav. sätt en
börjanframgångsrik sedan EG-inträdet ihar sigstrategin visat avnya

1970-talet.
emellertid kritik den valda1980-talet riktadesslutetMot motav

dansk livsmedelsindustri. bygger påutvecklingen Denmodellen för av
leveranseroch kvalitet, säkrahög marknadskännedom, hög jämn etc.

till livsmedelsindustrin. hårdnandeEnfrämst inriktad på insatsvaror
Östeuropaframtiden frånEU-länder och ifrånkonkurrens övriga även

livsmedelsproducerandefrån andraföroch GATTinom ävenramen
produkt-framtiden osäker ingenskulleländer utanför Europa göra om

försvaraframtiden kunna sinstånd. iförnyelse till Förkommer att
på produktfömyelse.måstekonkurrensposition satsaman

subventionerade produktionskvoter förmedinom EUCAP-systemet
exportmöjlighetemaoch därmedproduktionenmjölk begränsar även

produktionsinriktning.vid oförändrad Enprodukterför förädlade
då höjalivsmedelsindustrin fortsätta expansionenförmöjlighet är attatt

förädlingsgrad.produkternas
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produktfömyelseföretag påexempel påEtt utgörsatsatett som
med produktidéDaloon A/S. startade år 1970Företaget somen egen

vårrullar. producerar ochkinesiska Företagetutgångspunkt nämligen
vårrullar många olika varianter. Dessutommarknadsför frusna i pro-nu

mid-färdigavitkålsrouletter, äppelskivor,marknadsförsduceras och
A/S omfattar ipannkakor med glass. Daloonochdagsrätter, gratiner

Tyskland ochdotterbolag England,och har imedarbetaredag 300ca
fjärdedelar huvuddelen icirkaExportandelen ligger påUSA. tre varav

hälften cateringpå ungefärfördelar sigFörsäljningenEuropa. var av
grundtill början påbegränsade sigVerksamhetenoch detaljhandel. en

cateringmarknaden. uppsvingtill Ettkapitalresurserotillräckligaav
marknadsförakundeefter 1989emellertid år mär-skedde när egnaman

inträffadelyft årytterligarekonsumentrnarknaden. Ettden tyskaken på
Tyskland.McDonaldstill iA/ blev leverantörDaloon S1992 när

viktensnabba expansion visarA/SDaloonErfarenheterna avav
på märkes-satsningtill kundernanärhetenproduktfömyelse och genom

till.och återkommerigenkunderna kännervaror som

utvecklingforskning ochpåsatsningDansk9

förklaringsmo-brukar användasfördelarkomparativaförTeorin som
produktionsinriktningvad gällerspecialiseringländersolikadell för

förut-matjord varitgoddel har relativtDanmarksFöroch export. en
emellertidförutsättning harutveckling. Dennajordbruketsförsättning

jordbruksländerkultivering,intensiv attförsvagats, trots genom nya
transportförhållandenbättrevärldsmarknaden,påentrégjort genom

jordbruksbaseradelivsmedelsindustrin har densågällerdetNärm.m.
danskthaft iköttvaruindustriema sittochmejeri-delen ursprung

emellertidbyggsindustrinKonkurrenskraften inomjordbruk. upp
by doing"."leamingtidenöver genomgenom en process

tillförklaringenElbaum,Bernhardforskare, attärEnligt engelsken
början 1900-industrivaror iblevStorbritannien exportörstor avaven

kumulativa,kallarElbaum änvadhar byggttalet att snarareuppman
konkurrens-denfördelarkumulativaMedfördelar.komparativa, menas

anpassningständigtidenikraft byggs genomprocesssom enuppsom
tillvaratagandeochproduktdifferentieringmedmarknadens kravtill av

monopol-världsmarknaden kanpåförsprångstordriftsfördelar. Ett ge
kumulativaytterligareförvärvatillkanvinster attutrymmegesom

kapitalviktigt byggablir detdenna ett stortfördelar. I att uppprocess
fördelar.tekniskaabsolutaoch uppnå

offentlig regiiforskningsprogrampåGenom stortettatt satsa
tidi-Danmark harlivsmedelsindustri.utveckla sinDanmarkförsöker
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livsmedels-och utveckling inomforskninglite påganskasatsatgare
har utgjorts FOU.tillbidraget BNPMindre %området. än aven av

Holland ochTyskland,konkurrentländervadmindreDetta änär som
till ändrabl.a. syftarFötekForskningsprogrammetEngland attsatsat.

ställning pålivsmedelsindustrisdanskförstärkaochoch säkrapå detta
förstaDenFötek omfattar tvåmarknaden.internationelladen etapper.

pågår.andra1994. Denavslutades årochbörjade år 1990 etappen
utvecklings-ochforsknings-förorganisationenövergripandeDen

StrukturdirektoriatetDanmarklivsmedelsområdet ipå ärarbetet som
endast delFötekFiskeriministeriet.ochLantbrugs- ärundersorterar en

Lantbrugsrådets ochbedrivs iDennalivsmedelsforskningen. ävenav
regi.institutionersandra

olika ministe-församordnat FOU-programFötek har treMed man
förstaför denDkrmiljonermed 525 etappen.bidrogrier. Staten

mycket.ungefär likamedNäringslivet
inomtill forskninganslagoch beviljasFötekförInom prövasramen

livsmedelskedjhela an.

följande.korthet varithar iFötekprogrammetförUtgångspunktema

livsmedels-producentliteninternationelltDanmark settär aven-
produkter.

multinatio-länder kommerandra storai attKonkurrenterna vara- länder.fleraverkar inella koncerner som

ochblibedömsframtiden gräns-i storaLivsmedelskedjoma som- livsmedelsmarknaden.domineraöverskridande kommer att

högrepåkvaliteten änvärderakommer matenKonsumenterna att- Viktiga.vid tillagningenlätthetoch ärSnabbhettidigare.

ochprodukterskaparutvecklingen meto-tekonologiskaDen nya- emballagekonserveringsmetoder,genmanipulation,gällerder. Det
förpackningaroch etc.

ochkvalitetbefrämjarområdenpåsighar koncentreratMan som- konsument-försäljning,produktionsteknologinäringsvärde, samt
statsfastes vidhuvudprinciperNågrapreferenser.ochbeteende

forskningsprojekt.valet av

och vilkenkvalitetvad ärmarknaden avgörDet nyär somsom-
på.detteknik är värt att satsasom
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andraEn princip på projekt med högriskprofil, dvs.satsaatt envar
satsningar dansk industri inte varit intresseradsom av.

tredje den danska marknadens relativa litenhetEn princip attvar
krävde begränsades till några projekt ochinsatserna attatt resurserna
användes det traditionella danska samarbetetoptimalt att ut-genom

offentliga och sektorerna.vecklades mellan och inom de privata
antal samarbets-Praktiskt Fötekprogrammen uppbyggda kringär ett

antalforskningsmiljöer s.k.projekt, olika samt ettcentertre program-
aktiviteter.

programmedel ochsamarbetsprojekt finansieras både privataEtt av
och enskildaföretag, forskningsinstitutionermedel. Deltagare privataär

för forsknings-deltagande företagen harforskare. De ansvaret att
samarbetsprojekt skallpraktisk användning.kommer till Ettresultaten

formellt samarbetsavtaloch reglerasväl avgränsat ettgenomvara
ekonomiskahar till detBl.a. reglerasmellan rättenparterna. vem som

återbetal-de deltagande företagennämligenGår det braresultatet. är
ningsskyldiga.

harläroanstalterna centralt ide högreplaceraFör programmetatt
bildats.fyra forskningsgrupper

KVLlivsmedelsforskningförCenter
näringsvärdesforslming DTHförCenter
mjölksyraforskning DTH KVLförCenter +

HHÅ produkt-Marknadsstyrd ochMAPP-programmet process
livsmedelssektorn.imotivation

Levnads-central organisationintegrerades 1994 iårCenterDe tre en
middelcentret.

målsättninggrundas påVerksamheten inom ett center gemensamen
bransch-universitetsforskning,mellanbryggasyftar till slåoch att en

och företagen.utveckling inomforskning forskningoch
forskningssatsningsärskildovanstående hardetframgårSom enav

kunskapen bakte-påberormjölksyrebakterier. Dettapågjorts att om
och smak på bröd,för hållbarhetbetydelsetillväxtriernas är storav

mil. produkter.eriprodukteroch mejkorv, grönsakervin,
förmycket litelämnasforskningsprogrammetdanskadet utrymmeI

beror påproduktion. Detkostnadssänkningar vid givenmetoder för att
utvecklahämtamycket stårförerfarenheter talar attattatt genommer
mycketnämligenLönsamhetenoch marknad.produktrelationen är

tillförädlingsvärdemed högtprodukterhittakan rättstörre enmanom
gäller mjölk-vadexempel kanköpkraftig kundkrets. Som nämnas att

råmjölk denna värderasolika användningarvidprodukter kan avav
frånproduktergällertill Dkr. DetDkr 10 OOfrån 45marknaden 2
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lön-olika till mycketkonsumtionsmjölk, ochvanlig smör ostsorter
problemetindustriellaspecialanpassade insatsvaror. Det ärstorasamma

nischprodukter.hitta dessaatt
udda projektförlämnatsFötekprojektet harInom ävenutrymme

snigelfarmer.påbl.a. har satsatman
produkter gällerframutvecklingsarbetetochForsknings- taatt nya

på slutpro-bord". Kundlcravenjord till"frånlivsmedelskedjanhela
tidigare led.utvecklingsarbetet ipåinriktningendärviddukten styr

till slut-råvaranochutvecklasgenteknikMed avel och ävenanpassas
transportvänligakundanpassade ochpåställs kravprodukten. Det även

förpaclcningar.
anpassade till slutpro-skallråvarornaOmständigheten ävenatt vara

livsmedelsindustrinochjordbruketmellanoberoendetdukten begränsar
råvarupro-försökarationelltkaneftersom det knappast styraattvara

emel-räknardansk sidaFrånplatser.alltför avlägsnaducenter på man
Skåne,främstSverigesödrajordbruksbygdema ibådelertid att

aktuellaNordtyskland kan bliochPolenBaltiska staterna, som
livsmedelsindustii.dansktillråvaruproducenter

ötekUtvärdering Fav

konsult-friståendegenomförtsharFötekutvärderingsärskildEn avav
och inter--enkätfrågefonnulärkombineratföretag ett engenom

forskningsinstitutioner. En-ochverksamheterblandvjuundersökning
projektdeltagare.ochprojektgrupperomfattade allakätundersölmingen

verk-för olikaledareutvaldaavsåg vissaIntervjuundersökningen
hittills-dessbetydelsestrategiskaFöteksavseende samtsamheter
bedömthar inteUtvärderingeneffekter.förväntadeochvarande
resultat.ekonomiskakvalitet ellervetenskapligaFötekprojektens

livsmedels-ochkonsumentorganisationerintressenterExterna som
utvärderingen.iingick inteförsäljare

utvärderingendeltog iprojektdeltagareprojekt ochallaI stort sett
verk-representerade privata170sammanlagt 329eller personer varav

forslmingsinstitutioner.och 159branschorganisationersamheter och
intervjuades 19projekt. Dessutomolikarepresenterade 34Deltagarna

godkända.projektfått sinasökande intesom
utvecklaochförbättraFötek lyckatsSammanfattningsvis har samar-

livsmedelssektom,forskning inomoch privatoffentligmellanbetet
Fötekprojektetefterfortsättning ärsin attkommer attävensom

utvecklingsprojekthurmycketlärt sigharavslutat. Man även avom
skall organiseras.och hur deskallifrågavarande slag sammansattavara
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Kommersiellt kan inte Fötek bedömas förrän efter lång tid. Bland
deltagarna emellertid optimismen projektet skulle fåstor att storvar
effekt.

Fötek ansågs ha betydelse för utveckla och vidare-även stor att
befordra deltagarnas kompetens.

Fötek har fokuserat på områden med forskningsdynamik.stor
har frågatMan naturligtvis sig vilken roll kan spela istaten ett

produktutvecklingsprogram bidra med till forskning.än attmer pengar
Blir det något bestående resultat bör här påpekasDet Sverige haratt
goda erfarenheter det gäller samprojekt mellan och näringsliv.när stat

mellanHär kan samarbetet Ericsson och dåvarandeLMnämnas
radio-telefoninTeleverket ledde till inom ochAXE-systemetsom

mellan och vad gäller X2000. Ytterligare exempel hämtadeASEA SJ
från läkemedelsindustrin kan Xylocain, ochAstras Losecnämnas

Pharmacias tillväxthonnon Genotropen.Pulmicort och
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Sverige-jämförelsemedutredningLUI:s

Danmark 1991

ReidiusMats

utred-gjorde augusti 1992LUI iUtredningsinstitutLantbrukets en
jämförelseDanmarkoch 1991- EnSverige"Livsmedelsprisema ining
livsmedels-Bakgrundeneffektivitet".ochkostnaderpriser attvarav

Danmark. Sedanb1.a.högre iansågsallmäntSverige änpriserna i
prisskillna-hademedlemskap i EU,ansökansinSverige lämnat in om

aktualitet.fått ökadlantbruketsvenskadetförbetydelsedemas
bliskulleSverigekonkurrentenframstod den närDanmark storasom

skill-förklarabelysa ochstudienSyftet medmedlem i EU. attvar
Danmark, detochmellan Sverigelivsmedelsprisernaderna i men

olika delarförändringar ivilkavisahuvudsyftetbakomliggande attvar
livsmedelsproduktionensvenskadenkrävdes för attsystemet somav

medlemskap i EU.svensktefterkonkurrenskraftigbliskulle ett
studiens huvud-redogörelse förkortfattadföljande lämnasdetI en

Eftersomsituation.för dagensrelevansderasdiskuterasresultat samt
livsmedelspriserskillnader iförklaragällerfrämst inteintresset attnu

industri-främst påtonviktenläggskonkurrenskraft,skillnader iutan
detaljhandeln.gradmindre påijordbruket,och viss månledet i men

uppläggningStudiens

Danmarklivsmedel totalt iförprisnivånvisadefrån OECDMaterial att
livsmedeljordbruksregleradeförochSverigelägre ilåg 15-20 % än

emellertid mellannoteradesvariationerlägre. Storalåg %20-25 en-
exempel kanregionalt.och Somtiden nämnas attskilda övervaror,

Fredrikshamn i Köpen-lägre ilivsmedel 22 % änförprisnivån var
avstånden,deskillnaderna,regionaladeSverige trots storahamn. I var

Danmark.mindre iän
studiengjordes imellan ländernaprisskillnademaförklaraFör att en

viktigaste bran-synvinkeljordbruketsdenågragenomgång av urav
mjölk och mejerivaror,spannmålsprodukter,spannmål ochscherna -

ingick påoch potatis inteNötköttslaktkyckling.griskött, ägg samt
frånkedjanHelasvårigheter.metodmässigablandgrund annatav

identifieramed avsiktenstuderadesfram till konsument attlantbrukare
deladesvarjolika leden. Förprisskillnader deioch förklara varugruppe

förädlingsmargi-handelsmarginaler,påkonsumentpriset moms,upp
delsdelades påsistnämndajordbruket. Dentillersättningnaler och upp
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kostnader för köpta produktionsmedel, dels ersättning till arbete och
kapital. Vidare studerades faktorer,antal förett ärsom gemensamma
alla gällerbranscher. handelsmarginaler, arbetslcraftskostnader,Det
skatter, lagstiftning, transportkostnader Underlagsmaterial inhämta-etc.
des från olika officiella källor båda ländernai med hjälpsamt av
berörda branschorganisationer. s.k. input-outputanalys gjordes förEn

belysa bl.a. skatternas betydelse för livsmedelsprisema i Sverige ochatt
Danmark.

uppgifter redovisadesekonomiska avsåg kalen-De nämntssom som
från danska tillderåret 1991. Omräkning svenska kronor gjordes med

växelkurs svenska kronor danska. Sedan dessadet årets 95 100per
förändrats drastiskt. Sedan hösten harhar valutarelationema 1996

svenska kronor danska.växelkursen legat omkring 115 100 Detper
enbartbetyder svenska kostnadsnivåer detta skäl har sjunkit medatt av

jämfört med danska. Därigenom har hela den15-20 % settstort
fanns kompenserats.kostnadsskillnad 1991som

Jordbruksregleringarna

livsmedel således lägre Danmark, och dettapå iKonsumentprisema var
kostnadsskillnader likastudien minst Despeglade enligt stora.som var
konstaterades kunde emellertid intekostnadsskillnader ut-ge ensom
prisskillnaderna mellan länderna, eftersom detförklaring tilltömmande

samband mellan kostnader och priser.finns enkelt Avgö-inte något
de båda länderna konkurrensen iför livsmedelsprisema irande var

bl.a. jordbruksstödets utfonnning.påverkaslivsmedelskedjan, avsom
då olika utformatjordbruksstöd, detBåda länderna hade ett men var

syftade till skyddasvenska jordbruksstödetolika nivå.och hade Det att
svenska jord-jordbruksprisförhandlingar hade dethögre prisnivå. Ien

med höjningarför stigande kostnaderåren kompenseratsbruket genom
tidsperiod, påverkatshade, längregränsskyddet. Nivån översett enav

delen landet harkostnadsläget ochdet höga svenska störreattav avav
för jordbruk. Därför hade högreförutsättningardåliga naturliga en
högre livsmedelspriser, pris-fått uttryck ikostnadsnivå sig äventa om

motsvarade kostnadsskillnadema.precisskillnaderna inte
generellt högregränsskydd då inte EU:s. DäremotSveriges änvar

EU-ländema påverkasinverkan på prisnivån.direkt Ihade det en mera
konkurrensen och de s.k. interven-de den inrehögre gradpriserna i av

motsvarade gränsskyddet.låg lägretionsprisema, än somsom
där alltså prisernaskedde i partiledet,prisregleringensvenskaDen

fulltbetalt för tjänster isinbestämdes. Förädlingen stort sett ut.tog
fåttkvar sedan övriga ledblev detinkomsterJordbrukarnas som var
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påver-förädlingsledet intekostnadsförändringar ibetyddesitt. Det att
ersättning. Detsammajordbrukamasdetaljpriser,ochkade parti- utan

produktionsmedelsindustrin.ikostnadsförändringargällde principi
kompenserades höjtinte gräns-ledolikaKostnadshöjningar i avsom

tvingadesföretagare,jordbrukarna,tilldärförskydd ledde att som egna
inkomster.sänktaatt acceptera

livsmedelskecüorländernasKosznadsskillnader i

i livsme-kostnadernabetydelse föravstånden hargeografiskaDe stor
gångerdrygt tio större änlandytaSveriges ärdelsproduktionen.

livsme-medförSverigebefolkningstätheten i attlågaDanmarks. Den
Danmark.itransportarbete änbetydligtinnehåller störredelskedjan ett

för näringenssjälvt,jordbruketförkostnaderhögretillbidrarDetta
distribu-förprodukternauppsamlingenför samtproduktionsmedel, av

livsmedelspriserskillnaderna ilivsmedlen. Avfärdigadetionen av
ungefär 5studienenligtkunde procent-DanmarkochSverigemellan

kommunika-ochförkostnaderhögre transporterförklarasenheter av
landytan.med densammanhänger störreSverigetioner i som

för-mindretillbidragitocksåharSverigeavstånden iDe enstora
ocksåTransportkostnaderna, strävanindustristruktur.delaktig enmen

mjölk,och färskdjurlevandemedalltför långaundvika transporteratt
idärigenomochutspriddablivitanläggningarnamedförthar att mera

Danmark.imindregenomsnitt än
dearbetskraft ianställdförkostnaderArbetsgivarnasLöner. var

iSverige. LönernaDanmark ilägre i än10-20 %branschernaflesta var
arbets-lågamycketuppvägdesdetDanmark,ihögreallmänhet avmen

givaravgifter.
hadelivsmedel iförutgifterkonsumenternasandelSkatternas av

dessaUtifråninput-outputteknik.s.k.hjälpmedberäknatsstudien av
län-mellankostnadsskillnadenhelakonstaterades änuppgifter att mer

enligtskulleskattetryck. Däravskillnader imotsvaradesderna manav
förklaradeskattetryckskillnaderna idra slutsatsendock inte attstudien

och ärDanmarkLönenivån ipriser.iskillnadernahuvuddelen varav
svenskade högaberodde påDettaSverige. attibetydligt högre än

den nivåförhållande tillned lönerna itryckthadearbetsgivaravgiftema
konkurrenskraft. Detochtill priserhänsynmedmöjlighade varitsom

efterlönermedfört lägrefrämstalltsåhadeskattetrycketsvenskahöga
arbetsmarknaden.danskadenmedjämförskatt

saknaintestudienled enligtÅ olikaiskattepålagorsidan kanandra
skatternaindirektasådanaSärskiltprissättningen.för sombetydelse

lederenergiskatterhandel t.ex.ochproducenterförkostnaderutgör
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länge jordbruketbehov kompensera sig. Såtill ett att genomsomav
medverka-PM-indexfick kostnadskompensation viainflationsskyddet

Sedan kostnadskompensationenstigandedessa skatter till priser.de
jordbrukamas inkomsterstället tillskatterna iupphörde leder1991, att

ned.pressas
jordbruk helt olika.förnaturliga förutsättningarländernabåda ärDe

förklimathelhet harkonstaterades Sverigestudien sämreettI att som
temperaturvaria-ochkortareDanmark, medjordbruk störreän somrar

slätt-och sydligaste Sverigesöstgötaslättenområdentioner. I vissa -
medligger i nivåväxtodlinghektarskördar idockbygder uppnås som-

Övriga klimat.jordar ochharslättbygdermedeltal. sämredanska sämre
Norrland harhelaliksommellersta Sverigesödra ochSkogsbygderna i

regeldärtillochspannmålsodlingiavkastningarmycket låga som
områdenvidare i dessaKlimatet lederarronderingsförhållanden.dåliga
Danmarkjämfört medköttproduktionochmjölk-kostnader förhögatill

stallperiodenlångdel året. Enkandär djuren störreute aven
vinterfodersåväloch lagrahanteraförkostnadernapåverkar att som

arbetskostnader.byggnads- ochtill högalederstallgödsel. Detta
behovetminskardetklimatet:fördeldockharSverige avaven

sänkerfördel på två Detbekämpningsmedel. Detta sätt.kemiska är en
marknads-underlättadetkanmedel. Dessutomför sådanakostnaderna

slutprodukterna.föringen av
livsmedelsproduktionensvenska ärsärbestämmelser. DenSvenska

de flesta i Dan-bestämmelser,ochlagarradomgärdad med varaven
bety-harmotsvarigheter. De störstmildareharsaknar ellermark som

utrymmeskrav,omfattardjurskyddsbestämmelser,troligendelse är som
fodermedel. Deanvändningen vissaiinskränkningarpåkrav strö, av

foderförbrukningbyggnadskostnader,arbetskraftsbehov,påverkar m.m.
gödselanläggningar,innefattar reglermiljökravVidare finns omsom

Liknandearealtill företagetsförhållandedjur iantalethögsta m.m.
hårdarehardär SverigeAndra områdenDanmark.dock iregler finns
rörandemärkningkrav påarbetstider,ocharbetarskyddregler gäller

innehåll.ochhållbarhet
debl.a. därförkostnader,till högreleder inte attrestriktionerAlla

exempelsvenska Somtidigaremedöverensstämmelsekan stå i normer.
tilllämpadesmjölkproduktionenutrymmeskravdagenskan nämnas att

fall hai vissarestriktionemaVidare kantidigare.redan ennormersom
djurskyddsbestäm-särskiltgällerproduktionen. Detpåinverkanpositiv

djur.till friskarebidrakanmelser, som
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Handel

Enligt tillgängligtstudien tydde allt material på handelns andelatt av
livsmedelsprisema ungefär densamma i både och Danmark.Sverigevar
Eftersom livsmedelsprisema 20-25 % lägre Danmark, innebärivar

procentrnarginal i kronor och lägre ersättning till han-örensamma en
deln för livsmedel.hantera viss mängd emellertid svårtDet äratt atten

eftersomjämföra marginaler mellan länderna, handelns struktur är
olika. liberala regler för butikernasVidare har Sverige Europas mest

bland deöppethållande och Danmark strängaste.
svenska detaljhandeln högre iLönenivån i den 50 %än änmervar

detta de svenska butikernas längredanska. Delvis berodde på öppet-en
jämförelsevis höga övertidsersättningar.medhållande i kombination

detaljhandeln möjlighethemmamarknadsbransch harSom atten ren
fall så längekostnadshöjningar på konsumenterna, i varjevältra över

branschen. kan för-för hela Dettahöjningama generellaär vara en
svensk detaljhandel.lönekostnadema iklaring till de höga

spannmålsprodukterSpannmål och

berodde framförspannmålsprodukterpå mjöl ochSkillnaderna priseri
råvarukostnader. Odlarprisernahögrekvamamasallt de svenskapå var

för-fick betalafick kvamamai Sverigeungefär desamma, enmen
Avgiften för-odlarpriset.ungefär lika högmalningsavgift somsom var

råvarukostnad i Sverige.alltså kvamamasdubblade
Danmark ikvamledet % lägre i12själva änKostnaderna i var

arbetskraftskostnader framstodhögrepå SverigesMed tankeSverige.
kvamar hadeeffektivare. Danskanågotsvenska kvamamade som

kapitalkostnader.förtäckning sinatroligen intestudienenligt
Danmark i Sverige.lägre iungefär 25 %bröd änpåPriserna var

högreförklaraskonsumentprisskillnadema kundedelenStörsta avav
bagerimargi-skillnaderna iSverige. Däremothandelsmarginaler i var
högre distri-berodde främst påfannsskillnadernaler mindre. De som

ungefär hälf-småbagerierDanmark hadeSverige. Ibutionskostnader i
leverans-domineradesheltmedan Sverigemarknaden, storaten avav

Skillnadenhögre Sverige.betydligt iRåvarukostnademabagerier. var
beroddei sinmj ölpriser,Sveriges högreframför allt påberodde tursom

förmalningsavgiften.på
konkurrens ihögreprägladesDanmark änBrödmarknaden i av

marknad frånvilleleveransbageriemaberoende påbl.a. taSverige, att
hembageriema.de små
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Mjölk och mejerivaror

lägrenågot imjölk och mejerivarorFörädlingsmarginalema för var
konsumtionsmjölken iförklarades främstSkillnadenDanmark. attav

exportförlustermåste bäraför prisutjämningSverige via systemet --
sådanafinansieradesDanmarkhalvåret 1991. Iunder det första export-

skillnaderna ibortser förOmskattemedel från EU.förluster med man
kilo-Danmark,förädlingsmarginalema iprisregleringssystem pervar
lägretanke på denMedi Sverige.mjölk, något högreinvägd ängram

mejeriindustrinsvenskaalltså denframstodDanmark,lönenivån i som
något effektivare.

Sverige ihögre imjölkleverantörtill änAvräkningspriset var
inköp-kostnader förhögrefrämstmotsvaradesSkillnadenDanmark. av

olika skatterberodde påskillnaddel dennaproduktionsmedel. Enta av
det danska.intesvenska jordbruketdetdrabbadeavgifteroch mensom

ilägre i Sverigeinkomsterjordbrukarnas äntillbidragMjölkprisets var
mjölk-svenskakobidragmed detkompletterasDanmark, sommen

tillprishöjningarför uteblivnakompensationdå fickproducenter som
1989.GATT-avtalet vårenföljd av

Griskött

griskött 20-25påkonsumentprisemalågdetaljerför allagenomsnittI
detaljerolikamellanVariationeni Sverige.Danmarklägre i% än var

län-mellankonsumentprisskillnaden idelenDendock störstastor. av
avräk-danskaråvarukostnad. Detlägreslakteriemasförklarasdema av

och slakt-avräkningsprislägre28 %låg änningspriset summan av
vid halvårs-dockavveckladesSlaktdjursavgiftenSverige.djursavgift i

infördes.jordbrukspolitikendenskiftet 1991 när nya
skedde islaktsvinsproduktionensvenskadenUngefär 70 % av

för sig,slaktsvinsmågrisaruppfödningspecialiserad varresp.av
DanmarkIbesättningar.integreradeskedde i%medan endast 30 var

allmän-iSvinföretagenungefär 70 %.betydligt högre,andeldenna var
Sverige.Danmark ibetydligt ihet änstörre

produktionsmedelför inköptakostnadernaproducentledetI var
Danmark påfoderkostnader iSverige. LägreDanmark ilägre i26 % än

kostnads-allamycket,betyddeproteinfoderfrigrund import menavav
kapital 16 %ochtill arbeteErsättningenDanmark.låg lägre i varposter

byggnadskostnader iframför allt högagrundPåDanmark.ilägre av
Danmark. Deimycket lägrekostnadstäckning ängradenSverige avvar

höjaberäknatshadedjurskyddsbestämmelsemasvenskahårdare m.m.
del dessaDanmark,medjämförtproduktionskostnaderna avmen en
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kostnadshöjningar berodde på utrymmeskrav i byggnader, ännusom
inte hade fått någon betydelse för producenterna.större

Kostnaderna för slakt lägre Danmark27 % i i Sverige. Kost-änvar
naderna lägre på så varje punkt. Skillnaden kunde delvisgottvar som
förklaras med de danska svinslakterierna betydligt destörre änatt var

slakterisvenska. Uttryckt i medeltal slaktades i Danmark 600 000per
svin år jämfört med i Sverige exkl. de små1991 170 000 st. norr-
ländska slakterierna.

svenska slaktkostnader det handi-förklaring till högreEn varannan
avstånd intransportsidan och tillkapp har våra påSverige i större

Även riskavfall med-destruktionsanläggningar. den svenska påsynen
överskred Danmarks.förde väsentligtkostnader som

för berodde till del påkostnaderna styckninghögre svenskaDe stor
förädlings-arbetskraftskostnader. förklaring högrehögre En annan var

istyck-"butiksarbete" gjordesgrad beroende påi Sverige, att mer av
förklarade delvis de danska handels-Danmark.ningsledet i Dettaän att

Uttryckt kg griskötthögre i Sverige.marginalerna i änprocent pervar
ungefär likamarginalerna stora.var

Ägg

Sverige.lägre Danmark iungefär % i20Konsumentpriset änvar
Handelsmargi-dock högre i Sverige.andel prisetHandelns änvarav

medfinnas problemoch det kanberäknatsnalen hade restpost,ensom
delenpartihandel.mellan packeri och Dengränsdragningen största av

förklarasländerna kunde alltsåmellanskillnaden konsumentprisi av
producentpris.packerimarginal ochskillnader i

lägre iDanmark beräknades 40 %Packerikostnaden i änvara
mycket lägretill skillnadenförklaringenviktigasteSverige. Den var

lönekostnadDanmark beroende på lägrearbetskraftskostnader i per
Andra kostnadsposteroch färre anställda.effektivitettimma, större som

frakter. svenska packeriemaemballage och DeDanmarklägre i varvar
marknadsföring ochförkostnadernaandelpå sig störretar aven

reklam de danska.än
Äggmarknadema stigandepressade på grundbåda ländernai avvar

producentledet. kunde bl.a.Dettapressade priser iöverskott och av-
inågotderafull kostnadstäckninghadeläsas producenterna intei att av

Överskottet marginalerna ihaverkade dock inteländerna. pressat
motsvarande mån.och handeln ipackeriema
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Slaktkyckl in g

Danmark ibilligare ikonsumentledet 36 %i änkycklingFryst var
tillvolymandelar säljsdedärgällde vägda priserSverige. Detta som

på den75%bedömdesandelarbeaktats. Dessa utgöraextrapris cza
marginalerHandelnsden svenska.påoch 95 %marknadendanska cza

uttryckta ibåda länderna,deungefär lika i procentkr/kgi menvar
medrättvisandeheltdock intebild ansågsDanmark. Dennahögre i

i Sverige.extraprisvaraandelentanke på störreatt var
Danmark ikostnader ibetydligt lägrehade änFörädlingsindustrin

iåretdetnågot atthade utjämnats senasteSverige. Detta mangenom
gälldekostnadsskillnadenkostnaderna. De störstahadeSverige pressat

arbetad timmekostnadersåväl lägreDanmark hadearbetskraft. somper
skillnader iDärefter komkyckling.slaktadkgarbetsåtgånglägre per

transportkostnader.
merkostnadensvenskaDen mot-foderkostnadSkillnaden i stor.var

dyrareberodde dels påSkillnadenavräkningspriset.svarade 13 % av
Danmarkiinförselavgifter, dels påsvenska attgrundfoder på manav

fodret.lågdos-antibiotika ianvändafickSverigeiintemen
salmonella påfrånförskonadefå länderde ärSverige är ett somav

detta. Iuppnåförhar gjortsansträngningar attslaktkyckling. Stora
Åtgär-salmonellabakterien.medproblemhaftharDanmark storaman

smittade djurandelenlett tilldockhadehandlingsplan attenligtder en
Sverigeför ikostnadenuppskattat attöversiktligthadeMansjunkit.

tillsalmonellafrånfriaslaktkycklingamahållafortsättningsvisäven
avräkningspriset.10 %ungefär av

kommentarAvslutande

och kost-priserundersökningen attfickbildsamlade varDen avman
gälldeSverige. DetDanmark ii änlägre%20-30generellt lågnader

enskilda ävendeflestadeför omochtotaltlivsmedel varorna,för av
led livsme-iallagällde förDetvariationer.fannsnaturligtvisdet stora

jordbruket, insatsvaroma.förädlingen,handeln,delskedjan:
punkt.efterpunktpåalltsååterkomkostnadsskillnadernaochPris-

hadeSverige ettstudienenligt attförklaringenviktigasteDen var
högreberodde påkostnadstryck. Dettahögreunderliggande allmänt
jord-svenskaavstånd. Denminstoch inte störreskatterhögrelöner,

iavgifter, settrad stortinnebarutformning att sombrukspolitikens en
relativajordbruketshöjdevilketDanmark,motsvarighet isaknade

svenskarad sär-livsmedelsområdetfanns inomVidare enkostnader.
arbetarskydd,ochmiljövårddjurskydd,bl.a.beträffandebestämmelser

helt.saknasellermildareDanmarki varsom
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redovisades lång rad olika förklaringarI tillrapporten atten
livsmedelspriser lågSveriges Danmarks. själva verket fannsI iöver
förklaringar hela skillnaden.till Delvis berodde dettaänrapporten mer

jordbrukarnas inkomster hade tillpå de svenska nedatt pressats en
berodde också orsakerlägre nivå de danska. Det på olika gick in iän att

geografiska avstånden viktig delför-varandra. De angavs som en
klaring. Avstånden hade påverkat skillnaderna i industristruktur, som

delförklaring. högre transportkostnader uppstodDe somvar en annan
påverkades skillnaderna skatter, tredjepå grund avstånden iav enav

delförklaring.
led och för allakostnadsskillnader kunde konstateras i allaEftersom

dra slutsatsen skillnadernalåg till handsprodukter det nära att att
Danmark.kostnadsläge i Sverige i Detberodde allmänt högrepå änett

övervärderadden svenska kronan ifall tala förskulle i så att var
svenskabekräftades också denden danska.förhållande till Detta när

medföll under de årenfri hösten 1992. Denkronan släpptes närmaste
under-danska, och torde i stället ha varitförhållande till den20-25 % i

försommaren Sedan har den återlägst 1995.värderad då den stod som
Riksbankenenligthösten 1996 på nivåoch ligger sedanstärkts en som

kostnads-betyder svenskajämviktsnivå. Detkan attnäravara enanses
med jämförthar sjunkit 15-20 %skäl sedan 1991nivåer enbart dettaav

enligthela kostnadsskillnadenkan imed danska. Därigenom settstort
studien ha kompenserats



Bilaga 3 275SOU 1997:25

i förändringlivsmedelsindustriFinsk
Finlandsbakgrundlägesrapport mot aven-

medlemskap i EU

Stefan Ravelin

Inledningl

ochmellan finskgrundförutsättningarnafinnslikheter iBetydande
konkurrenssituationdenarbeta ilivsmedelsindustrisvensk att somnya

Råvaruproduktionmedlemskapländernas i EU.bådadeuppstått genom
exportstöd.ochstöd, importregleringarstatligtskyddatshar genom

med dåvarande EGoch Finlands avtalmedlemskapet i EFTAGenom
produkter, såsomEU-inträdet för vissaförefrihandel redanrådde
läskedrycker s.k.fruktyoghurt ochbageriprodukter,sötsaker, glass,

reglerade import-Andra produkterfrihandelsprodukter. genomvar
produkter åter-exportstöd. Bland dessaochimportkvoteravgifter eller

primärprodukter.köttprodukter s.kochmargarinfanns ägg,smör, ost,
tillverkadeinnehöll- dvs. delvisfrihandelsproduktemadelTill den var

denna del prisregleringssystem.förfannsprimärprodukter även ettav-
samtidigtFinland småSverige isåväl iHemmamarknadema ärsom

gällerfrämst vadinternationaliseringefterföretagens strävansom -
hafthar dock periodvispåtaglig. Finlandvaritprodukterreglerade -

dereglerade områdena harRyssland. På detillbetydande exporten
utländskreellför någonheller varitfinska företageninhemska utsatta

konkurrens.
lantbrukskooperationenFinlandi ägareSåväl Sverigei är storasom

mindreregel tidigare,inom, ilivsmedelsproduktionanläggningar förav
dessa företagsektorer harvissaområden. Inomkonkurrensutsatta en

intemationelltkonkur-hittillsdeställning. Påstarkt dominerande mera
där-Finland arbetarlivsmedelsindustrin iområdena inomrensutsatta

privatägda företag.andraregeliemot
konkurrens-mindrelivsmedelsindustri påfinskEffektiviteten inom

samband med diskussionernalåg. Ibedömtsområden harutsatta vara
börjadetidigareochEG/EUmedlemskap ieventuellt ävenettom --

för dengrad förbereda sighögredocki alltlivsmedelsindustrifinsk nya
handeln ivid liberaliseringuppståskullekonkurrenssituation avensom

tillombildadesverksamheterdrivnakooperativ formTidigare iEuropa.
effektivitetenökadeproduktionennyinvesteringar iaktiebolag, genom

företagsköpbl.a.förbereddesinternationaliseringoch ökad genomen
Sverige.utomlands, inklusive i
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Vid förhandlingarna inför EU-inträdet medgavs Finland underatt en
övergångsperiod fempå år lämna nationellt stödrätt tillatt ett extra
råvaruproduktion. år 1996 dettaFör stöd den finskai budget-upptogs

Överens-propositionen till miljarder4,4 Fim ca 6,6 miljarder kronor.
kommelse slöts stöd på sammanlagt miljoner459 Fim tilläven ettom
finsk livsmedelsindustri. sambandI med EU-inträdet genomförde
finska skatteförändringar vilka de förändringar i stöd-staten utöver-

till lantbruket EU-medlemskapet inneburit- har medförtsystemen som
förändrade förutsättningar för finskaden livsmedelsindustrin.

Sänkta livsmedelspriser medförthar ökad efterfrågan. Den ökadeen
efterfrågan bidrar i sin till lönsamhet för livsmedelsindustrintur en som

möjlighet till kostnadskrävande rationaliseringar. förbättradEnger
effektivitet har också varit och viktig förutsättning för åstad-är atten
komma ökad konkurrenskraft vid den begynnande ökade interna-en
tionella konkurrensen den finskapå marknaden.

finskDenna livsmedelsindustri bakgrundrapport motom av-
Finlands EU-inträde baseras främst på genomgång rapporter,en av-
statistik, årsredovisningar på intervjuer medsamt representanterm.m.
för samhälleliga branschorganisationer och finska livsmedels-organ,
industriföretag. undersökningen harI vikt lagts vid tidigaretyngreen
mindre konkurrensutsatta branscher/produkter, där de inhemska före-

har och har haft stark dominans, förhållandei till den redantagen en
konkurrensutsatta sektorn.

Sammanfattande2 kommentarer

Finlands råvaruproduktion lantbruksprodukter har varit starkt regle-av
rad landets åtgärder. Genom medlemskapet upphördei EUgenom egna
möjligheten helt på hand besluta jordbrukspolitiken.att egen om
Genom medlemskapet upphörde också det nationella medsystemet
importreglering och exportstöd. Priskontroll på livsmedel hade tidigare
under många år den dåvarande myndigheten för konkurrens-utövats av
frågor, Näringsstyrelsen. Lättnader i priskontrollen påbörjades i mitten

1980-talet kontrollen upphörde inte helt och hållet förrän årav men
1989.

den internationella handelnFör livsmedel hade det finska regle-av
ringssystemet inte endast påverkan för helt reglerade produkter
primärprodukter mjölkproduktersåsom skilda slag, spannmål ochav
kött för de s.k. frihandelsproduktema. de frihandelspro-Förävenutan
dukter kex, fruktyoghurt och glass vilkas beståndsdel i någont.ex.- -
utsträckning innehöll reglerade produkter, fick företagen vid export ett
utjämningsbidrag för ingående jordbruksråvaror. Importerade produk-
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utjämningsavgifter för ingående jord-motsvarandebelades medter
flera påverkatsFinland har påLivsmedelsindustrin ibruksråvaror. sätt

råvaruproduktionen harstödet tillfinskaregleringssystemet. Detav
Stödet har därigenompå hög nivå.produktionsvolymemahållit ävenen

samtidigt skapatlivsmedelsindustrin ochbidragit till storleken av
affärsmöjligheter.

Finlandlivsmedelsindustrin iför företagen inomUtvecklingen som
betydligt från före-skiljerråvara sigprimärproduktermedarbetat som

förstnämndafrihandelsprodukter.med Denarbetattag gruppen avsom
hemmamark-har typisktoch slakterier, varitmejerierföretag, såsom
Flera företagägda företag.producentkooperativtoftanadsinriktade,

till inter-frihandelsprodukter har med årenarbetat med växt stora,som
noteradeprivatägda och dessaregelföretag. inationella De ärär sex av

på börsen.
fart iFinland strukturförändringarnaiLiksom i Sverige tog

konglomeratl980-talet. Utvecklingenpånäringslivet några år in mot
skeddeökad specialisering. Dettautvecklingtill ävenändrades moten

de konsument-Exempel på dettalivsmedelsindustri.finsk ärinom
huvud-och försäljningSOK:s EKA:sorganisationernaskooperativa av

minska sittbl.a. successivtindustrirörelser,delarna sina attgenomav
försäljning till Raisio.ochkvamindustrinägande inom genom senare

förMelia, vid tidpunktendotterbolaget1990bildade årRaisio som
Finland. Råvaru-kvamverksamheten i%hade omkring 70bildandet av
det börsnoteradeaktieägare iegenskaphar iproducentema storaav

falletMelia. Såsom varitinflytandevisst närävenRaisio, överäven ett
ochdrivits fram mejerierFinland inomstrukturförändringar istora

kvamverksamheten tillmedförde centraliseringenslakterier/chark, av
Bl.a.lantbruksintressen.lokala och regionalafrånMelia protester

marknadsandelMeliastillvilket bidragitNordic Mills,bildades att nu
minskat till 55 %.ca

underfrån 150 mittenminskatFinland harAntalet imejerier avca
centraltValio, varitomkringnuvarande 50.1980-talet till ett organsom

aktiebolagombildades tillägda mejeriema,producentkooperativtför de
strukturföränd-har varitombildningeneffekternaår 1992. En attavav

nedlägg-verksamheter ochcentraliseringbl.a.ringar, genomavgenom
konkurrenssituationenSamtidigt harunderlättats.harmejerier,ning av

Valio,samarbetat inomtidigaremejerier,vissaändrats att somgenom
har ocksåsituationensamarbetet. Denmed det tidigareupphörde nya

verk-i sinprivatägda företag, såsom Ingmari,andraunderlättat för att
leveran-finna alternativamjölkprodukterproduktionsamhet med av

törer.
företag underproducentkooperativaförsökteslakt/charkInom

skaffaföretagsköp sigbl.a.l970-talen1960- och att mono-engenom
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polliknande ställning. lyckades dockDetta inte såväl konsu-attgenom
mentkooperativa organisationer andra företag vid dessa tillfällensom
arbetade denna riktning. producentkooperativtDe ägda före-mot nu

inom slakt/chark här dock Atria börsnoterattagen är numera men-
producenterna de helt dominerande har i tal 60 %är ägarna runt av-
marknaden för slakt och drygt % chark.60 av

I början 1990-talet dock medvetandet fram behovetväxteav om av
strukturförändringar och konkurrensbeteende förstora ett nytt mötaatt

framtida internationell konkurrens. Atria det drivande företageten var
för sammanslagningar företag och åstadkom tidigare mark-även attav
nadsuppdelningar mellan producentkooperativt företagägda upphörde.

råderNumera i Finland betydande konkurrens inom slakt/charken
såväl mellan de företag, där råvaruleverantörema är ägare,stora som
mellan dessa företag och andra företag.

Redan före Finlands EU-inträde hade således strukturföränd-stora
ringar nyinvesteringar och minskad personalstyrkagenom genom
genomförts inom slakt/chark. Antalet anställda inom detta område
minskade under frånåren 1991-1994 till13 000 10 500. Förca ca
mejerierna minskningen under denna frånperiod till7 600var ca

Antalet anställda hela livsmedelsindustrin5 500. inom under nyss-
nämnda period sjönk med omkring 10 000 från drygt 50 000personer,
till drygt 40 000. Genom produktionsvolymen i den-att ärstort sett

tidigare, innebär ändringen starkt ökad arbetsproduk-samma som en
tivitet. jämförelse kanSom minskningen antaletnämnas, att av an-
ställda livsmedelsindustrin Finlandinom i under hela 1980-talet var
omkring Enligt7 000 preliminära uppgifter antaletpersoner. var an-
ställda livsmedelsindustrin ungefärinom år 1995 detsamma för årsom
1994, dvs. drygt 40 000.

jämförelse frånI år 1992 mellan bl.a. Finland, Sverige ochen
finska produktionskostnadernaDanmark låg de regel dettai gäller-

bl.a. inom slakt gris och bageri ljust brödinom mycket högre än-
kostnaderna Danmark och betydligt högre kostnadernai i Sverige.än
Aktuella uppgifter kostnaden producerad enhet för visstettom per
livsmedel finns inte tillgängliga. Bedömningar finns dock produk-att
tionskostnadema mellan Finland och Sverige i regel inte längrenu av-
viker särskilt mycket.

förbättrade konkurrensläget för finskDet livsmedelsindustri har sin
bakgrund ökad effektiviteti och i starkt minskade kostnaderävenen
för råvaror blev effektinköpen Finlands EU-inträde.som en avav

dettaNågon omgående fördel torde den finska livsmedelsindustrinav
inte ha dragit. På produkter ökade de sammanlagda beloppenvissa av
industrins för förädling ochersättning handelns marginaler, andrapå

Ökningarprodukter minskade ersättningama/marginalema. har skett på
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Uppgifterminskningar på bl.a. nötkött ochbl.a. mjölk och ägg.smör,
dels handeln saknas.förändringar för dels industrin,om

beräknades vid omräk-till konsumentLivsmedelsprisema renen-
till regelsystem ocheffekterna Finlands anpassning EU:sning avav

sjunka med verk-beskattningen 9,5 %. Deninhemska förändringar i -
finns dockBetydande variationer isänkningen blev högre, 11 %.liga

prissänkningarna. Färskt nötkött beräk-faktiskade förväntade och de
Ägg beräknadesblevmed Sänkningen 20 %.nades sjunka 8-10 %.

sänkning-såblev sänkningen 42 %. Attsjunka med 4 %. Där stor som
effektkött/chark blev främstpriserna på större än väntat var enarna av

motverkakonkurrens och önskanreell inhemsk att poten-en enav en
främst effektPrissänkningarna påimportkonkurrens.tiell ägg avvar en

ÄggEU-inträdet.fanns i Finland vidöverproduktionden stora som
exportstöd säljas utomlands.högtkunde längreinte ettgenom

sjönk denexempel produkter i Finland inte ifinns också påDet som
samband med EU-inträdet. Anledningenberäknades iutsträckning som

reella konkurrenssituationen i landetsannolikt såväl dentill detta är
konkurrens från utlandet.risken för potentiellbedömningen enavsom

medan och sjönk med 16sjunkit i pris,Färskmjölk har inte smörost
sjunka med sänkningen blev 26 %.Mjöl beräknades 34 %.21 %.resp.

Finlandden marknadsledande kvarnindustrin ikan innebäraDetta att
risken för direktimport mjöl i kvantiteterbedömer större äratt av

sjönk med förväntade 14 %.heller socker i prisbetydande. Inte
dock handeln ha ökatstället drygt 10 %. Här tordeSänkningen blev i

Socker kampanjvara imarginaler. periodvistidigare lågasina är en
producent socker.Finland finns endastFinland. I en av

för finskt hushåll uppgårkonsumentpriserna,Sänkningen ettsomav
ökad efterfrågan och därmed ökadeFim/år, medförttill har2 500 en

företag livsme-för många inomförbättrad lönsamhetvolymer och en
Finland.delsindustrin i

ökad livsmedel.medfört någonhittillsEU-inträdet har inte export av
beräknastill EU-länder.fick minskad ExportenFlera företag exporten

betydelsebl.a. till Sverige. AVdock öka under år 1996, änstörre ex-
Östeuropa.tillför Finland dock varittill EU-länder har exportenporten

miljarder Fim gickår 1994 på 5,2totala livsmedelsexportendenAv ca
Östeuropa och till Estlandtill Ryssland 36 % 7hälften tillnära varav-

uppgick tilloch EFTA-ländemaEU-ländemamedan till% exporten-
totaladensammanlagt 32 % exporten.av

Estland betydelseRyssland ochLivsmedelsmarknaderna i är storav
Ryssland minskade docktilllivsmedelsindustri.för finsk Exporten

exportminsk-betydande delmiljarderkraftigt från F im. En1,8 avca
Finland importerade bananerminskning tillkraftigningen låg i aven

finskaEstland finns flera dotter-till Ryssland.reexporterades lsom
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bolag. Bl.a. har Finlands företag inom bageri,näst största Vasa Bageri-
ingår Cultor-koncemen,i bagerier i Estland. Bolaget Leibur, ärer som
Estlandi på detta område. Fazer, Finlandsstörst bageriföretag,största

har också bagerier i Estland.öppnat
Värdet importen minskade från 8,4 miljarder Fim år 1995 tillav ca

miljarder7,7 Fim år Värdeminskningen1995. berodde till del påstorca
minskad import bananer för till Ryssland på grundexport samtav av
minskade kostnader för import råkaffe.av

Ser på andelama den finska livsmedel, ökadeimportenman av av
importandelen från drygt 50 % år 1994 till 65 från% EU-ländemaca
inräknat från deimporten nytillträdda medlemmarna Sverige och
Österrike. Importandelen från Sverige ökade från 7,2 % 615 miljoner
Fim år till1994 13 % l 001 miljoner Fim. Till ökningen bidrog bl.a.
Arla, under period år till och1995 med hade 20 % markna-som en av
den för yoghurt. finnsHär intressant tendens på enbarten om man ser
finska företag.och svenska Tidigare samarbete har flerai fall lösts upp
och företagen börjar i stället konkurrera. harDetta skett inom andra
områden, såsom banker och tidningar, och tendenser torde ävensamma
finnas inom livsmedelsindustrin.

Således har tidigare samarbetsfonner mellan Finlands och Sveriges
mejeriföretag, Valio och Arla, upphört företagenochstörsta konkur-

på varandras hemmamarknader. gällerDetsamma det finskarerar nu
Vasakvam, ingår i Cultorkoncernen, och det svenska Vasabrödsom
sedan det finska företaget år 1994 i Sverige köpt Siljans Knäcke.

Även importvolymema från EU-ländema i regel inte ändratsom
kraftigt sedan Finlands EU-inträde, finns dock medvetandet om en
potentiell konkurrens starkt hos de finska livsmedelsindustriföretagen.
Prissänkningarna Finland efteri EU-inträdet de direktaär utöver-
effekterna skatteomläggningarEU-anpassningen, oftastav m.m. mera-

effekt möjligheten till potentiell konkurrens redan ökadeänen av en nu
importvolymer. Den potentiella konkurrensen i princip förär störst pro-
dukter med högt värde lätta såsom ochärett att transportera, ostsom
kex, medan mjöl sannolikt inte kommer fört.ex. att utsättas storen
importkonkurrens. Genom låga omlastningskostnader är transporten av.
spannmål mycket billigare mjöl.än transporten av

Intressant det samband utvecklats i Finland mellanär skogs-som
och livsmedelsindustrierna. Ett exempel på detta xylitol "björk-är
socker" från sockerkemin kommer till användning vid produktionsom

sötningsmedel. Cultor har omkring 80 % världsmarknaden påav av
denna produkt. Ett exempel på sambandet mellan finsk skogs-annat
och livsmedelsindustri margarinet YBenecol". viktig beståndsdelEnär i
Raisios produktion margarinet biprodukt växtsterolärav en som
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cellulosa. Benecol, har kolesterol-uppstår vid produktion som enav
dämpande effekt, väckt betydande internationellt intresse.har ett

förändringar har skett finsk livsmedels-Betydande strukturella inom
skett skulle finsk livsmedels-industri under 1990-talet. Hade så inte

ha fått klara den konkurrenssituation uppståttindustri svårt att somnya
Finlands inträde Finland vid EU-inträdet ficki EU. Genom attgenom
under övergångsperiod lämna stöd till landets råvaru-rätt att etten

påverkar detta takten strukturförändringar delarproducenter, i iäven av
livsmedelsindustri.landets

sannolikt produkter produceradeväljer i detKonsumenten gärna
finns förlandet och behov färskhet många livsmedel.ettegna av

växande internationalisering och speciali-Mycket talar dock för att en
därmed ökad konkurrens på tidigare hemmamark-sering och ävenen -

livsmedelsmarknader kommer Finland.nadsskyddade uppstå iatt-

Konkurrensförhållandena före EU-inträdet3

råvaruproduktion och konkurrenssituationen för produktionFinlands av
livsmedel, har påverkats institutionella faktorer. Lantbruketstreav
förutsättningar för råvaruproduktion, prissystemet och utrikeshandeln.

produkter har redan EFTA-avtalet och EES-avtaletVissa genom
blandfrihandelsprodukter, dem sötsaker, choklad, kex ochvarit mat-

malt- och alkoholhaltiga drycker barnmat, glass,bröd, läske-, samt
mjölkersättning, makaroner och produkter tillverkadefruktyoghurt, av
matbröd, kex och konditorivaror. Finlandsmjöl, såsom import av

produkter ökning sedan år och uppgicksådana visar jämn 1988 åren
miljoner CIF. uppgick detta tilltill 2 500 Fim Exporten år1994 ca

FOB.drygt miljoner Fim2 000
livsmedel har Finland alls föremål för regle-En i inte varitgrupp av

produkter har producerats importerade rå-ring. Flertalet dessa avav
kaffe, kryddor, frukter saft.vissa samtte,varor, som

produkter/primärprodukter förlämnades exportstödFör reglerade
den del finska produkterna världsmarknads-där priset på de översteg

försaknades tillräckligt tryck skulleprisema. Därvid att exportenett
ske villkor. Finland har ofta haft betydandepå marknadsmässiga en

och vilka såldesöverproduktion bl.a. spannmål, påpå smör ägg,
världsmarknaden till starkt subventionerade priser. FinlandsFöre EU-

ofta på omkring priser-inträde låg producentpriserna inom EU 50 % av
nedan. brödsäd producent-i Finland figuren EU:sse För t.ex. varna

finska Finsk livsmedels-bara de producentpriserna.priser 30-40 % av
tredjedelar varit helt beroende råvaru-indstri har till minst två av

leveranser från det finska lantbruket.
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Producentpriser på produkter Finland,Figur vissa i EU och
världsmarknadspriser 100 aprill 1993-10 1994nov.

EUFinland
W//////á§§\\\\\\\

Havre Potatis GriskötlÄrterRâg NötköttförKom
maltframstâlming

Källa: Finlands LivsmedelsindustriElintarviketeollisuus r.

framGenom prisregleringar och kartellsamarbete till början 1990-av
särskilt företag ägdestalet, mellan råvaruproducenter förelåg,som av

delar den finska livsmedelsindustrininom konkurrens.stora av svagen
exempel på detta den dåvarande myndigheten för konkurrens-Ett är att

frågor, Näringsstyrelsen, fram år fastställde högsta1988 priser it.o.m.
detaljhandeln för mjölk- och brödprodukter.

prisregleringama livsmedelLättnader i på började införas i mitten
först1980-talet. konkurrenslag tillkom årDet 1989närav var en ny

prisregleringen på livsmedel på den finska marknaden helt ochsom
hållet upphörde. gamla medgav automatik förDet visssystemet, som

medfördeersättning vid ökade kostnader, konkurrenstryck.ett svagt
Finlands livsmedelsindustri bedömdes före tillEU-inträdet delarstora

ineffektiv och bedömdes få problem konkur-den öppnavara genom
den marknaden.på inrerensen
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4 Företagsstruktur

Livsmedelsindustrin Finlands tredje näringsgren. Bruttovärdetär största
produktionens försäljningsvärde skatt uppgick år till1994 drygtutan

miljarder48 Fim hela industrin miljarder352 Fim, förädlingsvärdet
12,5 miljarder hela industrinFim 124 miljarder ochFim antaletvar

anställda uppgick till drygt 40 000 hela industrin 367 000.
Livsmedelsindustrins andel bruttovärdet för hela industrin uppgickav
till 13,6 %. Andelen förädlingsvärdet uppgick till och10,1 %av an-
delen antalet anställda till 11,2 %.av

Vad gäller ägandet livsmedelsindustrin utkristalliserades dels detav
producentkooperativa ägandet, dels ägandeprivat på ganskaannat ett
tidigt stadium. Finska har sällan varit direkt denistaten ägare
traditionella livsmedelsindustrin. statsägdaDen Alko-koncemen har
dock tidigare haft monopolställning producent alkoholhaltigaen som av
drycker. överenskommelseGenom med Alko har det sedan många år
tillbaka funnits flertal privatägda producenter licenspåett som
framställer alkoholhaltiga drycker Finland.i

Konfektyr- dryckesindustrinoch har redan ursprungligen varit i
medan förädlingenprivat mjölk, kött brödsädoch medägo, av -

för mindreundantag enheter till delar och har varit ägdaärstora av-
råvaruproducentema. historisk förklaringEn till det stora

ägandet förproducentkooperativa det anläggningar för förädlingär att
mjölk och kött knappast finns alternativ användning,t.ex. samt attav en

råvaruproducenten i behov jämn avsättning och snabbär av en
vidareförädling sina produkter.av

fråndock det uppbrott denIntressant traditionella, kooperativaär
företagsforrnen sedan i början 1990-talet har skett Finland.isom av
Finlands livsmedelsföretag med mjölkprodukter huvud-största som-
saklig produktion ombildades till aktiebolag.Valio, år 1992 Finlands-

slakteri charkföretag, ombildadesoch Atria, tillstörsta störstanäst
aktiebolag och börsnoterades år 1991. Uppgifter finsk tyderi påpress

företagFinlands inom charkuteri, det råvaruprodu-även störstaatt av
också ombildatsägda LSO till aktiebolag- harcenterna strä-som en-

börsnotering. direkta kooperativa ägarformen har tillDenmot storvan
del upphört finsk livsmedelsindustri.inom Denna ägarform finns främst
kvar holding.ägarbolag Finlands livsmedels-15 störstagenom
industriföretag redovisas tabelli
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Finland och deras omsättningLivsmedelskoncemer iTabell av
miljoner Fimlivsmedel 1995,år

HelaTotalFörsäljningFöretag
koncernensutländsk ochinhemsk
försäljninginhemsk livs-livsmedels-

medelsproduktionproduktion
966966 76 423 7Valio
767767 552 824Cultor

2 6223902LSO -
14022 140Atria -
224130 3006 22Raisio
9202 204 31 925Karl Fazer

533 1 7211497Hartwall 1
2 7741 2911411Rettig

04310371Saarioinen -
995893Foods 875Ingman

1 233l 036838Paulig
788788Karjaportti -
836321 74Leaf 748Huhtamäki
452l680UnileverSuomen -
575570Pouttu -

LivsmedelsindustriFinlandsElintarvike teollisunsKälla: r.y.

livsmedelsindustrifinskuppgifterVissa5 om

antal anställdaförädlingsvärde ochProduktion,5.1

antal anställ-försäljningsvärde exkl. skatt,bruttovärdeProduktionens
redovisas ilivsmedelsindustri år 1994arbetsställen finskida och antal

tabell
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Tabell Bruttovärdet produktionen, antal anställda och antalav
arbetsställeni finsk livsmedelsindustri år 1994

Företag Produktionens Antal anställda Antal
bruttovärde, md arbetsställen
Fim

Slakteri 4,6 8731 30
Köttförädling 8,4 8 693 91
Mejeriprodukter 11,7 5 503 76
och glass
Kvamprodukter 1,2 475 12
Bageriprodukter 4,0 9 593 338
Drycker 4,2 3 995 20
Tobak 1,0 894 4
Stärkelse 0,7 522 7
Foder 3,0 l 066 38
Grönsaker och 1,9 2 201 31
frukt
Fiskprodukter 0,3 403 26

oljor 769Margarin, 1,5 5
och fetter

Finland.Källa: Industristatistiken i

uppgickProduktionens bruttovärde under åren 1991-1994 till 49,5,
Prisförändringama undermiljarder Fim. år låg48,0, 48,5 47,5 perresp.

Enligt preliminära uppgifter uppgicktilldessa år på -0,4 +1,6 %.
tillbruttovärde 45,6 miljarderFim. Minskningenproduktionens år 1995

föregående år har främst bakgrund i sänktaförhållande till sinår 1995 i
livsmedelsindustrin.för råvaruinköp förkostnader

tillfrån miljarder Fim år 1994Förädlingsvärdet sjönk 12,0
År förädlingsvärdet påmiljarder år 1995Fim 1995.10,7 störstvar

miljar-miljarder och köttförädling 2,2bageriprodukter Fim2,3
förädlingsvärdet för bådaslaktmjölkprodukter ochder Fim. För var

miljarderdessa produktgrupper 0,7 Fim.
livsmedel Finlandhar konsumtionen iperspektivSett i längreett av

grönsaker ochflera mejeriprodukter,ändrat karaktär. Medan kött, ägg,
bl.a. mjölk, brödsädhar efterfrågan påfrukt har ökad efterfråganen

och minskat.potatis
livsmedelråvaruproduktion och förädling iräknar medMan att av

Omkringsysselsätter 210 000-220 000Finland sammanlagt personer.
med livs-arbetararbetar lantbruket- 70 000-80 000130 000 i varav

drygt för produktionmedel. sysselsätts 40 000Därutöver avpersoner
Livsmedelsindustrin sysselsätter omkringför lantbruket.insatsvaror
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livsmedels-tillmed insatsvarorarbetaroch 60 00000040 capersoner
industrin.

åren 1991-underharlivsmedelsindustrinanställda inomAntalet
Minskningen000.till drygt 4050 000från drygtkraftigt,minskat1994

Antaletköttproduktion.och inommejerierinomsärskilthar varit stor
och inomtill 500600 5från 7minskademejerietanställda inom ca

finska livsme-denhelaFör10 500.till50013slakt/chark från caca
iproduceradesFinlandiminskningamainnebär attdelsindustrin nu

färre%med 201991årlivsmedelmängd an-stort sett somsamma
ställda.

underlivsmedelsindustrinpersonalstyrkan inomredovisasfigur 2I
fortsattearbetare attkollektivanställdaAntalet1990-1995.åren

funktio-antalet tjänstemänmedan1995till år1994från årminska
ökadenärer

omfattar1990-1995,livsmedelsindustrin årenPersonalstyrka iFigur
anställdafemmindremed änarbetsställen

52.268 50.232
Arbetare 46.352i " 42.573 40.341 40.218

Funktionärer
i 11.577

1995-1994-1993199219911990

uppgifter.Preliminära
Finland.Industristatistiken iKälla:
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5.2 Export

Finlands livsmedel har bl.a. på grundexport nationell ochav av
internationell jordbrukspolitik låg.varit En del bestodstor exportenav
tidigare finsk överproduktion exporterades med hjälp stöd.av som av
Under 1990-talet har dock förändringar inträffat. Frihandels-stora
produkternas andel den totala livsmedelsexporten såsom chokladav -
och konfektyrer, bageriprodukter, glass uppgick år 1991 tillm.m. -
34 %. Andelen hade år 1994 ökat till 42 % den totala livsmedels-av
exporten.

Finlands livsmedel under år 1995, fördelatexport efterav export-
land och redovisas i figur och3 Exporten till Sverigevarugrupper,
uppgick år 1994 till 12,7 % och år 1995 till 14,2 % den totala finskaav
livsmedelsexporten. Sverige därvid år 1995 Finlands näst störstavar
exportland. tillExporten Ryssland uppgick till 29,5 % den totalaav
finska livsmedelsexporten.

Den enskilda produktgnippenstörsta har varit exportreglerade
Årmejeriprodukter, särskilt och 1994 uppgickost smör. exportvärdet

mejeriprodukter inkl. glass till 926 miljoner Fim. De övrigaav - -
exportprodukternastörsta grönsaker, frukt och bär 767 miljoner,var

konfektyrer och choklad 609 miljoner, drycker 496 miljoner och
388spannmål miljoner. Bageriprodukter exporterades till värdeett av

258 miljoner och köttproduktion 246 miljoner.
Exportandelen år 1993 inom olika produkter på chokladstörstvar

41 %, 33 %, fruktkonserver 23 %te och ñskprodukter 17 %.
Minst exportandelen på vetemjöl 0,1 %, saltat och rökt kött 0,5var
%, icke-alkoholhaltiga drycker 1,2 %, nötkött 1,7 % och margarin
2,1 %.

Figur 3 Finlands livsmedel under år fördelat1995, efterexport av
exportland och varugrupper

Värdet livsmedelsexporten 1995av
enligt handelsregion 4.042 milj.mk

ÖVRIGALÄNDER14,5%
USA3.636Japan20%Övriga8.996

EU-LÃNDERNA38.5%
14.2%Sverige 5,1%Tyskland4.47-Belgien 34%Storbritannien3.256Danmark2.856Nederländerna1.796HallenÖvriga 3.785ÖSTEUROPA42.9%

Ryssland29.5%Estland68%Polen 2.159 --EFTA-LANDERNA431%LettlanduÖvriga 3.299 Norge31%Övriga0,4%
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exportlandfördelat efterårunder 1995,livsmedelFinlands4Figur export av
och varugrupper

1995IivsmedelsexportenVärdet av
4.042 mi|j.mkhuvudproduktgruppenligt

LIVSMEDELSINDUSTRI-85,9%
PRODUKTER

134%chokladochsmaker11.5%Ost 5.936Alkoholdrycker5.098koilpromklerKalloch 4.858Smor 4.516Margarin 33%Roamkallt 23%Mulldryckav 2,8%Glau 27%villloiKuoch 2.398Mill med.2.035SockørkonlnkcPRIMÃRPRODUKTER11.9% ,MFluwwum, 1,9%sannSøammll5.3 1,6%Mjbkpdyprinner 1.956 mssockorms 1,3%nu ormarman ochvila- 33 FODER22% Bagortprodukloi1,3%mossMJOIÖvriga 14.3%
Livsmedelsindustri.FinlandsElintarviketeollisuusKälla: r.y.

öka sinsvårigheter än attFinland exporthade attstörreUnder år 1995
volymiprodukter. Exporten,importerademedkonkurrerakunna som

minskadeår 1994,volymertilluppgickräknat i settstort somsamma
miljarder Fimtill drygt 4miljarder Fimmedvärde 1,1dock 1995 iår -

förstärktakraftigtvad dentill dettaOrsak22 %.medminskning caen
Rysslandsochförlönsamhetensänkte exporten,marken,finska som

tullar.ochimportbegränsningar nya
under årenfinskadenåtankehålla i exportendockbör attMan

årförlusternavärdemässiga100 %. Deomkringmedökade1992-1994
gickökningamade tidigaredelendastsåledesmedförde1995 att aven

mejeri-kött-,drabbade bl.a.exportintäktemaminskadeförlorade. De
nyssnämndadedrabbadesKöttproducenternaalkoholprodukter.och av

kraftigblevRyssland. Det export-till ävensvårigheterna export enav
tillochreexporterasFinlandtillvilka importerasbananer,minskning av

Ryssland.
medräknarValio,livsmedelsföretag, attochmejeri-Finlands största

påFimmiljonermed 500minskade1995årkoncernomsättningen
EU-inträdet. Ex-vidupphördeexportstödetinhemskadetgrund attav

kraftigt.dockökadeoch fettmargarinporten av
gällardettaoch även1995årbetraktarNär exportenman -

skedde tilldeltillhandeltidigareihågkommas storbör attimporten -
inhemska priserna.delägreoftavilka änvärldsmarlcnadspriser, var

irâvarukostnademalängreinteutjämnasEU-inträdeFinlandsEfter
får inteEU-ländermellanhandelnochEU-länderandramedhandeln

FinlandstödDetexportsubventioner.stödjaslängre numerasomgenom
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det stödkan till icke EU-länder minst 30 % lägrelämna vid är änexport
före EU-inträdet.lämnadessom

livsmedelsföretagen,branschorganisationen förfinska centralaDen
Livsmedelsindustri, räknar medElintarviketeollisuus Finlands attr.y.

livsmedel under årbetydande uppnås 1996ökningar exporten avav
till omkringsammanlagda kommer uppgå 5och den attexportenatt
öka.miljarder Försäljningen till Ryssland beräknas EU-Fim. Avatt

det viktigaste exportlandet.länderna Sverigeär

5.3 Import

uppgick till miljarderlivsmedel till Finland år 1991 5,2Importen av
miljarder år 1993 till miljarder Fim, årtill Fim, 7,0Fim, år 1992 5,9

figurernaoch år 1995 miljarder Fim. Avtill miljarder Fim 7,71994 8,5
fördelat efter importland ochFinlands år 1995,och framgår import5 6

uppgick ochfrån Sverige år 1994 till 7,2 % årprodukter. Importen
den totala Iivsmedelsimporten.till1995 13,0 % av

livsmedel under år fördelat efterFinlands 1995,importFigur 5 av
exportland och varugiupper

1995Värdet Iivsmedelsimportenav
7.703enligt handelsregion miIj.mk

/EFTA-LÃNDERNA5,5%/Norge4.254vrlga1.4%
EU-LÄNDERNA65.5%

n Sven 13.0%Å gex 9.216Danmark8,8%NederländernaiÖVRIGA257% armTysklandLÄNDER i 75%Frankrike51%SpanienUSA 4.258 5,1%Storbritanniengmsmen342% 33/-lillenColombia2,3% 15%39W"CoslaRica2.11: Övriga 23/-/Guatemala1.254 JPanama12% /Marocko1.056°V"9 m ÖSTEUROPA23%

10-17-0455
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Finlands livsmedel under år fördelat efterFigur 6 import 1995,av
exportland och varugrupper

Iivsmedelsimporten 1995Värdet av
7.703 milj.mkenligt huvudproduktgrupp

FODER6.356

LIVSMEDELSINDUSTRI-56.3
PRODUKTER
Alkoholayclor 7,5%Chokladochuelnkor 4.795ModllluudoIllrtldlol 4.7704.456KM 3.796Flskprodnklurgbnukskonl.3.556Frukl-ochPRIMÃR- SINO37.4%
uPRODUKTER .1.796Frystabl ochgrönsakermsBawlprodkmFnmur 11.1% Hmm l3$$KaxochHllllli 90% Glass 12%Gvbnukuoch 1.135Kbllwoduktnr4.51.vwolnhlcr 0,6%sllrkølu3.798Oijotro 0.835Voghm2,9%Spannmål Övriga 14.9%2.570Fil ochmatoljaÖvriga 3.716

Källa: Elintarviketeollisuus Finlands Livsmedelsindustri.ny.

Importvolymen ungefär densamma året värdeår 1995 innan. Ivar som
med omkring miljonerräknat minskade 800 Fim, dvs. medimporten

drygt betydande del minskningen berodde på minskad10 %. En av en
för till Ryssland minskade kostna-import bananer ochreexportav --

för råkaffe.der importen av
förädlad köttproduktion uppgick år till omkringImporten 1995av

miljoner Föregående år hade det knappast förekommit någon70 Fim.
köttproduktion. Importprodukternas andelimport förädlad dessaav av

produkter den finska marknaden ökade dock på grundpå inte attav
ökade.hela konsumtionenäven

för nedan livsmedel beräknasImportandelama angivna årTabell 3.
ha följande:1995 varit

6-8Kött %
Mejeriprodukter 1-2 %
Yoghurt 3-1 8 %1
Glass 12 %

5-8 %Ost
Smör 1 %
Mjölk färsk 0 %
Mjöl %1
Margarin 10-15 %
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finskaFinland helhetsbedömning den livsmedelsindu-I görs attsom
klarat importkonkurrensen medan haftstrin under år 1995 väl exporten

svårigheter.

5.4 Kostnader

och andra figurKostnaderna för råvaror insatsvaror i 7 angivna som-
uppgick till drygt 60materialkostnader år 1994 i genomsnitt %. För-

till livs-har Finlands anpassning EU:s råvarupriser,år 1995 genom
för sjunkit tillkostnader i värde räknat råvaror 54medelsindustrins ca

ochArbetskraftskostnaderna utgjorde år 1994 omkring 15 % år%.
1995 17 % omsättningen.av

livsmedelsindustrinKostnadsstrukturen i åren 1991-1995Figur

3ê-"å
Material-eo-t 7 kostnader

å

50

msm2 m4 m5
I:l i l::l

ÖvrigaArbetskrafts-
kostnaderkostnader

9-29

Livsmedelsindustri.FinlandsKälla: Elintarviketeollisuus r.y.
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olika branscher betydligt.Kostnadsstrukturen mellan varierar Som
framgår mycket arbetskraftsintensiv bransch.figur 8 bagerierär enav
År arbetskraftskostnaderna de totala kost-utgjorde 35 %1995 nära av

År till och tillnaderna. 1991 uppgick andelen 38 % år 1994 32,5 %.
chark minskade antalet anställda underslakteri och årenInom

Arbetskraftskostnadema de kostna-med totala1990-1995 50 %. avca
produkter låg på och årderna för denna år 1990 15 % 1995av cagrupp

anställdLönekostnadema har ökatpå %.19 attper genom meraca
anställts. bör också uppmärksammas rå-kvalificerad personal Här att

kraftigt minskat slakteri/chark.varukostnadema under år 1995 inom
uppgick till de totala kostna-Råvarukostnaderna år 1995 57 %ca av

dema.

branscherKostnadsstrukturen i vissa år 1995Figur
Rlntor

100100 --4 u.\§- - ---.- IIIAUa-YI
66// Avskrivningar

60

40 Material-
kostnader

7b ELVZIAJEJ:.-:.

2020

Bagerier
kottpred. koneerverchoklad och marm

Elintarviketeollisuus Finlands Livsmedelsindustri.Källa: r.y.

arbetskraftskostnadema förjämförelseinternationell visarEn att samt-
Finland i förhållande till genomsnittet iliga industribranscher i -

uppgick till omkring SverigeOECD-ländema år 1993 84. För var-
för Danmark omkring 96. Tyskland låg högst påtalet omkring och90

finska flytande valutan har lönekostnads-denomkring 130. Genom
länderna ändrats betydligt under år 1996.mellan de olikarelationerna
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Sverige låg på 96-97, Danmark på omkring 102 och Finland på
omkring 103. Tyskland låg på omkring 134.

5.5 Produktivitet

Särskilt under åren och1992 minskade1993 antalet anställda inom
finsk livsmedelsindustri. Då minskade antalet anställda med omkring
4 000 år. kraftigaDen minskningen antalet anställdapersoner per av
har också fått genomslag på arbetsproduktiviteten. figurI 9 redo-ett
visas arbetsproduktivitetens utveckling för hela Finlands industri samt

för enbart livsmedelsindustrin. Den negativa produktivitets-separat
utvecklingen för livsmedelsindustrin år 1994, sannolikt effektär en av

statistiskt fel. Med arbetsproduktivitet här produktionensett avses
förädlingsvärde i fasta förhållandepriser i till antalet arbetstimmar.

dåliga konjukturemaDe började år för finsk1991 industri, sattesom
snabbare sina spår uppsägningar inom andra områden livs-ängenom
medelsindustrin. Ett minskat antal anställda med ökad arbets-en-
produktivitet påtagligt år 1992 inom andra industrier änvar mera-
inom livsmedelsindustrin.

Förändringar arbetsproduktivitetFigur i livsmedelsindustrininom
hela industrinvs.

72
RS
g
q

A
m
o

vi: 1986 1967 1988 1959 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Livsmedels- Hcl:Industrinlnmsldn k\\KE

Källa: Elintarviketeollisuus Finlands Livsmedelsindustri.r.y.
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arbetsproduktivitetenanställd, harförädlingsvärdetefterRäknat per
1990-talet.kraftigt under För-förbättratslivsmedelsindustrifinskinom
anställd och årtill 216 000 Fimuppgick år 1990ädlingsvärdet ca per

till Fim.1994 290 000

Lönsamhet5.6

under årenlivsmedelsindustrinfinskaför hela denLönsamheten var
finsk industri.förhållande tillgoddock i1992-1993 annanmensvag,

räknat på detlönsamhetenförbättradesfigurframgår 10Som egnaav -
då på %och låg 4,2resultat år 1994kalkylmässigtkapitalet av-

År de finskainnebärandelen %. Detta3,71995omsättningen. attvar
kapitalet skalltotalamålet detinte nåttlivsmedelsindustriföretagen att

haskulle således år 1995Driftsbidragetföre skatt.medförräntas 12 %
mål skulle hanyssnämndaföromsättningenvarit 13,2 % att upp-av

nåtts.

driftsbidragoch behovdriftsbidragLivsmedelsindustrinsFigur 10. av
1992-1995under åren

driftsbidragbehovdriftsbidragochLlvsmedelslndustrlns av
1992-1995
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Livsmedelsindustri.FinlandsElintarviketeollisuusKälla: r.y.
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Den genomsnittliga lönsamheten under åren 1986-1994 för de större
icke-råvaruproducentägda finska livsmedelsföretagen, vilka ofta har en
betydande internationell handel, torde ofta ha bättrevarit för deän av
råvaruproducentema ägda företagen såsom Karjaportti och LSO.t.ex.
Båda dessa företag bedriver slakteriverksamhet och förädling av
köttprodukter. Raisio margarin m.m. börsnoterat därärsom men-
råvaruproducentema innehar del aktiekapitalet- har dockstoren av
haft liknande lönsamhet flera de andra privatägda företagen.en som av
De till aktiebolag ombildade företagen Valio mejeriprodukternumera
och Atria slakt/chark börsnoterat nåddeäven underär årensom- -
1986-1994 i genomsnitt nettoresultat på 1-2 %ett omsättningen.av
Valio och Atria till dominerande del råvaruproducenter.ägs av

försiktighetEn med tolkningen resultaten vid jämförelseav av
årsboksluten mellan företag ägda råvaruproducenter och övriga före-av

måste dock visas. För de förstnämnda företagentag finns inte enbart
intresset bra resultat industriproduktionen,iett leve-utan även attav

skall få brarantörerna pris förägarna sina produkter.ett Denna- -
synpunkt har relevans vid jämförelseäven lönsamheten mellanen av
svenska och finska företag. I Sverige drivs produktionen inom mjölk-
och köttsektorema till del ekonomiska föreningar.stor genom

finskaFör Valio försämrades resultatet från år 1994 till år 1995. På
hemmamarknaden låg Valios omsättning på ungefär nivåsamma som
år 1994 sänkta konsumentpriser och ökad konkurrenstrots fråntrots-
bl.a. svenska Arla. Exporten däremot sjönk med 30 bl.a.%, pånästan
grund sänkt exportstöd och sänkta exportpriser.ettav

6 Statens agerande för ökad effektivitet inom finsk
livsmedelsindustri

behandlasHär åtgärder den finska genomfört för i vidstaten attsom -
bemärkelse åstadkomma ökad effektivitet inom livsmedelsindu-en-
strin. De åtgärder här med har på del punkter direkttas ettsom en
samband med det finska EU-inträdet. Dessa investeringsstöd tillär:
livsmedelsindustrin under övergångsperiod efter inträdet till EU,en
skatteförändringar i samband med EU-inträdet, pristryck för deatt

EU-inträdet uppkomna prissänkningama på grund ändradegenom av
regelsystem för råvaruproduktion och de ändrade skattereglema även
skall komma konsumenten till godo. Vidare behandlas här bl.a. det
finska Konkurrensverkets agerande för ökad konkurrens och statens
satsningar på forskning och utveckling.



1997:25SOU296 Bilaga 3

finska företagkonkurrensfördeldenbehandlas inteDäremot som
minimireglerEU-länder harandragrund änkan ha på strängareattav

finska bestäm-förhållande desådantkräver. Ettvad EU-reglema är
de finskaför burhöns. liggerDärstorlekenmelserna för utrymmenaav

ochminimiregler, medan SverigeEU:sbestämmelserna något över
regler.har betydligtDanmark strängare

livsmedelsindustrifinsk6.1 Stöd till

åtnjutandefinska jordbruket iEU-inträdet kom detsamband medI av
Finlandfickfinns inom EU. Dessutomdet stödsystem rätt att gesom

ändamåldettaår 1999. Förstöd fr.o.m. år 1995nationellt t.0.m.ett
miljarder Fim. Detfinska budgeten 4,4denför år 1995 iupptogs

fickaugusti 1996miljarder Fim.3,9 Ibeloppet för år 1997 äravsatta
period stödbegränsad lämnaförocksåFinland ett extrarätt att en

Finland har allvarligasödraråvaruproducenter itillfr.o.m år 1997 som
svårigheter.

fram årEU-inträdetredan vidFinlandfick rätt t.0.m.Därutöver att
finska livsmedels-anpassningsåtgärder för denstöd tilllämna1999

livsmedelsindustrinfinskadenmotiveradesStödetindustrin. attav
konkur-stöd förövergångsperiod behövdeunder mötaatt en nyen

försäljning ioch för minskadmarknadenfinskapå denrenssituation
bakgrundsåledes sin iStödet harökadgrundlandet på export. enenav

medlemsländer och därigenomhandel mellanökad EU:sberäknad en
sammanlagdafinns Sverige.Liknande stöd i Detökad specialisering.

kronor.till miljoner1995-1999 350uppgår under årenstödet Sverigei
åren 1995-livsmedelsindustrin undertillstöd lämnasFinland kanI

miljoner690Fim dvs.miljonermed sammanlagt 4591999 närmare-
från ochkommer EUmotsvarande miljoner Fim275kronor vilketav-

StatsrådetsEnligt det finskafinskafrån denFim184 miljoner staten.
förtill investeringarstöd lämnas bl.a.kanjuni 1995beslut den 15

och för förbätt-lagringsförhållandenförbättradekvalitet,förbättrad
medstöd utgåregel kandistributionsrutiner. Iochinköps-ringar i

medförtill investeringarStödinvesteringen.högst även20 % somav
stöd be-Ansökningarinte lämnas.får i principökad kapacitet omen

Industriministeriet.Handels- ochhandlas av
miljonermed sammmanlagt 147,5stödlämnadesUnder år 1995
miljonertill Valio mejeri 25,5lämnadesstödenFim. De största -

miljoner Fim,Karjaportti 15slakt/charkföretagtillFim, tresamt -
Fim. Andramiljoneroch LSO 11,9Fim större14 miljonerAtria

miljoner Fim,6,9margarinRaisiostödmottagare m.m.varav -
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chark miljonerFim och Tapola 5,4miljonerSnellman chark 6,3 --
Fim.

EU-i samband medbeskattningen6.2 Förändringar av
inträdet

eftersträvaslivsmedel EU.beskattningenharmoniseringEn avavav
all-livsmedel skall 5 %. Denmoms påMinimibeskattningen vara

livsmedel, isåledes påliksommervärdeskatten, ävenmänna var
s.k. "fiktivFinland fanns ocksåEU-inträdet 22 %. IFinland före en

mjölk, kött mm- påprimärproduktergälldeavdragmoms" ett som-
drycker.livsmedelberäknat på samtligagenomsnitt 10 %,i utom

de i realiteten"moms"fick dra dennaLivsmedelsindustrin trots attav
för köpareför fiktivavdragbetalat denna. Dettainte avmoms som-

till miljarder Fimuppgick 4år 1994 sättjordbruksråvaror attettvar-
för fiktivnivå. avdragetlägre Genomlivsmedelspriserna påhålla en

ilivsmedel inte varit 22 %påden reella beskattningenhade utanmoms
genomsnitt 12 %.

generella påsänktes denEU-inträdetsamband medI momsen
medförde ökad be-realitetenvilket iFinland till %,livsmedel i 17 en

EU-inträdeVid Finlandsprocentenheter.livsmedel på 5skattning av
livsmedel.mervärdeskatt pågenomsnitt 6 %medlemsstaterna ihade

sänkas till % årplaneras 12livsmedel i FinlandpåMervärdeskatten att
1998.

Finlandbort i inäringsfett och sockerpåProduktskatten togs
motsvarade baseratiEU-inträdet. Skatternamedsamband settstort

för på miljonerinkomstbortfall 307beskattningpå 1994 års statenett-
för socker.miljoner Fim Dessutomnäringsfett ochför 235Fim togs en

sammanlagtimporterade produkter medutjämningsskatt bort på ca
miljoner Fim.300

EU-inträdetsamband mediPrissänkningar6.3

producentpriser på lantbrukspro-EU-inträde EU:sFinlandsVid var
sede finska producentprisernaomkring 50 %genomsnittdukter i av

producentpriser.för Finlandgäller EU:smedlem i EU3. Somavsnitt
kompletterande in-finska lantbruketfick detEU-inträdetGenom ett

för det inkomst-och den finskakomststöd, finansierat EU staten,av
medförde. Producentprisemaproducentprisnivånden lägrebortfall som

med nivån före EU-jämförtsjönk med 40-50 %lantbruksprodukterpå
inträdet.
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Enligt beräkningar skulle livsmedelsprisema i konsumentledet falla
med i genomsnitt 9,5 %. Två exempel på beräkningama lämnas nedan.

utfördaDessa Konsumentforskningscentralen i Finland samrådiär av
med industri och handel.

Nötkött F im/kg.
1994 1995

Konsumentpris 77,20 69,40 7,80 10 %-
Moms 14,00 10,10 3,90-
Handelsmarginal l 8,60 18,60
Kostnad slaktför 6,20 6,20
Producentpris 38,40 34,50 3,90-

producentprisetI för år 1994 har redan avdrag för fiktiv gjorts.moms
ÅrUtan detta avdrag skulle hapriset varit omkring fanns50 Fim. 1995

inte längre detta avdrag.

Mjölk Fim/liter.

Finskt årproducentpris 1994 2,82
Stöd avdrag för k fiktiv 0,81s moms-
Kvalitetstillägg 0,09+

Pris till mejeri 2,10
årEU producentpris 1995 2,04

Förändring 0,06 -3 %ca av
tillpriset-

mejeri.

fanns det starkt tryck från bl.a.I Finland politiker, konsumentorga-ett
nisationer och massmedia, de sänkta inköpsprisema för råvarorattom
till livsmedelsindustrin också skulle få motsvarande effekt kon-påen

Så skedde livsmedelsumentpriserna. Konsumentprisema på hadeäven.
vid slutet år sjunkit med omkring Nötkött,1995 11 %. enligtav som
beräkningarna skulle sjunka med hade sjunkit med8-10 %, 20 %.nära

mejeriprodukter beräknades sjunka medFör priserna 3- 4 %. Ost sjönk
med och med 21 %.16 % smör näranära
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figur de allmänna konsumentprisema ochI visas förändringarna i11
förändringarna livsmedelsindustrins produ-livsmedelsprisernai samt

1994-julicentpriser under tiden september 1996.
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Livsmedelspriser EU-FinlandFigur i11.
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Finlands LivsmedelsindustriElintarviketeollisuusKälla: r.y.

Önskan marknaderna och motverkabibehålla de import-att egnaom
förviktig faktor till prissänkningarna mångakonkurrens attvar en

beräknade. torde gälla charkuterivarorprodukter blev de Dettastörre än
Ävenoch specifika bransch-mejeriproduktervissa smör.0stsamt som

Finlands överkapacitet iförhållanden påverkade priserna. ägg,stora av
kraftigt minskat exportstöd, medfördekombination med ägg-ett att

stället för beräknadesjönk med i 4 %.priserna 42 %
där sannolikheten för importkonkurrensproduktgrupper,någraInom

mindre gällerblev prissänkningama Dettainte utpräglad, än väntat.är
fárskmjölk. Mjölken till och med ökadebrödproduktermjöl och samt

för bättre lönsam-farskmjölk torde mej eriema hanågot i pris och nu en
sjönkmejeriprodukter. Konsumentpriserna på sockerhet flera andraän

torde delvis bero på handeln,också mindre Dettaän väntat. att som
lockvara, ökade sina låga marginaler.tidvis använder socker som

Finland, sammanlagt uppgår till omkringPrissänkningarna i som
för finskt hushåll inneburit omkringmiljarder harFim,5,5 ett

matutgifter år.2 500 Fim lägre per
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Konkurrenslagen6.4

underlivsmedelprisregleringar påSverigeliksom iinfördesFinlandI
bibehöllsprisövervakningenochRegleringamavärldskriget.andra

Lättnader iSverige.längre tid ibetydligtunder ändock Finlandi en
1980-påbörjades i mittenprisövervakningenochprisregleringama av

konkur-lagsedan1989helt först årupphördetalet omen nymen
1988.tillkom årrensbegränsningar

principbeslutjuni 1990den 26 attregeringenfinska ettDen tog om
ochlivsmedelsområdetpågällaskall attmarknadsmekanismer en

skallprisutvecklingenförupprätthållasskallkonkurrens atteffektiv
börjatKonkurrensverketfinskadethadetidigareRedanschack.hållas i
Efterförekom.kartellsamarbeteformerde olikaigenom somav

avslutadesoch företagbranschorganisationermedöverläggningar sam-
medsamarbeteavsågdessa avtalantalhundratal fall. Ettarbetet i ett av

livsmedel.distributionellerproduktion av
Finland.kraft ikonkurrenslag iträdde1992höstenRedan nyen

frånkonkurrenslagensvenskadenfrånbetydligtskiljer siglagDenna
principiEU-anpassade lagenheltsvenskadenMedanår 1993.

finskaförbjuder densamarbete,konkurrensbegränsandealltförbjuder
dvs. prisöveren-prisöverenskommelser,horisontellaendastlagen

Överenskom-distributionsled.ellerproduktions-ikommelser samma
marknadsuppdelningaroch ärproduktionenibegränsningarmelser om

effektivi-ökaför bl.a.nödvändigade inteförbjudna attärockså om-
samarbetet idistributioneller nyttanproduktion samt atti avteten

till godo.konsumentenhuvudsak kommer
huvud-fall enligtenskiltvarjeKonkurrensverket, iskallSverige

konkur-förbudetfrånskall lämnasundantag motbedömaregeln, om
medsjälva,det företagenFinland åvilarsamarbete. Irensbegränsande

prisöverenskom-horisontellaförbudetdirektadet motundantag av
samarbetekonkurrensbegränsande ärvisstmelser, bedöma ettatt om

FinlandKonkurrensverket iökar.effektivitetengrundtillåtet på attav
harsamarbetevisstbedömerverketdock in att ettkan gripa enom

skadlig verkan.
mel-överenskommelserkonkurrensbegränsningarVertikala t.ex.-

förundantagmeddistributionsföretag ettattoch ärproduktions-lan -
tillåtna iFinlandled iefterföljandeipriserbeslutafårföretag inte om

skadlig verkan.harsamarbetetbevisarsamhället inteden mån att en
förbudkonkurrenslagenfinska motdenfinns ettiSverigeLiksom i

finska lagennuvarandeställning. Dendominerandemissbruk enav
inKonkurrensverket gripaförmöjlighet attbestämmelsersaknar om

konkurrenslagensvenska ärdenfinskadenSåvälföretagsköp.vid som
förföremål översyn.nu
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Det finska Konkurrensverket har i flertal fall- för skapaett att en
ökad konkurrens bl.a. avslagit ansökningar dispens eller förbjuditom-
samarbete mellan marknadsledande företag eller meddelat förbud mot
missbruk dominerande ställning.en

År 1993 prövade Konkurrensverket ansökan dispens fören om
marknadsföringssamarbete omfattade prissamarbeteävensom- -
mellan Valio och antal mejerier.Va1io hade år 1992 ombildats tillett ett
aktiebolag från tidigare ha drivits ekonomisk förening.att som en
Produktionen låg dock inte vid denna tidpunkt hos Valio hos dessutan
delägare. Vid tidpunkten för ansökan 54 mejerier delägare iValio.var
Hela Valiokoncemens omsättning år 1993 budgeterad tillvar ca
9 miljarder F im. Marknadsandelen på mjölk, surmjölk och grädde
uppgick till omkring 95 % och på 80 %.ost ca

Valio anförde i ansökansin mejeriema, samarbetet, skulleatt trots
ha möjlighet själva marknadsföra sina produkter. Samarbetetatt med-
förde enligt Valio också effektivisering distributionen atten av genom
antalet verksamhetsställen minskade. Samarbetet skulle också medföra
minskade personalkostnader för Valio. Konkurrensverket hämtade in
yttranden från flera Valios kunder. Kunderna ansågstörsta Valioattav
hade möjligheter effektivisera distributionen det kundeatt skeattmen
på marknadsföringssamarbete.sätt änannat Kun-gemensamtgenom
derna ansåg inte heller, med ledning tidigare erfarenheter, attav sam-
arbetet skulle komma konsumenterna till godo. Utfallet skulle bero på
vilka konkurrensmedel Valio i framtiden skulle komma attsom an-
vända.

Konkurrensverket konstaterade i beslutsitt samarbetet i mark-att
nadsföringen skulle förhindra priskonkurrens mellan Valio och de
andra mejeriema. Utöver Valios prissamarbete fanns det enligt Konkur-
rensverket efter produktionsbegränsningäven strävan och styrningen

produktionsmedlen. Konkurrensverket konstaterade centralise-attav
ringen marknadsföringen skulle få skadlig verkan Varför avtaletav en

samarbete mellan Valio och de andra mejeriema fickinte träda iom
kraft. Dispensansökan avslogs. Valio besvärade tillsig Konkurrens-
rådet inte ändrade beslutet.som

Efter anmälan från några mejerier, samarbetar i Kymppi-som nu
mejerit, har Konkurrensverket tidigare i år Valio missbrukatansett att
sin dominerande ställning bl.a. diskriminerande rabattsystem.ettgenom
Konkurrensverket har hos Konkurrensrådet yrkat Valio dömsatt att
betala konkurrensskadeavgift på 3 miljoner Fim. Konkurrensrådeten
har inte -i oktober 1996ännu ärendet.prövat-

Valios ombildning år 1992 till aktiebolag medförde vissa mejeri-att
bland dem Kymppimejeriet, valde stå utanför samarbetet. Där-atter,

igenom har Valio fått konkurrens från fortfarande kooperativi formny
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till andraexpansionmöjligheterocksåhardrivna mejerier. Detta gett
påharföretaget Ingmanprivatägda Ingman.för detföretag, såsom

marknads-betydandeskaffat sigFinlanddelartid i vissa avsenare
produktområdedettamarknadsandel påValiosmjölk.bl.a.andelar på

%.fortfarande till 80dockuppgår ca
under deslakt/charkFinland har inomiProducentkooperationen

liksomförsöktföretagprivataköp att,årtiondenasenaste avgenom
nåtts, dådock inteharställning.dominerande DettastarktValio, nå en

försäljning.öka sinlyckatsföretag ånyokvarvarande privataellernya
slakt/charkindustrifinskrationaliseringbehovetMedvetandet avavom

framtidaoch förindustrinfinländskaden mötaattför effektivisering av
inom1990-taletbörjanfram i äveninternationell konkurrens, växte av

tidiga-från detkraftigt särskiltdrevsFrågornaproducentkooperationen.
Atria.nuvarandeItikka-Lihapoler,re

"Producentemas Kött-ägda TLKproducentkooperationendetI av
priser. Dessutombl.a.slakteriermellansamarbetefannscentrallag" om

och före-områdenenbart inom vissainköpmedlemmargjorde TLK:s
upplöstes påhänseende. TLKdettaisåledes intekonkurreradetagen

gransk-under år 1991inleddeKonkurrensverketvåren 1991. ensenare
mellanfortfarande förekomprissamarbetehorisontelltning ettomav

företagen.ägdaproducentkooperativtde
produktionssamarbeteKonkurrensverketfannutredning attsinI

Diskussionerbroilerproduktion.gäller begränsningarvadbl.a.fanns, av
företagen inteuppgift frånenligtprodukter fannsfärdigapåprisetom

gällervadinformationsutbytefanns gemensamtlängre. Däremot ett
före-önskadesamarbeteråvara. Dettainköpspriserproducentemas av

konstateradeKonkurrensverketfrån.avstå attinte gemensamentagen
junibeslut den 17förbjuden. Genomi siginteinköpsorganisation är

agerande.vidarefrånKonkurrensverketavstod1993
be-År andelsslakteriemaKonkurrensverket ånyoutredde1995 om

ochpå köttproducentprisemabeträffandesamarbetedriver om upp-
framgickundersökningen attinköpsregioner. Avlandet idelning av

överskridas århade börjatredaninköpsområdengeografiskatidigare
inköpvidytterligare ökatkonkurrensenhadeUnder år 19951994. av

slakt/charkföretagen.ägdaproducentkooperativtdemellanråvara
med 42aktieägareAtriasItikkaandelsslakteriet stöstahadeDärvid ca-

undersökningenEftersominköpsområde.breddat sitt% rösternaav -
prissamarbeteellerinköpssamarbeteförbjudetnågotvisade påinte

den 27ärendetKonkurrensverketavskrevmellan producenter, novem-
ber 1995.

äggför-fråganockså1995under årKonkurrensverket tog omupp
Konkurrens-samarbete.förbjudetbedrivithadepackningsföretagen ett

förpacknings-januari 199610beslut den attkonstaterade i sittverket
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företagen under år ungefär1995 samtidigt och ibland med samma
storlek hade ändrat sina inköpspriser. Konkurrensverket fann dock att
prisändringama inte berodde på sådant samarbete stredett motsom
konkurrenslagen. heller fann KonkurrensverketInte de samordadeatt
planerna mellan äggförpackningsföretagen på produktionsbegräns-
ningar kunnat skönjas hade i verkställighet.sattssom

6.5 Forskning och utveckling

Finska finansierar forskning och utveckling inom livsmedels-staten
sektorn med ungefär miljoner300 Fim år. beloppet bl.a.I ingårper
forskning vid högskolor och statligt stöd till lantbruksforskning. Be-
loppet ungefär lika livsmedelsindustrinsär satsning.stort som egen
Statens satsningar administreras Jord- och Skogsbruksministerietav
och Handels- och Industriministeriet.

Produktionen livsmedel fordrar i regel högteknologi.inte Dettaav
medför forslcning försatsningen på teknologisk utveckling Finlandiatt
liksom i andra länder låg förhållandei till industrin i dess helhet.är

Den teknologiska forskningens andel inom livsmedel har dock ökat i
Finland mellan frånåren 1981-1989, till3 6 % förädlingsvärdet.ca av

hela FinlandsFör industri ökade denna forskning under denna period
från till Forsknings-7 14 %. och utvecklingsarbetets andel av
produktionsvärdet uppgick under åren 1987-1989 till 0,4 %. Inom
OECD-ländema uppgick andelen under denna period till 0,.3 %.

På livsmedel och på produkter där livsmedelsindustrin producerar
produkter för industri non-food finska företag nått be-annan synes
tydande framgångar på vissa specialprodukter. Raisio Finlands endaär
producent papperskemikalier stärkelse med potatis ellerav av spann--
mål råvara för framställning produkt används limsom av en som som-
eller bindemedel vid papperstillverkning. Företaget starkt påtror
framtida ökade möjligheter till försäljning modifierad stärkelse påav en
EU-marknaden. Finland användsI produkten till vid90 % viss pap-
perstillverkning. Andelen i liggerEuropa på 10 %.ca

Orionkoncernen, år 1995 4 miljarder Fim,omsasttesom ca
producerar och säljer främst läkemedel. finnsDet samband mellanett
salt och högt blodtryck. harOrion patentskydd på produkten
PanSalt. Vanligt salt innehåller 100 % IPanSaltnatrium. har andelen
natriumklorid minskats med och43 % med mineralerna kaliumersatts
och magnesium med lysin smaksättare. PanSalt har tidigaresamt som
sålts i bl.a. England, ochUSA Japan. I Sverige har produkten lanserats
år 1996.
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växtfettVidare marknadsför Raisio under varumärketettnu
Produkten har på flera internationella mark-"Benecol". intresserönt

nader. Benecol ingår beståndsdel växtsterol bipro-I utgörsom enen
tillframställning cellulosa. Sterolen omvandlas fettlösning.dukt vid av

ha kolesteroldämpande effekt. FinlandBenecol har konstaterats Ien
Fim/kg.kostar Benecol l0Oca

exempel för "funktionellaFinland Benecol på intresset livs-I är ett
livsmedel, kan hamedel", bl.a. aspekten sin näring,utöver ävenatt ett

Även hittillshälsobefrämjande effekt. det inte givit storaomen
kunskap hälsoeffekterkommersiella bidrag, kan kännedom och om av

få betydelse. Raisio räknar med försälj-livsmedel i framtiden storen en
miljoner under årBenecol i Finland på 60 Fim 1996.ning caav

funktionella livsmedel finns Valio.Bland dem på ävensatsatsom
Lactobacillus-stam-fick i hela världen tillValio år 1987 ensamrätten

används bl.a. produkter marknadsförs underBakterien iGG. sommen
produkten kan motverka mjölk-varumärket "Gefilus". Valio attanser

lindra redan uppkomna besvär.och allergi samtannan
mellan Cultor och Huhtamäki, harGenom samarbete universitet, i

sötningsmedel framtagits, bl.a xylitol. ProduktenFinland olika utvinns
motverkar karies ochxylosrik biomassa "björksocker". Xylitolav

Cultors dotterbolaganvänds bl.a. vid framställning tuggummi.av
världsmarknaden dennaXyrofin ha omkring 80 % av av pro-uppges

dukt.

Övriga åtgärder6.6

genomförts den finska för vidAndra åtgärder har också istaten att-av
förbättra den finska livsmedelsindustrins konkurrens-bemärkelse -

kraft.
lag ändrade bestämmelsernaslutet år 1993I antogs somav en om

bagerianställda. Tidigare fick högst personalenarbetstider för 6 % av
före klockan fem på Genom den lagen tillätsarbeta morgonen. nya

medfördearbete på helger. lagen ökadenattarbete och Denäven nya
förbättrades kapacitets-lönekostnader för bageriema samtidigtmen

till kunderna. medförde också likautnyttjandet och servicen Lagen
förläggning för bagerier,möjligheter till arbetstidens och småstora

familjebagerier. Bestämmelser arbetstider för bageri-inklusive om
införts i den allmänna arbetstidslagstift-branschen har i Finland i år

ningen.
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År Finland projektet Hyväá från1993 igångsattes i Suomesta Gott-
Finlands Konsumentförbund,Finland. Projektet drivs arbetarnaav

livsmedel, jordbrukarna, livsmedelshandeln och livsmedelsindu-inom
finansierasProjektet perrnanentades år 1996 och bl.a. finskastrin. av

staten.
har projektet blåvita färger. TillståndSom symbolmärke ien svan

kan för livsmedel där råvaran och arbetet tillanvända märketatt ges
från Finland slutproduktentredjedelar kommerminst två ärsamt att

bl.a. bibehållaFinland. Projektets målsättning denproducerad i år att
landet ochandelen livsmedelsförbrukningen i bi-ñnskproducerade av

finsk livsmedelsproduktion.behålla arbetsplatser i
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Mejeriprodukter

Inledning

förhandlingarna inför EU-inträdet tilldelades Finland mjölkkvotI påen
miljarder kg, vilket ungefär den kvantitet landet2,34 motsvarar som

producerade har självförsörj-före EU-inträdet. Kvantiteten inneburit en
har inneburit färdiganingsgrad på vilket 20 % mjölk-120 %, attca

Omkring fjärdedelar för-produkter måste mjölkentreexporteras. av
brukas grädde ellermjölk, ost.som

mjölkproducenter, vilka sammanlagtFinland finns omkring 30 000I
tredjedel hela lantbrukets produktion värdeför inärmaresvarar en av

mjölkproduktionenräknat. Några snabba minskningar i inte.väntas
femUnder övergångsperiod på år åren 1995-1999 erhåller lant-en

brukarna kompensation för de minskade producentprisema EU-en som
medför.medlemskapet

mjölk Finland låg föreProducentpriset på i EU-inträdet 50 %ca
producentpriser. Producentpriserna har i Finland sjunkitEU:söver nu

lågtill Firn/l. Priset år 1993 på Fim/l. bör dockomkring 2 3,21 Här
mejeriema då fick avdrag för s.k. fiktivuppmärksammas göraatt moms

inköpspriset, det reella inköpsprisetmed % varigenom i29 mot-av
grad minskade. mejeriema medförde således EU-inträdetsvarande För

derasskatteomläggning innebar inköpspriset för mjölk sjönkattsomen
penni/l.med omkring 10-20

medlemskap EU har medfört livsmedels-Finlands i sänkningen av
harråvarukostnader och detta i medfört sänkningindustrins sin tur en

på mejeriprodukter med omkringkonsumentprisema 7,5 %. Härav
variationer förfinns dock betydande olika slag mejeriprodukter.av

Mjölk medan sjönk med 16 % ochsjönk alls,inte nära smörnästan ost
med blev betydligt de beräknade.Sänkningama21 %. större änca
Förändringarna med EU-inträdet den januari 1995 hadei samband 1

.mejeriprodukterberäknats medföra prissänkning på i genomsnittaven
4 %.

Produktion, antal anställda m.m.

produktionen flytande mejeriprodukter iUnder åren har1991-1995 av
och literFinland 000 1 003 200 ochlegat mellan 1 048 tusen ostpro-

Produktionenduktionen och 72 000 kilo.mellan 69 200 tusen av
perioden marginelltflytande mejeriprodukter har under således minskat

ökat med Ostproduktionen harmedan ostproduktionen har 11 %.ca
till tusen/kgökat från tusen/kg år 1994 77 000 år 1995.73 700
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Antalet anställda åri mejerier 1990 omkring 8 Antalet har100.var
sedan minskat kraftigt- under åren från1991-1994 omkring till7 600

Mjölkproduktion och köttproduktion de livsmedelsbranscher5 500. iär
Finland anställda minskat kraftigast. Löneandelendär antalet inkl.
sociala avgifter uppgår till omkring förädlingsvärdet40 % ca 6 %av

andel Danmarkbruttovärdet. högre i därDetta är än motsva-enav -
rande andel klart understiger och betydligt högre andel40 % iän-

tilluppgår andelen något 30 %.Sverige. I Sverige över
för uppgår till omkring 70 % för-Råvarukostnadema mejeriema av

färdiga produkter.säljningsvärdet för
produktion, antal anställda för finsktabell redovisasI 4 m.m.

eriindustri under åren 199 l l 995.mej -

produktion, mejeriprodukterFinlands importTabell export, m.m. av
och glass under 1991-1995åren

1991 1992 1993 1994 1995
623 623 168Prosuktionens brutto- 12495 11 955 11 11 11

värde, milj. Fim
Förädlingsvärde, 670 1 740 1 940 1 757 1 7001
milj. Fim

100 9174 67 71Export, tusen ton,
Fimlmilj. 582 593 770 968 964

4 5 5 10 28Import, tusen ton,
70 94 133 187 355milj. Fim

Antal anställda
168arbetare 138 4 785 3 958 3 802 35

2 256 1 834 1 701 2 163funktionärer 2 440
139 5 792 5 503 5 331Totalt 7 578 7

1 ingår exportsubventionerinteHär
Livsmedelsindustri.FinlandsKälla: Elintarviketeollisuus r.y.

förväntades skulle kommaEU-inträde importenVid Finlands att ostavv Ökningen begränsade dock frånunder år 1995 sigöka kraftigt.att en
totala konsum-till knappt 8 %. Genom denimportandel på %4,7 att

de inhemska4,4 %, tappadeökade med 3 300tionen tusen tonostav
grund importölcningen.tillverkarna volymer påinte av

inträffatdock betydande förändringyoghurtmarknaden harPå en
marknaden. Arla skaffade sig på kort tidArlas inträde pågenom

tillmarknaden. Andelen sjönk under hösten 1996omkring 20 % caav
marknaden underlättadesden finska iArlas etablering på14 %. av en

produkter avvek ocksåvalutakurs. Arlasbörjan förmånligår 1995av
surhetsgraden lägrebl.a.från finska konkurrenternas,de att vargenom

medför yoghurt ökade under år 1995för produkter. MarknadenArlas
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den priskonkurrens uppstod16 %, bl.a. på grundca som genomav
Arlas inträde den finska marknaden.på

såväl inhemska importeradeantal produkterEtt stort nya som- -
marknaden under årintroducerades på den finska 1995. Importen, sett

inhemska volym-för hela mejerisektom, dock liten. De mejeriemasär
flytandefinska marknaden år 1995 mejeri-andelar den var avav

och 100 %.produkter 99 %, 92 % smörost avav
dominerandeminskade FinlandsUnder år 1995 Förexporten.
utlandsverk-mejeriprodukter, Valio, minskade intäkternaföretag avav

dotterbolagens verksamhetde utländskasamheten jämteexport --
Medan Arla, tidigaremiljoner Fim.med till 54329 % 1 nämnts,som

finska marknaden, har Valio i sin påarbeta på denbörjade satsattur
marknadsandel på yoghurt i SverigeValiosSverige. uppges vara

harsamarbete mellan Arla och ValioTidigareomkring 13 %. upp-nu
hört.

Företagen

ägda företagen mejerisektomhar de kooperativt inom iSverigeSåsom i
dominerande ställning. kooperativa iDe mejeriemaFinland taren

all producerad mjölk. Valio detomkring 95 %Finland äremot av
omkring landets mjölk-företaget och 70-75 %emotstörsta tar av

mjölk-Huvudvikten Valios produktion ligger således påproduktion. av
andra produkter framställs, bl.a. saft för-produkter, även sommen

teknik mjölkprodukter. Valios marknadsandelpackas med somsamma
mjölk, ochtill % på 89 % på 80 % påuppgick 1993 95år smör ost.

och liggerdock andelama minskat på 75 % inomDärefter har näranu
produktgrupper.flertalet -

svenskspråkigahuvudsakligenverkar inomMilka f.d. Enigheten --
ägdaHuvudkonkurrenten till dessa två kooperativtdelar Finland.av

Foods. leverantörföretag har varit Ingman EnValio och Milka stor--
samarbets-Kymppimejerittill Kymppimejerit.FoodsIngman är ettär

mejerier ville inte,mejerier. Dessaför närvarande kooperativa12organ
aktieägareaktiebolag år gå in itill 1992,Valio ombildadesnär som

erbjudande till samverkan.Valio eller Valiosacceptera
marknadsledande på glass, säljeri EuropaUnilever, är genomsom

produ-finska marknaden. Lahtispå den Ikoncembolag Glasesitt GB
yoghurt.färskost ochUnilevercerar

efterfrågan producerasmedkonkurrerarVäxtfett, smör,avsom
växtsterol,fått påRaisio hartid tillbaka Raisio.sedan lång ettpatentav

Benecol,"Benecol".för sin produkttill fettlösning,omvandlassom
internationellpå kort tid fåttkolesterolhalten, harminskar storensom
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Efterfrågan Benecol för närvarandeuppmärksamhet. på vadär större än
brist föreligger den produktkan produceras då påverkarsom av som

kolesterolhalten hos människan. i detta margarin tillsattaväxtstero-Den
framställningenlen biprodukt vid cellulosa.uppstår avsom en

växtfett.hälften Unilever, producerarMidola, till ägssom av
producenter mjölkprodukterNågra uppgifter Finlands största avom

lämnas nedan.

Valio Oy

Omkring intäkterna8,6 miljarder Fim. 20 %Omsättning år 1994 avvar
de utländska dotterbolagensexportintäkter och intäkterbestod avav

mejeriprodukter, och växtfett.färska Dot-verksamhet; Producerar ost
och Valio hadeEstland Sverige. år 1994terbolag finns i Belgien, USA,

anställda.omkring 4 300

MilkaAndelsmejeriet

miljoner Fim, 16 % utomlands.438Omsättning år 1994 var varav
producerar färska mejeriprodukter,anställda. Milkahar 252Företaget

och näringsfett.ost

Kymppimejerit

ochmiljarder Fim antaletomsättning år 1994 1,2Gruppens an-var
Produk-samverkande företagen uppgick till 780ställda dei personer.

mjölkprodukter, fett mjölkpulver.flytande ochtionen består ost,av

Foods AbIngman Oy

miljarder på1994 Fim 25 % An-Omsättningen år 1,1 export.varavvar
består färska mjölkprodukter,talet anställda Produktionen684. avvar

och glass.smörost,

Foods Unileverden BerghVan

färskatill miljoner Produceraruppgick år 1994 53 Fim.Omsättningen
Ävenmarknadsför glass Glase.yoghurt GBostar, samt genom
underproduktion upphörde emellertidproduceras.margarin Denna

stället skekommer i i Sverige.hösten 1996. Produktionen att
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ehtaat AbT OyRaision

till miljarderOmsättningen uppgick år 1994 3,5 Fim och antaletca
Åranställda 1995 omsättningen 3 200 miljoner Fim ochl 958. varvar

antalet anställda drygt producerar margarin2 000. Företaget växt-av
Finland såldesflingor potatisprodukter. årfett, mjöl, I 1995samtost,

detta levererade Raisio mil-miljoner kg margarin. Av 18omkring 42
företaget marknadsandel på 47 % det ivilketjoner kg, avenger

marknadsandelmotsvarandeproducerade margarinet. RaisiosFinland
hälften.till drygtväxtfett uppgick år 1995av

Konkurrensförhållanden m.m.

investeringar gjorts inomnedan, hardiagrammetframgårSom storaav
rationaliseringar ihar medförtInvesteringarnaeriproduktion.finsk mej
medförtsamtidigtharinvesteringarna över-produktionen, enmen

Överkapaciteten betydande kapital-medförthar i sinkapacitet. tur
kostnader.

mejeriindustrifinski1986-1994under årenInvesteringarDiagram.
hela industrin.investeringar ioch

r.__._.,._,. ..
% omsättningenav30V

Mcijcrindustrin

industrinHela

PTT.Esbo 1996konkurrens,tillFrån regleringKälla:

mej erier.150fortfarande omkringFinlandfanns i1980-taletmittenI av
produktervidareförädlademjölkkvar. Av50omkringdetfinnsNu

Valiosproduktionsställen. Genomvid 35dock endastproduceras om-
påskyndaytterligareblivit lättaredetaktiebolag har atttillbildning

minskade.inflytandetregionalaochlokaladetstrukturförändringar -
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bildande.uppstod också ValioskonkurrenssituationEn genomny
samarbetat huvudorganisationenSamtliga tidigare inommejerier, som
iValio. Bl.a. debli delägare mejerier,Valio, önskade inte är som sam-

konkurrenter. FinlandsValios Förarbetar Kymppimejerit,i numera
Foods, har den situationen möj-mejeri,privata Ingman gettstörsta nya

leverantörer.från konkurrerandelighet till inköp
Därförmejeriprodukter.dominerande ställning påValio har av-en

ansökan dispensKonkurrensverket år 1993finskaslog också det omen
prissamarbete med vissa andramarknadsförings- ochfrån förbudet mot

samarbetar ifrån några de mejerier,Efter anmälanmejerier. av som nu
Konkurrensverket har Valiofinskahar detKymppimejerit, ansett att

diskriminerandebl.a.dominerande ställningmissbrukat sin ettgenom
Konkurrensrådet yrkathar hosKonkurrensverketrabattsystem. att

konkurrensskadeavgift på miljoner Fim.3betalaValio döms att en
ärendet.oktober 1996inte iKonkurrensrådet har prövatännu --

flytandeförmedfört konkurrensnågonEU-inträdet har inte ny
finska mejerierna i regellönsamheten för detordemejeriprodukter. Där

och handelnsmejeriprodukter ökade mejeriernasflytandegod. Påvara
förhållande till år 1994.med 7-20 % imarginalersammanlagda ca

betydande andelsvenska Arla tagitharpriskonkurrensBl.a. engenom
därigenomfinska haryoghurtmarknaden. mejeriernaDeden finskaav

yoghurt.marginaler påfått minskade
betydande ökningförväntades medföraEU-inträdeFinlands aven

ökat frånImportandelen harskett.dock inteSå harostimporten. ännu
sänktahotet med priser.finska producenternatill 8 %. De mötte5 caca

vidprodukterPrissänkningarna på dessagäller förDetsamma smör. var
marginalerinhemska mejeriernas16 21 %. Deslutet år 1995 resp.av

handelnsochminskat. Mejeriemasprodukter hardessapå samman-
med hälftentill ochperiod påunder någonmarginaler låglagda av

EU-inträdet.marginalerna före
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Agg

Inledning

Äggproduktion för-företagenmedanråvaruproduktion,utgör som
inträde iFinlands EUlivsmedelsindustrin. Genomtillhörpackar ägg

producenter ikonkurrens mediäggproducenterkom landets öppen
EU-länder.övriga

kraftigt. PrissänkningenproducentprisernasjönkEU-inträdetVid
meddock stöd 2,56utgickTill dettatill 2,62.Fim/kgskedde från 9,75

danskaförhållande tillförelågprisskillnader ivarvid ingaim/kg,F stora
på 2,56nedan. Ersättningenfigurenseproducentprisersvenskaoch

med stöd definskabetaladeproducentenFim/kg till staten ut av
Finland fått vid EU-för 1995-1999Övergångsbestämmelser åren som

EU-medlemskap.tillunderlätta övergångenförförhandlingama att
år 1995börjanikonsumentprisemaochgrossist-finskaDe avvar

Äggpriserna konsument-iDanmark.och iSverigeibetydligt lägre än
Prisernamed 4 %.EU-inträde sjunkavid Finlandsberäknadesledet

ökade priserna någotDäreftermed 48 %.1995årsjönk början närai av
Liknande sänkningar1995 42 %.vid slutet årminskningenoch avvar

grossistledet.också iskedde
egenskapproduktenför itypisktäggprisetisvängningar ärStora av
utbudetochefterfråganbådegrundoch påfárskvara att avav

dockmedfördeFinlandiPrissänkningamaså lite.varierarprodukten en
Finland år 1995.konsumtionen imed 10 %ökning av

på iproducentprisemanominellade äggredovisasfigur 12I
1993-den 30tiden den januariDanmark under 1Finland ochSverige,

prisriktpriset påocksåFinland redovisas ägg ett1995. Förjuni som-
producentema.ochmellanförhandlingarfastställdes statengenom

år 1994 iTilläggettillägg.producentenerhöllriktpriset ettUtöver var
Fim/kg.genomsnitt 2,47
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Figur 12. Producentpriser nominella på i Finland, Sverigeägg och
Danmark under åren 1993 första halvåret 1995.-

mk/kg

11,50

9,50

7,50

5,50

3,50

1,50

L u-Sverige Finland- - - Danmark ---Hmmi
Å J

ÄggmarknademasKälla: funktion i Finland och i andra EU-länder. Esbo 1996.
Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut PTT

Produktion, m.m.

72 miljoner kg producerades i Finland år 1994.ägg Detta innebär att
produktionen ungefär 30 % högre vad forbrukades i landet.änvar som
Ändå hade produktionen minskat från mitten 1980-talet till år 1992.av
Stöd utgick till dem tillfälligt minskade sin produktion. Såledessom
minskade äggproduktionen mellan åren 1991-1992 med 12t.ex. %.

Inom älvförsörjningsgradenEU utgör 103 %. De producen-största
inom förhållandeEU i till det landetsterna konsumtion äregna- -

Holland och Belgien/Luxemburg. Några uppgifter äggproduktionenom
för några länder redovisas i tabellm.m.
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Äggproduktion, självförsörjningsgrad och förbrukning iTabell
några EU-länder år 1993.

Självfors. grad FörbrukningProduktion
kg/inv/årmilj/kg %

11,4353600Holland
14,9101Danmark 87
12,597108Sverige

124Finland 70
Äggmarknademas EU-länder. Esbo 1996.och andraFinland ifunktion iKälla:

invånare.kg10,7Finland år 1994iFörbrukningen ägg pervarav
År självförsörj-beräknas1995130 %.Självförsörjningsgraden var

År exporterades1995 över-till 123 %.sjunkitningsgraden ha
femtedeldrygtdockkg. Exportenmiljoner14produktionen envar-
inhemskhårdochexportpriserLågaföregående år.lägre än en

år 1995börjanlönsamhet. Iföretagenspressadekonkurrens varav
InstabilaTyskland.ochRyssland, Sverigetillstörstäggexporten av

till Sverigemedförde våren 1995Ryssland exportattförhållanden i
redo-ländertill vissatidigare. Exportenomfattning änskedde i större

figur 13.ivisas

under årländeräggmassa till vissainkl.Finsk13. äggexportFigur
1995.halvåretförstaunderoch1994

IÖvriga

ITyskland

lHolland -r r 11994I;

Dånmark I 1995 2I

I
Sverige

Ryssland

504030 ty.20101 0

I -....n._..v-____l____-l
Esbo 1996EU-länder.andraFinland och iÄggmarknadens ifunktionKälla:

PTT.
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skillnad mellan finska och svenska regler finns vad gällerEn minsta
storlek för burar avsedda för burhöns. Finland skall minirnistorlekenI

om medan och Danmark har480 Sverige minimi-ävenvara en- -
cm2.cm2. regler stipulerarpå 600 minst 450EU:sgräns

Företagen

finns främstför i södra Finland ochFörpackningsanläggningar iägg
Österbotten. Munakunta med 40-50 marknaden.södra %Störst är av

Ävenäggproducenter och drivs kooperativ form.Munakunta iägs av
ÄggcentrallagetsÖsterbottens Äggcentrallag kooperativ form.drivs i

huvudsakligen Munakunta. Oyproduktion säljs A-Muna ägergenom
och Eka vilka båda konsument-detaljistkedjoma SOK ären av -

grundat företag för inköp och distribution,kooperativa organisationer -
marknadsandel uppgår till %.20Inex Partners Oy. A-Munas ca

förmindre äggförpackare bildat bolagMunakuutoset Oy är ett av
export.

Finland sker direkt från produ-äggförsäljningen iOmkring 20 % av
fåttkonsumenter. Finland har dispensdetaljister, bagerier ochtillcenter

utanför äggproducentemas huvudområden säljafrån förEU-regler att
direkt till detaljister.icke viktgodkända ägg

Konkurrensförhållanden m.m.

finska producentkooperativaDanmark har deLiksom Sverige och ii
marknaden.äggförpackningsföretagen minst 50 % av

EU-inträde gick äggprisema ned konsumentledetEfter Finlands i
minskningen 42 %. Liknandemed Vid slutet år 199548 %.nära av var

grossistledet. Bakgrunden till sänkningamaskedde ocksåsänkningar i
exportstödet Fim/kgtidigare finska på 5,90främst det ersattesatt cavar

gick ned tillstöd, vilket medförde stödet 0,70reglerEU:s attav om
kraftigt försämrat resultatFim/kg. medfördeDetta äggexporten.ett av

den finska marknaden.därför öka sin avsättning påsökteFöretagen att
informationöverproduktion EnligtFinland råderI ägg. somen av

underfått hade förpackningsföretagen årdet finska Konkurrensverket
ungefärtill producentema medsänkt inköpspriser1995 sina samma

tillämpadessjönk långt under de priserbelopp. Inköpsprisema som
Äggproducenterna sammanträffanden medhade vidinom EU. repre-

äggförpackningsföretag ställt kravlandetsför flera störstasentanter av
på ökade priser.
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Konkurrensverket konstaterade besluti den januari10 1996ett att
förpackningsföretagen ungefärunder år 1995 samtidigt och med sam-

belopp hade ändrat inköpspriser. Konkurrensverket fannsina dockma
inte prisändringarna berodde sådantpå samarbete stredatt ett motsom
konkurrenslagen. fann Konkurrensverketheller de samordnadeInte att
planerna på produktionsbegränsningar mellan äggförpackningsföre-

kunnat hade kraft.skönjas itagen sattssom
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Köttsektorn

Inledning

tillför råvaraEU-inträde låg producentprisemaFinlandsFöre
samband medhögre priser. IFinland betydligt EU:sslakteriema i än

Slakteriemamed genomsnitt 40 %.producentprisema iföllEU-inträdet
vid tilllager medförde inträdetprisfall derasför detfick ersättning som

övergångsperiod årunder 5ocksåFinland fickEU. rätt att geomen
tilllämna visst stöd sinochråvaruproduktionstöd för även rätt att

6.1.avsnittlivsmedelsindustri se
och charkuteriföretagenför slakt-för råvarorinköpspriserLägre

tillSänkningarna blevkonsumentprisema.sänkningar imedförde även
färskt nötkött blev iPrissänkningen påberäknade.och med större än -

för ökavid början år 1995 ll %för beräknade 8-10 %stället attav -
drygt ikött sjönk med 15 %slutet år 1995. Korvitill 20 %närmare av

med deblandat sjönkCharkuterivararberäknade 10 %.stället för av
konsumentprisema påsjönkgenomsnitt%. Iberäknade omkring 24

beräknade 16stället för %.% imed 20kött/chark närmare

anställda,Produktion, antal mm.

bruttovärdesåväl produktionenssjönktabell 6framgårSom somav
och 1992. Sammamellan åren 1991kraftigtförädlingsvärde slaktav

orsak de all-framför allt sin ihadeför chark. Dettatendens fanns även
produkter.valde billigaredåliga konjukturema. Konsumenternamänna
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Tabell Produktion, antal anställda inom slakt/chark i Finlandm.m.
under åren 1991-1995

1991 1992 1993 1994 1995
slakt/chark slakt/ chark slakt/chark slakt/chark slakt/chark

Produktionens 5163/10031 4418/9644 4584/8986 4573/8303 3554/7547
bruttovärde,
milj. F im
Förädlingsvärde, 936/1929 668/2101 1/213261 707/1780 722/2168
milj. Fim
Antal anställda
arbetare 2281/7999 1919/7998 1767/7059 1514/6299. 1660/6391
funktionärer 477/2737 402/2563 375/2381 329/2296 398/1871
totalt 275 10736 2321/ 10566 2142/9440 1843/8595 2058/8262

Källa: Elintarviketeollisuus Finlands Livsmedelsindustri.r.y.

Antalet anställda inom slakterier minskade mellan åren 1990-1994 med
Även50 %. inom chark har minskningarnära skett inte såäven om

kraftiga inom slakterier. Personalminskningama har kunnat skesom
nedläggning tidigare anläggningar och investeringar igenom av nya,

mindre personalkrävande anläggningar.
Nedan redovisas nötkött, griskött, fáderfá och köttexporten annatav

under åren 1991-1995. De exportländema år 1994 Sverigestörsta var
och Polen.

Tabell Finlands kött åren 1991-1995export av

1991 1992 1993 1994 1995

Ton 26 075 23 322 19 142 27 508 13 153
1000 Fim 154 601 183 825 185 618 245 932 137 715
Källa: Slakteri och köttförädling. Handels- och industrirninisteriet,
Helsingfors1996 och Elintarviketeollisuus Finlands Livsmedelsindustri.r.y.

finskaDen chark uppgick under åren 1991-1994 tillexporten av ca
7000-12000 till värde mellan 51 och 124 milj.Fim. Rysslandton ett av

under år 1994 det exportlandet 78 %. Därefter följdestörstavar
Sverige 15 % och Estland 4 %. Under år sjönk1995 särskilt expor-

till Ryssland. Exportsvårighetema berodde devalveringenpåten av
rubeln, tullbestämmelser EU:s exportstöd betydligtsamt attnya var
lägre det tidigare inhemska exportstödet hade varit.än
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tillexportmöjlighetergodaha närmastkorvFinsk antasexport av
länderandra itillFörsäljningenoch Sverige.BaltikumRyssland,
märkes-starkabetydelsengrundsvårigheter påpåEuropa stöter avav

finländaredenunderlättastill Sverige storaExporten avgruppavvaror.
Sverige.ivistassom

1991-1994under årenfäderfäochgrisköttnötkött,Importen varav
ochDanmarkfrånfrämstkomImportenklart mindre än exporten.

År importen1995500importerades 71994Under år ton.Irland. varca
utgjordes köttim-och år 19951994under årBåde000drygt 18 ton.

fannshuvud intespecialprodukter tagetöverdeltill storporten somav
Finland.tillgängliga i

omkringpå1991-1994under årenlågcharkuterivarorImporten av
köttprodukterförädladeimporterades1995Underår.milj Fim23 per

DanmarkSverige,importländerViktigaFim..miljonerför 72 varca
företagetdanskaoch detScanfoodochsålde ScanIrland. Bl.a.och

marknaden.finskaTulip på den

Företagen

20Finland. DeÅr platser i stör-på 59slakteriverksamhetbedrevs1995
intäkter.samladeslakteriemas%för 70svaradeslakteriemasta av

200. Före-omkringköttprodukterförädlade ärförarbetsställenAntalet
arbetsställenantaletmed ll %ochanställda100med minst avtag

charkuteribranschensfjärdedelaromkringförsvarade 1993år tre av
omsättning.

tabellicharkfabriker redovisasochslakterierFinlands 10 största
detliksomtvå,aktiebolag. Dessaoch LSO,Atria ärtvåDe största,

till heltindirektdirekt ellerKarjaportti, ägsföretaget,tredje största
börsnoterades år 1991. AvAtriaköttproducenter.deldominerande av

producentFinlands störstaframgårtidningsuppgifter ävenatt av
gång inågonbörsnoreratblipåplanerharLSO, attcharkuterivaror,

Soliditetenochlönsamheten gör attdåliganuvarandeframtiden. Den
lämpligt.intebörsintroduktion ärnu

landetsochslakterier nästFinlands ärdriver störstaAtria som-
stadiumtidigtförutsåg på attcharkuterivaror ettproducentstörsta av -

kom-klaraförrationaliseraöverlevnad måste attför sinföretaget en
1991bildades årBolagetinternationell konkurrens.mande engenom

Kuopio.Lihapolar iochSeinäjokiiItikka-Lihabotniamellanfusion
namnändra-BolagetItikka-Lihapolar.bolagetsEfter fusionen namnvar

till Atria.december 1994des i
bl.a.rationaliseringomfattandemöjliggjordeFusionen genomen

Atria investerathar1991Sedan årslakterier.antalnedläggning ettav
harprodukternapåFörädlingsgradenmiljard Fim. succes-närmare en
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tillÅr leveranseromsättningen36 %sighänfördehöjts. 1992sivt avav
Årkonsumentprodukter. 1995utgjordesmedan 64 %industrin varav
marknadsförmarknadensvenskadenPå%.8218relationerna resp.

och Atria AB.ABAtria MeatprodukterAtria sina genom
charkuterivarorproducenterochslakterierFinlands 15 största av

tabellredovisas i

producenteroch ochslakterierFinlands 15Tabell största av
1994.årcharkuterivaror

PersonalOmsättningHemort
Fim0001

0752499 9602KuopioAtria Oy
Åbo 1 7023238521Food OyLSO

Osuusteurastamo-
933009 713Michel 1StKarjaportti
931506 781TammerforsOyRuoka-Saarioinen
373793425TammerforsOyLiha-Saarioinen
420287 622EuraBroilertalo Oy
162634287JakobstadAbSnellmanOy
136664253KannusOyPouttu
230830221HuittinenOyLihapojatHuittisten

72136191JakobstadAbSlakteriSnellmans
106143 419LahtisKyLiha Heinonen
128330143OuluOyKotivara
54143 000MelliläOyTeurastamoKoiviston

195437134ForssaSäilyke OyLiha
107584119JämijärviOyMynttinenLihajaloste

Tapola Oy
150880101Tammerforslihanjalostustehdas
2686 160LoimaaOyHelanderin Teurastamo
8492970RantsilaKylmänen Food Oy
2500266PaimioOyPaimion Teurastamo

Åbo 6895262Liha-Lunden Oy
industriministeriet,Handels- ochköttforädling,ochSlakteriKälla: Rapport

Helsingfors 1996.

ll-l7-0455



322 Bilaga 3 SOU 1997:25

Enligt Slakteri och köttförädling, årrapporten, 1996 publice-som
rades det finska Handels- och industriministeriet fördelade före-sigav

marknadsandelar för kött följandepåtagens sätt.

Atria 27 %
LSO-koncemen 18 %
Karjaportti 11 %
Pouttu 7 %
Liha-Saarioinen 4 %
Övriga 33 %

100 %

På marknaden för broiler LSO-koncemen med 54 % mark-störstvar av
naden år 1994. Atrias marknadsandel 35 % och Saarioinens 9 %.var

Inom slakteribranschen i Finland finns utveckling demot atten
mindre företagen alltmer arbetar riksnivåpå stället föri tidigaresom
enbart arbeta lokalpå eller regional nivå.

Enligt källa fördelade sig marknadsandelama år för1994samma
charkföretagen på följande sätt.

Atria 22 %
LSO-koncemen 33 %
Karjaportti 7 %
Pouttu 7 %
Liha-Saarioinen 4 %
Huittisten Lihapojat 2 %
Övriga %25

100 %

Inom produktionen charkuterivaror har det under de årensenasteav
skatt betydande förändringar koncentration. Utvecklingen tordemot
fortsätta.

Såväl inom slakteri inom produktionen charkuteriproduktersom av
Överkapacitetenfinns i Finland överkapacitet. i de slakteri-störreen

beräknas till och charkuteri20 % inom till 25 % eller till och mederna
högre. Stora investeringar inom charkuteri har gjorts Helsinginav
Kauppiaat Oy i Vanda utanför Helsingfors. Företataget hör till LSO-
koncemen. Stora investeringar för både slakt och charkuteri har även
gjorts Atria i utanförNurmo Seinäjoki i mellersta Finland.av

De charkuteriföretagen alltmer på märkesvaror vilkastörre satsar
ofta marknadsförs kampanjer med detaljistked-genom gemensamma
joma. fysiskaDen distributionen handhas till del producentemastor av
själva. Grossistema har hand främst produkter medtransportenom av
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därengelskafrån bl.a. detavvikerhållbarhet.god Detta systemet,en
producenternahandhasdistributionenomkring 10 %endast avav

dock Finlandfinns iutveckling strävansjälva. En mot gemen-aven
Lönsamheten iochproducenter grossister.mellantransportersamma

dålig. Undervaritgenomsnittde åren iunderbranschen har senaste
medan årnettoresultat,negativtföretagenhade1991-1993åren ett

överskott.visade litet1994 ett
kostnaderhaft högaföretagende finskaharjämförelseeuropeiskI

dock råvaru-EU-inträdet liggerkostnadsläge. Genomhögtoch även ett
Kapacitetsutnyttjandeteuropeisk nivå.påför slakteriernapriserna en

branschenFinland arbetarresultat. Iför företagensbetydelsehar storen
betydandedeskift. Genomendast ihuvudsakligentradition ettav

char-ochfinska slakteri-deharbranschenstrukturförändringama i
förbättrats.konkurrenskraftinternationellakuteriföretagens

charkuteribranschensochslakteri-finskadenuppgifterVissa om
och 1992åren 1991tabell Förredovisas iförhållandenekonomiska

uppmärksammasbörvilketsmåföretag,antalfrånuppgiftersaknas ett
och 1994.och åren 1993årdessamellanjämförelservid

charkuteribranschensochslakteri-finskadenUppgifterTabell om
medianvärden1991-1994årenunderresultat m.m.

1994199319921991

103129131114observationerAntal
7668072 161989316 90103FimOmsättning, tusen

anställd,Omsättning per
9791 075932898Fimtusen

ansälld,Förädlingsvärde per
204188176166Fimtusen
0.81.11.52.0Nettoresultat, procent omsav ---

39.337.342.041.4Skulder/omsättningen, %
industriministeriet,ochHandels-köttforädling,ochSlakteriKälla: Rapport,

1996.Helsingfors

Konkurrensförhållanden m.m.

de1990-talet,till börjanframFinland,har iköttsektornInom avav
samarbetsorganderasellerföretagenägdaråvaruproducenterna genom

söktföretag,dennasamarbete inomochföretagsköp nära grupp av
pådockharmarknadsandelar. Detta stött mot-skaffa sig störreännu

lyckatsföretagövrigaellerföretagnytillkomna attfrånstånd genom
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expandera. De råvaruproducenterna ägda slakt- och charkuteriföre-av
har sammanlagt drygt 60 % marknaden.tagen nu av

Några år in på 1990-talet började hos företrädare för nyssnämnda
företag medvetandet behovet konkurrens fram för haväxa attom av -
bättre förutsättningar i framtida internationell marknad. Bl.a.en upp-

Ävenstod konkurrens vid inköp råvara. vad gäller marknadföringenav
bl.a. utvidga sina tidigare marknadsområden gickattgenom- -

utvecklingen konkurrens mellan företagde där råvaruproducen-mot
dominerandeärterna ägare.

Tillsammans med mjölkprodukter, bedömdes kött och chark få de
Änanpassningssvårighetema vid Finlands EU-inträde.största så länge

har inga förändringar skett vad gäller importen importenstörre utan
har, vad kvantiteter, hittills varit marginell. harDäremot Finlandsavser
medlemskap i och den marknadenEU inre haft betydelse för de
inhemska företagens marknadsbeteende.

Medvetandet hos slakteri- och charkuteriföretagen den potenti-om
ella importkonkurrensen bådestarkt vad gäller råvaror och vad gällerär
förädlade produkter. fickDetta sitt uttryck dei prissänlcningar som
genomfördes efter EU-inträdet. Priserna på kött och chark beräknades
sjunka med 16 %. Sänlcningen blev % högre, dvs4 20 %.
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råvaraspannmålindustri medochKvarnar somannan

Inledning

skulle få 1,6FinlandbeslutadesmedlemskapsförhandlingarnaVid att
AgriculturalCommongrundareal enligt CAPmiljoner hektar som

odlad areal.tidigaremotsvaradeArealenPolicy.
klimat inte i jäm-Finlandsjordbruk ochFinlands småskaliga ger -

spannmålsodlingförförutsättningarEU-länder braförelse med andra -
EU-inträdet dekonkurrenskraftiga priser. Föreinternationellttill var

dubbelt höga i Dan-omkring såförproducentprisernafinska vete som
producentpriser ibrödsäd EU:sTyskland. Föroch imark genom-var

3.Finland se avsnittiproducentpriserna30-40 %omkringsnitt av
övergångs-någonproducentprisnivåtillövergick EU:sFinland utan

fårde intemedlemskapetinnebärFinlandodlarna i attperiod. För
in-spannmålsproduktion. Derassäljer sindenettoinkomstnågon när

betalasstödberoende detheltblivitkomst har därigenom ursomav
nationella stöd.ochfonderEU:s av

lager vidfanns ispannmåldenvärdeiNedgången somsomav
anpassningsstöd från EU.kompenseradesEU-inträdeFinlands av

Produktion m.m.

till 400uppgick 1994 3Finland årspannmål i tusenProduktionen av
Omkringråg.dvs. korn ochfodersäd,utgjordesdelenStörreton. av
inhemskadenImportandelenexporterades.spannmålet30 % avav

uppgick till 2 %.förbrukningen ca
spannmål ingåreller vidareförädlarbearbetarföretagfinskaDe som

till 50 %skedde år 1994spannmålHandeln medkoncerner.i castora
konsu-SOK, ärHankkija-Maatalous. Företaget ägs som enavgenom

ICAKeskoorganisation. närmast motsvarasmentkooperativ avsom-
handeln medomkring 30 %förår 1994svaradei Sverige spann-av-

från lant-direktindustrinspannmålen köpsmål. Omkring 10 % avav
utrikeshandelnmonopol påtidigarehadefinskabrukarna. Den staten av

fortfarandeEU-inträdet tillvidombildades ett,Monopoletspannmål.
företag, Avena.statsägt
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Företagen

Flera de företag i Finland mal eller bearbetar spannmål på olikaav som
ingår i fyra företagskoncemer.sätt Vissa uppgifter dessa kon-stora om

lämnas nedan. Omsättningen år 1994 medan marknads-cerner avser
andelama bygger på 1993 års uppgifter.

Raisio Karl Fazer Cultor Alko
börsnoterat, privatägt privatägt, staten ägareär

börsnoterat
3,5 Miljarder 3,6 miljarder 6 miljarder miljarder4,5oms. oms. oms. oms.

Fim Fim Fim Fim

Nyckelproduktion Nyckelproduktion Nyckelproduktion Nyckelproduktion
mjöl 22 % Kex 12 % Bageri 13 % Etanolav oms. av oms av

oms.
Melia, markn.and. Bageri 26 % Vasa Bagerier Dryckerav
60 % oms.
Foodie 3 % Sötsaker 45 % Lejbur i Estlandav av

bl.a.oms. oms.
nedfryst deg

Annan produktion MyllyTuotaj ain produktionAnnan produktionAnnan
bl.a. Rehuraisio, kvarn 137 milj. bl.a. djurfoder, 54 Stärkelse
25 % Fim 10 % %av oms.

markn.and.
Chemicals 23 Helsingin Mylly% Suomen Rehuav

kvarn 87 Svenska Foderoms.
milj.Fim, 10 % EWOSca
markn.and.

Källa: frånUppgifter Reglering till konkurrens, Esbo 1996.

Andra företag Finland medi spannmål råvara öltill-stora ärsom
verkama Hartwall, år 1994 miljarder1,5 Sinebrykoffomsattesom
847 miljoner och Olvi miljonerFim 316 Fim. Stora maltproducenter i
Finland Lahden Polttimo oms år 1994 miljoner206 Fim ochär Raisio
oms år 1994 miljoner147 Fim.

Av ovannämnda koncerner har Raisio och Cultor kvarnar, vilka till-
torde för omkring 75-80 % mjöl- och makaronpro-sammans svara av

duktionen i Finland. Finland finnsI det också antal- sannoliktett stort
hundratal mindre kvarnar. har oftaDessa specialiserad produk-ett en-

tion eller kundkrets. Försäljningen mjöl kan ske enbartt.ex.av som
bulkvara och konsumentförpackningar produceras inte.

Melia, ingår i Raisiokoncemen, har omkring 55 % mjöl-som av
marknaden. bildadesFöretaget år 1990 verksamheter vidattgenom sex
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sammanslogs.Cultor SOK ochkvamar ägda Raisio, EKAsamt avav
Verk-konsumentkooperativa organisationer.och bådaSOK EKA är

till kvamar.koncentreradessamheten tresenare
alkoholproduktion och föranvänds b1.a. förStärkelse olika formeri

dotterbolagPrimalcobruk. Finland producerarindustriellt I ärsom-
med Primalco harstärkelse korn råvara.till det statsägda Alko som-

råvara i sineffektiv användning kornförutvecklat av somprocesser
produ-utomlands. RaisioKunnandet säljsstärkelse.produktion ävenav

för stärkelseproduktion iråvara.med Basenstärkelse vete somcerar
uteslutande och majs.såEuropa veteär gott som

stärkelse förenda producentFinlandsChemicalsRaisio är an-av
spannmål.potatis ellerpappersindustrin. Råvaranvändning inom är

bindemedel eller lim. RaisioproduktenanvänderPappersbruken som
produkt.dennaproducentChemicals världens störstaär av

med odlare.malttillverkare slutit avtalmalt harproduktionFör av
kvalitet kornkrävermaltproduktionKomodling för än avannan aven

ochgroddbarhetölproduktion kometsför foderproduktion. Förkorn är
utvecklaeftersträvasFinlandegenskaper. Iproteinhalt viktigalåga att

utveckling hosgenteknik. Genomegenskaperkomets genom
livs-forskningsverket ochstatliga VTTHartwall och detSinebrykoff,

Cultor, har jäsningsprocessteknologiföretagetochmedels- en ny
efterjäsningen från 2-3har förkortatutvecklats. Den processennya

jäsningspro-för denPilotanläggningarned till timmar.veckor 2 nya
bearbetasolikavärlden. Genomflera platser ifinns på processercessen

andeloch till foder.malt, öl Denmjöl, stärkelse, sprit,spannmål till av
och bagerietför kvarnartill användningspannmålet kommersom

till omkring %.uppgår 17
redovisasFinlandanvändning år 1993 iochandelSädesslagens
tilluppgick år 1993 3 340spannmålsproduktionentotalanedan. Den

ochhavre 20263, korn 679, lutgjorde råg l359,Veteton.tusen
övrigt 38 tusen ton.
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spannmålsproduktion Finland användesårs i 13 %Av 1993 som
brödsäd, medan praktiskt hela den återstående delentaget av
spannmålsproduktionen bestod korn råg sammanlagtsamtsom av-

foder direkt hos odlama eller levererades tilll86 % användes som-
för industriellt bruk.foderindustrin eller användes

uppgick tillProduktionen korn år 1993 1 679 tusen tonsomav - -
stärkelseomkring för produktion etanol,användes till 27 % samtav

Finland finsktölframställning. korta växtperioden imalt- och Den ger
för komet. egenskap viktig förkorn högt enzymvärde Denna ärett

Finskproducerad malt har också tillwhiskeyframställning. exporterats
under år.Scotland 25ca

Ryssland och Baltikum. Särskilttill Sverige,Finskt öl exporeteras
viktig konkurrensfaktorhar varit framgångsrikt.märket Lapin-Kulta En

oftaölets hållbarhet. Ryskt öl harpå den ryska marknaden har varit
kort period med bibehållen kvalitet.bibehållas underendast kunnat en

annorlunda tillverkningsprocess för-bakgrund ihar sin iDetta en
hållande till finsk produktion.

kvalitet finns bra exportmöjligheter föroch maltetskometsGenom
malttillverkare Lahden Polttimo och RaisioFinlands två exporterar

tillproduktion, bl.a. Sverige, Norge,hälften sinbåda omkring av
och Scotland.Ryssland

Konkurrensförhållanden m.m.

flertalet mycket små.finns hundratal kvarnar,FinlandI ärett varav
struktur förändrades kraftigt år 1990finska kvamindustrinsDen genom

sammanfördes Melia hade föreibildandet Melia. kvamarDe somav
andel tordemarknadsandel på 70 %. Dennasammanslagningen caen

produk-Medan stordriftsfördelarna itill omkring %.ha sjunkit 55nu
utsträckning förfinns debegränsade, itionen för bagerier störreär

europeisk jämförelseFinland Melia istorlek ikvamar. sinTrots är
för ytterliga koncentrationFinland förespråkareliten. finns iDet aven

kvamverksamheten.
Valio bildades harmejerisektom, år 1992,Liksom inom när centra-

från lokala och regionalaliseringen kvamindustrin mött protesterav
Polardet år bildade Vasa.exempel på detta 1993intressen. Ett är

ansåg produktionenproducenterBolaget bildades att av spann-somav
vidareförädlas där.landet bordemål denna deli ävenav

Konsumentprodukter,producerarMindre handelskvarnar, upp-som
produkter hos Kesko, Finlandsmed få in sinasvårighetersig ha attger

livsmedelsgrossist.största
och därmedbilligare omlastaspannmål mycketGenom är attatt

konkurrenter sannoliktmjöl, har utländskabilligare äntransporteraatt
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tillfinska marknaden. antydan kvamamassvårt sig in på den Enatt ta
efterförhållandet mjölprisema i Finlandstarka ställning finns deti att

borde sjunka med sänkningen34 %.EU-inträdet enligt beräkningarna
och bagerierdrivs kvamar istannade vid knappt 26 %. Dessutom

finns också behovetoch härbetydande utsträckning ägare avav samma
denfraktkostnaden från utlandet. Dettasnabba leveranser samt ger

importeradestark ställning. Under år 1995inhemska kvarnindustrin en
ha haft sin bak-från utlandet. tordeKesko mjöl tillfälligt Detta närmast

ändå fanns alternativ till köp idetgrund önskemålet visai att ettatt
Finland.

företagen arbetar medkvarnindustrin därområdenandraInom än
finns Finland ofta endast eller någraspannmål ividareförädling ettav

producenter malt.finns endast tvåföretag. Vad gäller korn av
exportmöj-de finska malttillverkamasEU-inträdet förändradesGenom

dock samtidigtföretagen kommerligheter. finskaDe ävenatt en
EU-länder. Finland bedömsandra Ikonkurrens frånökad att export-

ökar.Ryssland och Baltikumtillmöjligheterna
Hartwallöltillverkare,finns det endastFinlandI störretre varav

marknaden.företagsköp skaffat sig drygt % Den50bl.a. avgenom
påbörjat, har ibryggeriverksamhet antalett restaurangersomegna

marginell betydelse för konkurrensen påendast hafthittillsFinland en
ölmarlcnaden.finskaden

EU-inträdettillverkas Finland endast två företag. FöreStärkelse i av
handelnalls. internationellapraktiskt ingen Denförekom exporttaget

livsmedelsindustrin har tidigarevaritanvänds inomstärkelsemed som
oftast används den try-produktions-Eftersom det inom EUreglerad. -

konkurrenskraftiga majsen stället för i Finlandisynpunkt sommera
på finska marknaden förbedöms konkurrensen denkornellervete -

stärkelse öka betydligt.
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Bageriindustrin

Inledning

mjukt matbröd ochFinland små, producerarFlertalet bagerier i är som
bageriindustrin hårtkaffebröd. Andra produkter inombakelser och är

Ävenslags konditoriprodukter. makaronerbröd, skorpor, kex och olika
fett,mjöl de viktigaste råvarornahänförs till bageriprodukter. Utöver är

indelas klasserchoklad Bageriema kan isocker, sylt, treägg, m.m. -
hantverkssbageri och bageriverksamhettraditionellbagerifabriker, som

bedrivs detaljistledet.i
Fim till livs-finländare i genomsnitt 8 198användeUnder år 1993
Finland kon-detta Fim. Iandel l 414medel. Brödproduktemas av var

konsumeradesSverigebrödprodukter Isumerades kg94 per person.
kg.och Frankrike 74kg, Tyskland kg i68 i 73

och ändradeför brödindustrinråvarupriserEffekten sänktaav
medföraEU-inträde beräknadesFinlandssamband medskatter i en
konsument-brödprodukter med % imjöl och på 15prissänkning på

sänk-drygtblev genomsnitt 13 %. DenPrissänkningarna iledet. största
mjöl stannadebli mjöl. Sänkningen påförutsågs påningen 34 %- -

mjöl och bröd-företrädareBranschensdock på 26 %. attnära anser
bakgrund ökadeprissänkningsmålet, bl.a.väl nåddeproducenter mot av

lönekostnader m.m.

antal anställdaProduktion, mm.

bageriprodukterförädlingsvärdet renodladeBruttovärdet och av
tabelli 10.under åren 1991-1994med härknäckebröd angesm.m.

bageriprodukter iförädlingsvärdeBruttovärde ochTabell 10. av
1991-1994.Finland under åren

19941992 19931991

40014192 43034482Bruttovärde, milj. Fim
19302054 21062343Förädlingsvärde, milj. Fim

och industriministeriet, maj 1995,Bageriindustrin, Handels-Källa: Rapport,
Livsmedelsindustri.Finlandsoch Elintarviketeollisuus r.y.

bageriprodukter under åren 1990-försäljningBageriinddustrins av
tabell ll.1994, redovisas i
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bageriindustris försäljning bageriprodukterTabell 11. Finlands av
under åren kg.1990-1994, 1000

Bageriprodukter kg 1990 1991 1992 19931000 1994

Kaffebröd 62 311 60 027 60 296 58 024
Konditoriprodukter 8 994 7 633 7 174 6 978

rånKex och 11 628 11 837 12 498 12 798 59013
Matbröd 493 163 850 161 040 155 511171
Knäckebröd 9 455 9 072 9 482 9 072
Makaroner 10 954 11 773 12 944 12 523 12 960

statistiken har förändras
uppgifter tillgängliga

Elintarviketeollisuus Finlands Livsmedelsindustri.Källa: Suomen r.y.

bruttovärdet bageriindustrin härrör frånOmkring inom sig80 % av
andeloch kaffebröd. 14 %.matbröd Kexens utgör ca

bageriindustris intäkter utgjorde 4,8 % bageri-Finsk exportav av
framgårSom tabell 12 nedan hartotala intäkter år 1993. avemas

fr.0.m. år gickökat betydligt 1991. Ax år 1994 23,5exportenexporten
till Ryssland och till% 15,4 % Sverige.till Storbritannien, 20%
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bageriprodukter under åren 1990-1994.FinlandsTabell 12. export av

1991 1992 1993 19941990
126 63427 86Matbröd, 34ton
301 4 588281 712 13371000 Fim

25 42 167 31640Kaffebröd, ton
865 487533 348 591 2 5Fim1000

341405 3 166 3 737 3Knäckebröd, 2 973 3ton
631332 27 471 36 555 3320 731 251000 Fim

265 865 3 2008171Makaroner, ton
10 396194 946 2 757188Fim1000

rån,ochKex
595 8 2712 394 7145 2 724småkakor, 3ton
868 121 033967 27 350 110607 32Fim 321000

Skorpor, övriga
422 3 2832 940 3294 3 205bageriprod, 3ton
103 48 720819 35 458 4833 888 33Fim1000

0458 893 15 912 199 4679 557Summa ton
202 449 223 85592 941 92 52888 2841000 Fim

Bageriindustrin. Maj 1995.industriministeriet.ochKälla: Handels-Rapport,

till drygtbageriprodukter år 1994uppgickvärde räknat importenI av
År denSverigetabell 199413. största200 miljoner Fim, expor-varse

plats medDanmark kom på sjättemed andel 24,8 %.tören enaven
andel på 7,6 %.
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1990-1994.bageriprodukter årFinlands import13.Tabell av

19941993199219911990

436114211 17522611 292Matbröd, ton
16 62713 8141318511853115831000 Fim

4991463448 1149212651Kaffebröd, ton
7502122 977633204531816 239Fim1000
6997058490101963Knäckebröd, ton

7 777159714 7784 7326 77Fim1000
65032 7042 30509826091Makaroner, ton
3792844325489472 242012714Fim1000

rån,ochKex
6 072486561455 5156485småkakor, ton

85 59380 134581779837442577Fim1000
övrigaSkorpor,

90727632432522 222362bageriprod, ton
74944519424963530 538084251000 Fim

16 263263148231313 86313 013Summa ton
204 875046192098179164 0837841511000 Fim

1995.MajBageriindustrin.industriministeriet.ochHandels-Källa: Rapport,

svaradeFinlandiBageriemaarbetskraftintensiv.Bageriverksamhet är
livsmedels-anställda inomantalettotaladet%22omkringför av
1991-1995under årenbageriindustrinanställda inomAntaletindustrin.

finns inteanställdafemmindremedBagerier äntabell 14.iredovisas
bagerierÅr i700omkring 1arbetade1992uppgifterna. personermed i

anställda.femmindremed än

årenunderbageriindustrifinskanställda inomAntal14.Tabell
995.199 1-l

TotaltFunktionärerArbetare

124302059103711991
11248200892401992
10532190684461993
9593181477791994
8798190568931995

Livsmedelsindustri.FinlandsElintarviketeollisuusKälla: r.y.
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Företagen.

Bageriindustrin i Finland har koncentrerats under år, främstsenare
företag köptstörre mindre,att lokala företag. Företagensgenom upp

marknadsandelar år 1993 för samtliga bageriprodukter enligtvar
Bageriindustrin", publiceradrapporten Handels- och industrimini-av

steriet maj följande.1995,

29Karl Fazer %
Vasa Bagerier 24 %
Leifood 10 %
Elanto 5 %
Ekka 2 %
Linkosuo 2 %
Övriga bagerier 28 %

100 %

Enligt källa marknadsandelarna år för1993 kex och församma var
surskorpor crips följande. Karl Fazer Kex harsamt 70 % kex-nära av
marlmaden. koncernenI det engelska företagetär United Biscuits maj o-
ritetsägare 70 % Oy Karl Fazer AB återstående 30 %.äger

Kex
Fazer Kex 69,6 %
Delicant 10,5 %
Infoods 9,5 %
Övriga bagerier 10,4 %

100,0 %

Surskorpor och crips
Oululainen Karl Fazer 64 %
Vasa Surskorpor Cultor 34 %
Övriga bagerier 2 %

100 %

Karl Fazer har bagerier i Vanda utanför Helsingforsstora och i Lahtis.
Därutöver har andraFazer 15 bagerier i landet. Vasa Bagerierrunt om
har inte något centralt bageri har 24 olikastort bagerier i olikautan
delar Finland.av

Enligt undersökning utförd Finlands Bageriförbund sker för-en av
säljningen bageriprodukter på nedan angivna I "Egen direkt-sätt.av
försäljning" ingår den ökande försäljningen produkterav som- -
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livsmedelsaffárer, bensinsta-varuhus,ifárdigställs ugnaregnagenom
tioner m.m.

19931992

0/00/0 1821direktförsäljningEgen
O/O0/0 7269butikerGenom
0/00/0 1010institutionerRestaurangar,
år1995.industriministerietHandels- ochBageriindustrin,Källa:

resultatKostnader, m.m.

lönebikostnaderink1..lönekostnademaochråvarukostnademaBåde
Lönekostnadernatill 35 %.år 1995uppgickbageriindustrininom ca

medsambandharvilketökat något,1994årfr.o.m.anställd harper
Begränsningarår 1993.från slutetarbetslagstifmingändradb1.a. aven

Vidtillåtet.söndagar blev natt-påoch arbeteupphördenattarbeteför
under dag-till arbeteförhållandeiersättning%utgår 100arbete extra
vad gällerjämställdaföretagsamtligablevförändringentid. Genom

hade någratidigareRedanförläggning.arbetstidenstillmöjligheterna
förläg-arbetstidensbegränsningarvissadispensfåttföretag avstörre
kapaci-förbättratmedförtocksåharbestämmelserna ettning. De nya

tetsutnyttjande.
produk-förkostnadsläget1992från årkonsultrapportEnligt varen

Tyskland ochEngland,ihögreFinland 35-60 % änbröd ivitttion av
svenskaochfinskakostnader mellanskillnader iStörreDanmark.

enligtintefanns rapporten.företag
för-Resultatet1990-1993.dåligt årenresultatBageriindustrins var

1995.under årförbättrasytterligareförår 1994sedanbättrades att
Medanprissänkningar.omsättningen trotsden totalaökadeårDetta

%på 3-6legat1990-1993under årenkapitalinsattpåförräntningen
år1995.underår 1994undersåväldettaförbättrades som

Konkurrensförhållanden m.m..

drygttillsammansBagerier,och Vasaföretag, FazersFinland har tvåI
därmedochlandeti ärbagerierhar runtmarknaden. De50 % omav

dendet inombåda företagenför attfördelenrikstäckande. Förutom av
andradeharkvarnar, ävendriverföretagfinnskoncernen somegna

marknadsföringen attSärskilt i t.ex.konkurrensfördelar. an-genom-
har dekedjeföretag störstamedTVkampanjer iordna gemensamma -
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företagen fördelar förhållandei till de mindre och medelstora bage-
riema.

Uppemot 90 % bageriema de företag elleroavsett ärav om egna-
de riksomfattandeägs företagen arbetarstora på lokala eller regio-av -

nala marknader. företagsDessa marknader dock sakta påär väg att
utökas. problemEtt för de mindre och medelstora företagen svårig-är
heten få in sina produkter till de kedjeföretagen.att Ibland skerstora
deras försäljning dyr försäljning konsulenter igenom en genom- -
affärerna. ställetI har de små bageriema riktat in sig på storköken.
Detta har också blivit viktig marknad.en

Behovet färskhet och snabba leveranser konkurrensmedelär ettav
för de finska bageriema utländsk konkurrens. Dessa konkur-gentemot
rensmedel också viktiga faktorer inom helaär EU-området omkring-
90 % försäljningen bageriprodukter inom EU sker inom 200 kilo-av av

från produktionsställena. hållbaraFör bageriproduktermeter förutses
dock den internationella konkurrensen öka.att

För bageriprodukter varumärken betydelse.är Att byggastorav en
välkända varumärken förenat med kostnader,är vilket för-storaupp

svårar finsk till andra EU-länder.exporten
Finlands EU-inträde har för bageriema medfört sänkningar kost-i

naderna för inköp råvaror. Mjöl och brödprodukter beräknadesav
sjunka med sänkningen15 %. blev i stället drygt 13 %. Detta, till-

med volymökning på omkring 8 %, medförde bageri-attsammans en
under år nådde1995 bra resultat.ettema
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Socker och andra sötningsmedel

Inledning

omfattar fleraMarknaden för och andra sötningsmedel produkt-socker
allasocker och de Socker uppstår iområden vilka sirap är största.av

Sockerindustrin skiljer sockret kolhydrat-växternasgröna växter. ut ur
reserv.

Finland och framställssötningsmedel produceras iAndra somsom
beteck-laktitol och sorbitol. produkterbl.a. xylitol, Dessaväxter ärav

eller fruktsocker producerassockeralkoholer. Fruktos genomsomnas
glukos och fruktos från varandra.sockret skiljafrån det vanligaatt

Även används smaksättning för mejeri-flavoring somaromer som
redovisning.läskedrycker, med i dennaprodukter, saft och tas

flera företag medfanns Finland fortfarande1980-talet iUnder
såltefter det Tehtaat år 1990sockerproduktion. LännenNumera är, att

FinlandsCultor, Cultors dotterbolagsockerproduktion till Sucrossin
bas. Tehtaat inne-socker med sackaros Lännenenda producent somav

Råvaruproducentema innehar omkringaktierna i Sucros.har 20 % av
Tehtaat,aktiekapitalet och röstetalet iLännen% är15 numerasomav

börsnoterat.ett
producerasden finska konsumtionen socker%Omkring 70 av avav

för socker-odlas Finland. Importandelen råvaraisockerbetor avsom
inträdeomkring Redan före Finlands isåledes 30 %.produktion utgör

enligtlicenssystemför råsockerfanns importEU systemett ettav -
kunde ansöka få erforderligaimporteraproducentemavilket attom

kvantiteter.
reglerad. tilldelassockermarknaden Varje land vissEUGenom är en

landet.konsumtionen socker detbaseras iprincipkvot i egnaavsom
Finland haroch importeraFrankrikePortugal, Storbritannien, rätt att

till länderländer utanförfrån EU. Förvissa kvantiteter råsocker export
inklusive importFinlands kvot uppgår,utanför fordras exportlicens.EU

den finska förbrukningen.vilketråsocker, till 207 000 motsvarartonav
Sveriges kvot 000370är ton.

Finland tillproducentpriserna iEU-inträde komGenom Finlands
genomfördes vissaDärtillproducentpriser.nivå EU:ssamma som

EU-inträdet. Effekternasamband medFinland iskatteomläggningar i
konsu-medföra sänkningomräkningdetta skulle vid en avav en ren

november hade priserna1995socker med 14 %. Imentprisema på
sänkts med 10,4 %.
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Produktion, antal anställda m.m.

uppgifter den finska sockerindustrin lämnasVissa nedan.om

FinlandProduktion, import socker i underTabell 15. export, m.m. av
åren 1991-1995.

1992 1993 19951991 1994

Produktionens 333 543 1669 1 558 1 8571 1
bruttovärde, milj. Fim

291 420 403 185Förädlingsvärde, 165
milj. Fim

198 200Inhemsk försäljning, 186 206 220
tusen ton

47/77 50/ 35/97 17/48 27/57104Export,
ton/milj. Fimtusen

92/97 86/87 106/122 101/162Import,
ton/milj. Fimtusen

843 784 757 724 793Antal anställda
Finlands Livsmedelsindustri.ElintarviketeollisuusKälla: r.y.

bakgrund minskadefr.0.m. år 1993 har sin iMinskningen exportenav
till Ryssland.Särskilt minskadeexportsubventioner. exporten

uppgifter och sockerredovisade importtabellenI exportom av
kristallsocker socker.råsocker, övrigt Importenomfattar såväl som

medan till delråsocker,består till delen utgörsstörsta exporten storav
betydande mängder socker såsomövrigtkristallsocker ävenmenav

bitsocker.

Cultor-koncernen

miljonerCultor miljoner Fim år 1995, 2 943Totalt 7675omsatte varav
den sammanlagda omsättningen år 1995 påFim utomlands. Av

verksamhetsområdet Sötningsmedel, härrördeför1 816 miljoner Fim
Även verksamhets-utlandssverksamheten.miljoner frånsig Fim727

betydande utlandsverksamhet.Sötningsmedel harområdet en
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uppgifter för verksamhetsområdetVissa år 1995 Sötningsmedelom
lämnas nedan.

miljOmsättning, Fim: Finnsugar 2371
Xyrofin 580
Flavoring 55
Finsugar 15

Development
divisionenInternt inom -71

1 816

kapital,Räntabilitet på totalt %
20,1före skatt

lAntal anställda 171

produktionsbolaget och försälj-ingår SucrosInom division Finsugar
uppgick till drygtningsbolaget Finska Socker. Försäljningen år 1995

minskning med förhållande till år 1994.vilket 9 % i200 000 ton, var en
ökade från år till årkristallsocker l 481 1994 5 000Importen tontonav

försäljningImportandelen förblev således blygsam. Finsugars1995. av
stärkelse sjönk. På detta område medförde im-tillverkadsirap av --

och prissänkningar.portkonkurrensen priskonkurrens
marknadsför sötningsmedletXyrofin producerar ochDivisionen

exempel på långvarig satsning. Före-xylitol. Produkten xylitol är ett en
Åbo startade samarbete påHuhtamäki universitetCultor och samttagen

Xylitol, framställs xylosrikredan på 1970-talet.detta område som ur
bl.a. vid produktion tuggummi.biomassa "björksocker", används av

harkariesmotverkande effekt. ProduktenXylitol har konstaterats ha en
världsmarknaden.ungefär 80 % av

bl.a. vid anläggningFlavoring producerar iDivision aromer en
minskade från miljoner åromsättning 61 FimNorrköping. Divisionens

minskningenår Anledningen tilltill miljoner Fim 1995.1994 55 var
Östeuropa. förstärka satsningenfrämst minskad försäljning i För atten

försäljningskontor Moskva medidär startades år 1995 gemensamtett
International.Axel Johnson

Konkurrensförhållanden m.m,

produktensocker den i volym räknat isötningsmedelAv störstaär
bl.a. Cultor-långsiktigt arbete inomFinland dock har, ettgenomsom
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internationella framgångar andrakoncernen, nått betydande även av
sötningsmedel.

produktionsvolymerna låsta.kvotsysten i principGenom EU:s är
effektivkonkurrensmedlet för medlemsland hafrämstaDet ärett att en

produkter gäller det,handeln med färdigaproduktion. I oavsett om
sötsaksindustrin eller privatkonsu-storförbmkareköparen inomär som

distribution.marknadsföring ocheffektiv iment, att vara
Cultorkon-sockerproducent ingår ienda Sucros,Finlands är som

produk-Finska Socker. SucrosskerMarknadsföringen genomcemen.
aktiernaTehtaat innehar 20 %marknadsförs Lännenäventer som avav

föremål förställning blev årdominerande 1993Sucros pröv-i Sucros.
anhöllKarl Kon-Konkurrensverket. Oy Fazer ABdet finskaning attav

dominerandeCultor missbrukat sinutredakurrensverket skulle om
dotterbolag Bagerier.prisförmåner till sitt Vasaställning attgenom ge

mark-bageriföretag medFinlandsBagerierVasa störstanästär en
med mark-Karl Fazerår 1993. Störstnadsandel på 24 % envar

beslut den 16Konkurrensverket uttalade i sittnadsandel på 29 %. mars
kon-lämnat någotCultor skulle haframkommitdet inte1993 attatt

Bagerier.stöd tillkurrensvridande Vasa
Finlands EU-inträdeberäknades vidsockerpåKonsumentpriserna

skatte-EU-anpassningen ocheffekternaomräkningvid avaven ren
LiksomSänkningen blev 10,4 %.sjunka med %.14omläggningama

kampanjvaraFinland varitsocker iläskedrycker, harkaffe och en
Skälet till konsumentprisemamarginaler.sänkt sinavarvid handeln att

torde delvis berosänkningen,beräknade 14 %,med hela densjönkinte
marginaler.ökade sina lågapå handelnatt

uppmärksamhetför sockerindustrinFöreträdare poängterar att stor
varför den finskaimportkonkurrensen,potentielladenmåste riktas på

andrakonkurrenskraftig förhållande tillisockerindustrin måste vara
och andra konkurrens-vad gäller prisersockerproducenter inom EU

för leve-importkonkurrenspotentielltordemedel. störstHär varaen
andra storförbrukare. importöroch Ensötsaksindustrintill avranser

torde detöverskrida.flera hinder Detkonsumentförpackningar har att
fraktkostna-varförmärkesmedvetenhet priset-svårt nå trotsattvara

konkurrensmedel.centraltdema måste bli ett-



Bilaga 3 341SOU 1997:25

Fiskförädling

Inledning

bruttonationalprodukt BNPFinlandsandel ärFiskhushållningens av
dock, sinfiskförädlingenochvattenbruketFisket, är trots0,2 %.ca
Finland ochnäringslivet idelartraditionellaandel BNP,ringa enavav

identiteten.finländskadel denav
betydelse skärgårdenekonomiska ihar sinFiskerinäringen största

Vattenbruketsinsjöområden.vissainom mat-kustenoch längs samt -
av produktionsvärdefiskerinäringens är,andelfiskproduktionens -

matfisk-Vattenbruketsexceptionellteuropeiska mått,efter stor.mätt
dennadelenyrkesfiskets. Störreklartproduktion större änär pro-av

vidareförädlas.produktionenOmkring 40 %Finland.säljs iduktion av
rökning,filering,skerfiskråvaranVidareförädling grav-genomav

Förädlings-färdigmatindustrin.användas inomochning attgenom
regnbâgslax.ochströmmingfiskarterviktigasteverksamhetens är

foderändamål.förocksåströmmingtraditionellt fiskatFinland har
% harströmmingsfángsten 50-70 använtsbetydande delEn somav

inomutsträckningoch i visspälsdjursuppfödningen ävenfoder inom
vattenbruket.

regleradEU-inträdeFinlandsförefiskråvaraImporten varav -
EU-inträdeVid Finlandsprodukter.förädladehandelnsintedäremot
medsjunka 4 %.fisk skullekonsumentprisemaberäknades att av

högre, 5 %.någotblev närasänkningen

sysselsättningProduktion, m.m.

försäljningÅr inkl.dvs.värdetsammanlagdadetuppgick1993 av-
tillvattenbrukfiske ochyrkesmässigaFinlandshelaförfärsk fisk -

fiskparti-ochfiskförädlingenföromsättningenochmiljoner Fim773
fiskeri-heltidssysselsätterTotaltmiljard Fim.till cirka 1handeln

cirka 1 200dem arbetarAvcirka 200Finland 5näringen i personer.
Antaletvattenbruk.ochdistributionindustri,främst inompersoner

1994.årindustrianställda 401 personervar
fiskpro-produktionuppgifterlämnas vissatabell 16I m.m. avom

förädlade.dukter
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Vissa uppgifter ñskprodukterTabell 16. åren 1991-1995.om

1991 1992 1993 1994 1995

Produktionens bruttovärde
milj Fim 249 252 327 328 287

Förädlingsvärde,
milj 63Fim 82 81 102 69

frysta prod.,Export,
milj 27 44 53 44Fim 4 l

Övrigt milj 9 40 34Fim 14 25,
prod.,Import. frysta

milj 133 124 177 135 72Fim
Övrigt, milj 263 292 303 352 220Fim

totalt 390 422 373 401 399Personal,

Finlands Livsmedelsindustri.Källa: Elintarviketeollisuus r.y.

Företagen

År fiskparti- förädlingsföretag.ochfanns Finland 2001993 i närmare
små. de 200skedde på platser. AvFörädling 144 Företagen närmareär

miljoner Fim.företagen hade endast företag omsättning 1025 överen
producenten100 miljoner Fim. DenföretagInget störstaöveromsatte

Finland Tresko Food och Tresko Fish.förädlade ñskprodulcter i ärav
Tehtaat börsnoteratingår koncernen LännenFöretagen i är ettsom

innehar omkring aktiekapitaletföretag. Råvaruproducenterna 15 % av
och röstetalet Tehtaat.i Lännen

betydande konkurrent till deNorska Orklakoncemen är numera en
företagen. Dotterbolaget Felix Abbas omsättninginhemskastörsta av-

miljonerñskkonserver gurkkoncerver ligger på omkring 160 Fimoch -
år 1996 Kalaår. köpte i början TurunFöretaget omsättersom caavper

Orklakoncemenköpet Kalamiljoner Fim år. Genom Turun12 äravper
fiskindustriföretg.Finlands störstaett av

Konkurrensförhållanden mm.

finsk ñskförädlingsindustri inte nåttanledning tillEn störreatt om-en
tillgången på inhemsk fiskråvara samtidigtfattning den ojämnaär som

förädlade fiskpro-ñskimporten reglerad. har importenvarit Däremot av
EU-medlemskapet underlättas jämnaredukter varit fri. Genom en

medfört ökad konkurrens utsträck-råvarutillförsel. har iDetta storen -
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från medbeläggsfrån Fisk importeras Norgening Norge. numerasom
tullar tidigare.lägre än

marknadsandelar på grundföretagen har förloratinhemskaDe av en
för fisk och fiskprodukterden totala marknadenökad import. Men även

den ökade konsum-hade sin bakgrund isjönk under år 1995. Detta
skeddeförädlade köttprodukter broiler iochkötttionen samt somav

prissänlcningama på 20 %.produkter lågFinland. På dessa ca
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Livsmedelsindustrin i Baltikum och Ryssland

Ingemar Nilsson

Konsumentpolitik, jordbrukspolitik och livsmedels-

industri i Sovjetunionen

sovjetiska jordbruket produceradeDet under 1980-talet alltmer livsme-
delsråvaror se diagram 1-3 till allt högre kostnad för samhällsekono-

och förmin milj inte konsumenterna. formatDet beslutön men var av-
från Chrusjtjevsbörjan 1960-talet, tid. Konsumentpolitikens huvud-av
mål formulerathade han också "vi skall gå USA i konsumtionom av-
kött, och socker". Senare kom precisa nutritionsmål,smör mer men
märkligt konservativa bakgrund näringsdebatten i Väst undermot av
1970 och l980-talen. detT.ex. ansågs människa behövdeatt en vuxen

kg83 senare 73 kött år, högst tredjedel griskött, för attper varav en
närd. bredvidDetta åtminstone under 1980-taleträtt rättvara en - -

hög mjölkkonsumtion och fisk.av
Gosplan räknade hur mycket mjölk och kött behövdeut etc. som

för dennaproduceras normerade per-capita-konsumtion, och hur många
fläskfabriker behövde byggas. Man räknade också hurutosv. som
mycket fodersäd skulle behövas. slutarOm ochäta grötsom man-

stället skall fåbröd och i i sig motsvarande mängd kalorier i fonn av
fläsk det fyra-femoch går gånger så mycket spannmål nuägg som

fodersäd. tal frånDetta varierar: mindre i effektiv västeuropeiskän tre
eller amerikansk produktion till i Sovjetunionen och dessöver sex
efterföljare. animalieproduktionenökande ställde därigenomDen-
krav på Sovjetunionens spannmålsodling denna aldrig lyckadessom
producera i kapp. Ekvationen löste något varierande,man genom en

ändå spannmålsimport från under periodenVäst 1972-permanentmen
1992, motsvarande totalförbrukningen. Olje-10-20 % ochav gasex-

betalade, haoch ansåg sig råd.porten man
livsmedelKonsumentprisema på mycket låga, så låga köp-attvar

kraftig efterfrågan alltid högre produktionen.låg Gosplan-metodenän
för ökad produktion ökad insats och tänkte i rentvar av resurser, man

Ändålinjära samband: konstgödsel, fler äggfabriker kommer osv. pro-
duktionen deinte i kapp: nytillkomna uppvisade avtaganderesurserna
avkastning. höjde producentprisemaMan i omgångar underett par

räcktel980-talet, det ändå inte. hölls stilla,Konsumentprisemamen
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för och livsmedelssubventionernastatsbudgetensvaradeskillnaden
budgetunder-galopperandeiblivit denhade år 1990 största posten ett

föroch producentpris längekonsument-mellanskott. Kontakten var
kg nötkött,exempel brukar lsedan bruten. Som nämna att somman

slakta och distribuera, såldesrubel födatid kostadevid denna 7 att upp,
Hittade bara detta kilo, så köpteför rubel till konsumenten.2,50 man

problem.för medelinkomsttagare ingetdet. Priset var enman
och 1980-talen hade präglats inteunder 1970Jordbrukets expansion

lcraftutveckling sovjetisk anda.i Iändåeffektivitet storavmenav
uppfyllelse planerläggas på statistisktonviktenanda korn att avsamma

livsmedelmycket användbarahurråvaruproduktion,för än somsnarare
led låg tvåMellan dessaför konsumenterna.tillgängligafaktiskt blev

och handeln.livsmedelsindustrinfelfunktioner,
och hadekommandoekonomindelLivsmedelsindustrin avvar en

specifikaTill det komdetta.följdealla de problem pro-egna,avsom
ledde till företagenlivsmedelsprisemahållablem. Målet attatt nere

mindreliknade lönsamhet,utveckla något avsättaaldrig tilläts änsom
gjordes bestämdesinvesteringarDetill investeringar. upp-sompengar

iblandrepublik- eller länsnivå,budgetar påfinansieradesifrån och över
Livsmedelsindu-storlek.beroende objektenspåunionsnivå,påäven

sociala sektorn, tillhörandedel denbetraktadesstrin nästan en avsom
daghem.sjukhus och Dettasamhällsekonominkategori i somsamma

blev för små pålång följd årunderinvesteringarnabidrog till att en av
på livsmedels-ålderdomligbudgetramar. Enbegränsadegrund synav

också in.mellanhand spelade säkertfördyrandeindustrin som en
jordbruksproduktionen ganskasjälvaökadesbeskrivitsSom ovan

tycks riktigtUnderligt inte1980-talen.kraftigt under 1970 och nog man
ochispannmålssilor, mejeriervilka följdinvesteringartänktha igenom

Ännu rela-under 1980-taletnödvändiga.skulle blislakterier angessom
jordbruks-livsmedelsindustri och primäriinvesteringar imellantionen

Även infra-hälften avsågproduktion ha varit 1,15. antar attmanom
kolchozerde brukssamhälleninomsociala funktionerstruktur och som

kommunala budgetar, såskulle redovisats iochutgjorde, i Västsom
de flesta länder i l,lrelation i VästSammaåterstår relation 1,8. varen

katastrofaltmisskött ochallmäntLivsmedelsindustrineller 1,2. var en
underdimensionerad blevdenunderinvesterad sektor. Genom att envar

desstid förstördes. GenomOmhändertagna iintedel råvarorna utanav
och avfall mycketandelen svinnstandard blevlåga tekniska stora.

livslängd, medprodukterna kortfickhygieniska brister ytter-Genom
dessa fak-Sammanlagt beräknasdistributionen.ökade förluster iligare

slutetproducerade råvarorna. Motdeförstört 20-30 %hatorer avav
problem ochinsikt dessaganska allmänrådde1980-talet om-omen
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fattande investeringsplaner hade formulerats. Men lösa problemenatt
förmådde det sovjetiska ekonomiska inte.systemet

Baltikums roll i Sovjetunionens livsmedelsförsörjning
Även efter de skador den sovjetiska annekteringen, andra världs-som
kriget och kollektiviseringen under åren 1949-1950 hade tillfogat jord-
bruket dei baltiska länderna hade det mycket högre standard detänen
sovjetiska genomsnittet. det gälldeNär kunnande, avkastningsnivåer,
djurmaterial låg i klass för sig. De naturliga förutsättning-osv. man en

hade redan under mellankrigstiden huvudinriktning pågettarna en
mjölk- och köttproduktion.

När planerarna i Moskva på 1960-talet drog riktlinjerna för denupp
expansionen livsmedelsproduktionen tilldeladesstora Baltikum där-av

för roll Sovjetunionens Holland. Resurser byggdes fören som upp en
industrialiserad, storskalig animalieproduktion med kapacitet betydligt

regionens behov, direkt koppladöver till Moskvas och Leningradseget
livsmedelsförsörjning. biproduktEn blev produktion gödsel,storen av

Östersjön.illa hanterad och med följdersvåra för miljön för Deäven-
baltiska länderna hade redan under mellankrigstiden exporterat smör
och fläsk, till Västeuropa. Men dessa volymer begränsademest var
jämfört med vad det blev fråga Produktionsutvecklingen inu om.
Estland, Lettland framgårLitauen diagrammen 4-9.resp av

En grundförutsättning för den baltiska animalieproduktionen blev en
omfattande tillförsel fodersäd, från Sovjets spannmålsområdenav egna
och från delVäst- den sovjetiska spannmålsimporten,även styrden av
och betald från Moskva. denna fodersädstillförselFör betalade de
baltiska länderna internt sovjetiskt lågpris. Deras växtodling hadeegen
ställts så den helt dominerades grovfoder- och fodersäds-attom av
produktion. Brödsäd, oljefrö, tillförde de sovjetiska planerarna frånetc.
andra delar utifrån.unionen, eller Läget under 1980-talets sista år,av
då detta producerade illustreras följande siffrorsystem mest,som av

spannmålsskörd och -tillförselöver
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såspannmål såg här;Tillförsel utav

Skörd-96Skörd-95TillförselTillförselSkörd
miljmiljandelmilj tonmilj tontonton av

förbrukn

0,60,544 %0,70,9Estland
0,80,740 %1,0Lettland 1,5
2,41,924 %0,92,9Litauen

3,83,12,65,3Summa

såsåg här:och köttmejeriprodukter utUtförseln av

KöttMejeriprodukter
prodandelprod 1 000andel000 ton1 ton avav

36 %5440 %512Estland
27 %69%34457Lettland
27 %147%432481Litauen

2703832Summa

motsvarade 40 %mejeriprodukterutförselnbaltiskaDen ca avav
lågförbrukning. köttFörsamladeLeningrads motsva-ochMoskvas

andel 25 %.rande på ca
roll dennaviktig ispelade ocksåfiskberedningsindustriochFiske en

livsmedel österut.ström av
relativtoch harhadeLitauenframgårsiffrornaAv att enovan --

Lettland.Estland ochanimalieproduktionför sinbas änstarkare egen
börtillförsel-/utförselinriktat DetEstland någotdessa tvåAv meravar

konsum-ganska höghadeländernadepåpekasockså treatt egenen
ikött capita,Estland 89 kganimalier, iförtionsstandard t.ex. per

medjämförasRyssland 65,siffra förMotsvarande attLettland 75. var
mejeriprodukterKonsumtionenFinland.ochSverige, Norge60 i avca

jämföraden svårutforrrmingstatistikens attgörockså hög, menvar
prispolitiken,sovjetiskadendelsAnledningenmed Västeuropa. var

allmänekono-till den lågaförhållandeibefolkningen ensom gav -
köp-den högreBaltikumlivsmedelsstandard. Ihögnivånmiska var-

fanns ocksåkonsumtionshöjande faktor. Detytterligarekraften enen
de produ-kvar därhöll sigtillall planeringtendens trots att varor--

cerats.
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Planerarna i Moskva hade på grund Baltikums speciella roll ditav
allokerat investeringar i livsmedelsindustri, särskilt istora mejeri-
sektorn. Industrin korn därigenom få kapacitet någorlundaatt en som
motsvarade den primärproduktionen och blev relativt modern förstora
sovjetiska förhållanden. Men, det skulle visa långtsig, under EU:ssom
krav kvalitetpå och hygien. Det åttiotalets modemiseringsplanersena
hann leda till antal anläggningar stod nybyggda eller ofull-ett som
bordade den baltiska självständigheten kom ochnär alla förutsättningar
ändrades.

1990-talets reformår

Baltikum

I dag producerar jordbruket i Baltikum bara 40 % 1989-1990 årsav
volym. betyderDet 60 % kapaciteten ladugårdar,i fläskfabriker,att av
äggfabriker, mej erier, slakterier, charkuterier står oanvända och attosv.
motsvarande antal människor blivit- eller dolt- arbetslösa. Vadöppet
har hänt Figuren nedan sammanfattar de viktigaste faktorerna.

Öst-exportTidigare hemmamarknad Tidigare

sjunkande konsumtion

Östexport från
l .Nuvarande Baltikum starktVäSF 3 V

-

Å
Import

Redan under det år föregick den baltiska självständigheten isom
augusti 1991 hade leveranserna börjat krångla, både den moskvaplane-
rade fodersäd till Baltikum och denströmmen mejeripro-strömav av
dukter och kött skulle betala denna och leveranserna olja ochsom av-

Efter självständigheten blev problemen akuta.gas.
Alla kommandohandelsströmmar i det forna östblocket bröts eller

stördes åtminstone kraftigt de politiska och ekonomiska reformema.av
Allmän desorientering, politiska misshälligheter, krav på betalning i
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fungerande institutioneravsaknadkunskaper,påhårdvaluta, brist av
marknadsinriktad inter-omöjlighetensjälvatullväsen, attt.ex. ensom

samverkade.alltuppståskulle kunnahandel över nattnationell en -
mellan devaruutbytetochCOMECON-samarbetetbådegälldeDetta

Sovjetunionen.utgjortstater som
baltisk-specielladettycks ha varitalla är attöverensDet nästan om

såvälfortsätta:bordelivsmedelsområdetsamarbetet påryska ryssar
bekymrade sigdelsfrån Västeuroparådgivareoch debalter somsom

marknader.överfylldasjälva hadedelsRyssland,livsmedelsbrist iför
nämnvärdÄndå uppehöll någonendast Litauensnabbt,varuutbytetföll

dolteller åtminstonehade löstsovjetiskainternavolym. Det systemet
fodersädi dagen. Den,kom säntsproblemekonomiskt somett som nu

fodersädsovjetiskt lågt pris. Denhade åsatts interntBaltikumtill som
prisnivåtillhade tagitsfrån Västimporterats genom ensammaner

kunde motiveras ettspeciell växelkurs. Denna resonemang omgenom
världsmarknadsprisetdäroljeexport,intjänadvalutan varatt genomvar

den"självkostnadspriset". Försovjetiskakalkyleradedethögre än
betalats internthade likasåoch köttmjölkmotiiktade strömmen
baltiska produ-skulle defortsättarelativt högt. Försovjetiskt pris, att-

fåvärldsmarlmaden ochspannmål påköpafortsättningenicentema -
relativaDeför sina leveranser.världsmarknadspristillocksåbetalt

sällan gårdettaemellertid sådanavärldsmarknaden attpriserna på är
kött.kiloför foderåtgångutbytestalmed västligaihop perens-

för sovjet-kanske braproduktionenbaltiskadenUtbytestalen i var
direktproduktionenAlltsåi Väst.långtförhållanden, änsämre varmen

snabbt.minskadesoch denförlustbringande
baltiska konsu-desamtidigtinnebarreformernaekonomiska attDe

vilket förlivsmedelspriser,osubventioneradeinförställdesmenterna
Konsumtionenfyrdubblades.ellerdeinnebaroch köttmjölk att tre-

till kg årreformerna 51förecapitaköttfrån kgLettland 72sjönk, i per
från till 4489falletEstland blevI ännu större,eller med 30 %.1993,
också blevdock tidvisbrödochPotatis50 %.kg eller nära ensom-

fylldenedanbristvara, tomrummet.se -
innebarnaturligtvisjordbruket,påbörjades i ytter-Reformerna som

återlämnas tillskulleJordbruksmarkenproduktionen.avbräck iligare
sovchozersKolchozers ocharvingar.derasellergamlade ägarna egen-

på demdelades"försvinna",hade börjatredandom, somuppsom
familje-fall in ibästasedan iför sättasarbetade företagen,i att nya

ordbruk.andelsjjordbruk eller nya
blevarbetsfördelningensovjetiskauppbrutnadenFöljderna av

Lettland,ochEstlandodlat ihadebrödsäd rågdeluppenbara: manen -
hadeSockerprekärt Litauen.mindre iLägetinget manvete. varmen
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övervägande fått från Ukraina och Kuba. Vegetabilisk olja: det stod en
fabrik för hela Baltikums behov i Lettland, ingenstans producerademen

själv oljefrö. början,I efterfrågan pånär mejeriprodukter och köttman
faktiskt föll snabbare produktionen, och det fannsän överskottett av
animalier på marknaden, kunde det direkt svårt hitta bröd haatt attvara
under smöret.

I detta läge ingrep USA och Västeuropa med regelrätt livsmedels-
bistånd avseende just dessa saknade livsmedel, och den akuta krisen
löstes. Detta då den riktiga och enda möjliga åtgärden, detvar men
dröjde inte så länge förrän de klassiska negativa biverkningama började

den inhemska produktion ändå fanns, eller kunde ha tagitsynas: som
sig, miste sin avsättning på grund de lättillgängliga biståndsvarorna.av
Samtidigt gick betalningssystemen och från producent tillvaruvägama
konsument i ytterligare baklås. Många allt fungerande jordbruks-trots
företag, och små, gick på knä destora aldrig fick betalt förnär
levererade produkter livsmedelsindustrier delvis inte fickav som - -
betalt från handelsledet. Detta till del följd banksystemetsvar en en av
brister, berodde det på frånvaron lag, och affärsmoral.rättmera av

De bönderna svarade, där de kunde, med till industri ochattnya
handel och sälja direkt. Ett antal småskaliga livsmedelsindustrier
byggdes också delvis med hjälp västligt bistånd, för skapaattupp, av
alternativa avsättningsvägar. kvarvarandeDe storjordbruken försökte
liknande förstärkteDetta ytterligare den befintliga livsmedels-grepp.
industrins problem. Ett års reformer, med markrestitution till gamlapar

och omfattande utdelningägare jordlotter till självhushåll, minskadeav
ytterligare den volym gick till livsmedelsindustrin.som

Mitt dessai flerfaldiga, med varandra multiplicerade kriser för den
inhemska produktionen, kom så marknadsekonomin med lösningen på
städernas försörjningsproblem, efter de akuta hjälpinsatsema: normal,
kommersiell livsmedelsimport. Mot de gamla inhemska systemen, som
på inget kända för underlättasätt till konsumenten,att vägvar varans
ställdes skickliga västliga säljorganisationer: leveranssäkerhet, reklam,
säljstöd i butikerna, förpackningar, kvalitet, hållbarhet ochosv., en ny

baltiska medentreprenörer energi sig destorgrupp som grep an nya
uppgifterna i marknadens och den ekonomiska framgångens tjänst.

baksidaMyntets de baltiska frånatt börjanmot staternas över-var
tygade tillämpning den fria importen stod EU:s och USA:s subven-av
tionerade livsmedelsexport. flestaDe västländer hade etablerat någon

balans mellan exportsubsidier ochsorts gränsskydd. Någon sådan fanns
här.inte Konsumenternas rättmätiga intresse förimport klaraattav en

livsmedelsförsörjningen stod jordbruksbefolkningensmot rättmätiga
krav på skydd ojuste konkurrens saboterademot livs-en som
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valkampanjer,flerafråga ivaritharDetta stormedelsförsörjningen. en
fråga.dennagrundavgå påfåttharregeringochminister avän enmer
tycksdettaVärdetgränsskydd.tillämparLettlandochLitauen avnu-

livsmedelsindustrin.ineffektivadeniförsvinnautsträckningdock i stor
Hurhelt fri import.haft1996höstennyligenhelttillsEstland har-

jordbruksvarorförfrihandelsavtaletbaltiskadetmedihopskall gådetta
ochinförts, kandockgränsskydd harminimaltfråga. Ett nuöppenär en

utökas.
pågåkommerberörts attomdaning,svåraJordbrukets ovan,som

heltredanlivsmedel,med nästandeninklusive ärHandeln,länge än.
livsmedelsindustri-flestaDeFörbättringamaprivatiserad. är stora. av

allmännadenbortfallnaden östexporten,svårtliditharföretagen av
denförstorade iproblem,inreoch sinavolymminskningen nyaegna

levtoch jämntdeomkull hargått nättintedemiljön. Därekonomiska
kostnaderande,kapacitetsutnyttjpersonal, lågt storaförmedvidare stor

harganskainleddes sent,Privatiseringen,skulder.och somstora
proble-dockbetraktasResultatethuvuddel.till singenomförts som

matiskt.

Ryssland

underRedanår 1992.reformemaekonomiskadeinleddesRysslandI
kris i livs-hadeperestrojka,Gorbatjovsunderår,1980-talets ensenare

fortsattel-3diagramframgårSombyggtsmedelssektom avupp.
1989-1990,tillframökastadigtganskajordbruksproduktionen menatt

med %,50lönenivånallmännadenhöjdesoch 19901986mellan åren
någonfå det bättre,borde utankänslagrundad på att mennumanen
rikta-sovjetsamhälletkonsumtionsvarufattigadetgrund.ekonomisk I

livsmedel, dvs.starktoproportionerligtköpkraften motökadedes den
skall årenbakgrundenden härDetochkött är mot sesmör. manmer

ransoneringarköer,långabutikshyllor,derasmed1990kring tomma
slut"."Matenhamstringpsykologi. togoch

tillinledningensvikta, ettproduktionenbörjade1990Under år
år,höjdes utanProducentprisemafall.ohejdathittills mensamma

iden ettstörsta postenLivsmedelssubventionereffekt.önskad var nu
på bas-höjdes priserna1991Vårenbudgetunderskott.växandesnabbt

decennier.pågångenförstaför nära trelivsmedel
året, dvs.understegvisfriaår 1992släpptesLivsmedelsprisema

regionerna,80livsmedelspolitiken. Defederaladengäller som nudetta
dock ifortsattelivsmedelsförsörjning,för sinmedstod eget ansvar
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olika prisnivåermed högstoch priser,handelregleraflera år att som
följd.

refonnåret.förstaunder dethalveradesköpkraftKonsumenternas
dekonsumtionensjönkBaltikumimekanismerEnligt avsomsamma

1989årKöttkonsumtionen,kraftigt.livsmedlendyra animaliska somnu
ochkg. Potatispå 46hamnade år 1992capita,kglegat på 65 per
tillfrån 95ökadeBådastället.kom ispannmålsprodukter cagrupperna

kostnader,ökadeför kraftigtjordbruketSamtidigtkg.125 utsattes men
Även helt sålyckadesinteproduktionenförsökte hålla om manuppe.

överskottmed osäljbarasituationoch 1993under åren 1992uppstod en
föreställa sig.hade kunnatingennågotochkött, ägg,smör somav

animalieproducerandedetpåförde industrindessaPristrycket från över
foderkostnaderdrabbades högasamtidigtjordbruket, genomavsom

tycktesspannmål. Därmedpåprishöjningaroöverlagda statliga pro-
hej-det har inteanimalier ännuduktionsfallet på permanentatvara -

bara 65 %mjölkproduktionen bliuppskattas1996årdats. För av
till %.55minskningenkött1990. För större,kring ännutoppnivån är

spannmålsskörden 60 %,siffra förMotsvarande ärfig. l-3.Se mera
gödselanvändningpå lågproduktionsförhållandenberoende på avsom

maskinbestånd.åldrandepåkemikalieroch samt ett
tillköplqaft något, 60konsumenternasoch 19941993Under steg

korn återreformema. Köttkonsumtionenförenivån70 % uppavresp.
produktionsfallet hadeskede inlett:till kg-nivån,50 ett nyttvarmen nu

visade sigefterfråganefterfrågan. Närtidigare varit steg,styrt nuav
Produk-stället.kom iandra hållet. Importfungeramekanismen inte

med snabbsamtidigtårmed 10 %fortsattetionsminskningen enca per
iungefär desammaMekanismernaimporten.ökning somvarav

inhemsk produk-mellan ochväxelverkan importmedBaltikum, en
livsmedelsindustrininhemskaJordbruket och dentionsminslcning.

Sedanutbröt.gränsskyddsdiskussionochdumping-drabbades hårt. En
tullar,infördes1994fri,hade varitår 1992 importen sommarenmen

århöjdes 1995.ytterligaresom
dess-produktionlivsmedelsindustrinshadel990-talethelaUnder

detta lågjordbruksproduktionen. Bakomfallit snabbare änutom -
överflyttningi dennanedgångenallmännasamtidigt med den aven-

till lantarbetamassovkhozerkolk- ochfrånproduktionochresurser
jordlotter/koloni-växande antalstadsbornasochutökade jordlotter

och jord-för %1980-talet 77påstorjordbrukenträdgårdar. Om svarat
storjordbruken i 50 %,såproduktionen,förlottema 23 % år nerenuav

påfamiljejordbruket låg år 199540-45. Detjordlotterna i nyauppe
till livs-ordbruken levererarstorjbaraoch det i5-10 % är settstort som

Livsmedelsindustrinsfamiljejordbruket.delvismedelsindustrin, ge-

12-17-0455



354 Bilaga 4 SOU 1997:25

nomströmning mjölk och kött ligger därmed på 40 det%av ca av sena
åttiotalets nivå.

Under de haråren importen animalier, särskilt kött,tre senaste av
ökat mycket snabbt. Importerat kött svarade år för1995 23 % av
köttkonsumtionen, föri Moskva 70 %. För mejeriprodukter andelenvar
för hela landet för vegetabilisk12 %, olja för36 %, socker 24 %, men
för siffranspannmål under3 %, 1980-talet hade importeratvar man

Ännuförbrukningen.10-20 % så år 1993 andelen 10sentav som var
%. Det den krympande animalieproduktionen harär minskat densom
ryska förbrukningen foderspannmål från l980-talets miljoner70 tonav

år till dagi 40 miljoner och därmed också minskatton,per ca
importbehovet. importeras enbartVete kvalitetsskäl. Under l980-av
talets andra hälft importerades förspannmål 2,2 miljarder dollar år,per
kött för 0,6, 2,8. Motsvarande siffror för år 1995 spannmålsumma var
0,6 och kött 1,9, innebär2,5. Det livsmedelsimporten värdeiattsumma

ungefär densamma då, del Rysslandsär kapacitetattnu som men en av
i foderfabriker, djurstallar och livsmedelsindustri står stilla.

Dock det dramatiskt den registrerade handelsomsättningenär att av
livsmedel år 1995 så mycket 54 % import året innanav som var

48 %. det betyderMen inte konsumtionen;54 % det skall motav ses
bakgrund endast hälften den ryska jordbruksproduktionenattav av
säljs handeln.i skulle då kunnaMan a egenproducerat, b ryskanta att
livsmedelsindustri och c utgjordeimport tredjedelsin konsum-var av
tionen. med tanke påMen importen relativt högförädladeutgörsatt av

får dess andel dras gäller livsmedels-när resonemangetvaror ner
försörjning och volymer. dessaI importandelenär 25 %.termer snarare

Livsmedelsindustrins privatisering

Baltikum

reformemaI privatiseringen industrin grundläggandevar av en men
svår uppgift. nödvändiga lagstiftningenDen stegvis under årenantogs
1991-1994. Organisatoriskt valde den tyska Treuhandmodellen,man

med huvudansvar för privatiseringen. Privatiseringsvouchersett organ
har utdelats till medborgarna och företagen har därefter bjudits tillut
inhemska och utländska investerare, anbudsinfordran, auktiongenom
eller aktieförsäljning på de nyskapade börserna. Utländska investerares
kapital företagskunnandeoch har grundläggande faktor försetts som en
näringslivets modernisering.
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Bakomsärbehandlats.ländersamtligaharLivsmedelsindustrin i tre
Sovjettiden, behovetunderredanbörjatlåg diskussiondetta omsomen

livsmedelsindustri,jordbruk ochmellanskapa vertikal integrationattav
detville bli kvittförebilder.europeiska Manochmed amerikanska

för detkarakteristisktsålivsmedelskedjankostsamma brott i som var
medsamtidigtstark önskanocksåfannsgamla ettDet att,systemet. en

bondekooperation. Demellankrigstidensjordbruk, återupprättaprivat
sedan slutet pånordiska jordbruketdetkontakterna medomfattande

allmändenna riktning. Eninspiration iytterligare1980-talet hade gett
inhemsklivsmedelsindustrin underviktigabehålla denönskan att

meka-de exaktaDiskussionen kringpåverkat.också hakontroll kan
börjadetill dentid och leddeprivatiseringför dennanismerna atttog

länderna,olika deden något iOrganisatoriskt ladesganska tresent. upp
företagenaktierna ihuvuddelenhade dragalla gemensamt:ett avmen

producentföreningartillvillkor bjudasförmånligaskulle först på ut
andra investerarejordbruk innansmå ochsamlade bådesom stora

ochblivit svårarejordbrukets privatiseringEftersomfram.släpptes
sådanahade så mångafrån början hoppats, intelångsammare än man

livsmedelsindustrins privati-bildashunnitproducentföreningar när
därför kort tid.föreningar skapades påantalinleddes. Ettsering stort

faktiskt fick denbokföraskansidanden positivaPå att mannu
producent-den finnstill stånd. På negativaavsedda integrationen att

för nödvändiga investeringarnalite kapital demycketharföreningarna
marknadskunnande ofta begrän-företagskunnande ochderas äroch att

från de länderna,självkritiska kommentarerdet iSamtidigt, tresägssat.
potentiellaför producentföreningamapreferensbehandlingengjorde att

utländskaframtid nödvändiga investerareoch för företagens tappa---
de intresset.

kommande.beskrivs detiländernaPrivatiseringen i de tre

Estland

skapadesamtidigt EPA,privatiseringjuni 1993 kom LagenI somom
Estonian Privatization Agency.

livsmedelsindustrier skullevissaföreskrevslagens artikel 32I att
företräde för producent-medsärskild ordning,privatiseras enligt en

och slak-foderfabriker/kvarnar, mejerier 1812gälldeföreningar. 7Det
huvudsakligen mejerierna,detföretagterier. dessa ettAv parvar

moderna. EPAnågorlundaansågsfoderfabrikslakterier och somen
med Jordbruksministeriet,samarbeteprivatiseringen, iskötte näramen



356 Bilaga 4 SOU 1997:25

deti gamla för företagen. Jordbruksministerietsystemet ansvaratsom
hade drivit producentföreningslinjen.

Privatiseringsprocessen kom igång på allvar 1994, förstsommaren
vid EPA:s fjärde försäljningsomgång och i huvudsak genomfördvar

slutet år 1995. Då hade företag35 sålts, med undantagmot tillav
producentföreningar och till låga priser. Undantagna mejeri,ett ettvar
slakteri och foderfabrik, fått privata huvudägare och där produ-en som
centföreningama nöjt sig med minoritetsposter. Huvudägaren ivar
något fallen utländsk. antal dotterbolagEtt till de före-35 storaav -

hade privatiserats i särskild ordning. Från officiellt hålltagen har man-
påpekat producentföreningama oförhindrade sälja delaratt är att av
sina aktieinnehav till till högre priser.ägare Detta uttryckernya
sannolikt myndigheternas hypotes hur vidareutvecklingom en av
ägandestrukturema kan företagen chans utvecklas.attge en

En del livsmedelsindustrin, inte legat under Jordbruks-av som
ministeriet, omfattades inte paragraf bryggerier,32: konfektyr-av
industri, tobaksindustri och bagerier m.fl. De privatiserades enligt
EPA:s norrnalordning, och relativt tidigt. det utländskaHär ägandetär
betydligt högre. Finska Fazer aktiemajoriteten i bageri. Melia,äger ett
delägt finska ochRaisio svenska Cerealia, iär ägare ett annat,av
Leibur. Det bryggeriet, Saku, har svensk/finsk huvudägarestörsta
Pripps Hartwall. Pöltsamaa Felix och TubakasEesti Tobaks-resp.
bolaget hör också till denna grupp.

Lettland

Livsmedelsindustrins privatisering inleddes år 1993. Privatiseringen
skulle skötas Jordbruksministeriet. LPA, Latvian Privatizationav
Agency, skapades fickår 1994 inget inflytande livs-översom
medelsindustrin. antalEtt privatiseringslagar, olika för mejeri, slakteri,
sockerindustri, bagerier under år hade1993, tilltagna anpassatsosv.,
de specifika förhållandena inom sektorvarje och föreskrev något olika
procedurer. formuleradesFör varje sektor privatiseringsplan, ytter-en
ligare anpassad till dess specifika egenskaper. särskild kommissionEn
för sektor skullevarje besluta de enskilda företagen. Förom spann-
målssektom korn regler först år 1994, tillägg till bagerilagen.ettsom

Mejerisektom bestod 10 stormejerier med ganska god standardav
och antal lokala, äldre mejerier. De produceradestörreett senare
huvudsakligen konsumtionsmjölk och/eller skickade mjölk vidare till
stonnejerierna. lokala hadeDessa mejerier privatiserats redan år 1992;
efter hand har mejeriföreningar170 bildats med års1940 geografiska
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indelning och nonnalstadgar.1937 års De små mejeriema har överförts
föreningarnasgratis i Privatiseringen de 10 stormejeriemaägo. av

inleddes demi januari 1993, med uppdelade så totalt 15ett attpar av
aktiebolag bjöds fanns kvotering stadgadeHär minstut. atten som

aktierna skulle tillfalla mejeriföreningar, anställda ñck70 % ägaav
maximalt återstående skulle behålla.10 %; de 20 % Produ-staten
centföreningama fick sina aktier till 25-50 det nominella värdet.% av
Vid slutet år 1996 genomförd. tidigare nämndaDeav var processen
problemen finansielltmed blev dock tydliga.ägare genastsvaga

Lagen slakteriema 15 stycken, i tekniskt skick och medsämreom -
lägre kapacitetsutnyttjande mejeriema kom före-i maj 1993. Denän -
gicks häftig debatt och kraftiga motsättningar. anställda villeDeav en

hand hela aktiekapitalet, eller majoriteten, till förmånligt pris.ta om
jordbruksföretagens sida ville skapaFrån kooperativ lösningman en

fallet de lokalai med mejeriema. kom riktaLagen attsom upp-
märksamheten på huvudägamas förmåga driva företaget,attmera

blevmindre de Lösningen försäljning aktier tillpå privat-vem var. av
personer/bolag enligt kvoter fastlagda privatiseringskommissionenav

anställda maximalt 10 %-
pensionsfond, maximalt 10 %statens-

relationlantbrukare 25-35 %, i till leveranserna slaktdjurav-
huvudaktieägaren, "generalentreprenören" minst 51 %. Denna-
kvot skulle gå till den högstbjudande i auktion.en

november hadeVid slutet 1995 ll de slakteriema15 privatise-av av
hade gått konkurs.de övriga 2 irats; av

statsägda bageriema privatiseradesDe 14 under åren 1993-1995
under regler liknade slakterireglema, lantbrukaremest men gavsom
bättre tillträde till aktierna.

få regler kompromiss-Kvarn- och foderfabrikssektom kom att som
ades tillbaka Producentföreningar skullemejeriernas riktning. erbju-i
das kom det bli börjademinst 51 %. genomsnitt 60 %. ProcessenI att

hade bara deår 1994 och gick Vid slutet år 1995 177trögt.sent, av av
företagen privatiserats, medan de övriga på väg.var

Landets konsumtionen med inhem-3 sockerfabriker täcker 40 % av
ska betor resterande konsumtion användsråvara. För importeratsom
råsocker. förmånsbehandling fråga aktie-Betodlama viss igavs en om
tilldelning betalningsvillkor.och
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Litauen

påbörjades under laglivsmedelsindustrin år 1991Privatiseringen enav
Aktier listade före-statlig egendom". iprivatisering"Inledande avom

företag bjöds förför anställda. antalmed preferens Ettbjöds uttag ut,
affärs-de tvåmed resultat."hårdvalutaprivatisering", Ettmagert av
andrakonfektyrfabrik detköp i Kaunas,avsluten Marabous av envar

Över huvud har utländska investe-Klaipeda.tobaksfabrik i tageten
Estland och Lettland.mindre i Litauen imycketringar varit än

regeringsförordning "Privatise-år 1992underNästa steg, omen
riktade till jord-livsmedelsindustri och agro-service" sigförringsregler
vertikal integration.och det kända måletförmånliga villkorbruket, med

grund alltför kompliceradebl.a. påblev här ringa,Resultatet även av
betalningsregler.

År till jordbruketriktade sig iförordning återkom1994 somen ny
det nominella värdet. Dettaerbjöds för %vilken aktierna 2,5 satteav

blivithade jordbruketfart och i början år 1995på ägareavprocessen
ellerlivsmedelsindustrinhuvuddelentill aktiemajoriteten i änmerav

företag.100
tekniskmed början hygglig nivåfanns mejerier iBland företagen 44

lönsamheten harattraktiva i privatiseringen. Menoch lönsamhet och
cirka tredjedel.kapacitetsutnyttjandet; detfallit medi takt är nu en

vanliga slakte-efterfrågade. 10också DeFjäderfäslakterier stora,var -
kapacitetsutnyttjandeoch med påteknisk nivådäremot, på lågriema

spannmålsbaserade indu-hitta köpare. Den25-30 hade svårt%, att -
medfoderfabriker, har också privatiseratsochkvamar 15strin, 11

halvfart.
antal små-hade ganskaslakt- och kvamsidanBåde på stortett nya,
de traditionellagåskaliga industrier tillkommit sättett att runtsom

konkurrensstarka för betyda verkligföretagen. tillräckligtDe attanses
för traditionella företagen.de

Ryssland

Även vertikal integration,hade länge talati Sovjetunionen omman
livsmedels-amerikansk dvs. hurmed inspiration, storasnarastmen
primärjord-styrde underleverantörer imed kontrakt hårtindustrier

produktionbyggde industrialiseradeller självabruket, avupp en
sovchozer hadeledarna för kolchozer ochfjäderfä, Menägg, osv.

bonde-ochförekomsten i USA Europaockså uppmärksammat av en
förverkligades på jord-önskade integrationenkooperation, där den

föreställde sigsovjetisk variantbrukamas/ villkor. I ettägamas manen
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slags kooperation med storjordbrukschefema i ägarrollen, och mejeri-
slakteridirektöremaoch förvandlade till ordertagare. idé hadeDenna

legat och under 1980-talet och det börjaninärmognat nästaav
decennium talades reformer såg möjlighet. Dettaom man en var en av
krafterna resulteradeår 1992 i lagförslag från Jordbruks-ettsom
ministeriet, skulle jordbruksföretagen, kolkhozer och familje-görasom
jordbruk, till dominerande delägare i de mejerier de levereradeetc. som
till. Företagsledare och anställda skulle få minoritetsposter.

Samtidigt inleddes privatiseringen näringslivet under effek-denav
tive Tjubajs, ville livsmedelsindustrinprivatisera enligt de all-som

riktlinjema. linje anställda och företagsled-Denna Demänna vann.
korn därmedningama i praktiken dominera mejerier Tidigareatt etc.

hade lokalade mejerierna kontrollerats från länsstyrelses jord-resp.
bruks- och livsmedelsindustriförvaltning. Som tänkta bondekooperativ
skulle de ha kontrollerats sin styrelse. fungerandeI marknadav en
skulle de ha kontrollerats marknaden. Nu de i själva verket loka-av var

monopol och kontrollerades derasinte. När kostnader vältradeväxte
de helt enkelt dem på jordbruksföretagen. fak-Dettaöver är en av

bakom det ständiga fallet i animalieproduktionen. kanDettorerna
jämföras med den baltiska privatiseringsdiskussionen, och med
Ukraina, där storjordbruken tillerkändes aktiemajoriteten i livs-"sina"
medelsindustrier.

Utländska delägare sällan aktuella eftersom fortsatt samhälleligvar
kontroll konsumentpriser eller marginaler på regional fortsattenivåav

hålla lönsamheten gällde denDetta livsmedels-"tunga"att nere.
industrin där basmaten producerades. Det utländska ägandet kom av
detta och andra skäl koncentreras till livsmedelssektoms lite lyxi-att

och betydligt lönsammare periferi: konfektyr, tobak, öl, läske-gare
drycker, djurmat utländskaDe bageriema ändå byggts haretc.osv. som

nischföreteelser.varit
parlamentetI har särskilt fortsattagrarpartiet hålla fråganatt om

storjordbrukens ägande livsmedelsindustrini vid liv. har upplevtsLäget
instabilt, vilket ytterligare bidragit till hålla utländska intres-attsom

borta.senter
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utvecklingsvägarmöjligaFramtiden,

marknaderutveckling,Jordbrukets

Baltikum

baltiska jordbruket börjaför dettycks kurvornaEfter svåra årnågra nu
jordbruksföretagresultat, stabilaReformerna börjarpeka uppåt. ge

livsmedelsexportenfungerar bättre. Ochinfrastrukturenbörjar bildas,
fortsatt positiv utveck-rimligt påverkarökar igen. Det att troösterut en

potential pådet baltiska jordbruketsproduktionen. Hurling ärstorav
fördubblas, dockväxtodlingen kaniAvkastningsnivåemalängre sikt

brödsäd inteför produktiondel arealenanvänds m.m. somavavnu en
fodennängd kan ökapå givenAnimalieproduktionenfanns tidigare. en

därmed åtminstonetotalt kanAnimalieproduktionenåtminstone 50 %.
möjligtfulltfoderbas. Dettaländernasfördubblas på göraär attegen

produktionsökningförformer. Riskenriktigaunder miljömässigt att en
och gödsel-befintliga djurstallarbruksikt, ipå medellång tarsom

dockmiljskall negativahanteringssystem, är stor.ge
ochinfinner frågan avsättningöka, sigproduktionen kanOm om

biologisk potentialbaraställs frågan inteDärmedmarknader. utanom
tillväxt ökarkonkurrenskraft. Med allmänocheffektivitetockså om

tillsnabbt och intelivsmedel, inteefterfrågan påinhemskaden änom
tillgängliga på all-blirMarknaderna i Västeuropasovjettidens nivåer.

efter år 2005.kanske förstvar
längeåtminstone såmarknademasikt finnsPå medellång österut,

jordbruk.reformera sitt Exportenmisslyckas medRyssland österutatt
gäller förbörjat öka.minskade nivå, åter Dennakraftigthar, från sin

fisk den ijordbruksprodukterövrigt inte bara störstaär posten-
Ryssland.tillEstlands export

trädde ijordbruksprodukter,frihandelsavtalet förbaltiskaDet som
obetydligt ökatsannolikt inte1996/1997, innebärårsskiftetkraft vid ett

regionensinnebär dock inte i sigländerna.mellan Detvaruutbyte att
Även producerade iformellt bara beröravtaletökar.export varorom

fortsätterden ifrihandelspolitikEstlandsde länderna, kantre om --
innebära ökad import.regionen,fri handel inomkombination med

Ryssland

bristande biologiskfrågalivsmedelsimport inteRysslands är en om
mycket Attdenjordbruksproduktionförpotential är tvärtom stor.-

frånlivsmedelsförbrukningfjärdedel sin ärlandet importerar aven
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medProduktionsfallet hängerabsurditet.synpunktdenna sammanen
förmår fögade gamlajordbruket-reformera systemenoförmågan att

kortutvecklingen. Påvändaskullereformerfördröja deän att sommer
siktPå längremarknad.Rysslandsikt förblirmedellångoch storen

för detfrågetecknetviktigastedetså. Dettadet allsbehöver inte ärvara
gäller givet-avsättningsmöjligheter. Dettaframtidajordbruketsbaltiska

Ryssland.livsmedel tillalla de ländervis exporterarnusom

utvecklingLivsmedelsindustrins

Baltikum

livsmedelsindustrinutveckling närkrävsmarknadernanåFör att aven
förpaclmingsstandard,hygien,effektivitet,nivå,tekniskgällerdet osv.

och import-hemmamarknadennå mötaförredanställskrav attDetta
kravenförställs också ävenösterut-Det exportenkonkurrensen. om

för-därkravoch konsumenternaskonkurrensläget ävensålägre, ärär
och detfrånlivsmedel Väst är ettnittiotalets importändrade avav

mark-begränsadedetRedanmarknaderna i EU.nåförkravabsolut att
svårtharspeciella kvoter attfinnsnadstillträde mangenomnusom

delvisbrister. DettaSanitäraoch ärveterinäragrundpåutnyttja enav
laboratorierkontrollsystem,djurhälsa,frågaorganisatorisk osv.om

den sanitäraökaförinvesteringarfrågaockså attdetMen är omen
slakterier.ochmej erieristandarden

investeringar iägande ochtill frågantillbakaDärmed är omman
kombinationframåtmöjligEn ärlivsmedelsindustrin. väg aven

föreningVärldsbanksnivå, iochkrediter på Europa-internationella
livs-Enoch utländskainhemska investerare.frånägandeökatmed ett

effektivtkommernuvarande nivå attpå sinmedelsindustri stannarsom
ordbruket.primärjhindra utvecklingen även av

dedel öppningar,innehålla t.ex.kansamarbeteRegionalt en
Östersjöregionens näringsliv,satsningar iökadesignalernasvenska om

livsmedelsindustrin.inkl.
utvecklatföretag,västligamångatendenstydligEn är att ex-som

finnerefter hand ärnästaBaltikum, stegtill attlivsmedel enporten av
utbudkräverochharMarknadernadär. mognatetablering av

baltiska konsu-dePriserprisklasser.olikaisortimentfullständiga som
påproduktionförutsättervardagskonsumtioni sinklararmenterna

bedöm-samstämmiglydertrovärdigförbliplats. partner,För att enen
barameddet inte exportera.räckerning, att
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Ryssland

Även i Ryssland förnyelse och effektivisering livsmedels-är en av
industrin nödvändig parallellt med vändning i jordbruket. Investe-en
ringarna obefintliga,inte mycket små. Eftersomär makten övermen
jordbruk och livsmedelsindustri högi grad ligger på regional nivå, är
det där besluten fattas och där dröjer sig på hållmånga gammalt
tänkande kvar och fördröjer utvecklingen. Prisnivåer på baslivsmedlen

skulle lönsamhet för investeringar betraktas oacceptabla,som ge som
planerama också konsumenterna.av men av
De investeringar dagi kommer ofta från industriföretag,görssom

särskilt sådana har hårdvalutaintäkter från råvaror ochexportsom av
halvfabrikat. Investeringarna för säkra de anställdas livsme-görs att
delstillgång, och lönsamhetskalkyleringen inte hård.så regionerI därär
förvaltningen har på grund oljexport kan därifrånpengar, av ex., man
finansiera investeringar. i övrigt detMen allt sliten produk-är en mer
tionsapparat hanterar den krympande jordbruks-strömmensom av
produkter. De internationella ñnansinstituten för del projekt. Isvarar en
övrigt de positiva signalerna inte många.är

Även Östersjö-här har det regionala samarbetet roll. svenskaDeen
satsningama har tidigare. Samarbetet på Nordkalotten och kringnämnts
Barents bör också kunnaHav innebära öppningar. I jordbruks-ärnorr
produktionen mycket liten, och livsmedelsindustri handlar snarast om
fisk. En del nischprodukter renkött och bär dock aktuella.ärsom

Det stadium nått Baltikum,i västliga livsmedelsföretagär attsom nu
inrättar försig blandning till marknaden samtidigt medexporten av
etablerandet lokal industri, gäller i Ryssland bara för de nämndaav
periferiproduktema öl och choklad. För övriga livsmedel handlarsom
det export/import.ännu om ren

Baltiskt medlemskapEU-

baltiskaDe har samtliga ansökt EU-medlemskap. Tidigarestaterna om
antaganden medlemskap för alla år 2000 historia. Det talarär mestaom

för medlemsintagning i omgångar, för Baltikums del i andranu en en
omgång kanske år 2005.

Då får tillgång till Västeuropas marknader, liksom varuflödetman
från dem blir hinder. slipperMen konkurrens med EU:sutan man
produkter, nedsubventionerade till världsmarknadspris. Särskilt för
Estlands jordbruk och livsmedelsindustri bör detta bli betydandeen
lättnad.
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lagstiftning ochmedfärdredan iländernabaltiskaDe attär anpassa
fickSverigehårt arbete,Dettatill EU:s krav.andra regelverk är som

jordbruks-mellansamarbete pågårEU-inträde. Ettinförlära sig sitt nu
FinlandSverige,och ministerierna iländernabaltiskadeministeriema i

områdengällerDetunderlätta dennaföroch Danmark t.ex.att process.
foderlagstiftning ochdjurhälsa,krav,fytosanitäraochveterinärasom

utsädescertifiering.
s.k.baltiska ländernasdeingår itill EUimportkvoterDe som

likvälharvolymerganska småomfattarochEuropa-avtal, mansom
börjarslakterierEU-godkändaeller någraNågotutnyttja.svårt att nu

komma fram.
livsmedels-iinvesteringartill frågantillbakaDärmed är omman

och med för sektornstillför framgång,industrin sineett nonquasom
överväganden redo-harägande och investeringarexistens.fortsatta om

tillför tiden framBryssels visionerfaktor blirviktigEnvisats ovan.
hardärefter. EU-kommissionenövergångstidenochEU-medlemskapet,

förmedñnansieringsinsatser,betydande attsnarast,föreslagit start
till kon-livsmedelsindustrimedlemsländernasdehjälpa m.m. uppnya

nivå.kurrenskraftig



364 Bilaga 4 SOU 1997:25

Diagram Ryssland:Köttproduktlon, levandevikt, miljoner
ton.

18- l5.6I:151 nu14313.6 12,725 H9H4 i 10,8n 9A 8:

H6

0

S

Diagram2. Ryssland: Mjölkproduktlon, miljonerton.

30-

57,7 55.754.5.52.9521, 5246,74a; 47 di, 4 393

H H 36.9

H
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Diagram Spannmålsproduktlon,Ryssland: miljoner ton.

116.7120 107.5m6- .ä 3D48986 3. 93,792 .59 2
8 åI i
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1000ton.Mjölkproduktion,Estland:4.Diagram

1400w
1200-
1000-

400-
200

0 19901980197019601950194019301920

1000ton.Köttproduktlon.Estland:5.Diagram

250-

200

150-

19901980197019601950194019301920
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Diagram6. Lettiand: Mjölkproduktion.1000ton.

2000-
1800-
I60-
1400
1200-
1000-
300-
500-
400-
200-

1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995-

Diagram7. Lettland: Köttproduktion, 1000on.

1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995
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1000DiagramB. Mjölkproduküon, ton.Litauen:

3500-
3000-
2500-
20004
1500-
IOOO-
500

99519859751945 1955 1965

10009. Köttproduktion,Diagram Litauen: ton.

600-

500-

400-
300-

200-

100-

995975 9851955 9651945
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Livsmedelsindustrins produktivitets- och

sysselsättningsutveckling i några europeiska
länder

produktivitetsdelegationens betänkande DrivkrafterI SOU 1991:82
för produktivitet och välstånd redogjordes ingående för olika produk-
tivitetsbegrepp för effektivitetsbegreppet, för relationen effektivitet--
produktivitet, kvalitet och lönsamhet Produktivitetsbegreppet kanm.m.
indelas två kategorier dels det partiella produktivitetsbegreppeti som
sammanbinder produktionsfaktor med produktionsresultatet, delsen

fångaden totala produktiviteten söker sambandet mellan insatsensom
alla produktionsresultatet.och Arbetsproduktiviteten är ettav resurser

produktivitetsmåttetvanligt partiellt mått. partiella dockDet intesäger
kostnaderna förnågot de totala produktionen. Erik LundbergsIom

"ProduktivitetSNS-rapport och räntabilitet från framhölls:1961
hushållning effektivitetgod och hög bör innebära något"Begreppet ju

åtgången produktionsfaktor enhet produktions-än att av enmer per
Fråganresultat sjunkit. vad denna produktivitetsstegring kostatjuär i

produktionsresurser,andra form maskiner ochiinsatser t.ex. avav
olika slag. behöverforskningsutgifter Vi med andra ord betyd-vetaav

produktionen enhetligt produktionsfaktor förstigitän att per avmer en
det fråga bättrekunna bedöma hushållning och godäratt om om

effektivitet eller "- - -
produktivitetsdelegationens betänkande framhålls det råderI att ett

begreppetmellan produktivitet, effektivitet,samband kvalitet ochnära
efterlönsamhet. "Företagen produktivitet,strävar inte spontant utan

efter lönsamhet- olika produktivitetsmått, påfinnsDet som svarar- -
olika frågor. olika sammanhang, beroende på vadanvändasDe bör i
analysen partiellt mått och lidersyftar Arbetsproduktivitettill. är ett

mått dockdärmed liksom partiella brister. Detalla intressantärav
välfärdsutveckling. otalfaktorpro-därför det potentiellindikerar Tatt

duktiviteten den tekniskaTFP kan approximation avses som en
Produktivitetsanalys måsteutvecklingens effekt på produktiviteten.

TFP-måttbygga båda arbetsproduktivitet och slutsatspå En som- - -
viktigt fram sammanhängandekan dras redan här, det ärär att taatt

statistik för båda dessa mått. "- --
ofta från nationalräkenskapema NR.Produktivitetsmätningar utgår

fördel utgångspunkten materialet inbördesmed denEn är äratt
uppmärksammandes emellertidkonsistent. 1980-talet internaPå stora

ledde till omfattande general-NR-statistiken.inom Detrestposter en
produktionssidan medfrån integreradesrevidering, där beräkningarna
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användarsidan med hjälp den s.k. input-output-frånberäkningar av
delvisden konsistensen i NRproblem dock internatekniken. Ett är

mellan och den primär-ökad inkonsistens NRskett på bekostnad av
medfört industristatistikenharbygger på. Dettastatistik NR att gersom

utveckling vadindustrins NRbildpositiv gör.änaven mer
underlag. Indu-olika primärstatistisktproduktivitet baseras påNR:s

svaghet. baseras påhar denna ISstristatistiken IS inte ett gemensamt
Nackdelen medindustriföretagens arbetsställen.tillunderlag enkäten-

eftersom den endast behandlar arbets-heltäckande,IS den inte ärär att
delsektorer.anställda exkluderar vissaställen med 5över samt

NR-statistiken måstedå användbarVilken statistikkälla är mest
nationellproduktivitetsmätningar på nivå. Närdet gälleranvändas när

skäl för det finns svagheterindustrisektorn talar ISdet gäller ävenmen
förädlingsvärde på undersök-beräkningarmed grundar sinaIS. IS av
hänsyn till köpta tjänster. Detförbrukningenningar utanav varorav -

förädlingsvärde överskattats.medfört IS-beräkningamakan ha att av

boddIndex.Livsmedelsindustri zoo
produk-harlivsmedelsindustrinI m, "------kon- °"_°.praktisktvarit tagettionen

"Kapitalstocken har växt _______ ouwurstam.
arbetade -.._antaletsamtidigt 00som v7Ökningen .....................................minskathartimmar Amum.. "-.n:u vnn .ø - .n.. ..ava. - a. n . n.guow :w-q.av

harochrelativt stagneratnt svag
TF1980-talet.från början av so i V °° °53harvaritnåstanoförandmdöver 91°79 °°7677 797573747172ro

andramedHärperioden.hela ges
rela-medsektorbildord enaven

utveckling.teknisktivt svag
log-sidaman.
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:se ...............-ponnyM: ___"--------- FPa--Zva:
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Konjunkturinstitutet har i till utredningen försökt beskrivarapporten
livsmedelsindustrins produktivitets- och sysselsättningsutveckling i

jämfört medSverige några andra EU-länder. Därvid har det emellertid
framstått eller intillsvårt omöjligt- enkelnäst attsom genom en-
insamling från internationelladata organisationer dra slutsatserav om
den livsmedelsindustrins sysselsättnings-svenska och produktivitets-
utveckling till livsmedelsindustrin andra europeiska länder.i relation i

Allmänt gäller disaggregerad statistik söks, destoatt mer som
och frekvensen felaktigheter.blir osäkerheten Förstörre av rena

uppgifter fråndel har på år kunnat konstaterasSveriges attsenare
kraftigtindustristatistiken och nationalräkenskapema skiljer sig mycket

industrin. lika hög grad dettavad gäller den totala I minståt, äräven
bifogade tabeller medvilket framgår OECD:sfallet för andra länder, av

National AccountsIndicators of Industrial Activity somresp.
Västtysklandskan produktiviteten ikällor. Exempelvis nämnas att

med enligtmellan och 1990 26 %livsmedelsindustri åren 1980 steg
sistnämnda.och med enligt denförstnämnda källan 12 %den

alltde decenniernasförhåller troligen så,sigDet att senaste svagare
näringspolitiska medelmed hjälpfrån politiskt hållintresse att av

också förmedfört allt mindre intressedetaljstyra näringslivet har ett
statistikproduktion detaljerad nivå.samordnad påcentraliserad och en

produktivitetsutveck-livsmedelsindustrinsochtabellerna 3 4I sätts
för land, enligttillverlmingsindustrins, landtotalarelation till denling i
exempelvisdelstatistikkälloma. Sverigesde båda nämnda För attanges
och föllmellan åren 1980 1985produktivitetsutvecklingenden relativa

medan denindustristatistiken används,till 87med från 10013 % om
ochnationalräkenskapema. Mellan åren 1985enligtmedstigit 7 %

förraenligt denproduktiviteten med 20den relativa %1990 steg
justföll med % enligt den Förstatistikkällan, medan den 19 senare.

undersöka grundmaterialet,möjligheter finnsdel, därSveriges att vore
tilldjuplodande analys syfteimöjligtdet rättaattgöraatt en mer

direkta felaktigheter. liknandeeventuella Dedefinitionsolikheter och
åtgärdaskan antagligen barafinns andra länderfel säkert i genomsom

länderna.personliga besök i
huvudlivsmedelsindustrin finnsdelarStatistik för mindre överav

fem åren.lättillgängligt depå någotpubliceradeinte sätt senastetaget
antalrörande sysselsättningen, iuppgifternaMöjligen kan mätt

föruppgiftertillförlitliga motsvarandenågot änmerpersoner, vara
särskiltproduktionsvolymen, vilka här inteförochproduktiviteten

få redovisats härför de relativt länderTendensenredovisats. är attsom
livsmedelsindustrin tabellernalångsiktigt i 5sjunkitsysselsättningen

förefaller ha varitNedgångengäller Sverige.6.och Detta även
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storleksordning den gällt tillverknings-ungefär i somsomsamma
ochmöjligtvis mindre tabellerna 8.industrin totalt, eller något 7

sysselsättningproduktivitet ochUtvecklingen inomav
livsmedelsindustrin

förädlingsvärdedefinieras, inteUtvecklingen sägs,annat persomom
Tyskland före enandet.definierasTyskland Västraanställd. som

1985, 1990-livsmedelsindustrin åren 1980,Produktiviteten iTabell 1
1994 l98010O

19941992 19931990 199119851980
130119 125112100Danmark ....

238 251228203 208145100Irland
138132132132 132118100Nederländerna

114 115125126 125118100Tyskland
146132 147121108 110100Sverige

OECDIndustrial ActivityofKälla: Indicators

1990-1980, 1985,livsmedelsindustrin åreniProduktivitetenTabell 2
l98010O1994

19941992 1993199119901980 1985
128127123100 112Belgien .. ..

-147149 150144129100 111Danmark
183153 175140138114100Finland

112 117114110100 102Frankrike ..
160146 153 157139100 115Italien

109106112 111108100TysklandVästra ..
129 138125116111100 123Sverige

OECDNationalKälla: Accounts

totalrelativtlivsmedelsindustriniProduktivitetenTabell 3
l98010O1990-1994åren1980, 1985,tillverkningsindustrin

19941992 19931991199019851980
106 10693100Danmark
140 14191100Irland

19 11792 1100Nederländerna
108100 111100Tyskland

104 11l87100Sverige
OECDIndustrial ActivityofIndicatorsKälla:
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Tabell 4 Produktiviteten livsmedelsindustrin relativt totali
tillverlmingsindustrin åren 1985, 1990-19941980, 1980100

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
Belgien 86 79100 .. .. .. ..Danmark 123 134 136100 104 130 125
Finland 92 86 91 88100 89 84
Frankrike 93 85 88 85100 89 ..
Italien 100 93 94 97 97 98 93

TysklandVästra 100 97 94 92 89 93 ..
Sverige 87100 107 90 91 86 82
Källa: National OECDAccounts

Antal sysselsatta i livsmedelsindustrin årenTabell 5 1980, 1985, 1990-
1994 1980100

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
Danmark 100 110 108 107 104 .. ..Irland 100 82 78 79 79 80 81
Nederländerna 100 88 90 90 92 90 88
Tyskland 100 92 105 113 112 124 123
Sverige 100 97 100 88 80 7675

Tyskland återföreningenUppgången sammanhänger med jfr. produk-iAnm.
utvecklingtivitetens

Industrial OECDKälla: Indicators of Activity

i livsmedelsindustrinAntal sysselsattaTabell 6 åren 1980, 1985, 1990-
1994 1980100

1990 1991 1992 1993 19941980 1985
Belgien 91 8994 91100 .. ..
Danmark 96105 99 97 93 92100
Finland 97 89 86 80 72 69100
Frankrike 100 98 97 96103100 ..
Italien 88 87 87 85 83 82100
Nederländerna 91 91 91 91 91 90100

Tyskland 92 90 94 93 90Västra 100 ..
Sverige 90 94 90 82 81 80100
Källa: National OECDAccounts
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livsmedelsindustrin relativt totalAntal sysselsatta iTabell 7
tillverkningsindustrin åren 1980, 1985, 1990-1994 1980100

1992 1993 19941985 1990 19911980
109 112 114Danmark 100
100 92 92Irland 100

99 l 00Nederländerna 100 104
121Tyskland 100 105 113

100 109 112 111Sverige
Industrial Activity OECDKälla: Indicators of

livsmedelsindustrin relativt totalAntal sysselsatta i8Tabell
1980100åren 1980, 1985, 1990-1994tillverkningsindustrin

19941985 1990 1991 1992 19931980
106 106Belgien 100 107 105 .. ..
94 94 96 95100 99 94Danmark

106 13 109 103100 103 110 1Finland
116 118 122100 114 116Frankrike ..

105 106103 101 103 107Italien 100
9894 95 95 1O1Nederländerna 100 101

92 94 95 97Tyskland 100 99Västra ..
109 105100 102 102100 92Sverige

OECDKälla: National Accounts
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ProduktivitetsförändringarTabell 9 produktionsvolym sysselsattper-
för livsmedelsindustrin och dryckesvaruindustin åren 19904993-

1 9901 OO

Mkr. 1990 1991 1992 1993 1994
Slakterier och köttv. ind. 100 98 109 118
Fisk och ñskb. industri. 100 114 121 128
Frukt-, bär och 100 102 108 121
grönsindustri
Olje- och fettv. industri 100 91 91 77
Mejeriet och glassind. 100 103 142 149
Kvarnprod. och 100 98 81 88
stärkelseindustri

knäckebröds-Bagerier, 100 102 102 108
och kexindustri
Sockerindustri 100 111

.. ..Choklad- och 100 115 120 117
konfektindustri
Övrig livsm. industri 100 106 121 111
Spritdrycksind. och 100 101 103 116
brännerier
Ölbryggerier och mälterier 100 110 115
Mineralv. och 100 98 89
läskednindustri
Summa livsm. industri inkl. 100 103 121 119
dryckesvaruind.
Tillverkningsindustri 100 103 112 122
Källa: SCB:s Industristatistik
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produktionsvolymProduktivitetsförändringarTabell 10 per-
och dryckesvaruindustin årenlivsmedelsindustrinförarbetstimme -

19901001990-1993

19941992 19931990 1991
107 115ind. 100 101Slakterier och köttv.

109 111 125ñskb. industri. 100Fisk och
104 110 117100Frukt-, bär och

gröns.industri
96100 102 93och industriOlje- fettv.

136 141100 102och glassind.Mejerier
100 83 94100Kvamprod. och

stärkelseindustri
106100 103 102knäckebröds-Bagerier,

och kexindustri
100 113Sockerindustri ....

114112 114100Choklad- och
konfektindustri
Övrig 107 114 107industri 100livsm.

109102 101och 100Spritdrycksind.
brännerier
Ölbryggerier 10 118mälterier 100 1och

100 86 74ochMineralv.
läskednindustri

113 1201ivsm.industri inkl. 100 107Summa
dryckesvaruind.

13 123Tillverkningsindustri 100 104 1
IndustristatistikKälla: SCB:s
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arbetställen inomoch andelanställda, antaloch andelAntal11Tabell
1996länsvis, junilivsmedelindustrin,

Antal Livsm.AntalSysselsättn.Län
industrinsanställda arbets-andel
arbetsställenställen
andel

5,042710 12212,5Stockholm
5,7621 20210,0Uppsala
4,863522l7,3Södermanland

Östergötland 7,0960 13128,1
3,2139 8512,8Jönköping
3,548l 0215,0Kronoberg
7,4972 1038,7Kalmar

17,34475229,6Gotland
10,062741112,0Blekinge
9,2826 145317,5Kristianstad
9,0941 3581125,6Malmöhus
8,11192 37714,5Halland
6,6164 261712,8BohusochGöteborg

Älvsborg 4,5358 12013,1
8,41334 08114,2Skaraborg
5,1642 33810,2Värmland
6,4Örebro 862 56411,1
3,5457322,8Västmanland
7,311463817,2Kopparberg
8,211033015,0Gävleborg

10,1039 12415,6Västernorrland
12,08885615,4Jämtland
10,12621018,0Västerbotten
9,61161 1379,1Norrbotten
6,702866 153 310,4Hela riket

Källa: SCBCFAR,
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Svensk livsmedelsindustri enl NA
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Belgisk livsmedelsindustri enl NA
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Dansk livsmedelsindustri enl NA
1980 100
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Finsk livsmedelsindustri enl NA
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livsmedelsindustrins pris- ochSvenska

kostnadsutveckling

LindénYngve

Inledning

liggatid tillbakahar sedan långlivsmedel SverigeiPrisnivån på ansetts
detAnledningen harjämförelse.internationellhögt vid angetts varaen

delenden viktigastelivsmedelvidgränsskydd import avsom varav
betydande kon-AvsaknadenEU-inträdet.förejordbruksregleringen av

därigenomkostnadspress ochmedförtutlandet harfrånkurrens svag
förredogörelseföljandedetproduktivitetsutveckling. I ettgörslåg en

påstående.ovanståendestöderundersökningarde sompar av

livsmedelspriserjämförelserInternationella av

statistik-och nationellaOECD, EUsamarbetsprojekt mellan FN,I ett
kunnaprisnivåjämförelser. Syftetländer ärberörda atti görsorgan

underlättavaluta föriländers BNPolika atträkna gemensamenom
till-därvid inteVäxelkursemaländerna.mellanjämförelser varaanses

det relativadåligt avspeglareftersom dessaändamålräckliga för detta
kostnadsläget.

olikajämförelser mellanbl.a.prismaterialet harnämndadetFrån
detaljhandels-avseendelivsmedel gjortspåprisnivåerländers relativa

ledet.
förlivsmedelprisläget pårelativadettabell visarNedanstående

Prisnivåberäkningenoch USA.medlemsländer NorgeolikaEU:s samt
fram medprisnivåtalen skrivitsdärefter harochfrån år 1993utgår resp

valutautveckling.ochlands pris-
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Tabell för1 Prisnivåindex livsmedel under åren 1994, och1995 juni
1996 för de nuvarande EU-länderna för Norge och USAsamt
Sverige100

Land/ländergrupp Relativa prisnivåer under:
1994 1995 dec- 1995 juni-1996

Sverige 100 100 100 100
Danmark 109,5 116,3 110,4 112,1
Finland 105,9 106,5 98,2 98,4
Österrike 96,1 97,5 90,5 92,0
Tyskland 88,4 92,4 86,2 87,6
Nederländerna 79,3 82,1 76,5 77,7
Belgien 79,5 83,1 77,9 77,7
Luxemburg 83, l 88,1 82,7 82,8
Storbritannien 65,6 63,7 59,5 64,8
Irland 76,0 76,4 71,9 77,2
Frankrike 88,6 91,0 88,1 89,2
Italien 78,1 74,8 73,4 1
Spanien 70,8 73,0 71,1 72,9
Portugal 64,8 67,7 63,4 66,3
Grekland 67,0 69,9 67,0 73,2

81,32EURO 15 80,3 82,1 77,9
Norge 109,4 112,6 104,1 111,0
USA 72,2 67,7 64,5 69,0

Uppgift saknas
2 Exkl. Italien juni 1996

tabellenAv framgår variation i relativa prisnivåer för livsmedelstoren
menlintemellan EU:s medlemsländer. Sverige ligger högt högst. Det

ÄvenDanmark. Norge och Finlandgör uppvisar höga prisnivåer för
livsmedel. Storbritannien det land kan uppvisa de lägsta livs-är som
medelspriserna.

Någon enhetlig prisnivå livsmedelpå inom EU kan knappastman
framtidensig i valutavänta Mångaäven upprättas.om en gemensam

faktorer orsak till prisnivåskillnadema kan endast i mindreärsom
utsträckning påverkas ökad handel mellan länderna. T.ex. transport-av
avstånd, skatteförhållanden, marginaler handelninom fårManm.m.
också räkna tillfälligamed störningar efterfråge-i och utbudsförhål-
landena för livsmedel EU:s utjämningspolitik kan skill-trotssom ge
nader i prisnivåer vid mätningar vid olika tillfällen.

Slutsatsen tabellsammanställningen blir Sverige under denattav
undersökta perioden hade hög prisnivå på livsmedel jämfört meden
genomsnittet i bör observerasEU. Det tabellen visar denäven att att
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mycket högt europeiskkonsumentledet ligger idanska prisnivån i en
bör dock hålla i minnet denjämförelse, Manhögre i Sverige. attän

motsvarande förmedansvenska under år 1996 12 %ärmomsen
Danmark %.25är

konsumentledet. Förelig-jämförelse prisnivåer iOvanstående avser
livsmedelsindustrin. Både olika handels-behandlargande utredning

prisnivåjämförelse ikanoch skattebelastningmarginaler göra att en
studie jämförbarresultat. Någondelvisindustriledet skulle annatettge

särskildför industriledet.föreligger inte Enmed beräkningarOECD:s
industriledetkonkurrensförhållandena ibehandlarundersökning som

be-den s.k.gäller McKinseyrapportenbör emellertid Detnämnas. som
industriledet.livsmedelskedjan och såledeshandlar hela även

den svenska livsmedelsindustrins situationbelyserMcKinseyrapporten
andra länder.jämfört med vissaår 1990 i Sverige

vid nämnda tidpunktlivsmedelsindustrininomProduktiviteten var
Tyskland Västtyskland högre iochDanmarklägre USA, äniän men

produktivitetsskillnadervisserligen iharSedan år 1980Japan.
bådeligger väsentligt underminskat år 1990till USAförhållande men

År låg industriledet högst iTyskland. prisnivån ioch 1990Danmark
förländerna med undantagmed de andra Japan.jämförtSverige

högre i Danmark. DennaSverige 10 %prisnivån iSålunda äncavar
kraftiga svenska devalveringen idenhar ändratsrelation genom

november 1992.
konkurrenstrycketförklaringen till det påhuvudsakligaDen svaga
McKinseyrapportenllivsmedelsindustrin enligts.k. skyddadeden är

sedan slutetrådande Sverigejordbruksreglering varit iden avsom
EU-inträdet.fram till1930-talet

bl.a.regleringen genomfördes den 1 juli 1991lättnad iEn viss som
jordbruksproduktion, inteförinnebar kompensationingenatt somgavs
marknaden måsteinhemskapå denkunde finna avsättning utan expor-

jordbruks-medförde prisfall påavreglerings.k. internaDenna ettteras.
gränsskyd-hade anpassningoch det vissjordbrukarledetprodukter i av

det följd.som .
jordbruksregle-högt i den tidigaregränsskyddet såprincipI sattes

livsmedels-jordbruket ocksåbarainteföre juli 1991ringen utanatt
iskyddet. Anledningenpraktikenindustrin omfattades i attvar manav

avsättningsmöj-jordbrukamakundefall inte tryggagaranteraannat
särskild kompen-avtalade inkomster. Enligheter till priser som gav

kostnadsölmingar inom livsme-inträffadefördärvidberäknadessation
delsindustrin.

återgivetl korthet ilivsmedelsindustrin iavsnitt ärMcKinseyrapportens om
kap. 1.3.2
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har gått två år sedan inträdde förDet Sverige i EU. Det är ännunu
tidigt uttala effekter ellersig några trender till följd EU-att om av
anslutningen. finns mycket litet statistik tillgänglig kan liggaDet som
till grund för allsidig bedömning EU-inträdets ekonomiskaen mer av
effekter den svenska livsmedelsindustrin. sammanhanget viktigpå I
statistik industristatistiken och företagsstatistiken, kan belysasom som
hur företagen livsmedelsindustrin utvecklats, kommerinom med två års
eftersläpning. tillgänglig statistik, kan belysa utvecklingen,Nu ärsom

exportstatistiken prisstatistiken. ochimpoit- och Import-samt export-
uppgifter livsmedel lämnas kap detta betänkande.rörande i 3.6 i

enligt LES-indexsystemetPrisutvecklingen inom livsmedelssektorn

beräknarLivsmedelsekonomiska samarbetsnämnden LES regelbundet
prisutvecklingen det s.k. skyddade jordbruks- ochindextal inomöver

indextal ingår indexsystem, syftarlivsmedelsområdet. iDessa ett som
analyser prisutvecklingen från "Jord till bord" förtill möjliggöraatt av

jordbruksbaserade livsmedel.vissa

samarbetsnämnden skall följaLivsmedelsekonomiska LES den
livsmedelsområdet medekonomiska utvecklingen inom tonvikt på

effekterna gällande livsmedelspolitik i lantbruket och ibelysaatt av
Ävenlivsmedelskedjan. effekterna för livsmedels-ledsenare av

utvecklingen skall studeras.internationella Sedan årsektorn denav
förhuvudansvaret jordbruksstatistiken. LEShar LES1993 sam-

Centralbyrånmed Statistiska SCB insamlarverkar härvidlag som. jordbruksstatistiska underlaget. skallsammanställer det LESoch
roll beställarmyndighet för jordbruks- ochför sininom somramen

livsmedels-statistik beakta behoven förändringar statistik-viss av av
internationella delproduktionen till följd åtaganden. dagI ärav en

antal EG-förordningar.statistiken obligatorisk enligt ettav

uppgift den ekonomiska utveck-för belysaLESInom attramen
livsmedelsområdet nyligen tillsatts:harlingen på expertgruppertre
jordbruksekonomiskaden gruppen-

indexgruppen; samt-
handels- och konsumentfrågor.för industri-,expertgruppen-

myndighet med fåtal anställda.litenLES är etten
till miljoner kronor och därtillbudget uppgår årligen 30LES ca

kronorEU-bidrag miljoner år.kommer 6ett perom ca
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ingår följande:fem huvudserierDe i ärsystemetsom

prisutveck-den genomsnittligaAvräkningsprisindex A-index visar
be-jordbruksprodukter landet. Serienpå ilingen producentprisernaav

trädgårdsnäringen. ibåde med och Denräknas enligt reglerEU:s utan
exkl. trädgårdsproduk-avräkningsprisertabell återgivna serien2 avser

index-med de följande indexseriema ijämförbarserieDenna är treter.
de produktpriserendast på grundvalberäknasA-indexsystemet. av
Inkomsthöjandemarknaden.erhåller på denjordbrukama öppnasom

form arealstöd och djur-till jordbrukama idirektbidragstöd avsom
index för avräknings-dock fiktivberäknas ibidrag ingår inte. De en

direktstöden ställethade iutvecklingen varithurpriserna visar omsom
A-index.benämns justeratindexserieprisstöd.hade utgått Dennasom

led. Därförvidareföras till efterföljandekan intedirektstödDessa
med efter-för jämförelserträdgårdsprodukterexkl.A-indexanvänds

led.följande
det ledprisutvecklingen iPR-indexPrisregleringsprisindex mäter

produk-verkade för dejordbruksregleringensvenskaden tidigaredär
påinnebär priserreglering.ingick denna Dettadå i attt.ex.ter, som

denna indexserie.ingår iträdgårdsprodukter inte
jordbruksregleradelivsmedelsindustrin,förPrøducentprisindex

lämnarde livsmedelprisutvecklingen påPPI-Jlivsmedel mäter som
ingick denjordbruksprodukter, vilka iochlivsmedelsindustrin avser

jordbruksregleringen.svenskatidigare
KPI-Jjordbruksreglerade livsmedelförKonsumentprisindex är en

följer utvecklingenkonsumentprisindex KPI-J ochdelserie SCB:sav
PPI-J.produkterpåtill konsumentpriserna samma somav

sammanfattande järn-till möjliggörasyftarindexsystemLES att
olika produk-prisutveckling ijordbruksproduktemasförelser mellan

handelsled.tions- och
fr.o.m. år 1990 årårsvisutvecklingensammanfattastabellI 2 t.o.m.

har beräk-halvåret 1996för det förstagenomsnittssiffra även1995. En
för berörda indexserier.nats
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förändringProcentuell jämfört med föregåendeTabell 2 årsmedeltalav
år för hela perioden 1990-1996samt -

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-1996
Totalt

4,6 3,7 19,8PM-index, 6,3 1,1 1,4 1,4
exkl. trädgård

A-index,vegetabilier 0,6 -9,9 -9,0 13,1 10,8 -9,6 -6,7
A-index, animalier -0,4 -1,0-1,5 1,8 -3,8 -3,0 -9,6
A-index totalt, -1,l -2,3 -2,4 3,6 -1,4 -7, 7-
exkl. trädgård

"Justerat A-index -4,8 -3,6 -3,9 1,8 11,8 -0,3 -5,1

PR-index, vegetabilier 10,2 -3,3 -7,9 15,0 8,3 -10,6 8,4
PR-index, animalier -2,9 -1,33,9 -0,1 -2,3 2,5 -2,6
PR-index, totalt -2,95,2 -2,5 2,6 -0,2 -2,3 -0,5

PPI-J, vegetabilier 8,2 0,9 -0,7 4,0 2,6 -3,1 12,1
PPI-J, animalier 7,0 -0,4 -0,4 -1,0 -0,2 -0,1 4,8
PPI-J, totalt 0,1 -0,3 1,27,4 -0,8 0,6 8,3

KPI-J, vegetabilier 3,9 0,9 -5,3 0,8 0,2 -1,3 -1,1
animalier 0,0 -2,9 0,2KPI-J, 3,3 -1,l 1,6 1,0
totalt 0,2 -3,7 0,4KPI-J, 3,5 -0,7 -0,1 0,1

l Exkl. trädgård, skattad förändring

Samtliga tabell förekommande index beräknadei 2 på priser exkl.är
mellantabellen framgår åren och första halvåretAv 1990attmoms.

1996 har A-index sjunkit med oförändrat, har6.5 %, PR-index PPI-Jär
stigit med och exkl. moms. sjunkit med7,7 % KPI-J 0,4 %. Prisut-
vecklingen med olikade indexseriema indikerar marginal-mätt en
ökning vidareförädling handelnvad gäller medan i genomsnitt fått vid-
kännas marginalersänkta på berört sortiment. Viss del den skillnadav
mellan indextalen för A-index och PR-index förklaras livs-attav
medelssubventionema på mjölk bort den Subven-1 januari 1991.togs
tionsavvecklingen höjde PR-index och index för efterföljande led men
påverkade A-index.inte

Ökningen förstaproducentprisindex under perioden 1990 tillvarav
halvåret medan sjunkit med under1996 7,7 % KPI-J 0,4 % samma
period vilket kraftigt sänkt handelsmarginal.tyder på PR-index,en som
kan betraktas inputindex till livsmedel, visar oförändrad pris-som en



SOU 1997:25 Bilaga 6 395

nivå under första halvåret jämfört med1996 år 1990 vilket tyder på en
kraftig ökning livsmedelsindustrins förädlingsmarginal.av

Större delen inträffade mellan ochPPI-J år 1990 1991 med 7,4av
%. Relativt höjningar inträffade PR-indexi med och5,2 %ävenstora

med mellan ochKPI-J 3,5 % åren 1990 1991. PR-index och KPI-J
däremot sjunkande trend förstauppvisar halvåret 1996.t.0.m.en

första jämförelseFör halvåret 1996, i med år har dock1995, PPI-J
sjunkit med medan PR-index har sänkts med0,6 % 1,8 % under samma

vilket fortsattperiod, indikerar höjning livsmedelsindustrins margi-av
naler.

Pris- föroch kostnadsutvecklingen den skyddade
år halvåret1990 till förstalivsmedelsindustrin, 1996

tidigareLES indexsystem kan, indikator på pris-nämnts,som ses som
och marginalutvecklingen livsmedelskedjansi olika produktions- och
distributionsled. Bilden blir emellertid inte helt fullständig med index-

nuvarande uppsättning prisindex. Om exempelvissystemets av man
likhetstecken mellan sektorns marginal och förädlingsvärde börsätter

jordbrukssektomendast råvaror från exkluderas beräkningarnainte i
förprisutvecklingen insatsvaror från andra sektoreräven änutan

jordbrukssektom. också intresse exkludera lönekostnads-Det är attav
få kännedomutvecklingen för industrisektoms vinstutveckling.att om

har med hjälpUtredningen SCB:s industristatistik,av som ger
underlag för bedöma kostnadsstrukturen olika branscherinom iatt

och kostnadsutvecklingen förnäringslivet de olika kostnadsslagen
tillgänglig prisstatistik,enligt gjort beräkningar kostnads-egna av

för berörd livsmedelsindustri.utvecklingen

Modell

Analysen gäller s.k. skyddade livsmedelsindustrin,den utgörssom av
slakteri- charkuteriindustrin, mejeriindustrin, kvamindustrin,och bage-
riindustrin sockerindustrin. Sockerindustrin har uteslutits frånsamt
utredningen nödvändiga uppgifter inte har kunnat erhållas fråndå SCB
på grund myndighetens sekretessbestämmelser. Målsättningen medav
analysen fastställa livsmedelsindustrin höjt sina priserär änatt om mer
vad kostnadsutvecklingen har motiverat. klarlägga detta krävsFör att

förbrukadetillgång till relativa värdet och tjänster iav varor pro-
duktionen prisutvecklingen.och

förindustristatistik underlag bedömaSCB:s nämnts ett attger som
kostnadsstrukturen olika branscher i näringslivet och såledesinom även
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livsmedelsindustrin. Nedanstående tabell redo-skyddadeför den s.k.
fördelade på råvaruandel input tillkostnadsandelar för år 1993visar

lönekost-från jordbrukssektomlivsmedelsindustrinden s.k. skyddade
livsmedels-input till den s.k.andel för insatsvarornadsandel, övriga

näringslivet jordbrukssektomsektorer iindustrin från andra än samt
förm.m.. Absoluta beloppet denoch vinstkapitalandel avskrivningar

driftöverskott.benämnassistnämnda brukar ävenposten

Kapitalandelen

Förädlingsvärde löne-saluvärde, ochtill industrinsEftersom kännervi
kapitalkostnadsandelen saluvärdet istorlek kankostnademas av

beräknasprocent som:

LönekostnaderFörädlingsvärde
100K x x____Ã_än SaluvärdeSaluvärde

hundradvs. minusberäknasAndelen insatsvaror restpost,ensom
kostnadsposter.uppräknadeövriga

produktivitetsutvecklingen. SCBhörkostnadsutvecklingenTill även
med utgångspunkt i indu-arbetsproduktivitetsindexberäknar årligen en

tillgänglig år 1993. Förstatistik finns endastSådanstristatistiken. t.o.m.
vilketberäkningar,finns säkraproduktivitetsutveckling ingakapitalets
olikaför dekostnadsutvecklingenföljabrist. Förär attstor uppen

Kostnadsutveck-prisstatistiktillgängligharkostnadsslagen använts.
PR-index.med delindexsålunda följtsför harlingen råvaror upp ur
vidmaterial tillgängliga SCBolika statistiskafinns två överDet

lönekostnadsutvecklingen livsme-inombelysalönekostnadema för att
timförtjänst inkl.C-lön definierasbenämntdelsindustrin. Det somena

förmåner.semesterlön och andrahelgdagslön,skifttillägg,övertids- och
denna statistik låter sig intedelbranscherpå olikaNågon uppdelning av

helhet,livsmedelsindustrini sinsåledesomfattarUppgifternagöras.
statistiskaanställda. andrakategorier Detgäller samtliga mate-avmen

för arbetareinkl. löneskatterarbetskostnadsutvecklingenrialet avser
Även tillpopulationsavgränsningenlivsmedelsindustrin.inom om

sammanhangföreliggandeanvändning iarbetare vid utgörendast en
hänsyn tilleftersom denföredrastatistikfelkälla denna även tarattär

för sänkts under år 1993.har övrigtlöneskattema. Dessaförändringar i
övriga lämpligföreligger ingeninsatsvarordet gällerNär

för olikakostnadsutvecklingenanpassad förprisstatistik mätaatt
med hjälputvecklingen approximeratsDärför harbranscher. av
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med vikterproducentprisindex, vägtsdelindexserier sammansomur
enligtdelbranscherför olikakostnadsfördelningenavseende

betraktasKapitalkostnadenNR.nationalräkenskapsstatistiken som en
Medberäkningarna.dessa frånoch utesluterkalkylenirestpost

ochkostnadsslagovanståendeförkostnadsfördelningenutgångspunkt i
kostnadernarörligaför deindexberäknasför dessaprisutvecklingen ett

formel.nedanståendeenligt

W1kilk-eff1+ PPiSwisRKiWiTo PRi + o

branschenför den iztkostnaderrörligaiförändringprocentuellRK i

den izteavseendeprisregleringsindexförändring iprocentuellPR i
branschen

förlönekostnadsindexförändring iprocentuelllk
livsmedelsbranschen

för den iztearbetsproduktivitetsindexförändring iprocentuelleffi
Ohärbranschen, sätts

förförproducentprisindex insatsvarorförändring iprocentuell5PP i
branschenden izte

Wlki, lönekostnadsandelenråvaruandelen,vägningstal, dvs.WisWir,
branschen.för den izteRKinsatsvarorövrigaandelensamt av

ovanståendeberäknad på sätt,kostnadsutvecklingen,rörligadenOm
blirbranschifrågavarandeförprisutvecklingenvarit långsammare än

produktkostnadsutveck-ochproduktprisutvecklingenmellankvoten
marginalbranschenstydasskalldåvilket attlingen änstörre som

produktvärdetandelprocentuellaökat sinkapitalkostnadsandel perav
margi-lägresåledesinnebärmindre lkvotenhet. En änproducerad en

fråga.branschen ikapitalkostnadsandel förnal

Kostnadsandelar

beror inteindustriledetprisutvecklingen igenomslag påKostnadernas
kostnadsslagolikaförkostnadsförändringama utanstorlekenpåbara av

storlek.relativakostnadsslagenspåäven
skyddade livsme-för denkostnadsandelarolikatabell redovisas3I

1993.delsindustrin år
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Tabell 3 Skattade kostnadsandelar för jordbruksreglerade ivaror
industriledet för år 1993

SNI Bransch Råvaror från Lönekostn. Andel övriga Kapital-
jordbruks- andel insatsvaror andel
sektorn

3111 Slakteri- och 60,5 11,8 23,3 4,4
chark. ind.

3112 Mejeriind. 45,9 9,4 40,0 4,7
3115 Olje- och 34,3 10,6 43,5 11,6

fettindustri
3116 Kvamind. 68,3 8,0 12,1 11,6
3117 Bageriind. 28,0 24,8 38,6 8,6

följandeI tabeller redovisas prisutvecklingen för olika branscher inom
den skyddade livsmedelsindustrin enligt producentprisindex.

För få jämförbarhet mellan prisstatistiken och den företagsstati-att
stik används i analysen pris- och kostnadsutvecklingen inomsom av
livsmedelsindustrin beskrivs prisutvecklingen branschvis med hjälp av
producentprisindex och inte med PPI-J. produktpriserDe användssom
i producentprisindex sammanvägning de priser före-utgör en av som

tillämpar hemmamarknadenpå och exportmarknaden.tagen

Tabell 4 Producentprisindex PPI för skyddade livsmedelsindustrin,
är 1990 100

SNI Bransch 1991 1992 1993 1994 1995 1996
3111 Slakteri- och 99,4 98,0 97,1 96,8 91,2 88,7

chark. ind.
3112 Mejeriind. 100,5 100,8 102,2 103,1 105,3 109,6
3115 Olje- och 98,4 95,1 97,1 100,3 98,6 95,0

fettindustri
3116 Kvamind. 104,7 106,0 105,8 103,9 103,6 104,6
3117 Bageriind. 108,2 110,1 110,7 110,8 111,2 112,5

framgårDet tabell 4 prisutvecklingen i hög grad varierat för olikaattav
produktgrupper.

Samvariationen i prisutvecklingen för ifrågavarande i industri-varor
och prisregleringsleden för den undersökta perioden inte särskiltär
hög, vilket framgår vid jämförelse mellan tabell och tabell4 EUen
inträdet har inneburit väsentligt lägre flertaletpriser på produkter.
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PR-index för vissaprisregleringsindexiFörändringar5Tabell
1990 100jordbruksvaror, år

19961994 199519931992Bransch 1991SNI
77,281,789,692,6 90,1och 95,8Slakteri-3111

chark. ind.
110,0 115,3106,8108,8 107,6110,0Mejeriind.3112
47,6 40,493,193,2 93,9och 96,5Olje-3115

fettindustri
46,192,3 48,892,693,4Kvarnind. 97,63116
46,191,3 48,892,697,6 93,4Bageriind.3117

begränsaskostnadsutvecklingen i övrigtbeskrivadet gällerNär att
lönerstatistik.tillgången på Förtidigaremöjligheterna, nämnts, avsom

statistik.branschindelad Iexempelvislönekostnader saknasoch en
inkl. löneskatterarbetskostnadsindexutvecklingentabell 6 redovisas av

livsmedelsindustrin.inomför arbetare

för arbetare inomlöneskatterinkl.ArbetskostnadsindexTabell 6
år 199010031,livsmedelsindustrin

106,41991
113,11992
110,91993
117,61994
122,91995
128,51996

arbetskostnadema årsjönkindexserieovanståendeframgårSom av
innefattadebl.a.krispolitikregeringensberodde på1993. Detta som

löneskatter.sänkta
den s.k.påverkasproduktionskostnadema ävenGenomslaget i av
tidigareharproduktivitetsmåttproduktivitetsutvecklingen. Några som

analyserförkonsekvenserfårgivetvisvilketmedtagits,inte om pro-
inträffat.produktivitetsförsämringarellerduktivitetsförbättringar

förbrukadeförprisutvecklingenprisstatistikEftersom mätersom
index-särskildasaknas harindustribranscherolikainominsatsvaror

Vägningstal harkonstruerats.insatsvaroroch övrigaför energiserier
input-outputstatistik.nationalräkenskapernasfrånhämtatsdärvid
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Tabell Förändring7 priserna på övriga insatsvaror, år 1990100av

SNI Bransch 1991 1992 1993 1994 1995 1996
3111 Slakteri- och 106,4 107,5 111,7 116,3 126,4 126,5

chark. ind.
3112 Mejeriind. 103,1 101,2 103,2 106,8 122,3 131,7
3115 Olje- och 101,4 97,7 100,7 107,7 126,0 139,7

fettindustri
3116 Kvamind. 106,8 108,8 114,0 117,9 125,4 125,8
3117 Bageriind. 103,7 102,1 106,6 108,2 118,0 118,9

Genom prisutvecklingen för råvaru-, löner- ochväga övrigaatt samman
insatsvaror erhålls sammanfattande mått på utvecklingen deett av
rörliga kostnaderna.

Som tidigare bör lönekostnadsutvecklingen korrigerasnämnts med
produktivitetsutvecklingen arbetstimme för relevant mått påatt ettper
arbetskostnader skall erhållas. De produktivitetsberäkningar utförssom

SCB släpar efter tideni och påpekas i sammanhang,är, annatav som
mycket osäkra. Utredningen har därför valt inte beakta arbetskraf-att

produktivitetsutveckling beräkningama.i Om produktivitets-tens
utvecklingen förpositiv hela tidsperioden 1990-1996, vilketär inte är
säkert, så blir kostnadsutvecklingen därmed överskattad. bör härDet
påpekas kapitalets produktivitet liksom också de produktivitets-att
vinster uppstår åtgången råvaror och övriga insats-attsom genom av

kan reduceras tiden, hellerinte ingår beräkningama.iövervaror
tabellI 8 redovisas utvecklingen de rörliga faktorkostnademaav

under åren 1990-1996 beaktande arbetsproduktivitetsföränd-utan av
ringar.

Tabell Utvecklingen8 rörliga faktorkostnader för vissa branscher iav
den skyddade livsmedelsindustrin under åren 1990-1996; 1990100

SNI Bransch 1991 1992 1993 1994 1995 1996
3111 Slakteri- och 99,7 98,8 97,9 99,6 97,7 95,5

chark. ind.
3112 Mejeriind. 107,2 106,0 106,1 107,9 116,4 123,5
3115 Olje- och 100,1 97,8 99,3 103,2 95,2 99,8

fettindustri
3116 Kvamind. 99,7 97,3 97,2 97,3 66,0 62,4
3117 Bageriind. 102,6 102,4 104,5 105,6 98,1 99,2

jämförelseEn mellan utvecklingen producentprisema och de rörligaav
faktorkostnadema utförs följandei tabeller. En uppdelning tidsperio-av
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ochEU-inträdet ifore1990-1994periodenhar gjorts i1990-1996den
1994-1996.EU-inträdet årenperioden efter

förfaktorkostnader vissaoch rörligapriserUtvecklingen9Tabell av
1990-1994;årenlivsmedelsindustrinskyddadedenbranscher av

19901OO

Kvotfaktor- PPIRörligaBranschSNI
kostnader

3/O321
0,9796,899,6ochSlakteri-3111

chark. ind.
0,96103,1107,9Mejeriind.3112
0,97100,3103,2ochOlje-3115

fettindustri
1,07103,997,3Kvarnind.3116
1,05110,8105,6Bageriind.3117

tidsperiodenstuderadedenunder antasproduktivitetsutvecklingenOm
fettindustrinocholje-charkuteriindustrin,ochslakteri-noll, harvara

ochkvarn-medansänktamarginalerfått sinamejeriindustrinoch
påpekasdockbörmarginaler. Det atthöjt sinabageriindustrin en

med cirkatotalproduktiviteten procentökning iblygsamrelativt peren
de industrigrenarförprisutvecklingenochkostnads-balanserar somår

marginaler.sänktafåtttabell 9isammanställningenenligt
gällertabell 10framgårEU-inträdetefterUtvecklingen somav

med år 1994.jämförelsei1995-1996perioden

för vissafaktorkostnaderoch rörligapriserUtvecklingen10Tabell av
1994-1996;periodenlivsmedelsindustrin,skyddadedenbranscher av

1001994

KvotPPIfaktor-RörligaBranschSNI
3/23kostnader1

2
0,9591,695,9ochSlakteri-3111

chark. ind.
0,93106,3114,5Mejeriind.3112
0,9894,796,7ochOlje-3115

fettindustri
1,57100,764,1Kvarnind.3116
1,08101,593,9Bageriind.3117
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Så långt med tillgänglig prisstatistik kan bedöma utvecklingenman
inom den skyddade livsmedelsindustrin har mejeri-, slakteri- och
charkuteriindustrin i viss mån olje- och fettindustrin fåttävensamt ett
ökat konkurrenstryck medan kvarn- och bageriindustrin kunnat stärka
sina marginaler efter EU-inträdet. Huruvida detta faktiskt blivit fallet
kan fastställas erforderligdock inte förrän statistik för åren 1995 och

fárdigställd1996 blir under år 1997 år 1998.resp.
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BerlinCongress ofCongres Berlinde

och MiljöKonkurrensresolutionLIDC:s om

1994SeptemberBerlin,

transferof enterprise thethea in contextcertainpermit aniurisdictionsWhereas inmany safeguard the theinvestmentneed tointoeconomic entity to entercircumstances an maintainthe goodwillandpurchase loentityanothereconomicwithobligations competenot to
clauses"mon-competition

exclusivetradingb the agreementsin contextof the importancerecognitionwhereas non-- deals hiseach accountwhere party aon owntransactionot-thecompetition clauses in context a receivingnon-competitionclause the partyonfinancial investmentsubstantialwhere there or of exclusivitylor the duration thesupplyinformationof usedvalueConfidentialwhere anis ofmaximise the potential thetonecessaryitsentity other that owner ;economic channelsdistribution
transactionsofincreasingnumberstherewhereas are- clauses operatewhere non-competition across situationsot post-terminationthe contextc non-jurisdictional borders : competition haveclauses casescan sometherestrictionsjurisdictionspermit ofwhereas resultof informationspecificjustificationonmany as a- informationconfidentialdisclosure betweenthe partieshavingpassed; valueuse or

ofthe interestapproachconvergingadvocating a- validity oftheassessinglegal certainty non-
limited thenon-competitionclausesTo permitobligations. socompetition . lorlicencesexclusiveintellectualpropertycontext

exploitation themaximisingthethe purposeauthoritiesThe LIOC calls all competent :onnow thoseintellectual right.licensed property
enforce non-competitionwhich dojurisdictions notofthe contextnon-competitionclausesTo permit

least thesuch licences. to permitclauses attimelimitedtransactionsbusinesscertaincommon exclusivity.optionlicenser its terminatetretoat orreilect whatonlyand activity to necessaryisspace withthe licenceedoeslicence. not competethetheregardeach having toreasonableand case licence.theduringthethe licenser termfollowingcriteria :

Ligue1994;3la Concurrencede no.InternationaleKälla: Revue LIDCladedroit: concurrenceduincernacionale
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Congres de Berlin BerlinCongress of

Definitionresolution relevant marknad iLIDC:s om av
tningkonkurrenslagsti f

SeptemberBerlin, 1994

Whereasdelimitation relevantmarketsoften shouldbe encouraged.providedthat the methodsgives are
rise disagreement between technicallyjustified baseto and that data sufficientlycompetentserious
authorities businessessubject competition law. available the results.to testtoan

Whereas these circumstances appropriate ThefactthatproductswithsimilarCharacteristics4.that modern analysis beeconomic should and thatused differentpricessold materially shouldat lead.notaremethodssimilar should bybe used competition itself, conclusion theythat substitutable.to nota areauthorities. look the evolution their pricesto atnecessary
sufficientlybut long period in orderrecent toover aThe League adoptsthe followingresolution : effectevaluatethe supplyand demand.on

Definition the relevant market requires a
should fundamentallymethodology which be the supply substitutionanalysis. possible futuresame

for all practices and transactionsunder consideration developmentsshouldalsobe systematicallytaken into
by competition authorities. when evaluating the potential supplyaccount

likely ofproducts be the market.to pan sameHowever. whether such definition necessary
depends the particular ofcategoryon case. Theexistence intellectual industrialpropertyor

of other legal monopolies be factrelevant toor may aExcept2. special definitionof the relevantcases. be into deñningtaken the product market.account inmarket should be conductedprimarily demandusing but should rise presumption thenot to togive any asside substitutability. However. supply side substi- definitionof that market.tutability should be neglected. thebenot may even
primary forapproach markets where industrialone desirablethatcompetitionauthoritiesshouldused produce products.toprocess many formissue guidelines the theirmost appropriateto

when conductingtheanalysis. ofthe quanti- andwhich particular.themethodologycountry setout.use
tative methodsparticularlystatisticsand theyeconometricsi use.

InternationalsKälla: de la 3 1994,- LigueRevue Concurrence no.
internationale du droit de la LIDCconcurrence
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