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Sammendrag 

Rapporten drøfter endrede rammebetingelser for norsk kjøtt- og 
meiriindustri, og mulige virkninger for lønnsomhet, sysselsetting og 
regional utvikling. Fokusen er særlig rettet mot hva et eventuelt BU
medlemskap betyr for bransjene. 

EØS- og GATT-avtalene gir bare moderate endringer i ramme-betingel
sene for norsk kjøtt- og meieriindustri. De muliggjør nasjonal skjer
ming av kjøtt- og meiriindustrien gjennom høye importavgifter. GATT
avtalen pålegger imidlertid Norge en kvoteimport på 3-5 prosent for 
enkelte kjøtt- og meieriprodukter. Ellers vil ikke EØS-og GATT-avta
lene påvirke tilgangen på norske råvarer til industrien. I rapporten 
understrekes usikkerheten som er knyttet til hvordan GA TT-avtalen vil 
bli etter før ste avtaleperiode (etter 2001). Man skal imidlertid ikke se 
bort i fra at implementeringen av et tollbasert importvern vil kunne 
gjøre det lettere i neste forhandlingsrunde å stille økte krav til støtte-
og avgiftreduksjoner. 

Et EU-medlemskap vil innebære radikale endringer i rammebetingel
sene sammenliknet med en EØS/GATT-situasjon. Dette skyldes dels 
avviklingen av det nasjonale importvernet mot EU-land fra 1.1.1995 
(under tre-årige overvåking og muligheter for EU-inngripen ved "mar
keds-forstyrrelser"), awikling av nasjonal støtte til industrien og en 
mer uforutsigbar og sannsynligvis redusert tilgang på norske råvarer. 

De treårige nasjonale støtteordningene for omstilling av den landbruks
baserte næringsmiddelindustrien gjelder uavhengig av et eventuelt EU-
. medlemskap. Om midlene bidrar til . å øke foredlingsgraden betydelig, 
vil imidlertid dette kunne motvirke noe volumeffektene i industrien ved 
redusert nasjonal råvaretilgang og importkonkurranse. På den anrien 
side gjør investeringstøtten det langt lettere for norsk kjøtt- og 
meierindustri å realisere kostnadsbesparelser gjennom 
strukturrasjonaliseringer. 

Det er tilsammen drøyt 15. 000 sysselsatte i norsk slakteri-, kjøttfored
lings- og meieriindustri. Slakteri- og kjøttforedlingsbransjen har de siste 
ti årene vært karakterisert ved betydlig produksjonsvekst og god avkast
ning på totalkapitalen. Begge bransjene står i en rimelig god økonomisk 
posisjon i de første årene av 1990-tallet. Slakteribransjen er imidlertid 

NIBR-oppdragsrapport 1994 



fortsatt relativt støtteintensiv, og det er store variasjoner i gjennomsnitt
lig lønnsomhet (målt som lønnskostnadenes av verdiskapingen) på 
fylkesnivå. Lavest er lønnsomheten i distriktsfylkene. Meieribransjen 
har hatt en noe fallende produksjon og avkastning på totalkapitalen, og 
har fortsatt en meget høy støtteintensitet. Også meieriene har store 

- variasjoner i gjennomsnittlig lønnsomhet på fylkesnivå, hvor 
distriktsfylkene kommer dårligst ut. 

Ved et eventuelt EU-medlemskap vil prisen på norske landbruksproduk
ter reduseres ned det prisnivået en finner innefor EU. Gjennomsnitlig 
for de tre bransjene vil reduksjonen bli på mellom 20 og i overkant av 
30 prosent på kjøtt- og meieriprodukter. Dersom foredlingsgraden 
forblir uforandret og prisen på vareinnsats (råvarer) endres proporsjo
nalt med prisen på foredlede produkter, vil vareinnsatsverdien gå ned 
proporsjonalt med salgsverdien i de tre bransjene. En volumreduksjon i 
norsk landbruk på mellom 27 og 37 prosent1 vil slå direkte ut i tilsva
rende volumreduksjon i kjøtt- og meieriindustrien dersom disse ikke 
importerer råvarer fra utlandet. En slik forutsetning innebærer implisitt 
at importen av ferdige landbruksprodukter (til konsum) øker. I tillegg 
har vi antatt at arbeidskraftsproduktiviteten, lønnsutgifter pr. sysselsatt 
og nettosubsidienes andel av produksjonsverdien vil være den samme 
innenfor som utenfor EU. Dette leder dels til redusert sysselsetting, 
dels til lavere lønnsomhet i de tre bransjene over hele landet. Sannsyn
ligvis vil dette igjen innebære strukturrasjonalisering, økt utnyttelse av 
potensielle stordriftsfordeler og økt geografisk konsentrasjon innen og 
på tvers av de analyserte regionene (hovedsakelig fylker). 

Vi har også sett på virkningene av å endre noen av de viktigste forut
setningene for beregningene: 

Høyere import av råvarer til kjøtt- og meieriindustrien innebæ
rer at aktivitetsnivået kan opprettholdes i større grad ved et 
eventuelt EU-medlemskap. De bransjene som er mest knyttet til 
norsk primærproduksjon på grunn av store krav til ferskhet og 
eierstruktur (slakterier og meierier) vil i mindre grad enn kjøtt
foredlingsbransjen kunne importere råstoffer. I kjøttforedlings
industrien er råvarene slakt og kan importeres f.eks. i frossen 
tilstand. 

Reduserte nettosubsidier vil innebære lavere lønnsomhet, spesielt 
i de mest støtteintensive bransjene meierier og slakterier. Virk
ningene av dette blir størst i de delene av landet hvor støttein-

1Tilsvarende EU-b-altemativet hos Børve et.al. (1994) 
2Slakterier og meierier er i Norge i stor ~rad samvirkebedrifter som eies av bøndene, 
noe som kan bety begrensninger i råvareimporten av institusjonelle grunner. 
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tensiteten pr. i dag er høyest - dvs. i distriktene. Dersom netto
subsidiene settes lik null (dvs. at subsidier og særavgifter blir 
like høye eller null) vil en del fylker i sentrale strøk av landet 
komme bedre ut enn med et subsidienivå som i dag. 

Økt produktivitet (enten for vareinnsats (ved økt foredlingsgrad) 
eller for arbeidskraJtf fører isolert sett til ' økt lønnsomhet. ·Sam
menliknet med tilsvarende bedrifter i andre deler av Europa, har 
norsk kjøtt- og meieriindustri et potensiale for bedre å utnytte 
stordriftsfordeler enten innenfor allerede eksisterende virksom
het eller ved å konsentrere virksomheten til større anlegg. 



1 Innledning 

Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri står foran betydelige 
endringer i politiske og økonomiske rammebetingelser som følge av 
endret landbrukspolitikk, EØS- og GATI-avtalene og et eventuelt BU
medlemskap. De nye rammebetingelsene innebærer endringer i import
vernet, råvare- og eksportstøtten samt endringer i leverandørforhold. 

Kjøtt- og meieriindustrien er de bransjer i norsk næringsmiddelindustri 
som til det siste har vært sterkest skjermet mot internasjonal konkurran
se. For disse innebærer de alternative rammebetingelsene betydelige 
variasjoner i tidsperiode for implementering og grader av liberalisering 
og deregulering av nasjonale rammebetingelser. 

1.1 Problemstilling 

Utgangspunktet for dette prosjektet er å vurdere situasjonen for kjøtt
og meieriindustrien i en situasjon hvor Norge blir medlem av den 
Europeiske Union (EU) fra 1.1.1995. Spørsmålene vi søker svar på er: 

1) Blir det vesentlige forskjeller i rammebetingelser mellom en 
EØS/GATI-situasjon vs. en EU-situasjon for kjøtt- og meieri
industrien, og hva innebærer i såfall disse ? 

2) Hva karakteriserer den strukturelle, økonomiske og regionale 
utviklingen i disse bransjene de siste 10 årene, og hva sier dette 
om strategisk posisjon og framtidig utvikling? 

3) Hvilke virkninger på lønnsomhet, .sysselsetting og regional ut
vikling kan sannsynligjøres i en situasjon med EU-medlemsskap, 
i forhold til dagens situasjon og en EØS/GATI-situasjon? 

1.2 Data og metode 

Den sentrale datakilden for .analysen er Statistisk sentralbyrås industri
statistikk i perioden 1984 til 1992. Denne kilden er benyttet for å be
skrive lønnsomhet, sysselsetting og regional utvikling historisk (kapittel 
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3). Dette er supplert med informasjon fra Regnskapsstatistikken, som 
er benyttet til å beskrive utviklingen i bransjenes kapitalavkastning og -
akkumulasjon over tid. 

Endringer i rammebetingelser innenfor og utenfor EU i tiden framover 
er beskrevet med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon; offentlige 
utredninger og proposisjoner, forskningsrapporter og andre skrevne 
kilder. 

Informasjon vedrørende dagens situasjon3 er benyttet som basis for å 
framskrive utviklingen i de tre bransjene innenfor EU. Framskrivings
metoden er basert på regnskapssammenhenger og beskrevet i detalj i 
avsnitt 4.2 og 4.3. De viktigste endringene som er lagt inn, er at prisen 
på foredlede landbruksprodukter reduseres, at det er proporsjonalitet 
mellom vareinnsats- og produksjonsverdi, at arbeidskraftproduktiviteten 
er uendret og at volumet som bearbeides i de tre bransjene går ned som 
en følge av noe redusert volum i norsk jordbruk. Resultatet av dette er 
kvantitative anslag på virkningene av en EU-tilpasning i kjøtt- og 
meieriindustrien, dels for sysselsetting, dels for lønnsomhet. Analysen 
er foretatt med utgangspunkt i nasjonale virkninger for vareinnsats- og 
produksjonsverdi. Dette er fordelt på fylker og fylkespar og justert for 
regionale forskjeller i lønnsutgifter pr. sysselsatt, arbeidskraftproduk
tivitet og nettosubsidier, har vi kunnet gi regionale anslag for syssel
settings- og lønnsomhetsvirkningene av et EU-medlemsskap i de tre 
bransjene (avsnitt 4.5). 

Resultatene på fylkesnivå avhenger sterkt av de forutsetningene som er 
benyttet. Vi har derfor valgt å se nærmere på virkningene av å endre 
de forutsetningene som gjør sterkest utslag for resultatene. Dette er 
gjort i avsnitt 4.6. 

31992 er det siste året i industristatistikken pr. i dag. 
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2 Rammebetingelsene 

Rammebetingelsene for norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri 
påvirkes av EØS, GATT og EU gjennom mulige endringer i importver
net, markedsreguleringen og jorbruksavtalen. Vi skal i det følgende se 
på de viktigste forskjellene mellom en EØSIGAIT-situasjon og en EU
situasjon (inkludert GA TI). 

2 .1 Dagens ordninger og EØS 

Den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien berøres i dag særlig av 
tre viktige ordninger i landbrukpoltikken, og det er og (i) importvernet, 
(ii) eksportstøtteordningen for kjøtt (XRK), (iii) råvarekompensasjons
ordningen (RÅK). 

2.1.1 Importvernet 

Importvernet baserer seg idag i første rekke på kvantitative reguleringer 
på jordbruksvarer som produseres i Norge, mens for jordbruksvarer 
som ikke produseres i landet praktiseres i stor grad frihandel (f.eks. 
sukker, krydder, ris m.v.). 

Den kvantitative importreguleringen er hjemlet i ulike lover (lov om 
midlertidig innførselsforbud, kornloven og kraftforloven). For enkelte 
varer (kjøtt, flesk, egg, fjærfekjøtt, poteter, frukt, grønnsaker) er im
portforbudet formelt prisebetinget, dvs. om prisene overskrider fastsatte 
priser i jordbruksavtalen, gis det tillatelse til fri import. For andre 
.varer gjelder importvernet.uten bruk av slike prisgrenser ·(melk, melke
produkter, kom, kraftfor m.m.). Importvernet praktisers særlig strengt 
for de fleste husdyrprodukter og i praksis utløser ikke øvre prisgrense 
fri import i husdyrsektoren, men det skjer av og til på hagebrukssekto
ren. Måten suppleringsimporten skjer på er at det blir åpnet for import 
av et avgrenset kvantum i en avgrenset periode. For ost og spesialkvali
teter av kjøtt gis det adgang til begrenset mengde kvoteregulert import. 

Det norske. importvernet berøres altså ikke-av-EØS-avtalen, men-som vi 
senere skal se av GATT-avtalen. 
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2.1.2 Råvareprisutjevnings-ordningen (RÅK) 

Råvareprisutjevningsordningen (RÅK) er etablert for å muligjøre fri
handel med industrielt bearbeidede landbruksvarer mellom EU og 
EFTA-landene, samtidig som de enkelte lands landbrukspolitikk kan 
qppret,tholdes. 

Ordningen består av tre elementer; (i) variabel importavgift, dvs. im
porterte næringsmidler pålegges en avgift tilsvarende forskjellen 
mellom innlandspris og verdensmarkedspris for de aktuelle råvarene 
som er brukt i næringsmidlene; (ii) eksportrestitusjon; dvs. støtte ved 
eksport av næringsmidler tilsvarende forskjellen mellom innlandspris og 
verdensmarkedspris for de aktuelle råvarene som er brukt i nærings
midlene; (ill) prisnedskriving; dvs. råvaretilskudd ved kjøp av visse 
norske råvarer for bearbeiding. 

Samtidig med disse RÅK-elementene har all omsetting av norskprodu
serte og importerte næringsmidler til Norge blitt pålagt en intern utjev
ningsavgift. Denne avgiften benyttes bl.a. for varer hvor variabel im
portavgift ikke kan brukes (varer med bunden tollsats i GATT). 

Rå vareomfanget som det idag kompenseres for er følgende råvarer; 
melk, kjøtt, egg poteter, korn, mel, stivelser, glukose samt frukt og 
bær. Når det gjelder vareomfanget i RÅK-ordningen forøvrig er den 
knyttet til omlag 80 ferdigvarer, hvor de viktigste er fruktyoghurt, 
drikkevarer med melk, iskrem, kasein, sukkervarer/sjokolade, mel
varer, pastaprodukter, frokostblandinger, brød, kjeks, potetmos, supper 
og sauser. På følgende åtte ferdigvarer er det toll; fruktyoghurt, drikke
varer med melk, iskrem, barnemat, knekkebrød, kakemixer, potetmos 
og fettemulsjoner. 

Dagens RÅK-ordning gjelder altså for handel med industrielt bearbeide
de jordbruksvarer mellom EFTA- og EU-landene, og er hjemlet i 
EFTA-konvensjonen og Norges frihandlesavtale med EU (Protokoll 2), 
og den nye ordningen er hjemlet i EØS-avtalen (Protokoll 3). I forhold 
til protokoll 2 er protokoll 3 (EØS-avtalen) . bare utvidet med noen få 
"små"-produkter (margarin, .. syltetøy, barnemat, akevitt og homogeni
serte næringsmidler), som altså får større konkurranse på hjemmemar
kedet, men også bedre eksportmuligheter. I Protokoll 3 er det også 
vedtatt en felles råvareliste som grunnlag for prisutjevningen, som i 
hovedsak gjelder de samme råvarene som i protokoll 2. I protokoll 3 
vil det også være laveste EØS-pris (og ikke verdensmarkedspris) som 
vil være grunnlaget for beregningen av variabel importavgift, noe som 
for enkelte av produktene altså vil medføre noe lavere importavgift. 
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Den norske. RÅK-ordningen opprettholdes altså i EØS med små modifi
kasjoner, m.h.t.råvare- og vareomfang samt avgiftsnivåer. For norsk 
kjøtt- og meieriproduksjon har disse modifikasjonene liten betydning. 

2.1.3 Eksportrestitusjons-ordningen for kjøtt (XRK) 
. , -

Dette er en egen nasjonarordnitig som trådte i kraft i 1990, og som 
kommer i tillegg til RÅK-ordningen. Formålet med ordningen er å 
muligjøre norsk eksport av foredlede kjøttvarer, og den går ut på å gi 
eksportstøtte til bedrifter som eksporterer foredlede kjøttvarer. Hoved
prinsippet er at eksportrestitusjonen finansieres ved import av tilsvaren
de mengder kjøtt, og ved import blir det innbetalt prisutjevningbeløp til 
Fondet for importregulerte jordbruksvarer. 

XRK-ordningen berøres ikke av EØS-avtalen. 

2.2 GATT-avtalen 

GA TT er generalavtale og bindene kontrakt mellom regjeringer om 
internasjonal toll og handel. Foruten et sett av regler for handel, brukes 
organisasjonen til å løse tvistemål og forhandlinger om handelspolitikk. 
Den nye GATT-avtalen det ble enighet om i desember 1993 berører 
også jordbruksvarer, og ble undertegnet i april 1994. Avtalen skal 
ratifiseres av det enkelte lands nasjonalforsamlinger, men det er usik
kert hvor mange land som må ha ratifisert den før den kan settes ut i 
livet. Det gjør at det fortsatt er noe usikkerhet om når avtalen kan tre i 
kraft. Generalsekretæren har imidlertid gått inn for at dette skal skje 
fra 1.1.1995. 

For norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri vil iverksettingen av 
avtalen ha en viss betydning for importvernet, internstøtten og eksport
støtten. 

2.2.1 Endringer i skjermings- og støtteordninger 

Endret importvern og importkvoter 

Avtalen innebærer at alle former for importvern skal omgjøres til 
tollsatser, som skal beregnes utifra forskjeller i innenlandsk pris og 
verdensmarkedspris (i perioden 1986-88). Disse tollsatsene skal deretter 
over en seks års periode reduseres med minst 15 % for hver vare og 
med gjennomsnittlig 36 % for alle jordbruksvarer under ett i gjennom-
føringsperioden. - -
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For Norge betyr dette at det kvantitative importvernet må erstattes av 
tollbasert vern. For de varer som ikke har vært berørt av kvantitative 
restriksjoner vil det bare være snakk om en avgiftsnedtrapping. For de 
viktigste jordbruksvarene (melk, kjøtt) vil tollsatsene ligge i størrelses
orden 200-500 % , og det vil bli benyttet minimumsreduksjonen på 15 
%. Dette betyr at ·for disse "viktige" næringsmidlene vil vi ha så høye 
tollsatser i avtaleperioden at et sterkt grensevern· ·opprettholdes. På 
andre produksjonsområder vil nedtrapping være sterkere. Dette gjelder 
grøntssektoren hvor det skal gjennomføres reduksjoner på 20-25 % , 
mens tollsatsene på kom- og kraftforsektoren vil bli redusert med 30 
prosent. For ikke-sensitive produkter vil tollsatsen bli redusert med 70-
100 %. 

I tillegg forplikter man seg i avtalen til å opprette minimums import
kvoter for produkter som man tidligere ikke har hatt, eller har liten im
port av. Disse kvotene representerer en pålagt import tilsvarende 3 % 
av norsk forbruk, og skal øke til 5 % av forbruket i år 2001. Dette vil 
gjelde bl.a. kjøtt, smør, egg og kål. Innenfor disse minimumskvotene 
skal det altså praktiseres lave tollsatser. Noe av poenget her er imidler
tid at forpliktelsene gjelder bruttoimport, og omfatter spesialprodukter 
og produktvarianter som ikke produseres i Norge. Dermed kan man vri 
importkravet over på mindre sensitive spesialprodukter, f.eks. vil den 
årlige importen av spekk (3000 tonn/år) kunne komme til fradrag i 
minsteimportkvoten for svinekjøtt o.l. I praksis betyr dette at minsteim
portkvotene på storfe-, svine- og sauekjøtt vil kunne bli betydelig min
dre enn 5 %. 4

• 

Internstøtten 

Bestemmelsene om støttereduksjoner (til jordbruk/industri) er den delen 
av avtalen som gir størst rom for tolkning. Dette skyldes at avtalen 
innebærer en deling av jordbruksstøtten i en "gul", "grønn" og "blå" 
støtte, men etter relativt uklare kriterier for støttedefinisjoner. Generelt 
krever avtalen at total støtte (skjermings- og budsjettstøtte), skal redu
seres med 20 % og deretter fryses på dette nominelle nivå. Idag bruker 

-Norge omlag 14,3 milliarder kroner i total støtte (gul støtte) . 

Fra denne regelen om støttereduksjoner gjelder imidlertid tre viktige 
unntak; såkalt grønn støtte (produksjonsnøytral støtte) er fullstendig 
unntatt fra forpliktelser (Norge bruker også 3,2 milliarder i grønn 
støtte). For det andre kan man redusere støttereduksjonene ved å 
"flytte" støtteordningene fra gul til blå støtte, etter en nærmere definert 

· prosedyre for rapportering. Hovedkriteriet for blå støtte er at det er 
knyttet produksjonsbegrensninger til støtten . . Sannsynligvis vil store 

4NILF-rapport (1994); C-030-94,s.25. 
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deler av den norske budsjettstøtten idag kunne plasseres i kategorien 
blå støtte. For det tredje tolkes avtalen slik at summen av gul og blå 
støtte kan opprettholdes på nivået i 1992, som for norsk landbruk er et 
gunstig utgangpunkt for støttereduksjoner, fordi støttenivået nådde et 
historisk maksimum dette året. 

Eksportstøtte 

Avtalen krever at eksportstøtten skal reduseres med 36% i verdi og 
subsidiert eksport med 21 % i volum, i forhold til nivået i perioden 
1986-90. Norges samlede eksportstøtte må som følge av dette reduseres 
fra 770 mill.kroner til 490 mill.kroner. For kjøtt- og meieriproduksjo
nene har denne reduksjonen liten betydning, med unntak av osteeks
porten som må reduseres med 4000 tonn fra nivået i 1992. 

Oppsummering av GATT-avtalens betydning for skjermings-og 
støtteordningene 

Den nye GATT-avtalen krever altså en omlegging fra kvantitativt im
portvern til et tollbasert vern. Men avtalen gir rom for svært høye toll
avgifter på meieri- og kjøttvarer (200-450 % ) , som derfor vil fungere 
sterkt skjermende for disse produksjonene. Den pålagte kvoteimport vil 
også for disse varene bare gi en importandel på under 5 % av forbru
ket. Noe av dette tapet av markedsandeler hjemme vil imidlertid bli 
noe kompensert av en forventet konsumøkning i perioden. 

Selv om GATT-avtalen slik den nå foreligger, ikke vil gi vesentlige 
endringer i rammebetingelsene for kjøtt- og meieriindustrien, er det 
imidlertid uklart hva som vil kunne skje på lang sikt etter at første 
avtaleperiode er over (etter år 2001). Det er klart at overgangen til et 
tollbasert importvern representerer en ordning som gjør det lettere i 
neste forhandlingsrunde å gå videre med økende liberalisering og 
reduksjonsforpliktelser. Et tollbasert importvern vil også bedre synlig
gjøre det nasjonale skjermingsnivået, som på lengere sikt vil kunne 
svekke den politiske oppslutningen om denne delen av norsk landbruks-
politikken. _ · 

2.2.2 Beregnede GATT-effekter for norsk råvareproduksjon 

For kjøtt- og meieriindustrien vil utviklingen i det norske råvaremarke
det være viktig for utviklingen i samlet produksjonsvolum. Modell
beregninger5 av virkningene av den nye GATT indikerer at volumet på 
den norske melke- og kjøttproduksjonen ikke blir særlig berørt i for
hold til idag. Ulike scenarier viser at melkeproduksjonen blir liggende 

5NILF-rapport C-030-94, s.28. 
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på omlag dagens nivå, mens kjøttproduksjonen øker med 0,8-1,7 pro
sent i perioden 1992-2002 (til sammenlikning har den gjennomsnittlige 
årlige veksten ligget på i overkant av 1 prosent i perioden 1969-90). 
Dette har delvis sammenheng med et generelt trekk ved GA TI-avtalen, 
som innebærer at det innlandske konsumet av de fleste produkter for
ventes å øke noe, som er nok til å-kompensere det norske produsenter 
taper av markedsandeler gjennom forpliktende ·kvoteimport. 

Beregningene av effektene for norsk råvareproduksjon av den nye 
GATI-avtalen indikerer altså at man den i avtaleperioden (1995-2001) 
vil ha liten effekt. Beregningene indikerer at man i denne perioden vil 
kunne få en fortsatt økning i norsk produksjon av kjøttråvarer, og 
opprettholde produksjonen av melkeråvarer på dagens nivå. Dette 
innebærer altså at norsk kjøtt- og meieriindustri fortsatt vil være sikret 
stabil tilgang av "lokale" råvarer, som er viktig for det samlede norske 
produksjonsvolumet i denne industrien. 

2.3 Oppsummering av EØS/GATT-situasjonen 

En EØS/GATI-situasjon vil i avtaleperioden innebære at den land
bruksbaserte næringsmiddelindustrien fortsatt vil være skjermet gjen
nom et tollbasert grensevern, hvor det vil være mulig å operere med 
svært høye tollsatser (på 200-450 % for meieri- og kjøttvarer), samt 
minimumssatser for tollreduksjoner. Ellers vil den norske RÅK-ord
ningen bli videreført med små modifikasjoner, m.h.t.råvare- og vare
omfang samt avgiftsnivåer, og som i liten grad vil berøre kjøtt-og 
meieriindustrien. En EØS/GATI- situasjon vil også sikre videreføring 
av en nasjonal landbrukspolitikk, som vil bety en stabil tilgang på 
"lokale" råvarer og uten volumreduksjoner. 

Det er imidlertid på det rene at en EØS/GATI-situasjon er noe uforut
sigbar utover første avtaleperiode, dvs. etter år 2000. Det er opplagt at 
overgangen til et tollbasert importvern gjør det lettere i neste forhand
lingsrunde å gå videre med økende liberalisering og krav til reduksjons
.forpliktelser.-Et tollbasert -importvern vil -også synliggjøre -det -nasjonale 
·skjermingsnivået bedre, ·og på sikt kunne ·svekke-den politiske oppslut
ningen om denne delen av norsk landbrukspolitikk. 
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2.4 EU og forhandlingsresultatet 

2.4.1 Skjermings- og støtteordninger 

Et EU-medlemskap-innebærer at norsk landbrukspolitikk underordnes 
·- EUs .felles"landbruksp.olitikk:(CAP), og .aLdet norske importvernet vis a 

vis EU-land blir avviklet for alle næringsmidler og råvarer. Det norske 
forhandlingsresultatet av 9.mars 1994 innebærer at det blir full pristil
pasning til EU fra første dag - også for næringsmiddelindustrien (1.1 . 
1995). Det åpnes da for fri av import av næringsmidler fra EU, men 
under "overvåking" i tre år, hvor det også er visse muligheter for å 
begrense importen om det oppstår "alvorlige markedsforstyrrelser". 
Fri import innebærer også at næringsmiddelindustrien i prinsippet vil 
kunne kjøpe råvarer ned mot eller til EU-priser fra dag en. Foruten 
pristilpasningen er det i EU-avtalen lagt inn følgende 3-5 årige over
gangsordninger for næringsmiddelindustrien; 

en generell sikkerhetsklausul for å unngå "markedsforstyrrelser" 
(5 år) 
et overvåkingssystem av import (3 år) 
avvikling av norske støtteordninger (3-5 år) 

Sikkerhetsklausulen 

Denne klausulen skal gjelde i en overgangsperiode på 5 år, og er en 
beskyttelsesmekanisme som vil kunne gjøre det mulig å hindre "alvor
lige" markedsforstyrrelser. Sikkerhetsklausulen er utformet slik at tiltak 
skal kunne iverksettes raskt, ved at Kommisjonen skal reagere innen 24 
timer etter at man fra norsk side har anmodet om det. 

Overvåkingssystem 

Det skal i en periode på 3 år etableres et import-overvåkingssystem 
(for kjøtt- og meieriprodukter samt konserverte grønnsaker , mel og 

. kraftforblandinger), .for -å .sikre at næringsmiddelindustrien får en grad
vis tilpasning. Systemet -innebærer at ·det fastsettes · hvor ·stor import 
som skal komme inn ·på·det norske markedet de tre første årene. Tiltak 
som skal kunne iverksettes er importbegrensninger til markedssitua
sjonen tilsier at importen kan frigis. 

Avvikling av norske støtteordninger 

I løpet av en periode på 5 år skal Norge avvikle de støtteordninger som 
er i strid med EUs regelverk. Dette innebærer at mellomfrakttilskudd, 
tilskudd til riksoppgjøret for melk og andre prisstøtteordninger vil av
vikles i løpet av perioden. 
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Det er tillatt å gi nasjonal investeringsstøtte til næringsmiddelindustrien 
i en periode på 3 år, forutsatt at det ikke fører til økt produksjonskapa
sitet i næringsmiddelindustrien. Det kan gies inntil 75 prosent i de fire 
nordligste fylkene og 55 prosent i landet forøvrig. Dette innebærer at 
Regjeringens nylig offentligjorte støttepakke på 0,9 milliarder kroner 
for omstilling i 1994, vil -kunne videreføres ~med nye midler innenfor 

· EU i tre år. · · 

Forøvrig får næringsmiddelindustrien tilgang til EUs strukturfond 
(målområde 5A), hvor det finnes et eget investeringsprogram for den 
landbruksbaserte næringsmiddelindustrien, som ikke inngår i ordningen 
med råvareprisutjevning for bearbeidete landbruksvarer (dvs, særlig 
kjøtt- og meieriproduksjon) . Det gies her støtte for å delfinansiere inves
teringer som gir lavere produksjonskostnader, produktutvikling, miljø
tiltak og forbedringer innen kvalitet og hygiene og investeringer som 
gjelder organisk/bio-dynamisk produksjon. For slike investeringer vil 
EU kunne finansiere inntil 50 prosent i de fire nordligste fylkene og 30 
prosent i landet forøvrig. 

2.4.2 Beregnede EU-effekter for norsk råvareproduksjon 

Modellberegninger6 av virkningene av ulike scenarioer ved et BU
medlemskap (med utgangspunkt i forhandlingsresultatet av 9.mars 
1994), viser at volumet på den norske råvareproduksjonen av kjøtt og 
melk vil kunne bli betydelig redusert. Med såkalt "sørlig" støtte (dvs. 
støtte til områder utenom "nordlig landbruk"), vil imidlertid fallet i 
produksjonsvolumet bli noe mindre særlig for kjøttproduksjonen. 
Beregningene viser følgende samlede relative endringer i produsert 
mengde på lang sikt (mellom alle referansealternativene og alle BU
alternativene): 

Tabell 2.1 Beregnede EU-effekter for norsk jordbruksproduksjon 

Produksjonsmelk; totalt 
Kjøtt; totalt .. . 

EU uten "sørlig støtte" 

-30/-40 % 
-47/-53% 

Kilde: Utregnet på basis av tall hos Børve et.al. (1994) 

EU med "sørlig støtte" 
-12/-40 % 

-33-/+ 12 % 

Nedgangen som beregnes i mengden produksjonsmelk skyldes at hele, 
eller størsteparten av, osteproduksjonen blir ulønnsom og avviklet (-80/ 
-100 prosent), med mindre EU ikke åpner for nasjonal støtte utenfor 
det "nordlige støtte"-området (dvs.såkalt "sørlig støtte" i tabellen over). 
Nedgangen i kjøttproduksjonen skyldes -særlig nedgang i svinekjøtt-

6NILF-SNF-rapport: juli 1994. 
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produksjonen, som bare vil bli begrenset av en eventuell åpning for 
"sørlig støtte" . 

Slik forhandlingsresultatet idag ser ut synes kjøtt- og meieriindustrien å 
måtte være forberedt på et langsiktig fall i norsk råvareproduksjon, 
~eregnet til mellom 30-60 prosent om ikke -EU også åpner for å gi 
"sørlig støtte" .-· Slike reduksjoner vil kunne Tå direkte virkninger også 
for produksjonsvolumet i norsk kjøtt- og meieriindustri, ettersom det er 
lite trolig at denne industrien vil kunne kompensere dette med tilsva
rende import av industriråstoff. 

2.4.3 Oppsummering av EU-situasjonen 

Oppsummeringsvis vil et EU-medlemskap gi radikalt endrede ramme
betingelser for kjøtt- og meieriindustrien, både fordi det norske import
vernet avvikles fra 1.1.1995 og råvaretilgangen blir mer uforutsigbar. 
Avviklingen av importvernet skaper en rask internasjonal konkurran
seeksponering på hjemmemarkedet for det som lenge har vært strengt 
skjermede produksjoner. Konkurransen fra EU-landene forventes å bli 
særlig sterk fra dansk kjøtt- og meieriindustri, som både er av EUs 
mest effektive kjøtt- og meieriindustrier og som har kort avstand til det 
norske markedet. Kortvarige overgangsordninger på mellom 3-5 år 
(dvs. nasjonal omstillingsstøtte, overvåking av og tiltak mot "markeds
forstyrrelser") understreker hvilket radikalt skift i konkurransebetingel
ser kjøtt- og meieriindustrien står ovenfor ved et EU-medlemskap. 

Et EU-medlemskap vil også gi en mer uforutsigbar råvaretilgang. 
Beregninger som er foretatt sannsynligjør at ved et medlemskap etter 
dagens CAP-ordninger, vil norsk råvareproduksjon kunne bli på 
redusert med mellom 30-60 % på lang sikt. Dette vil i såfall ha direkte 
effekter for produksjonsvolumet i norsk slakteri- og meieriindustri. 

2.5 Oppsummering av EØS/GATT- vs. BU
situasjonen. 

Gjennomgangen av :EØS/GATT-situasjonen viser altså at man fortsatt 
vil kunne ha en skjerming av norsk kjøtt- og meieriindustri, men basert 
på et tollbasert importvern med høye importavgifter (200-450 %). 
Disse avtalene vil heller ikke påvirke produksjonsvolumet i norsk jord
bruk i nevneverdig grad, og dermed vil kjøtt- og meieriindustrien fort
satt være sikret en stabil .og god tilgangen på "lokale" råvarer. Totalt 
sett vil derfor EØS/GATT-situasjonen gi små endringer i konkurranse
betingelsene for norskkjøtt- og meieriindustri i avtale-perioden fram til 
år 2001. Det er imidlertid usikkert hva som vil skje etter denne første 
avtaleperioden med den nye GATT-avtalen, og om det kan man bare 

NIBR-oppdragsrapport 1994 

21 



22 

spekulere. Det er imidlertid klart at overgangen til et tollbasert import
vern vil kunne gjøre det lettere i neste forhandlingsrunde å gå videre 
med økende liberalisering av handel med jordbruksvarer og krav til 
støtte- og avgiftsreduksjoner. Et tollbasert importvern vil også kunne 
synligjøre det nasjonale skjermingsnivået bedre, og kunne påvirke den 
relativt brede politiske oppslutningen om denne delen av norsk land
brukspolitikk. 

En EU-situasjon vil ikke gjøre det mulig å opprettholde noen form for 
nasjonale skjermingsordninger og importvern mot EU-landene, og 
dagens strenge importvern vil bli avviklet allerede fra 1.1.1995. Dette 
vil gi en umiddelbar og raskt økende internasjonal konkurranse-ekspo
nering for norsk kjøtt- og meieriindustri. Internasjonaliseringen av 
råvaremarkedet vil også føre til at tilgangen til norsk industri blir mer 
uforutsigbar. Det er sannsynliggjort at produksjonen av norsk kjøtt- og 
meieriråvarer vil bli betydelig redusert på lang sikt (beregninger anty
der mellom 30-60%)7. For store deler av kjøtt- og meieriindustrien er 
det lite sannsynlig at dette fallet i "lokal" råvareproduksjon vil bli til
svarende kompensert ved import av industriråstoff (p.g.a. krav til 
ferskhet, transport av levende dyr, samvirke-dominerte bransjer, et 
krevende internasjonalt råvaremarked). Disse forholdene tilsammen 
betyr at en EU-situasjon på kort tid vil gi radikalt endrede konkurranse
betingelser for norsk kjøtt- og meieriindustri. 

Forskjellen på en EØS/GATT-situasjon og en EU-situasjon for norsk 
kjøtt- og meieriindustri er altså knyttet til at ved førstnevnte situasjon 
vil man fortsatt opprettholde en nasjonale skjerming mot internasjonal 
konkurranse, mens sistnevnte situasjon betyr avvikling av slike skjer
mingsordninger ovenfor EU-land. Førstnevnte vil også bety en mer for
utsigbar og stabil råvaretilgang for kjøtt- og meieriindusterien, enn sist
nevnte som vil innebære en mer uforutsigbar og redusert tilgang på 
"lokale" råvarer. 

7NILF-SNF-rapport; juli 1994. 
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3 Historisk utvikling og dagens 
situasjon 

Totalt sett har slakteri-, kjøtt- og meieriindustriene hatt en relativt stabil 
sysselsettingsutvikling perioden under ett (1984-92). Det skjer imidler
tid et klart skift omkring 1988, fra vekst til redusert sysselsetting. Det 
har også vært strukturrasjonalisering i hele perioden, men også denne 
har blitt betydelig forsert fra 1988. 

Tabell 3.1 

Sysselsatte 
Bedrifter . . 

Bedrifts- og sysselsettingsutviklingen i slakteri-, kjøtt og 
meieriindustrien 1984-1992 

1984-88 1988-92 1984-92 
1992 %-endring/år %-endring/år abs.endr. 

16.309 0,4 -1,7 - 925 
440 -2,0 -3, 1 - 106 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Den regionale fordelingen av sysselsettingen i bransjen har også vært 
stabil, selv om det har vært tendenser til noe økt konsentrasjon av sys
selsettingen til de største jordbruks- og befolkningsfylkene (Oslo-Akers
hus, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag). I forhold til 
befolkningsgrunnlaget har imidlertid disse bransjene fortsatt størst rela
tiv betydning i "distriktsfylkene" Hedmark, Oppland, Sogn og Fjorda
ne og Møre og Romsdal. 

Perioden samlet (1984-92) (se figur 3.1) har sysselsettingsveksten vært 
konsentrert til fylkene Vestfold og Hedmark8

, og i noe mindre grad 
· Sogn· og Fjordane. ·Ettersom: produksjonens- og . sysselsettingsfordelin
gen i kjøtt- og meieribransjene i -stor grad har vært karakterisert som et 
"nasjonalt nullsumspill", har en slik regionalt konsentrert vekst · derfor 
gitt nedgang i andre regioner. Særlig gjelder dette Østfold (kjøttfored
ling), Oppland (slakteri), Nordland og Troms (slakteri, kjøttforedling, 
meieri) . 

Splitter vi den regionale utviklingen i to fireårsperioder (figur 3.2), ser 
vi at bransjene i perioden 1984-88 hadde vekst i flere fylker enn fylker 

8Begge lokaliteter for kjøttsamvirkets store investeringer de senere årene; Vestfold-Buske
rud Slakteri/Sem og Red-Opp/Rudshøgda. 
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Figur 3.1 
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med nedgang. Det var allerede da tendenser til ujevn regional utvikling 
med en kraftig vekst i Vestfold (slakteri), som ga simultan nedgang i 
nabofylkene (Buskerud, Telemark). I perioden 1988-92 er det nedgang 
i flertallet av fylkene, og få fylker har vekst. Særlig sterk vekst får da 
Hedmark (kjøttforedling) og delvis Sogn, mens nabofylkene Oppland 
og Hordaland, Møre samt Østfold får sterk nedgang. 

Figur 3.2 
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Regional sysselsettingsendring i slakteri-, kjøtt- og 
meieriindustrien, relativ endring 1984-92. (SSB
industristatistikk) 
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3.1 Slakteri 

Slakteriproduksjon betyr her slakting, samt skjæring og foredling 
(salting, røyking, frysing) i tilknytning-til slakterivirksomheten. 
Kjøttsamvirket har omlag 80 prosent av det norske slakterimarkedet. 
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3 .1.1 Sysselsettings- og bedriftsutvikling 

Sysselsettings-og bedriftsutviklingen i slakteriene er karakterisert ved 
stabilitet, selv om det har vært en viss strukturrasjonalisering i perioden 
1984-88; 

TabelL3.2 Sysselsettings- qg bedrjftsutvik/,ing 1984-1992. Slakterier 

1984-88 1988-92 1984-92 
1992 %-endring/år %-endring/ år abs.endr. 

Sysselsatte .. 4.874 - 0,2 -0,8 - 201 
Bedrifter .. . 92 -2,4 -1,0 -14 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Slakteriene har i perioden entydig gått mot større anlegg, selv om gjen
nomsnittsstørrelsen fortsatt er relativt beskjeden i europeisk og nordisk 
målestokk9 (tabell 3. 3) . 

Tabell 3.3 Gjennomsnittlig bedriftsstruktur 1992 og endring 1984-1992 

1992 1984-92 1984-92 

Ansatte pr. bedrift . . . 
Tonn pr. bedrift . . . . 

53 
4611 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

abs. endring/ år 

0,6 årsverk 
175 tonn 

3 .1.2 Produksjon og økonomisk utvikling 

%-endring/ år 

1,3 
5,5 

Utviklingen i produksjonsvolum, både målt i mengde og verdi, har vært 
preget av en betydelig vekst i slakteriene i siste tiårsperiode (tabell 
3.4). 

Verdiskapingen til faktoipriser (bearbeidingsverdien) har også økt i 
slakterisektoren, noe som har sammenheng med at det foregår en øken
.de foredling i tilknytning til slakterianleggene. Når verdiskapingen målt 
i markedspriser har-økt så .kraftig sky1des imidlertid dette primært at 
bransjens støtteintensitet10 har blitt kraftig redusert· i perioden (se tabell 
3.5). 

Når det gjelder slakterienes produktivitetsutvikling (tabell 3.6) har den 
blitt klart forbedret med hensyn til vare- og arbeidsproduktivitet både 
målt i verdi og kvantum. 

9For internasjonal sammenlikning se Onsager (1994). 
10Støtteintensitet defineres som offentlige tilskudd minus avgiter i prosent av brutto
produksjonsverdien 
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Tabell 3.4 Kvantum (tonn), bruttoproduksjons- samt bearbeidingsverdi til 
faktor- og markedspriser (1000 kr faste 1992-priser). Slakteri
er 1992 og 1984-1992. 

1992 1984-92 1984-92 
abs.årlig 
endring 

rel. årlig 
endring 

Mengde, tonn -. . . . - . . . . . . . : 424.1841 

14.235.553 
1.508.266 
1.177.714 

10):1.74 
270.190 
22.813 
144.355 

3~0 % 
2,2 % 
1,6 % 

Bruttoproduksjon ....... . . 
Bearbeidingsverdi (faktor) ... . 
Bearbeidingsverdi (marked) . . . (631,1 %) 
I) Bruttomengde (Norsk Kjøttsamvirkets netto salgsproduksjon lå på omlag 200.000 t/1993) .. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

Tabell 3.5 Offentlige tilskudd, avgifter ol. (1000 kr., faste 1992-priser) 
og støtteintensitet i slakterier 1984 til 1992. 

1984 1988 1992 1984-92 
%-endring 

Tilskudd,avgifter o.l. 1.316.422 630.812 330.552 -72,8 
Støtteintensitet 10,9 4,9 2,3 -78,7 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Tabell 3.6 Utvikling i vare- og arbeidsproduktivitet 1984-1992. Slakterier 

VP: 

AP: 
AP: 

Bruttoproduksjon/ vare-
innsats ... . .... . .. . . 
Kvantum (tonn)/ årsverk .. 
Bearbeidingsverdi (faktor
pris, 1000 kr)/ årsverk .. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

1984 1992 1984-92 

1,00 
67,1 

263,9 

1,09 
87,0 

309,5 

relativ 
årlig endring 

1,1 % 
3,7 % 

2,2 % 

Tidligere analyser11 av produktivitetsutviklingen i -kjøtt- og slakteribran
sjen viser at en svak utvikling i totalproduktiviteten i perioden 1980-90, 
ikke kan tilskrives vare- eller arbeidsproduktiviteten, men må knyttes 
til fallende kapitalproduktivitet12 i periodene 1981-83, og 1985-88. 
Dette skyldes nok primært et periodisk høyt investeringsnivå, som ikke 
like raskt nedfelte seg i bedrede økonomiske resultater, men snarere i 
visse overkapasitetsproblemer på slaktesektoren. Det er dokumentert 
overkapasitet på slakting av svin og storfe i store deler av landet, 

11NIBR-rapport 1993:4, NTNF-rapportjuli 1991, Homb/Veie (1990). 
12Kapitalproduktivitet= bearbeidingsverdien til faktor priser/reell kapitalbinding. 
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spesielt i sentrale strøk (Homb & Veie 1990). I perioden 1988-90 har 
imidlertid kapitalproduktiviteten blitt noe forbedret, dels som følge av 
et noe avtagende investeringsnivå og en noe sterkere anleggssanering. 
Det har ikke vært mulig innenfor prosjektets rammer å se nærmere på 
kapitalproduktivitetens utvikling etter 1990. 

· Kostnadssituasjonen i slakterisektoren domineres helt av råvarekostna
dene, som utgjør omlag 90 prosent av vareinnsatsen13

• Både når det 
gjelder vareinnsats- og lønnskostnadsandel har det vært en viss ned
gang i perioden; 

Tabell 3.7 Lønnskostnadenes andel av bearbeidsingsverdien til faktorpri 
ser og vareinnsatsverdiens andel av bruttoproduksjonsverdien i 
slakterier 1984-1992 (%) 

1984 1992 
Lønnskostnadsandel . 
Vareinnsatsandel . . . 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

77,0 
90,0 

75,2 
89,7 

Nedgangen i vareinnsatsandelen har sammenheng med at råvareprisut
viklingen på kjøtt har vært moderat, mens konsumvareprisen på kjøtt 
har steget langt mer (se tabell, vedlegg). Den samlede lønnskostnads
andelen tildekker imidlertid svært store regionale variasjoner i slakteri
enes lønnsomhet målt etter overskudd etter lønnskostnader (se også 
figur 3.6). 

Figur 3.3 Økonomiske resultater og egenkapitalandel slakterier 
1981-1992. (SSB-Regnskapsstatistikk) 
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Når det gjelder slakterienes samlede lønnsomhet bruker vi altså total
rentabilitet, driftsresultatgrad og egenkapitalandel som indikatorer (se 

13NIBR-rapport 1993:4 
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figur over). Totalrentabilitet og driftsresultatgrad sier noe om hvordan 
avkastningen i bransjen utvikler seg, og om avkastningen er knyttet til 
utviklingen i driftsresultatene eller finansielle poster. Som det framgår 
av figur 3. 3, har totalrentabiliteten vært stabilt høy, men har vist en 
fallende tendens. Driftsresultatetgraden har ligget på et stabilt, lavt 
nivå., De økonomiske resultatene har altså-vært relativt stabile, selv om 
det er· en svakt :fillende tendens. Når det 'gjelder egenkapitalandelen har 
den utviklet seg sterkt i perioden 1988-92, og ligger på et høyt nivå. 

For å oppsummere produksjon og lønnsomhet har altså slakteribransjen 
hatt en betydelig vekst i produksjonsvolum (1984-92), stabilt høy av
kastning på totalkapitalen selv om nivået har vært noe fallende, noe 
som sannsynligvis skyldes overkapasitet i bransjen Gfr. Homb & Veie 
1990). Egenkapitalandelen har vært økende og bransjen har blitt 
tilnærmet støtteuavhengig i perioden. 

3 .1. 3 Regional struktur og utvikling 

Den regionale fordelingen av slakteri-sysselsettingen er ujevnt fordelt 
internt i Sørøst-Norge, men er jevnere fordelt i landet forøvrig. I Sør
øst-Norge er det en relativt sterk konsentrasjon til fylkene Østfold, 
Vestfold, Hedmark og Oslo/Akershus. Den regionale utviklingen viser 
at denne konsentrasjonen har blitt forsterket de senere år (1988-92), 
ved at disse fylkene har fått stort sett all veksten i landet. De fleste 
fylkene har nedgang (særlig sterk i Oppland og Buskerud). 

Figur 3.4 
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Regional sysselsettingsfordeling og -utvikling i prosent av 
landet. Slakterier 1984 og 1992. (SSB-industristatistikk) 
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Den regionale anleggsstrukturen (figur 3 .5) viser tendenser til et by
land-mønster; med "stor-slakteriene" (80-140 ansatte) "sentralt" (Øst-

. fold, Vestfold, Hordaland og Troms) og "småslakteriene" (under 30 
ansatte) i mindre sentrale strøk (Buskerud, Agder, Sør-Trøndelag og 
Finnmark). De største strukturendringene mot større enheter har også 
vært sentralt (Oslo, Vestfold, Hordaland og Troms). 
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Når det gjelder slakterienes lønnsomhet regionalt fordelt, kan vi bruke 
fylkesvis fordeling av lønnskostnadsandelen som en indikator (i fylker 
med negativ bearbeidingsverdi er bearbeidingsverdien satt lik 1) . Som 
det framgår av figur 3. 6 ser vi at lønnsomheten idag er positiv (under 
100 %) i alle fylker målt i faktorpriser, mens målt i markedspriser er 
bildet et helt annet. Vi ser da -at distriktsfylkene kommer absolutt 
dårligst ut i inea ·negativ·lønnsomhet ·(over 100 ·%). 

Figur 3.5 Gjennomsnittlig antall ansatte pr. bedrift, slakterier 1984 
og 1992 (SSB-industristatistikk) 
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Figur 3.6 Regional fordeling av lønnskostnadsandeler til markeds
og faktorpriser i slakterier 1992. (SSB-industristatistikk) 
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3.2 Kjøttforedling 

Kjøttforedling er all annen kjøttproduksjon enn slakting, dvs. produk
sjon av kjøtthermetikk, pølser, kjøttpålegg, kjøttdeig, ferdigvarer av 
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kjøtt m.m .. Kjøttsamvirket har 40-50 prosent av markedet, resten dek
kes av frittstående, private bedrifter. 

3 .2.1 Sysselsettings- og bedriftsutvikling 

Det har vært en markert skift i sysselsettingsnivået fra vekst til nedgang 
omkr.illg 1988 (tabell 3·.'8). ·Bransjen har også hatt en markert struktur
rasjonalisering, som har vært forsert de senere år: 

Tabell 3.8 Antall sysselsatte og antall bedrifter 1984-1992. Kjøttforedling 

1984-88 1988-92 1984-92 

Sysselsatte . . 
Bedrifter ... 

1992 

5.566 
185 

%-endring/ år 

1,1 
-1 ,8 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristaistikk 

%-endring/ år abs .endr. 

-2,3 - 308 
-2,6 -37 

Kjøttforedlingssektoren domineres av småbedrifter, selv om utviklingen 
har gått entydig mot noe større produksjonsenheter (tabell 3.9). 

Tabell 3.9 Gjennomsnittlig produksjonsvolum og sysselsatte pr. bedrift 
1984-1992. Kjøttforedling 

1992 1984-92 1984-92 

Ansatte pr.bedrift . . . 
Tonn pr.bedrift ... . 

30 
926 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

abs. endring/ år 

0,4 årsverk 
20 tonn 

3 .2.2 Produksjon og økonomisk utvikling 

%-endring/ år 

1,4 
2,7 

Kjøttforedling har hatt vekst i produksjonsvolum i perioden 1984-92, 
men en svakere vekst enn slakteriene (tabell 3.10). 

Tabell 3 .10 -Kvantum, bruttoproduksjons-· og bearbeidingsverdi til faktor
og markedspriser (faste 1992:..priser) 1984-1992. Kjøttforedling 

Mengde,tonn ... . ....... . 
Bruttoproduksjon, 1 OOOkr. . .. . 
Bearbeidingsverdi (faktorpris) . 
Bearbeidingsverdi (markedspris) 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

1992 1984-92 1984-92 rel. 

171.289 
8.513 .349 
1.656.293 
1.638.759 

abs.årlig 
endring 

232 
93.236 
13.141 
19.138 

årlig endring 

0,1 % 
1,0% 
0,7% 
1,1 % 
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Kjøttforedlingen henter også ut en relativt sett økende andel av verdi
skapingen direkte fra markedet, og støtteintensiteten har gått kraftig ned 
(se tabell 3.11). Bransjens støtteintensitet er nå meget lav, og betyde
lige under støtten til slakterisektoren. 

Tabell 3.11 Offentlige tilskudd, avgifter ol. (1000 kr" faste 1992-priser) 
· · og støtteiliterisiiet 1984-1992. Kjøttforedling 

1984 1988 1992 1984-92 
relativ endring 

Tilskudd,avgifter m.m . . 61.632 43.028 17.534 -71,6 % 
Støtteintensitet . . . . . . . 0,8 0,5 0,2 -73,1 % 
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Utviklingen i vare- og arbeidsproduktiviteten har vært relativt svak for 
kjøttforedlingsproduksjonen, og f.eks. svakere enn for slakteriene 
(tabell 3.12). 

Tabell 3.12 Vare- og arbeidskraftproduktivitet 1984-1992. Kjøttforedling 

VP: 
AP: 
AP: 

Bruttoproduksjon/ vareinnsats 
Kvantum (tonn)/årsverk .... 
Bearbeidingsverdi (faktorpris i 
1000 kr)/ årsverk ....... . 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikken 

1984 1992 1984-92 

1,24 
28,9 

266,5 

1,24 
30,8 

297,6 

rel.endr. pr.år 
0,0 % 
0,8 % 

1,5 % 

Tidligere analyser14 av produktivitetsutviklingen i kjøtt- og slakteribran
sjen viser at en svak utvikling i totalproduktiviteten i perioden 1980-90, 
ikke kan tilskrives vare- eller arbeidsproduktviteten, men må knyttes til 
fallende kapitalproduktivitet15 i periodene 1981-83, og 1985-88. 

14NIBR-rapport 1993:4, NTNF-rapportjuli 1991, Homb/Veie (1990). 
15Kapitalproduktivitet= bearbeidingsverdien til faktorpriser/reell kapitalbinding. 
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Tabell 3.13 Lønnskostnadenes andel av bearbeidingsverdien til faktorpriser 
og vareinnsatsens andel av bruttoproduksjonsverdien i 
kjøttforedling 1984-1992. Prosent 

Lønnskostnadsandel . . . . . . . . . . . . 
Vareinnsatsandel . . . -: . . . . . . . . -. . 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk. 

1984 1992 
70,5 
80,2 

70,8 
80,6 

Kostnadsstrukturen (tabell 3.13) domineres også i denne bransjen av rå
varekostnader, som står for omlag 90 prosent av vareinnsatsen16

• Kost
nadsstrukturen har vært relativt stabil både målt i vareinnsats- og lønns
kostnadsandel. 

Råvareprisene har som vi tidligere har omtalt steget langt mindre enn 
konsumprisindeksen på kjøtt. Den samlede lønnskostandsandelen for 
kjøttforedlingsbransjen tildekker imidlertid betydelige regionale varia
sjoner i lønnsomhet målt etter overskudd etter lønnskostnader (se figur 
3.10). 

Når det gjelder kjøttforedlingsbransjens økonomiske resultater viser 
figur 3. 7 at totalrentabiliteten har vært høy og stigende i perioden. 
Dette skriver seg som vi ser delvis fra en driftsresultatgrad som har 
vært stabil og stigende. Egenkapitalandelen ser vi også har utviklet seg 
sterkt og ligger på et høyt nivå i slutten av perioden. Noe av forklarin
gen til denne gode lønnsomheten i bransjen finnes sannsynligvis i en 
ujevn prisutviklingen på benholdvis råvarer og sluttprodukter, hvor sist
nevnte har hatt en langt sterkere prisutvikling(+ 31 % , 1985-90) enn på 
råvarene ( +8 % ,1985-90). 

16NIBR-rapport 1993:4 
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Figur 3.7 Økonomisk resultat og egenkapital 1981-1992, 
kjøttforedling. (SSB-Regnskapsstatistikk) 
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For å oppsummere produksjon og lønnsomhet har kjøttforedlings
bransjen hatt en svak vekst i produksjonsvolum (1984-92), både målt i 
kvantum og verdi. Lønnsomheten har imidlertid vært god målt i avkast
ning på totalkapitalen, noe som skriver seg fra gode driftsresultater som 
igjen primært er knyttet til en gunstig prisutvikling. Bransjen har hatt 
en høy egenkapitalandel, særlig mot slutten av perioden, og er tilnær
met helt støttuavhenging. 

3.2.3 Regional struktur og utvikling 

Sysselsettingen i kjøttforedlingen er jevnt regionalt fordelt (figur 3. 8) 
til alle landets fylker, selv det et visst tyngdepunkt i storbyfylkene (Os
lo/ Akershus, Østfold, Rogaland, Sør-Trøndelag). Den regionale utvik
lingen har også vært relativt stabil mellom fylkene, selv om enkelte, 
både sentrale og mindre sentrale fylker, har hatt klar vekst (Hedmark, 
Sogn, Vestfold, Rogaland), mens enkelte sentrale fylker (Østfold, Os
lo/ Akershus) har hatt klar nedgang. 

Den regionale anleggsstrukturen (figur 3. 9) viser imidlertid store varia
sjoner, men som ikke følger et by-land-mønster. Mens "stor-bedrif-

-- tene" (60-80 ansatte) primært er lokalisert i er Hedmark, Telemark, 
Sogn og Sør-Trøndelag, er "små-bedriftene" (under 20 ansatte) lokali
sert både sentralt og mindre sentralt (Oslo, Oppland, Buskerud, 
Agder, Hordaland, Nordland, Troms). De største strukturendringene 
(relativ endring i gj.snittlig bedriftsstørrelse) har skjedd i Akerhus, 
Hedmark, Telemark, Agder og Troms. 

Når det gjelder kjøttforedlingsbransjens lønnsomhet regionalt fordelt 
viser den fylkesvis fordelingen av lønnskostandsandelen at lønnsomhe
ten idag er positiv (under 100 % ) i alle fylker anten vi måler i faktor
eller markedspriser (figur 3 .10). 
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Figur 3.8 
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Figur 3.9 
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Figur 3.10 
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Regional sysselsettingsfordeling i prosent av totalen for 
landet i kjøttforedling 1984 og 1992 (SSB, Industristati
stikk) 

I~ ::: I 20 

18 

16 

14 

u 
10 

4 

" ..,, 
fJ 5 <i. 

~ 8' 
"' 

~ ~ " e, ~ 
bO bO ..,, 

~ ~ § ~ ~ fJ ..,, 
~ Ol Ol 

~ bO Ol 
0 ..,, ] .~ "' 

..,, 
i:: < bO c c 

~ ~ " " i:: ~ 
z " J, 

Gjennomsnittlig antall ansatte pr. bedrift på fylkesnivå , 
kjøttforedling 1984 og 1992 (SSB, Industristatistikk) 
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Lønnskostnadenes andel av bearbeidingsverdien til mar
keds- og faktorpriser regionalt i kjøttforedling 1992. 
(SSB, Industristatistikk) 
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3.3 Meieri 

Meieriproduksjon består her av all produksjon av meierivarer, som 
konsummelk, smør, ost, tørrmelk m.m., samt iskrem. Meierisamvirket 
har nær 100 prosent markedsandel på de "store" melkeproduktene. 

Sysselsettingsnivået har vært relativt stabilt i meierisektoren i perioden 
1984-92, men det skjer et klart skift mot redusert sysselsetting omkring 
1988. Tilsvarende gjelder for bedriftsstrukturen, som har vært relativt 
stabil fram til 1988, hvoretter det skjer en markert strukturrasjonalise
ring (tabell 3.14). 

Tabell 3.14 Sysselsettinigs- og bedriftsutvilding 1984-1992, meierier 

1984-88 1988-92 1984-92 

Sysselsatte . . 
Bedrifter ... 

1992 

5.869 
163 

%-endring/år 

0,3 
-1,0 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

%-endring/ år abs.endr. 

-1,9 -416 
-4,7 -55 

Meieribedriftene har gått entydig mot noe større anlegg både målt i 
ansatte og produksjonsmengde (tabell 3 .15). 

Tabell 3.15 Gjennomsnittlig antall ansatte og produksjonsvolum pr. bedrift 
1992 og endring 1984-1992. Meierier 

1992 1984-92 1984-92 

Ansatte pr. bedrift . . . . 36 
1000 liter /pr. bedrift . . 11. 362 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

Abs. endring/ år 

0,9 
295 

- --

3 .3 .2 Produksjon og økonomisk utvikling 

%-endring/år 

3,0 
3,3 

Produksjonsvolumet i meieribransjen (tabell 3 .16) har hatt en liten 
nedgang, med gjenomsnittelig 0,7 prosent pr. år (1984-92). Denne ned
gangen skyldes i første rekke konsummelk (-0,9 %), mens det har vært 
økning for "småprodukter" som kondensert melk/tørrmelk/kasein (7, 8 
%) og iskrem (14,6 %). Også bruttoproduksjonsverdien (faktorpriser) 
har vært preget av stagnasjon og svak nedgang de siste ti årene 

Meieribransjen har hele tiden hatt en relativt høy støtteintensitet, selv 
om i støttenivået er redusert over tid (tabell 3 .17). 
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Tabell 3 .16 Kvantum (1000 tonn), beutorpoduksjonsverdi og bearbeidings
verdi til faktorpriser 1992 og utvilding 1984-1992 (1000 kr. 
faste 92-priser ). Meierier 

1992 1984-92 1984-92 

Kvantum (1000 liter) 
Bruttoproduksjonsverdi . . . 
Bearbeidingsverdi (faktorpris) 

1.851.952 
16.028.643 
1.857.579 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

absolutt årlig relativ årlig end-
endring ring 

-13.818' - 0,7 % 
-263.467 - 0,5 % 
-34.559 -1,6 % 

Tabell 3.17 Offentlige tilskudd, subsidier ol (1000krfaste1992-priser) og 
støtteintensitet i meierier. 

1984 1988 1992 1984-92 re
lativ end
ring(%) 

Tilskudd,subsidier m.m 
Støtteintensitet 

5.055.728 4.373.508 2.310.703 -54,3 
40,1 35,1 16,9 -61,3 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Når det gjelder utviklingen i vare- og arbeidsproduktiviteten (tabell 
3 .18) skal man i meieriene være noe forsiktig med å bruke verditall, 
ettersom de her er så sterkt påvirket av administerte priser og ulike 
støtteordninger. Ved å bruke faktorpriser (dvs. inkludert tilskudds- og 
subsidielementene), samt produsert kvantum som mål, vil manimidler
tid kunne få et visst uttrykk for utviklingen. Generelt viser da tallene 
en relativt svak utvikling i vare- og arbeidsproduktivitet målt i verdi, 
mens i kvantum blir bildet noe mer positivt. 

Tabell 3.18 Vare- og arbeidsproduktivitet i meierier 1984 og 1992 

VP: Bruttoproduksjon/ vareinn-
sats ......... ·-. .. -· . 

AP: 1000 l./årsverk ...... 
AP: Bearbeidingsverdi (fak-

torpris 1000 kr)/ årsverk 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

1984 1992 1984-92 

1,15 
312 

339,6 

1,13 -
316 

316,5 

relativ årlig 
endring 

-0,2 .% 
0,1 % 

-0,9 % 

Tidligere undersøkelser (Brathaug & Harildstad 1990) viser at utvik
lingen i total faktorproduktivitet har vært tilnærmet lik null i årsgjen-
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nomsnitt over tidsperioden 1972-87. Andre analyser17 viser en svak 
utvikling i totalproduktiviteten i perioden 1980-90, som tilskrives 
periodevis svak kapitalproduktiviteten18

, og særlig i årene 1986-88. 
Dette skyldtes nok primært det høye investeringsnivået i nye anlegg/ 
bygninger som nådde en topp i disse årene. Disse investeringene ga 
først og fremst økt- teknisk effektivitet , mens den økonomiske effekti
viteten ble svekket-ved at man avviklet nedskrevne-arilegg og bygget 
nye moderne anlegg, som isteden var svært kapitalkostnads-krevende19

• 

Det er også hevdet at denne utviklingen ikke skyldes anleggstrukturen i 
seg selv, men driften ved det enkelte anlegg20

• Et vedvarende fall i 
kapitalproduktiviteten som fører til et langvarig fall i totalproduktivi
teten vil imidlertid lett kunne tvinge fram ytterligere sturkturrasjonali
sering i bransjen. 

Når det gjelder kostnadsstrukturen er råvarekostnadene helt domine
rende (85 prosent av vareinnsatsen21

). Som vi ser av tabell 3.19 har 
vareinnsatsandelen vært stabil, noe som vi tilskriver moderat råvare
prisutvikling. Når det gjelder lønnskostnader ser vi imidlertid at en 
relativt økende andel av overskuddet går med til dette 

Tabell 3.19 Lønnskostnadenes andel av bearbeidingsverdien til faktorpriser 
og vareinnsatsens andel av bruttoproduksjonsverdien (prosent) 
1984 og 1992. Meierier 

Lønnskostnadsandel . . . . . . . . . . . 
Vareinnsatsandel . . . . . . . . . . . . . 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, industristatistikk 

1984 

69,3 
87,2 

1992 

76,8 
88,4 

Prisutviklingen på melkeråvarer (+34%, 1985-90)22
, har hatt samme 

stigningstakt som konsumprisutviklingen ( + 18 % 1985-90), men har 
vært noe mindre enn forbrukerprisene på melkeproduktene melk, fløte, 
ost (+43 %, 1985-90). Den samlede lønnskostandsandelen for meierie
ne tildekker imidlertid betydelige regionale variasjoner i lønnsomhet 
målt etter overskudd etter lønnskostnader (se figur 3 .14). 

Når det gjelder .analyser av lønnsomhetsutviklingen skal man være 
forsiktig med å bruk SSB-data til kategoriske slutninger om meieri-

17NIBR-rapport 1993:4, NTNF-rapport juli 1991, Homb/Veie (1990). 
18Kapitalproduktivitet= bearbeidingsverdien til faktor priser/reell kapitalbinding. 
19 Hoveid 1989. 
20 Steen 1991 
21 NIBR-rapport 1993:4 
22se tabell i vedlegg 
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bransjen, som i så liten grad har en fri prisdannelse på råvarer og 
sluttprodukter. Resultattallene som SSB presenterer, inkluderer etter
skuddsbetalingen til bøndene i overskuddet. Etterskuddet betales ut i 
forhold til resulatet før årsoppgjørsdisposisjoner. Meieriene betrakter 
dette som en kostnad i forbindelse med råvareinnkjøpet, mens SSB 
behandler dette som en-del av-resultatet. Derfor blir driftsresultat, ut
bytte og· årsoverskudd-i -denne-bransjen urinielig høyt. Når ·vi likevel 
velger å presentere tallene, er det fordi de gir indikasjoner om egen
skaper og tendenser i bransjen over tid . Dataene bør imidlertid ikke 
sammenliknes med andre bransjer. 

Figur 3.11 Utvikling i økonomisk resultat og egenkapital, meierier 
1981-1992. (SSB-Regnskapsstatistikk) 

25 ····•••·••· ··••••···· •• ••········· ··•••·· ···· ···•·•··· ······· •·• 

20 

.... 15 ·-· · -··- -··--· --··· ------ ---·- -- --- -- Driftsresultatgrad 

1 -D- Totalrentabilitet 

10 ---+- Egenkaptalaroel 

5 ............................... . 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Som vi ser av figur 3 .11, har totalrentabiliteten vist en fallende ten
dens. Dette må delvis tilskrives fallende driftsresultater. Egenkapital
andelen er det imidlertid ikke noe problem med, og den viser et sterkt 
økende tendens. 

For å oppsummere produksjon og lønnsomhet har altså meieriene hatt 
et svakt fallende produksjonsvolum (1984-92), både målt i kvantum og 
verdi. Bransjen har vært, og er fortsatt relativt støtteintensiv, selv om 
støtten har blitt redusert. Totalrentabiliteten har vist en klart fallende 
tendens,· som -delvis· må-tilskrives relativt svekkede-driftsresultater. 
Også produktvitetsutviklingen i bransjen har vært svak både i arbeids
og kapitalproduktivitet. Beregninger som er foretatt indikerer at de 
høye kostandsandelene for råvarer hemmer den samlede 
faktorproduktivitet i bransjen (Brathaug & Harildstad 1990). 

3. 3. 3 Regional struktur og utvikling 

Sysselsettingen i meieriene er jevnt regionalt fordelt (figur 3.12), 
bortsett fra et par fylker med svært liten sysselsetting (Vestfold, Øst
fold). Den regionale utviklingen er også preget av relativt små 

NIBR-oppdragsrapport 1994 



endringer, selv om det er en viss positiv omfordeling til enkelte fylker 
(Oppland, Agder, Hordaland), og tilsvarende negativ omfordeling i 
andre sentrale og mindre sentrale fylker (Oslo/Akershus, Vestfold, 
Nord-Trøndelag, Nordland). Det eneste fylket med vekst de seneste 
årene (1988-92) er Oppland ("oste-fylket"). 

·Figur 3 .12 · Regiorial fordeling av sysselsettingen i meierier 1984 og 
1992. Prosent av landet ialt. (SSB, Industristatistikk) 

20 

§ 
20 

18 18 

16 16 

14 
84 

14 

12 u 
10 10 

4 4 

2 

:lj .E ~ "' "' ~ li! "' 6. j 
bO bO "' il ~ 5 Ci ~ ~ ~ 

~ ~ "' 0 " " ti ~ ti ~ bO 

" Vl "' "' 'E 0 

J lSl ~ 
~ > .: bO ~ ~ ~ 
~ [! 0 

~ " 0 

"' "' ~ z 
0 .;, z -,; 
0 

Meierienes anleggsstruktur (figur 3.13) har store regionale variasjoner 
m.h.t. bedriftsstørrelser, som delvis er knyttet til sentralitet. "Stor
anleggene" (60-70 ansatte) er mer sentralt lokalisert (Akershus, 
Hordaland, Agder), mens "små"-meieri (under 30 ansatte) er spredt i 
distriktene (Oppland, Vestfold, Telemark, Nordland, Finnmark). De 
største strukturendringene (målt i relativ endring i gjennomsnittlig 
bedriftsstørrelse) har skjedd i Hedmark, Agder, Hordaland og Sogn, 
hvor det entydig har gått mot større anlegg. 

Figur 3.13 
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Når det gjelder meierienes lønnsomhet målt i lønnskostandsandelen er 
det store regionale variasjoner. Som det framgår av figur 3.14 går alle 
fylkene med "overskudd etter lønnsutgifter" (dvs. andel på under 100% 
i figur 3.14) målt i faktorpriser, mens målt i markedspriser (dvs. uten 
statlige tilskudd) vil dette bildet bli radikalt endret, med en negativ 
lønnsomhet for -flertallet av fylkene, og særlig -negativt for distriktsfyl
kene23. 

Figur 3.14 Lønnslwstnadsandeler til markeds- og faktorpriser i 
meierier 1992 
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3.4 Oppsummering av historisk utvikling og dagens 
situasjon 

3 .4 .1 Slakteri 

Slakteribransjen består av 92 bedrifter og 4900 årsverk (1992) . På 
landsbasis har bransjen helt til de senere år vært preget av et stabilt 
sysselsettingsnivå, bedriftsstruktur og regional fordeling. Det har 
imidlertid vært en økende regional konsentrasjon internt i Sørøst-Norge 
·fra distriktsfylkene til Østfold, Vestfold, .(Sør-) Hedmark og Oslo/ 
Akershus. 

Det har utviklet seg relativt store regionale variasjoner m.h.t. slakteri
anleggenes størrelse, som delvis følger en by-land-profil. "Stor"-slakte
riene (80-140 ansatte) er i hovedsak lokalisert sentralt i landsdelene 

23Enkelte av fylkene har iflg. SSB-dataene negativ bearbeidingsverdi (verdiskaping) til 
markedpriser. Til framstilling i figuren har vi satt verdiskapingen i disse fylkene lik tallet 
1, som innebærer at lønnskostnadsandelen blir positiv men langt over 350 prosent. 
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(Østfold, Vestfold, Hordaland,Troms). "Små"- slakteriene (under 40 
ansatte) er sterkest representert i typiske distriktsfylker (Oppland, 
Buskerud, Agder, Møre, Finnmark). 

Når det gjelder produksjon og økonomiske resultater, har bransjen hatt 
betydelig årlig vekst i produksjonsvolum (1984-92), både· målt i kvan
tum og bruttoprodulcsjon.· Veksten i -verdiskaping hår imidlertid vært 
svakere. Bransjens økonomiske resultater kan karakteriseres ved en 
stabilt høy avkastning på totalkapitalen, men nivået har vært fallende. 
Driftsresultatene har vært stabilt lave (i forhold til annen nærings
middel- og øvrig industri). Fallet i totalavkastning kan ikke bare knyt
tes til svekkede driftsresultater, men må også skrive seg fra såkalte 
finansielle poster o.l. Her er det et spørsmål om overkapasitetsproble
mene (Homb & Veie 1990) som bransjen slet med i denne perioden 
også har påvirket totalavkastingen negativt. Bransjens egenkapitalandel 
har imidlertid vært høy og sterkt økende i perioden 1988-92. Bransjen 
har også omstilt seg fra å være sterkt støtte-avhengig i første halvdel av 
1980-tallet, til å bli tilnærmet støtte-uavhengig i første halvdel av 1990-
tallet. Til tross for en noe svekket totalrentabilitet, viser altså de økono
miske indikatorene at bransjen totalt sett ikke er i noen dårlig økono
misk posisjon tidlig på 1990-tallet. 

Det er imidlertid slik at de samlede økonomiske indikatorene dekker 
over betydelige regionale variasjoner i lønnsomhet. Dette kommer 
fram når vi ser på den regionale profilen på lønnskostandsandeler (både 
til faktor og markedspriser). Først og fremst kommer det da fram at i 
alle fylker er det positiv lønnsomhet når vi inkluderer stalige tilskudd 
og avgifter (faktorpriser), mens når vi ser bort i fra disse tilskuddene 
og måler i markedspriser kommer de fleste fylkene negativt ut og stort 
sett alle de typiske distriktsfylkene (Hedmark, Oppland, Agder, Sogn 
og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finn
mark). 

3 .4.2 Kjøttforedling 

Kjøttforedlingsbransjen består av 185 bedrifter og 5600 årsverk (1992) . 
. På landbasis har bransjen i perioden 1984-92 hatt et stabilt syssel
settingsnivå, en liten reduksjon i antall bedrifter og en stabil regional 
fordeling. Det skjer imidlertid et markant skift i bransje-utviklingen 
omkring 1988, hvor den går fra sysselsettingsvekst til -nedgang og en 
forsert strukturrasjonalisering med hensyn til antall bedrifter. Selv om 
utviklingen entydig har gått mot større produksjonsanlegg, er bransjen 
forsatt helt dominert av småbedrifter. Den regionale fordelingen er 
relativt jevn (i relasjon til-slakteriene) og utviklingen har vært stabil i 
store deler av landet. Det som har vært av vekst har vært konsentrert 
både til sentrale fylker og distriktsfylker (Hedmark, Sogn og Fjordane, 
Vestfold, Rogaland), mens tilbakegangen har vært sterkest i sentrale 
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områder (Østfold, Oslo/ Akershus). Totalt sett har altså utviklingen vært 
karakterisert ved en desentralisert regional profil (og i kontrast til 
"sentralsieringen" i slakterisektoren). 

Strukturrasjonaliseringen i bransjen har imidlertid ført til økende 
regionale variasjoner i-produksjons-anleggenes størrelse, men følger i 

- liten grad en'by-1and-profil (som slakteriene gjør). ·11 stor-bedriftene" 
(60-80 ansatte) er sterkest lokalisert til Hedmark, Telemark, Sogn og 
Fjordane og Sør-Trøndelag. Mens småbedriftene (under 20 ansatte) 
har en jevnere fordeling mellom sentrale fylker og distriktsfylker (Oslo, 
Oppland, Buskerud, Agder, Hordaland, Nordland og Troms). 

Bransjen hatt en beskjeden vekst i produksjonsvolum (1984-92), både 
målt i kvantum og verdi. Verdiskapingen har også utviklet seg relativt 
svakt. Bransjens økonomiske resultater kan karakteriseres ved en stabilt 
høy avkastning på totalkapitalen og driftsresultatene, og tendensen har 
vært økende (i motsetning til slakteri). Bransjens egenkapitalandel har 
også vært god og sterkt økende mot slutten av perioden. Videre har 
bransjen redusert sin støtte-avhengighet betydelig og er idag tilnærmet 
helt støtteuavhenging. Totalt sett har kjøttforedling altså vært en næring 
med god lønnsomhet knyttet til gode driftsresultater. Dette igjen er 
primært knyttet til en relativt gunstig prisutvikling på foredlede varer 
vs. råvarer, og ikke produktivitetsforbedringer eller vesentlig økt verdi
skaping. De økonomiske indikatorene viser imidlertid at bransjen som 
helhet ikke står i noen dårlig økonomisk posisjon ved inngangen til 
første del av 1990-tallet, selv om dette i hovedsak skyldes prisutviklin
gen i det norske konsummarkedet. 

De samlede økonomiske resultatene dekker over visse regionale varia
sjoner i lønnsomhet målt etter lønnskostnadsandeler (både markeds-og 
faktorpriser), men de regionale variasjonene er langt mindre enn for 
slakteriene. Uansett om vi måler i markeds- eller faktorpriser kommer 
alle fylkene ut med positiv lønnsomhet i kjøttforedlingsbransjen (i sterk 
kontrast til slakteriene). 

3.4.3 Meieri 

Meieribransjen består av 163 bedrifter og 5900 årsverk (1992). På 
landsbasis var bransjen fram til 1988 karakterisert ved stabilt sysselset
tingsnivå, bedriftsstruktur og regional fordeling. Etter 1988 skjer det et 
markert skift mot redusert sysselsetting, strukturrasjonalisering og noe 
økende regional differensiering. Den regionale fordelingen av sysselset
tingen har imidlertid vært ielativt stabil i perioden under ett (1984-92), 
som indikerer at reduksjonen av anlegg ikke har ført til en tilsvarende 
reduksjon i sysselsetting. Det har vært en særlig negativ omfordeling 
av sysselsatte fra Oslo/Akershus, Vestfold, Nord-Trøndelag og Nord
land, mens Oppland ("oste-fylket" - det eneste med absolutt vekst), 
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Agder og Hordaland har hatt en positiv omfordeling. Andre studier24 av 
meierindustrien har dokumentert en sentraliserende omfordeling av 
arbeidsplasser fra distriktene til storbyregionene i perioden 1980-90. 

Det er betydelige regionale variasjoner i anleggsstørrelse i meierisek
toren, som delvis følger et by-land-mønster. Dette innebærer at "stor
bedriftene1' (60-70 ·ansatte) primært er sentralt lokalisert (Akershus, 
Hordaland, Agder), mens "små-bedriftene" (under 30 ansatte) har en 
noe sterkere desentralisert lokalisering (Oppland, Vestfold, Telemark, 
Nordland, Finnmark). 

Meierisektoren har hatt svakt avtagende produksjonsvolum (1984-92) 
målt i verdi og mengde. Verdiskapingen (faktorpriser) har også vært 
fallende. Totalrentabiliteten har også hatt en fallende tendens. Dette 
skriver seg dels fra noe svekkede driftsresultater. Bransjens kapitalpro
duktivitet har også utviklet seg svakt. Selv om bransjen har blitt mindre 
støtteintensiv over flere år, har den fortsatt et relativt høyt støttenivå. 
Egenkapitalandelen som har utviklet seg positivt, og er sånn sett den 
eneste positive økonomiske indikatoren i perioden 1984-92. Totalt sett 
viser de økonomiske indikatorene at meieribransjen har en tendens til 
fallende avkastning på totalkapitalen og svekkede driftsresultater, selv 
om egenkapitalandelen har vært gunstig. 

De samlede økonomiske resultatene for meieriene dekker over store 
regionale variasjoner i lønnsomhet målt etter lønnskostnadsandeler (til 
markeds- og faktorpriser). Målt i faktorpriser har alle fylkene positiv 
lønnsomhet, mens målt i markedspriser har de fleste fylkene negativ 
lønnsomhet. Som for slakteriene er det imidlertid distriktsfylkene som 
gjennomgående kommer dårligst ut i lønnsomhet i meierisektoren (Hed
mark, Oppland, Buskerud,Telemark, Agder, Hordaland, Sogn og Fjor
dane, Møre og Romsdal, Trøndelag. Nordland, Troms og Finnmark.) 

24NIBR-Rapport 1993;4 
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4 Beregning av EU-virkninger for 
kjøtt- og meieriindustrien 

4 .1 Innledning 

Et EU-medlemsskap vil kunne resultere i betydelige endringer i pris
nivået for landbruksprodukter - både for råvarer og foredlede produk
ter. Med utgangspunkt i industristatistikken er det mulig å anslå 
gjennomsnittlige priser for drøyt 160 foredlede landbruksprodukter 
innenfor kjøtt- og meieriproduksjon, beregnet som forholdet mellom 
salgsverdi og omsatt mengde av hvert produkt. 

Med utgangspunkt i de estimerte prisene, har Landbrukets utrednings
kontor, i samarbeid med Norsk Kjøtt og Norske Meierier, anslått hvor
dan prisene på norske produkter vil kunne komme til å endres dersom 
vi blir medlemmer av EU. Dette er gjort for aggregerte varegrupper av 
foredlede landbruksprodukter. 

De ulike næringers følsomhet for et disse prisendringene er beregnet i 
et virkningsalternativ. Dette sees i forhold til et basisalternativ, som 
likner på situasjonen pr. i dag, men hvor aktiviteten i "ulønnsomme" 
bedrifter er trukket fra25

• I tillegg er følsomheten for enkelte sentrale 
forutsetninger diskutert i noe detalj, dels verbalt og dels ved å foreta 
beregninger med nye forutsetninger på sentrale områder. 

I analysen har vi som hovedforutsetning regnet med at foredlingsgraden 
i de tre næringene er gitt, og at prisen på vareinnsats endres proporsjo
nalt med prisen på foredlede produkter. I virkningsaltemativet har vi 
·regnet med at EU-tilpasningen fører -til redusert norsk primærproduk
sjon. Dette er antatt å ville slå direkte ut i kjøtt- og meieriindustrien 
som redusert volum her. Særlig er dette relevant for slakterier og 
meierier, som har stor grad av avhengighet til råvareproduksjon og 
domineres av samvirkebedrifter. Deler av kjøttforedlingsindustrien vil 
kunne klare å kompensere redusert lokal (regional, nasjonal) tilgang 
med import. Det er imidlertid krevende å arbeide i de internasjonale 
råvaremarkedene for kjøtt fordi dette krever spesiell kapitalstyrke og 
kompetanse mm. Dette er nærmere drøftet i avsnitt 4.6. 

25Basisalternativet kan oppfattes som utviklingen ved EØS/GATI 
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4.2 Modellen 

Vi har konstruert en beregningsmodell basert på sentrale regnskaps
sammenhenger slik de framkommer i industristatistikken. Disse sam
menhengene er gitt i figur 4.1, der modellens relasjoner er framstilt 
grafisk. Modellen .gjelder for hver av de tre næringene som er analysert 

I , • • . l 

(slakterier, kjøttforedling og meierier). Pilene i figuren illustrerer sam-
menhengene mellom de ulike variablene. Da det er virkningene av 
prisendringer på ulike varer vi er interessert i, har vi valgt å splitte 
bruttoproduksjonen i inntekter fra varesalg og andre inntekter. Dette er 
som en forenkling gjort på nasjonalt nivå. Inntekter fra varesalg fram
kommer ved å summere verdien av salg av hver enkelt vare (pris 
multiplisert med mengde). Andre inntekter er estimert som bruttopro
duksjonsverdi fratrukket inntekter fra varesalg. Når prisene endres, 
tillegges de estimerte andre inntektene verdien av varesalg etter 
prisendring. 

Figur 4.1 Gra.fisk illustrasjon av modellen 

NASJONALT NIVÅ 

Inntekter fra 
varesalg 

Bruttopro· 
duksjons· 

verdi 

Andre inn· 
tekter 

REGIONALT NIVÅ 

Vare· 
innsats 

Brutto pro· 
duksjons· 

verdi 

Bearbeidings· 
verdi (mark.pris) 

Bearbeidings· 
erdi (faktorpris) 

Syssel· 
setting 

Lønns· 
utgifter 

Bruttoproduksjonsverdien (inntekter fra varesalg og andre inntekter) er 
fordelt på regioner (fylker) med utgangspunkt i faste andeler estimert 
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fra industristatistikken i basisåret (1992). De øvrige variablene bereg
nes på regionalt nivå med utgangspunkt i nivået for 1992. Lønnssatsen 
er beregnet som totale lønnsutgifter dividert med antall sysselsatte i 
basisåret. I modellen benyttes denne satsen (multiplisert med sysselset
ting) til å estimere total lønnsutgift etter prisendringen. Dersom 
arbeidskraftsproduktiviteten er fast, vil endret bruttoproduksjonsverdi 
også resultere i endret-sysselsetting - og dermed 'i endrede lønnsutgifter 
når prisen på salg av varer fra næringa endrer seg. Verdien av vareinn
satsen i hver region er hentet direkte fra industristatistikken. Denne 
verdien kan endres etter som mengden av og/eller prisen på vareinnsats 
endres. Bruttoproduksjonsverdi fratrukket vareinnsats gir bearbeidings
verdien til markedspris i hver region. Det som benyttes til avlønning av 
de primære produksjonsfaktorene er bearbeidngsverdien til faktorpris, 
som framkommer ved å legge subsidier næringen mottar til og trekke 
avgifter som betales fra bearbeidingsverdien til markedspris. Netto sub
sidiesats i hver region er estimert i basisåret som differansen mellom 
bearbeidingsverdien til faktorpris og bearbeidingsverdien til markeds
pris. I beregningene kan utviklingen i nettosubsidiene knyttes til utvik
lingen i bruttoproduksjonsverdi, eller de kan endres annerledes om 
ønskelig. En sentral variabel i analysen vil være driftsresultatet, som er 
det som er tilbake til avlønning av kapital når de sysselsatte er lønnet. 
Et negativt driftsresultat medfører at bedriftene i næringen får proble
mer med å avlønne kapitalen, og at de må få ned lønnskostnadene eller 
legge ned virksomheten. 

4.2.1 Detaljert gjennomgang av modellens relasjoner 

Likning ( 4 .1) sier at vareinnsats (VI) pluss verdiskapning (V) gir total 
bruttoproduksjonsverdi (X). I (4.1) er verdiene beregnet til markedspri
ser. 

X=VI+V (4.1) 

Verdier for disse variablene kan hentes direkte fra industristatistikken. 
Som det .framgår .ovenfor,· produserer kjøtt- og .meierisektorene en rek
ke varer. For hver ,vare er.omsatt mengde .målt i kroner (Xj) -bestemt 
som pris (Pj) multiplisert med omsatt mengde (Mj) målt i fysiske ter
mer (kilo eller liter), vist i likning (4.2) 

(4.2) 

Xj og Mj er kjent fra industristatistikkens varetall og kan brukes til å 
estimere en (fra statistikken ukjent) enhetspris. Summeres verdien av 
alle varer som produseres i en sektor, får en total salgsinntekt fra pro-
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duksjon. I tillegg kan det være en del andre inntekter, bl.a. arbeid 
utført hos andre, leieinntekter o.l. som gjør at bruttoproduksjonsverdien 
i en sektor avviker fra salgsinntekten fra produksjon. Likning (4.3) 
viser at bruttoproduksjonsverdien består av salgsinntekt fra produksjon 
pluss andre inntekter (SI). 

X = L ~ + SI = L pj . ~ + SI (4.3) 
j j 

Total salgsverdi og bruttoproduksjonsverdien er kjent fra industristati
stikken. Ved å se på differansen mellom (4.1) og (4.3) kan en beregne 
totale andre inntekter SI. 

Ved hjelp av (4.2) og (4.3) kan en bestemme SI og Pj (for alle j) i hver 
av de tre sektorene (øvrige variabler er kjent fra statistikken). Endrede 
priser (for gitt omsatt mengde i fysiske termer) på en eller fler varer 
slår gjennom (4.2) og (4.3) ut i endret bruttoproduksjonsverdi (gitt at 
også SI er fast). For at oppsummeringsbetingelsen (4.1) skal gjelde, vil 
enten verdien av vareinnsatsen VI og/eller av verdiskapningen V måtte 
endres. Modellen tar ikke automatisk hensyn til at VI kan endres, dvs . 
vi har valgt V som residualt bestemt for gitt VI i (4.1). Virkningene i 
modellen går m.a.o. fra prisendringer via bruttoproduksjonsverdi til 
endret verdiskapning. Det er lagt opp til at en simultant med prisend
ringene kan endre VI. Fortsatt vil V bestemmes residualt, men størrel
sen på endringen i V er i stor grad avhengig av endringene i VI. En 
kan selv velge hvorvidt verdien av vareinnsatsen endres proporsjonalt 
med endringen i bruttoproduksjonsverdi eller om den endres med en 
gitt prosent. 

Andre mulige endringer 

Når prisen på en vare går ned, vil en bedrift sannsynligvis endre sitt 
tilbud av varen i samme retning som prisendringen. Det er derfor lagt 
opp til at man simultant kan endre mengden som tilbys av hver vare. 
Virkningene· av-redusert -pris og redusert mengde med samme prosent 
er den samme for verdien av varesalget. Dersom omsatt mengde går 
ned, vil dette sannsynligvis få konsekvenser også for næringenes bruk 
av vareinnsats. Det er derfor lagt opp til at man i modellen kan velge å 
endre verdien av vareinnsatsen proporsjonalt med verdien av endret 
produksjonsverdi eller av endret varesalg. Man kan også velge åla 
vareinnsatsen endres med en annen rate enn produksjonsverdi eller 
varesalg. En kan for eksempel tenke seg at prisen på vareinnsats ikke 
endres, og at det derfor kun er mengden av vareinnsats (målt i fysiske 
termer) som påvirker utgiftene til dette. Det er derfor lagt opp en ruti
ne der verdien av vareinnsatsen endres proporsjonalt med mengden av 
varesalget målt i fysiske termer. Den siste endringsmuligheten det er 
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lagt opp til, er at en selv kan velge en rate for endring av verdien av 
vareinnsats. En slik sats må i så fall estimeres på siden av modellens 
muligheter. 

Næringenes inntekter utenom salg (SI i (4.3)) kan i modellen beholdes 
fast i kroner, ·. eller de kan endres proporsjonalt med endringene i 
bruttoproduksjonsverdi: En · kan også ·endre disse med en · gitt prosent. 

Sysselsetting og lønnsutgifter 

Industristatistikken gir tall for antall sysselsatte og for bedriftenes 
(næringenes) totale lønnsutgifter. Lønnsutgiftene består av alle godtgjø
relser til de ansatte, inkludert arbeidsgiveravgift og netto tilskudd til 
lavtlønnsfondet samt løpende pensjonsutbetaling til tidligere ansatte. 
V ed å dividere lønnsutgiftene (W) med antall sysselsatte (N) i hver 
næring, kan en beregne en gjennomsnittlig årlig lønnssats (w): 

w 
w 

N 
(4.4) 

Lønnssatsen i (4.4) er et uttrykk for de ulike næringenes utgifter ved å 
bruke arbeidskraft. Utgiftene pr. sysselsatt overvurderes dersom f.eks. 
bruken av overtid går ned, dersom forholdet mellom antall heltids- og 
deltidssysselsatte går ned eller dersom pensjonsutbetalingene fra bedrif
ten går ned. 

I beregningene er totale lønnsutgifter beregnet ved å multiplisere antall 
sysselsatte med lønnssatsen. Lønnssatsen kan endres ved å legge inn en 
endringsrate. Endret lønnssats kan for eksempel være et resultat av 
lønnsforhandlinger, eller av at andre faktorer (f.eks. arbeidsgiveravgif
ten) endres. 

Antall sysselsatte er som nevnt hentet direkte fra industristatistikken. 
Det er vanlig å anta at sysselsettingen i en næring avhenger av produk
-sjonen i næri_ngen. I -modellen er det lagt opp til to alternativer når det 
gjelder mulige sysselsettingsendringer. Den enkleste varianten er å anta 
at sysselsettingen er proporsjonal med produksjonsvolumet, dvs. at 
produktiviteten er fast. Når volumet går ned, vil også sysselsettingen gå 
ned i dette tilfellet. I modellen er det alternativt lagt opp til at en skal 
kunne endre sysselsettingsnivået eksogent. Økt produktivietet er en 
måte å forsøke å få bukt med kostnadene i de ulike næringene på der
som inntektsmulighetene ·svekkes i framtiden. Spesielt innenfor nærin
ger med sterk markedsmakt (som ulike deler av landbrukssamvirket) vil 
relativt høye inntekter gi rom for høyere kostnader (f.eks. gjennom 
mange sysselsatte) og lavere produktivitet enn i næringer der bedriftene 
tilpasser seg mer marginalt. Økt konkurranse og lavere priser på fored-
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lede landbruksprodukter vil således kunne komme til å framtvinge økt 
arbeidskraftproduktivitet (dvs færre sysselsatte pr. produsert enhet) i 
kjøtt- og meieriindustrien - noe som vil kunne tas hensyn til ved å 
endre sysselsettingen i modellen eksogent. 

· Nærmere om verdiskapning 

Verdiskapningen (eller bearbeidingsverdien) i en bedrift eller næring 
beregnes på to måter i industristatistikken. Likning (4.1) definerer 
bearbeidingsverdien i en næring til markedspriser. Myndighetene 
subsidierer og avgiftsbelegger ulike næringer ulikt - noen er netto støt
temottakere, mens andre er netto avgiftsbetalere. Bearbeidingsverdien 
tilfaktorpriser (VF) er definert i (4.5) som bearbeidingsverdien til mar
kedspriser (V) tillagt netto subsidier (subsidier S minus avgifter A). 

VF = V+ (S - A) (4.5) 

Avgiftene i (4.5) er beregnet eksklusive merverdiavgift, investeringsav
gift og arbeidsgiveravgift. I modellen er netto subsidiesats i hver 
næring estimert med utgangspunkt i likning (4.5). Det er lagt opp til at 
en kan enten velge å knytte utviklingen i nettosubsidiesats for hver 
næring opp mot utviklingen i bruttoproduksjonsverdi, en kan holde 
bruttobeløpet fast eller en kan velge å endre subsidiesatsen. Dersom 
nettosubsidiene i en næring reduseres med 100 prosent, vil S-A = 0 og 
bearbeidingsverdien til faktorpriser blir lik bearbeidingsverdien til 
markedspriser. 

Bearbeidingsverdien til faktorpriser brukes til avlønning av de primære 
innsatsfaktorene arbeidskraft og kapital. Vi kjenner lønnsutgiftene i de 
ulike næringene. Lønnskostnadsandelen C[) defineres som totale lønnsut
gifter i dividert med bearbeidingsverdien til faktorpriser. Dersom l = 1 
benyttes all verdiskapning i bedriften til dekning av lønn. 

l= w 
VF 

(4.6) 

(1-Z) blir da, dersom en inkluderer kapitalslit, den delen av verdiskap
ningen som brukes til avlønning av kapital (driftsresultatet - D). 

D = (1 - l) · VF = VF - W (4.7) 

Negativt driftsresultat i en næring innebærer at det ikke er nok penger 
til å avlønne kapitalen i næringen. Det innebærer at kostnadene må 
kuttes for at næringen skal kunne overleve på sikt. 
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Likning ( 4. 7) gjelder for alle bedrifter. Kostnadsstrukturen kan variere 
betydelig innenfor en næring. Vi har derfor foretatt en gjennomgang av 
driftsresultatet (lønnskostnadsandelen) for alle bedrifter i utgangspunk
tet (1992), se avsnitt 4.3. Selve modellberegningene foretas på fylkes
nivå, og "problemregionene" defineres således som de regionene 
(fylkene) som har negativt driftsresultat etter prisendringene totalt sett. 

4. 3 Driftsresultatet i utgangspunktet 

Som nevnt foran er kjøtt- og meieriindustrien (SNI 3111 og 3112) ana
lysert for tre hovedsektorer. SNI 3112 (meieriprodukjson) er beholdt, 
mens 3111 er splittet i slakterier (31111) og øvrig kjøttforedling. Det er 
flere måter å definere bedrifter med potensielle overlevelsesvansker på. 
Som det framgår av avsnitt 4.2, benyttes verdiskapningen til faktor
priser til avlønning av de primære produksjonsfaktorer arbeidskraft og 
kapital. Dersom lønnsutgiftene er større enn eller lik verdiskapningen 
til faktorpriser, vil bedriften måtte hente penger til avlønning av ar
beidskraft utenfra (fra fonds eller ved å låne). Det vil derfor ikke være 
noe tilbake til avlønning av kapitalen, og en bedrift med et slikt nivå på 
verdiskapningen vil enten måtte legge ned eller foreta betydelige 
strukturelle endringer på sikt. I andre bedrifter vil verdiskapningen til 
faktorpriser være negativ. Dette er et enda større problem, idet det da 
verken er penger til å avlønne arbeidskraft eller kapital i bedriften og 
alt må hentes utenfra. Tabell 4.1 viser hvor mange bedrifter innenfor 
de tre sektorene som hadde negativ verdiskapning eller lønnskostnader 
større enn verdiskapning til faktorpriser i 1992. 

Tabell 4.1 Antall bedrifter med potensielle overlevelsesvansker målt etter 
verdiskapningen. Antall sysselsatte i bedriftene. 1992. 

Slakterier Kjøttforedl. Meierier Sum 

Verdiskapning < 0 
Ant. bedrifter 0 0 3 3 
Ant. sysselsatte . . 0 0 88 88 

------------------------------------------------------------- ----------Lønnsutg ~ verdiskapning 
Ant. bedrifter . . . 15 16 23 54 
Ant. sysselsatte . . 339 213 401 953 

Sum 
Ant. bedrifter . . . 15 16 26 57 

Ant. sysselsatte . . 339 213 489 1041 
------------------------------------------------------------- ----------Pst. av total 

Ant. bedrifter . . . 
Ant. sysselsatte . . 

16,3 
7,0 

Kilde: Industristatistikken 1992, egne beregninger 

8,6 
3,8 

16,0 
8,3 

13,0 
6,4 
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Tabellen viser at ca 13 prosent av alle bedrifter, tilsvarende omtrent 
6,5 prosent av antall sysselsatte, i kjøt- og meieriindustrien, har for 
liten verdiskapning (til faktorpriser) til å kunne drive med den samme 
kostnads- og/eller inntektsstrukturen på noe sikt. Det er gjennomgående 
bedrifter som er mindre enn gjennomsnittet (målt etter antall sysselsatte 

-pr. bedrift) som har størst problemer. Relativt sett er det flere bedrifter 
innenfor slakterier og meieriindustrien eim innerifot1qøttforedling som 
vil kunne få problemer ut fra vår definisjon. Det er få bedrifter der 
verdiskapningen er negativ; kun tre meierier. Problembedriftene er 
m.a.o. hovedsakelig bedrifter med høyere lønnskostnader enn verdi
skapning. 

4.4 Virkninger av et EU-medlemsskap for kjøtt- og 
meieriindustrien: Sentrale forutsetninger 

Analysen tar utgangspunkt i sentrale regnskapssammenhenger fra SSBs 
industristatistikk. Det konstrueres et basisalternativ basert på sammen
hengene i utgangsåret (1992). Vi har antatt at et medlemsskap i EU 
fører til visse prisendringer på landbruksprodukter. Dette får konse
kvenser for tilpasningen til kjøtt- og meieriindustrien; for deres inntek
ter, utgifter og for sysselsetting. For å nå fram til kvantifiserte resulta
ter for regional fordeling av virkningene av et medlemsskap, har en 
vært nødt til å foreta en rekke forutsetninger. Vi har valgt å se bort fra 
tidsperspektivet - det vil si at vi ikke ser på ulike tregheter i bedriftenes 
tilpasninger eller på eventuelle overgangsordninger som tilbys fra EUs 
side eller nasjonalt i forbindelse med Norges inntreden i unionen. Dette 
innebærer at resultatene av analysen kan tolkes som virkningene for 
norsk kjøtt- og meiriindustri på litt sikt. 

4.4.1 Prisendringer ved et medlemsskap 

Skjerming av norske landbruksprodukter gjennom importrestriksjoner, 
subsidiering og markedskonsentrasjon innebærer at prisen på disse 
varene i Norge er relativt::høy, .sammenliknet med i andre europeiske 
land. Det er derfor grunn til å tro at et norsk medlemsskap i EU, der 
markedet for landbruksprodukter, og dermed konkurransen, utvides 
betydelig, vil resultere i redusert pris på de fleste norske landbrukspro
dukter. Hvor sterk reduksjonen blir, avhenger av en rekke forhold, og 
er relativt vanskelig å kvantifisere. 

Med utgangspunkt i industristatistikkens varetall, har NIBR beregnet 
prisene (inntekt pr. produsert enhet) for 160 foredlede landbrukspro
dukter pr. i dag (1992). Landbrukets utredningskontor, med bistand fra 
Norske Meierier og Norsk Kjøtt, har deretter anslått den prosentvise 
prisreduksjon man kan forvente for en rekke aggregerte varegrupper. 
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Tabell 4.2 Prosentvis prisreduksjonfor ulike grupper av foredlede land
bruksprodukter ved et EU-medlemsskap 

Varegruppe 

Oksekjøtt ......... . .... ... . ... . . .. . .. . 
Svinekjøtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S~µe- og geitekjøtt .. . ... . ..... : .. . . .. .. . . 
Hestekjøtt mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fjerfekjøtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pølser ol. . . .. ... ... . ... . . . ... . . . .... . . 
Annet tilberedt kjøtt, avfall mm. . ..... .... . .. . 
Melk, fløte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Myse .... ... .. . . ... .... .. .. .. . ..... . . 
Smør, melkefett . . . . ....... . ......... . .. . 
Ost, ostemasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Melk, myse (retur) .... ... .... .. .... .. .. . . 
Saft, juice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sauser . . . .. .. . . . ... .... .... .. . . . .. . . . 
Puddinger . . . . . . .. . . .... . . ...... ... .. . . 
Iskrem 
Kilde: Landbrukets utredningskontor, Norske Meierier og Norsk Kjøtt 

Reduksjon i % 
25 - 30 
40 - 50 

35 - 40 

20 

15 
15 
40 

50 

0 
40 

0 
0 
0 
0 
0 

Som tabell 4.2 viser, forventes relativt sterke prisreduksjoner på de 
ulike norske landbruksproduktene. Størst reduksjon vil det bli for 
svinekjøtt og for en del melkeprodukter, mens det forventes liten eller 
ingen prisendring for en del andre produkter. 

De aggregerte prisendringene i tabell 4.2 er lagt inn for en rekke av de 
160 produktgruppene fra industristatistikken. I de tilfeller der reduksjo
nen er gitt i et intervall, har vi benyttet det laveste tallet. Dette gjelder 
for en del av kjøttproduktene. Det er ikke lagt inn regionale variasjoner 
i prisendringene. 

4.4.2 Virkninger for produksjon 

Med utgangspunkt i industristatistikken, er produksjonsverdien estimert 
som inntekter av salg av foredlede landbruksprodukter pluss andre inn
tekter (se avsnitt 4.2). Når prisen på foredlede landbruksprodukter går 
ned, vil produsentene få lavere salgsinntekter pr. produsert enhet. Inn
tektene vil med andre ord bli lavere dersom produksjonskvantum opp
rettholdes. I tillegg vil norske produsenter kunne komme til å foreta en 
justering av produsert kvantum, målt i volum. Denne justeringen skyl
des dels at norske primærprodusenter vil levere mindre til foredlings
industrien, dels at konkurransen utenfra blir hardere og det blir lettere 
for norske konsumenter å kjøpe foredlede landbruksprodukter utenfra. 
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Med utgangspunkt i NILFs/SNFs anslag (EU-b-altemativet)26
, som er 

basert på en kostnadsoverveltningsmetode for endringer i produksjon 
pr. vareslag i råvareleddet, og ved å forutsette at all råvaretilgang i ut
gangspunktet tas hånd om av foredlingsleddet, har vi beregnet volum
endringer for produksjonen ved et EU-medlemsskap. Leveranseendrin
ger fra landbruket for produksjonsmelk (-30,9 %) , storfekjøtt (-28,1 
'%) , svinekjøtt C:-73 ;5 %) og sati (-43;9 %) ·er benyttet. · Sammen med de 
prisvirkningene som er skissert ovenfor (tabell 4.2), kan også virknin
gene for produksjonsverdien beregnes. Dette er gjort i tabell 4.3, der vi 
også har aggregert til tre hovednæringer. 

Tabell 4.3 Gjennomsnittlige pris-, volum- og verdiendringer ved et EU
medlemsskap fordelt på næringer. Prosent 

Prisendring 

Slakterier . . . . . . . . . . . . . 
Kjøttforedling . . . . . . . . . . 
Meierier ... . .. . . .. .. . . 
Kilde: Børve et.al . (1994) , egne beregninger 

-27,3 
-20,7 
-33,9 

Volumendring Verdiendring 

-36,2 -50,6 
-37,5 -48,6 
-27,5 -60,0 

Som tabellen viser vil det bli tildels betydelige endringer i omfanget av 
de tre næringene dersom NILFs/SNFs EU-b-altemativ legges til grunn. 
Prisene på sektornivå går gjennomsnittlig ned med mellom 20 og 34 
prosent. Volumet reduseres med noe mer enn prisreduksjonen for slak
terier og kjøttforedling, mens verdien av produksjonen (både for kjøtt
og meieriindustrien) reduseres med mellom 50 og 60 prosent. Verdien 
av produksjon av melkeprodukter vil bli mer redusert enn verdien av 
kjøttproduksjon. 

4.4.3 Virkninger for vareinnsats 

Dersom en forutsetter at foredlingsgraden før og etter en EU-tilpasning 
er den samme, vil volumet av vareinnsatsen endres proporsjonalt med 
volumet av produksjonen. Hvis man i tillegg antar at prisen på primære 
jordbruksprodukter går ·ned proporsjonalt med prisen på foredlede pro
dukter, vil verdien av vareinnsatsen gå ned proporsjonalt med verdien 
av produksjonen. Dette er valgt som hovedforutsetning i beregningene. 

Virkningene for verdiskapningen og driftsresultatet er følsom for hvilke 
forutsetninger en bruker her. En kan tenke seg at prisen på - og der
med verdien av - vareinnsats endres med en annen rate enn produk
sjonen. Verdiskapningen og driftsresultatet vil altså kunne bli større 

26Børve et.al. (1994). EU-b-alternativet inkluderer noe "nordlig støtte" i primærpro
duksjonen, men ingen "sørlig støtte" 
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eller mindre enn beregningene tilsier, avhengig av prisendringen på 
primær- i forhold til foredlede produkter. Foredlingsgraden på den 
annen side, dersom teknologien ikke endres og nye produkter ikke opp
står, påvirkes ikke av prisene i særlig grad. Det er derfor en realistisk 
forutsetning å anta at volumet av vareinnsats endres proporsjonalt med 
produksjC?nsvolumet i foredlingsbedriftene. 

4.4.4 Virkninger for sysselsetting 

Når produksjonen i foredlingsbedriftene reduseres, går også sysselset
tingsbehovet ned. Hvor sterk reduksjonen blir, avhenger av om produk
tiviteten endrer seg eller ikke. Vi har, som et hovedalternativ, valgt å 
holde gjennomsnittsproduktiviteten fast på fylkesnivå for hver av de tre 
sektorene. Produktiviteten er her definert som sysselsetting pr. produ
sert volumenhet. Fast produktivitet innebærer da at sysselsettingen 
reduseres proporsjonalt med volumet (tabell 4.3) i de tre næringene. 

Når vi antar uendret produktivitet, innebærer det at vi ser bort fra be
driftenes problemer med å redusere sysselsettingen proporsjonalt med 
produksjonsvolumet (bl.a. fagforeningers protester mot alle sysselset
tingskutt) så vel som deres muligheter til å benytte produktivitetsøkning 
til å kutte lønnsutgifter. Siden produksjonsvolumet i alle næringer pr. 
forutsetning reduseres relativt sett mindre enn verdien av produksjonen 
og vareinnsatsen, innebærer fast produktivitet (slik vi har målt det) at 
lønnsutgiftenes andel av verdiskapningen øker. Det kan finnes et poten
siale for bedriftene å effektivisere bruken av arbeidskraft, slik at lønns
kostnadene reduseres. Dersom dette er mulig, vil driftsresultatet øke, 
og de potensielle problemer bedriftene blir stående overfor ved en BU
tilpasning bli mindre. En slik strategi vil på den ene side føre til færre 
sysselsatte, men de arbeidsplassene som blir igjen, vil i mindre grad 
være utsatt for ytterligere påvirkninger utenfra. Strengt tatt vil bedrifte
ne, dersom de klarer å redusere lønnsutgiftene proporsjonalt like mye 
som produksjonsverdien, kunne beholde en like stor andel av verdi
skapningen til avlønning av kapital som før EU-tilpasningen. Resultatet 
blir da at (dersom alle bedrifter får til dette) antall bedrifter oppretthol
des, men at aktiviteten i bedriftene blir lavere. 

4.4.5 Forutsetninger for den regionale utviklingen 

Ovenfor har vi beskrevet de viktigste forutsetningene som er benyttet i 
beregningene og som er felles for all virksomhet i kjøtt- og melkefor
edlingsbedriftene. Virkningene av en EU-tilpasning på regionalt nivå er 
beregnet i to trinn. 
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Trinn 1 

Aktiviteten27 i alle bedrifter innenfor hver næring i et fylke, slik den 
framgår av industristatistikken, er lagt sammen, slik at vi har kommet 
fram til fylkesfordelt aktivitet i hver næring. 

Som beskrevet i ·avsnitt 4 .'3; finnes det en rekke ··bedrifter hvor, ifølge 
industristatistikken, verdiskapningen er negativ eller hvor lønnsutgiftene 
er større enn verdiskapningen. De kan defineres som problembedrifter, 
og vi har antatt at disse bedriftene vil forsvinne uavhengig av et eventu
elt EU-medlemskap. Aktiviteten i disse bedriftene er derfor trukket fra 
industristatistikkens tall for hvert fylke. Første trinn består således av å 
isolere de bedriftene i hvert fylke der verdiskapningen (til faktorpriser) 
er større enn lønnskostnadene i utgangspunktet. Siden denne utviklin
gen vil skje også utenfor EU, kan første trinn kalles for EØS-/GATT
løsningen. 

SSBs anonymitetskrav ved bruk av deres statistikker har medført at vi 
har måttet aggregere informasjon for enkelte fylker sammen. 

Trinn 2 

Med utgangspunkt i den lavere aktiviteten trinn 1 innebærer (i forhold 
til industristatistikkens tall), har vi beregnet virkningene av å innføre 
EU-priser på norske foredlede landbruksprodukter for hver næring. 
Dette er gjort med utgangspunkt i de pris-, volum- og verdiendringene 
som er oppsummert i tabell 4.3 og de forutsetningene som er beskrevet 
for øvrig i avsnitt 4.4. Disse forutsetningene gjelder de rzasjorzale virk
ningene av et medlemsskap. Nasjonale tall for bruttoproduksjonsverdien 
etter endringene er fordelt på fylker med hjelp av faste andeler (esti
mert i trinn 1) for hver av de tre næringene. Sysselsetting og vareinn
sats i hvert fylke er justert i forhold til hhv. de volumendringene og de 
verdiendringene som er beskrevet i tabell 4.3. Dette innebærer at fyl
kesvis arbeidskraftproduktivitet så vel som vareinnsatsandel er beholdt 
som i utgangspunktet . 

. Verdiskapningen til markedspriser i hvert fylke framkommer ved å 
trekke vareinnsatsen fra bruttoproduksjonsverdien. Deretter er fylkesvi
se nettosubsidier lagt til verdiskapningen til markedspriser. Dette gir 
verdiskapningen til faktorpriser i hvert fylke og hver næring. Nettosub
sidiene er her beregnet som en fast andel av bruttoproduksjonsverdien i 
hvert fylke. 

27Med aktitvitet menes her sysselsetting, bruttoproduksjonsverdi, vareinnsats, lønnsut
gifter og verdiskapning 
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Verdiskapningen til faktorpriser benyttes dels til avlønning av arbeids
kraft, dels til avlønning av kapital. Lønnsutgiftene er beregnet som en 
fylkesvis lønnssats (beregnet for hver næring med utgangspunkt i indu
stristatistikkens tall) multiplisert med antall sysselsatte. Det som blir 
tilbake av verdiskapningen til faktorpriser når lønnsutgiftene er trukket 
fra, brukes til avlønning-av kapital. 

Løsningen, slik den framkommer etter trinn 2, tar ikke spesielt hensyn 
til ulike faktorer som vil kunne påvirke den regionale profilen. Med 
høy støtte til "nordlig jordbruk" vil volumet i jordbruksproduksjonen 
opprettholdes i større grad i "distrikts"-fylker enn i sentrale strøk. 
Dette vil også kunne få konsekvenser for den regionale profilen i kjøtt
og meieriindustrien. På den andre side vil svakere lønnsomhet gi en 
sterkere strukturrasjonalisering i kjøtt- og meieriindustrien i distriktene 
enn i sentrale strøk, selv om primærproduksjonen opprettholdes. Netto
effekten er vanskelig å anslå og er derfor ikke forsøkt tallfestet. 

4. 5 Resultater av beregningene 

Nedenfor presenteres de mest sentrale resultater av beregningene. Vi 
har valgt å gå mer i detalj (dvs. for flere indikatorer) på nasjonalt nivå 
enn på regionalt nivå. Nasjonalt presenteres virkningene for en rekke 
økonomiske indikatorer (bruttoproduksjon, vareinnsats, sysselsetting, 
verdiskapning, lønnsutgifter og lønnskostnadenes andel av verdiskap
ningen), mens vi konsentrerer oss om sysselsetting og lønnskostnadenes 
andel av verdiskapningen regionalt. 

4.5 .1 Hovedresultater på nasjonalt nivå 

I tabell 4.4 er noen av hovedresultatene av analysen oppsummert på 
nasjonalt nivå. 1992-tallene viser dagssituasjonen slik den framkommer 
i industristatistikken, mens EU-kolonnen viser de beregnede resultatene 
av en EU-tilpasning etter at forutsetningene i avsnitt 4.4 er trukket inn. 

Ikke overraskende-viser tabellen at ·en EU-tilpasning fører til ·en betyde
lig reduksjon av aktiviteten ialle·tre næringer. Samlet bruttoproduk
sjonsverdi i alle næringer reduseres fra drøyt 36 mrd. kroner til i over
kant av 16 mrd. kroner. Reduksjonen består her dels i at ulønnsomme 
bedrifter i utgangspunktet forsvinner, dels i at vi har beregnet en relativ 
produksjonsreduksjon tilsvarende den som framgår av tabell 4.3. Verdi
skapningen synker mer enn lønnsutgiftene i alle næringer. Dette inne
bærer at lønnskostnadenes andel av verdiskapningen til faktorpriser 
øker, til dels betydelig, i alle næringer. Flere bedrifter vil med andre 
ord komme i faresonen for å bli ulønnsomme dersom våre forutsetnin
ger legges til grunn. Vi har ikke her tatt hensyn til utviklingen i netto-

NIBR-oppdragsrapport 1994 



Tabell 4.4 Noen sentrale økonomiske indikatorer for kjøtt- og meieri-
industrien før og etter en EU-tilpasning 

Slakterier Kjøttforedling Meierier 

1992 EU 1992 EU 1992 EU 

Bruttoproduksjonsverdi (mill kr) 14236 6451 8513 4180 13718 6050 

Vareinnsats (mill kr) . . ... . . 13058 5885 6875 3354 14171 6103 

Sysselsetting (ant.) . .. . .... 4874 - 2893 5566 - 3346 5869 3901 

Lønnsutgifter (mill. kr) . . . . .. 1134 673 1172 705 1427 949 

Verdisk. til mark.priser (mill.kr) 1178 575 1639 856 -453 -53 

Verdisk. til faktorpriser (mill.kr) 1508 707 1656 835 1858 917 

Lønnskostnadsandel (faktorpriser) 0,75 0,95 0,71 0,84 0,77 1,03 

Kilde: Industristatistikk 1992, egne beregninger 

subsidiene. Som det framgår av tabellen er verdiskapningen til faktor
priser betydelig høyere enn verdiskapningen til markedspriser i slakteri
ene og meieriene. Dersom nettosubsidiene blir mindre ved en EU-til
pasning, noe som er overveiende sannsynlig, vil lønnsutgiftenes andel 
av verdiskapningen øke i disse sektorene. I meierisektoren mottas bety
delige nettosubsidier, og verdiskapningen til markedspriser er negativ 
både før og etter en EU-tilpasning28

• 

Det viser seg at de største virkningene kommer i meierisektoren, i den 
forstand at lønnskostnadenes andel av verdiskapningen til faktorpriser 
etter en EU-tilpasning vil overstige 1,0 i denne sektoren. Også innenfor 
slakterier øker lønnskostnadsandelen betydelig. Bedriftene innenfor 
kjøttforedling vil derimot ikke merke en EU-tilpasning like sterkt, i den 
forstand at lønnskostnadenes andel av verdiskapningen fortsatt vil ligge 
godt under 1,0. Det må likevel understrekes at aktiviteten reduseres be
tydelig i alle næringene, og at nivået vil ligge godt under dagens der
som EU-tilpasningen blir slik vi har forutsatt. Aktiviteten, spesielt 
innenfor slakterier og meierier, vil dessuten kunne bli lavere dersom 
nettosubsidiene bortfaller. 

4.5.2 Regionale virkninger 

De nasjonale virkningene skjuler betydelige regionale forskjeller. Vi 
har valgt å presentere resultater for sysselsettingens regionale fordeling 
og for lønnskostnadenes andel av verdiskapningens regionale fordeling. 
Dette gjøres for hver av de tre næringene. Disse to indikatorene sier 
dels noe om aktivitetensnivået i fylkene før og etter en tilpasning til 
EU-priser, dels sier de noe om den regionale fordelingen av eventuelle 
problembedrifter (i den forstand at lønnskostnadsandelene er høye). På 
grunn av anonymitetskrav ved bruk av statistikken har vi måttet 

28 At tallverdien går ned har sammenheng med at aktiviteten i sektoren blir mindre 
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aggregere over flere fylker der hvor antallet bedrifter er lavt. Vi har av 
samme grunn heller ikke kunnet isolere virkningene for enkeltbedrifter 
i hvert fylke. Lønnskostnadenes andel av verdiskapningen må dermed 
benyttes til å definere potensielle problemregioner snarere enn til å 
definere de enkeltbedrifter som vil kunne møte avlønningsproblemer 
ved en EU-tilpasning. De regionale sysselsettingstallene, som består av 
·sysselsatte i ·prob1em- så~\rel som i sterke bedriftet, "vil dermed sannsyn
ligvis undervurdere snarere enn overvurdere virkningene av en BU
tilpasning på regionalt nivå. Dette kan, til en viss grad, naturligvis 
omgås ved å sette sysselsettingen i problemfylkene lik null. Vi vil da 
likevel få en skjev fordeling av sysselsettingen, dels fordi vi trekker fra 
for mange i problemfylkene, dels fordi vi ikke trekker fra noen i de 
fylker der de ulike næringene har god lønnsomhet. Derfor har vi valgt 
å la de regionalfordelte sysselsettingstallene fra tabell 4.4 suppleres 
med lønnskostnadsandeler. På den måten framkommer indikasjoner på 
sysselsettingens fordeling på regioner i tillegg til potensielle problem
regioner etter en EU-tilpasning. I tillegg til sysselsettingstall og forhol
det mellom lønnskostnader og verdiskapning til faktorpriser før og etter 
en EU-tilpasning, har vi valgt å presentere de samme tallene før en 
EU-tilpasning, men justert for "ulønnsomme" bedrifter. Disse tallene 
viser den regionale fordelingen av aktiviteten og den gjennomsnittlige 
lønnsomheten i bedrifter som i utgangspunktet er lønnsomme. 

Slakterier 

I tabell 4.5 har vi presentert sysselsettingen og forholdet mellom 
lønnsutgifter og verdiskapning til faktorpriser på regionalt nivå for 
slakteriene. Flest sysselsatte innenfor bedrifter som er kalt "ulønnsom
me" , eller bedrifter med potensielle overlevelsesvansker, finner vi i 
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Sysselsettingen 
vil derfor gå relativt sett mer tilbake i disse fylkene enn i andre fylker 
ved en EU-tilpasning. 

Den fylkesfordelte sysselsettingen etter en EU-tilpasning tar ikke 
hensyn til at det vil kunne hende at nye bedrifter får potensielle over-

. · levelsesvansker. Forholdet ·mellom · lønnsutgifter ·og verdiskapning 
antyder noe om lokaliseringen av bedrifter med potensielle overlevel
sesproblemer. Størst problemer vil slakteriene i Sør-Trøndelag kunne 
få, men også i Hordaland og Østfold er lønnsomheten relativt dårlig. 
Lønnsomheten er best i slakteriene i Hedmark og Oppland og i Troms 
og Finnmark. I de øvrige fylkene er lønnsomheten omtrent som for 
landsgjennomsnittet. Det er interessant å observere at, dersom en sam
menlikner 1992-situasjonen med situasjonen etter en EU-tilpasning, vil 
lønnsomheten verken gå ned i Agderfylkene eller i Møre og Romsdal. 
Aktiviteten, derimot, vil reduseres i alle fylker. 
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Tabell 4.5 Sysselsetting (antall) og lønnskostnadenes andel av verdiskap-
ningen tilfaktorpriser 1992, 1992 eksld. "ulønnsomme" bedrif-
ter, samt etter EU-tilpasning. Slakterier 

Sysselsetting Lønnskostnadsandel 
1992 Ekskl . EU 1992 Ekskl . EU 

ulønns . ulønns. 
Østfold .. . ...... 546 546 348 0,83 0,83 1,07 
Oslo og Akershus .. . 435 425 271 0,71 0,71 0,91 
Hedmark og Oppland 480 480 306 0,62 0,62 0,80 
Buskerud .. .. . . .. 84 84 54 0,66 0,66 0,86 
Vestfold . .. .. . ... 506 506 323 0,72 0,72 0,93 
Telemark ........ 0 0 0 
Agder .. . .. . . ... 67 40 26 1,01 0,76 0,99 
Rogaland .. . ... . . 572 542 346 0,75 0,73 0,94 
Hordaland ..... . . 458 458 292 0,81 0,81 1,04 
Sogn og Fjordande . . 268 198 126 0,85 0,78 1,00 
Møre og Romsdal . .. 254 146 93 0,97 0,81 0,97 
Sør-Trøndelag . . . . . 252 160 102 0,82 0,67 1,41 
Nord-Trøndelag .... 312 310 198 0,75 0,75 0,97 
Nordland .... . . .. 329 329 210 0,71 0,71 0,92 
Troms og Finnmark 311 311 198 0,67 0,67 0,87 
Ialt ............ 4874 4535 2893 0,75 0,73 0,95 
Kilde: Industristatistikk 1992, egne beregninger 

Kjøttforedling 

Tabell 4.6 viser fylkesfordelingen innenfor kjøttforedling. Her er det 
relativt få sysselsatte innenfor ulønnsomme bedrifter i utgangspunktet. 
Relativt sett flest i denne kategorien finner en i Agdelfylkene og Øst
fold. 

En EU-tilpasning gir også her sterk aktivitetsreduksjon i alle regioner, 
forutsatt at bransjene ikke kompenserer redusert nasjonal tilgang på pri
mærprodukter med ·økt råvareimport (se 4.1 og 4:6). På Tegionalt nivå 
er hovedinntrykket at lønnsomheten vil være sterk etter en EU-tilpas
ning, selv om denne næringen mottar mindre i nettosubsidier enn de to 
andre som er analysert. Spesielt sterkt står kjøttforedlingsindustrien i 
Østfold og Buskerud, men også i Sogn og Fjordane er lønnsomheten 
god. Svakest vil denne sektoren stå i Oslo og Akershus og i Vestfold 
ved en EU-tilpasning. 

Meierier 

I meierisektoren har flest regioner sysselsatte innenfor "ulønnsomme" 
bedrifter i utgangspunktet. Flest sysselsatte i denne kategorien finner vi 
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Tabell 4.6 Sysselsetting (antall) og lønnskostnadenes andel av verdiskap-
ningen til faktorpriser 1992, 1992 eks kl. "ulønnsomme " bedrif-
ter, samt etter EU-tilpasning. Kjøttforedling 

Sysselsetting Lønnskostnadsandel 
1992 Ekskl . EU 1992 Ekskl. EU 

ulønns. ulønns. 

Østfold . . .. . .... 673 614 384 0,53 0,51 0,61 
Oslo og Akershus . .. 823 796 498 0,83 0,83 0,99 
Hedmark og Oppland 764 753 471 0,72 0,71 0,87 
Buskerud . ..... . . 187 185 116 0,54 0,54 0,65 
Vestfold .... .. ... 266 266 166 0,83 0,83 1,00 
Telemark ... . . . .. 224 207 129 0,81 0,80 0,94 
Agder .... .. .... 212 148 93 0,87 0,73 0,91 
Rogaland .. . . . . . . 573 573 358 0,69 0,69 0,84 
Hordaland ....... 207 187 117 0,73 0,70 0,85 
Sogn og Fjordane . .. 301 301 188 0,60 0,60 0,73 
Møre og Romsdal .. . 255 255 159 0,67 0,67 0,81 
Sør-Trøndelag . . .. . 628 628 393 0,73 0,73 0,88 
Nord-Trøndelag . . . . 138 135 84 0,70 0,69 0,84 
Nordland . ... ... . 116 116 73 0,77 0,77 0,93 
Troms og Finnmark 199 189 118 0,75 0,73 0,90 
Ialt . .. ..... .. .. 5566 5353 3346 0,71 0,70 0,84 
Kilde: Industristatistikk 1992, egne beregninger 

i Hedmark/Oppland og Sogn og Fjordane, men til en viss grad også i 
Telemark, Sør-Trøndelag og Troms/Finnmark. 

En tilpasning til EU medfører at lønnsutgiftenes andel av verdiskap
ningen til faktorpriser øker betydelig i de fleste regioner. Lønnsomhe
ten blir m.a.o. lavere, og det er fare for at aktiviteten vil kunne reduse
res betydelig mer enn sysselsettingstallene i tabellen tyder på. Likevel 
vil lønnsomheten i både Telemark og Troms/Finnmark kunne øke ved 
en EU-tilpasning sammenliknet med utgangspunktet. For Telemarks del 
-har dette -sammenheng med -et sterkt -innslag av produksjon av iskrem, 
der lønnsomheten er sterk, mens hovedårsaken til den .gode lønnsomhe
ten i Troms/Finnmark er at næringen i denne regionen mottar betyde
lige nettosubsidier. Et bortfall av nettosubsidiene vil derfor påvirke 
lønnsomheten i Troms/Finnmark sterkt. Det samme gjelder for meierier 
i de fleste andre regioner, og da spesielt i distriktene. Dette tyder på at 
det vil kunne komme til å skje en betydelig strukturrasjonalisering i 
denne næringen over hele landet, og det er mulig at det blir svært lite 
aktivitet tilbake i framtiden. 
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Tabell 4.7 Sysselsetting (antall) og lønnskostnadenes andel av verdiskap-
ningen til faktorpriser 1992, 1992 eks kl. "ulønnsomme " bedrif-
ter, samt etter EU-tilpasning. Meierier 

Sysselsetting Lønnskostnadsandel 
1992 Ekskl. EU 1992 Ekskl. EU 

ulønns. ulønns. 

Østfold . . ... . ... 207 207 150 0,76 0,76 1,12 
Oslo og Akershus .. . 609 603 437 0,77 0,76 1, 11 
Hedmark og Oppland 823 722 523 0,71 0,64 1,13 
Buskerud ........ 246 246 178 0,72 0,72 1,07 
Vestfold ......... 78 78 57 0,64 0,64 0,95 
Telemark .. . ..... 203 157 114 0,73 0,67 0,69 
Agder . . ........ 393 384 278 0,79 0,79 1,12 
Rogaland ........ 564 564 409 0,74 0,74 1,09 
Hordaland ....... 623 623 452 0,84 0,84 1,24 
Sogn og Fjordane . . . 269 172 125 0,96 0,93 1,21 
Møre og Romsdal . .. 477 466 338 0,76 0,76 1,08 
Sør-Trøndelag . . . . . 499 407 295 0,80 0,70 0,83 
Nord-Trøndelag .... 342 304 220 0,80 0,73 0,83 
Nordland . .... . .. 261 236 171 0,76 0,66 1,37 
Troms og Finnmark 275 211 153 0,72 0,64 0,68 
Ialt ... . ...... . . 5869 5380 3901 0,77 0,73 1,03 
Kilde: Industristatistikk 1992, egne beregninger 

Oppsummering 

Beregningene viser at aktiviteten i kjøtt- og meieriindustrien vil gå 
kraftig tilbake ved et EU-medlemskap. Alt i alt vil sysselsettingen 
kunne gå tilbake med omtrent 3 8 prosent for landet ialt sammenliknet 
med 1992-situasjonen (34 prosent sammenliknet med EØS-/GATI
situasjonen). Reduksjonen varierer mellom de ulike regionene, avhen
gig av sammensetningen av bransjene regionalt og av andelen sysselsat
te i "ulønnsom" virksomhet i utgangspunktet. 

4.6 Virkninger av å endre sentrale forutsetninger 

Beregningene ovenfor er basert på en rekke forutsetninger som har til
dels avgjørende betydning for resultatene. Dette innebærer at utviklin
gen vil kunne avvike fra de tallene som er presentert. Nedenfor disku
teres derfor virkningene av å _endre noen av de mest sentrale premis
sene for analysen. 
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4.6.1 Redusert volum 

Forutsetningen om at produsert volum i kjøtt- og meieriindustrien vil 
gå ned ved et EU-medlemsskap er basert på at vi har antatt en tett 
kobling mellom primærproduksjon og kjøtt- og meieriindustrien. Det 
kvantitative anslaget for redusert volum er basert på EU-b-altemativet 
hos Børve et.al. (1994) og innebærer en rela:tivtkraftig reduksjon i 
jordbruksproduksjonen i Norge. 

Redusert produksjon av jordbruksprodukter i Norge innebærer at mat
vareimporten må øke. Vår antakelse om at redusert jordbruksproduk
sjon fører til like stor reduksjon i foredlingsleddet, innebærer implisitt 
at vi har antatt at all importøkning tas på ferdigvaresiden - dvs. går 
direkte til norske grossister/detaljister. Alternativt kunne en anta at 
produksjonsvolumet opprettholdes i foredlingsleddet - dvs. at kjøtt- og 
meieriindustrien importerer råstoff for å kompensere for redusert norsk 
råvareproduksjon. Dette fører til at sysselsettingen (siden produktivite
ten er konstant) i slakterier, kjøttforedling og meierier i utgangspunktet 
opprettholdes lik nivået før medlemskapet inngås (dvs. lik dagens 
situasjon eksklusive sysselsettingen i "ulønnsomme" bedrifter). Lønn
somheten vil gå ned sammenliknet med dagens nivå fordi verdiskapnin
gen blir lavere samtidig som lønnskostnadene forblir uendret, men den 
vil også svekkes noe sammenliknet med EU-situasjonen slik den er 
beskrevet i avsnitt 4.5. Dette vil igjen kunne føre til strukturendringer 
(færre bedrifter og økt produktivitet) i de tre sektorene. 

For slakterier og meierier vil nok import av vareinnsats bli liten. Dette 
skyldes flere ting. For det første domineres slakterier og meierier av 
samvirkebedrifter - dvs. de er koblet sammen med primærproduksjonen 
i større grad enn kjøttfordeling. For det andre er slakterier og meierier 
avhengig av ferskere råvarer enn foredlingsindustrien. For at slakterie
nes del er det et problem med importert av levende dyr. Kjøttfored
lingsindustrien vil lettere kunne kompensere redusert tilgang på råvarer 
(halvfabrikata) nasjonalt med importerte produkter. 

4.6.2 Produktivitetsendringer 

I våre beregninger har vi antatt at produktiviteten (antall sysselsatte pr. 
produsert enhet) opprettholdes på dagens nivå. Dynamiske kjøtt- og 
meieribedrifter vil sannsynligvis søke å øke produktiviteten når de ser 
at lønnsomheten svekkes ved et EU-medlemskap. I tillegg vil bortfall 
av de mest ulønnsomme bedriftene isolert sett føre til økt produktivitet. 
Høyere produktivitet innebærer at sysselsettingen reduseres sammenlik
net med beregningene i avsnitt -4.5 , at lønnskostnadenes andel av verdi
skapningen går ned - og at lønnsomheten øker. 
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Næringenes muligheter for produktivitetsøkning ligger bl.a. i de mulig
hetene som er for å utnytte stordriftsfordeler. Sammenliknet med en del 
kjøtt- og meieribedrifter på kontinentet, er stordriftsfordelene dårlig 
utnyttet i norske bedrifter, og derfor er det sannsynligvis effektiviser
ingspotensialer her. Dette vil, på den annen side, føre til økt geografisk 
konsentrasjon og-redusert sysselsetting i -kjøtt- og meierisektoren. 

4.6.3 Subsidiering 

Med utgangspunkt i industristatistikken har vi beregnet nettosubsidiene 
(subsidier minus avgifter) som de ulike næringene mottar. Nettosubsi
diene er beregnet som verdiskapningen til faktopriser minus verdiskap
ningen til markedspriser. Dette er gjort på regionalt nivå. Et fullt med
lemskap i EU vil resultere i endringer her. Dersom vi antar at netto
subsidiene settes lik null, blir verdiskapningen til faktorpriser lik verdi
skapningen til markedspriser, og verdiskapningen til markedspriser skal 
da brukes til å avlønne produksjonsfaktorene. I figur 4.2 har vi opp
summert hvilke utslag dette vil gjøre for lønnsomheten for kjøtt- og 
meieriindustrien i alt etter et EU-medlemskap. 

Figur 4.2 Lønnskostnadenes andel av verdiskapningen til faktor
priser og markedspriser ved et EU-medlemsskap. Kjøtt
og meieriindustrien ialt 
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Figuren viser at lønnsomheten reduseres betydelig i de fleste regioner 
dersom man sammenlikner situasjonen med og uten subsidiering. Flere 
regioner utpeker seg ved at lønnsomheten svekkes betydelig. Totale 
kostnader til vareinnsats i Nordland overstiger total produksjonsverdi, 
slik at verdiskapningen til markedspriser blir negativ ved et EU-med
lemskap. I Hedmark/Oppland (5,65), Møre og Romsdal (41,84) og 
Troms/Finnmark (7 ,26) sprenges grensen for figuren. De sterke utsla
gene i disse fylkene har sammenheng med at verdiskapningen til mar
kedspriser blir nær null når de tre næringene aggregeres. Spesielt gjør 
negativ verdiskapning til markedspriser i meierier og slakterier i en 
del regioner utslag. Sterkest rammes lønnsomheten i distriktene, mens 
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lønnsomheten i en del sentrale østlandsfylker (Østfold, Akershus/ Oslo 
og Vestfold) blir høyere når nettosubsidiene settes lik null. 

Konsekvensene av dette kan bli at kjøtt- og meieriindustrien i de fleste 
norske distriktsfylker forsvinner dersom det ikke skjer en betydelig 
effektivisering av produksjonen, og at produksjonen konsentrereres til 
en del sentrale fylkerpå'Østlanaet. -Spesielt sterkt vil meieriene, men 
også tildels slakteriene, i distrikts-Norge rammes av et bortfall av 
subsidier. Kjøttforedlingsindustrien er ikke så subsidieavhengig og vil 
derfor i mindre grad påvirkes av endringer i støttereglene. 

4.6.4 Nasjonal støtte til "nordlig jordbruk" 

EU-forhandlingene innebærer at såkalt nordlig jordbruk vil kunne få 
driftsstøtte også dersom Norge blir medlemmer av EU. Dette kan også 
få konsekvenser for foredlingsindustrien i distriktene. På den ene side 
vil en opprettholdelse av primærproduksjonen på dagens nivå innebære 
at bønder i nordlige strøk vil kunne levere (tilnærmet) samme kvantum 
som i dag til foredlingsindustrien i landsdelen. Konsekvensene av dette 
vil kunne være at foredlingsindustrien her klarer seg bedre enn antydet 
ovenfor. På den annen side er foredlingsbedriftene små i distriktene, og 
lønnsomheten er dårligere i mange bedrifter i denne delen av landet enn 
i mer sentrale strøk. Små endringer i lønnsomheten vil derfor kunne få 
som konsekvens at foredlingsindustrien sentraliseres internt i landsde
len, eventuelt til andre landsdeler. Nettoeffekten for den regionale 
fordelingen av kjøtt- og meieriindustrien er vanskelig å tallfeste. 

4.6.5 Overgangsordninger 

I beregningene har vi ikke lagt inn spesielle virkninger av den nasjona
le omstillingsstøtten til næringsmiddelindustrien som er vedtatt. Denne 
vil bli iverksatt uavhengig av medlemskap. Kjøtt- og meieriindustrien 
vil motta en begrenset del av denne pakken. Pakken vil kunne gjøre 
næringen mer konkurransedyktig gjennom tiltak til FoU, viderefored
ling og strukturrasjonalisering. Støtten skal ikke brukes til å øke kapasi
teten. 

4.7 Oppsummering 

Våre beregninger viser de regionale virkningene av nye, EU-tilpassede 
priser på kjøtt- og meieriprodukter for sysselsetting og for lønnsomhet i 
næringene målt som lønnskostnadenes andel av verdiskapningen. Vi har 
forsøkt å isolere virkningene av endrede priser og har ikke tatt hensyn 
til at EU-tilpasningen også får konsekvenser for netto støttenivå i de 
ulike næringene. 
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Beregningene tyder på at et eventuelt medlemsskap i EU, som også 
innebærer redusert råvareproduksjon, vil få betydelige konsekvenser 
for aktiviteten i slakterier, kjøttforedling og meierier over hele landet. I 
tillegg vil lønnsomheten, målt som lønnskostnadenes andel av verdi
skapningen til faktorpriser, påvirkes negativt. Dette vil kunne føre til 
sterkere regional konsentrasjon, spesielt innenfor slakting og melke
produksjon. Dersom en·i-t:illegg tar hensyn til af ·både slakterier og 
meierier er betydelige netto mottakere av overføringer fra myndighete
ne, og at det er overveiende sannsynlig at overføringene vil reduseres, 
er det klart at lønnsomheten i disse to næringene vil bli ennå noe min
dre enn våre tall tyder på. De beregnede negative virkningene for kjøtt
foredling er mer usikre fordi redusert nasjonal råvaretilgang i større 
grad kan kompenseres med import enn i meierier og slakterier. 

Ved å endre de forutsetningene som ligger til grunn for beregningene, 
vil naturligvis også konklusjonene bli annerledes. Det bør derfor 
understrekes at de tallmessige resultatene i avsnitt 4.5 må tolkes med 
forsiktighet og i lys av diskusjonen av forusetningene i avsnitt 4.6. 
Hovedinntrykket er likevel at et EU-medlemsskap vil innebære omstil
ling og strukturrasjonalisering, lavere lønnsomhet og sysselsetting 
innenfor kjøtt- og meieriindustri både i forhold til i dag og i forhold til 
en EØS-/GATT-situasjon. 
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5 Sammenfatning 

5 .1 Rammebetingelsene 

En EØS/GATT-situasjon muliggjør nasjonal skjerming av kjøtt- og 
meieriindustrien, basert på høye importavgifter. GATT-avtalen påleg
ger oss imidlertid en kvoteimport på 3-5 prosent på enkelte kjøtt- og 
meieriprodukter, men forøvrig påvirker EØS- og GATT-avtalene ikke 
tilgangen på norske råvarer til industri. Dette innebærer at en EØS- og 
GATT-situasjon gir relativt moderate endringer i rammebetingelsene 
for norsk kjøtt- og meieriindustri i avtaleperioden (fram til år 2001). 
Det er imidlertid knyttet usikkert til hva som kommer til å skje med 
GATT-avtalen etter første avtaleperiode, og om det kan man bare 
spekulere. Det er imidlertid klart at overgangen til et tollbasert import
vern vil kunne gjøre det lettere i neste forhandlingsrunde å gå videre 
med økte krav til støtte- og avgiftsreduksjoner. Et tollbasert importvern 
vil også kunne synliggjøre det nasjonale skjermingsnivået bedre og 
kunne påvirke den relativt brede politiske oppslutningen om denne 
delen av norsk landbrukspolitikk. 

Et EU-medlemsskap vil imidlertid innebære radikale endringer i ram
mebetingelsene for kjøtt-og meieriindustrien framover, sammenliknet 
med en EØS/GATT-situasjon. Dette skyldes dels avvikling av det 
nasjonale importvernet mot EU-landene, som vil gi en raskt økende 
internasjonal konkurranse-eksponering. Dels skyldes det internasjonali
seringen av råvaremarkedet, som vil føre til mer uforutsigbar og sann
synligvis redusert tilgang på norske råvarer på sikt29

• Det er lite sann
synlig at slakteri- og meieriindustrien vil kompensere denne reduksjo
nen med tilsvarende import av industriråstoff (p.g.a. krav til ferskhet, 
.transport av levende dyr, .. samvirkedominerte bransjer, et krevende 
internasjonalt råvaremarked). Om de 3-årige nasjonale støtteordningene 
til næringsmiddelindustrien bidrar til å øke foredlingsgraden betydelig, 
vil dette kunne begrense volumeffektene i industrien av redusert nasjo
nal råvaretilgang og importkonkurranse. 

Det er også knyttet usikkerhet til hvordan de 3-5 årige overgangsord
ningene (overvåkningssystemet og sikkerhetsklausulen) i praksis vil 

29Kfr. Børve et.al. (1994) 
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kunne fungere for norsk kjøtt-og meieriindustri m.h.t. importkonkur
ransen, og da særlig hvor rask den internasjonale eksponeringen i reali
teten blir. Og det stilles spørsmålstegn ved effektiviteten av en eventu
ell iverksetting av "importreguleringer", dels fordi de vil virke i etter
kant av de "alvorlige markedsforstyrrelsene", og dels at importovervåk
ing skal -avvikles allerede etter tre år. 

5.2 Historisk utvikling og dagens situasjon i 
bransjene 

5 .2.1 Slakteriene 

Slakteribransjen har hatt betydelig årlig vekst (1984-92) i produksjons
volum og en stabilt høy avkastning på totalkapitalen, selv om nivået har 
vært fallende. Bransjens egenkapitalandel har imidlertid vært høy og 
økende, og bransjen har blitt mindre støtteavhengig i perioden. Til 
tross for en noe svekket totalrentabilitet, er bransjen ikke i noen dårlig 
økonomisk posisjon tidlig på 1990-tallet. Dette dekker imidlertid over 
betydelige variasjoner i gjennomsnittlig lønnsomhet30 på fylkesnivå, 
hvor typiske distriktsfylker (Hedmark, Oppland, Agder, Sogn og Fjor
dane, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) 
har en svak lønnsomhet i produksjonen. 

5 .2.2 Kjøttforedling 

Kjøttforedlingsbransjen har hatt en beskjeden vekst i produksjonsvolum 
og verdiskaping. Derimot har lønnsomheten vært god. Dette kan pri
mært forklares med en gunstig prisutvikling på foredlede kjøttvarer 
(ikke med økt produktivitet eller verdiskaping). Bransjens egenkapi
talandel har vært høy og økende, og bransjen er tilnærmet støtteuavhen
gig idag. Totalt sett står altså bransjen ikke i noen dårlig økonomisk 
posisjon ved inngangen til første del av 1990-tallet, selv om årsaken 
primært er en gunstig prisutvikling i det norske markedet. De samlede 
·økonomiske resultatene dekker over små variasjoner i gjennomsnittlig 
lønnsomhet på fylkesnivå, og lønnsomheten er positiv i alle fylker (i 
motsetning til i slakteriene). 

5.2.3 Meierier 

I perioden 1984 til 1992 har produksjonsvolumet, så vel som verdi
skapningen, i meieriene vært svakt avtakende. Det har vært en fallende 
kapitalproduktivitet og avkastning på totalkapitalen på grunn av svekke-

:ior.ønnsomhet er her definert som lønnskostnadenes andel av verdiskapningen. Lav 
lønnsomhet innebærer at lønnskostnadsandelen er høy - og vice versa. 
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