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I. Innledning 

Etableringen av en felles landbrukspolitikk for EFs medlemsstater ble nedfelt i 

Romatraktaten (1957). I regi av EFs felles landbrukspolitikk (CAP) ble det gjennomført 

en felles pris- og markedsordning for de fleste jordbruksvarer produsert i EF-området før 

utgangen av 1968. Med hjemmel i CAP fastsettes administrative priser for 

jordbruksvarer, støttebeløp, avgifter, etc. i den såkalte "grønne" ecu og omregnes til 

hvert medlemslands nasjonale valuta via en landbruksomregningskurs ("grønn" kurs). På 

grunn av svingningene i de internasjonale valutamarkedene, ikke minst blant EF

valutaene, etablerte EF det "grønne" monetære systemet. Det er dette systemet vi 

benevner som det agromonetære systemet. Dagens agromonetære system er ikke bare et 

resultat av monetære og økonomiske forhold, men også i høy grad et resultat av politiske 

forhandlinger mellom medlemslandene og EF-kommisjonen. Hovedhensikten vil for 

enkelte være å hindre at overføringer til jordbruket blir redusert, mens andre vil ha som 

mål å begrense eller redusere de budsjettmessige konsekvenser for EF-budsjettet. 

I kjølvannet av gjennomføringen av Det indre marked tilpasset man det agromonetære 

systemet til et marked uten interne grenser. For å ha en bredest mulig forståelse av 

systemet er det nødvendig å kjenne systemets historiske utvikling. Dette fordi det nye 
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agromonetære systemet er et sett av løsninger på de gamle problemområdene, og som til 

dels har sine røtter i tidligere løsninger. 

Det agromonetære system er samtidig knyttet til det monetære samarbeidet i EF (EMS

samarbeidet) hvor EF-landene har til hensikt å holde valutakursene stabile i forhold til 

hverandres valutaer innen fastsatte svingningsmarginer. Dermed får kursutviklingene 

mellom og av EF-valutaene, som i praksis betyr valutaenes grad av stabilitet, 

konsekvenser for det agromonetære systemet. Siden september 1992 har EF vært gjennom 

flere perioder med valutauro. Resultatet av den vedvarende valutauroen fra høsten 1992 til 

høsten 1993 var at EF valgte å øke svingningsmarginene fra de opprinnelige intervallene 

på henholdsvis 2,5 og 6 prosent til 15 prosent for alle EF-valutaer innenfor ERM inntil 

videre. I mellomtiden har Storbritannia forlatt EFs valutakurssamarbeid (ERM). Noen 

medlemsland, som f.eks. Frankrike, prøver fortsatt holde seg innenfor ERMs trange 

svingningsmargin (2,5%-marginen), men de fleste medlemslandene har i praksis devaluert 

sin valuta ut over det som var tillatt i ERMs brede margin (6%-marginen). Det hevdes at 

valutauroen fortsatt ikke er over. Ved inngangen til høsten 1993 har EF inntatt en vent

og-se posisjon med 15% svingningsmarginer, noe som i praksis betyr flytende kurser. Fra 

EF-kommisjonene er det kommet uttalelser om at EF-landene skal gå tilbake til ERM med 

trange marginer (2,5%-marginer), og at gjennomføringen av Den økonomiske og 

monetære union, via faste valutakurser til en felles EF-valuta, fortsatt er et mål for EF 

slik det er nedfelt i Maastricht-traktaten. På grunn av usikkerheten rundt utviklingen i 

valutamarkedene og eventuelle konsekvenser for ERM brukes fortsatt begrepene "valutaer 

med trange marginer" (faste kurser) og "med bredde marginer" (flytende kurser) i dette 

notatet. 
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Il. Det agromonetære systemet 1968-1993 

11.1 Historisk gjennomgang 

1969 "Grønne" kurser 

EF-landene var, i likhet med de fleste andre hovedaktørene i verdenshandelen, knyttet til 

Bretton-Woods systemet fra dets opprettelse til dets sammenbrudd. Systemet baserte seg 

på en fastkursordning mellom de lands valuta som var knyttet til systemet. 

Vekslingskursene tilsvarte 1 US dollar som igjen svarte til verdien av 0,889 gram gull. 

EF innførte for egenhånd en egen regneenhet (unit of account, ua) som hadde verdi av 1 

US dollar. Ved innføringen av felles administrative priser for jordbruksvarer som et ledd i 

den felles landbrukspolitikk (CAP) benyttet EF regningsenheten (ua) for å angi priser og 

tilskudd. Videre ble priser og tilskudd omregnet til medlemlandenes nasjonale valutaer via 

hvert medlemlands offisielle vekslingkurs mot dollar. 

Monetært utjevningsbeløp (Monetary Compensatory Amounts, MCA) 

Mot slutten av 1960-årene var det klart at Bretton Woods-systemet ville gå i oppløsning. I 

august 1969 ble franske franc devaluert med 11.1 % , og i oktober 1969 ble tyske mark 

revaluert med 9,3%. Dersom landene hadde benyttet de nye markedskursene til å 

konvertere de felles jordbruksprisene, kunne man fortsatt ha hatt de reelle felles priser. 

Hvis valutaforandringene hadde blitt reflektert gjennom omregningene til nasjonal valuta, 

skulle det ha ført til en prisøkning på 12,5% i Frankrike og prisreduksjon på 8,5% i 

Tyskland. Frankrike hadde problemer med høy inflasjon i disse årene. Ytterligere økning 

i jordbruksprisene som en følge av en devaluering var uakseptabel. I Tyskland ville en 

revaluering føre til reduserte jordbrukspriser og dermed reduserte inntekter for bønder, 

noe som heller ikke var politisk ønskelig. Både Frankrike og Tyskland gikk i EFs 

ministerråd inn for en overgangs-periode før de nye markedskursene skulle gjenspeiles i 

de gjeldene jordbruksprisene. Resultatet ble at Ministerrådet for første gang tillot at det 
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eksisterte to kurser i de to landene, nemlig en markedskurs og en kurs for beregningen av 

jordbrukspriser. Det er denne siste kursen som fikk navnet "grønn" kurs. Dermed hadde 

man ikke lenger reelle felles priser i EF. 

Før forandringene i markedskursene (1969) var : 

1 regneenhet = 4,3706 franske franc = 4 tyske mark 

Etter kursjusteringene var : 

1 regneenhet = 5,55419 franske franc = 3,66 tyske mark 

Med Ministerrådets godkjennelse anvendte Frankrike og Tyskland valutakursene som var 

gyldige før forandringene i markedskursene for å omregne jordbruksprisene. Dette førte 

til at omregnet etter markedskurs fikk franske bønder mindre for sine produkter enn 

bønder i Italia og Benelux-landene som ikke forandret sine vekslekurser, mens tyske 

bønder fikk mer enn bøndene ellers i EF. Hvis man ikke hadde satt i gang mottiltak, 

skulle markedsaktørene (spesielt i Frankrike) øke sin fortjeneste ved å selge franske 

jordbruksvarer til den tyske intervensjon. Dette ville også gi incitament til å importere 

gjennom Frankrike for å betale lavere importavgifter og eksportere gjennom Tyskland for 

å få høyere eksportsubsidier i handel med land utenfor EF (tredje land). 

Avviket mellom markedskursen og den "grønne" kursen skapte et monetært gap som gir 

grunnlag for handelsvridninger. For å hindre handelsvridninger introduserte EF et 

monetært utjevningsbeløp (MCA) tilsvarende det monetære gapet. Beløpet ble oppkrevd 

som avgifter på fransk eksport og tysk import, og som subsidier på fransk import og tysk 

eksport av jordbruksvarer ved handel innenfor EF og med tredje land. I den faglige 

terminologien kalles utjevningsbeløpet for revaluerende land (land med høyere 

landbrukspriser, f.eks Tyskland) for positiv utjevningsbelw, og utjevningsbeløpet for 

devaluerende land (land med lavere jordbrukspriser, f.eks. Frankrike) for negativ 

utjevningsbelw. 

Dette var starten på de monetære utjevningsbeløpene som ble en del av det agromonetære 
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system i perioden fra 1969 til 1992, da gjennomføringen av Det indre marked i prinsippet 

gjorde denne ordningen umulig å opprettholde. I utgangspunktet hadde man innført MCA

ordningen som et "midlertidig" tiltak. Sammenbruddet i Bretton Woods systemet og 

følgende ustabilitet på valutamarkedet gjorde det umulig å gå tilbake til fastkurssytemet. 

Et system med politisk fastsatte "grønne" valutakurser og MCA ble mer utbredt tidlig i 

1970-årene. Omregningskursene for jordbruksvarer ble fastsatt av Ministerrådet etter det 

politiske eller økonomiske behov i hvert enkelt medlemsland. Det eksisterte minst en 

"grønn" kurs i tillegg til markedskursene. Det var ikke bare en "grønn" kurs for hvert 

medlemsland, men en rekke "grønne" kurser for forskjellige jordbruksvarer i forskjellige 

medlemsland. 

Diagram 1. MCA i 1968 

400 DM 

366 DM 

Negativ MCA 
import-subsidie 
eksport-avgit 

Kilde: Noble, Joan, s.4 

Positiv MCA 
import-avgift 
eksport-subsidie 

555.419 FF 

493.706 FF 

MCA blir anvendt til jordbruksvarer som er underlagt intervensjonstiltak og 

intervensjonspriser, og varer med priser som avhenger av intervensjonspriser. Det 

innebærer korn (unntatt ris), sukker, isoglukose, melk og meieriprodukter, biff, 

svinekjøtt, egg, fjørfekjøtt, olivenolje, vin, syltetøy med sukker kontent mer enn 50% og 

en rekke bearbeidede varer som er omfattet av forordning 3033/80. 
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EMS og Det agromonetære systemet 

I april 1979 ble Det europeiske monetære systemet, EMS, introdusert. A oppnå en 

monetær stabilitet i EF-området har vært et sentralt mål. Hovedtrekkene med EMS er en 

felles valutaenhet (ECU), et system for å stabilisere valutakursene (EFs 

valutakurssamarbeid - ERM) og en kredittmekanisme for å kunne opprettholde valutaene 

innen ERMs svingningmarginer. ECU er en 'kurv'-enhet som er summen av EF

valutaenes verdi med en gitt spesifikk vekt av hver deltagende valuta. Sammensetning av 

ECU har vært revidert to ganger; først i 1984 når greske drakme ble tatt med i ECU i 

kjølvannet av det greske EF-medlemskapet, og i 1989 når escudos og pesetas ble med i 

ECU. Siden april 1979 har ECU blitt brukt som en felles regningsenhet i EF, ikke minst 

som grunnlag for beløp innen EFs landbrukspolitikk (CAP). 

ERM er middelet som brukes for å oppnå valutastabilitet, og hvor medlemslandene er 

ansvarlige for å opprettholde valutakursene innen gitte marginer. Det var kun i en kort 

periode i 1992 at alle medlemslandene (unntatt Hellas) klarte å delta i ERM samarbeidet. 

Spania, Storbritannia og Portugal har ikke vært deltagere i ERM unntatt i denne korte 

perioden. De opprinnelige svingningsmarginene var 2,5% for Belgia, Danmark, 

Tyskland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg og Nederland, og 6% for Spania, 

Portugal og Storbritannia. Etter den siste valuta uroen tidlig på høsten 1993 har 

svingningsmarginene blitt fastsatt til 15 % , noe som i praksis betyr flytende kurser for EF

valutaene. I kjølvannet av valutauroen har Storbritannia forlatt ERM. De andre EF

medlemmene, med unntak av Tyskland, Frankrike og Nederland, devaluerte sine valutaer 

med en verdi som gikk ut over de tidligere fastsatte svingningsmarginer. 

Da EMS ble etablert i 1979, hadde 1 ECU lavere verdi enn den tidligere brukte 

regneenheten (ua). For å hindre et plutselig fall i jordbruksprisene ble det introdusert en 

omregningskurs for jordbruksvarer som hadde 1,208953 ganger høyere verdi enn 1 

markeds ECU. Koeffisientens verdi. 1,208953, tilsvarte den prosentvise differansen for de 

to enhetene på dette tidspunktet. 
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1984 Switchover mekanismen 

Omjusteringene etter endringer i EMS førte alltid til revalueringen av minst en EF-valuta 

på grunn av ECU-kurvens struktur. Det økte det positive monetære gapet som betyr at 

støtte til landbruket i form devaluerte "grønne" kurser økte. En EMS justering fører alltid 

til en forandring i de monetære gapene. 

Revaluering av en EMS-valutas sentralkurs fører til; 

- økning i det positive monetære gap eller reduksjon i det negative monetære gap i 

det revaluerende medlemsland 

- reduksjon i de andre medlemslandenes (landene som får sin valuta devaluert som 

følge av revalueringen) positive monetære gap eller økning i deres negative 

monetære gap. 

Devaluering av en EMS-valuta fører til; 

- reduksjon i det positive monetære gapet, eller økning i det negative monetære 

gapet for det medlemslandet som devaluerer, 

- økning av de andre medlemslandenes (landene som får sin valuta revaluert som 

følge av devalueringen) positive monetære gap eller reduksjon i de negative 

monetære gap. 

Fram til 1983 ble positive monetære gap delvis redusert via revaluerte "grønne" kurser, 

men prisnedgangen på grunn av revaluerte "grønne" kurser ble oppveid av prisoppgang i 

CAP- priser uttrykt i ECU. Omjusteringer i EMS og den sterke tyske marken førte igjen 

til at det tyske positive gapet i 1983 var høyere enn det nivået det var i 1979. Den franske 

regjeringen ville gjerne redusere det tyske monetære gapet fordi franske myndigheter 

betraktet det tyske gapet som en konkurransevridende barrier for franske 

jordbruksprodukter. Både Frankrike og EF-kommisjonen var også interessert i å gå 

tilbake til et system med felles priser. I 1984 ble switchover mekanismen introdusert og 

gjennomsnittlige CAP-priser ble for første gang redusert. 
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Diagram 2. ECU, "grønn" sentralkurs og "grønn" kurs 
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Switchover mekanismen er introdusert for å avvikle de positive monetære gapene på 

bekostning av økte negative monetære gap. En korrigerende faktor som revaluerer den 

"grønne" ECU i samsvar med den sterkeste ECU-valutaen kalles for switchover 

koeffisienten. Den sentrale ECU-kursen for hver EF-valuta multiplisert med switchover 

koeffisienten gir den "grønne" sentralkursen. I tiden etter innføringen av switchover 

mekanismen oppnådde man like verdier for den "grønne" sentralkurs og de politisk 

bestemte "grønne" kurser, særlig for EF-valutaene som er innenfor ERMs trange 

svingningsmarginer. Dermed fikk innvirkningen av EMS justeringer på de politisk 

fastsatte "grønne" kurser et mer teknisk aspekt via beregningsmetoden. 

Il.2 Teknisk gjennomgang 

I forbindelse med den "grønne" ECU er der også definert en "grønn" sentralkurs, samt at 

der er fastsatt forskjellige "grønne" kurser for forskjellige jordbruksprodukter i 

forskjellige medlemsland. Det er politiske avgjørelser som ligger til grunn for disse 

kursene. Verdien på de aktuelle grønne kursene kan avvike fra den grønne sentralkursen. 

Et markert trekk er at et produkt av særskilt betydning for et lands økonomi gjerne får en 

høyere nasjonal pris som følge av fastsettelsen av "grønn" kurs enn varer av mindre 

betydning. 

Det prosentvise avviket mellom den "grønne" sentralkursen og den aktuelle "grønne" 

kursen, Det reelle monetære gap - RMG, utgjør utgangspunktet for MCA-beregningene. 

Den "grønne" sentralkursen for EF-landene som er innenfor EFs trange 

svingningsmarginer er switchover koeffisient multiplisert med markeds ECU. For EF

landene med valutasvingninger innenfor ERMs brede marginer brukes gjennomsnittet av 

markeds ECU i en fem dagers referanseperioden for å beregne MCA. 

RMG prosenten = ( 1 - ("grønn" sentralkurs) I ("grønn" kurs)) x 100 

MCA prosenten = RMG - "franchises" 
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I følge forordning 1677/85 blir et vilkårlig fastsatt prosent poeng, 1,5% (1 % for 

Nederland) trukket fra RMG for å finne MCA. Prosentverdien kalles for "franchises", 

som er en såkalt nøytral margin. For enkelte produkter har det blitt fastsatt andre 

"franchises", og f.eks. er franchisen for egg og fjørfe 5 prosentpoeng. (Vedlegg 1) 

Selv om det kan være forskjeller i MCA-beregningene for forskjellige varer, kan en stort 

sett formulere MCA-beløpet slik: 

MCA-beløp = EFs intervensjonspris x "grønn"kurs x MCA prosent 

MCA-beløpet uttrykkes i nasjonal valutaer og er det faktiske beløp som er mottatt eller 

betalt ved handel. Når intervensjonsprisen viser avvik, f. eks. på grunn av lavere 

oppkjøpspriser enn intervensjonspriser, reduseres intervensjonsprisen med en gitt prosent 

for hver vare. 

Switchover koeffisienten representerer forskjellen mellom verdien på markeds ECU og 

"grønn" ECU. Verdien på switchover koeffisienten beregnes ved hjelp av den forrige 

"grønne" ECU og den nye ECU kurser (vedlegg 2). I den forstand er switchover 

koeffisienten ikke konstant over tid og forandrer verdi ved hver ERM justering for å sikre 

at positive monetære gap ikke øker. I mai 1993 var verdien av switchover koeffisienten 

1,207509, dvs. forskjellen mellom verdien på det "grønne" ECU og markeds ECU var 

20,8%. 

Switchover mekanismen har en inflasjonsskapende effekt. Det er et system som er 

kostbart både for konsumenter og for EF-budsjettets landbrukskapittel (FEOGA). Når 

switchover koeffisienten øker, øker også kostnaden ved jordbruksstøtten i EF i tråd med 

økningen i koeffisienten. For å motvirke dette resultatet i størrelsesorden 25 % anvendes 

en prisreduserende koeffisient (vedlegg 3), hvilket betyr at 1/4 av den potensielle 

prisstigningen blir hindret gjennom en teknisk tilpasning. 

I sitt forslag til et nytt monetært system som skal innføres i forbindelse med 
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gjennomføringen av Det indre marked ville Kommisjonen avskaffe switchover systemet 

ved å øke de administrative prisene i ECU med switchover koeffisienten som på dette 

tidspunktet var 1,145109. Samtidig skulle de grønne kursene i samtlige medlemsland 

revalueres. 

Til tross for enkelte ulemper ser det ut til at switchover mekanismen kommer til å 

vedvare som et virkemiddel i tiden framover. Det var særlig Kommisjonen som ønsket å 

gi avkall på den kunstige switchover ordningen, mens enkelte av medlemslandene ville 

beholde den. Ønsket om å beholde mekanismen ble begrunnet med at denne ville utgjøre 

en sikkerhet for stabile jordbrukspriser selv i en situasjon hvor utviklingen i det nominelle 

prisnivået målt i ECU kan betraktes som mindre tilfredsstillende. 

Resultatet av valutauroen høsten 1992 og de følgende EMS justeringer, gav økende 

switchover koeffisient etter de forskjellige justeringene. Det ble derfor klart for 

medlemslandene at switchover mekanismen var viktig for å hindre fall i jordbruksprisene. 

Dermed ble det åpenbart at switchover mekanismen skulle være en integrerende del av det 

nye agromonetære systemet som skulle innføres fra 1. januar 1993. 

ID. Det nye agromonetære system 

Det nye agromonetære systemet trådde i kraft 1. januar 1993. Det legale grunnlaget for 

dagens agromonetære system kan finnes i forodning 3813/92. Forordning 1068/93 

definerer reglene for "grønn" kursberegningene. Ved gjennomføringen av Det indre 

marked avskaffet man grensekontrollene innen EF-området. Dette er uforenelig med 

MCA-ordningen som forutsetter registrering og kontroll av grenseoverskridende · handel 

med landbruksprodukter. Dermed måtte MCA-ordningen oppheves. I stedet introduserte 

EF automatiske justeringer av "grønne" kurser slik at eventuelle monetære gap kan holdes 

innenfor de tillatte marginer. 
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ffi.1 Noen sentrale begrep 

Det nye agromonetære systemet benytter en rekke elementer fra det forrige systemet, 

samt en del nye konsepter. Det kan være nyttig å definere disse i rammen av det nye 

systemet: 

- Sentrale kurser - Kursene blir fastsatt av Det monetære utvalget for alle de tolv 

medlemslandene etter hver EMS-regulering. 

- Markedskurser - Markedskursene gir den daglige ECU-kursen for hver enkel EF-valuta 

og beregnes via vekselkursen til hver valuta mot US dollar. 

- De representative markedkursene - De representative markedskursene beregnes for EF

landenes valutaer og en rekke ikke-medlemslands valutaer, bl.a. norske kroner. 

Landbruksomregningskursene, "grønne" kurser, fastsettes via de representative kursene. 

Den representative markedskursen for medlemsland med fast valuta er hvert 

medlemslands sentrale kurs multiplisert med switchover koeffisienten som kalles for 

korrigerende faktor i det nye systemet. I begynnelsen av det nye systemet ble "grønne" 

kurser fastsatt på likt nivå med de representative markedskursene. 

Beregningen av den representative markedskursen for en flytende valuta er noe mer 

komplisert; 

- daglige markedskurser mot ECU registreres hver arbeidsdag; 

- hver markedskurs multiplisert med switchover koeffisienten; 

- gjennomsnittet av disse justerte markedskursene i en referanseperiode gir den 

representative markedskursen. 

De representative markedskursene for flytende valutaer benyttes i "grønn" 

kursberegninger. Da det nye agromonetære systemet trådde i kraft ble de "grønne" 

kursene fastsatt på et nivå mellom 0 og -2 % poeng av den respektive representative 

markedskursen. 

For å fastsette eksportsubsidiene og importavgiftene i handel med tredjeland beregnes 

representative markedskurser mellom ECU og tredjelands valutakurser. Tredjelands 
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daglige markedskurser mot ECU multipliseres med switchover koeffisienten. Et 

gjennomsnitt over en refranseperiode gir kursen for tredjeland. 

- Landbruksomregnirigskurser. "grønne" kurser - Det er de "grønne" kursene som 

benyttes til pris- og beløpsberegninger i CAP sammenheng. I det nye systemet har hvert 

medlemsland en "grønn" kurs som gjelder for alle jordbruksvarer og innen visse 

marginer tilsvarende til de andre medlemlands "grønne" kurser. (Vedlegg 4) 

- Det monetære gap - Monetært gap for en referanse periode er den prosentvise 

forskjellen mellom den representative markedskursen og den "grønne" kursen. 2 % poeng 

monetært gap er tillatt ved det nye agromonetære systemet. Spredningen av to 

medlemslands individuelle monetære gap er et annet viktig kriterium for å sette i gang 

automatiske justeringer av "grønne" kurser ved det nye agromonetære systemet. Systemet 

hindrer at spredningen av det monetære gapet overstiger 4 % poeng på slutten av en 

definert referanseperiode, og at individuelle gap blir mer enn 2 % poeng i slutten av hver 

måned (vedlegg 5). 

- Referanse perioder - Referanse perioder til fastsettelse av "grønne" kurser er særlig 

relevant i forhold til flytende valutakurser. Hver måned er delt i tre referanseperioder 

hvor representative markedskurser blir beregnet. Videre benyttes markedskursene til å 

regne "grønne" kursene for flytende valutaer. 

Referanse periode 

1. - 10. i måneden 

11. - 20. 

21. - slutten av måneden 

Dato for ny "grønn" kurs 

11. 

21. 

1. 

Det vil være enkelte tilpasninger hvor det blir tatt hensyn til fridager i perioden. I 

perioder med hyppige kursendringer kan man redusere referanse perioden til 3 dager. Den 

nye "grønne" kursen blir gyldig fra og med dagen som følger referanseperoioden. De to 

følgende dager etter en EMS-regulering defineres også som referanseperiode. 
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ill.2 De "grønne" kursene 

"Grønne" kurser er et nØdvendig, men ikke et tilstrekkelig, virkemiddel for å oppnå 

prisstabilitet i det nye agromonetære systemet. Kriteriene og reglene for beregningen av 

gjeldende "grønn" kurs for hver EF-valuta utgjør essensen i det nye systemet. "Grønne" 

kurser for medlemsland som er innenfor ERMs trange marginer er beregnet med 

utgangspunkt i sentral kursene i forhold til ECU. Konkret betyr dette at den sentrale 

ECU-kursen multiplisert med switchover-koeffisienten gir den "grønne" kursen. Det kan 

imidlertid oppstå noen mindre gap i forbindelse med justeringer i ERM. For EFs flytende 

valutaer forandres "grønne" kurser parallelt med valutaens svingninger på bakgrunn av 

automatiske prosedyrer og definerte regler. 

Kriterier for "grønn" kursjusteringer 

Et medlemslands "grønne" kurs endres når: 

- det monetære gapet mellom markedskursen og den "grønne" kursen overstiger 2% 

poeng i den siste referanseperioden i en måned; 

- spredningen av to medlemslands individuelle monetære gap overstiger 4 % poeng i løpet 

av en av de tre referanse periodene i måneden; 

- hyppigere valutakursendringer skjer. Da vil justeringer av "grønne" kurser finne sted 

med en tilsvarende hyppighet, eller 

- det skjer endringer i EMS. 

Reglene for "grøn~" kurskursjusteringer 

"Grønne" kursjusteringer sørger for at de monetære gapene ikke overstiger 2 % poeng. 

"Grønne" kurser for faste valutaer forandres kun som følge av endringer i EMS, mens 

behovet for justeringer for flytende valutaer kan oppstå følge av større markedsbaserte 

svingninger. 
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Regler for faste valutaer 

For de valutaene som er innenfor ERMs trange svingningsmarginer fører en revaluering i 

sentralkursene til en forandring i switchover koeffisienten som medvirker til å 

opprettholde den "grønne" kursen konstant. En devaluering skaper, på den annen siden, et 

negativt monetært gap tilsvarende forskjellen mellom den nye representative 

markedskursen og den eksisterende "grønne" kursen. De urimelige negative monetære 

gapene avskaffes via devaluering av "grønne" kurser. 

a) Hvis gapet er mellom 0 og -0.5 % poeng, avskaffes det monetære gapet i begynnelsen 

av den neste markedsperioden. 

b) Hvis gapet er mellom -0.5 og -4% poeng, avskaffes det umiddelbart. 

c) Hvis gapet overstiger -4 % poeng, avskaffes det i to faser. Gapet reduseres til -2 % 

poeng umiddelbart. Resten avskaffes innen 12 måneder frajusteringsdato. 

Regler for flytende kurser 

- "2 poeng" regelen - (Artikkel 4(1) av Rådets forordning 3813/92). Hvis det monetære 

gapet mellom den "grønne" kursen og den representative markedskursen overstiger 2% 

poeng på slutten av den tredje referanseperioden i en måned, omjusteres den "grønne" 

kursen slik at gapet blir halvert. Den nye "grønne" kursen trer i kraft den første dagen av 

den følgende måneden. (vedlegg 6) 

- "4 poeng" regelen - (Artikkel 4(3) av Rådets forordning 3813/92). Hvis spredningen av 

det monetære gapet mellom to medlemsland overstiger 4 % poeng i løpet av en av de tre 

referanseperiodene i måneden, og hvis begge medlemslands gap er større enn 2 % poeng, 

endres begge de "grønne" kursene slik at gapet for hvert medlemsland reduseres til 2 % 

poeng. Hvis det bare er et av medlemslandene som har et gap overstigende 2 % poeng, 

forandres den "grønne" kursen kun for dette landet. Den nye "grønne" kursen gir som 

resultat at gapet er 2 % poeng. Det andre medlemlandets valutakurs holdes konstant 

(vedlegg 7). 
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-"6 poeng" regelen - Denne regelen er ment anvendt i perioder med ekstraordinære 

valutasvingninger. Hvis spredningen i det monetære gapet mellom to medlemsland 

overstiger 6% poeng i løpet av en tredagersperiode, beregnes en ny "grønn" kurs på 

grunnlag av utviklingen disse tre dagene. Via den nye "grønne" kursen reduseres det 

monetære gapet til 2% poeng. Framgangsmåten er identisk med prosedyren for "4-poeng" 

tilfellet. Den nye kursen trer i kraft dagen etter de tre referanse dagene. De tre referanse 

dagene kan like godt være fordelt mellom to ti-dagers-perioder. Denne regelen anvendes 

ikke ved EMS-justeringer (vedlegg 8) 

- EMS justeringer - ECU er i praksis en regneenhet basert på en valutakurv som 

inneholder EF-landenes valutaer vektet etter gitte regler. Dette betyr at hvis en av 

valutaene som inngår i beregningen av ECU endres, endres verdien av ECU. Videre 

endres vekslingsforholdet mellom valutaene som inngår i ECU. I en slik situasjon må de 

forskjellige valutaers sentralkurs i forhold til ECU justeres. Hvis det som følge av en slik 

justering oppstår et monetært gap på over 2 % poeng må de "grønne" kursene beregnes på 

nytt. 

De nye "grønne" kursene trer i kraft tredje arbeidsdag etter justeringen. Gjeldende kurser 

i de to følgende dagene etter en kursjustering utgjør utgangspunktet for de nye 

beregningene av monetære gap. 

IV. Forhåndsfastsettelse av "grønne" kurser 

"Grønne" kurser kan fastsettes på forhånd hvis beløpet i ECU også kan 

forhåndbestemmes. Dette er tilfellet for: 

- eksport refusjoner, 

- import avgifter, 

- støtte til De franske oversjøiske departementet, Kanariøyene, Madeira, og Azorene, 

- stivelsesrefusjoner, 

- refusjoner for sukker som er brukt i den kjemiske industrien, og 

- støtte for visse produkter som erter og bomull. 
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Den aktuelle "grønne" kursen på det tidspunktet når ECU-beløpet er fastsatt anvendes i 

forbindelse med de skisserte tiltakene. Hvis en forandring i den "grønne" kursen 

inntreffer, må Kommisjonen bestemme om det skal anvendes gammel eller ny "grønn" 

kurs. Tidspunktet hvor den "grønne" kursen settes kalles for "det utøvende øyeblikk" 

(operative event). I følge Rådets forordning 3813/92 er "det utøvende øyeblikk": 

- dato når tollprosedyrer er gjennomført i handel med tredje land, og 

- dato når virkningen av tiltaket gjør seg gjeldene. 

Kommisjonens forordning 1068/93 utvider definisjonene for "det utøvende øyeblikk", 

men samtidig tillater Ministerrådets forordning at de forskjellige sektorer kan etablere 

egne regler til bruk i sine respektive sektorer. Dermed oppstår en situasjon der 

regelverket vil variere noe mellom de forskjellige sektorer. 

I utgangspunktet var Kommisjonen imot forhåndsfastsettelse av grønne kurser. I løpet av 

. prosessen ble man imidlertid enige om regler som tillater begrenset forhåndsbestemmelse 

i form av fastsettelse av grønne kurser med opptil tre måneders gyldighet. Dette er de tre 

månedene ut over den måneden når kursen ble fastsatt. Hvis det skjer en forandring i de 

"grønne" kursene i løpet av denne tre månedersperioden, omjusteres de forhåndsfastsatte 

"grønne" kursene. De nye forhåndsbestemte "grønne" kursene får gyldighet allerede den 

neste referanseperioden (tre referanseperioder i en måned). I tillegg får man nye forhånds

bestemte "grønne" kurser hvis den prosentvise forskjellen mellom den forhåndsbestemte 

kursen og den representative markedskursen overstiger 4% poeng. Ved justeringen som 

da finner sted reduseres forskjellen til 4 % poeng. 

V. Noen aktuelle problemer 

Beslutningen av 2. august 1993 som tillot 15 % svingningsmarginer avløste en serie 

endringer i EF-valutaene. Svingningene skulle i utgangspunktet også ha ført til endringer i 

de "grønne" kursene. Allerede 11. september oppstod behovet for "grønn" 

kursrevaluering for tyske mark og nederlandske gylden, og "grønn" kursdevaluering for 

italienske lire og belgiske franc. V ed henvisning til de hyppige valutasvingningene i 

perioden, og de potensielle negative følger for landbruksmarkedene, samt for 
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produsentenes inntekter, vedtok Kommisjonen forordning 2496/93 (9. september 1993). I 

følge forordningen skulle de "grønne" kursene holdes uendret gjennom september 1993. 

Denne beslutningen ble forlenget til også å gjelde oktober, særlig på grunn av press fra 

Tyskland. 

Diagram 3. Monetære gap, 21-24 september 1993 
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Kilde: Agra Burope, 24. sept. 1993 
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Svingningene på valutamarkedet var fortsatt betydelige mot slutten av september (se 

diagram 3). I henhold til 6-poeng regelen og 3-dagers periode burde de "grønne" kursene 

for Spania og Italia vært justert slik at gapet for de to land hadde blitt 2 % poeng. Presset 

for grønn kursjusteringer er fortsatt til stede når det gjelder nederlandske gylden og gresk 

drakme i forhold til den tilsvarende perioden. 

VI. Kompensasjon for bøndene 

Switchover systemet fra det forrige agromonetære systemet er beholdt i det nye systemet. 

Switchover koeffisienten ble introdusert for å kompensere for prisreduksjoner som følge 

av kursforandringer. I tillegg er det introdusert nye ordninger i det nye agromonetære 
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systemet for å beskytte bønder mot prisreduksjoner i tilfelle av "grønne" 

kursrevalueringer. 

Den prisreduserende koeffisienten 

For å redusere den inflasjonskapende effekten av switchover koeffisienten introduserte 

man den prisreduserende koeffisienten i 1987. Koeffisienten er ikke et fast tall, men 

beregnes ved forandringer i switchover koeffisienten. I kjølvannet av valutauroen høsten 

1992 opplevde mange medlemsland prisreduksjoner i nasjonale valutaer nettopp på grunn 

av koeffisienten. Som et kompromiss ble det innført (artikkel 9(2) av 3813/92) en 

mulighet for kompensasjon i tilfeller av denne typen. Resultatet ble at medlemslandene 

kan innvilge støtte til bønder hvis anvendelse av prisreduserende koeffisienten etter 

justeringen av switchover koeffisienten fører til reduksjon i jordbruksprisene i nasjonal 

valuta. Støtten finansieres av nasjonale midler. Den må ha et sosialt eller strukturelt mål, 

og må ikke være knyttet til produksjonen. 

Kompensasjon for reduksjoner i direkte støtte som følge av revaluering av "grønne" 

kurser. 

Artikkel 7 i forordning 3813/92 tillater at ECU-beløpene som er bestemt for direkte støtte 

økes hvis revaluering av "grønne" kurser fører til reduksjoner i utbetalingen til 

produsenter målt i nasjonal valuta. Dette omfatter bl.a. arealstøtte, strukturmiddler og 

støtte til miljøtiltak. Denne typen justeringer innføres kun etter søknad fra et eller flere 

medlemsland. Siden støtten er definert i ECU fører det til at alle medlemsland får økt 

støtte målt i nasjonal valuta. Økningen tilsvarer den høyeste revalueringsraten blant 

medlemslandene. Det betyr at i medlemsland med lavere revaluering, eller devaluering, 

får bøndene høyere utbetalinger i forhold til bønder i land med de høyere 

revalueringsrater. Støtten og kompensasjonen finansieres over EF-budsjettet. 

Kompensasjon for land med flytende kurser 

Medlemsland med flytende kurser kan innvilge kompensasjonstøtte til sine bønder hvis 

den gjennomsnittlige "grønne" kursen i løpet av ett år er lavere enn den gjennomsnittlige 

"grønne" kursen i det forrige året (Artikkel 8 av 3813/92). Kompensasjonstøtten kan gis i 
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tre år, og beløpet skal være avtagende i 3-års perioden. Den maksimale støtten for det 

første året fastsettes av Ministerrådet. Størrelsen på den årlige støtten reduseres med 

minst en tredjedel hvert år i de følgende årene. Nedgangen i den gjennomsnittlige 

jordbruksinntekten som resultat av forandring i den "grønne" kursen utgjør grunnlaget for 

støtteberegningen. Støtten kan ikke være knyttet til produksjonsmengde. Opptil 75 % av 

kompensasjonstøtten (75 % for Irland, Portugal, Hellas og deler av Spania og Italia, ellers 

50%) finansieres over EFs budsjett. 

VII. Konldusj on 

Det agromonetære systemet ble introdusert i 1969 som et arrangement i forhold til EFs 

felles landbrukspolitikk for omregningen av de fastsatte felles jordbruksprisene til priser i 

nasjonale valutaer. Ved fravær av en økonomisk og monetært union med en felles valuta, 

eller faste kurser, er det nødvendig med et "grønt" pengesystem for å sikre prisstabilitet i 

landbrukssektoren. Systemet preges av politisk fastsatte "grønne" kurser, avviket mellom 

markedskursene og de "grønne" kursene og tekniske løsninger på problemer som oppstår 

som følge av dette avviket. Det nye agromonetære systemet er tilpasset de rammer som 

EFs indre marked utgjør. Dette betyr at virkemidler knyttet til grenseoverskridende 

handel innenfor EF-området ikke lenger er mulig å praktisere. Det nye systemet avskaffet 

derimot ikke problemene med monetære gap, men introduserte automatiske mekanismer 

for justeringer, og etablerte regler for "grønne" kurser slik at de monetære gap blir holdt 

innenfor tillatte marginer. Systemet forutsetter stabile kurser mellom medlemlandenes 

valutaer. Hvis kurssvingningene overstiger de tillatte marginer må de "grønne" kurser for 

de involverte medlemsland justeres. Dette betyr i praksis at man har valgt å redusere 

prisstabiliteten for jordbruksvarer i det nye agromonetære systemet. 

I forhold til det forrige systemet blir det større usikkerhet når det gjelder administrative 

priser målt i nasjonal valuta for de enkelte varer i det nye agromonetære systemet. Før 

1993 hadde man en politisk bestemt "grønn" kurs som var gyldig hele året slik at 

aktørene i større grad hadde sikkerhet for størrelsen på prisen. I det nye systemet vil 

prisen målt i nasjonal valuta være avhengig av valutakursendringer i den grad det oppstår 
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behov for å forandre "grønne" kurser. For de medlemsland som har en stabil valuta vil 

det fortsatt være snakk om prisstabilitet for jordbruksvarer. Når det gjelder land med 

flytende valuta kan aktørene oppleve jordbrukspriser som varierer fra en måned til den 

neste i forhold til hvordan valutakursene forandrer seg. Dette vil være en ustabil faktor i 

alle sektorer knyttet til jordbruket. I den grad et medlemslands valuta er ustabil kommer 

næringsmiddelindustrien til å oppleve en ustabilitet i priser på råvarer, selv for 

jordbruksvarer produsert innenlands. Dette vil gi utslag på industriens profittmargin og 

konsumprisene generelt. Budsjettering og fastsettelse av priser blir vanskeligere i det nye 

systemet. Det nye systemet straffer dermed medlemsland med flytende kurser gjennom 

den automatiske "grønne" kursjusteringen. 
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MCA-prosent beregninger for korn 11. oktober 1990 i valgte medlemsland 

Frankrike Tyskland Danmark Storbritannia 

a)ECU-kursen 6,89509 2,05586 7,84195 

b)tlgrønntl 7,89563 2,35418 8,97989 0,802025 

sentralkurs 

c) ti grønn ti kurs 7,89563 2,37360 8,97989 0,779553 

d)RMG % 0 +0,818 0 -0,175 

(1-b/c)X 100 

e)MCA % = 0 0 0 -1,383 

RMG-

franchisen( 1. 5) 

Kilde: CAP monitor, 24.06.1992 
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Vedlegg 2. 

Switchover koeffisienten 

Switchover koeffisienten beregnes etter den høyeste revalueringsraten mot ECUen. Den 

høyeste revalueringsraten beregnes for hver EF-valuta slik: 

Revaluerings % = ((forrige sentralkurs I nye sentralkurs) - 1 ) X 100 

Kursene til det medlemsland med høyeste revaluering benyttes for switchover koeffisient

beregningene: 

Den beregnede switchover-koeffisienten = forrige "grønn" sentralkurs I nye sentralkurs 

("grønn" sentralkurs = representativ markedskurs) 

Eks. Switchover koeffisient-beregningen etter ERM-justering 30. januar 1993 

a) Forrige b) Forrige c) Nye d) % e) 

sentralkurs "grønn" sentralkurs revaluering Beregnede 

sentralkurs switchover-

koeffisient 

Danmark 7,51410 8,97985 7,44934 0,86933 1,205456 

Tyskland 1,96992 2,35418 1,95294 0,86945 1,205454 

Frankrike 6,60683 7,89560 6,54988 0,86948 1,205457 

Franske franc hadde den høyeste revalueringsprosenten, men i dette tidspunktet valgte 

man den tyske mark som utgangspunkt. Dermed ble switchover koeffisienten 1,205454. 

Kilde: CAP Monitor, 18. 05 1993 
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Vedlegg 3. 

Prisreduserende koeffisient 

For å avskaffe 25 % av økningen i jordbrukspriser som følge av økninger i switchover 

koeffisienten anvendes det en prisreduserende koeffisient. 

Eks. 

Prisreduserende koeffisient = C 

Forrige switchover koeffisient = A = 1, 145109 

Nye switchover koeffisient = B = 1,205454 

l/C = 1- (0,25(1 - A/B) 

l/C = 1 - 0,25( 1-1,145109/1,205454) 

l/C = 0,987485 

c = 1,012674 

Prisene divideres med C for å få det nye prisnivået i ECU. Det ble introdusert nye 

justeringer etter 13. mai 1993 som har økt verdien av koeffisienten. Eksemplet omfatter 

ikke forandringene. 

Kilde: CAP Monitor, 18.05.1993 
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Vedlegg 4. "Grønne" kurser og justeringer (for alle jordbruksvarer) 

fra 1. periode august til 2. periode i september 1993 

Tyskland 1 ECU 

1. periode i august 

Frankrike 1 ECU 

1. periode i august 

2. periode i august 

3. periode i august 

Italia 1 ECU 

1. periode i august 

Nederland 1 ECU 

1. periode i august 

Belgia/Luxembourg 

1 ECU 

1. periode i august 

Danmark 1 ECU 

1. periode i august 

3. periode i august 

Hellas 1 ECU 

1. periode i august 

1. periode i september 

Irland 1 ECU 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

DM 

2,35418 

FF 

7,89563 

7,95622 

7,98191 

Lire 

2166,58 

Hfl 

2,65256 

BFr 

48,5563 

DKr 

8,97989 

9,34812 

Dr 

319,06 

322,728 

irske pund 



1. periode i august 

UK 1 ECU 

1. periode i august 

Portugal 1 ECU 

1. periode i august 

Spania 1 ECU 

1. periode i august 

= 

26 

0,976426 

britiske pund 

0,920969 

Esc 

236,933 

Pta 

190,382 

*Bemerkning - Monetære gap i perioden tilsier egentlig at "grønne" kurser for en rekke 

medlemsland må forandres, men det ble bestemt at de nåværende "grønne" kurser 

opprettholdes til 21. oktober 1993. 
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Vedlegg 5. 

Beregninger for representativ markedskurs og reelt monetært gap for en flytende 

kurs, britisk pund 

Referanse periode : 1 - 10. januar 1993 

"grønn" kurs = 1 ECU= 0,939052 

switchover koeffisienten = S = 1, 195066 

Dato ECU-kursen 

(Pund/ECU) 

4. jan. 0,795735 

5. jan. 0,784398 

6. jan. 0,776864 

7. jan. 0,777708 

8. jan. 0,779454 

Summen 

ECU-kursen x S 

(Pund/ECU) 

0,950956 

0,937407 

0,928404 

0,929412 

0,931499 

4,677678 

Representativ markedskurs = 4,677678/5 = 0,935536 Pund/ECU 

Reelt monetært gap % = (1- representative markedkurs/"grønn" kurs) x 100 

= (1 - 0,935536/0,939052) X 100 

= +0,374% 

Kilde: CAP Monitor, 18. 05 1993 
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Vedlegg 6. "Grønn" kursjustering, 112-poeng" regelen for Storbritannia 

Representativ markedskurs for 3. periode: 1 ECU = 0,963327 

"Grønn" kurs: 1 ECU = 0,939052 Pund 

Referanse periode = 21 -31 januar 1993 

Switchover koeffisienten = 1, 195066 

Dato daglige markedskurser X 

switchover koeffisienten 

Reelt monetært gap 

21. jan 0,952386 

22. jan 0,955780 

25.jan 0,954737 

26. jan 0,962854 

27.jan 0,970498 

28.jan 0,973563 

29.jan 0,973474 

Gjennomsnitt : 0,963327 - 2.585% 

Siden det monetære gapet overstiger 2 % poeng, halveres gapet til -1.293 % . Den nye 

"grønne" kursen beregnes etter dette. 

Den nye "grønne" kursen = representative markedskurs/(!- (halvert gap/100)) 

= 0,963327/(1 -(- 0.01293)) 

= 0,951031 Pund/ECU 

Kilde: CAP Monitor, 18.05.1993 
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Vedlegg 7. "4-poeng" regelen, for Storbritannia og Italia 

"Grønn" kurs : 1 ECU = 0,939052 Pund = 2087 Lira 

Referanse periode : 1 - 10 Jan. 1993 

Dato Representativ Reelt 

markedskurs Monetært 

(Pund/ECU) gap 

4. jan 0.950956 

5. jan 0,937407 

6. jan 0,928404 

7. jan 0,929412 

8. jan 0,931499 

Gjennomsnitt: 0,935536 + 0,374 

Spredningen av monetært gap : 0,374 - (-4,230) = 4,604 

Representativ 

markedskurs 

(lira/ECU) 

2156.52 

2190,45 

2185.41 

2181,74 

2162.30 

2175,28 

Reelt 

monetært 

gap 

- 4,230 

Siden spredningen overstiger 4% poeng, må den "grønne" kursen justeres. Det 

gjennomføres via en justering i den italienske "grønne" kursen. Det italienske gapet må 

reduseres til 2 % . Ingen endring av den britiske "grønne" kursen. 

Den nye italienske "grønne" kursen = representative markedskurs/ (1-(nytt gap/100)) 

= 2175.2/1,02 

= 2132.62 Lira/ECU 

Kilde : CAP Monitor, 18.05.1993 
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Vedlegg 8. 116-poeng" regelen Storbritannia og Spania 

"Grønne" kurser: 1 ECU = 0~970726 Pund 

1 ECU = 166,261 pesetas 

Referanse periode: 22., 23. og 26. april 1993 

Dato Representativ Reelt Representativ Reelt 

markedskurs Monetært markedskurs monetært 

(pund/ECU) gap (pesetas/ECU) gap 

22. april 0,947659 170,925 

23. april 0,944606 174,177 

26. april 0,941947 173,960 

Gjennomsn: 0,944737 2,677 173,021 - 4,066 

Spredningen av det monetære gapet mellom Storbritannia og Spania i en 3-dagersperiode 

overstiger 6 % • 

2,677 - (-4,066) = 6,743 

Monetært gap for begge land reduseres til 2 % . 

Den nye britiske "grønne" kurs = representativ markedskurs/(! - (nytt gap/100)) 

= 0,964017 Pund/ECU 

Den nye spanske "grønne" kurs = representativ markedskurs/(!- (nytt gap/100)) 

= 169, 628 pesetas/ECU 

Kilde: CAP Monitor, 18.05.1993 
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