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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for arbeidet 

Norsk landbruk og matvareindustri står foran · store utfordringer. Endret tilknytningsform 

til EF, GATI-forhandlinger og ny landbrukspolitikk vil kunne endre rammebetingelsene 

betraktelig for både primærprodusenter og industrien. I tillegg er dagligvarebransjen inne 

i en kraftig strukturendring, der noen få og store kjeder får stadig større del av markedet. 

Ut fra disse fakta er det viktig å kartlegge matvareprisene i Norge sett i forhold til land 

som det er naturlig å sammenligne seg med. Med dette som bakgrunn kan det være 

mulig å si noe om utviklingen i matvareprisene framover ved ulike scenarier. 

Det er publisert en rekke prisundersøkelser for matvarer den siste tiden. Felles for disse 

er et enkelt undersøkelsesopplegg med et lite datamateriale som grunnlag. Derfor har 

det vært ønskelig med en undersøkelse som tar utgangspunkt i et større datamateriale 

basert på et representativt utvalg. 

1.2 Formål med rapporten 

Formålet med denne rapporten er å presentere resultatene fra en kartlegging av 

matvarepriser og kostnader til matvarer i Norge, Finland, Danmark, Tyskland og 

Nederland. Det er flere grunner til at disse landene er valgt ut. Dette er land med et 

forbruk som er mye likt det norske. Finland har ført en landbrukspolitikk som har ligget 

nær opp til den norske. De tre EF-landene ligger i avstand forholdsvis nær Norge, og 

kan tenkes å stå for en god del av importen hit ved et eventuelt åpent marked for 

jordbruksprodukter. Også Sverige kan komme til å eksportere en del til Norge, men 

dette landet er av praktiske årsaker utelatt i denne undersøkelsen. Dataene vil bli 

sammenlignet landene imellom på enkeltvarenivå og totalt. Avgifter skal så trekkes inn 

i analysen for å klarlegge betydningen av disse. 

Dette er første del av et større prosjekt. I neste del skal en vurdere matvarekostnadene 

opp mot inntekt i de undersøkte land, og videre beregne endringer i matvarekostnader 

i Norge ved et eventuelt EF-medlemskap. 
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2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

2.1 Undersøkelse utført av NILF 

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Statens ernæringsråd ga i 1992 ut 

en rapport kalt Internasjonalisering av det norske matvaremarked, konsekvenser for 

mattilbud og ernæringspolitikk (BERGE 1992). Denne rapporten presenterer resultater 

fra to forprosjekter om økt internasjonalisering av det innenlandske matvaremarked. 

Som en del av rapporten presenteres en sammenligning av forbrukerprisene i Norge, 

Danmark og Vest-Tyskland. Bakgrunnsmaterialet er registreringer til konsumprisindeks

beregninger i 1990 og 32 utvalgte matvarer er med. Et uveid gjennomsnitt av prisene 

viser at matvarene er 13 % rimeligere i Danmark enn i Norge, mens tilsvarende tyske 

priser ligger 18 % under de norske. 

2.2 Undersøkelse foretatt av Landbrukssamvirkets Felleskontor 

Gjennom norske ambassader har Landbrukssamvirkets Felleskontor innhentet 

matvarepriser i 15 land (LANDBRUKSSAMVIRKETS FELLESKONTOR 1992). Det ble 

komponert en matvarekurv med 18 varer. I april 1992 ble en butikk besøkt i hver av de 

15 byene undersøkelsen omfatter. Resultatene viser at prisene i Helsinki var 10 % høyere 

enn i Oslo. Butikkene i København, Bonn og Haag har alle lavere priser enn 

representanten for Oslo-forretningene. Prisene i de tre byene lå henholdsvis 14 %, 32 % 

og 46 % under det handlekurven kostet i Oslo. 

Felleskontoret foretok en rangering av landene etter at prisene var dividert med 

gjennomsnittlig industriarbeiderlønn i de respektive land. Canada hadde de laveste 

matvareprisene i forhold til industriarbeiderlønn. Like bak fulgte Nederland, Tyskland og 

Danmark. Norge var et av de land som hadde høyest matvarepriser, men Finland lå 

enda høyere. 
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2.3 OECDs kjøpekraftparitetsundersøkelse 

OECD ga i 1992 ut en rapport som omhandler priser og kjøpekraft i alle de 24 

medlemslandene (OECD 1992). Prisene ble samlet inn i perioden fra våren 1988 til våren 

1990. Registreringene av matvareprisene fant sted i 1988. Alle prisene ble imidlertid 

regnet om til 1990-priser ved hjelp av prisindekser. Representantvarene i undersøkelsen 

er representative for varegruppene og de deltagende land, og de er nøye definert ved 

en produktspesifikasjon. Det er en felles varekurv for alle land, men det er ikke 

nødvendig for alle land å framskaffe priser på alle varer. De norske prisene bygger på 

bakgrunnsmaterialet til konsumprisindeksen. I tillegg ble det gjennomført egne 

undersøkelser for å utfylle dette materialet. I EF-landene ble det foretatt separate 

undersøkelser i de ulike hovedstedene. Ved hjelp av indekser ble disse prisene justert 

til å gjelde i hele de respektive land. 

OECD hevder i sin rapport, at valutakursene ikke reflekterer den relative kjøpekraften i 

ulike land. Derimot sies det at kjøpekraftparitet eliminerer forskjellen i prisnivå mellom 

landene. Kjøpekraftparitet (purchasing power parity, PPP) kan defineres som de 

valutakurser som ville gjort at kjøpekraften ble lik for de ulike valutaer. Det vil si om et gitt 

beløp i en valuta blir vekslet til andre valutaer etter PPP-vekslingsforholdene kan beløpet 

kjøpe den samme vare- og tjenestekurv i alle land (THONSTAD 1993). 

Ifølge tallene til OECD er det store forskjeller i matvareprisene mellom landene. Ved bruk 

av OECDs bakgrunnsmateriale og kjøpekraftparitet viser det seg at de norske 

matvareprisene ligger 60 % over gjennomsnittet i OECD. Finland er på linje med Norge, 

mens Danmark og Tyskland har priser som er henholdsvis 32 % og 3 % over OECD

gjennomsnittet. De nederlandske matvareprisene ligger 2 % under gjennomsnittet i 

OECD. 
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2.4 Andre undersøkelser 

Den svenske ukeavis Land har gjennom 16 år sammenlignet priser på 15 matvarer i åtte 

land i nordvest-Europa. Blant landene som er med i undersøkelsen finner en alle de fem 

landene som denne rapporten omhandler. Innhenting av priser skjer i en butikk i hvert 

land. Omregnet i svenske kroner, ·blir totalprisen på de 15 varene i 1992, nøyaktig lik i 

Finland, Danmark og Tyskland og 11 % lavere enn den norske prisen, mens 

nederlendere kunne handle hele 39 % rimeligere enn nordmenn i 1992. Land har videre 

dividert sluttsummene for matvarekurvene med gjennomsnittlig arbeidskraftskostnad pr 

time for industrien i de enkelte land. Ved en slik beregning kommer både Danmark og 

Finland dårligere ut enn Norge. 

Den 10. november 1992 publiserte Dagens Næringsliv en prisundersøkelse med 

REMA 1000 og Dagens Nyheter som kilder. Undersøkelsen tar for seg en butikk i hver 

av byene Oslo, London, Hamburg og Stockholm. 26 matvarer, i tillegg til brus og øl, er 

med i sammenligningen. Totalsummen viser at den tyske butikken, som har relevans for 

denne undersøkelsen, har priser som er 38 % lavere enn REMA 1000 i Oslo. 

VG har gjennom en lang artikkelserie, fra 26.11.92 til 05.01 .93, presentert de forskjellige 

EF-landene på ulike måter. I denne serien har det også inngått en prisundersøkelse på 

dagligvarer. Priser på en og samme varekurv er innhentet fra alle EF-land i tillegg til 

Norge. Kurven inneholder 12 matvarer og seks andre varer. Ifølge VG er de tyske 

varene 44 % billigere enn i Norge, mens Danmark og Nederland hadde priser 

henholdsvis 36 % og 35 % under de norske. I artiklene sies det ingenting om metoden 

som er anvendt under datainnsamling. 



3 PROBLEMSTILLINGER 

Matvareprisene vil variere mellom land på grunn av forskjeller i naturgitte betingelser for 

selve jordbruksproduksjonen. Forskjeller i klima og topografi slår ut på kostnadene og 

dermed i prisene. 

Også i videreforedlingen kan det være betydelige kostnadsforskjeller. Dette kan skyldes 

grunnleggende forskjeller som ligger i små markeder, og dermed skalaeffekter. Det kan 

imidlertid også skyldes forskjeller i det generelle kostnadsnivå i landet ved at enkelte land 

har et høyere kostnadsnivå enn andre. Dette siste kan også gi utslag i høyere 

omsetningsavanser i engros- og detaljhandelen i enkelte land enn i andre. 

I tillegg kan de forskjellige land operere med ulike avgifter, indirekte og direkte tilskudd 

og forbrukersubsidier utfra forskjellige politiske målsettinger og prioriteringer. Også dette 

kan slå ut i betydelige forskjeller i matvareprisene. Av disse er det enkelt å regne på 

utslagene av forskjellene i merverdiavgiften. 

Ut fra dette har en i denne rapport sett på følgende problemstillinger: 

Forskjeller i pris på enkeltmatvarer mellom land 

Forskjeller i det generelle prisnivå på matvarer mellom land 

Forskjeller i matvarepriser som kan forklares ut fra ulik størrelse på merverdi

avgiften 

I neste del av prosjektet vil en se noe mer på enkeltfaktorene bak prisforskjellene. 
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4 DATAMATERIALE 

4.1 Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelse 

Mengdene av de ulike matvarer som er lagt til grunn ved uta.rbeidelsen av en norsk 

matvarekurv, er basert på data fra forbruksundersøkelsen. Statistisk sentralbyrå 

gjennomfører forbruksundersøkelser årlig. Resultatene publiseres hvert tredje år, siste 

gang for årene 1988-1990 (STATISTISK SENTRALBYRÅ 1992a). Hovedformålet med 

forbruksundersøkelsen er å gi detaljert oversikt over private husholdningers forbruk og 

utgifter. 

Undersøkelsen gjennomføres ved at et representativt utvalg av norske familier 

(ca 1 500 pr år) registrerer mengde av og utgifter til kjøpt mat i en 14-dagers periode. 

4.2 Registreringer til konsumprisindeksberegninger 

Prisene som er brukt i denne undersøkelsen er hentet fra prisregistreringene som foretas 

av Statistisk sentralbyrå i forbindelse med beregning av konsumprisindeksen. 

Hovedformålet med konsumprisindeksen er å kunne beregne prisendringer over tid. Den 

kan også nyttes til å sammenligne prisstigningen for de samme varegrupper mellom ulike 

land (STATISTISK SENTRALBYRÅ 1991a). 

Konsumprisindeksen er basert på et prisgrunnlag og et vektgrunnlag. Vektgrunnlaget 

avgjør hvor mye en vare skal telle i konsumprisindeksen. Dette grunnlaget kommer fram 

gjennom forbruksundersøkelsen som er omtalt ovenfor. Vektene endres hvert år og 

beregnes som et 3-årig glidende gjennomsnitt. Prisgrunnlaget blir regulert hver måned 

ved at det samles inn priser på ca 800 representantvarer og -tjenester. Disse skal 

representere prisendringene for hele spekteret av varer og tjenester som utgjør forbruket 

i privathusholdningene. 
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Det foreligger internasjonale retningslinjer for registrering av prisene. Prismaterialet 

bygger på faktisk utsalgspris i detaljhandelen. Innhenting av priser skjer i Norge gjennom 

et utvalg av ca 1 400 forretninger og bedrifter innen tjenesteyting. Det blir utført ca 

40 000 prisregistreringer hver måned. Ca 230 matvarer er med i prisregistreringene og 

månedlige priser for 128 av disse blir publisert regelmessig (STATISTISK SENTRALBYRÅ 

1991 b). Det foretas tilsvarende registreringer i mange andre land, blant annet i de 

landene vi behandler i denne undersøkelsen. Imidlertid varierer omfanget av materialet 

som blir publisert. Finland (STATISTIKCENTRALEN 1991) offentliggjør priser jevnlig, på 

linje med Norge. I Danmark, Tyskland og Nederland offentliggjøres bare indekser på 

varegruppenivå. Danmark (DANMARKS STATISTIK 1990-91) og Tyskland 

(STATISTISCHES BUNDESAMT 1991) offentliggjorde priser på representantvarer fram til 

og med 1990. For Nederland (CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK 1992) var det 

nødvendig med spesialkjøringer for å få priser for den enkelte vare. 

4.3 Svakheter i datamaterialet 

Svakheter i selve ·datamaterialet knytter seg hovedsakelig til sammenligningen mellom 

land. Metodene for innsamling og bearbeiding av data i disse landene er forholdsvis 

godt standardisert. Det er imidlertid stor forskjell på hvilke varer og antallet av 

representantvarer som de ulike statistiske sentralbyrå bruker. Dette gjør det for noen 

varegrupper vanskelig å sammenligne enkeltvarer direkte. 
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5 UTARBEIDING AV MATVAREKURV BASERT PÅ NORSK FORBRUK 

5.1 Valg av representantvarer 

· Representantvarene i denne undersøkelsen er hentet fra grunnlagene til konsumpris

indeksene i de fem landene. Utgangspunktet har vært de norske representantvarene. 

De matvarene som hadde tilsvarende representantvarer i minst to av de andre landene 

ble valgt ut. Dermed er det 38 varer som blir sammenlignet på enkeltvarenivå. 

I tillegg til sammenlignbarhet landene imellom, er representativitet vektlagt ved utvelgelsen 

av representantvarer til matvarekurven. En har forsøkt å finne forholdsvis ensartede varer 

med et visst forbruk i Norge. Utfyllende informasjon om de forskjellige varer i ulike land 

er framskaffet ved bruk av matvaretabeller og kontakt med fagpersonell. 

Det opereres i beregningene med to matvarekurver. Den ene består av 30 varer for 

landene Norge, Finland, Danmark og Tyskland, mens den andre inneholder 18 varer og 

omfatter Nederland i tillegg til de fire nevnte landene. Denne oppdelingen er valgt fordi 

datamaterialet fra Nederland var noe lite. I og med at den lille kurven er avledet av den 

store vil entallsbetegnelsen matvarekurven bli brukt videre i teksten. Varer merket med 

* er ikke med i noen av matvarekurvene. 

Noen av varene kan være litt forskjellige landene imellom. Dette kan eksempelvis skyldes 

forskjeller i kvalitet, oppdeling, ernæringsmessig sammensetning og pakningsstørrelse. 

Disse forholdene vil bli drøftet under prissammenligningene. 

Tabell 5. 1 Oversikt over representantvarer fra konsumprisindeksregistreringene 

NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

hvetemel soecialvetemjøl hvedemel weizenmehl 

havreqrvn havreflinqor havrearvn haferflocken 

hveteloff fransktbrød franskbrød weissbrot waterwitbrood 

kneioobrød blandiåstbrød trekornsbrød dunkles mischbrot bruinbrood 

lammestek* lammekølle lammfleich 

svinekoteletter griskotlett mellemkam schweinefleisch, varkenshaas-
kotelett karbonade 

sideflesk sidflask av svin steaebacon schinkensoeck ontbiitsoek 

okselever notlever kalvelever rinderleber qekookte lever 

kjøttdeig* malet kott hackfleisch rund/varkens-
gehakt 



Tabell 5.1 forts ... 15 

NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

kjøttpølser knackkoN bayerske pølser fleischwurst verseworst/sauciis 

kokt skinke kokt skinka hamburgerryg gekochter 
schinken 

achterham 

medisterpølser baconkoN medisterpølse bratwurst 
- - . .. ·- - . -

salamipølse metvurst spegepølse salami ceNelatworst 

H-melk konsum- sødmælk H-milch melk 
tionsmælk 

kremfløte (35 % ) vispqrådde piskefløde sahne (min 30 %) 

gaudaost edamer ost, 45 % edamer/gouda belegen goudse 
45 % ka as 

Jarlsbergost * emmentalost deutscher 
emmentaler 

eqq åQQ æq eier eieren 

meierismør smor smør markenbutter booter 

margarin, hushålls- margarine pflanzen-
matlaaina margarin standard margarine 

margarin, 
smørbrød 

kylskåps-
marqarin 

plante-margarine diåt-margarine 

hodekål huvudkål hvidkål weisskohl 

blomkål* blomkål blumenkohl 

Qulrøtter mo rot qulerødder mohrrueben 

løk låk løq zwiebeln 

agurker gurka salatagurker salatgurken 

tomater tomat tomater tomaten tomaten 

poteter (2,5 ka) potatis (2,5 ka) kartofler (1 ka) kartoffeln (2,5 kq) aardaooelrassen 

farin * fint socker melis suiker 

raffinade* bitsocker zucker, kristallratt. 

kaffe kaffe kaffe kaffe koffie 

te te te tee thee 

epler åpplen æbler tafelåpfel ap pels 

druer* druer weintrauben 

appelsiner apelsiner aooelsiner apfelsiner sinaasaooels 

bananer bananer bananer bananen 

iordbær * iordaubbar erdbeeren 

jordbærsyltetøy jordgubbssylt marmelade erdbeer-konfituere 
jordbær 
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5.2 Årsforbruket av de ulike varegrupper 

Ifølge Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelse for 1988-1990 (STATISTISK 

SENTRALBYRÅ 1992a) fordeler matvareutgiftene seg som vist i tabell 5.2, på de 

forskjellige gruppene .og -undergruppene av matvarer. Oppstillingen viser også hvilke 

mengder dette utgjør i kg og liter pr person og år. -Melk og fløte er oppgitt i liter, mens 

kg er enheten for resten. En husholdning besto av 2,42 personer. Totale utgifter til 

matvarer pr husholdning pr år var i denne perioden kr 26 735 målt i 1990-priser. Det vil 

si kr 11 048 pr gjennomsnittsperson. Dette utgjorde 14,9 % av total forbruksutgift. 

Tabell 5.2 Arsforbruket av de ulike varegrupper 

ANDEL AV MENGDE PR 
MATVAREUTGIFT PERSON PR ÅR 

GR. GRUPPENAVN 1% KG/L 

0 MATVARER 100,0 520,6 

00 Mel, GRYN OG BAKERVARER 10,9 76,9 

001 Mel oo orvn 1,8 27,5 

002 Flatbrød, knekkebrød og smørbrødkjeks 1,2 3,3 

003 Brød 4,7 38,8 

004 Kaker 2,5 5, 1 

005 Makaroni og cornflakes 0,5 2,1 

01 KJØTT OG KJØTTVARER 25,5 46,5 

011 Ferskt kjøtt oo flesk 9,8 20,1 

012 Saltet, røvkt og tørket kjøtt og flesk 3,8 4,3 

013 Kjøtthermetikk 1,0 2,2 

014 Ferske produkter av kjøtt 9,7 17,7 

015 Frvst kjøtt oo kjøttvarer 1,1 2,2 

02 FISK OG FISKEVARER 7,5 20,4 

021 Fersk fisk, fileter 2,2 8,0 

022 Fryst fisk, fileter 1,1 2,3 

023 Saltet, røvkt OQ tørket fisk, skalldyr 1,8 3,6 

024 Middaoshermetikk 0,3 1,6 

025 Småhermetikk 1,0 1,7 

026 Ferske produkter av fisk 1,1 3,1 

03 MELK, FLØTE, OST OG EGG 20,1 170,0 

031 Melk 9,8 145,4 

032 Fløte 1,9 5,8 

034 Ost 6,2 10,8 

035 Eaa 2,0 8, 1 



Tabell 5.2 forts ... 17 

ANDEL AV MENGDE PR 
MA TV AREUTGIFT PERSON PR ÅR 

GR. GRUPPENAVN 1% KG/L 

04 SPISEFETT OG OLJER 2,6 14,4 

041 Smør 0,5 2,0 

042 Maraarin oa soiseolje 2,0 12,4 

05 GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR 14,3 107,8 

051 Kål oa aulrøtter 1,3 15,2 

052 Andre friske grønnsaker 2,2 13,0 

053 Epler pærer og plommer 1,7 16,5 

054 Sitrusfrukter bananer oa druer 2,7 24,3 

055 Tørket frukt og nøtter 0,8 2,3 

056 Friske bær 1,1 5,6 

057 Konserverte orønnsaker 1,6 7,3 

058 Konserverte frukt og bær 2,9 23,5 

06 POTETER OG VARER AV POTETER 2,8 48,9 

061 Poteter 1,5 45,7 

062 Varer av poteter 1,4 3,2 

07 SUKKER 1,2 12,8 

071 Sukker 1,2 12,8 

08 KAFFE, TE, KAKAO OG KOKESJOKOLADE 3,3 7,5 

081 Kaffe 2,5 6,6 

082 Te 0,4 0,2 

083 Kakao og kokesjokolade 0,3 0,7 

09 ANDRE MATVARER 12,0 15,5 

091 Spisesjokolade og drops 4,3 5,2 

092 Iskrem 1,9 4,5 

093 Annet 5,8 5,8 

Undervaregruppene inneholder fra en til 16 spesifiserte vareslag, i alt 159. 

Matvarekurven inneholder ikke representanter fra varegruppene fisk og fiskevarer, andre 

matvarer og sukker. Årsaken til dette er at de ulike landene har svært forskjellige 

representantvarer i de to førstnevnte gruppene, mens farin ikke er med i Tyskland. Det 

har ikke vært mulig å innhente annet tilfredsstillende datamateriale innenfor rammen av 

prosjektet. 
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5.3 Valg av vekter i matvarekurven 

Tabell 5.3 viser andeler av total matvareutgift for representantvarene i matvarekurven. 

Tredje kolonne viser andelen av respektive varegrupper som representantvarene utgjør. 

Denne andelen varierer fra 38,0 % til 89,5 %. For at de ulike varegruppene skal få en 

vekting som samsvarer med det norske matvareforbruk, er det nødvendig med en 

korrigering av disse andelene. Derfor er det i fjerde kolonne oppgitt en justeringsfaktor. 

Faktoren blir så multiplisert med mengden som er oppgitt som forbruk av den enkelte 

vare i forbruksundersøkelsen. Dette gir tallene i femte kolonne, som angir mengdene av 

hver vare i matvarekurven. 

På grunn av utvalgene og tilnærmingene som er gjort, representerer ikke mengdene i 

matvarekurven noe direkte periodisk forbruk. Dermed er det heller ikke riktig å 

sammenligne de absolutte tallene for forbruk i denne undersøkelsen med eventuelle 

andre undersøkelser. Det er imidlertid ingenting i veien for å sammenligne relative tall. 

Tabell 5.3 Beregning av hver vares mengde i matvarekurven 

REPRESENTANT-
ANDEL AV TOTAL VARENES ANDEL MENGDE I 
MATVAREUTGIFT AV VARE- KURVEN 

VARE 1% GRUPPEN I% FAKTOR KG/L 

Hvetemel 1,00 25,9 

Havregryn 0,16 1,5 
43,8 1,14 

Hveteloff 1,33 8,8 

Kneippbrød 2,28 26,8 

Svinekoteletter 1 2,65 6,2 

Sideflesk 1 0,86 1,7 

Okselever 1 0,18 1,2 

Kokt skinke 1 0,25 38,0 1,32 9,3 

Kjøttpølser 1 0,8 

Medisterpølser 1 3,41 
1,3 

Salamipølse 1 2,33 2,6 

H-melk 3,27 47,0 

Kremfløte 1 1,83 5,1 

Gaudaost 1 3,55 
53,4 0,936 

5,8 

Eaa 2,05 7,6 

Smør 0,52 1,3 

Marqarin, matl. 78,5 0,637 3,1 

Margarin, smørbr. 
1,48 

3,7 
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REPRESENTANT-
ANDEL AV TOTAL VARENES ANDEL MENGDE I 
MATVAREUTGIFT AV VARE- KURVEN 

VARE 1% GRUPPEN I% FAKTOR KG/L 

Hodekål 0,42 4,8 

Gulrøtter 0,62 85 
-

Tomater 0,65 3,2 

Løk 0,31 2,5 

Slanqeaqurk 0,42 49,3 1,01 
2,0 

Epler 1 1,62 15,7 

Appelsiner 1 24 12,5 

Bananer 0,86 8,3 

Svltetøv, jordbær 1 0,92 4,4 

Poteter 1,35 52,1 0,960 43,9 

Katte 2,54 3,7 

Te 0,40 
89,5 0,559 

0, 1 

1 De spesifiserte vareslagene i forbruksundersøkelsen inneholder flere varer enn representant

varene. Representantvarene representerer således ikke fullt så mye av total matvareutgift som 

tallene skulle tilsi. 

Mengden av kjøttpølser og medisterpølser er beregnet ut fra at kjøttpølser utgjør 48 % 

av totalt pølseforbruk i Norge, mens tilsvarende tall for medisterpølser er 7 % 

(NORSK KJØTT pers. med.). 

Ifølge Statens Ernæringsråd (1992) er 46 % av det totale margarinsalget matlagings

margarin, mens 54 % er margarin til smørbrød. Disse tallene ligger til grunn for 

fordelingen av margarinforbruket i tabellen. 
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5.4 Usikkerhet/svakheter i representantvarer og vektgrunnlag 

Som nevnt i 4.3 knytter det seg visse svakheter til valget av representantvarer. I og med 

at representantvarene ikke er standardiserte landene i mellom, har det for noen 

varegrupper vært vanskelig å -finne tilstrekkelig sammenlignbare varer. Dette har også 

medført at enkelte varer-som er svært represe·nlative for forbruket i Norge, ikke kunne tas 

med i undersøkelsen. Varene som er tatt med behøver ikke nødvendigvis å være like i 

de forskjellige land. Eksempler på dette kan være kvalitetsforskjell, ulik foredling og 

forskjellig oppdeling. I tillegg kan pakningsstørrelse og emballasjetype gi en viss 

prisforskjell. Forbruket pr innbygger av hver vare kan variere en del mellom landene. 

Dette kan i seg selv være en årsak til prisforskjeller mellom landene da prisen ofte vil 

avhenge av solgt kvantum. 

Statistisk sentralbyrå registrerer for en del varer, bare priser sesongen. I denne 

undersøkelsen gjelder dette hodekål, blomkål, gulrøtter, tomater, slangeagurk, epler, 

druer og jordbær. For disse varene er det benyttet norske sesonger også for de andre 

landene. Ulike prisvariasjoner grunnet sesongforskjeller mellom landene kan derfor ha 

oppstått. Dette vil likevel ikke utgjøre noen stor feil. 

Metoden som er brukt for å beregne hver vares mengde i matvarekurven, innebærer en 

viss forenkling. Dette skyldes hovedsakelig at noen av de spesifiserte vareslagene i 

forbruksundersøkelsen inneholder mer enn representantvarene fra grunnlaget for 

konsumprisindeksen. På denne måten blir enkelte representantvarer overrepresentert. 

Videre er ikke alle varegruppene i utgangspunktet likt representert. Justeringen som er 

gjort for å kompensere for dette kan innebære en viss skjevhet. 
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6 SAMMENLIGNING AV PRISENE PÅ REPRESENTANTVARER MELLOM DE 

ULIKE LAND 

6.1 Bruk av valutakurser 

Det er i denne rapporten kun sammenlignet priser på 1990-nivå. 

Store valutakurssvingninger i en tidsperiode kan føre til at konklusjonene fra en slik 

undersøkelse ikke uten videre kan generaliseres. Et annet problem er at innenlandske 

priser innenfor en kort tidsperiode ikke nødvendigvis er representative for det gjennom

snittlige langsiktige prisnivået for disse varene. 

I enkelte undersøkelser har man valgt å bruke den valutakurs som foreligger pr dags 

dato isteden for den kurs som gjelder for det aktuelle året prisene ble registrert. Hvis 

man antok at for eksempel priser i Norge og andre land har endret seg i takt, kan 

dagens valutakurs i en del tilfeller gi et riktigere bilde for prisforskjeller mellom landene, 

enn den valutakurs som forelå i prisregistreringsåret. 

Et annet alternativ er å foreta sammenligninger over en tidsperiode. En kan bruke 

registrerte nominelle priser over for eksempel en ti-års periode, men isteden for å bruke 

det enkeltes års valutakurs, bruke dagens valutakurs for alle årene. En har på denne 

måten mulighet for å vurdere utviklingen av prisnivået for ulike varer mellom de ulike land. 

Imidlertid bør det bemerkes at det kun er prisutviklingen som er sammenlignbar. 

Det kan innvendes mot begge disse metodene at dagens valutakurs ikke behøver å 

gjenspeile den langsiktige valutakurs (lang term exchange rate). 

-

· Et tredje alternativ er å bruke nominelle registrerte priser fra eksempelvis en ti års-periode 

og deflatere disse til et bestemt basisår som inngår i perioden. Deretter kan man 

beregne et uveid gjennomsnitt av prisene for hele tidsperioden for den enkelte vare. Ved 

å bruke en gjennomsnittlig valutakurs for perioden, vil disse gjennomsnittsprisene være 

grunnlaget for en prissammenligning. Her vil det også være aktuelt å beregne 

gjennomsnittspris og valutakurs for kortere tidsperioder innenfor den aktuelle perioden. 

Nedenfor vises valutakurser fra 1980 til 1992 for Finland, Danmark, Tyskland og 

Nederland. I perioden fra 1983-1992 gjelder bankenes årlige gjennomsnittlige midtkurser. 

For 1980-1982 gjelder et årlig gjennomsnitt av bankenes salgs- og kjøpskurser. 
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Tabell 6.1 Valutakurser fra 1980-1992 

År Norge Finland Danmark Tyskland Nederland 

N.kr N.kr pr N.kr pr N.kr pr N.kr pr 

100 f.mark 100 d.kr 100 d.mark 100 n.gylden 

1980 100 133,22 88,09 272,64 253,10 

1981 100 133,74 81,10 254,70 249,32 

1982 100 134,21 77,43 265,80 241,63 

1983 100 131,22 79,94 286,14 256,13 

1984 100 135,91 78,81 286,83 254,42 

1985 100 138,79 81,27 292,65 259,41 

1986 100 146,04 91,70 342,10 303,26 

1987 100 153,35 98,58 375,04 332,88 

1988 100 155,80 96,90 371,39 330,03 

1989 100 161,03 94,53 367,52 325,81 

1990 100 163,71 101,21 387,41 343,90 

1991 100 160,45 101,42 391,01 347,03 

1992 100 139,001 102,97 397,98 353,47 

Kilder: Statistisk Årbok 1986 og 1992 (STATISTISK SENTRALBYRÅ 1986, STATISTISK 

SENTRALBYRÅ 1992b) 

Statistisk månedshefte nr 1 1993 (STATISTISK SENTRALBYRÅ 1993) 
1 Statistisk sentralbyrå (LOTSBERG pers. med.) 

En har utfra valutakursene i tabell 6.1 , beregnet en gjennomsnittlig kurs for tidsperioden 

i tabell 6.2. I tillegg er det prosentvise awik fra gjennomsnittskursen for henholdsvis 

laveste og høyeste kurs beregnet. 

Tabell 6.2 Prosentvis awik i forhold til en gjennomsnittskurs for perioden 1980-1992 

Finland Danmark Tyskland Nederland 

Gjennomsnittlig kurs (1980-1992): 145, 11 90,30 330,09 296,18 

Laveste årlig gjennomsnittlige valuta-

kurs i prosent av gjennomsnittskurs: 95, 79 85,74 77,16 81,58 

Høyeste årlige gjennomsnittlige valuta-

kurs i prosent av gjennomsnittskurs: 112,82 114,03 120,57 119,34 

Awiksintervall i prosent: 17,00 28,30 43,40 37,80 
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Kursvariasjonen har vært fra 17 % til 43 % i forhold til gjennomsnittskursen for perioden. 

Størst variasjon er det i tyske mark. I perioden rundt 1990 er kursvariasjonene relativt 

moderate (med unntak av Finland som har hatt en sterk depresiering (devaluering) av 

valutaen det siste året (1992)). 

Et fjerde alternativ er å bruke 1'990 valutakurser og 1990 priser. Det er dette alternativet 

vi har valgt å bruke i rapporten. På grunn av arbeidets omfang har vi valgt å bruke kun 

et prissammenligningsår. Vi har også valgt å bruke 1990 valutakurser og ikke dagens, 

da vi mener at dagens valutakurser ikke nødvendigvis er i noe mere likevekt enn det som 

var tilfelle i 1990. 

Store valutakursendringer slik som vi har hatt i Finland de siste årene, ledsages ofte av 

prisendringer slik at for eksempel prisnivå 1990 omregnet ved hjelp av 1992-kurser kan 

gi et galt bilde. Depresieringen av finske mark (FMK) med 35 % de siste par år, vil med 

stor sannsynlighet på litt sikt gi høyere inflasjonstakt i Finland enn i Norge, slik at 92-

priser omregnet ved hjelp av 92-kurs ikke gir noe godt bilde av det langsiktige forholdet 

mellom prisnivåer i Norge og Finland. 

Følgende valutakurser er derfor blitt brukt ved prissammenligningene: 

Finland (n.kr pr 100 f .mark) 

Danmark (n.kr pr 100 d.kr) 

Tyskland (n.kr pr 100 d.mark) 

Nederland (n.kr pr 100 n.gylden) 

Gjennomsnittlig valutakurs 1990 

163,71 

101,21 

387,41 

343,90 

Kilde: Statistisk sentralbyrå (1991 c) 

Kursene gjelder bankenes midtkurser (børsnoterte kurser) for 1990 
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6.2 Prissammenligninger på enkeltvarenivå 

Her vil en sammenligne priser på enkeltvarenivå i 1990. Noen av varene har det bare 

vært mulig å innhente pris for i tre eller fire land, slik at sammenligningene ikke er 

fullstendige. 

Prisene er oppgitt pr kg. Unntakene er melk og kremfløte der enheten er liter. 

Tabell 6.3 Priser på enke/tvarer inklusive merverdiavgift 

PRISER I NORSKE KRONER PR KG/L, 1990 

VARE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Hvetemel 5,41 10,23 6,88 4,80 

Havreorvn 16,04 14,80 13,61 13,52 

Hveteloff 20,05 29,98 19,64 18,05 9,59 

Kneippbrød 12,21 31,73 23,42 13,09 9,70 

Lammestek 64,74 61,18 89,10 

Svinekoteletter 87,33 81,54 73,89 46,88 54,03 

Sideflesk 108,38 56,22 48,81 90,27 56,33 

Okselever 22,12 66,86 34,69 37,27 54,44 

Kiøttdeiq 85,36 80,97 43,31 36,83 

Kjøttpølser 62,96 65,76 54,06 47,38 38,72 

Kokt skinke 202,48 154,64 70,87 96,85 93,61 

Medisterpølser 72,84 83,62 36,07 48,16 

Salamipølse 193,54 147,65 97,13 99,95 62,31 

H-melk 7,62 6,53 6,46 4,84 4,71 

Kremfløte 36,76 39 09 25,95 23,05 

Gaudaost 65,01 67,02 66,05 . . 49,16 48,73 ·.· 

Jarlsberoost 66,87 76,57 61,40 

Eaa 27,01 27,83 21,98 16,31 12,86 

Smør 32,78 65, 11 41,56 32,85 33,77 

Maraarin matlaaina 14,65 40,76 12,93 13,09 

Marqarin, smørbrød 15,72 45,99 18,35 30,06 

Hodekål 1 6,71 5,40 4,62 4,96 

Blomkål 1 16,81 11,95 9,76 

Gulrøtter 1 9,47 15, 16 7,30 6,86 

Tomater 1 29,12 20,02 20,19 13,13 10,28 

Løk 10,24 11,41 8,53 7,48 

Slanqeaourk 1 25,37 17,01 16,51 10,54 
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VARE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Epler 1 16,80 12,34 14,42 13,48 9,46 

Druer 1 20,20 21,76 17,90 

Aooelsiner 12,04 10 49 11,38 11,27 8,98 

Bananer 14 75 12 41 13,50 10,50 

Jordbær 1 42,11 55,14 43,62 

Syltetøv, jordbær 21 46 39,34 30 05 20,30 

Poteter 6,25 4,80 4,12 4,61 3,44 

Farin 12,59 12,51 9,19 6,98 

Raffinade 17,52 16,09 7,36 

Kaffe 45,52 49,13 45,13 62,61 34,08 

Te 159,22 274,13 116,36 158,06 64,38 

1 Sesongvare i Norge 

En har også valgt å oppgi prisene i relative tall. Dette er gjort for at sammenligningene 

landene i mellom skal bli enklere. I tillegg er relative utgifter til noen varegrupper tatt med 

i tabellen. 

Tabell 6.4 Priser på enke/tvarer og utgifter til varegrupper inklusive merverdiavgift, 

relative tall 

RELATIVE TALL, 1990 

VAREN AREGRUPPE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Hvetemel 100 189 127 89 

HavreQrvn 100 92 85 84 

Hveteloff 100 150 98 90 48 

Kneioobrød 100 260 192 107 79 

Mel arvn bakervarer 100 161 118 92 60 

Lammestek 100 95 138 

Svinekoteletter 100 93 85 54 62 

Sideflesk 100 52 45 83 52 

Okselever 100 302 157 168 246 

KiøttdeiQ 100 95 51 43 

Kjøttpølser 100 104 86 75 62 

Kokt skinke 100 76 35 48 46 

Medisterpølser 100 115 50 66 

Salamipølse 100 76 50 52 32 

Kjøtt og kjøttvarer 100 88 59 67 52 
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VAREN AREGRUPPE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

H-melk 100 86 85 64 62 

Kremfløte 100 106 71 63 

Gaudaost 100 103 102 76 75 

Jarlsberoost 100 115 92 

Eaa 100 103 81 60 48 

Melk fløte. ost egg 100 107 88 76 67 

Smør 100 199 127 100 103 

Maroarin matlaqinq 100 278 88 89 

Mamarin, smørbrød 100 293 117 191 

Spisefett og oljer 100 240 115 120 

Hodekål 100 81 69 74 

Blomkål 100 71 58 

Gulrøtter 100 160 77 72 

Tomater 100 69 69 45 35 

Løk 100 111 83 73 

Slanqeaourk 100 67 65 42 

Epler 100 73 86 80 56 

Druer 100 108 89 

Appelsiner 100 87 94 94 75 

Bananer 100 84 92 71 

Jordbær 100 131 104 

Gr.saker frukt oa bær 100 96 81 73 50 

Svltetøv, jordbær 100 183 140 95 

Poteter 100 77 66 74 55 

Farin 100 99 73 55 

Raffinade 100 92 42 

Katte 100 108 99 138 75 

Te 100 112- 73 99 40 

Tabellen viser at norske mel og bakervarer kommer gunstig ut i forhold til de andre 

nordiske landene i undersøkelsen. For hvetemel er det bare Tyskland som har en lavere 

utsalgspris enn Norge. Finland opererer med en pris som er nesten dobbelt så høy som 

den som er registrert i Norge. Den forholdsvis lave prisen på mel i Norge skyldes delvis 

at en stor andel av matkornet importeres til verdensmarkedspriser. Data fra Nederland 

mangler for denne varen. Prisen på havregryn ligger i de andre landene 8-16 % under 

norsk pris. 
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Prisforskjellene på hveteloff gjenspeiler bare til dels prisforskjellene på hvetemel. Trolig 

kan lavere arbeidskraftkostnader i Finland forklare noe av forskjellen for Finlands del. 

Ingredienser i og størrelse på brødtypene er til dels ulikt i de fem landene. Særlig gjelder 

dette de utenlandske brødene som er sammenlignet med norsk kneippbrød. For Finland 

og Danmark sin del kan det slås fast at prisene reflekterer en bedre kvalitet enn den 

norske. De nederlandske brødprisene. ligger vesentlig under tilsvarende priser i de andre 

landene. 

Lammestek er ifølge de oppgitte data, forholdsvis dyrt i Tyskland. Derimot ser en at den 

danske prisen ligger i underkant av norsk nivå. Prisen på svinekoteletter og sideflesk 

ligger i Norge klart over de andre landene. Det kan synes som om fleskeprisen er 

spesielt høy i Norge. For denne varen skal en imidlertid være klar over at kvalitets

forskjeller kan eksistere. Selv om forbruket av okselever betyr lite, er det verd å merke 

seg de store prisforskjellene for denne varen. Faktisk ligger prisen på lever i Finland tre 

ganger høyere enn i Norge. 

Den nederlandske varen er riktignok kokt, men en pris 146 % høyere enn i Norge er 

likevel bemerkelsesverdig. Det er mulig at lever blir betraktet mer som en delikatesse i 

utlandet. Den danske prisen gjelder for øvrig kalvelever. Norge og Finland ligger ganske 

likt når det gjelder prisen på kjøttpølse. De andre landene ligger betydelig under dette 

nivået. Det samme gjelder for kjøttdeig og medisterpølser. Her er imidlertid forskjellen 

mellom EFTA- og EF-landene noe større. Prisene på kokt skinke og salamipølse i Norge, 

er mye høyere enn i de andre landene i undersøkelsen. Pølsetypene er noe uensartede 

i de forskjellige landene. 

Det kan synes som om forskjellen i priser mellom Norge og Danmark, Tyskland og 

Nederland er mindre for kvalitetsvarer enn den er for varer av lavere kvalitet. Kanskje blir 

kjøtt betraktet som en mer ensartet vare i Norge enn i de tre EF-landene. Dersom vi ser 

bort fra okselever og til dels lammestek, kan vi konkludere med at kjøttprisene i Norge 

er høye. Ved en uveid gjennomsnittsberegning for kjøtt, uten de to nevnte varene, ligger 

Finland 14 % under Norge, danske og tyske priser ligger omkring 40 % under, mens 

nederlenderne opererer med halvparten av de norske kjøttprisene. 
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En finner ikke fullt så store prisforskjeller i gruppen melk, fløte, ost og egg som i kjøtt- og 

kjøttvaregruppen. Likevel kan vi tydelig se samme tendensen i de to gruppene. I følge 

beregningene er melk i Tyskland og Nederland henholdsvis 36 % og 38 % billigere enn 

i Norge, mens kremfløten, etter norske forhold, må sies å være billig i Danmark og 

Tyskland. Ost av gaudatypen har omlag samme pris i Norge, Finland og Danmark, men 

tyskere og nederlendere · kan kjøpe denne varetypen 25 % rimeligere. Den tyske 

emmentaler-osten er ikke tilsvarende billigere enn Jarlsbergost i Norge. 

Det er fra før kjent at egg og fjørfekjøtt har lave priser i mellom-Europa. Av tabellen kan 

en se at eggprisen i Nederland faktisk ligger under det halve av norsk pris. Også i 

Tyskland ligger utsalgsprisen langt under Finland og Norge. Denne store forskjellen i 

eggpris skyldes nok i stor grad ulike priser på kraftfor og størrelsen på enhetene i de 

omtalte landene. 

Smør er et av de ytterst få produktene som har lavest pris i Norge. Prisnivået er 

imidlertid det samme i Tyskland og i Nederland. Meieriene i Norge står sannsynligvis for 

en viss subsidiering av smør. For margarin kommer også Norge godt ut i pris

sammenligningen. Margarin har noe ulik sammensetning i de forskjellige landene. EF

landene bruker egenprodusert oljefrø til sin margarinproduksjon, mens norsk industri 

benytter soyabønner og fiskefett til verdensmarkedspris. Dette kan gi Norge en fordel 

med hensyn til råvarekostnader. Den høye prisen på margarin i Finland er bemerkelses

verdig, men kan hovedsakelig forklares med høye avgifter på import av fett. 

Totalt sett er prisene på grønnsaker, frukt og bær høyest i Norge. De finske prisene er 

4 % lavere enn de norske, mens de danske og tyske ligger henholdsvis 19 % og 27 % 

under. Prisene på denne varegruppen i Nederland er i gjennomsnitt bare det halve av 

hva de er i Norge. 

Ikke overraskende viser det seg at prisen på tomat og agurk er høy i Norge. Likeså kan 

vi registrere at de nederlandske prisene er svært lave. At Finland ikke har et prisnivå for 

disse to varene på linje med det norske, kan sannsynligvis forklares med en lavere 

produksjon innenlands. Dermed slår de billigere, importerte varene sterkere ut i 

prisundersøkelsene. Løk er dyrere i Finland enn i Norge, mens gulrøtter er mye dyrere. 
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Prisene på grønnsaker og frukt ligger jevnt lavere i Danmark og Tyskland enn i Norge. 

Et uforklarlig unntak er den danske drueprisen. Norge har den laveste jordbærprisen i 

undersøkelsen. Finland og Tyskland opererer med priser på frossen jordbær. En 

lignende tendens som for jordbær har en også for jordbærsyltetøy. Syltetøyet er lavt 

priset i Norge i forhold til i Finland og Danmark. Dette kan komme av at ca 70 % av det 

norske syltetøyet lages av billig importert bær. 

Potetene er, i forhold til norsk pris, fra 23 % til 45 % rimeligere i de andre landene. Det 

er noe overraskende at den finske potetprisen er så mye som 23 % lavere enn den 

norske. Prisen på farin og raffinade er ganske lik i Finland og i Norge, mens raffinade 

i Tyskland og farin i Nederland er betraktelig billigere enn i Norge. 

Vedrørende kaffe er det mest interessant å se på forholdet mellom prisene i Tyskland og 

Nederland. Den tyske prisen er faktisk hele 84 % høyere enn den nederlandske, og det 

på tross av at pakningsstørrelsen er størst i Tyskland. I begge landene er det oppgitt at 

kaffen er av middels kvalitet. Teens kvalitet kan imidlertid variere noe mellom landene. 

I tillegg må en ta i betraktning små forskjeller i pakningsstørrelsen. Finland har en høy 

pris på teen, mens nederlenderne også når det gjelder te slipper unna med forholdsvis 

lave kostnader. 
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7 PRISEN PÅ DEN NORSKE MATVAREKURVEN I DE ULIKE LAND 

Prisene i tabellen under er beregnet ut fra et forbruk basert på Statistisk sentralbyrås 

forbruksundersøkelse (STATISTISK SENTRALBYRÅ 1992a). Metoden for beregning av 

forbruket for hver vare · er beskrevet i · 5.3. - Summen viser utgiften til en 11norsk11 

matvarekurv i de fem landene. Denne kurven er beskrevet i 5.3. 

Tabell 7.1 Utgifter til den store matvarekurven, inklusive merverdiavgift 

UTGIFTER I NORSKE KRONER, 1990 

VARE KG/L NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND 

Hvetemel 25,9 140, 12 265,01 178,25 124,42 

Havregryn 1,5 24,06 22,20 20,42 20,28 

Hveteloff 8,8 176,44 263 78 172,87 158,87 

Kneioobrød 26,8 327,23 850,28 627,66 350,93 

Svinekoteletter 6,2 541,45 505,57 458,14 290,63 

Sideflesk 1,7 184,25 95,57 82,98 153,45 

Okselever 1,2 26,54 80,23 41,63 44,72 

Kjøttpølser 9,3 585,53 611,59 502,72 440,64 

Kokt skinke 0,8 161,98 123,71 56,69 77,48 

Medisterpølser 1,3 94,69 108,71 46,89 62,60 

Salamipølse 2,6 503,20 383,89 252,54 259,87 

H-melk 47,0 358, 14 307,01 303,49 227,60 

Kremfløte 5,1 187,48 199,38 132,35 117,56 

Gaudaost 5,8 377,06 388,73 383,09 285,14 

Egg 7,6 205,28 211,51 167,07 123,96 

Smør 1,3 42,61 84,64 54,02 42,71 

Margarin, matlaging 3,1 45,42 126,36 40,08 40,58 

Marqarin smørbrød 3,7 58,16 170, 16 67,90 111,22 

Hodekål 4,8 32,21 25,93 22,15 23,80 

Gulrøtter 8,5 80,50 128,86 62,03 58,29 

Tomater 3,2 93,18 64,07 64,61 42,03 

Løk 2,5 25,60 28,53 21,33 18,69 

Slanqeaqurk 2,0 50,74 34,02 33,01 21,08 

Epler 15,7 263,76 193,80 226,43 211,67 

Aooelsiner 12,5 150,50 131,17 142,20 140,92 

Bananer 8,3 122,43 103,00 112,06 87,14 

Syltetøy, jordbær 4,4 94,42 173,09 132,22 89,32 



Tabell 7.1 forts ... 31 

VARE KG/L NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND 

Poteter 43,9 274,38 210,58 180,83 202,39 

Kaffe 3,7 168,42 181,78 166,98 231,64 

···········.·.··.·.·.··.·.··:-··· 

•·••• ·: . . 4764.åQ 

Ifølge tabellen ligger den norske matvarekurven 13 % høyere i pris i Finland enn i Norge. 

Hovedårsaken til dette, er høyere finske priser på hvetemel, brødvarer, smør og margarin. 

Noe skyldes også merverdiavgiften som i 1990 var litt høyere i vårt naboland Ufr kapittel 

8.1 ). 

Danmark havner i sammenligningen 12 % under norsk prisnivå. Utgiftene for danskene 

ligger for de aller fleste representantvarer godt under hva nordmenn må ut med. Særlig 

er enkelte kjøttvarer rimelige i Danmark. Det er imidlertid verd å merke seg at prisene på 

hvetemel og smør er to av unntakene som går i Norges favør i denne sammenhengen. 

Ikke overraskende kommer matvarekurven, inklusive merverdiavgift, ut med en betraktelig 

lavere totalpris i Tyskland enn i Norge. Etter beregningene utgjorde denne forskjellen 

hele 25 % i 1990. Grønnsaker, melk, egg og de fleste kjøttproduktene trekker det tyske 

prisnivået mest ned. 

På grunn av den store prisdifferansen på kneippbrød, har en også valgt å ta med 

tilsvarende summer som i tabell 7 .1 , men uten prisen på denne varen inkludert. 

Tabell 7.2 Utgifter til den store matvarekurven eksklusive kneippbrød 

UTGIFTER I NORSKE KRONER, 1990 

NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND 

En ser her at spesielt Finland kommer adskillig gunstigere ut dersom en ser bort fra den 

noe usikre utgiften til kneippbrød. Også i Danmark blir utgiften redusert relativt mye. 
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I tabellen under er også Nederland tatt med. Datamaterialet herfra var noe begrenset slik 

at denne reduserte matvarekurven inneholder 18 matvarer. Mengden som er benyttet for 

hver vare er den samme som i den store matvarekurven. 

Tabell 7.3 Utgifter til den lille matvarekurven, inklusive merverdiavgift 

VARE 

Hveteloff 

Kneippbrød 

Svine
koteletter 

Sideflesk 

Okselever 

Kjøttpølser 

Kokt skinke 

Salami
pølse 

H-melk 

Gaudaost 

Eaa 

Smør 

Tomater 

Epler 

Appelsiner 

Poteter 

Katte 

KG/L NORGE 

8,8 176 44 

26,8 327,23 

6,2 541,45 

1,7 184,25 

1,2 26,54 

9,3 585,53 

0,8 161,98 

2,6 503,20 

47,0 358,14 

5,8 377,06 

7,6 205,28 

1,3 42,61 

3,2 93,18 

15,7 263,76 

12,5 150,50 

43,9 274,38 

3,7 168,42 

UTGIFTER I NORSKE KRONER, 1990 

FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

26378 172,87 158,87 84,43 

850,28 627,66 350,93 259,91 

505,57 458,14 290,63 334,97 

9557 82,98 153,45 95,76 

80,23 41,63 44,72 65,33 

611,59 502,72 440,64 360,13 

123,71 56,69 77,48 74,89 

383,89 252,54 259,87 162,02 

307,01 303,49 227 60 221,44 

388,73 383,09 285,14 282,64 

211 ,51 167,07 123,96 97,75 

84,64 54,02 42,71 43,90 

64,07 64,61 42,03 32,90 

193,80 226,43 211,67 148,48 

131,17 142,20 140,92 112,20 

210,58 180,83 202,39 150,97 

181,78 166,98 231,64 126,10 

I forhold til relativ utgift til den store matvarekurven i tabell 7.1, ser en at det er små 

endringer for Danmark og Tyskland. Total utgift i Finland har imidlertid minket fra 113 til 

106 % av tilsvarende sum i Norge. Dette skyldes først og fremst at hvetemel og margarin 

ikke er med i den lille matvarekurven. Disse varene er relativt dyre i Finland. 

Tallene fra Nederland ligger til dels svært lavt. Prisene på noen kjøttvarer, loff, egg og 

tomater er meget billige i forhold til sammenlignbare priser i de nordiske landene. Totalt 

gjør det seg utslag i en utgiftsreduksjon fra Norge til Nederland på hele 40 %. 
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8 FORSKJELLER I MERVERDIAVGIFTER MELLOM LANDENE 

8.1 Merverdiavgiftssatsene 

I den aktuelle perioden (1990) gjaldt følgende mer\terdiavglftssatser for matvarer i de fem 

landene: 

Norge 

Finland 

Danmark 

Tyskland 

Nederland 

20% 

21,2 % (SKA TTESTYRELSEN 1991) 

22% 

7% 

6% 

Disse satsene er senere endret for flere av landene. 

8.2 Konsekvenser av avgiftsforskjellene 

Nedenfor er det foretatt sammenligninger av priser på enkeltvarenivå, eksklusive 

merverdiavgift. Tallene er framkommet ved at prisene i tabell 6.3 er redusert med 

merverdiavgiftssatsene som er gjengitt over. 

Tabell 8. 1 Priser på enke/tvarer eksklusive merverdiavgift 

PRISER I NORSKE KRONER PR KG/L, 1990 

VARE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Hvetemel 4,51 8,44 5,64 4,49 

Havremvn 13,37 12,21 11, 16 12,64 

Hveteloff 16,71 24,73 16,10 16,87 9,05 

Kneioobrød 10,18 26,18 19,20 12,24 9,15 

Lammestek 53,95 50,15 83,28 

Svinekoteletter 72,78 67,28 60,57 43,81 50,97 

Sideflesk 90,32 46,38 40,01 84,36 53,14 

Okselever 18,43 55,16 28,44 34,83 51,36 

Kiøttdeiq 71,13 66,81 40,48 34,75 

Kjøttpølser 52,47 54,26 44,31 44,28 36,53 

Kokt skinke 168,73 127,59 58,09 90,52 88,31 



Tabell 8.1 forts ... 34 

VARE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Medisterpølser 6070 69,00 29,57 45,00 

Salamipølse 161,28 121 82 79,62 93,41 58,79 

H-melk 6,35 5,39 5,29 4,53 4,44 

Kremfløte 3063 32,26 .21,27 21,54 

Gaudaost 54,18 55,30 54,14 45,95 45,97 

Jarlsberaost 5573 63,17 5739 

Eaa 22,51 2296 18,02 15,24 12,13 

Smør 27,32 53,72 34,06 30,70 31,86 

Maraarin matlaaina 12 21 33,63 10,60 12,24 

Mamarin, smørbrød 13,10 37,94 15,04 28,10 

Hodekål 5,59 4,46 3,78 4,63 

Blomkål 14,01 9,80 9,12 

Gulrøtter 7,89 12,51 5,98 6,41 

Tomater 24,27 16,52 16,55 12,27 9,70 

Løk 8,53 9,41 6,99 6,99 

Slanaeaaurk 21,14 14,03 13,53 9,85 

Epler 14,00 10, 18 11,82 12,60 8,92 

Druer 16,83 17,84 16,73 

Aooelsiner 10,03 8,66 9,32 10,54 8,47 

Bananer 12,29 10,24 11,07 9,81 

Jordbær 35,09 45,49 40,77 

Syltetøv, jordbær 17,88 32,46 24,63 18,97 

Poteter 5,21 3,96 3,38 4,31 3,24 

Farin 10,49 10,32 7,53 6,59 

Raffinade 14,60 13,28 6,88 

Kaffe 37,93 40,54 36,99 58,51 32,15 

Te 132,68 226,18 95,38 147,72 60,73 



35 

I neste tabell illustreres nivåforskjellene i tabell 8.1 , ved at det benyttes relative tall. 

tillegg er relative utgifter til noen varegrupper tatt med. 

Tabell 8.2 Priser på enke/tvarer og utgifter til varegrupper eksklusive merverdiavgift, 

relative tall 

RELATIVE TALL, 1990 

VAREN AREGRUPPE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Hvetemel 100 187 125 100 

Havrearvn 100 91 83 95 

Hveteloff 100 148 96 101 54 

Kneippbrød 100 257 189 120 90 

Mel arvn, bakerv. 100 160 116 103 68 

Lammestek 100 93 154 

Svinekoteletter 100 92 83 60 70 

Sideflesk 100 51 44 93 59 

Okselever 100 299 154 189 279 

Kiøttdeia 100 94 57 49 

Kjøttpølser 100 103 84 84 70 

Kokt skinke 100 76 34 54 52 

Medisterpølser 100 114 49 74 

Salamioølse 100 76 49 58 36 

Kiøtt og kjøttvarer 100 87 58 75 59 

H-melk 100 85 83 71 70 

Kremfløte 100 105 69 70 

Gaudaost 100 102 100 85 85 

Jarlsberaost 100 113 103 

Eaa 100 102 80 68 54 

Melk fløte ost eaa 100 106 87 85 75 

Smør 100 197 125 112 117 

Mamarin, matlaaina 100 275 87 100 

MarQarin, smørbrød 100 290 115 214 

Soisefett oa olier 100 238 113 135 

Hodekål 100 80 68 83 

Blomkål 100 70 65 

Gulrøtter 100 158 76 81 

Tomater 100 68 68 51 40 

Løk 100 110 82 82 

SlanQeaQurk 100 66 64 47 



Tabell 8.2 forts ... 36 

VARENAREGRUPPE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Epler 100 73 84 90 64 

Druer 100 106 99 

Aooelsiner 100 86 93 105 84 

Bananer 100 83 90 80 

Jordbær 100 130 116 

Gr.saker frukt bær 100 95 79 82 56 

Svltetøv, iordbær 100 182 138 106 

Poteter 100 76 65 83 62 

Farin 100 98 72 63 

Raffinade 100 106 99 

Katte 100 107 98 154 85 

Te 100 170 72 111 46 

Tabell 8.2 bør ses i sammenheng med tabell 6.4. Forskjellen mellom de to tabellene er 

at merverdiavgiften ikke er tatt med i prisene i tabell 8.2. I og med at merverdi

avgiftssatsen i Norge, Finland og Danmark er temmelig lik, oppstår det små relative 

endringer for disse landene mellom tabellene. Prisene i Tyskland og Nederland synker 

imidlertid forholdsvis lite i forhold til hva de gjør i de nordiske landene, når merverdi

avgiften fjernes. Dette innebærer at de norske, finske og danske prisene nærmer seg de 

tyske og nederlandske prisene. 

For mel, gryn og bakervarer havner prisene i Tyskland på nivå med tilsvarende priser i 

Norge. De nederlandske brødprisene hadde et lavere utgangspunkt enn de tyske, og 

det er fortsatt noe igjen før de norske prisene når ned på nederlandsk nivå. 

Innen varegruppen kjøtt og kjøttvarer er det fortsatt en stor kløft mellom norske priser og 

prisene i de andre landene. Det er verd å merke seg at kjøttet er billigst i Danmark når . 

en ser bort fra merverdiavgiften. __ 

I de andre landene er melken, ifølge denne tabellen, fra 15 % til 30 % billigere enn i 

Norge. Totalt for varegruppen melk, fløte, ost og egg kommer det norske prisnivået noe 

bedre ut. Eksklusive merverdiavgift er prisene i denne gruppen 25 % lavere i Nederland 

enn i Norge, mens tilsvarende tall for Danmark og Tyskland er henholdsvis 13 % og 

15 %. 

Igjen ser en at smør og margarin har påfallende lave priser i Norge, sett i forhold til 

prisene forøvrig. Vurdert opp mot det ernæringsmessige målet om redusert fettforbruk, 

kan det synes som om lave smør- og margarinpriser er lite formålstjenlige. 
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Grønnsakene er forholdsvis dyre i Norge også når en ser bort fra merverdiavgiften. Det 

viser seg at prisene, eksklusive merverdiavgift, i Danmark er 21 % og i Tyskland er 18 % 

lavere enn i Norge. I forholdet mellom Nederland og Norge er tilsvarende differanse 

44%. 

Prisene som er oppgitt i tabell 8.3 tilsvarer-tabell 7.1, men disse tallene er redusert med 

merverdiavgiftssatsene som er oppgitt i kapittel 8.1. 

Tabell 8.3 Utgifter til den store matvarekurven, eksklusive merverdiavgift 

UTGIFTER I NORSKE KRONER, 1990 

VARE KG/L NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND 

Hvetemel 25,9 116,77 218,65 146, 11 116,28 

Havrearvn 1,5 20,05 18,32 16,74 18,95 

Hveteloff 8,8 147,03 217,64 141,70 148,48 

Kneioobrød 26,8 272,69 701 55 514,47 327,97 

Svinekoteletter 62 451,21 417,14 375,52 271,62 

Sideflesk 1,7 153,54 78,85 68,02 143,41 

Okselever 1,2 22,12 66,20 34,13 41,80 

Kjøttpølser 9,3 487,94 504,61 412,07 411,81 

Kokt skinke 0,8 134,99 102,07 46,47 72,41 

Medisterpølser 1,3 78,91 89,69 38,44 58,51 

Salamipølse 2,6 419,34 316,74 207,00 242,87 

H-melk 47,0 298,45 25330 248,76 212,71 

Kremfløte 5 1 156,23 164,50 108,48 109,87 

Gaudaost 5,8 314,22 320,74 314,01 266,49 

Eaa 7,6 171,06 174,52 136,94 115,85 

Smør 1,3 35,51 69,83 44,28 39,91 

Maraarin, matlaaina 3,1 37,85 104,25 32,86 37,94 

Maraarin, smørbrød 3,7 48,47 140,38 55,65 103,97 

Hodekål 4,8 26,84 21,40 18,16 22,25 

Gulrøtter 8,5 67,08 106,32 50,84 54,47 

Tomater 3,2 77,65 52,86 52,96 39,28 

Løk 2,5 21,33 23,54 17,48 17,47 

Slangeagurk 2,0 42,28 28,07 27,06 19,70 

Epler 15,7 219,80 159,90 185,60 197,82 

Appelsiner 12,5 125,42 108,23 116,56 131,70 

Bananer 8,3 102 02 84,98 91,85 81,44 

Svltetøv, jordbær 4,4 78,69 142,82 108,37 83,48 



Tabell 8.3 forts ... 38 

VARE KG/L NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND 

Poteter 43,9 228,65 173,74 148,23 189,15 

Kaffe 3,7 140,35 149,98 136 87 216,49 

Merverdiavgiftssatsene i de nordiske landene var i 1990, og er fortsatt, ganske like. 

Derfor blir det naturlig nok ikke særlig store utslag for disse landene når en tar bort den 

delen av utsalgsprisen som skyldes merverdiavgiften. For Tyskland derimot, som i 1990 

opererte med en merverdiavgiftssats på mat på 7 %, ser en at priser eksklusive 

merverdiavgift gir et noe annet bilde. Tyske totalutgifter inklusive merverdiavgift utgjorde, 

ifølge tabell 7.1, bare 75 % av tilsvarende utgift i Norge. Ved å se bort fra merverdi

avgiften blir denne forskjellen i utgifter til mat redusert til 16 %. Altså en reduksjon på 9 

prosentpoeng. 

For å få et totalbilde av matvareprisene i Nederland, er den lille matvarekurven, eksklusive 

merverdiavgift, gjengitt i tabellen under. 

Tabell 8.4 Utgifter til den lille matvarekurven, eksklusive merverdiavgift 

PRISER I NORSKE KRONER, 1990 

VARE KG/L NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Hveteloff 8,8 147,03 217,64 141 70 148,48 79,66 

Kneioobrød 26,8 272,69 701,55 514,47 327,97 245,19 

Svine- 6,2 451,21 417,14 375,52 271,62 316,01 
koteletter 

Sideflesk 1,7 153,54 78,85 68,02 143,41 90,34 

Okselever 1,2 22,12 66,20 34,13 41,80 61,63 

Kjøttpølser 9,3 487,94 504,61 412 07 411,81 339,74 

Kokt skinke 0,8 134,99 102,07 46,47 72,41 70,65 

Salami- 2,6 419,34 316,74 207,00 242,87 152,85 
pølse 

H-melk 47,0 298,45 25330 248,76 212,71 208,90 

Gaudaost 5,8 314,22 320,74 314,01 266,49 266,64 

Eoa 7,6 171,06 174,52 136,94 115,85 92,22 

Smør 1,3 35,51 69,83 44,28 39,91 41,42 

Tomater 3,2 77,65 52 86 52,96 39,28 31,04 

Epler 15,7 219,80 159,90 185,60 197,82 140,07 

Appelsiner 12,5 125,42 108,23 116,56 131,70 105,85 



Tabell 8.4 forts ... 39 

VARE KG/L NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Poteter 43,9 228,65 173,74 148,23 189,15 142,43 

Kaffe 37 14035 14998 136,87 216,49 118,96 

Tabell 8.4 kan sammenlignes med tabell 7.3. Da vil en se at de nederlandske prisene, 

som medregnet merverdiavgift lå på et nivå på 60 % av det norske, nærmer seg de 

nordiske landene noe, når merverdiavgiften fjernes. Uten merverdiavgift utgjør utgiftene 

i Nederland 68 % av de norske utgiftene til den lille matvarekurven. 

Ved åta differansen mellom summene i tabell 7.3 og tabell 8.4 får en fram hvor mye 

merverdiavgiften utgjør av utgiftene til den lille matvarekurven i de ulike land. 

Forbrukerne i Norge kommer 

ifølge denne beregningen, ut 

med en merverdiavgiftskostnad 

som er nesten fem ganger 

høyere enn kostnaden for de 

nederlandske forbrukerne. Det 

meste av dette skyldes 

selvfølgelig at avgiftssatsen i 

Norge var fire ganger så høy 

som satsen i Nederland, mens 

resten skyldes et høyere prisnivå 

i utgangspunktet. 

140 ,----------------------, 

120 .................. . ..... .. .. . ................... ... ... ... ...... . 

100 

80 

60 

40 

20 

Norge 

Figur 8.1 

Finland Danmark Tysk land Nederland 

Merverdiavgiftskostnaden i matvare

kurven, relative tall (Norge = 100) 
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9 ANALYSE AV RESULTATENE MOT OECDS KJØPEKRAFTPARITETS

UNDERSØKELSE 

OECDs kjøpekraftparitetsundersøkelse (OECD 1992) er kort omtalt i kapittel 2.3. Der ble 

også begrepet kjøpekraftparitet definert. Nedenfor er resultatene fra .denne under

søkelsen~ sammenholdt med de resultater som framkommer i kapittel 6 og kapittel 7. 

Tabell 9.1 gjengir noen av resultatene som har framkommet før i denne undersøkelsen, 

mens resultatene fra OECDs kjøpekraftparitetsundersøkelse vises i tabell 9.2. De siste 

resultatene er omregnet, slik at Norge brukes som basisland. 

I tabell 9 .. 1 opereres det med uveide tall, bortsett fra for matvarer totalt, mens alle OECD

tallene er veide. Dette betyr at det ikke er tatt hensyn til forbruket innen hver varegruppe 

i tabell 9.1. 

Tabell 9. 1 Utgifter til varegrupper inklusive merverdiavgift, relative tall 

RELATIVE TALL, 1990 

VAREGRUPPE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND 

Matvarer 100 113 88 76 

Mel, orvn, bakerv. 100 161 118 92 

Kjøtt OQ kjøttvarer 100 88 59 67 

Melk, fløte, ost, eaa 100 107 88 76 

Spisefett og oljer 100 240 115 120 

Gr.saker, frukt, bær 100 96 81 73 

Tabell 9.2 Utgifter til varegrupper inklusive merverdiavgift, relative tall 

Bygd på OECDs kjøpekraftparitetsundersøke/se 

RELATIVE TALL, 1990 

VAREGRUPPE NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND 

Matvarer 100 101 83 64 

Brød oo kornprod. 100 119 84 62 

Kjøtt 100 90 67 56 

Melk, ost oo eoo 100 87 79 55 

Oljer oQ fett 100 182 102 70 

Frukt, grønnsaker 100 103 104 76 
oq poteter 

NEDERLAND 

60 

60 

52 

67 

-

50 

NEDERLAND 

61 

56 

65 

56 

70 

72 
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En ser fra resultatene i de to tabellene over, at det forekommer ulikheter både på 

varegruppenivå og totalt for matvarer. 

Sammenligner vi OECD-undersøkelsen med matvarekurven i denne undersøkelsen, finner 

vi at prisnivået totalt for matvarer samsvarer bra for Danmark og Nederland i forhold til 

Norge.- · Ser· Vi bort fra kneippbrød i matvarekurven, ender også Finland opp på et nivå, 

i forhold til Norge, som er temmelig likt i de to undersøkelsene. Resultatene for Tyskland 

sin del blir imidlertid noe awikende. I OECD-undersøkelsen har Tyskland et prisnivå som 

ligger 36 % under det norske, mens denne undersøkelsen gir resultater som tyder på at 

denne differansen er 24 %. Denne forskjellen i resultater kan, foruten utslag på grunn av 

bruk av henholdsvis kjøpekraftparitet og valutakurser Ofr kapittel 2.3), skyldes forskjeller 

i representantvarer. 

Det er betydelige awik mellom mel, gryn og bakervarer i tabell 9.1 og brød og 

kornprodukter i tabell 9.2. Dette skriver seg nok hovedsakelig fra ulikt vareutvalg i de to 

undersøkelsene. Også for de andre varegruppene er det variasjoner. Det er imidlertid 

ikke mulig å finne systematiske variasjoner mellom undersøkelsene. Hvor mye av awiket 

mellom tabellene som kan tilskrives bruk av valutakurser og kjøpekraftparitet i forhold til 

andre faktorer er vanskelig å si noe bestemt om. Det er imidlertid på det rene at ulikt 

valg av representantvarer fører til noe awik. Videre betyr ulik vekting av representant

varene en del. 

OECD-undersøkelsen har med flere representantvarer enn denne undersøkelsen. Ved 

valg av representantvarer må imidlertid OECD ta hensyn til alle sine 24 medlemsland. 

Dette betyr at representativiteten for Norge ikke nødvendigvis er meget god. Vektingen 

som er gjort i OECD-undersøkelsen kan også awike en del fra det reelle forbruket i 

Norge. Ut fra dette kan en vanskelig si noe konkret om kvalitetsforholdet mellom de to 

undersøkelsene. Det er ikke uvesentlig å vektlegge hvilket formål undersøkelsene skal 

dekke. Senere i dette prosjektet vil det være aktuelt å vurdere matvareprisene opp mot 

inntektsnivå i de enkelte land. En kan da se bruken av kjøpekraftparitet i forhold til bruk 

av valutakurser og lønnsnivå. 
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10 BRUK AV NYLIG REGISTRERTE VALUTAKURSER 

Ulik bruk av valutakurser ble drøftet i kapittel 6.1. Der ble det også begrunnet hvorfor 

gjennomsnittskurser for 1990 er benyttet i beregningene i denne rapporten. I dette 

kapittelet vil en eksemplifisere -hvordan resultatene ville blitt dersom nylig registrerte 

- valutakurser var blitt brukt. 

Gjennomsnittlige valutakurser for desember 1992 var følgende: 

Norge Finland Danmark Tyskland 

100 126,97 110,29 425,67 

(STATISTISK SENTRALBYRÅ pers. med.) 

Nederland 

378,57 

Disse kursene innebærer at den norske krona har depresiert i forhold til dansk, tysk og 

nederlandsk valuta, mens den har steget i forhold til finske mark. Når en fortsatt bruker 

de samme prisene fra 1990, fører dette til at prisene, relativt sett, synker i Norge og 

Finland i forhold til i Danmark, Tyskland og Nederland. 

Tabe/110.1 Relative utgifter til matvarekurvene ved bruk av kurser fra desember 1992 

og gjennomsnitt 1990 

NORGE FINLAND DANMARK TYSKLAND NEDERLAND 

Valutakurs - år 92 90 92 90 92 90 92 90 92 90 

Stor kurv, inkl. mva. 100 100 87 113 96 88 83 75 

Liten kurv, inkl. mva. 100 100 82 106 95 87 81 74 66 60 

Stor kurv, ekskl. mva. 100 100 87 112 94 87 93 84 

Liten kurv, ekskl. mva. 100 100 81 105 94 86 91 83 74 68 
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Dersom kursene fra desember 1992 var blitt brukt, hadde det fått store konsekvenser for 

forholdet mellom prisene i Finland og prisene i de andre landene. Tabellen viser at de 

finske prisene faktisk er nede på nivå med de tyske prisene, mens prisene i Danmark 

nærmer seg de norske prisene. 

Det er usikkerhet knyttet til bruk av valutakurser. · Derfor er det ikke gitt hvilken metode · 

som gir det beste resultat til enhver tid. Etter det som er beskrevet i kapittel 6.1 er det 

likevel grunn til å tro at bruk av registreringsårets (1990) kurser har gitt riktigere resultat 

enn dagens kurser (desember 1992). Det er imidlertid viktig å merke seg hvilke 

virkninger valutasvingninger kan medføre. 
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11 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 

Formålet med denne rapporten har vært å kartlegge matvarepriser og kostnader til 

matvarer i Norge, Finland, Danmark, Tyskland og Nederland. Landene er valgt fordi de 

er nord-europeiske land med forholdsvis ensartet forbruk, mens derimot klima og 

topografi er ulikt mellom landene; Det har i Norge og Finland vært ført en landbruks

politikk som har skilt seg klart fra politikken i Danmark, Tyskland og Nederland. Disse 

tre siste landene kan tenkes å ville stå for en god del av importen til Norge ved et 

eventuelt åpent marked for jordbruksprodukter. Også Sverige kan komme til eksportere 

en del til Norge, men dette landet er av praktiske årsaker utelatt i denne undersøkelsen. 

Problemstillingene gikk ut på å klarlegge forskjeller i pris på matvarer mellom land og 

betydningen av ulik størrelse på merverdiavgiften i de ulike land. Prisforskjellene er 

undersøkt på enkeltvarenivå, varegruppenivå og totalt for en hel matvarekurv. 

Datamaterialet til undersøkelsen er hentet fra bakgrunnsmaterialet til konsumpris

indeksene som blir utgitt av de enkelte lands statistiske sentralbyrå. I tillegg er Statistisk 

sentralbyrås forbruksundersøkelse benyttet. Ut fra ønsket om best mulig representativitet 

og sammenlignbarhet mellom landene, ble det valgt ut en rekke representantvarer. Disse 

varene ble så vektet på grunnlag av resultater fra den norske forbruksundersøkelsen. 

På denne måten fikk en fram en matvarekurv basert på norsk forbruk. På grunn av et 

mindre datamateriale fra Nederland, måtte det i tillegg lages en liten matvarekurv for 

sammenligning med nederlandske priser. 

Totalutgiften til matvarekurven var 13 % høyere i Finland enn i Norge. Den samme kurven 

var imidlertid henholdsvis 12 % og 25 % billigere i Danmark og Tyskland. De 

nederlandske utgiftene til den lille matvarekurven var hele 40 % lavere enn utgiftene i 

Norge. 

Mel, gryn og bakervarer er vesentlig billigere i Nederland enn i Norge. Til gjengjeld er 

denne varegruppen mye dyrere i Finland og noe dyrere i Danmark enn i Norge. For 

hvetemelet sin del er det bare Tyskland som har lavere priser enn Norge. At mye av 

matkornet importeres til verdensmarkedspris er en av årsakene til at melet er forholdsvis 

rimelig i Norge. 
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Prisene på kjøtt er i følge beregningene høye i Norge. Forskjellen i pris mellom Norge 

og de andre landene synes imidlertid å være forholdsvis mindre for kvalitetsvarer av kjøtt 

enn for varer av lavere kvalitet. Det viser seg at svinekjøtt er dyrt i Norge. Derimot er 

norsk okselever meget billig. 

Melk, fløte, ost og egg. er noe dyrere i Finland enn i Norge. Danske, tyske og 

nederlandske forbrukere har her lavere priser enn de norske. Melkeprisen i Tyskland og 

Nederland ligger nærmere 40 % under den norske, mens den nederlandske prisen på 

egg er det halve av den norske. 

Smør og margarin er forholdsvis billig i Norge. Det vil si at ingen av de andre landene 

i undersøkelsen ligger under Norge hverken i smørpris eller gjennomsnittlig margarinpris. 

Årsaken til disse gunstige prisene kan for smørets del skyldes en viss subsidiering fra 

meieriene, mens mye av margarinen blir produsert av råvarer (soyabønner og fiskefett) 

som blir kjøpt til verdensmarkedspris. 

Prisene på grønnsaker, frukt og bær er høyere i Norge enn i de andre landene som er 

med i undersøkelsen. De nederlandske prisene på tomater er hele 65 % lavere enn de 

norske. I de andre landene er poteter, ifølge resultatene, fra 23 % til 45 % billigere enn 

i Norge. 

Merverdiavgiftssatsene er ikke like i landene som er med i undersøkelsen. Følgende 

satser gjaldt for matvarer i 1990: Norge 20 %, Finland 21,2 %, Danmark 22 %, Tyskland 

7 % og Nederland 6 %. Ved å fjerne merverdiavgiften reduseres prisene på matvarer i 

Tyskland og Nederland lite i forhold til de nordiske land. Matvarekurven eksklusive 

merverdiavgift er 16 % billigere i Tyskland enn i Norge, mens forskjellen var 25 % inklusive 

merverdiavgift. Tilsvarende tall for Nederland i forhold til Norge er 32 % eksklusive 

· merverdiavgift og 40 % inklusive merverdiavgift. Beregningene viser at en tysk forbruker, 

i 1990, betalte 71 % mindre merverdiavgift enn en norsk forbruker, mens nederlenderne 

betalte 80 % mindre merverdiavgift enn nordmennene. Dette skyldes dels ulike 

merverdiavgiftssatser og dels forskjeller i prisnivået i utgangspunktet. 
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Resultatene i denne undersøkelsen er sammenholdt med OECDs kjøpekraftparitets

undersøkelse. OECD-undersøkelsen benytter omregningsfaktoren kjøpekraftparitet 

isteden for valutakurser. Det ble funnet en del awik mellom undersøkelsene på 

varegruppenivå. En fant også at OECD har beregnet lavere totale matvareutgifter for 

Tyskland, enn det resultatene i denne undersøkelsen tyder på. Det var ikke mulig å finne 

systematiske awik mellom de to undersøkelsene. 

Gjennomsnittlige valutakurser fra 1990 ble benyttet i denne rapporten. For illustrasjonens 

skyld, ble det også beregnet enkelte resultater ved hjelp av kurser fra desember 1992. 

Forskjellene ved bruk av ulike valutakurser var til dels store. Dette gjorde seg først og 

fremst utslag i billigere matvarer i Finland ved bruk av 92-kurser, men også de norske 

prisene kom gunstigere ut i forhold til Danmark, Tyskland og Nederland. En mener det 

er mest rett å benytte gjennomsnittlige valutakurser fra 1990, fordi prisene i under

søkelsen også er fra dette tidsrommet. I tillegg er det ikke grunnlag for å si at 

valutakursene var mer i likevekt på slutten av 1992 enn i 1990. 

En kan konkludere med at maten, isolert sett uten hensyn til andre faktorer, var dyrere 

i Norge enn i Danmark, Tyskland og Nederland i 1990. Matvarekostnadene i Finland var 

derimot høyere enn i Norge. Prisene i Tyskland og Nederland var betydelig lavere enn 

i de nordiske landene. Dersom merverdiavgiften fjernes, vil det bli en vesentlig pris

utjevning mellom landene. Fortsatt vil imidlertid de nederlandske prisene bli klart lavest, 

mens prisene i Tyskland og Danmark ligger noe under de norske og finske prisene. 


