LANDBRUKETS UTREDNINGSKONIDR

~ LANDBRUKS

Schweigaardsgt. 34 C, Postboks 3720 Gamlebyen,
0135 Oslo 1. Tlf.: (02) 68 18 00. Fax: (02) 67 34 19

\ Y SAMVIRKET

Oslo, januar 1990
\LU\oollu019.fo

LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR
NOTAT

nr 2/90

ODDVAR M NORDNES
OECDs LANDBRUKSPOLITISKE ROLLE

I diskusjonen om hvilke

ut~ordringer

norsk landbruk står oven

for, blir fokus gjerne satt på nasjonale forhold og GATT og EF i
internasjonal sammenheng.
Imidlertid har også OECD - Organisation for Economic Co-operetion
and Development - befattet seg med spørsmålsstillinger som har
interesse for landbruket.
I dette notatet ser vi på OECDs arbeide med å etablere en metode
for beregning av i hvilken grad de enkelte lands
landbrukspolitikker representerer en subsidiering av produsent
og/eller forbruker.
Framstillingen bygger på rapporter fra OECD, og er benyttet som
foredrag i en kursserie om internasjonale spørsmål.

Oddvar M Nordnes

Landbrukets Utredningskontor
- administrativt underlagt Landbrukssamvirkets Felleskontor - er et samarbeidsorgan for:
Norges Bondelag, Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Norges Kjøtt og Fleskesentral, Norske Eggsentraler,
A.L. Gartnerhallen, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier, Honningsentralen A I L, NRF-Avlslaget for Norsk Rødt Fe,
Norsk Svineavlslag, Landteknikk, Gjensidige Forsikring, Fokus Bank A / S, Landkreditt.
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Innledning
I de pågående GATT-forhandlingene er man opptatt av å få til en
friere verdenshandel med matvarer. I denne forbindelsen forsøker
men å finne fram til beregninger over hvor mye det enkelte land
beskytter sitt landbruk gjennom ulike former for støtte eller
handelshindrende tiltak. Til grunn for diskusjonen ligger PSEberegninger foretatt av OECD, og vi skal i det følgende se på hva
som er OECDs rolle og bidrag i denne sammenhengen.
PSE-beregninger foreligger for en rekke land. En såkalt
landstudie av Norge ventes ferdig fra OECD i løpet av våren 1990,
og vi må kunne anta at den vil påkalle betydelig mediaoppmerksomhet. Det er derfor nødvendig å kjenne metodikken som
anvendes for å kunne vurdere resultatene når de blir presentert.
Vi skal også berøre alternative beregningsmetoder som diskuteres
i Uruguay-drøftingene i GATT.

OEEC blir til OECD
I forbindelse med tilbudet om økonomisk bistand til
gjenoppbygging av Europa, forlangte USA at det måtte etableres en
organisasjon som kunne administrere denne hjelpen. Dette førte
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til dannelsen av OEEC - organisasjon for europeisk økonomisk
samarbeide. Denne organisasjonen hadde 18 medlemsland.
Da Marshall-planen var gjennomført og andre aktuelle oppgaver
fant sin løsning gjennom andre kanaler, · besluttet man i

1960 å

endre organisasjonens navn til OECD - organisasjon for økonomisk
samarbeide og utvikling. Medlemstallet ble øket til 24 ved at
utviklede land som USA, Japan, Australia m.fl. kom med.
Traktaten om OECD gjelder fra 30.09.1961 og det heter i
formålsparagrafen at man skal arbeide for:
- å oppnå en høyest mulig bærekraftig økonomisk vekst og
sysselsetting og en økende levestandard i medlemslandene. Man
skal opprettholde finansiell stabilitet og på den måten bidra til
å utvikle verdensøkonomien,
- å bidra til sunn økonomisk ekspansjon så vel hos
medlemslandene som i andre land for å fremme økonomisk utvikling,
- å bidra til øket verdenshandel på en multinasjonal ikkediskriminerende basis i overensstemmende med internasjonale
forpliktelser.

Hvorfor er OECD viktig i landbrukspolitisk sammenheng?
De fleste vestlige land fører en eller annen landbrukspolitikk
ut fra at man gjennom landbruket ønsker å tilfredsstille en rekke
målsettinger.
Et fellestrekk ved landbrukspolitiske tiltak er at de som regel
også tar sikte pa a bedre bondens økonomi. Et annet fellestrekk
er at tiltakene har betydning for samhandelen med landbruksvarer
mellom landene. Dette skjer enten direkte gjennom grensehindrende
tiltak eller mere indirekte gjennom pristiltak som retter seg mot
bonde eller forbruker.
Ut fra sin målsetting og med særlig vekt på innholdet i punktet

3

om øket verdenshandel, diskuterte man på et ministerrådsmøte i
OECD i

1982 det man kalte ubalansen i verdenshandelen med

matvarer. Det som ledet fram til denne diskusjonen var bl.a. EFlandenes økende eksport av matvarer og at dette skjedde med
økende bruk av prisnedskriving · for • å kunne

~inne

bidro til en fallende "verdensmarkedspris" som i
ledet til at land som tradisjonelt i

kjøpere. Dette
neste omgang

liten grad subsidierte sitt

landbruk, fant det nødvendig å gå inn med stadig større
støttebeløp.
Ministerrådet besluttet derfor å sette i gang et arbeide for å:
- analysere metoder for reduksjon av landbruksbeskyttelse og
en høyere grad av integrasjon av landbruket i

en åpen

multinasjonal handel
- undersøke nasjonale tiltak som påvirker samhandel med
landbruksvarer
- analysere metoder som sikrer bedre funksjon av det
internasjonale matvaremarked.
Et vesentlig spørsmål ble å finne fram til en metode som mest
mulig objektivt kunne måle omfanget av landbruksstøtte i

de

forskjellige landene. Det var viktig å komme fram til en metode
som tok hensyn til alle former for støtte slik at en .kunne
sammenligne omfanget av tiltak mellom land som anvender helt
forskjellige støttesystemer.
Man endte opp med å velge et tidligere utviklet system som måler
støtten produkt for produkt og som gir et uttrykk for hvor mye av
bondens inntekt som skriver seg fra landbrukspolitiske tiltak.
Metoden gir også adgang til å vurdere hvor stor del av støtten
som kommer forbrukerne til gode. Man får på denne måten fram en
"produsent subsidie ekvivalent'' (PSE) og en "konsument subsidie
ekvivalent" (CSE).

(Metoden ble utviklet for FAO i

1973).

Utredningsarbeidet ble presentert på OECDs ministerrådsmøte i mai
1987. Møtet konstaterte at det var alvorlig ubalanse i

handelen

med landbruksprodukter. Dette skyldes at flere land fører en
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landbrukspolitikk som hindrer markedssignalene i å nå fram til
bonden. Omkostningene med landbrukspolitikken var i mange land
stigende og krevde økende offentlige overføringer, så vel som
større kostnader for forbrukerne. Videre førte de
landbrukspolitiske ·· tiltakene til konkurranseforvridning mellom
landene og motvirket på denne måten prinsippet om komparative
fortrinn som grunnlag for internasjonal arbeidsdeling og
samhandel.
Ministerrådet besluttet at det burde iverksettes et reformarbeide
etter følgende retningslinjer:
1)

Målsettingen på lang sikt er at markedssignalene skal

styre hvor landbruksproduksjonen finner sted.
2)

Langtidsmålsettingen skal realiseres under hensyn tatt

til sosiale forhold, matvaresikkerhet, miljø og sysselsetting.
3)

Det er presserende å unngå ytterligere forverring av

markedsballansen. Dette kan oppnås ved å redusere omfanget av
garantipriser, kvantitative ordninger og andre ordninger.
4)

Produksjonsrestriksjoner bør gjennomføres på en måte

som reduserer eventuelle konkurranseforvridninger.
5)

Produktavhengige ordninger bør erstattes med direkte

støtte til produsenten.
6)

Strukturendringene i landbruket lettes ved økonomisk

utvikling av landområdene for å skaffe alternativ sysselsetting.
7)

Regjeringene opprettholder full fleksibilitet med

hensyn til valg av løsninger for å gjennomføre sine
forpliktelser.
Til slutt pekte ministerrådsmøtet på at målsettingene for
Uruguayrunden, som startet i

1986, representerte en

hensiktsmessig ramme for gjennomføring av de nødvendige reformene
i landbrukspolitikken.

PSE-beregningen som system
PSE er forkortelse for det engelske uttrykket Producer Subsidy
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Equivalents (forkortes også ''PSEs") . Dette er en metode for å
kunne beregne den økonomiske verdien for bonden av forskjellige
landbrukspolitiske tiltak. Tilsvarende kan/blir det også beregnet
hvor stor del av landbrukspolitiske tiltak som kommer forbrukerne
til gode ved at produktprisene blir laver enn hva de ellers ville
vært. Dette uttrykkes ved Consumer Subsidy Equivalents (CSEs), og
begrepet innbefatter også eventuelle forbrukersubsidier.
Støtten til landbruket kan være direkte ved f.eks. pristilskudd
pr produsert enhet. Den kan også være mere indirekte ved at man
f.eks. har forskjellige former for grensebeskyttelse som bidrar
til et høgere prisnivå enn hva det ellers ville vært.
For forbrukerne vil som regel en prisstøtte til produktene føre
til lavere matvarepriser og det som gjerne presenteres som
subsidiering av landbruket har derfor også en klar positiv verdi
for forbrukerne. Beregningsmessig kan vi finne ut hvor mye av
subsidiene som når forbrukeren og hvor mye som bonden får ved å
se på priselastisiteten for vedkommende vare.
CSE-beregningen er imidlertid noe forenklet ved at man anvender
subsidietallene slik de framkommer i de offentlige budsjettene.
Grensevernet vil som regel øke bondens salgspriser og denne
formen for støtte slår derfor som regel beregningsmessig negativt
ut for forbrukeren. Dersom de landbrukspolitiske tiltakene
fratrukket eventuelle forbrukersubsidier fører til et høgere
kostnadsnivå enn hva fri import virle gitt, kommer dette til syne
ved et negativt tall for CSE.
PSE defineres som den betaling som måtte til for å erstatte
bondens inntektstap som følge av at man fjernet gjeldende
landbrukspolitiske tiltak. Dette uttrykkes i % pr produkt eller
samlet for landbruket.
En svakhet ved de første PSE-beregningene som ble foretatt, var
at de gav et bruttouttLykk for støtten til landbruket på den
måten at man ikke tok hensyn til kompensasjon for f.eks. en
statlig kraftforavgift. Dette har man nå blitt enige om å
korrigere ved også å beregne et netto PSE-tall.
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En annen svakhet ved systemet er at man ikke får tatt hensyn til
støtte eller ulemper påført landbruket gjennom andre
politikkområder som f.eks.

skattepolitikken. Det er åpenbart at

disponibel inntekt etter skatt er viktigere enn en bruttoinntekt
før skatt. Undersøkelser viser at i enkelte EF-land betyr støtten
via skattesystemet mere enn støtten gjennom landbrukspolitikken.
PSE-klassifikasjon av tiltak,
1) Markedspris-støtte:

(OECD 1987):

(tiltak som medfører at forbrukeren

betaler en høgere pris enn om tiltaket ikke ble
benyttet, enkelte forbrukersubsidier)
- to-pris system
- pristillegg
- importkvoter/
- toll eller importavgifter
- eksportstøtte og - kredit
- forbruksprogram
- produksjonsstyring
- monopolistiske organisasjoner
2) Direkte inntekts-støtte:
- direkte utbetalinger (avlingsskade, pr areal,
lagringsgodtgjørelse, distriktstillegg,
ferie/vikarordning etc.)
- embargo-kompensasjon
- avgifter betalt av produsent (negativ støtte)
(i forbindelse med beregningene for Norge har det
vært en omfattende diskusjon om hvordan
kraftforavgiften skal forstås,- man var i
utgangspunktet ikke villig til å betrakte denne
som negativ støtte)
3) Indirekte støtte (kostnadsreduserende tiltak):
- kapital-tilskudd
- rente-støtte
- prisnedskriving (diesel,gjødsel, transport etc.)

7

- forsikring
- lagring
4) Annen støtte:
- forskning, rådgivning, opplæring
- inspeksjonsordninger
- rasjonalisering og strukturendring
- foredling og markedsføring
- transportordninger
skattekonsesjoner
- regionale/statlige tiltak

PSE kan uttrykkes på flere måter:
- total støtte til det aktuelle produkt
- total støtte pr produsert enhet av produktet
- total støtte i prosent av "tilpasset produksjonsverdi"
(med "tilpasset produksjonsverdi" menes summen av
markedsinntekt og direkte støtte, minus avgifter).
Brutto total PSE uttrykkes slik:
Total PSE = Q(Pd - Pw) + Dp - L + B
hvor Q = produksjonsmengde
Pd= innenlands pris
Pw= verdensmarkedspris
Dp= direkte støtte
L = produsentavgifter

B = annen støtte
Pr produkt enhet blir regneuttrykket slik:
Total PSE / Q
og total PSE uttrykt i

%:

% PSE = Total PSE x 100 /

(Q x Pd) + Dp - L
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(Man bør legge merke til at man ved prosentberegningen ikke tar
med "annen støtte" i telleren.)

CSE-beregning
Tilsvarende som for landbruksstøtten regner man ut en total
støtte til forbrukerne, pr vare-enhet og total støtte i

% etter

følgende formler:
Total CSE = - C(Pd - Pw) + G
Pr enhet: Total CSE/C
CSE i

% = Total CSE x 100 / C x Pc

hvor

C = vareforbruk
Pd= innenlands pris
Pw= verdensmarkedspris (referansepris)
G = budsjettmessig overføring til forbruker
Pc= innenlands forbrukerpris

Dersom det innenlandske prisnivå ligger over referanseprisen, vil
første ledd i ligningen for total CSE bli negativt. Dersom ikke
dette oppveies av G, vil CSE i % bli negativ og gir uttrykk for
en "beskatning" av forbrukerne.

Dersom uttrykket blir positivt,

betyr det at forbrukerne mottar en overføring og at
matvarekostnadene er lavere enn verdensmarkedsprisen skulle
tilsi.

Landstudie av Norge
Som tidligere nevnt er det gjennomført landstudier med beregning
av PSE og CSE for flere av medlemslandene i OECD. Norge har
akseptert at det gjennomføres en tilsvarende studie av norsk
landbrukspolitikk for perioden 1979-88, og denne landrapporten
ventes framlagt våren 1990. Denne studien vil omfatte beregninger
både på totalnivå og for en rekke produkter. Disse vil være korn,
melk, storfekjøtt, sauekjøtt, svinekjøtt, fjørfekjøtt, egg og
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ull.
For mange land er skjermingsstøtten det viktigste elementet og
også for Norge har den stor betydning ved beregningen av PSE.
Skjermingsstøtten beregnes ved at produsert mengde multipliseres
med differansen mellom innenlandsk og "verdensmarkedspris''. Den
prisen som benyttes i beregningene omtales som referansepris.
I PSE-beregningene for Norge benyttes faktisk importpris for
hvete, svenske eksportpriser for bygg, utbetalingsprisen for melk
på New Zealand, EFs eksportpriser for storfe- og svinekjøtt og
svenske og finske eksportpriser for fjørfeprodukter.
Landstudiene som er utført tidligere, har tatt hensyn til
kostnadseffekten av forskjellige former for avgifter, men ikke
den type prissetting som benyttes for norsk kraftfor. Fra norsk
side er det pekt på at man ved beregningen av skjermingsstøtten
for kornproduksjonen har tatt hensyn til vår høge kornpris, og at
det vil være feil å legge dette elementet inn på nytt ved ikke å
korrigere for den økte kraftforkostnaden i husdyrproduksjonen.
Dette kan eventuelt gjøres ved å oppgi en netto total PSE-verdi
som for Norges vil bli merkbart lavere enn en brutto total PSEverdi. For de fleste andre land vil ikke forskjellen mellom netto
og brutto tall bli vesentlig.
Ser vi på utviklingen av norsk økonomi de ti siste årene,
kostnadsutvikling, utviklingen av landbrukets priser,
landbrukspolitiske tiltak, endringer i forbrukersubsidier og
sammenholder dette med utviklingen i verdensmarkedets priser for
landbruksvarer, kan vi gjøre visse antakelser om støttenivået hos
oss sammenlignet med andre land . Det er grunn til å anta at de
informasjoner som fra tid til annen har vært gjengitt i pressen
om at Norge vil befinne seg blant de land som har høgest
landbruksstøtte, er riktige. Videre kan vi anta at CSEberegningene vil vise at forbrukerne kommer noe negativt ut og at
bortfall av forbrukersubsidier i perioden har ført til at CSEtallet vil oppleves som mere negativt nå enn tidligere.
Det blir i tilfelle dette skulle vise seg å være riktig, en
utfordring å møte mediadekningen med informasjon om landbruket i
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en samlet nasjonal sammenheng.
Oversikt over PSE-beregninger
Fra OECDs publikasjoner · tar vi med · en oversikt over total PSE i%
for alle landbruksproduktene for enkelte land:
1981

1985

1986

1987

Canada

23,5

39,6

45,7

46,0

USA

17,7

26 I 1

35,4

41,0

EF - 10

31,7

39,7

49,3

51,0

Japan

53,1

66,7

75,0

76,0

Finland

71,0

Gj.sn for en del OECD-land

50,0

PSE og Uruguayrunden
En målsetting for Uruguayrunden slik den ble formulert i
forhandlingsmøte i

et

april 1989, er å bygge ned nasjonale

handelshindringer for landbruksvarer. Dette reiser spørsmål om
først å kunne kvantifisere omfanget av eksisterende tiltak. Det
er enighet om at OECDs PSE-beregninger er for omfattende og ikke
anvendelig til formålet. Man har diskutert løsninger hvor ett
eller flere elementer i PSE-beregningene utelates. Særlig har man
vært opptatt av at "referanseprisen" ikke er en hensiktsmessig
basis og det er diskutert forskjellige definisjoner.

AMS og SMU - to navn på samme sak
Til bruk i GATT-sammenheng er det diskutert forskjellige
alternativ til PSE-systemet. Et første problem er å kunne
definere en referansepris alle kan si seg tilfreds med. Det må
her finnes fram til en løsning som kan være en forhandlet
verdensmarkedspris og som kanskje bør være fast over flere år.
Effekter som følge av endrede valutakurser må elimineres. Metoder
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for bedre beregning av konsekvensene av produksjonsbegrensende
tiltak må utvikles. Endel i g er det pekt på at man bare skal
trekke inn landbrukspolitiske tiltak som har innflytelse på
samhandelen.
En slik målemetode er omtalt som AMS - forkortelse for: Aggregate
Measurement of Support.
EF-landene går inn for en slik beregningsmetode, som de har valgt
å omtale som SMU - forkortelse for: Support Measurement Unit.
Man forutsetter å benytte faste eksterne priser for å eliminere
effekten av valutakurssvigninger. SMU skal beregnes pr produsert
enhet og som en total for landbruket.
Inn i

beregningene vil man bare medta de elementer som man antar

har størst betydning for bondens tilpasning av sin produksjon, markedspriser og direkte støtte. Man vil også finne måter for å
beregne effekten av kvantitative begrensninger.

(Dette kan f.eks.

gjøres ved å beregne skyggepriser).
Det er tenkt at total SMU skal fastfryses for hvert land for en
fem - års periode og at man også kunne fryse forholdet mellom
referansepris og produsentpris. Dette vil naturligvis føre til at
bondens inntekter reduseres i takt med en eventuell prisstigning,
og man kunne forvente en sterk strukturrasjonalisering
Tiltak som ville være nødvendige i selve omstillingsprosessen tas
ikke inn i SMU-beregningene.
De nordiske land har i Uruguayforhandlingene pekt på at
overvåkning og disiplin med hensyn til støtte vedrørende
matvaresikkerhet, miljømål, sosiale forhold etc. bør være
tilstrekkelig og at denne type tiltak derfor ikke skal tas med i
eventuelle AMS - beregninger.
Etter en fem-års periode tenker man seg nye forhandlinger hvor
siktemålet vil være en reduksjon i rammen for total SMU.
En nærmere gjennomgang av situasjonen i
gitt i

et senere foredrag i dett kurset.

Uruguayrunden vil bli
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OECD-medlemmer:
Østerrike, Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Vest-Tyskland,
Hellas, Island, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge,
Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia, USA,
Japan (1964), Finland (1969), Australia (1971), Ny Zeland (1973).
(Jugoslavia er assosiert på enkelte områder siden 1961)

·OECD's ·formål
* å oppnå en høyest mulig bærekraftig
økonomisk vekst og sysselsetting og
en økende levestandard i medlemslandene. Man skal opprettholde finansiell stabilitet og på den måten bidra til
å utvikle verdensøkonomien.

* å bidra til sunn.økonomiskekspansjon
såvel hos medlemslandene som i andre
land for å fremme økonomiskutvikling.

* å bidra til øket verdenshandel på en
multinasjonal ikkediskriminerende
basis i overensstemmelse med internasjonale forpliktelser.
~~~~~~~~ LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR ~

Mandat for OECD's
landbruksutredning
- analysere metoder ·for reduksjon av landbruksbeskyttelse og
en høyere grad av integrasjon
av landbruket i en åpen multinasjonal handel
- undersøke nasjonale tiltak som
påvirker samhandel med landbruksvarer·
- analysere metoder som sikrer
bedre funksjon av det internasjonale matvaremarked.
~~~~~~

LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR~

Ministerrådet besluttet :
1) Målsettingen.på lang sik~ er at markedssignalene skal styre hvor landbruksproduksjonen finner sted.
2) Langtidsmålsettingen skal realiseres under
hensyn tatt til sosiale forhold, matvaresikkerhet, miljø og sysselsetting.
3) Det er preserende å unngå ytterligere forverring av markedsbalansen. Dette kan oppnås ved
å redusere omfanget av garantipriser, kvantitative ordninger og andre ordninger.
4) Produksjonsrestriksjoner bør gjennomføres på
en måte som reduserer eventuelle konkurranseforvridninger.
5) Produktavhengige ordninger bør erstattes med
direkte støtte til produsenten.
6) Strukturendringene i landbruket lettes ved
økonomisk utvikling av landområdene for å
skaffe alternativ sysselsetting.
7) Regjeringene opprettholder full fleksibilitet med
hensyn til valg av løsninger for å gjennomføre
sine forpliktelser.
Man pekte på at Uruguayrunden vil være et
hensiktsmessig forum forgjennomføring av reformene.

~~~~~~~~~

LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR ~Øl

. PSE .= Pro,d ucer
subsidy equivalent
Den betaling som måtte til for å
kompensere bondens inntektstap ved fjerning av alle landbrukspolitiske tiltak.
Uttrykker i prosent den delen
av produktverdien som stammer fra forskjellige former for
støtte.

~~~~~~

LANDBRUKETS

UTREDNINGSKONTOR~

PSE - klassifikasjon av tiltak
. (OECD -1:987) -:., ._.
1) Markedspris-støtte: (tiltak som medfører at forbrukeren betaler en høgere
pris enn om tiltaket ikke ble benyttet,
enkelte forbrukersubsidier)
2) Direkte inntektsstøtte
3) Indirekte støtte (kostnadsreduserende
tiltak)
4) Annen støtte
PSE kan uttrykkes på flere måter:
- total støtte til det aktuelle produkt
- total støtte pr. produsert enhet av produktet
- total støtte i prosent av "tilpasset produksjonsverdi" (med "tilpasset produksjonsverdi" menes summen av
markedsinntekt og direkte støtte minus avgifter).

~~~~~~~

LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR~

hvor Q
Pd
Pw
Dp
L
B

= produksjonsmengde
= innenlands pris

·

= verdensmarkedspris
= direkte støtte

= produsentavgifter
= annen støtte

Pr. produkt enhet blir regnestykket slik:

Total PSE uttrykt i % :

~~~~

LANDBRUKETS

UTREDNINGSKONTOR~

hvor C
Pd
Pw
G
Pc

= vareforbruk
= innenlands pris
= verdensmarkedspris
(referansepris)
= budsjettmessig overføring
til for bruker
= innenlandsk forbrukerpris

~~~~~~~

LANDBRUKETS

UTREDNINGSKONTOR~

PSE - beregninger.

~~~~~~~~~ LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR ~~

