
Konsekvenserna för
CAP WTO-åtagandenaav

och Östutvidgningen

SSM
1996:171

Rapport till
1 Kommittén reformering EU:s jordbrukspolitikom av gemensamma

KOMICAP





w Statens offentliga utredningar
1996: 171

Jordbruksdepartementet

Konsekvenserna för CAP

WTO-åtagandena ochav

Östutvidgningen

Rapport till Kommittén reformering EU:som av

jordbrukspolitik KOMICAPgemensamma
Stockholm 1996



och DsSOUremissutsändningarFörkundtjänst. svararFritzesfrån avköpasDs kanSOU och
förvaltningskontor.Regeringskanslietspå uppdragPublikationer,OffentligaFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm47106

9108-690 91Orderfax:
91 9008-690Ordertel:

1993.Statsrådsberedningen,Varför.ochHurremiss.Svara
remiss.påskallför denarbetetunderlättarbroschyr svaralitenEn somsom-

hos:beställaskanBroschyren
förvaltningskontorRegeringskansliets

Distributionscentralen
Stockholm103 33

10 1008-405Fax:
2508-405 10Telefon:

REGERIGSKANSLIETS
91-38-20434-7ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1996Stockholm



Förord

Kommittén för reformering EU:s jordbrukspolitik KomiCAP beslutadeav gemensamma
den 24 januari 1996 direktiv till särskild med uppgift göraexpertgrupp attom en en
omvärldsanalys. Enligt direktiven skall analysera vilka konsekvenserexpertgruppen en

Östeuropautvidgning Central- och skulle få för jordbrukspolitikmot EU:s gemensamma
CAP göra analys hur påverkasCAP WTO-åtagandena, såvälsamt meden av utanav som

östutvidgning.en

vidareExpertgruppen skall belysa hur livsmedelsförsöijningen och -handeln i Sverige, EU
och globalt påverkas EffekternaCAP. för utvecklingsländemas livsmedelsproduktionav
skall enligt direktiven därvid särskilt uppmärksammas.

En slutrapport enligtskall direktiven för kommittén 8den oktober 1996.presenteras

Vid med kommitténmöte den 22 och 23 augusti 1996ett beslutade kommittén att
redovisning skall delas i tvâ delar.expertgruppens förstaDen delen rörandeupp

östutvidgningens effekter skall redovisas för kommittén den 8 oktober 1996, medanm.m.
den globala delen skall redovisas först efter det FAO:s konferens livsmedelssäkerhetatt om
hållits i november 1996.

Föreliggande således östutvidgningens konsekvenser förrapport CAP kopplat tillavser
WTO-åtagandena. Expertgruppen har därvid utgått från samtliga kandidatländer bliratt
medlemmar samtidigt år 2000 dessa länder iövertar CAP dess nuvarande form.samt att
Mycket talar för så inte blir fallet. då syftetMen har varit analyseraatt de faktoreratt yttre

tryck påutgör reformeraEU CAP ringaoch in de varusektoreratt blir särskiltsom att som
känsliga vid östutvidgning har varken spekulerat i vilka länderexpertgruppenen som
eventuellt kan komma bli medlemmar först eller särskilda övergångsarrangemangatt för de
olika kandidatländema.

Ett viktigt underlag för analysen har varit tillgängliga för produktion, konsumtionprognoser
och priser.

Expertgruppen följandehar sammansättning:

Christina Nordin Kommerskollegium, ordförande
Mikael Andersson Jordbruksdepartementet
Håkan Björklund Utrikesdepartementet
Erland Karlsson Jordbruksverket
Kristina Râdkvist Lantbrukarnas Riksförbund
Bo Magnusson Jordbruksverket, sekreterare
Nils-Gunnar Forsberg Kommerskollegium, sekreterare

Öhgren,Hans G. huvudsekreterare i kommittén, och Lagerkvist,Anna biträdande
sekreterare i kommittén, har också deltagit i arbetet.
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Ordlista

AAFC Agriculture and Agri-Food Canada Kanadas
jordbruksministerium.

Ad valorem-ekvivalent Speciñk tull eller kombinationen specifik tull och ad-valorem-
tull uttryckt i ad-valorem-värde-tullsats.

Ad valorem-tull Tullsatsen uttryckt i värdet.procent av

Administrativt pris Pris fastställt på administrativ väg av myndighet syftei atten
reglera direkt eller indirekt den inhemska marknaden eller- -
producentpriset.

Aktiv förädling råvarorImport bearbetas till förädlade produkter vilkaav som
därefter exporteras.

AMS Aggregate Measurement of Support mått på de årliga
utgifterna för internstöd i WTO-sammanhang.

Arealuttag System med obligatorisk och/eller frivillig begränsning denav
areal brukas för vissa grödor. Systemet kan utnyttjassom som
villkor för stöd.

Avlänkat inkomststöd Inkomstrelaterat stöd avseende fastställd basperiod ochen som
inte kopplat tillär produktion, produktionsfaktorer pris.eller

Basperiod periodDen används utgångspunkt för neddragningarsom som
de olika stöden i WTO-sammanhang.av

Basprodukt principI obearbetad jordbruksprodukt. Gränsdragningen
mellan basprodukter och bearbetade produkter varierar något
mellan olika internationella organisationer.

Bastull tarifferadeDen tullnivå används utgångspunkt försom som
neddragningar gränsskyddet i WTO-sammanhang.av

Bidragsrätter Utgångstal för beräkning djurbidrag inom EU.av

Blair House-uppgörelsen Separat uppgörelse mellan EG och årUSA 1992 i vissa
centrala frågor inom för Uruguayrundan.ramen

Blå boxen Direktstöd inom för produktionsbegränsnings-som ges ramen
och år undantagna från neddragningskraven iprogram som

Uruguayrundan.



stöd.inom ochSocker produceras EUC-socker utanexporterassom

Chile, Colombia,Brasilien, Canada,Argentina, Australien,Caims-gruppen
Malaysia, Zeeland,Fiji, Filippinerna, Indonesien, Nya

Thailand, ochUngern Uruguay.

Agricultural PolicyCommon EU:sCAP gemensamma
jordbrukspolitik.

ochCommission Gemensamt FAO-Codex AlimentariusCodex
Standardisering påinternationellförWHO—organ

livsmedelsomrâdet.

importeradestarifferadeGaranti den kvantitetaccess—kvoterCurrent att varor somav
fortsättningsvis skall kunnabasperiodenunder även

importeras.

CÖE-länderna ansöktösteuropeiska ländercentral- ochDe omsom
Litauen,Lettland,Bulgarien, Estland,medlemskap i dvs.EU,

Slovenien, Tjeckien och Ungern.Rumänien, Slovakien,Polen,

stödproduktionsrelaterat därAmerikansktDeficiency medsystempayments
mellanskillnadenstödnivån enhet bestäms ettper av

marknadspriset.prisadministrativt och

idirekt till jordbrukarebudgetmedelDirektstöd Stöd utbetalassom av
inkomststödjande syfte.

vilkastödåtgärderangivnaVissa i WTO-sammanhangExportstöd typer av
tillämpas i medsamband export.

Reform denandAgriculture ActThe Federal ImprovementFAIR
1996.inletts underjordbrukspolitikenamerikanska somnya

två delar,jordbruksfond. FondenEOGA utgörsF EU:s enav
utvecklingssektion.garantisektion och en

råg och blandsäd.majs,Foderspannmål denna korn, havre,I rapport avses

ochallmänna tull-Tariffs and TradeGATT General Agreement on
handelsavtalet .

produktions- ellerobetydligingen ellerGröna boxen Intemstöd med
angivna villkorvissauppfyllereffekt ochhandelsstörande som

ifrån neddragningskravenvilkaoch undantagnaår

Uruguayrundan.



Icke-tariffåra handelshinder kvantitativaT.ex. importrestriktioner, rörliga införselavgifter,
minimiimportpriser, godtycklig importlicensiering, frivilliga
exportbegränsningar m.m.

Ingångspris importprissystemEU:s inom frukt- och grönsakssektorn.

Intemstöd Vissa i WTO-sammanhang angivna definitioner inhemskaav
stödåtgärder.

Interventionspris formEn administrativt pris vilket tillämpas inom EUav som
lägsta pris till vilket interventionsorganett EU:s skyldigaår att

köpa överskott erbjuds på marknaden.upp som

Kompensation sbetalningar Arealstöd och djurbidrag vilket utgår inom EU som
kompensation för uteblivna prishöjningar.

Lomékonventionen Avtal mellan EU och vissa f.d. kolonier i Afrika, Karibien och
Stilla havsområdet bl.a. handelsförmåner för dessa länderom
vid till EU.export

MAFF Ministry of Agriculture, Fisheries and brittiskaFood
jordbruksministeriet.

Marketing orders Amerikanska statligt sanktionerade minimipriser för olika
mjölkklasser beroende på användningsområde.

Marknadsprisstöd Transfereringar till producenter olika slagp. g.a. av
marknadsreglerande åtgärder höjer konsumentpriserna.som

ÅtgärderMarknadstillträde i fråga gränsskydd och preferensbehandling iom
WTO-sammanhang.

Minimum access-kvoter Garanti viss minsta importandel i konsumtionenom av
tarifferade under UR-avtalets genomförandeperiod ivaror
förhållande till basperioden 1986-88.

Non-recourse loan Amerikanskt för intervention innebär låntagarensystem attsom
kan välja mellan låta säkerheten råvaran förverkas elleratt att
betala tillbaka lånet och återfå kontroll över säkerheten.

PSE Producer subsidy equivalent av OECD använd indikator som
mäter värdet transfereringama till jordbruket.av

Recourse loan Amerikanskt för intervention innebär låntagarensystem attsom
i första hand skall återbetala lånet och i andra hand låta
säkerheten råvaran förverkas.

Specifik tull Tullsatsen uttryckt i visst belopp vikt- eller volymenhet.per



PhytosanitarySanitary andApplication oftheAgreementSPS on
åtgärderfytosanitäraochSanitäraavtaletMeasures om

handelshinder till tullar baseraticke-tariffáraOmvandlingTariffering av
årenpriser underinterna ochpå skillnaden mellan externa

1986-88.

tekniskaBarriers Trade avtaletTechnicalAgreementTBT to omon
handelshinder

Agriculture USA:sofUnites States DepartmentUSDA

jordbruksdepartement.

Slovakien.Tjeckien ochSamlingsnamn för Polen, Ungern,Visegradländerna

världshandelsorganisationenOrganizationWorld TradeWTO
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Sammanfattning

WTO-åtagandenas inverkan på CAP östutvidgning avsnittutan 1-

Jordbruksavtalets innehåll

Ett målen med GATT:s Uruguayrunda få till ståndav världsomspännandeatt ettvar
regelverk för stödet till jordbruksnäringen i syfte liberalisera handeln och skapa enhetligaatt
konkurrensvillkor för handeln med jordbruksprodukter. förstaEn delöverenskommelse
träffades år 1989 frysning interna stöd och exportstöd gränsskyddsnivåer.om av samt
Dessutom nåddes år 1992 överenskommelse i form bilateral uppgörelse den s.k.en av en -
Blair House- uppgörelsen mellan EG och USA. Denna uppgörelse berörde vissa-
nyckelområden i förhandlingarna, stödet till oljeväxtodlingent.ex. undantag frånsamt
kravet på neddragning stödet avseende de s.k. kompensationsbetalningarna arealstödav och
djurbidrag. Den slutliga uppgörelsen vilken träffades i december 1993 innefattar åtgärder
inom områdena marknadstillträde, intemstöd och exportstöd. jordbruksuppgörelsenUtöver
finns bl.a. uppgörelse rörande Sanitäraseparat och fytosanitära åtgärder.en

De viktigaste åtgärderna inom området för marknadstillträde omvandlingär icke-av
tariffára handelshinder till tullar s.k. tariffering, bindning alla tullar reduceringsamtav av
tullarna med i genomsnitt 36% under perioden 1995-2000 och med minst 15% för varje
varuposition. Inom området för intemstöd deär viktigaste delmomenten neddragningskrav

det totala stödbeloppet med 20%, med undantag för vissaav angivna stödformer som anses
ha ringa eller obefintliga effekter på handel och produktion " boxen"gröna direktstödsamt

inom för produktionsbegränsningsprogramsom "blå boxen".ges viktigasteramen De
åtagandena i fråga exportstöden innebär utgifterna skall minskas med 36%attom under
genomförandeperioden 1995-2000 och de kvantiteter med stöd skall drasexporterassom
ned med 21%. avtaletI räknas vilka exportstödsåtgärder omfattasupp som av
neddragningskraven.

Jordbruksavtalets övergripande effekter

Omvandlingen till tullar icke-tariffåra handelshinder den s.k. tarifi‘eringen innebärav en
mycket betydelsefull systemförändring vad gäller utformningen gränsskyddet inomav
jordbruksregleringen. Jämförbarheten mellan länderna ökar betydligt. Genom övergången
till fasta tullar skapas också bas för framtida förhandlingar ytterligareen gemensam om
reduceringar gränsskyddet. Den kortsiktiga effekten tarifferingen försvagasav dockav av
det faktum de omvandlade tullarnaatt i många fall fastställts på relativt hög nivå. Inteen
minst gäller detta frågai "känsliga" sektorer med relativt hög stödnivå. På längre siktom
förstärks dock effekten åtagandena bindningarna ofta gjorts i formav att specifikagenom av
tullar vikttullar o.dyl., vilket innebär skyddseffekten automatisktatt urholkas vid inflation.
Effekterna det förbättrade marknadstillträdet försvagas åav andra sidan delvis olikagenom
åtaganden redan gjorts bilateral basis t.ex. Europaavtalensom med de central- och
östeuropeiska länderna, rörligt gränsskydd fortfarandeatt existerar i praktiken p. g.a.
särskilda överenskommelser t.ex. frukt och grönsaker skyddsklausulensamt attgenom ger
möjlighet tilläggstullar.att ta ut
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för internstöden ärkonsekvensernadå det gällerjordbruksavtaletviktigaste resultatetDet av
försvagasavtaletEffekternatillåtna.åtgärderpreciserar vilkaavtalet äratt avsom

varuområdenuppdelning påstödnivånden totalavisserligen åtagandena utanatt avserav
urholkande verkan.inflationenspå längre siktdetta kompenseras genommen

deldengenerelltexportstödenpå neddragningarKraven sett vara avansesav
liberalisering handeln. Dengällereffekten då detjordbruksavtalet får den största avsom

genomslagskraften iförstärkerexportvolymbåde stödbelopp ochbegränsningen tilldubbla
effekten åtagandenaocksåinnebärtill enskilda varuområdenBindningenåtagandena. att av

internstödochför gränsskyddinternstöden. Påblir i fråga sättstarkare än somom samma
vilket förstärkermaximala stödbeloppenvärdet deinflationen urholkargäller att av

sikt.neddragningseffekten på längre

UR-avtaletoch EU-marknadenför CAPKonsekvenserna av

Åtagandena förnågon avgörande betydelse EUinte fåmarknadstillträdei fråga väntasom
förmejeriområdet, främstpåimportkvotergenomförandeperioden. Vissaunder loppet av

i övrigtåtagandenbetydelse.få viss Deoch bedöms dock kunnaskummjölkpulver smör,
redani många fall endaståterspeglargjorts "minimumunder access"-arrangemangensom

östeuropeiskaochde central-inom för Europaavtalen medexisterande kvoter t.ex. ramen
sida innebärafrånåtagandena EU:si fråga internstödenländerna. heller väntasInte om

inteåtagandena knutnapå grund ärgenomförandeperioden, bl.a.några problem under attav
stödsystemenomläggningargenomfördatill vissa specifika områden redansamt att av

på grundfå viss effektbegränsningarnaPå sikt dockkunnat tillgodoräknas. längre kan av
stödbeloppen.på fastställda maximalainflationens urholkande verkan de

Åtagandena för del.få betydelse EU:s Deti fråga exportstöden däremotväntas storom
tillintemstödet knutnaskillnad från årfaktum åtagandena gäller exportstödet tillvadatt --

begränsningarnaöverflyttningar, ochvaruområden möjlighet till inbördesbestämda attutan
imöjligheterinskränkningar i EU:ssåväl kvantiteter, innebär givetvisbelopp attavser som

avgörande förjordbruksområdet. Heltfortsättningen fritt utforma sin exportpolitik på
konsumtionsvolymernaproduktions-skillnaden ochbehovet exportstöd dels mellanärav

delsuppstår inhemska marknaden,vilket till eller underskott denleder över-att
världsmarknadsprisema VM-skillnaden priserna EU-priserna ochmellan de inhemska

priserna.

obetydligtfråga flera tillgängliga intepekarI ettmotveteom prognoser
produktionför ärår 2000. Förutsättningarnaproduktionsöverskott inom redanEU somen

beroendedärmed bli heltfri inom skullehelt från eller stöd vetesektomexport- annat av
för denprisutvecklingen på världsmarknaden möjligheterna EU attsamt egnaanpassa

VM-prisersänktai kombination medprisnivån till VM-prisema. produktionsvolymerStora
WTO-taket skulleiskulle alltså kunna få betydande effekter för spannmålsmarknaden EU.

påproduktionsöverskottmöjligheterna eventuellteffektiv för släppautgöra spärr att uten
inhemskvilket i sin till betydandevärldsmarknaden skulle kunna ledatur en

kostnadskrävandetillåtföljande kostnadsexpansion. Möjligheternalageruppbyggnad med

fråga internstöden.i Delageruppbyggnad begränsas i sin gjorda åtagandentur omav
skärpa deantingeni sådant skulle förfogavalmöjligheter lägeEU över attett voresom
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produktionsbegränsande åtgärderna höja arealuttagsprocenten ellert.ex. att att- -
genomföra snabb anpassning till VM-prisnivån.en

Utsiktema inom sektorn för foderspannmål förefaller betydligt mindre alarmerande inomän
vetesektom. tillgängligaIngen de pekar det väntademot attav prognoserna
produktionsöverskottet kommer nå till fastställdade WTO-taken. Känsligheten föratt upp
prisförändringar skulle därmed också mindre för foderspannmål i frågaän vete.vara om

förtjänarDet dock påpekas spannmålsmarknaden kännetecknas betydandeatt gradav en av
utbytbarhet mellan de olika spannmälsslagen. Marknadssituationen för vete resp.
foderspannmål påverkas fördelningenäven mellan odlingen för foderändamål ochveteav av
övriga foderspannmäl. Utsiktema för spannmålsmarknaden i sin helhet ipräglas hög grad

för vetesektom vilka indikerar risknämnts förav prognoserna storsom ovan
produktionsöverskott fram till år 2000. Osäkerheten beträffande prisutvecklingen på den
internationella spannmålsmarknaden dockär mycket minstInte det utvecklingen iärstor.
Kina ioch länderna i f.d. Sovjetunionen påverkaväntas efterfråge- prissituationen.ochsom

Beträffande sockersektorn kan konstateras redan iEU dagsläget inteatt ettgenererar
obetydligt produktionsöverskott måste Ungefär hälften denna skerexporteras.som exportav

bidrag i form s.k. C-socker.utan Denna behöver därigenom inte avräknasexportav mot
WTO-taket. dennaAtt kan äga beror till del på denexport kan betraktasstor attrum som
indirekt finansierad mycket högt stöd till den del sockerproduktionenett ärgenom av som
stödberättigad. Så länge det betraktas förenligt WTO-åtagandenamed på detta sättsom att
fördela produktionen mellan stödberättigad respektive icke stödberättigad ingatordeexport,

problem uppstå för hållastora EU sig inom WTO-taket.att

Inom animaliesektorn det främstär utsikterna för nötkött- och mjölkområdena kansom
innebära svårigheter i WTO-perspektiv. De funnitsett tillgängliga utgåttharprognoser som
från situationen innan BSE-frågan började påverka marknadsbilden på nötköttomrädet.
Enligt dessa skulle visst produktionsöverskott uppstå inomett fram till årEUprognoser
2000 detta skulle lätt inom fastställdadet WTO-taket. Situationen påmen rymmas
nötköttomrädet dockär mycket känslig för förändringar i konsumtionsmönstret. Redan före
fokuseringen på BSE-problemet fanns långsiktig trend med nedåtgående konsumtionen av
nötkött inom EU. Denna trend kan sikt ytterligare förstärkas resultat BSE-ettsom av
debatten. Enligt OECD:s bedömning skulle betydande överskott snabbt kunna uppståett
EU-marknaden redan vid fortsättning pä den tidigare konstateradeen
konsumtionsutvecklingen. Nötkött utgör de sektorer där rådande prisdifferens mellanen av
EU- och VM-pris EU-priset högre VM-prisetän bestå framväntas till år 2000. Detta gör
nötköttmarknaden inom EU särskilt känslig för eventuellt produktionsöverskott eftersom
möjligheterna till bidragmed begränsadeär gjordaexport WTO-åtaganden.genom

gris-För och fjäderfäkött pekar visst produktionsöverskott år 2000 vilketettprognoserna
beräknas ligga ungefär förgränsen vad WTO-åtagandena medger. Enligt OECD:s
prisprognos kommer EU-prisema år 2000 ligga ungefär i nivå med eller något överstigaatt
motsvarande VM-priser. Om dessa prisprognoser infriasskulle finns förhoppningar att

från EU kan komma till ståndexport exportstöd. så fallI skulleutan ett
produktionsöverskott på dessa områden inte inge farhågor på nötköttomrädet.samma som
Denna slutsats förstärks något de förväntningar finns viss konsumtionsökningav som om en
i spåren BSE-krisen på nötköttsmarknaden. förDet kan övrigtav nämnas exportstödenatt
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möjligt hotfjäderfäköttområdena. Ett motochgris-på bådebegränsadestarkti dagredan är
skulleprisernade högafoderspannmäl. Omförprisutvecklingenutveckling utgördenna

ochgris-förVM-prisemaochmellan EU-utjämningkommandekaninombestå EU en
stöd.försvåraskulle kunnavilket export utanfjäderfäkött äventyras,

gjortsexportstödsâtagandenasvårbedömbartmycket atthelhetMjölkområdet är g.a.p.som
flestai deproduktionsprognosernasamtidigtprodukterförädladekategorierfyraför somav

endastÄven råvaruledet. Omiliggerproduktionsbegränsningamamjölkråvara.fall avser
problemnågrabliskulledetpåteckeningafinnsbeaktasproduktionen attförtotalsiffroma

bildenblirproduktnivåpåNedbrutetmjölksektom.inomWTO-åtagandenauppfyllaatt
överflyttningarnågratillåtet göraintedet ärberoende pådelvis att avdäremot attannan,en

fråga väntasSärskilt i ostfyra huvudvarugrupperna.demellankvantiteter omutnyttjade
ökatproduktionenefterfrågan har även ostökadTill följduppstå. avproblem kunna av
blirpraktikeniexportstödetförneddragningskraventilllederår. Dettaunder attsenare

neddragningarKännbarafastställdes.WTO-åtagandenadåförutsågs avvadstörre än som
Ommjölkprodukter"."andraochgenomföras förfåttredanharexportstöden ost gruppen

sig skulleihållaskulleinteinom EUförkonsumtionsutvecklingenför ostOECD:s prognos
och VM-mellanutjämning EU-någonEftersomuppstå.snabbt kunnarelativtöverskott

föravsättningfinnabli svårt ettdet2000, skulleår attföreförutses skeintepriserna för 0st
världsmarknaden.påproduktionsöverskotteventuellt

ochbåde inomprodukterantalinnefattarjordbruksprodukter stortettbearbetadeGruppen
förexportbidraglämnattidigarekategori EUhardennalivsmedelssektorn. Inomutanför

liksom EU:sVärldshandelnspannmål.ochsocker,mjölkpulver, ägginnehållandeprodukter
basperioden,utgångenkraftigt sedanexpanderatförpåhar sätt avostexport somsamma --

exportstöden.förneddragningsbehovomfattanderelativttilllettvilket har

ÖsteuropaochCentral-EUutvidgning motKonsekvenser avenav

avsnitt 2

2000samtidigt årblir medlemmarkandidatländersamtligaförutsättsdetharI attrapporten
blirså inteförtalarMycketform. attnuvarandei dessCAPländerdessa övertarsamt att

reformerapåtryck EUfaktorer utgör attanalysera devaritsyftet harfallet. Då yttreatt som
iharöstutvidgning,vidkänsligasärskiltvaruområden äridentifiera deochCAP enatt som

förstmedlemmarblikaneventuelltvilka länderkringspekuleratsvarkenrapporten som
kandidatländerna.olikaför dekan krävasövergångsarrangemangvilkaeller som

CÖE-ländernalländernaösteuropeiskaochcentral-i deutvecklingstendenserAktuella

återhämtning.CÖE-länderna ekonomiskallmänpräglasisituationenaktuellaDen av
1995 och dennaårunderekonominitillväxtredovisakundeLettlandSamtliga länder utom
vidarehörtecknenpositiva att1996. Till deårunderfortsätta ävenutveckling väntas

fortsatthörtecknennegativaTill desamtliga länder.ikontinuerligt ensjunkerinflationen
flestai debudgetunderskottochbetalningsbalansnegativfortsattarbetslöshethög samt

ansöktvilkaländerösteuropeiskaCÖE-länderna ochlMed central-följande 10 omi denna rapportavses
TjeckienSlovenien,Slovakien,Rumänien,Polen,Litauen,Estland, Lettland,Bulgarien,medlemskap i EU:

och Ungern.



SOU 1996: 171 Sammanfattning 15

Ävenländerna. jordbruksproduktionen präglas allmän återhämtning under år 1995.av en
Sålunda ökade bruttovärdet jordbruksproduktionen år 1995 i alla länder Estlandav utom
och Lettland. starkaste återhämtningenDen har vegetabiliesektom för, ävensvarat men
inom animaliesektom med undantag för mjölkproduktionen har nedgången brutits och- -

Ävenviss återhämtning har skett. utrikeshandeln med jordbruksprodukter har ökat och ett
CÖE-ländernavisst handelsöverskott kunde för årnoteras 1995.som grupp

Tidigare utredningar

Konsekvenserna för utvidgningEU österut har belysts i flertal utredningsrapporterav etten
gjorts både vetenskapliga institutioner och myndigheter i olika länder.som av av

Huvuddelen dessa utredningar tillkom årenunder 1993-95. Eftersom kretsenav av
medlemskanditatländer har vuxit successivt, omfattar dessa utredningar ibland olika
geografiska områden. Således begränsades de första utredningarna i regel till de s.k.

CÖE-4.Visegradländema Många de tidigare utredningarna fokuserathar påav
konsekvenserna för EU-budgeten östutvidgning. olikaDe beräkningarnaav en ger
variationer i budgetkostnaderna på mellan 6 och 50 miljarder Studierna bygger på olikaecu.
antaganden i fråga produktivitetens utveckling, arealstorlek,t.ex.om
världsmarknadsprisemas utveckling Bland de viktigare utredningarna EU:sm.m. om
östutvidgning utnyttjas i denna kan Europeiskanämnas kommissionens s.k.rapportsom
"strategipapper" från december 1995 brittiska jordbruksministeriets MAFFsamt
prognoser.

CÖE-ländernaKonsekvenserna för EU-medlemskaoav

Analysen konsekvenserna för EU utvidgning inledsösterut med analysav av en en av
CÖE-ländernakonsekvenserna för EU-medlemskap, eftersom detta får indirektaettav

återverkningar på EU-15 En omedelbar konsekvens EU-medlemskap särskildaett utanav -.
övergångslösningar blir anpassning prisnivån till vad gäller inom EU-15 Trotsen av som- .CÖE-ländernasvårigheter jämförelsergöra mellanatt EU- och kan det snabbt konstateras

prisnivån i såväl producent-att konsumentledet vissamed undantag betydligtärsom - -CÖE-ländernalägre i CÖE-ländernaiän EU-l5. Producentpriserna i iblandär lägret.o.m.
världsmarknadspriserna.än CÖE-ländernaGenerellt prisskillnadernaär mellan EU- ochsett

inomstörre animaliesektom inomän vegetabiliesektom. rimligtDet är deatt anta att nu
konstaterade prisskillnaderna åtminstone delvis kommer utjämnas under tiden fram tillatt
medlemskapet.

En snabb CÖE-länderna.anpassning till EU:s prisnivå skulle medföra effekterrad ien
Höjda producentpriser skulle förmodligen få produktionsstimulerande effekt leda tillochen

användningen insatsvaroratt ökade, vilket i sin skulle leda till högre avkastning.av tur
Denna ökning produktionen skulle dock delvis mildras de begränsningsåtgärder påav av
vissa områden skulle bli följd medlemskapet. konsumenternaFör skulle EU-som en av en
anpassning priserna innebära högre priser och minskad inhemsk konsumtion.av För
förädlingsindustrin skulle sådan utveckling leda till förstärkning de ekonomiskaen en av
problem redan i dagsläget kännetecknar denna bransch. höjd prisnivåEn skulle fåsom även
konsekvenser för CÖE-samhällsekonomin. Vid ensidig EU-anpassning jordbruket ien av
ländema finns risk obalans uppstår i förhållande tillatt övriga sektorer i ekonomin, vilket i
sin kan leda till dras tilltur jordbrukssektomatt skulle användas inomresurser som annars
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jordbruketstrukturomvandling inomfördröjdblikonsekvenser kanAndrasektorer.andra en
till EIJ:sanpassningensåvälerhållseffekterfastighetspriser. Dessahöjda genomsamt

överförs till COE-kompensationsbetalningarmedEU:sprisnivå systemattgenomsom
låndema.

produktionsbegränsningarförolikavidareskulle EU:sEU-medlemskap systemVid ett
spannmål,CÖE-länderna. områden:följandefinns inomSådanaöverföras till system

ersättning förocharealstödberäkningbasarealer förproteingrödoroljeväxter och av
bidragsrätterfårköttochnöt-produktionskvotersockermjölk och samtarealuttag,

sektorervissa andrafinns inomdjurtäthetskriterier. Dessutomvissatillkopplade
inomexempelvisolika sätt,begränsasproduktioneninnebärregleringar attsom

Tillämpningkvalitetsbestämmelser.grönsakssektomfrukt- ochinomvinsektom och av
strukturförändringar inomönskvärdahämmaskulle kunnaregleringardessa

produktionskvoter,CÖE-länderna. administrationenskullei Dessutomjordbrukssektom av
CÖE-länderna dels denförproblembetydandeblidjurbidrag kunnaarealstöd och g.a.p.ett

företags-brister idelsjordbruksstrukturen, t.ex.vad gällerfragmenteringen g.a.p.stora
CÖE-förproblemmedföraskulle kunnaområdefastighetsregistreringen. Ettoch annat som

olikaderegelverkenfytosanitärasanitära ochi de samtkravenländerna är
marknadsregleringarna.tillkoppladeärkvalitetsbestämmelserna som

medsambandiproduktionsbegränsningar bestämsnämndaStorleken av
till deMed hänsynkandidatland.respektiveochmellanmedlemskapsförhandlingarna EU

"normal"hittasvårtblidet1990-talet kanunder attproduktionenisvängningarna enstora
förhandlingarnamedsambandilösabli svårafrågor kanBland deproduktionsnivå. attsom

fastställandearealstödet,beräkningvidanvändasskallavkastningstalvilka avhör avsom
för nötkreatur.bidragsrättermjölkförproduktionskvoter samt

CÖE-ländernaikonsumtionsutvecklingennroduktions- ochförPrognoser

givetvis densig för EU ärför medöstutvidgningkonsekvenserför vilkaAvgörande som en
CÖE-länderna. vilkenvidarecentral fråga ärEnutvecklingen iekonomiskaallmänna

CÖE-länderna följdtillikonsumtionsutveckling kan väntasproduktions- och avsom
stödövrigaprisnivån,viasker samtmedlemskapetinverkanDirektmedlemskapet. av

ochproduktionpåverkarindirektfaktorerBland andraproduktionsbegränsningama. som
strukturförhållanden,jordbruketsinsatsvaror,förkostnadernakonsumtion kan nämnas

standardinfrastrukturenssituationförädlingsindustrinsprivatiseringsprocessen, samt
produktivitetsutvecklingen.viktigSärskilt ärkreditmöjligheter m.m..transportvåsende,

vilka harlågf.n.avkastningen ärproduktivitetsökning i länder därsnabbEn enmen
fåsnabbt kunnaskulleRumänien, storaPolen ochproduktionspotential,betydande t.ex.

CÖE-området helhet.iproduktionstillväxtenförkonsekvenser som

konsumentprisema,faktorer,också radpåverkasKonsumtionen t.ex.av en
påutvecklingenkringOsäkerheten ärkvalitet.livsmedlensinkomstutvecklingen storsamt

detjordbruket. görDettainomåterverkningarområdena vilka harde nämndaflera av
CÖE-iutvecklaskonsumtion kommerproduktion ochhur attsärskilt svårt bedömaatt

länderna.
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CÖE-ländemaOsäkerheten kring framtidaden utvecklingen i återspeglar sig också i stora
variationer i de produktions- och konsumtionsprognoser gjorts för jordbrukssektom. Påsom

CÖE-ländemagrund den svårbedömbara utvecklingen i spännvidden iärav prognoserna
betydligt större spännvidden iän de gjorts för utvecklingen i EU-l5. Iprognoser som
enlighet direktivenmed till har alternativa antaganden för utvecklingenexpertgruppen av
produktion, konsumtion och priser analyserats. få så brett jämförelsematerialFör att ett som
möjligt redovisas i princip de funnits tillgängliga för utvecklingen fram tillprognoser som
år 2000 nedbrutet på produktområde, geografiska omfattning. Föroavsett attprognosemas
ytterligare bredda jämförelsebasen redovisas den produktionsstatistikenäven för årsenaste
1995 enligt OECD.

genomgåendeEtt drag hos de flesta prognosaltemativen återhämtningen inomär att
vegetabieliesektom gåväntas snabbare inom animaliesektorn.än f.n. höga VM-prisemaDe
inom spannmåls- och oljeväxtområdena bidrar säkert till denna utveckling. Samtidigt väntas
dock inte den inhemska förbrukningen iöka takt, beroende på konsumentprisemaattsamma
fortfarande kommer höga jämfört med tiden före de ekonomiska reformerna.att vara
Resultatet denna obalans blir produktionsöverskott i förhållande till efterfrågan inomettav

CÖE-vegetabiliesektom. Enligt EU:s skulle produktionsöverskottet spannmål iprognos av
ländema uppgå till 6 milj år 2000 inga restriktioner läggs på produktionen.ton Inomca om
sockersektom pekar däremot visst underskott.mot ettprognoserna

Inom animaliesektorn återhämtningenväntas gå långsammare. Visst produktionsöverskott
förväntas dock föräven tjäderfäköttsområdenanöt- och den eftersläpandep. g.a.
konsumtionsutvecklingen. grisköttFör inte någotväntas överskott. Preliminära uppgifter
från OECD för år 1995 tyder dock på återhämtningen grisköttsproduktionen gåratt av
fortare vilketän väntat, kan innebära produktionstillväxten underskattats.att Inom
mjölksektom där återhämtningen förväntas gå särskilt långsamt kommer det enligt

i råda balans mellan produktion och konsumtion.stort sett attprognoserna

Konsekvenser för CAP och EU-marknaden

Konsekvenserna för den samlade EU-25-marknaden har utvärderats med ledning deav ovan
CÖE-lO.redovisade för dels EU-l5, dels Avsikten har varit belysa dehurprognoserna att

olika varuområdena på EU-marknaden påverkasväntas östutvidgning. Resultatetav en av
denna analys därefterutgör underlag för bedömningen östutvidgningens inverkan påav
möjligheterna klara WTO-taken, vilket redovisas i avsnittatt

tidigareAv avsnitt har framgått osäkerheten iär för produktion,att stor prognoserna
CÖE-lO,konsumtion CÖE-och priser inom såväl EU-l5 inte minst vad gällersom

ländema. Vid summering de tillgängliga för respektive område ökaren av prognoserna
givetvis denna osäkerhet avsevärt. Antalet kombinationsmöjligheter blir dessutom ganska

siffrorDe finns redovisade istort. avsnitt 2.5 bör därför tolkas med mycketsom stor
försiktighet. fallI de flera entydigt ipekar viss riktning bör någorlunda säkraprognoser en
slutsatser kunna dras åtminstone beträffande utvecklingsriktningen. kvantitativa måttenDe
bör däremot tolkas mycket försiktigt. de fallI inte ipekar riktningprognoserna ens samma
ökar givetvis osäkerheten ytterligare.
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östutvidgning ökatpåverkasvaruområden bedöms kommaFöljande att mest genomav en
grisköttfjäderfäkött,spannmål, nötkött,fram till år 2000:EU-marknadenpånettoutbud

särskiltvegetabiliesektom detgrönsaker. äreventuellt frukt och Inomsamt
spannmål härrörproduktionsöverskottetväntadepåverkas.spannmålsområdet Det avsom

CÖE-IO.från Omtill mindre delEU-l5 och endasttill fråndock delenstörsta en
CÖE-ländema iåterhämtningstaktensamtidigtväsentligt iskulle höjasavkastningstalen som

utvecklingfördröjdlångsammarespannmålsförbrukningen går väntatän t.ex. genom en-
därifrån bli betydligt större änproduktionstillskottetanimalieproduktionen kan dockinom -

nötköttsektom kanPå köttområdet det väntasförutses ärvad EU.t.ex. somsom av
för skullemarknadsbilden EU-l5östutvidgning, i synnerhetpåverkas mest omav en

spannmåls- och nötköttsektorerna ärför bådeytterligare.försämras Gemensamt att en
komma verkakompensationsbetalningar kantillämpning medEU:s attsystemav

Även fjäderfaköttområdena visskangris- ochproduktionen. inomstimulerande på
konsumtioneneftersom väntasallvarliga följdermindremarknadspåverkan medväntas, men

påpekats långsamtidigarePå mjölkområdetför produktslag. väntasgå dessa ensomupp
CÖE-länderna. sektorMarknadspåverkan inom denna väntasiåterhämtning i produktionen

förpåpekasförtjänar dockår 2000.bli relativt liten fram till Det att prognoserna
haeventuellt kanavkastningsvärdengenomsnittligapå lågamjölksektom bygger som

underskattats.

Budgetmässiga konsekvenser

utredningar.i flertalöstutvidgning har berörtsbudgetmässiga konsekvensernaDe ettenav
omfattning. Andrageografiskpå olikabl.a. beroendeSpännvidden i är storprognoserna

frågagjorts iantagandende olikatill olika resultatorsaker är omsomprognosemas
för direktstödenKostnadernakonsumtionsutveckling.avkastningsnivåer och

imarknadsstödetförkostnadernauppskattakompensationsbetalningarna lättare änär att
faktorersådana osäkraberoendesistnämndahuvudsak exportstöd. ärDet somav

påochprisutvecklingen inom EUkonsumtionsutvecklingenproduktions- och samt
i kombinationöverskottsvolymerGenerellt kan konstaterasvärldsmarknaden. att storasett

förtill kostnaderleder högreVM-prisernaprisskillnader mellan ochmed EU-stora
stödMöjligheterna lämnaexportsubventioner.marknadsregleringarna inbegripet att

fleraivilket inte beaktatsGATT/WTO,gjorda åtaganden inomdockbegränsas numera av
marknadsregleringarna tordeförFrågan kostnadernatidigare utredningarna.de omav

till. ställetutredningarna kom ärIförstai jämfört med deha minskat betydelse närdärmed
skalldjurbidragarealstöd ochkompensationsbetalningarnafrågan huruvidadet om

CÖE-ländema kommit i fokus.tillämpas på som

mycketöstutvidgning ärmiljöstödenför regional- ochBudgetkostnaderna struktur-, av en
CÖE-länderna. Vid deråder inomspeciella förhållandensvåra deuppskattaatt somp. g.a.

deområden förtillkommit på dessareglerutvidgningarna harEU attSenaste passaav nya
medlemslåndema.nya
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Konsekvenser för WTO-åtagandena östutvidgning avsnitt 3av en

Övergripande effekter

CÖE-10-ländersamtligaAv är WTO-medlemmar gjort åtaganden inom försex som ramen
Uruguayrundan baltiskaUR. ländernaDe och Bulgarien förhandlar f.n. medlemskap.om

de sistnämndaFör länderna har därför inga beslut fattatsännu neddragningarom av
stödnivåema. Bland områdende vilka omfattas neddragningar gränsskydd, intemstödav
och exportstöd kommer vilket framgår avsnitt l exportstödsneddragningama fåattav- -
den påverkan påstörsta EU.

försökaAtt uppskatta storleken framtidade WTO-åtagandena för EU-25 efterettav en
utvidgning med länderna i central- och förenatÖsteuropa vissaär med svårigheter. deFör
länder förhandlar WTO-medlemskap har uppskattning gjorts ledningmedsom om en av
ländernas exportstatistik. Eftersom hela sannolikt inte kommer bliexporten att
exportstödsberättigad leder detta antagligen till viss överskattning WTO-åtagandenaen av

CÖE-ländemaför med utvidgat SituationenEU. komplicerasett också de baltiskaattav
länderna inte existerade självständiga under basperioden. Därtill kommerstatersom att
CÖE-ländema ändrat sitt handelsmönster efter reformperioden vilket det svårt utgågör att
från CÖE-traditionell handel. Ytterligare komplicerande faktor såvälär EU:satten som
ländemas WTO-åtaganden måste från siffror för intemhandel länderna emellan.rensas

Varuområden

Till de varuområden där möjligheterna klara gjorda WTO-åtaganden kan påverkasväntasatt
negativt östutvidgning hör spannmålmest och nötkött. Vad gäller spannmål väntasav en

nettoeffekten östutvidgning bli praktiskt oförändrat WTO-tak för EU-25ett tagetav en
CÖE-lOjämfört med EU-15 samtidigt produktionsöverskottet i beräknas uppgå tillsom ca

Även CÖE-lO6-7 milj år 2000. i fråga nötkött produktionsöverskottetton väntas iom
överstiga nettoeffekten på WTO-taket östutvidgning. bör dockDet understrykas deattav en
förväntade problemen inom dessa båda områden i huvudsak orsakas förhållandenav som
inte har östutvidgningenmed Sålundagöra. spannmålsöverskottetväntas år 2000 inomatt

CÖE-låndema.nybildat EU-25 tillendast mindre delett härröra från avgjortDen störstaen
delen detta överskott 25-30 milj torde EU-15-länderna komma bidra med.tonav ca att- -
Vad gäller nötköttsektorn torde det osäkerhetsmomentetstörsta den framtidavara

Östutvidgningenkonsumtionsutvecklingen inom EU-l5. kan alltså i båda falldessa sägas
innebära förstärkning problem till delenstörsta EU-interna.ären av som

Övriga områden i WTO-perspektiv kan komma påverkas negativtett attsom av en
östutvidgning grisköttär och "andra mjölkprodukter". Griskött kan bli problemsamt ost ett

CÖE-ländemaproduktionen i vilket vissa tecken tyder på ökar snabbare vadänom man- -
räknat imed de tillgängliga Samtidigt blir nettoeffekten på WTO-takEU:sprognoserna. av

östutvidgning tämligen måttlig. frågaI mejeriprodukter tidigareväntas,en om som
framhållits, problem uppstå för och "andra mjölkprodukter" östutvidgning. Förost oavsett
dessa produkter kommer antagligen EU:s förbliWTO-tak relativt opåverkadeatt av

CÖE-IOöstutvidgningen. Om produktionen dessa produkter i skulle gå änav upp mer
väntat kommer trycket WTO-taken inom öka markant. frågaEUmot I ochsmöratt om
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tillnettotillskott EU:svisstöstutvidgning innebäraskummjölkpulver ettväntas tvärtom en
underlättadärigenomochWTO-tak exporten.

kan2000år i väntastillWTO-perspektiv framvilka i stort settvaruområdenpåExempel ett
grönsakerfrukt,fjäderfäköttoljefrö, socker,östutvidgning är samtopåverkadeförbli enav

uppräknadehärvissa defall.fall till Förfrånvarierar docktillOrsakerna dettavin.och av
möjligheter levaförbättradeinnebäraöstutvidgning attväntasvaruområdena kan rent av en

de häreller någranågotintedockutesluterWTO-åtaganden. Dettatill gjorda att avupp
inför WTO-tidsperspektiv nästai längreoljefrö och sockerområdenanämnda t.ex. ett -

WTO-perspektiv.iproblematiskabli ävenrunda kan ett-

år avsnitt 42000Utblick efter

WTO-DersDektiviEffekter ett

fortsättningförhandlingarUruguayrundan skallijordbruksavtaletEnligt avom ennya
viddvs.genomförandeperioden,före utgångeninledas är senastreformprocessen ett av

förhandlingsrunda kommer utsättasisannolikt att1999/2000. EUårsskiftet Det är att en ny
handelsliberaliseringar ochytterligarefrån omvärldenpåtryckningarför fortsatta om

Cairns-gruppens.k.från dentrycketjordbrukssektom.inom Förutomreformåtgärder
omständigheterallt tvåframförbetydelsefull. ärhållning DetUSA:skommer även att vara

dels dennämligeni framtiden,sidaaktiv från USA:sför rolltalar en merasom
nyligendeni delsmed den EU,jämförtstödnivån i USAutvecklingenhittillsvarande av

jordbrukspolitiken.amerikanskakursomläggningen denbeslutade av

iinkan1996 innebär USAjordbrukspolitiken inleddesamerikanska attDen somnya
Redanminst EU.förhandlingsposition intestarkareWTO-runda med gentemotnästa en

jämförtbetydligtstödnivåsinsänkttillämpas hade USApolitiken börjadeinnan den nya
oförändradförblivit istödnivå1980-talet, medani mitten EU:s settsituationen stortmed av

procent-PSE3i iUSAstödnivån till jordbruket mättperiod. allmännaunder Densamma
jordbrukspolitikenAvsikten med denstödnivå.3f.n. år 1995understiger EU:s nyaav--

sikt.för stödet Dettakostnadernasänkajordbruketmarknadsanpassaär attsamtatt
reformera sinpåtryck EUmedföra ökatmed säkerhetkommer attyttreettatt

riktaskommeri första handsannolikt tryckdettaytterligare. attjordbrukspolitik Det är att
första handstödnivå, idvs.sinsänkasänkt eller kommerdär USAde sektorer attmot

Även stödnivåiskillnadendärnötköttsektommjölksektorerna.spannmåls-, oljeväxt- och
fråntryckökatunderkan kommamycketi dagslägetUSA redan ärmellan ochEU stor,

sidan.amerikanskaden

omläggningjordbrukspolitiken denäramerikanskaviktigt resultat denEtt somannat nyaav
till storlekenkoppladeintestöddirektstöd, dvs. ärtill s.k. avlänkadesker avsom

starktomläggning kommerTill följd dennaproduktionsfaktorema.produktionen eller ettav
vilkadjurbidragarealstöd,kompensationsbetalningar ettriktastryck EU:satt mot som--

"deficiencyamerikanskamed detillsammansBlair House-uppgörelsen,s.k.resultat denav
föremål förstödåtgärder"blåfördes till den s.k. boxen". Dessapayments", var

2Australien, m.fl. länder.Argentina,Zeeland, Canada, UruguayNya
stöd.3Procent-PSE jordbruket utgörsproduktionsvärdet inomtotalaprocentandel detden avsomav
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produktionsbegränsningar och därmed undantagna från neddragningskraven i
Uruguayrundan. Stödåtgärdema i den "blå boxen" ansågs däremot inte uppfylla kraven för

kunna inordnas i den "gröna boxen" på grund intedeatt helt avlänkade frånattav var
produktion eller produktionsfaktorerf Genom USA avskaffar sina "deñciencyatt nu
payments" borde alltså från amerikansk intesynpunkt längre finnas något behov den "blåav
boxen". stödsystemDet "deficiencyersätter payments"-systemet uppfyllernya som nu
antagligen kraven för inordnas i den "gröna boxen". Därmed kommer trycket påatt EU att
avskaffa sina kompensationsbetalningar till spannmåls-, oljeväxt- och nötköttsektorema med

säkerhetstörsta bli mycket i samband med WTO-runda,nästa särskiltatt bakgrundstort mot
fredsklausulen i jordbruksavtalet löper år 2003.att Fredsklausulen innebärutav

begränsningar i möjligheterna vidta åtgärder för korrigera eventuellatt att
konkurrenssnedvridning resultat olikaär stödnivåer.som av

Marknadsutvecklingen efter år 2000

Förutom förändringstryckdet härrör från politiska förhållanden ochexternasom som
berörts kommer finnas interntäven tryck orsakas marknadssituationenatt ettovan, som av
inom utvidgat EU.ett

Inom vegetabiliesektom i förstadetär hand spannmålsområdet kan komma utsättasattsom
för påfrestningar eftersom flestade pekar betydande produktionsöverskottmot ettprognoser

CÖE-10inom både EU-15 och vilket antingen måste eller lagras inom EU:sexporteras upp
gränser. Större delen detta produktionsöverskott hänför sig dock till EU-15 inteoch tillav
CÖE-lO. Den onormalt höga prisnivån på spannmål gällt under 1995/96säsongensom
förefaller på väg situationersättas med betydligt lugnare prisutvecklingatt ellervara av en

visst prisfall. Om nuvarande prisrelationt.o.m. september 1996 med endast obetydligt- -
högre EU-priser VM-priserän består i framtiden, finns förhoppningar skallatt exportom
kunna ske bidrag. Om däremot VM-priserna skulle fallautan ytterligare EU-prisemaoch
inte skulle tillåtas följa imed prisfallet blir det svårt bidrag. skulleDettaatt exportera utan
sätta spannmålsmarknaden och EU:s spannmålsreglering under hård Om dessutompress. -

eventuellt resultat nästa WTO-rundaett taken för exportstöd skulle sänkassom av -
ytterligare situationenskulle försämras ännu Möjligheterna klaraattmera.
spannmålsregleringen i framtiden blir således tidigare reformering i grunden helttrots- -
avhängigt prisdifferensen mellan EU- och VM-priserna. Om detta beroende tillåtsav
kvarstå och EU-marknaden återigen tillåts avskärma sig från omvärldenatt genom en egen
högre prisnivå blir läget besvärande.

inomLäget animalie- respektive vegetabiliesektorema skiljer sig principiellt på flera
punkter. Inom vegetabiliesektom det framförär allt den produktionsvolymenstora som
inger medan det inom animaliesektom prisdifferensenär mellan EU- och VM-prisernaoro

detär grundläggande problemet och försvårar bidrag. åtgärdersom EU:sexport utansom
inom respektive sektor blir följaktligen också olika På spannmålsområdet gällerav
det framför allt försöka hålla "prisgapet" inom sådanaatt gränser kan skeatt export utan
bidrag, medan det på animalieområdet givet oförändrade prisrelationer främst blir fråga- -

försöka begränsa mellan produktionatt och inhemsk konsumtion.gapet viktigEnom annan
skillnad mellan animalie- och spannmålssektorerna är marknadsprognoserna påatt

4För förklaring begreppen "blå boxen" respektive "gröna boxen avsnitt 1.3.3 intemstöden iav se om
Uruguaynmdan.
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kraftigtriktningispannmålen pekarförentydigt ettinte lika motanimalieområdet som
hellerinteöstutvidgningsperspektiv väntasisikt.på Settlängreproduktionsöverskott ett -

vegetabiliesektomlika mycketpåverkasanimaliesektomsiktpå kort enåtminstone avsom-
utvidgning österut.

bliVM-prisemaochmellan EU-inte "prisgapet"nötköttområdena väntasmjölk- ochPå
eventuellthållapå EUmedföröverskådlig tid. Detta attundereliminerat att pressen

påpå siktkortOsäkerhetenblir mycketWTO-taketinomproduktionsöverskott stor.
bådegällerinomkonsumtionsutvecklingen EUi första handanimalieområdet gäller -

CÖE-ländemainomproduktionsförutsättningarnamedanoch nötköttmejeriprodukter -
måsteslutsatsensammanfattandesikt.långpå både kort och Denosäkerhetsfaktorutgör en

särskilt ikänsliga,mycketbetraktasfårnötköttsektoremaochbåde mjölk-blidock att som
VadWTO-runda.kommandeistödbegränsningamaskärpningareventuellaljuset avav
mindrelägetfjäderfäkött ärgris- ochanimaliesektomvaruområden inomövrigagäller --

och"prisgapet"minskadedetspannmälsregleringen,tillpå kopplingenkänsligt beroende
marknadssituationen.inhemskamindre osäkraden

är 2000östutvidgning efterEffekter på EU-budgeten av en

1995 kommerdecemberPaper"-dokumentetberäkningar i "StrategyEnligt EU:s egna
11,8medär 2000,8,9medökamiljarder ecui EU-budgetenutgifterna för CAP att caca

östutvidgningen. Somföljd2010 tillårmiljarder12,22005 och medår avecuca
uppgårnärvarandeförgarantisektionenjordbruksbudgetjämförelse kan EU:snämnas att --

beräknasnötköttregleringenförutgifternaFramför detalltmiljarder ärtill 41 somecu.ca
CÖE-ländema,produktionsuppgång iförväntadföljd2005 tilltill årredan framöka av en

Även förutgifternakonsumtionsökning.motsvarandeintevilken väntas upp av ensugas
1,5medökamiljöområdet väntasåtgärder påbl.a."accompanying measures"s.k. ca--

inteöstutvidgning. väntasDäremotföljd2010 till2000periodenmiljarder under av enecu -
följdtilldjurbidragocharealstödkompensationsbetalningarnaförutgifterna av

nivå helapåligga kvar2000årfr.o.m.förändrasöstutvidgningen nämnvärt utan samma
isåledesKompensationsbetalningarna kommer2010.årmiljarder6,7perioden, dvs. ecuca

östutvidgning,vidutgiftspostenklartden störstamedlemskapetinledningen utgöra enattav
ingetsjälvfalletinnebärkalkylSistnämndahand.minska efterandel kommerdenna attmen

utsträckningvilkenihuruvida ochsida till frågankommissionensfrånställningstagande
form.i oförändradkvarståskallkompensationsbetalningama

siktpå längrestrukturfondema ettutgifterna förbedömningförNågot underlag somav
reglervilkai dag bedömatillgängligt.funnits Attinteöstutvidgningen harresultat av

CÖE-länderna förmöjligt. kaninte DetEU-inträdeefter ärförgällakommer ettattsom
sambandiändratsmiljöstödenochregional-regelverket för struktur-,påpekasövrigt att

utvidgningar.tidigaremed

fytosanitäraochSanitärahandelshindertekniskaAvtalen samt omom

avsnitt 5åtgärder

föregående GATI-vid denslötsTBT-avtalethandelshindertekniskaavtalDet somom
fytosanitäraochSanitäraavtalmedi Uruguayrundankompletteradesrundan ett om

SPS-avtalet.åtgärder
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båda avtalenI erkänns medlemmarnas vidta åtgärderrätt till skydd för berättigadeatt
samhällsintressen, människors och djurs liv och hälsa, krävat.ex. att attgenom varorna

vissthar utförande eller beskaffenhet eller genomgått viss kontroll. Vissa förutsättningar
måste dock iakttas. får åtgärdernaBl.a. inte ha omfattningstörre vad krävs förän som

uppnå det avsedda syftet och heller inte medföra otillbörlig diskrimineringatt eller
Åtgärderförtäckta handelshinder. skall så långt möjligt grundas på internationella

standarder och det intresse skydda skall befinna sig inom landets egetman avser
territorium.

Under SPS-avtalet faller åtgärder till skydd människor djuroch hälsoriskermotav
förbundna livsmedelmed fodermedeloch åtgärder skada till följd sjukdomarsamt mot av
hos djur och växter.

tillkomnaRegler med syfte, skydd andra hälsorisker ovanstående,änannat t.ex. mot
skydd bedrägliga förfaranden eller skydd miljön, faller undermot TBT-avtalet.mot

viktigEn nyhet med SPS-avtalet avtaletsär mycket starka preferens för åtgärdernaatt
skall överensstämma med internationell standard bl.a. Codex-standarder. Om åtgärden

iär överensstämmelse med standard den förenlig med WTO:s regler. Om ettanses
medlemsland däremot vill tillämpa kravsträngare krävs dessa kan vetenskapligtatt
motiveras. Avtalet kan därför komma begränsa lands möjligheter vidta åtgärderatt ett att

åtgärderna inte kan vetenskapligt motiveras.om
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l WTO-åtagandenas inverkan CAP utanpå
östutvidgning

Allmänt1.1 Uruguayrundanom

AllmännaDet Tull- och Handelsavtalet General Agreement Tariffs and Trade,on
GATT tillkom år 1947. olika förhandlingsomgångar,I s.k. rundor, har betydande
tullsänkningar uppnåtts liksom stabilitet på tullområdet. den s.k.I Tokyorundan som
avslutades år 1979 tillkom, ytterligareutöver tullsänkningar, rad multilateralaen nya
överenskommelser reglerar olika former s.k. icke-tariffára åtgärder dvs. andrasom av
handelshinder tullar. tillkomän Bl.a. avtalet tekniska handelshinder TBT-avtalet.om
Dessa avtal dock formellt självständiga och länder kunde välja vilka avtalenvar av man
ville ingå.

Den förhandlingsrundan inleddes formellt ministerdeklarationsenaste i Puntagenom en
del iEste Uruguay i september 1986. Förhandlingarna i denna runda, den s.k.
Uruguayrundan, iavslutades december 1993 och undertecknades vid ministermöte iett

iMarrakesh Marocko den 15 april 1994.

Avtalet innebär den världshandelsorganisationen inrättasatt WTO formellt. Detta årnya
förändring då GATT endast avtal. fastareär institutionellEn struktur skapasen ett

således med bl.a. övergripande tvistlösningssystem.ett WTO:s avtalskomplex består av
huvudpelare vilka de s.k.tre multilaterala varuhandelsavtalen ingår dem.av som en av
övrigaDe är avtal tjänstehandel, GATS, och immaterialrått,ett TRIPs.ettom om

Av de s.k. multilaterala handelsavtalen GATT i revideradär form, GATT 1994, det
Övergripande. dennaI huvudpelare ingår vidare dussintal andra avtal, bl.a. avtalenett

jordbruk, tekniska handelshinder veterinära och fytosanitåra åtgärder.om samtom om
Dessa kommer behandlas i dennanärmareatt rapport.

Jordbruksområdet har formellt hela tiden omfattats regelverket isett GATT har iav men
praktiken varit föremål för omfattande undantag från reglerna subventioner ochom
gränsskydd. Försök har gjorts i tidigare rundor integrera jordbruket i det generellaatt
regelverket. Resultatet Tokyorundan på jordbruksområdet förutom vissa smärreav var,
tullsänkningar, internationella avtal förslöts mejerivaroratt och nötkött. Det förstvar
med Uruguayrundan jordbruket fullt kom omfattas det multilateralaut attsom av
handelsregelverket.

En nyhet helaär avtalskomplexet i WTO,att med vissa undantag, ingår i paketett som
skall skrivas under i enda åtagande. Möjligheten välja åett vilka avtalatt carte man
vill ingå har således bortfallit.
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plurilateralafyra s.k.fortfarandeligger dockWTO-paketetUtanför det stora
avtal,skriva under.vill Dessaväljafortfarande kanhandelsavtal somom mansom man

Bland dem årUruguayrundan.reviderats1979, harTokyorundanresultatär genomav
avtaleninötköttsavtalet. Deinternationellaoch detmejerivaruavtaletinternationelladet

beträffandeutvecklingenupplysningarlämnaregelbundetskallländernadeltagande om
för berördahandelochpriser, lagerkonsumtion,produktion, varor.

jordbruksområdet WTO:sutfallet påbeskrivningKortfattad1.2 avav

Uruguayrunda

Allmänt1.2.1

benämnaskomministermandat1986 detår attinleddesUruguayrundaGAIl‘:s somgenom
tillsyftaförhandlingarnaskulle "deklarationenEnligt attEste-deklarationen.delPunta

åtgärderallaoch ställajordbruksområdetpåliberalisering handelnuppnå ökad somav
effektivare GATT-ochförstärktaunderexportkonkurrensmarknadstillträde ochpåverkar

förreglerna"förstärkaförbättraskonkurrensenskulle attregler". Dessutom genom
indirektellerdirektåtgärderandraindirekta stöd ochochdirektaanvändning alla somav

jordbruksområdet".påhandelnpåverkar

regler1989 medåruppnåddesdelöverenskommelsedenförsta omEtt togssteg somgenom
Överenskommelsen innebargränsskyddsnivåer.exportstödstöd ochinternafrysning samtav

icke-tullar ellerhöjninginnebaråtgärdervidta någrainteåtagandebl.a. avattett som
arbetetEfter handtill producenter.stödprisernafrysahandelshindertariffara somattsamt
såjordbruksavtaletpå vilkahuvudområdenutkristalliseradesfortskredmed rundan tre

ochexportstödmarknadstillträde,nämligenbaseras,skulle kommasmåningom att
idébärandetarifferingsprincipenockså s.k.föddes dengångUnder arbetetsintemstöd. vars

frågandocktullar.bundna Dettillomvandlashandelshinder skulleicke-tariffära varattvar
olikadesvårlöstasig bli detvisaskulleexportstöden mestreduktionen avsomavom

förhandlingsprocessen.ielementen

uppgörelsebilateral1992/93 i formnåddes årendelöverenskommelseYtterligare enaven
dennaGenomHouse-uppgörelsen.Blairbenämnasvilken komoch USAmellan EG att

nedtrappningenförhandlingarnanyckelområden ivissaberördeuppgörelse avsom -
tillstödetkompensationsbetalningarför vissa s.k. samtexportstöden, undantag

påuppgörelseslutligadenpåviktigt vågenytterligare motoljeväxtodlingen stegetttogs-
innefattaruppgörelsenslutliga1993.i december Denträffadesjordbruksområdet som

undersuccessivtgenomförasvilka skallhuvudområdennedanståendeinomåtgärder
uppgörelsebl.a.finnsjordbruksuppgörelsen separat1995-2000. Utöverfemårsperioden en

åtgärder.fytosanitärasanitära ochrörande

Marknadstillträde1.2.2

enligtsammanfattasmarknadstillträde kanrörandeöverenskommelseniHuvudpunkterna
följande:



SOU 1996:171 WTO-átagandenas inverkan på CAP östutvidgning 27utan

icke-tariffäraOmvandling handelshinder till tullar baserat på skillnaden0 av
tariffering.5mellan interna och priser årenunder 1986-88 s.k.externa

Bindning alla tullar.0 av

Reducering alla tullar med i genomsnitt 36% under sexårsperiod 24%av0 en
10 år för u-länder 15%och med minst för varje varuposition 10% förresp.

minstu-länder. utvecklade u-ländema helt frånDe undantagna kravet pâär
neddragning.

Förbud andra handelshindrande åtgärder tullar med undantagänmot typer0 av
för åtgärder vidtas med stöd särskild skyddsklausul eller i vissasom av en

särskiltandra angivna fall, nedan.se

Garanti kvantitetden tarifferade importerades underatt0 av varor som
basperioden fortsättningsvisäven skall kunna importeras "current access".

Garanti importandelen konsumtionen tarifferade skall kunnaatt0 av av varor
uppgå till minst 3% konsumtionen basperiodenunder 1986-88 öka tillochav
minst 5% vid genomförandeperiodens minimumslut " access".

Särskild skyddsklausul medger tilläggstullar får i händelseatt tas ut0 som av
importkvantiteter eller vid import till priser understigande viss nivå.stora

Undantag från skyldigheten tillämpa tariffering i vissa särskilt angivnaatt0
fall på vissaoch villkor. Exempel på sådant dåundantag importen utgjordeär
mindre 3% inhemskaden konsumtionenän under basperioden.av

Intemstöd1.2.3

Huvudpunktema i överenskommelsen internstödetrörande kan sammanfattas enligt
följande:

Intemstödet skall hjälp AMS6,mätas med det särskilda stödmåttet0 av
för allasummerat varor.

Intemstöd ha ringa eller obefintliga effekter på handel och0 som anses
produktion " boxen" direktstödgröna inom församt som ges ramen
särskilda produktionsbegränsningsprogram "blå boxen" inte föremål förär
neddragningskrav. den ingårI "gröna boxen" vissa åtgärder allmänt.ex. av
servicekaraktär, åtgärder för inhemsk livsmedelshjälp, beredskapslagring
m.m.

5Exempel på icke-tariffára handelshinder kvantitativaär importrestriktioner, variabla införselavgifter,
minimiimportpriser, godtycklig importlicensiering, frivilliga exportbegränsningar m.m.
ÖAggregateMeasurement of Support
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intedetneddragningskravetfrånundantagetProduktspeciñkt stöd är om0
frågagäller iMotsvarandeprodukten.produktionsvärdet5%överstiger avav

sammanlagda% detöverstiger 5inteicke-produktspeciñkt stöd avsomom
10%.för u-ländematal ärmotsvarandejordbruksproduktionenvärdet av

jordbruketutvecklingförsådant stödfråga u-låndema ärI avgessomomo
frånundantagettill insatsvarorstödinvesteringsstöd ochlandsbygden,och

neddragningskraven.

förhållande tillimed 20%AMSintemstödenReducering totalvärdet avav0
reduceringarföravdrag1986-88 medbasperiodentotalvärdet under som

det totalaNeddragningskravetbasperioden.underredan skett avser
enskildainteintemstödsåtgärder ochförstödbeloppet varor.

skallAMS-beloppettotalaneddragningen detgälleru-ländemaFör att av0
får inteutvecklade u-ländernaminsttill år 2005, de13% framuppgå till

1986-88.basperiodenförAMS-beloppetöverskrida totaladet

stödåtgärdernyinfördaellerstödåtgårdernainternaförändringar deAlla av0
skallneddragningskravenfrånkriterierna för undantaguppfyllerintesom

totala AMS-beloppet.inkluderas i det

Exportstöd1.2.4

följande punkter:sammanfattas ikanexportstödetöverenskommelseniHuvudpunkterna om

ochavtaletförenliga medsådanaexportstödsåtgårder ärandra änInga som0
tillåtna.respektive åtaganden ärvarje medlemslandsmed

genomsnittet36% jämfört medminskas medexportstöd skallUtgifterna för0
genomförandeperioden 24%sexåriga1986-90 under denför basperioden

ingenbehöveru-låndemaminst utveckladede10 år för u-länder. Förresp.
neddragning ske.

på basis21%minskas medskallmed stödkvantiteterDe exporteras avsom0
sexåriga1986-90 under dengenomsnittet för perioden

10 år för u-länder.genomförandeperioden l4% resp.

respektiveframgårjämn enligt vadskall i taktNeddragningarna ske avsom0
fråntill skillnadochangivna periodenbindningslista denunderlands -

varuområde.enskiltvarjeförintemstödetåtagandena vad gäller göras-

för1991-92perioden änundergenomsnittliga exportstödet högreOm det var0
förutgångspunktanvändasperioden1986-90 får förstnämndaåren den som

neddragningar.

omfattasvilka exportstödsåtgårderräknasavtaletI avsomupp0
neddragningskraven.
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Viss flexibilitet möjlig, vilket innebär åtagandenaär att om
exportstödsbegränsning får överskridas under delensenare av
genomförandeperioden pi vissa villkor. förutsättning dockEn är att

inte påverkas.slutresultatet

för u-länder dels stöd minskar förUndantag vad gäller kostnadernasom
saluförande exportprodukter, dels stöd för inhemska transporterav av varor

skall exporteras.som

Åtgärder kringgående exportstödsåtagandena innehållande vissamot av
utfästelser exportkrediter, kreditgarantier och livsmedelshjälp.om

Livsmedelshjälp skall inte knytas, direkt indirekt,eller till kommersiell

genomföras i enlighet med principer för dispositionFAO:sexport utan
överskott.av

Exportrestriktioner1.2.5

Avtalet innehåller regler tillämpning exportförbudäven restriktioner föroch andraom av
innebärReglerna hänsyn till effekternaskall för livsmedelssäkerheten iexporten. att tas

importländema, notifiering sådana åtgärder skall ske till jordbrukskommittéWTO:satt om
och konsultation skall med berörda importländer.ägaatt mm

Sanitära och fytosanitära1.2.6 området

Reglerna på det Sanitära fytosanitäraoch området sammanfattaskan enligt följande:

Åtgärder vidtas för skydda människors, djurs eller liv ellerväxtersattsom
hälsa skall grundas vetenskapliga principer får inteoch tillämpas sådant

det förtäcktasätt handelshinder.utgöratt

Så långt möjligt skall åtgärderna pågrundas internationella standarder och
riktlinjer eller rekommendationer sådana finns.om

restriktiva åtgärder får införasMer eller upprätthållas dessa baseras påom
tillgänglig vetenskaplig information och internationell standard inteom anses

tillräckligt skydd. Om sådana åtgärder vidtas skall bl.a. vedertagnage
riskvärderingsmetoder användas åtgärdernasoch omfattning såavvägas deatt
negativa effekterna pi handeln minimeras.

Ett medlemsland skall godta medlemslands åtgärder likvärdigaett annat som
det exporterande medlemslandet på objektivt visar försätt detettom

importerande medlemslandet dess åtgärder importlandetsatt motsvarar
skyddsnivå.
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ochi Sanitäraförändringar detnotifiera allaomgåendemedlemsland skallEtt0
åtgärderinformation vidtagnatillhandahållaregelverketfytosanitära samt om

på begäran.

skallfytosanitära åtgärderSanitära ochtillämpningen avtaletVid u-omavo
beaktas.särskilda behovländemas

avsnittTBTs-avtalen iSPS7- lämnasochbeskrivningutförligareEn av

åtagandenUruguayrundansGenomförandet1.3 av

gränsskyddettarifferingMarknadstillträde1.3.1 av-

tarifferingens.k. ärhandelshinder till tullar denicke-tariffäraOmvandlingen utanav
förtURUruguayrundansystemföråndringarnabetydelsefulladetvekan mest somen av

tidigareänerhållstarifferingen ärsig.med Genom transparentett system merasom
inbördes.jämföraöverblicka ochsvåraskyddsåtgärder vilkaolika"lapptäcken" attvarav

för framtidabasocksåtill fasta tullar skapasövergångenGenom gemensamen
gränsskyddet.reduceringarytterligareförhandlingar avom

omvandladefaktum dedettarifferingen försvagas dockkortsiktiga effekten attDen avav
sådanainomgäller dettanivå. minstrelativtpå hög Intei många fall fastställtstullarna en

också varitstödnivåema"känsliga" och därofta betraktas desektorer mest somsomsom
fulltutnyttjasinte alltidmaximitullar vilkabetraktastullarna skall dockhögst. De somnya

specifikabundits ifall gäller EUi många ävenförtjänar påpekas tullarnaDet attut. --
situationiautomatiskt urholkasskyddseffekten9 vilket görtullar se attnot avennr

priser.fallandei händelseförstärkasskyddseffekten skullepriser medanstigande av

ad-val0rem-värde-ekvivalenter9 enligttill1986-88perioden omräknadeBastullarna för
utvaldaskyddsnivåer för vissai följandeför delresulterarutförda OECD EU:skalkyler av

274%,85%, socker smörl74%, griskött173 %, nötköttnyckelprodukter: vete
iskyddsnivåernavid handenBeräkningarnal46%.skummjölkpulver254% och attger

kvoteringarinom despannmåls- och köttssektorema änvarit inomutgångsläget lägre av
produkterviktigaradmjölksektorerna.och Förhårt reglerade socker-präglade och en -
nötkött,skummjölkpulver,förfoderspannmålw, med undantagmejeriproduktervete,

erforderligamed dengränsskyddsittvalt reduceraoch fårkött harfjäderfäkött EU att-

7SPS Sanitära ochavtaletPhytosanitary Measuresof Sanitary andApplicationtheAgreement omon
fytosanitåra åtgärder
BTBT handelshindertekniskaavtaletBarriers TradeTechnicalAgreement to omon
9Eftersom specifikkombinationspecifik tull elleriuttrycks antingenföljd UR-avtalettullen avenen avsom

ad-valorem-ekvivalenter.tillomräkning gjortstull och ad-valorem-tull, har
volymenhet.ellervikt-till visst belopptullen fastställdMed specifik tull är ettatt peravses

värdet.vissfastställd tillad-valorem—tull tullen ärMed procentatt avenavses
loMed ingår râgEU ävenuppgiftermajs och havre. Iutredning korn,foderspannmál i denna som avseravses

blandsäd.och
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genomsnittliga 36%. skummjölkpulversocker, fruktFör och grönsakerprocentsatsen samt
begränsas dock reduktionen till 20%.

Till följd överenskommelser mellan USA och har för vissa varuområdenEU EUseparataav
åtagit sig inte utnyttja tarifferadedet gränsskyddet fullt Resultatet dessaatt ut. av

blivit fortsättningsvisöverenskommelser har i vissEU även utsträckning kan tillämpaatt ett
rörligt inommed gränsskydd sektorerna spannmål, ris frukt och grönsaker.system samt

Rörligheten inom vissagäller dock enbart fastlagda Genom överenskommelsema harramar.
dock UR-avtalets principiella krav övergång till fasta tullar delvis kommit att urvattnas.om

spannmål och ris gäller det tillämpade importprisetFör knyts till EU:satt
interventionspriser för begränsa det faktiska Viss rörlighettulluttaget. i kangränsskyddetatt
också uppstå till följd särskildaden skyddsklausulen, vilket f.n. fallet i frågaärav om
socker jfr avsnitt 1.2.2.

frukt och grönsaker har införtsFör rörligamed tullar kopplade till s.k.ett nytt system
ingångspriser och med starkt progressivt inslag i tulluttaget vilket särskilt drabbarett
lågprisimporten. variabla tullen innehåller såvälDen ad-valorem-komponenten som en

specifikprogressiv komponent, vilket i kombination med det ingångsprisklasserantaletstora

sex klasser varuposition fått svåröverskådlig inte särskiltgör ochatt systemetper en
utformning. införandet det ingångspriser frukt-Trots med påtransparent att systemetav nya

och grönsaksområdena framför motiveradesallt förenlighetUR-avtalet, är medsystemetsav
andan i avtalet diskutabel.

Marknadstillträde1.3.2 "nuvarande" tillträde "current access" och minimitillträde-
"minimum access"

Övergången till fasta tullar har i många fall inneburit skärpning gränsskyddet. För atten av
minska de negativa effekterna för världshandeln på siktkort tarifferingen infördes reglerav

åtgärder för bibehålla traditionella handelsflöden baserat på faktisk handel underattom
basperioden 1986-88 "current access"-kvoter. tarifferade gäller dessutomFör ettvaror
åtagande i inledningen genomförandeperioden år 1995 möjliggöra importatt av

3%motsvarande konsumtionen, vilket skall successivt till % år 2000öka 5 "minimumav
access"-kvoter. för dessa tillämpasInom kvoter reducerat tullskydd. börDetettramen
observeras åtagandena inte innebär någon skyldighet faktiskt importera deatt att
ifrågavarande kvantitetema endast möjliggöra sådan import.utan att

Intemstöd1.3.3

Begränsningama beloppen för interna stödåtgärder i kombination med det antaletstoraav
åtgärdstyper har gjort det nödvändigt detaljerade beskrivningarmed tillåtna/ icke tillåtnaav
stödåtgärder införa särskilt AMS.stödmått benämntsamt att ett

likhetI PSE-måttmed OECD:s utgår frånmäter WTO:s AMS-begrepp det stödäven som
konsumenter och skattebetalare till jordbrukama. AMS-måttet ingår i prisstödhuvudsakI
och vissa andra åtgärder direktstöd inte kopplade till särskildaärt.ex. som
produktionsbegränsningsprogram. likhet prisstödetmed PSE jämförelseI mäts attgenom

AMS Aggregate Measurement of Support
PSE Producer Subsidy Equivalent
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skillnadenvareftervärldsmarknadsprisemaprisnivån ochinhemskamellan dengörs
produktionsvolymen.aktuelladenmultipliceras med

påstödformer beroendeolikamellanåtskillnadnågonintefrån vilket görTill skillnad PSE
inteåtgärderAMS-måttet vissaieffekter, undantashandelssnedvridandegraden somav

neddragningskraven.frånockså undantagnaåtgärdereffekter. ärsådana Dessahaanses
underkastadesådana stödfråga ärisak gäller ävenSamma somom

Å produkttäckningbredare änAMSsidan harandraproduktionsbegränsningsprogram. en
vin.grönsaker Som nämntsexempelvis frukt ochinkluderardet samtävenPSE attgenom

neddragningskraven.frånnivå undantagetvissockså stöd underavsnitt 1.2.3under är en

fall detimarknadsprisstöd MPS deinkluderarAMS-måttet endastskillnad ärEn attannan
gränsskydd reglerasfall endast utgörspriser. de MPSadministrativa Ifinns fastställda av

marknadstillträde.åtgärderna förhelti UR-avtaletdetta stöd genom

deinte täcksingå i detstöd skall AMSgrundprincip gällerSom att ett avom
frånstödåtgärd undantagenärfinns i UR-avtalet. Enundantagsklausuler typ somavsom
blåproduktionsbegränsningsprogramförinomdirektstödneddragningskraven är ramen

avkastning, ellerochfastställd arealpå i förväggrundasstödetboxen omenom
djurbidrag,frågaiproduktionen, ellerför85% basnivånför högstersättningen omavges

bl.a.Härigenom undantas EU:sdjur.fastställt antali förväggrundas påersättningen ettom
internstödet.neddragningpåfrån kravetdjurbidragarealstöd och av

skallstödetneddragningskraven ärfrånvillkor för undantagallmäntövrigt gäller attI att ett
fårStödeteffekt boxen.handelsstörande grönaproduktions- ellerobetydligellerha ingen

till producenter. Därutöverprisstödellertransfereringar från konsumenterinnefattainte
uppfyllda:villkorbeskrivna särskildasummarisktföljandebl.a.skall vara

neddragningskravenfrånvilkastödåtgärder undantagnapå ärExempel "gröna"

avseende:Offentliga serviceprogram
forskning-

skadedjur sjukdomarbekämpning ochav-
kursverksamhet-
râdgivningsservice-
inspektion-

marknadsföringservice avseende-
serviceinfrastrukturen-

beredskapsändamål.förOffentlig lagring2.

livsmedelshjälp.Nationell

prisstöd till producenter.ellerfråntransfereringar konsumenterinslagDirektstöd4. utan av

basperiod ochfastställdavseendestödinkomstrelateratinkomsstöd, dvs.S.k. avlänkat en
pris.produktionsfaktorer ellertill produktion,inte kopplatärsom
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Skyddsnät omfattande inkomstbortfall.mot

Åtgärder vid naturkatastrofer.

Strukturanpassningsåtgärder i samband med bortdragande produktionsresurser.av

Investeringsstöd på vissa villkor.

10. förProgram miljöåtgärder på vissa villkor.

11. Program för regionala stödâtgärder på vissa villkor.

1.3.4 Exportstöd

Åtagandena begränsningar exportstöden den delutgör UR-avtalet fåom väntasav av om
den omedelbara och direkta inverkanmest marknad och handel. Orsaken till detta delsär

neddragningarna skall såvälskeatt volym- värdemässigt, dels reduceringama skallattsom
Åtgärdernagöras för varje enskilt varuområde. bedöms tämligen väl definierade medvara

små risker för missförstånd och tolkningsproblem. Effekten UR-avtalet har dockav
försvagats något möjligheten fritt välja mellan åren 1986-90att alternativt 1991-92av som
basperiod. Den perioden har fått tillämpas basperiod varit dåsenare störreexportensom om
än under den tidigare perioden. Oavsett vilket alternativ väljs skall dock de belopp ochsom
kvantiteter skall gälla vid utgången genomförandeperioden utgå från basperiodensom av
1986-90. praktikenI innebär således valfriheten får något snabbareatt man en
neddragningstakt 1991-92 väljs basperiod. För EU:s del har denna valmöjlighetom som
resulterat i i inledningen genomförandeperiodenatt kan upprätthålla någotman störreav
exportstödsberättigade kvantiteter aktuellt f.n., och fjäderfákött,vete nöt-ost,av
råtobak bearbetade jordbruksproduktersamt än vad skulle varit fallet.som annars

Åtagandena exportstödsbegränsningar gäller såväl jordbruksprodukter basprodukterom
bearbetade produkter. Råvaror importeras för s.k. aktiv förädlingsom och däreftersom

i bearbetat skick behöverexporteras dock inte avräknas de exportbidragsberättigademot
kvantitetema. Nedan redovisas lista över de kategorier vilkaexportstöd omfattasen av av
begränsningsåtgärder.

direkta stöd inklusive naturaförmåner betingade export;av-
försäljning regering eller myndigheter från icke kommersiella lager till priserav under-

inhemska marknadspriser;
betalning vid med hjälp statliga åtgärderexport finansiering sker medoavsettav- om

allmänna medel eller inte;
stöd för minska försäljningskostnadernaatt för annat än exportfrämjande åtgärderexport-

och rådgivningsservice;
interna transportsubventioner för fördelaktigareär förexportvaror inhemskaänsom-

försändelser;
subventioner för jordbruksprodukter basprodukter ingår i exporterade produkter.- som

Begränsning exportstödet kan genomföras antingen reduceringav bidragsnivåernagenom av
eller fördelning mellan exportörema de bidragsberättigadegenom av
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bästmetodvälja denmöjlighetharBerörda länderbeloppen/kvantitetema. att passarsom
väljamålhaftexportbidragsutrymmetfördelningvid attharrespektive land. EUför somav

metod som:en

produkt;marknadssituationen för dennatillprodukt ochtillanpassadär typen av-
resursanvändningen;effektivamedför den mest-

betungande; ochadministrativtminstär-
kategorier aktörer.olikamellandiskrimineringmotverkar av-

underredanEUverkan kanomedelbara nämnasexportstödsåtagandenaspå attexempelSom
nivånsåvälvad gällerbegränsningsåtgårdervidtatvingadesår 1995förstaavtalets som

inomvaruområdenapå fleraexportstödutbetalningvidvaruomfattningen av
inte sketthar dockexportstöden ännuupphörande medtotaltNågotanimaliesektom.

WTO-begränsningarna.varuområdenågot p. g.a.

utvecklingstendenserAllmärma1.4

utvecklingenekonomiskaDen1.4.1

ochutvecklingenekonomiskabeträffande dengjortsantagandenDe som
of theFAO-publikationen "Impactdels ipåmarknadsutvecklingen bygger prognoserna

Trendsagricultural outlook."Theidels OECD-rapportenagriculture",RoundUruguay on
påkonsumtionproduktion ochutvecklingen2000". Vad gällerand issues to av

marknader UR-på dessaeffekterna1.4.2 liksomavsnittinomoch EUvärldsmarknaden av
utvärderingmaterial, OECD:svisst rapportavtalet, har använtsäven t.ex.annat avom

Även till1.5.3avsnitt byggerredovisningen iUruguayrundan. sektorsvisaden
skillnadtillrörandeuppgifter EUEftersom OECD:spådel dessaövervägande rapporter. -

OECD-materialetutvidgning, hartilljusterade med hänsyn EU:sfrån FAO:s senasteär-
vid sidaFAO-materialet harEU-speciñka data.gällthand då deti förstaanvänts av-

perspektivet varit detglobalaanvändning då dettillkommiti huvudsakOECD-uppgifterna -
centrala.mest

såväl totaltförändringen BNPårligabetr. denföljandeFAO persompresenterar avprognos
material från bl.a.på2000. byggertill årfram Prognosenför periodencapita

"basaltemativ"s.k.finnsUruguayrundaneffekterna utanvisa ettVärldsbanken. För att av
genomfördfulltförutsätteralternativjordbrukspolitiken.ändringar Detnågra ensomav

det"högt"och"normalt"underalternativ,tvåihar delats ettUruguayrunda ett varavupp ,
inkomstutvecklingen.betr.optimistiskutgår ifrånsistnämnda prognosmeraen

theagriculture in13OECD. of theof impactsevaluation the agreementpreliminaryRound;The AUruguay on
countries.OECD
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Total ärligBNP förändring i %
Region 1980-1990 1990-2000

Basalternativ UR Normalt UR Högt
Världen 2,9 3,0 3,1 3,2
Utvecklingsländer 3,6 4,9 5,0 5,1
utvecklade länder 2,7 2,4 2,5 2,6
EU-12 2,4 2,8 2,9 3,1

Per årlig förändringBNP %capita 1
Region 1980-1990 1990-2000

Basalternativ NormaltUR UR Högt
Världen 1,1 1,3 1,4 1,5
Utvecklingsländer 1 2,8 2,9 3,0
Utvecklade länder 2,1 1,9 1,9 2,0
EU-12 2,1 2,5 2,7 2,8

OECD följandegör antaganden betr. den årliga tillväxten i ekonomin och den demografiska
utvecklingen under prognosperioden:

EU15 B2-2 M1: E25 2é JE 1‘Z2§ E
x realtsup -0,6 2,3 2,7 2,5 2,7 2,6 2,4

KP 3,3 3,0 3,0 2,9 2,9 3,2 3,2
Befolkning milj 369,6 371,4 373,2 374,4 375,6 376,9 378,1

totaltoscn m; 1994 19s§ 1926 1997 19% E
xam realt 1,2 2,9 2,4 2,6 2,3 3,1 2,9

Befolkning milj 964 972 982 991 1000 1008 1017

Icke-OECD g;93 1994 lm 1996 1997 199_s 199g
zsup realt 5,4 4,9 5 1 5,4 5,4 5,3 5,4

Befolkning milj 4 243 4 316 4 4 4 505 4 590 4 676 4 764

Av tabellerna framgår årligaden ökningen tillväxttakten iatt ekonomin fram till år 2000av
bliväntas förstörre världen i sin helhet och för u-länderna för i-ländernaän OECD-

länderna. Tillväxtökningen i EU väntas enligt OECD bli lägre än den genomsnittliga
tillväxtökningen i OECD-ländema. Notabelt vidareär OECD sigväntar nedgång iatt en
tillväxttakten för EU slutet 1990-talet medan ingenmot nedgång förutses för OECD-av
området i sin helhet.

förstärkningEn tillväxten i OECD-området tillsammans med fortsatt mycketav starken
tillväxt i flera asiatiska och latinamerikanska länder ledaväntas till ökning i efterfråganen
och tillväxt i jordbruksproduktionen under prognosperioden. Enligten kommerprognosen
dock tillväxten inom inteEU kunna hålla helt jämnaatt med utvecklingen inom övrigasteg
OECD-området. Inflationen beräknas hålla sig på fortsatt låg nivå inom såväl OECD-en
området helhet inom CÖE-EU. För de central- och östeuropeiska ländernasom som
ländema förutses markant återhämtning i ekonomin efter nedgången underen
reformperioden i början 1990-ta1et med årlig realtillvåxt i påBNP mellan 4 6%ochav en
på medellång sikt.

1.4.2 Marknadsutvecklingen

FAO följandegör vad gäller produktions-, konsumtions- och prisutvecklingen iprognoser
världen fram till år 2000 för några viktigare jordbruksprodukter. För kunna effektenatt se

UR-avtalet har FAO alternativ såväl medav presenterat genomförande UR-utansom av
åtagandena.
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Årlig jordbruksprodukter% för vissaproduktionsförändring i
UtvecklingsländerländerutveckladeVärldenProdukt

1988-20001988-20001988-20001988-20001988-20001988-2000
Basalternativ UR-alternat‘UR-alternativBasalternativUR-alternativBasalternativ

2,92,70,60,81,61,7Vete
1,91,90,20,71,81,8Ris
2,92,90,90,8Foderspannmål 1,71,6
4,24,01,51,53,02,9fetterOljor o 3,0 2,9-0,1-0,21,01,0Nötkött
4,44,4-0,00,12,12,2Griskött
6,66,62,02,03,83,8Fjäderfäkött
2,92,8-0,5-0,40,60,6Mjölk
2,32,10,80,71,71,6Socker

3,23,20,20,31,61,6livsmedelAlla

Årlig ordbruksprodukter% förkonsumtionsförändnng vissa1
Utveckl ings l änderländerutveckladeVärldenProdukt

1988-20001988-20001988-20001988-20001988-20001988-2000
UR-alternatBasalternativUR-alternativBasalternativUR-alternativBasalternativ

2,42,40,00,01,31,3Vete
1,91,90,90,91,81,8Ris

3,0 3,00,10,0Foderspannmâl 1,31,3
3,9 4,01,51,52,82,7Oljor fettero 3,33,4-0,3-0,41,11,1Nötkött . 4,54,50,00,12,22,2Griskött

6,46,32,02,03,83,8Fjäderfäkött
2,62,6-0,6-O,60,50,5Mjölk
2,82,60,11,7 0,01,5Socker

3,23,20,00,01,61,6livsmedelAlla

20001987-89 åroch% årenlivsmedelspriser mellaninternationellaFörändring i
TotaltUR-effektBaseffektProdukt

+4+7-3vete
+15+7+7Ris
+7+4+3Majs
0+4-4Oljor och fetter

+14+8+6Nötkött
+13+10+3Griskött
+24+10Fårkött +13
+14+8+5Fjäderfäkött
+41+7+32Mjölk

för flestavärldsproduktionen dedämpning i tillväxtenförutserFAO aven
ärtionde.föregående Den största1990-talet jämfört medjordbruksprodukter under

ris, kötti fråga änskeuppräknade produkternadämpningen bland de väntas annatom
spannmål,sjunka för bl.a.capita beräknasKonsumtionenmejeriprodukter.nötkött samt per

totalsiffromaobetydlig effekt påfåUR-avtaletmejeriprodukter och nötkött. I väntasstort
effektstigaprisernalivsmedelsproduktionen. väntasför världens Däremot avsom en

Även vadåtminstonebli begränsadevärldshandelneffekterna förUruguayrundan. väntas
förväntashandelsmönstretomläggningarkan vissagäller handelsvolymema. Däremot av

fleraimportennettoökningBland i-ländema, väntasske. Västeuropa, stort.ex. avav
iför ländernaminskning i underskottetVidarejordbruksprodukter.viktiga väntas en

Östeuropa. Oceanien.Nordamerika ochför iexportökningar ländernaBetydande väntas
förkostnadernanettoimportörer livsmedel väntasde u-länder ärFör som av

följd UR-avtalet.livsmedelsförsörjningen Öka som en av

Med Australien och Nya ZeelandOceanien i huvudsakavses
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Marknadsläget för jordbruksprodukter har under 1995/96säsongen karaktäriserats denav
starka prisuppgången på spannmålsmarknaden. situationDenna inte bliväntas bestående och

dämpning prisutvecklingen har redan inträffat. relativtDen höga prisnivånen av sett
kommer enligt OECD sannolikt föra med sig ökning utbudet samtidigtatt en av som
efterfrågan dämpas, vilket kan leda till viss lageruppbyggnad och lägre VM-priseren mot
slutet decenniet. I reala priser förutses för 1990-talet helhet i oförändradav stort settsom en
VM-prisnivå på spannmålsmarknaden. Den produktionsstimulans bliväntas resultatetsom

de nuvarande höga priserna kan medföra Ökat tryck WTO-taken förett exportstöd.av mot

animaliesektomInom de högaväntas spannmålsprisema leda till minskad efterfrågan på
spannmål för foderändamål. Pågående strukturförändringar inom den amerikanska
grisköttsbranschen kan dock innebära viss minskad priskänslighet vilket skulle kunna
begränsa den väntade nedgången i efterfrågan. På kort sikt kommer de höga
spannmålsprisema slåäven igenom i något högre priser på gris-att fjäderfåkött,och en
utveckling dock troligen dämpas på längre sikt i takt med priserna återigensom väntasatt
falla. långsiktigEn prisdämpning på spannmål kan dock komma motverkas denatt av
snabba inkomstutvecklingen på asiatiskade marknaderna vilket kan verka prishöjande inom
såväl kött- spannmålssektorerna.som

Sektom för mejeriprodukter oberoendeär spannmålsmarknaden köttsektom.änmera av
Den prisuppgång förutses fram till sekelskiftet torde hänga med desom mera samman
begränsningar följer UR-åtagandena, inte minst för EU:s del, ändradesom av samt
konsumentpreferenser. Den ändrade inriktningen ökad produktion ochmot export ostav
och helmjölkpulver på bekostnad smör och skummjölkpulver SMP fortsättaväntas ochav
kan innebära WTO-taken för exportstöd för förstnämndaatt de uppnåsvarugrupperna
snabbare än väntat.

Den väntade starka ekonomiska tillväxten utanför i-länderna, inte minst i Asien, kommer att
iverka prishöjande riktning för alla jordbruksprodukter. Dessutom kommer höjda inkomster

troligen leda till successiv omsvångningatt i konsumtionsmönstret proteinrikaen mot mer
Åprodukter, nötkött. andra sidant.ex. efterfrågeökningenväntas på kött i huvudsak

komma tillgodoses ökad inhemskatt produktion i de berörda länderna ängenom snarare
ökad import. i sinDetta kan dock komma verka stimulerandegenom tur efterfråge-att

prisutvecklingenoch för foderspannmål världsmarknaden.

Sammantaget skulle effekten relativt höga VM-priser och lägre stödpriser till delav stor-
följd UR-avtalet prisgapetgöra mellan subventioneradatten ochav kommersiellexport-

kommer minska under periodenexport fram tillatt sekelskiftet. Viss export utan
subventioner borde därför kunna komma till stånd framför allt spannmål ochav
spannmålsbaserade produkter gris- och fjäderfåkött. frågaI nötkött ochsom om
mejeriprodukter detär tveksamt huruvida prisgapet kommer minska så mycketmera att pass

kommer kunnaatt ske på kommersiellaexport villkor iatt någon omfattning.större

De antaganden beträffandegörs den framtida marknadssituationen inrymmer flerasom
osäkerhetsfaktorer. sådanEn osäkerhetsfaktor är de exceptionellt låga spannmålslagrens
inverkan på prisutvecklingen. Normalt borde låga lager göra spannmålsmarknadensett mera
känslig för kortsiktiga exempelvis väderberoende och nedgångar iupp-- -
produktionsvolymen och därmed också förorsaka kraftigare svängningar i priserna.
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marknadsanpassningtill snabbare attmöjligheternaflexibiliteten ochSamtidigt ökar genom
eftervariera arealuttagsprocentenspannmålsmarknadenpåverka attkanEU genomt.ex.

världsmarknadensförbetydelsemycketosäkerhetsfaktortredje stormarknadsläget. En av
från nettoexportörförvandlatstidrelativt kortpåKina. Kina harisituationenutveckling är

viktigYtterligarefoderbehov. änökadelandetsberoendenettoimportörspannmål tillav
uppträddeKinaLiksomSovjetunionen.i f.d.i ländernautvecklingenosäkerhetsfaktor är

spannmål. Underperiodvis nettoexportörertidigareländerdessaäven avsom
vilkenbetydande.varit Iländertill dessaspannmålimportenreformperioden har av

uppträdafortsättningen kommeriländerdessa atti vilken rollomfattning och somsom
marknadsbilden.påverkai hög gradkommervärldsmarknadenpå attaktörer

UR-avtaletEU-marknadenochför CAPKonsekvenserna1.5 av

Marknadstillträde1.5.1

nivåGränsskyddets

viktigarevissaförtullreduktionergällervadåtagandenredovisas EU:snedanstående tabellI
Återigen tullarnabundnaredovisadeframhållas debörjordbruksområdet.på attprodukter

olikaexempelvisutnyttjas. Genomintefalli mångamaximinivåerrepresenterar som
ellermedtullsatserreduceradetillämpningträffatsavtalharbilaterala avomarrangemang

i frågavidare,1.3.1 har EUi avsnittkvotbegränsning. Som nämntssamtidig omutan
faktiskadetför begränsainterventionsprisettillimportprisetknutit attris,spannmål och

framgårspannmål. Somfrågaiutnyttjas f.n. endastmöjlighettulluttaget. Denna avom
ecu/ton vilketi görtullbindningarsinagjort atttill delnedan hartabellen EU stor

uppräknadesamtligapriser.stigande Försikt vidpå längförsvagasskyddseffekten
vissamöjlighetvilkenskyddsklausulensärskilda attdendockprodukter gäller även ger

marknadsstabiliteten.lågprisimport äventyrari händelsetilläggstullvillkor ta ut somav
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Gränsskvddets nivå inom ecu/tonEU eller %
Produkt Bastull Reduk- Tull 1995 Tull 1996 Tull 1997 Tull 1998 Tull 1999 Tull 2000

tion %
Vete 149 36 140 131 122 113 104 95
Durumvete 231 36 217 203 190 176 162 148
Majs 147 36 138 129 121 112 103 94
Korn 145 36 136 128 119 110 102 93
Havre 139 36 131 122 114 106 97 89
Ris 330 36 310 290 271 251 231 211
Râsocker 424 20 410 396 382 367 353 339
Raffinerat socker 524 20 507 489 472 454 437 419

i onsmjölkKonsunt 354 36 333 312 291 269 248 227
Skunnjölkpulver 1 485 20 1 436 1 386 1 337 1 287 1 238 1 188
Smr 29 M 27 26W 248 22% 20% 18%

EnnentalOst 274 36 257 241 225 208 192 175
Cheddar 2Ost 611 36 2 454 2 298 2 141 1 984 1 828 671116.0%15nötkreaturLev. 36 15.0% 14.1% 13.1% 12.1% 11.2% 10.2%

1 454 1 367 1 280 1 193 1 105 1 018 93120.0%Nötkött 36 18.8% 17.6% 16.4% 15.2% 14.0% 12.8%
2 763 2 522 2 371 2 221 2 070 1 919 1 768

i skötGr 838t 36 788 B7 687 637 586 536
Fjäderfäkött 410 36 385 361 336 311 287 26220.0%17Lammkött 36 18.8% 17.6% 16.4% 15.2% 14.0% 12.8%

2 677 2 516 2 356 2 195 2 034 1 874 1 713
Ägg 475 36 447 418 390 361 333 304
För durunvete, majs och korn gällervete, tullsatsen fastställsatt till 155% interven-avtionspriset minskat med det aktuella världsmarknadspriset.

Bundna importkvoter

För delEU:s väntas "current access"-åtagandena CA bl.a. innebära utökade
importmöjligheter för frånsmör Nya Zeeland. Under "minimum access"-åtagandena MA

ökatväntas marknadstillträde på mejeri- och köttområdena. många fall återspeglarI dessa
"access"-kvoter redan existerande kvoter i bilaterala avtal, exempelvis EU:s Europaavtal

CÖE-ländema.med de central- och östeuropeiska låndema

nötköttFör öppnas MA-kvot motsvarande 23 000 kött med ben för s.k.tonen avsettca
"high quality vilkenmeat", bedöms få begränsad betydelse. Vad gäller de nyöppnade MA-
kvotema för och jjäderfäköttgris- 70ca 000 respektive 30 000 ton gäller tillton deattca

delenstörsta griskött eller helt tjäderfákött redan har intecknats Europaavtalengenom
CÖE-ländema,med varför kvotemas betydelse endast torde bli marginell. Eftersom

tarifferingen dessutom har lett till höjning gränsskyddet för dessamomentanen av
produkter tarifferingen den l juli 1995 höjdes grånsskyddsnivån i många fallgenom- -
minskar kvotemas betydelse ytterligare. fråga skummjölkpulverI öppnas kvot påom en ny
68 000 vilket vida överstiger såväl traditionellaton EU:s import nuvarande volymer isom
Europaavtalen. Gränsskyddet inom kvoten reduceras med mellan 60-67% under
genomförandeperioden. fallI detta torde således betydande potential finnas för ökaden
import. Samma utveckling i mindre skala förväntaskan föräven därsmörmen en ny- -
MA-kvot på 10 000 öppnas. För öppnas kvot på 300ton 000 betydelsevete tonen vars
dock svårär förutse eftersom den knuten tillatt är s.k. "kvalitetsvete".

För levande nötkreatur, nötkött och lammkött utgörs tullen ad-valorem-komponent ochav summan av en en
specifik komponent.
16Se fotnot 15nr
Se fotnot 15nr
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marknadstillträdeSammanfattning

tarifferadedetsänkningen36%-igadenkonstateraskanSammanfattningsvis att av
bilateralaolikaeffektfå fullinte kommerprodukterflertaletförgränsskyddet att g.a.p.

CÖE-ländema. sakSammamedEuropaavtalenförexempelvis inom ramenarrangemang,
Effekterna UR-importkvotema.beträffande de bundnautsträckningiocksågäller avstor

imöjlighetendessutommarknadstillträde försvagas atti frågaregleravtalets genomom
eftersombetydelse EU:sfåavtalet störresikt kan docktilläggstull. Påfallvissa ta ut

stigandevidförsvagasskyddseffekttullari specifikagjordadeltillbindningar ärstor vars

priser.

Intemstöd1.5.2

harbegränsning intemstödenåtagandenatycksuppfattningenallmänna attDen avomvara
förutses kommaellergenomförtsredan attanpassningsåtgärderdeuppfyllts somgenom

relativt begränsade. Enblidärföråtaganden väntasEffekterna dessagenomföras. annanav
gäller dendessaeffektmindre ärintemstöd fårföråtagandenatill attbidragande orsak att

produktområden.enskildaintestödnivån ochtotala

genomförandeperiodenunderEU-l5utvidgadeför detintemstödsåtagandenabundnaDe
ibundnaintemstödsåtagandena ärframgår nedan. värt1995-2000 Det är notera attatt

effektenförstärkainflation på sikt kommereventuellvilketvärden attnominella gör att en
åtaganden.dessaav

miljarder ecuinomför intemstöden EUBeloppsbegränsning
200019991998199719961995Basvärde
67,15969,46371,76574,06776,36978,67280.975

intestödeninternavad gäller deåtagandenabedömningar tordegjordaflertaletEnligt
genomförandeperioden förutsattuppfyllaför undersvårigheter attnågra EUförorsaka att

beslutadeochskerproduktionsvolymerpriser ellerökningardramatiska attinga av
genomförts ellerredandeytterligare åtgärderNågra utöverligger fast.reformåtgärder som

intemstödsåtagandena. Detresultatpå kort siktinte förutsesdärförkanbeslutats ett avsom
oljeväxtsektoremaspannmåls- ochtillinriktningen stödetändradeframför allt denär av -

tillövergångsamtidigochadministrativa prisernasuccessiv sänkning demed aven
intemstödsåtagandenaSamtidigt dock,kantill detta.orsakarealstöd är attgenomsom-

spannmåls- ochinomsänkningen AMS-stödetnivå,aggregeradpågörs aven
inom andraintemstödför ökati stället skapastillledaoljeväxtsektorema utrymmeatt

"återhållsamhets"-klausuldock denmöjlighet begränsasvaruområden. Denna somav
1992, inte längreår ärbeslutatsöverstiger vadför enskildastödinnebär att somvaror som

sida.från övriga WTO-medlemmarsmotåtgärderfrånskyddat

fårtroligenintemstödsområdetåtagandena påkonstaterasSammanfattningsvis kan att
någratillleda störresikt och knappast kommereffekt på kortbegränsadrelativt att
begränsningarnagenomförandeperioden,förändringar underjordbrukspolitiska attmen
siktpå längrefå betydelsenominellt värde, kanifastställdaeftersom de är genom

verkan.urholkandeinflationens
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1.5.3 Exportstöd

Eftersom traditionelltEU har tillämpat förexportstöd antal produkter, kommerett stort
WTO-åtagandena vilka såvälgörs belopps- kvantitetsmässigt varuområdesvissom att- -
innebära kännbara begränsningar i möjligheterna för EU överskottskvantiteteratt exportera
till subventionerade priser. Avgörande för möjligheterna subventioneratt blirexportera utan
helt beroende utvecklingen världsmarknadsprisema jfr avsnitt 1.4. Omav av
världsmarknadsprisema såsom fallet f.n. i frågaär flera produkter kvarstår högom en- -
nivå kan ske på kommersiella grunderexport behov exportstöd. Vid sjunkandeutan av
världsmarknadspriser blir möjligheterna till kommersiell helt beroende i vilkenexport av
omfattning EU-prisema till VM-prisnivån. Om sådan anpassning inte kommeranpassas en
till stånd måste sannolikt produktionsbegränsande åtgärder tillgripas, höjningt.ex. genom

arealuttagsprocenten.av

följandeI tabeller redovisas vad gäller för EU:s del i fråga de budgetmässiga ochsom om
de kvantitativa begränsningarna för exportstöd under genomförandeperioden 1995-2000.
Siffrorna justeradeär med hänsyn till EU:s utvidgning den l januari 1995. Det bör
observeras möjlighet till överföringaratt mellan åren föreligger inom vissa gränser och
under vissa förutsättningar.

Belonnsbegränsningar för EU:s exnortstöd

Maximalt tillåtna utbetalningar exportstöd miljoner ecuav
Varugrugg Basbelogg 1995 Lg i E8 19_2 E

och vetemjölVete 2 015,1 2 309,0 2 105,0 1 901,4 1 697,3 1 493,2 1 289,7Foderspanrlnél 1 635,8 1 605,7 1 493,9 1 382,2 1 270,4 1 158,6 1 046,9
Ris 58,2 54,7 51,2 47,7 44,2 40,7 37,2

ochRaps- rybsfrö 43,3 40,7 38,1 35,5 32,9 30,3 27,7olivolja 84,9 79,3 74,7 69,6 64,5 59,4 54,3
Socker T79,9 733,1 686,3 639,5 592,7 545,9 499,1
Smöroch smörolja 1 481,0 1 392,1 1 303,3 1 214,4 1 125,6 1 036,7 947,8
Skurlnjölkpulver 430,9 406,2 380,1 354,0 328,0 301,9 275,8
0st 533,9 594,1 543,6 493,1 442,6 392,1 341,7mjölkprodukterAndra 1 090,1 1 024,7 959,3 893,9 828,5 763,1 697,7
Nötkött 1 958,8 1 922,6 7881 7 1 655,0 1 521,2 387,41 253,61
Griskött 298,9 288,8 269,3 249,8 230,3 210,8 191,3
Fjäderfäkött 141,7 136,3 127,2 118,0 108,9 99,8 90,7Ägg 68,3 60,7 57,3 53,9 50,5 47,1 43,7
Vin 61,2 57,5 53,9 50,2 46,5 42,8 39,2
Frukt grönsaker, 82,5 77,6 72,6 67,7o 62,7 57,8 52,8
färska
Frukt grönsaker, 13,0 12,2 11,4 10,7o 9,9 9,1 8,3
bearbetade
Råtobak 62,8 96,6 85,3 74,0 62,7 51,4 40,2
Alkohol 150,2 141,2 132,2 123,2 114,2 105,1 96,1
Bearbetadeprodukter 648,4 717,4 656,8 596,4 535,9 475,4 415,0

181 "andra mjölkprodukter" ingår yoghurt, grädde ocht.ex. helmjölkpulver
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exportstödförbegränsningar EU:sKvantitativa

får stödmed tontusentillåtna kvantiteter exporterasMaximalt som ggg1g99iii WiBaskvant.Vargrggg 438,0630,0 141516 825,4020,719 212,7 18408,12018 276,0vetemjölochVete 843,2412,3 10981,9 11551,5 1113 120,6 12690,213Foderspanmiål 13 725,6
133,4139,3145,3151,2157,1163,0168,9Ris 103,8108,4113,0117,6122,2126,8131,4rybsfröochRaps- 115,0120,1125,2130,3135,4140,5145,6olivolja 273,5329,9 1386,3 11442,7499,2 1555,6 111 612,0Socker 399,3417,0434,7452,4470,1487,8505,5smöroljaochsmör 272,5285,0297,5310,0322,5335,0344,9Skurmjölkpulver 321,3342,3363,3384,4405,4426,5406,70st mjölkprodukter 958,11 003,6049,0094,5 111 140,01 185,4212,81Andra 821,7884,6947,8010,9073,9 111 137,0040,11Nötkött 443,5463,2482,8502,5522,1541,8561,4Griskött 286,0315,6345,4375,1404,7434,5362,0Fjäoerfäkött 98,8104,2109,7115,2120,6126,1125,0Ägg 304,722 414,1523,422 632,82 742,1851,4917,4 22hlVin tusen 753,4786,8820,2853,6886,9920,3953,7grönsaker,Frukt o

färska 143,3149,7156,0162,4168,7175,1181,4grönsaker,Frukt o
bearbetade 110,8126,6142,5158,3174,1190,0140,3Råtobak 147,4198,2 111 249,1299,9350,7 .1 401,6452,4hlAlkohol tusen

produkterBearbetade --

Vambalanser

varubalansprognoserdemellanjämförelsevaruområdenvissaförtabellföljande görsI en
kommissionensEuropeiskairedovisadesEU-15avseende20052000 ochårenför som

WTO-takenkvantitativa1995 och dedecemberfrånöstutvidgningenPaper""Strategy om
prognostiseradedenvarubalansernaredovisade2000.år Devaruområderespektive avserför

positivfallkonsumtion. deIproduktion ochinhemskmellan entusental tonskillnaden
utanför EUproduktionsöverskottet exporterasuppkomnaalltså detmåsteuppstårbalans

nämndauppstår mellandifferenspositivfalldeexportbidrag. Iellermed utan en
kvantitetdennasåledesmåsterespektiveförWTO-taketochproduktionsöverskott vara,

exportbidrag.någotutanexporteras

tonvaruområden tusenvissaförVarubalanser
Kommersielltår 2000WTO-takår 2005Balansår 2000Varuområde Balans

âr 2000exportbehovenl EU-prognosenl EU-prognos 222548 718,8000W 28125+41+30Spannnål 103,823-15 954-14 589 -Oljeväxter 528,51273,51810+2802+2Socker 0002412+8 643797+6 -caMjölk
821,7+148+147 -Nötkött 56,5443,5+500+500Griskött 14,0286,0+300+300Fjáderfäkött

åochkonsumtionsprognoserochproduktions-sidan EU:såmellanJämförelsen egnaena
skulleexportbehovkommersielltvisarWTO-takenbindande att ettsidan deandra

Särskilt inomnötkött.ochmjölkoljevåxter,samtligaför utomuppkomma varugrupper
betydande. Inomblikunnaproduktionsöverskottdettaskullespannmålssektom

Se fotnot 18nr
2°.Ied arealuttag
Med arealuttag
Avser tillsammansfoderspannmålochvete
23Rapsoch rybs

mjölkekvivalentertillomräknatsharmjölkprodukterandra24WTO—taken ochskummjölkpulverför smör, 0st,
mjölkavsnittet.särskildadetschablontal,vissahjälpmed seav
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sockersektom förekommer redan i dagsläget överskott produktionen s.k.ett C-stort om av
socker, vilket bidrag, också beaktas. Mjölksektomexporteras utan helhet förefaller vidsom

ytlig betraktelse inte bli något problemområde, WTO-bindningarna haren attmen p. g.a.
gjorts för fyra olika kan ändå problem uppstå på något någraeller varuområdenvarugrupper

produktionsinriktningen skulle ändras väsentligt jämfört med basperioden vidareseom
avsnittet mjölk.om

Huruvida det blir möjligt överskottsproduktionenatt eller inteexportera beror tidigaresom
helt på prisutvecklingennämnts på världsmarknaden och "gapet" mellan prisnivån i EU och

VM-prisema. Om interna prisnivåEU:s till VM-prisnivån i takt med sänkningenanpassas
WTO-taken kommer eventuellt produktionsöverskott kunna påav att exporteras

Åkommersiell basis exportbidrag behöver utgå. andra sidanutan att skulle sänkningen av
prisnivån inom förutsattEU VM-prisnivån lägreär än EU-prisemaatt och ingenatt-
kompensation för prissänkningen leda till lönsamheten inom produktionen sjönkattges -
och därmed sannolikt även produktionsöverskottets storlek. Om exempelvis 1995/96 års- -
VM-prisnivå på spannmål blir bestående fram till år 2000 skulle överskottet kunna

stöd. Om däremot VM-prisema påexporteras spannmål återigenutan skulle falla betydligt
och det gamla "prisgapet" tillåtas återuppstå, skulle förEU inte överskrida WTO-takenatt-

tvingas till antingen kostnadskrävande lageruppbyggnad eller ytterligareen-
produktionsbegränsande åtgärder.

följandeI tabell redovisas prognoserOECD:s för den förväntade utvecklingen VM-av
prisema och priserEU:s fram till år 2000 för vissa spannmåls-, kött- ochav
mejeriprodukter. börDet observeras respektiveVM- EU-prisema för vissaatt produkter

olika led och således inteär direkt jämförbara. första handI detär den förväntadeavser
utvecklingstrenden fram till år 2000 denna tabell illustrera. Dessutom börsom avses
observeras VM-prisema angivna US$är i ochatt EU-prisema i ungefärlig växelkurs:ecu
1US$~0,85ecu.

25OECD: The agricultural outlook 1996-2000
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prisutvecklingenförOEQDZS prognoser
Jfli12%illl6.15EVLÖUE uss/t2° 146,0155,2156,8156,6154,1202,0vnVere ecu/t27 130,0130,0130,0 130,0140,0142,0EU" 118,5125,7130,9141,9136,0Fodersmnnmål 152,4uss/tvn

122,0122,0122,0122,0136,0130,0eu ecu/tH us:/t3° 793 1 75011 8442 021 1 8902412Smör vu ecu/:13‘ 3 6023 6023 602602 3 602602 33EU" us:/t32 341230 2320 22 413 22 2842 154Skummjâlkpulver vn 3 2 234234 2 234234 22 234 22 234EU ecu/tH us:/t34 2 155215 2 143249 2189 22 085 2vnOst 8494 822 4984925 5 062 444 481EU ecu/t" 36 2,442,33 2,402,282,322,36uss/kgua:k vualt ecu/kg37 2,932,932,952,932,892,91EU" USS/kg38 1,331,351,401,421,231,30Griskttt vn ecu/kg39 1,341,28 1,311,311,371,41EU" 1,251,241,241,241,261,24uss/kgFjäderfäkött vu
1,331,321,35 1,321,371,28ecu/kgEU"

2000till årfoderspannmål framsåvälförförutsesVM-prisernainedgång veteEn som
vidprisetdockmåste ävenhelheti1990-talet desstill1995. Setttoppåretmedjämfört

foderspannmål beräknas VM-falli varjerelativt högt. Förutgång betraktasperiodens som
såledesskulleexportbidragBehovEU-priset.understigakommaklartpriset ganska att av

foderspannmål dockäravsnittetframgårfoderspannmål. Somuppstå gällervad omav
särskiltintefoderspannmålpå stor.exportvolymengällerutveckling vadsådanförrisken en

behövaexportbidrag kundeÄven bli sådanprisutvecklingen kunnaskulle attfrågai veteom
EU:sproduktionsöverskottdetomfattning. Förutsattåterinföras i större att egnasom

kombination mediskulle detta,realiserasverkligen skulle2000för årantyder enprognoser
VM-prisernapriser ochmellan EU:svidgat "gap"prisutveckling dvs.mindre -gynnsam -

syfte reduceraiåtgärderframtvingaspannmålspolitik och attpåhård EU:skunna sätta press
WTO-taket.tillproduktionen ner

undantagetskummjölkpulverprodukternauppräknadeandra härdeför någonInte av
bli sådanprisutvecklingen1US$~0,85ecuecu/US$nuvarande växelkursmedförutses —-

händelse2000.till år IVM-prisnivån framunderstigaEU-priset kommer avattatt
samtliga härförexportbidragfinnasbehovsåledesskulleinomproduktionsöverskott EU av

dockförutsesfjäderfäköttsektorernagris- ochspannmålsbaseradedeprodukter. Förnämnda
nötkött-VM-prisnivån. Inomrelativt samtligga näraEU-prisnivån komma att
EU-priserna ävenförutsesskummjölkpulverförundantagmedmejcrisektorerna --

vilketmarginal, görbredmedVM-prisernaöverstigafortsättningsvis komma att
WTO-taken.överstigandeproduktionkänslig förmycketsektorerinom dessalönsamheten

26Exp0rtpris Argentinaf.o.b. Trigo Pan,
27Vägt producentprisgenomsnittligt
Exportpris "gulf"—hamnaramerikanskamajsf.o.b. gul nr
29Vågt för kornproducentprisgenomsnittligt
3°Exportpris smörfett, Nordeuropa82%f.o.b.
Genomsnittligt partipris, Köln
Exportpris Nordeuropakvalitet",f.o.b. "extra
Genomsnittligt partipris, Köln
Exportpris Nordeuropacheddar,f.o.b.
35Partipris Emmental, Köln
36Pr.ma 0,63"rensad" vikttillomräkningsfaktorNebraska,lb,1100-1300ungtjurar
37Vågt vikt"rensad"för all boskap,OECDreferensprisgenomsnittligt

vikt 0,72Gzltar till "rensad"områkningsfaktorSouth Minnesota,230-250 lb, Nr 1-3,
viktrensadkg,120-180Vågt och klass Rkgför klass 60-120Ereferenspris OECDgenomsnittligt

städerGenomsnittligt amerikanska"kokfirdig" kyckling, 12förpartiprisvägt
kycklingGenomsnittligt "kokfärdig" primareferenspris OECD,vågt
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Ett djupgående kring den förväntade marknadsutvecldingen frammera till årresonemang
2000 för vissa viktigare varuområden förs i nedanstående varuavsnitt.

börDet påpekas det förda förutsätteratt i oförändradresonemanget växelkursovan stort sett
ecu/US$. Om denna eller andra för världsmarknaden viktiga växelkurser förändras under
perioden kommer givetvis detta i hög grad påverka förutsättningarnaatt för handeln och
därmed behovetäven exportbidrag. Till detta kommer givetvis alla övriga faktorerav mer-
eller mindre osäkra också påverkar utvecklingen på världsmarknaden. Dettasom-
behandlas ingående dels i avsnitt 1.4.2 den allmänna marknadsutvecklingen,mera dels iom
den varuområdesvisa redovisningen nedan.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras reglerna reduktionatt exportstödet denutgör delom av
UR-avtalet kommer få den största genomslagskraftenav att på CAP.som

Produktionsöverskott inom EU dvs. produktionen överstiger konsumtionen beräknas år- -
2000 föreligga i fråga de flesta varuområden enligt EU:s Särskiltom egna stortprognoser.
beräknas överskottet bli i fråga spannmål, socker och mjölk. börDet observerasom att

bygger på regleringssystemen för sockerprognoserna att och mjölk, vilka inte berördes av
1992 års CAP-reform, förblir Ävenoförändrade under hela prognosperioden. inom
köttsektom förutses visst produktionsöverskott. mjölk-För och köttsektorema dockväntas

till delenstörsta kommaexporten hålla sig inom de avtaladeatt WTO-taken även detom
kan bli vissa problem för och nötkött. Vad gällerost nötkött bör observeras att prognosen
hänför sig till tiden före BSE-krisens uppkomst. utförligareEn beskrivning situationen påav
nötköttsområdet med hänsyn till den tidens reviderade konsumtionsprognosersenaste lämnas
i det särskilda nötköttsavsnittet nedan. För de varuområden där WTO-taken inte förutses
räcka till blir prisutvecklingen på världsmarknaden avgörande för den respektivepress som
sektor förutsätts WTO-åtagandena. Särskilt gäller detta spannmålssektorn.genom För
socker gäller så länge den omfattandeatt bidrag C-sockerexporten kan fortgå,utan
behöver WTO-åtagandena inte någotutgöra allvarligt problem.

Konsekvenserna exportstödåtagandena varuområdeav per

följandeI avsnitt jämförs prognostiserade varubalanser med lO-begränsningarnaW
avseende exportstöden för vissa centrala varuområden.

Vete

Veteproduktionen i världen förutses enligt FAO öka med 1,6% år fram till år 2000,per
vilket är något lägre produktionstillväxt än vad skulle bliviten falletsom utan
Uruguayrundan. Begränsningar produktions- och förutsesexportstöd reduceraav
produktionen i de flesta i-länder, särskilt i EU och USA. Ett resultat Uruguayrundanav
väntas därför bli förskjutning produktionen från vissa traditionella i-länderen tillav u-
länder. Stigande priser kommer dämpa efterfrågan påatt för i synnerhet foderbruk.vete
Vetepriset väntas enligt FAO öka med 4% i reella fram till år 2000 jämförttermer med
läget i slutet 1980-talet. Effekten Uruguayrundan Veteprisetav väntas större iav änvara
fråga andra spannmål den tidigare höga subventionsnivånom för Liksomp. g.a. vete.
produktionen väntas också handeln reduceras jämfört tidigaremed årtionde. För EU:s del
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öka. Exportenimporten väntassamtidigtsjunkabetydandetidigareden exporten somväntas
subventioneradetotalaimporten. Denöverstigafortfarande kommadock attväntas

från2004, dvs.årmilj40tillmilj60från tonfallavärlden toni väntas cacaveteexporten
världshandeln.l/3tilll/2 avcaca

enligt2000årförkonsumtionssiffror EUochproduktions-vissaredovisasföljandedetI
förFAO:sochredovisas OECD:sVidareOECD. prognoserochFAOprognoser av
skiljer sigPrisprognosernal990-talet.undervärldsmarknadspriset veteutvecklingen av

medanförändringennominelladenOECD:sprincipielltdock att angerprognosgenom
förändringen.reellaredovisar denFAO:s

iUTO-begränsni VM-gr42 serBalansi ngi KonsuutProdukt ononPrognos ;milj ton}gmili ton};milj ton;milj ton +26,5%‘314,4+17,879,997.7EU-15oeco +z.,ox’°‘°14,4+5,465,771,1EJ-12FAO

förklarasdelmindretill attbarakanoch FAO:s avmellan OECD:sSkillnaden enprognoser
förstasig iskiljerPrognosernaingår i FAO-prognosen.intemedlemsländernade tre nya

iEU-15inomproduktionstillväxtmedräknarOECDhand att engenom
medkalkylerarFAO ettmedanhelhet,l990-taletundermilj10storleksordningen ton som

Även i frågaperiod.motsvarandemilj under8på omEU-12inomproduktionsfall tonca
FAO:smedanmiljlluppgångbetydande tonmedOECDräknarkonsumtionen caen --

bådaiförutserPrisprognosernamiljpå 4knapptökningtill ton.sigbegränsar enprognos
inflationspåverkanfrånOECD-prognosenVM-prisema. Omiuppgång rensasfallen en

respektiveorganisationemasbådademellanmindrebetydligtbliskillnadentorde
då dentidpunktfrånhärrörFAO-prognosenövrigt nämnasförkan enattDetprisprognoser.

märkas.kundeintespannmålpå ännuprisuppgångenkraftigasenaste

påexportstödförWTO-taket veteuppgårredovisningenallmännaframgår denSom ovanav
2000 finnasårskulle det ettgrundOECD-prognosenMedmilj14,42000 tillår ton. somca

behövaskullemilj17,8-14,43,4milj ton17,8från EUexportbehov ton varavav
kommersielladetframgårVidareexportbidrag. attvillkorkommersiellapå utanexporteras

förmilj4,7uppgå tillberäknas tonenligt EU:s2000år caexportbehovet prognoseregna
betydligt lägreförutsättervilkenFAO-prognosen,däremothelhet. Om eni sinspannmål

ingetrealiseras, kommerskulleoch EU:sOECD:s2000årproduktionsnivå än prognoser,
blirprisutvecklingenOmWTO-taket.överstigerfinnasexportbehovkommersiellt att som

kommersiellprisnivå kanmednivå EU:siliggerelleröverstigerVM-prisemasådan att
intedåbehöverproduktionsbegränsningarnågraochproblemståndtillkomma utanexport

samtidigtEU-prisemaunderstiger2000 däremotår somVM-prisernaOmtillgripas.
tvingaskan EUberäkningar, atti OECD:sförutsesnivånår denproduktionen som

lageruppbyggnadkostnadskrävandeproduktionsbegränsningarytterligaregenomföra om en
undvikas.kunnaskall

föranvändningökad vetekanfoderspannmål nedanavsnittet avframgår enSom omav
WTO-infriamöjligheternaochlättar attvetemarknadenpåtryckettillledafoderbruk att

ökar.åtagandena

vidareOECD:sgällerVadUR-avtalet.Båda genomförande angesfullt prognosförutsätter avprognoserna
CAP-reform.årsgenomförande 1992fulltförutsätterden avatt

20001990/94Förändringen periodenunderpriserlöpandeavser -
20001987/89Förändringen periodenunderpriserfastaavser -
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detta sammanhangI kan även nämnas arealuttagssystemEU:s "trädes"-systemet med
vilket inom vissaEU kan reglera singränser spannmålsproduktion relativtmed kort varsel

höja eller sänka procenttalet för arealuttag beroendeatt på marknadsläget.genom
Tillämpningen denna EU-intema regleringsmekanism kan få vissäven betydelse förav
utvecklingen världsmarknadspriserna.av

framhållitsSom i avsnitt 1.4.2 marknadsutvecklingen i allmänhetom rymmer
spannmålsmarknaden också flera osäkerhetsfaktorer, utvecklingen i Kina och i f.d.t.ex.
Sovjetunionen. Sålunda skulle relativt små förändringar i exempelvis Kinas importbehov
kunna få betydande konsekvenser för den internationella prisutvecklingen på spannmål. En

viktigmycket osäkerhetsfaktor framtidadenär avkastningen inom veteproduktionen iannan
EU. Om takten i den årliga avkastningsökningen skulle höjas från nuvarande genomsnittliga
nivå på 1,4-1,5% till 2%, skulle detta enligt källor inom förutsattEU övriga variableratt-
förblir oförändrade i sig kunna leda till ökning produktionsöverskottet på 1,5 miljen av ca-

Om konsumtionen samtidigt skulle fallaton. till följd minskad förbrukning förav
foderändamål, det tillkommande produktionsöverskottet kunna bli 4-5 miljanses ton.

Sammanfattningsvis kan konstateras förutsättningarna för produktion fri frånatt export-en
eller stöd inom vetesektorn helt beroendeär prisutvecklingenannat på världsmarknaden.av
Känsligheten för förändringar i prisnivån ocksåär hög. Om det nuvarande höga prisläget
skulle verka starkt stimulerande produktionsvolymen inom vilketEU OECD-prognosen-
antyder skulle produktionen snabbt kunna nå sådana nivåer WTO-taket sprängdes.att-
Situationen skulle kunna bli ännu ansträngd arealuttagsprocenten sänktesmera om
ytterligare i syfte öka produktionen och därigenom dämpa den internaatt prisutvecklingen.
Beroendet höga VM-priser för undvika subventioneradatt över WTO-taket skulleav export
i sådant läge bli mycket kännbart.ett

Foderspannmål

Effekterna Uruguayrundan för produktionen foderspannmål inteväntas bli lika tydligaav av
för då det gäller ändringar i produktions-vete och handelsmönstren beroendesom på den

relativt lägre subventionsnivån inom sektorn för foderspannmålsett inomän vetesektorn.
Eftersom tidigareEU subventionerat foderspannmål kan dock vissa effekter uppstå i form

ökad konkurrens från länder där subventioner inte förekommit tidigare.av

Produktionen foderspannmål i världen förutses enligt FAO öka med 1,7% årav per
huvudsakligen majs till år 2000 vilket uppgångär i förhållande till 1980-talet. Tillen en
del förväntas denna ökning hänga med genomförandet Uruguayrundan.samman av
Ökningstakten i konsumtionen i huvudsak för foderändamål bli någotantas svagare,- -
1,3% år.per

På sätt för i det följandegörs vissa jämförelservete mellan produktions-samma ochsom
konsumtionsprognoser för till år 2000EU enligt olika källor. Vidare jämförs olika

för utvecklingen VM-prisema.prognoser av
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VM-gri45 ränsniH10-begBalans seri ngiProdukt Konsumt onPrognos on ;milj ton;milj;milj tonton};milj ton +11,6%’°‘510,8+3,581,585,0EU-15oeco +5-7z"710,8-2,191,289,1EU-12FAO

produktions-något högrefall FAOiuppvisar dettavetesektomförTvärtemot prognosen
ingår i FAO-intemedlemsländernadekonsumtionssiffror OECDän tretrots attoch nya

relativtfalli dettaproduktionsförändringen ärVad gäller prognosernaunderlaget.
nedgång imedräknarOECDorganisationerna.bådademellansamstämmiga en

liggaberäknasenligt FAOnedgångenmedan1990-taletundermilj8storleksordningen ton
tvåskiljer sig dekonsumtionsutvecklingen inom EUVad gällermilj3 ton.

förutserFAOmilj medanpå 4nedgångberäknar tonåt. OECD runt enorganisationerna en
utveckling årVM-prisemasförl990-talet. Prognosernaundermiljpå 5uppgång tonca

tillmed hänsynjusteringefterdocktordeOECD-prognosensamstämmiga.relativt
prisnedgäng.indikerainflationen närmast en

årfoderspannmåltillexportstödföruppgår WTO-taketredovisningtidigareframgårSom av
exportbehoveventuelltpåtydermilj att ett10,8 Ingen2000 till ton. prognosernaavca

inteprisförändringarförkänslighetenfall skullesåtak.detta Ii närhetenskulle komma av
medförtillräckligteftersomför exportfoderspannmål utrymmeförlika vetestor somvara

olikademellansambandettill det näratillgängligt. Med hänsynfinnasskullebidrag
respektiveförmarknadernabetraktainte helt veterättdockdetspannmålsslagen attär

osäkerhetsfaktorerSammamarknader.isoleradeheltvarandrafrånfoderspannmål somsom
viktigapå vissa andrautvecklingengäller bl.a.vadavsnittetunder vetenämnts ang.ovan

Ytterligarefoderspannmål.i frågaspannmålsmarknader gäller även eninternationella om
foderspannmålochförmarknadssituationenpåverka vetekommakanomständighet attsom

användningändradsådanOmför foderbruk.användningökadeventuellt vete enär aven
WTO-infriamöjligheternaochlättavetemarknadenpå atttrycketinträffa kommer attskulle

tryckökatundersättasfoderspannmål skulle däremotförMarknadenöka.åtagandena att
WTO-åtagandena.klaraförsämrasskulleförutsättningarnasamtidigt attsom

totaltSpannmål

resultat.följandefoderspannmålför ochvarubalansemasummering veteEn gerav

Progros49 UTO-begränsniBalansKonsumtion ngProdukt i on ;milj ton};mil|;milj tonton;milj ton
25,3+21,3161,4182,7EU-15OECD
25,3+3,3156,9160,2EU-12gFAO ° 25,3+30,0157,5187,5EU-15EU

helhetspannmålsområdet i sinbeträffande ettsamtliga ävenvisarförLiksom vete prognoser
måttligtrelativtpekarMedan FAO-prognosen2000. ettår motproduktionsöverskott

positivbetydandepåEU:ssåväl OECD:svisaröverskott, enprognosegensom
påfrämstprognoskälloma berorolikamellan deSkillnaden2000.ärförsörjningsbalans

45Se fotnot 42
Förändringen 2000perioden 1990/94underpriserlöpandeavser -
Förändringen 1987/89 2000under periodenpriserfastaavser -

EU:sbl.a.vissaWTO-takSkälet skilda ärsammanslåsfoderspannmål attochtill trots prognoseratt vete -
spannmål totalt.avserprognos -

49Se fotnot 42nr
5°Med arealuttag
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olika bedömning produktionens omfattning. Skillnaderna vad gäller bedömningenav av
konsumtionens storlek relativt små.är Till mindre del kan skillnaden förklarasävenen av

FAO bygger sin på sammansättning åratt EU:s 1994, dvs. före Sveriges, Finlandsprognos
Österrikesoch anslutning.

framgårSom de föregåendenärmast avsnitten uppgår WTO-taket för spannmål i sinav
helhet till 14,4+ lO,8z25,3 milj år 2000. Slutsatsen blir för det fallton de högreatt
produktionsaltemativen skulle förverkligas, kan situationen på spannmålsområdet återigen
bli besvärande såvida inte EU-prisema tillär anpassade VM-prisema. Så länge nuvarande
prissituation består kommer eventuellt produktionsöverskott kunna iatt exporteras stort sett

bidrag och därmed inte heller någonutan belastningutgöra på WTO-åtagandena. kanDet i
detta sammanhang påpekas FAO:s produktionsprognos härrör från tidpunktatt då denen
kraftiga prisuppgången på spannmål ägt under åren 1995/96 inte kundeännusom rum
överblickas och därmed heller inte den produktionsstimulerande effekten skulle kunnasom
bli följden prisuppgången.av

Som framgått i de föregående avsnitten är det dock inte troligt denav resonemangen att
nuvarande höga internationella prisnivån blir bestående fram till sekelskiftet. Helt
avgörande för möjligheterna klara WTO-åtagandena på spannmålsområdetatt utan
smärtsamma produktionsbegränsningar skulle därför i händelse överskott bli denav- -
framtida prisutvecklingen på världsmarknaden och förmågaEU:s vidäven prisfallatt

sin prisnivå till VM-prisnivån.anpassa egen

Oljefrö

Världsproduktionen oljefrö sojabönor, rybs och solrosfrö beräknas OECDav ökaraps, av
med 25%nära fram till år 2000 räknat från början l990-talet. Konsumtionen väntas hållaav
jämna med produktionstillväxten.steg Den starkaste tillväxten 35-40% väntas iäga rum- -
u-ländema medan tillväxten i i-ländema förutses bli måttlig. frågaI världshandelnmera om
förutses Australien stärka sin roll exportland betydligt medan förändringarna för USAsom
och Kanada blir mindre tydliga. Inom EU väntas produktionen sjunka något medan
konsumtionen väntas öka obetydligt med resultat EU:s produktionsunderskottatt också
väntas öka och med stigande importbehov följd. VM-priset för oljefrö beräknassom av
OECD gå 19%med till 1990-talet helhet. OECD:ssett och EU:supp försom prognoser
EU-marknaden på oljefröområdet framgår nedan.

Prognos Produktion Konsumtion Balans WTO-begränsning VM-griser
;tusen ton tusen ton tusen ton ;tusen ton

OECDEU-15 +19,1%510 200 27 100 -16 900 104
EU-15EU 12 391 26 980 -14 589 104

Prognoserna skiljer sig något vad gäller produktionen beroende OECD sigväntaratt
den s.k. Blair-house-uppgörelsenatt med USA skall större genomslag i formett av

dämpad produktionsutveckling vad självän förväntarEU sig. Prognoserna för
konsumtionsutvecklingen däremotär väl samstämda. båda fallenI resulterar iprognoserna

betydande produktionsunderskottett på EU-marknaden. EU iär redan dag världens största
importör oljefrö och denna förefallerroll kunna förstärkas ytterligareav resultatettsom av
Uruguayrundan. Vad gäller priset på oljefrö inom EU har, led i CAP-reformen,ettsom en

Förändringen löpande priser under perioden 1990/94 2000avser -
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till VM-prisnivån utgår inom oljeväxtsektomanpassning redan skett och det enda stöd som
f.n. arealstöd.är

Socker

på jordbruksområdetSockersektom tillhör de reglerade sektorerna världen över,mesten av
relativtinklusive inom Genomförandet enligt få begränsadUR-avtalet FAOEU. väntasav

för avtalet leda till någrabetydelse för världsmarknaden socker. hellerInte väntas större

regleringssystemen. förutses åtagandena gällerförändringar i de existerande Dock vad
fåbegränsningarna i exportstöden viss effekt bl.a. för del.EU:s

förutses, i kommaökning i produktionen och konsumtionen huvudsak ägaDen attantassom
oförändrad produktion.i u-ländema. del förutses iFör Europas stort settrum en

direktKonsumtionen i öka något inte resultat UR-avtalet.Europa väntas ettmen som av
följande beträffande produktion, konsumtionFAO och för del ochEU gör EU:sprognoser

försörjningsbalans för socker.

WTO-begränsningProduktion Konsumtion BalansPrognos
gmilgmili gmili gmiliton ton tonton

+3,3 1,3EU-12 16,8 13,5FAO
1,3EU-15 15,4 12,6 +2,8EU

inte har utvidgning den högre såvälFAO:s kalkyl beaktatTrots EU:satt senaste ger
tillproduktions- konsumtionssiffror beräkningar. förklaringEnän EU:ssom egna

differensen vilket intekan olika sockerbegrepp râ- vitsocker kan ha använts,attvara resp.
från beräkningarna i ikan utläsas källa. båda fallen resulterar dockI stort settresp. en

likartad positiv försörjningsbalans för år 2000 uppgårför år 2000. WTO-taket exportstöd
till kommersiellaknappt 1,3 milj kvantiteter skulle behövaDe exporteraston. som

viktigt ivillkor skulle således uppgå till storleksordningen 1,5-2 milj elementEtt EU:ston.
sockerreglering s.k. C-socker, dvs. socker produceras ochutgörs exporteras utanav som

milj ton/år, istöd. C-socker kan f.n. uppskattas till minst 1,5 dvs.Exporten stort settav
tilllika mycket överhuvud kan kommamed stöd. dennaAtt tagetexporteras exportsom

stånd beror på bidrag stödberättigade produktionen.de höga för delenlämnas den avsom

1,3 miljden redovisade inhemska tillförs EU-marknaden årligenUtöver produktionenovan
inomsocker på grund de importåtaganden gjorts vissa u-lånderton gentemot ramenav som

för avgiftsfritt till Vidbl.a. den s.k. Lomékonventionen. importerassocker EU.Detta
från påverkar således intefår denna kvantitet från ochEU dras WTO-taketexport av

varubalansen. därför från sockerkvantiteter importeras underkalkylen bortses deI som
förmånsbehandling.

normalfallet "prisgapet" mellan EU-prisetbestäms möjligheterna stödI att exportera utan av
VM-priset. fråga för de flestaoch socker situationen något annorlundaI dock änärom

godtagitsandra existensen sedan längeoch med s.k. C-socker harIvarugrupper. av
givetvisprincipen viss produktionen kandel kan stöd.ske Dettaatt systemutanen av

fortgå stödberättigadeendast sålänge stödnivån till så hög densektorn helhet är attsom
tilldelen produktionen inte berättigar stöd.kunna kompensera den delävenav somanses

Betydelsen "prisgapet" sikt, då eventuellttorde därför få effekt först på längre ettav
krympande "prisgap" inom sockersektornsuccessivt underminera lönsamhetenkommer att
och därmed också möjligheterna fortsätta C-socker.med "olönsam"att export aven
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prisprognoser frånInga FAO eller OECD finns f.n. tillgängliga för sockerområdet. Med
hänsyn till sockersektorn tillhör de skyddade inom med 60%att EU PSE-talmest runten av
och inga genomgripande förändringar i regleringssystemet förutses fram till år 2000,att är

intedet sannolikt detta "prisgap" kommer reduceras så mycket lönsamatt att att exportpass
bidrag kommer kunna ske under UR-avtalets genomförandeperiod.utan att Förutsatt att

nuvarande "prisgap" kvarstår kan behovet kommersiell år 2000 tilluppskattasexportav
storleksordningen 1,5-2 milj Om avdrag från denna kvantitet miljmed de 1,5ton. görs ca

socker redan i dagsläget bidrag återstår såledeston högst 500 000exporteras utansom ca
skulle behöva läggas till C-sockerkvoten alternativtton lagerhållas. Med nuvarandesom

höga stödnivå torde därför WTO-åtagandena inte innebära några synliga förstörre problem
sockersektorn eftersom produktionsöverskottet åtminstone till del fortsättningsvisävenen- -
skulle kunna "utan stöd".exporteras

Beloppsbegränsningen i relation till den kvantitativa begränsningen i exportstödsåtagandet
högsta genomsnittligt exportstödsbelopp på 39,20 ecu/ 100 kg.ett Nuvarandeger

exportbidrag juli 1996 uppgår till 40 ecu/100 kg. Något för höjningarutrymmeca av
exportbidraget genomsnittligt jämfört med nuläget finns således inte. Om VM-prisemasett
skulle falla fram till år 2000 och nuvarande exportkvantiteter bestå, måste detta
kompenseras andel osubventioneradstörre dvs. större andel C-socker.export,genom en

Sammanfattningsvis kan konstateras sockersektorn inom iEU redan dagslägetatt genererar
inte obetydligt produktionsöverskott måsteett Ungefär hälften dennaexporteras.som av

sker bidrag i form C-socker och behöver således inteexport avräknasutan WTO-motav
taket. Anledningen till denna olönsamma kan ske den finansierasär indirektatt export att

mycket högt tillstöd den övriga stödberättigade delenett produktionen. Så längegenom av
detta fortsättakan torde problemen hålla sig inomsystem WTO-taket bli förhållandevisatt
små.

Nötkött

Tillväxten i världsproduktionen nötkött förutses FAO under återstoden 1990-taletav av av
ligga fortsatt relativt låg nivå. Effekten för produktionen och konsumtionen nötkötten av
på global nivå UR-avtalet bliväntas tämligen blygsam. Viss regional omfördelningav av
produktionen dockär Sålundavänta. viss expansionväntas ske i Nordamerika och iatt

ÄvenOceanien medan produktionsminskningar förutses inom exempelvis EU.
handelsmönstret tillväntas ändras fördel för förstnämndade länderna till föroch nackdel
EU. Produktionsminskningen inom EU sammanhänger dels med UR-avtalets
exportstödsbegränsningar, dels med de hårda kraven för olika bidragsformer inom ramen

Ävenför den CAP-reformen. i fråga konsumtionsmönstretsenaste förutses vissaom
förändringar. Medan konsumtionen i i-ländema förutsesväntas viss expansion istagnera u-

Östasien.ländema, särskilt i

Nedan redovisas produktions- och konsumtionsbalanser för år 2000EU antagandensamt om
prisutvecklingen. Det FAO-material köttmarknaden varföranvänts helhetsom avser som
uppdelning på köttslag inte möjlig.är börDet observeras samtliga nedan redovisadeatt

tillkommit före BSE-krisens uppkomst.prognoser
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WTO-begränsning VM-griserProduktion Konsumtion BalansPrognos
ton gtusen tontusen ton tusen ton ;tusen -7,9°/.52822Eu-15 301 7 732 +5693oscn

822EU-15 338 8 191 +1478EU -+14%822EU-12FAO -- -

relativt välför produktionen inom med varandra.och OECD:s EU stämmerEU:s prognoser
sinakonsumtionen åt. motiverar antagandenskiljer sig betr. OECDDäremot prognoserna

priset på gris- fjäderfåköttmed nötköttspriset inte sjunka lika mycket ochväntasatt som
vilket till slagenkommer missgynna nötköttskonsumtionen i förhållande de andraatt av
kött. Så produktionen konsumtionen håller sig inom delänge och ramar som prognoserna
förutser påfrestningar för exportstöd vilket uppgårskulle inga behöva uppstå på WTO-taket
till 821,7 år 2000.tusen ton

inom kvantitetsbegränsningen innebärBeloppsbegränsningen WTO-taket i relation till ett
152,60 ecu/ 100 flesta enskildahögsta genomsnittligt exportbidragsbelopp år 2000 på kg. De

i bidragsbelopp ligger betydligt nivå.nötköttprodukter har dag under dennaett som
några förBeloppsbegränsningen i sig därför inte innebära problemtorde komma att

kvantitativaden begränsningen.utöverexporten

fråga prisutvecklingen till uppfattningar isär.I år 2000 går FAO:s MedanOECD:s ochom
OECD räknar nominell prissänkning med reell prishöjning inommed kalkylerar FAOen en
köttsektom i produktionsökningar idessa helhet. OECD motiverar sin med attprognos
Nordamerika prisernaoch Oceanien kommer internationella dendeatt attsamtpressa ner
minskande prisrelationenkonsumtionen inom vilken med tilldels sammanhängerEU annat
kött, konsumentpreferenser,dels ändrade förstärka denna tendens.kommer Denatt
förväntade expansionen tillpå den asiatiska dock del motverka dennamarknaden väntas en
utveckling. FAO-prognosen höjda VM-priser bygger på antagandet UR-avtaletsattom
regler neddragningar exportsubventioner grånsskydd kommer fåoch attom enav
prishöjande effekt på prisuppgången förutserhela köttmarknaden. förväntadeTrots den

måttlig uppgångFAO endast i produktionen fram till år 2000.nötkötten av

Om prisprognos till marknadsbedömningenFAO:s läggs grund för framtida tordeden
åtminstone "prisgapet" elimineratdel mellan VM-priserna komma årochEU- atten av vara
2000, vilket skulle underlätta möjligheterna från exportbidrag.nötkött EUatt exportera utan
Om däremot OECD:s fallande priser infrias det betydligtskulle ärprognos meraom
tveksamt "prisgapet" tillkan så bidrag skulle kunna ske.täppas mycket utanatt exportom
Eventuellt produktionsöverskott skulle alltså antingen i inhemskresultera en
lageruppbyggnad eller prissänkning prisutvecklingenEU-marknaden. Förutomen anses
även konsumtionsmönstret inom förspela avgörande roll nötköttsmarknadensEU en
framtid. Sålunda tämligen fåsmå avvikelser i konsumtionen kan betydandeävenattanses
konsekvenser för Enligt långsiktigalagrens storlek. den nuvarandeOECD skulle, om
trenden nedåtgående konsumtion capita inte betydande överskott snabbtbryts, ettav per
kunna uppstå på EU-marknaden.

Till följd BSE-krisen har nyligen konsumtionsprognos fram tillreviderat sin tidigareEUav
år 2000. räknar med % till årMan konsumtionen kommer minska med l0-l5att attnu ca

Förändringen löpande priser under perioden 1990/94 2000avser -Förändringen fasta priser under perioden 1987/89 2000avser -
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2000 utgångspunktmed från "normalnivån" 8 milj dvs. med 800-1200ton, tusenca ca
dessa siffror liggerI viss återhämtning jämfört låga nivå.med dagens Medton. extremten

oförändrad produktion inses inomlätt överskottet snabbt skulle kunna nå tillEUatt upp
siffror i storleksordningen 1-1,5 milj bemästra effekterna såväl BSE-krisenFörton. att av

den redan tidigare konstaterade konsumtionsnedgången förs för närvarande septembersom
1996 diskussioner inom åtgärder i syfte reducera produktionen 15-20%.EU medattom ca
Om åtgärderdessa skulle misslyckas kommer sannolikt marknadssituationen för nötkött
inom bliEU mycket allvarlig.att

Sammanfattningsvis kan konstateras förEU-marknaden nötkött redan före BSE-krisenatt
kunde betraktas känsligmycket för dels förändringar i världsmarknadsprisema, delssom
konsumtionsmönstret på hemmaplan. intryck förstärks ytterligare inflytandeDetta under av
BSE-krisen och de återverkningar detta få förkan konsumtionen pånötkött längresom av
sikt inom unionen. prisfall påEtt världsmarknaden i kombination med förstärkt nedgången
i efterfrågan på hemmamarknaden skulle fåkunna allvarliga konsekvenser för

nötköttproduktionen inom och leda tillEU betydande produktionsöverskott. Eftersom
möjligheterna till exportstöd starkt begränsadeär UR-avtalet skulle i sådant lägeettgenom
drastiska åtgärder för reducera produktionen sannolikt bli ofrånkomliga. Resultatet deatt av
pågående diskussionerna åtgärdspaket för undvika långsiktig obalans påett attom
marknaden blir därför sannolikt föravgörande nötköttsmarknadens framtid.närmaste

Gris- fjåderfáköttoch

Tillväxten i världsproduktionen gris- fjäderfåköttoch beräknas enligt sjunkaFAOav
jämfört med l980-talet. olikade köttslagenAv efterfrågan på fjäderfäköttväntas visa den
högsta tillväxten följt griskött, vilket fortfarandedock kommer det detatt mestav vara
efterfrågade enskilda köttslaget totalt På för sigsätt nötkött väntassett. samma som vare
produktionen eller konsumtionen på global nivå påverkas nämnvärt UR-avtalet. Däremotav
kan förändringarvissa ske i fråga handelsmönstret. Bl.a. från gåväntas EUexportenom

till följd begränsningarna i exportstöden.ner av

Utvecklingen produktionen inom gris- fjäderfäköttsektoremaoch i högär grad beroendeav
utvecklingen foderkostnadema. exceptionelltDe höga internationellaav av

foderkostnadema i mitten 1990-talet visserligen inte bli beståendeväntas fram tillav
sekelskiftet, förutserOECD ändå högre nivå vad i börjanän gällde 1990-men en som av
talet. Situationen inom EU dock enligtär OECD helt annorlunda. delFör kanEU:s
fullföljandet 1992 års CAP-reform, enligt OECD, tillleda väsentligtväntas lägreav
foderkostnader vid 1990-talets slut vidän dess början, vilket kommer höja lönsamhetenatt
inom dessa branscher. Den effekten dessa sinsemellan motstridigasammantagna av
tendenser förutses dock bli viss produktionsminskning inom hela OECD-området.en

Prognoser avseende produktions- och konsumtionsbalanser för EU samt
världsmarknadspriser framgår nedan för respektive varuområde. FAO-prognoser rörande
produktion och konsumtion finns endast tillgängliga för köttområdet i dess helhet, däremot
inte för respektive köttslag.
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GRISKÖTT
iHTO-begränsni VMQF serli Ba ngiProdukt Konsumtion ansPrognos onon

ton};tusentmtusentontusentontusen -7,025‘41.4+5127501516 262EU-15oeco
444+50016 06956916EU-15EU +13%551.1.4EU-12FAO -—-

FJÄDERFÄKÖTT
griHTO-begränsni VM- serBalans ngiiProdukt KonsumtiononPrognos on COD};tusenton};tusenton}ton} ;tusen;tusen +s,ox56286+260oat.aa 31.1.EU-1Soeco

286+3007 9112118EU-15EU +14z57286EU-12no ---

varubalansemaöveroch EU:sOECD:sfjäderfäkött stämmergris-såväl prognoserFör som
iproduktionsöverskottpåtillgängliga ettfallen pekarbådavarandra. Iväl med prognoser

för2000årWTO-taken2000.år300respektive500storleksordningen tontusentusen
286443,5till ton.uppgår tusenfjäderfåköttoch tusentill gris-exportstöd resp.

kommersektorerdessafrågaialltså EUtydervarubalansema attöver omPrognoserna
tillmedgerWTO-åtagandena settför vadpåungefär gränsenliggaatt

volymbegränsningarna.

milj90tillfjäderfåköttoch förmiljl9ltillför grisköttuppgårBeloppsbegränsningarna ecu
erhålls högstabegränsningarnakvantitativarelation till deitaldessa sättsOmecu.

ecu/100 kg31,70ochgrisköttförecu/ 100 kg43,10påår 2000exportbidraggenomsnittliga
bearbetadeför vissaendastexportbidragutgår f.n.grisköttsområdetPåför fjäderfäkött.

fjäderfäkötthelt. Förslopatsbidragetharslaktkropparoch halvahelabl.a.produkter. För
nämndaunderstiger detväsentligttill nivåerbidragsbelopp ovangällandeuppgår som

dömaalltkommerfjäderfåköttområdena attellersig på gris-genomsnittsbeloppet. Vare av
kvantitativadevadproblen utövernågrainnebäraUR-avtaletibeloppsbegrånsningama att

innebär.begränsningarna

Liksomväsentligt.OECD:sochFAO:sskiljer sigprisutvecklingen prognoserfrågaI om
periodenunderprishöjningmedfjåderfåköttgris- ochförFAOräknar ävenför nötkött en

nedgång inötköttförpå sättförutserOECD däremotsekelskiftet. entillfram somsamma
likaintedockuppgång, storvissförutsesfjäderfä somförmedangrisköttpriset för en

ochgris-förEU-prisemakommerEnligt OECD-prognosenenligt FAO:s prognos.
motsvarande VM-överstiganågotellernivå medungefär iliggaår 2000tjäderfåköttkött att

från EUförhoppningarvissa exportinfrias finns attskulleprisprognoserpriser. dessaOm
inhemskaöverstiga denskulleproduktionenexportstöd äventill ståndkan komma utan om

på denkvarstårinte extremtfoderprisemadockförutsätterförbrukningen. attResonemanget
dettaslutetdämpning skerviss motnärvarandeförråder avnivåhöga attutan ensom

till VM-anpassadblirinteprisnivån inom EUriskske finnsskulleså inteårtionde. Om att
försvåras avsevärt.skullestödprisnivån varvid utanexport

förkonsumtionsminskningmedräknar EUnötköttsavsnittetframgåttSom enovanav
BSE-krisen. Detta ettföljd motsvarar2000 tilltill år10-15 %nötkött på av

preliminäraEnligt800-1200storleksordningenkonsumtionsbortfall i ton.tusen

Förändringen 20001990/94periodenpriser underlöpandeavser -
Förändringen 20001987/89periodenunderpriserfastaavser -
Förändringen 20001990/94periodenunderlöpande priseravser -
Förändringen 20001987/89periodenunderfasta priseravser -
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bedömningar gjorts inom EU kommer ungefärsom hälften konsumtionsbortfallet förav
nötkött ersättasatt uppgång i konsumtionen gris-av en och tjäderfäkött. Omav antarman

denna ökning fördelaratt sig lika mellan gris- och fjäderfåköttsektorema skulle uppgången i
konsumtionen inom sektor bli i storleksordningen 200-300resp. Medtusen dennaton.
bedömning grund skulle den största delensom det förväntade produktionsöverskottet årav
2000 inom dessa båda sektorer försvinna och möjligheterna klara WTO-takenatt förbättras.

Sammanfattningsvis kan konstateras det för närvarandeatt inte finns några tecken på att
produktionsöverskotten inom gris- och fjäderfäköttsektorema kommer avvikaatt nämnvärt
från WTO-taken år 2000. Dessutom finns förväntningar prisnivån inomatt EU skallom
kunna till eller komma i närhetenanpassas VM-priserna. Därmed skulle behovetav av
exportstöd inom dessa sektorer kunna bli relativt begränsat.

Mjölk och mejeriprodukter

Produktionen mjölk i världen väntas enligtav FAO öka med i genomsnitt 0,6% år framper
till år 2000 räknat fr.o.m. slutet 1980-talet. Denna ökning mindreärav hälftenän av
Ökningstakten under 1980-talet helhet. Konsumtionen i världensom väntas under samma
period öka med 0,5% år vilket också är minskning jämförtper föregåendemed årtionde.en
Ingendera dessa förändringar dockav ha något samband medanses UR-avtalet. Viss
regional omfördelning produktionen väntas dock följdav avtalet. Sålunda väntassom en av
produktionen i Oceanien stimuleras ökade exportmöjligheter medangenom produktionen i
Västeuropa väntas gå exportstödsbegränsningamaner ip. g.a. UR-avtalet och de därav
föranledda förväntade produktionsbegränsningama. Även Östeuropai väntas fortsatten
nedgång i produktionen, dock inte har något direktsom samband med Uruguayrundan utan
är förorsakat internamera omställningsproblem iav samband med övergången till
marknadsekonomi. i-ländemaFör helhet såvälväntas produktionsom konsumtionsom
under 1990-talet minska jämfört med l980-talet, medan den omvända utvecklingen, dvs. en
ganska markant tillväxt förutses för u-länderna, något till viss del sammanhängasom anses
med ökade exportmöjligheter positiv ekonomisksamt tillväxt särskilt ien Asien.

OECD har även gjort fram till år 2000 förprognoser produktionen och konsumtionen i
världen helhet vissa mejeriprodukter,som vilket visarav viss omfördelningatt i
produktsammansättningen är vänta. Sålundaatt beräknas världsproduktionen smör underav
1990-talet öka med 5% medan konsumtionen gårca med 4%. För skummjölkpulverupp
väntas däremot produktionsminskning meden 13% medan konsumtionen beräknas gåca ner
med 15%. Inte minst för EU:sca del förutser OECD betydande omfördelning ien
produktionsmönstret. Inom för total minskning mjölkproduktionenramen en inom EUav
med 2% under 1990-talet förutsesca produktionen gåsmör med 8% ochav ner ca
produktionen skummjölkpulver med hela 40%.av Den enda produkt för vilken
produktionen väntas gå är väntasost öka med 7%.upp Det börsom dock observerasca att,
eftersom de angivna siffrorna 1990-talet i dess helhet,avser del förändringarna redanen av
har inträffat.

Vare sig FAO eller EU självt har, såvitt framgår tillgängligt material, redovisat någraav
beträffande produktions-prognoser och konsumtionsutvecklingen fördelat på de olika

huvudvarugruppema inom mejeriområdet. Därför kan endast OECD:s redovisas,prognoser
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mj61kprodukter"53 vilken"andranedan.vilket framgår tabellen För varugruppenav
tillgängliga.finns ingaUR-avtalet,föråtaganden inomomfattas EU:s prognoserramenav

seriUTO-begränsni VM-grBalansKonsumtioniProdukt ngOECD onprognos- tontusentogtusen§EU-15 tomton tusentusen
+12,2%399+1391 6437821Smör
+13,6%321+222045267 66Ost
+12,6%273+177695872Skuunjölkpulver

följande tal itillenligtuppgår2000för exportstöd årWTO-takenkvantitativaDe ovan
ingen272,5.skummjölkpulver För321,3 ochsmörolja 399,3,ochtusental smör 0st avton:

produktionsöverskottenenligt OECD-prognosen,förutses såledesprodukternade nämnda
utgångspunkt2000. Med dennaåröverstiga WTO-takeninom kommaEU att somprognos

mejeriområdetpåWTO-åtagandenainfriauppstå medsåledes inga problemskulle att
prisutvecklingen.oavsett

produktionen ochbeträffanderedovisatharOECD och FAO EUsamt prognoser
användningsområden. Dessapåfördelningtill år 2000mjölk framkonsumtionen utanav

få framfallgår det i dettavaruområdenövrigaTill skillnad frånsiffror redovisas nedan. att
EU-15.FAO-uppgifter för hela

VM-griserBalansKonsumtionProduktionPrognos

+7,8112,4120,2EU-15OECD
+6,8112,6119,4EU-15EU +41%60+9,2114,1123,3EU-15FAO

produktionendå det gällerinbördesförhållandevis samståmmigaolikaDe ärprognoserna
också beräknadeföljer detfram år 2000.inom till Häravoch konsumtionen EU att

liggaoch torde kommasamtligablir relativt lika enligtproduktionsöverskottet attprognoser
och välbetraktelseytligvidkvantitet7-9 milji storleksordningen Denna gottton. ensynes

12 miljpåWTO-taketomräknadetill mjölkekvivalenterkunna inom det toncarymmas
mjölkf

framgårvadkompliceradmejeriområdet något änSituationen inom dockär avsommera
exportstödsbegränsningama årjämförelser.ovanstående siffermåssiga och medI att

fåproduktionsinriktningenocksåfördelade fyra olika kommer att storvarugrupper
produktkategori kanvissi produktionen förskjutstyngdpunktenbetydelse. Om mot en

produktför just dennatill uppståsjälvfallet i förhållande WTO-taketobalans atttrots
justpräglar EU:ssituationfinns för övriga produkter. Denna exportexportutrymme avnu

sig. börinfunnitredan DetWTO-taketmjölkprodukter" problem medoch "andra därost
mellan olikaöverflyttning överblivetpåpekas någon exportutrymmeatt varugrupperav

pågrundasproduktionsinriktningenimejeriområdet Förändringarinom inte kan göras.
omkastningar itillmöjligheternamarknadsmässiga ochlångsiktiga överväganden

stadigtökatkonsumtionenEftersomproduktionen varsel begränsade.med kort är ostav
medkalkylerar2000 OECDtill årfortsätta gå framunder år beräknasoch att uppsenare

581 helmjölkpulvermjölkprodukter" ingår bl.a. yoghurt, grädde och"andra
Förändringen 1990/94 2000löpande priser under periodenavser -
Förändringen 1987/89fasta priser under perioden 2000avser -
Följande mjölk; Förkg 219,58produktion lkg smör åtgårområkningsfaktorer har tillämpats: 1 För av

kg10,04produktion lkg åtgårskummjölkpulver kg mjölk; Förproduktion lkg åtgår 11,64 3 ostavav
mjölk.kgmjölk; produktion lkg "andra mjölkprodukter" åtgår 1För4 caav
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ökning inom kg/personEU med l och år under 1990-talet produktionenhela har 0sten av
också successivt.ökat OECD-prognosen förutser produktion"gapet" mellan ochatt
konsumtion inom skall krympa fram till år 2000. den förväntadeEU Omostav
ökningstakten i konsumtionen uteblir blir situationeneller kan påän väntatsvagare
ostmarknaden bli helt prognossiffromavad pekar och med problemän klaraatten annan
WTO-taken.

fråga skummjölkpulverI och måste tillsmör hänsyn också gjorda "minimumtasom
access"-åtaganden vilket kan öka på inhemska produktionen.den gällerI synnerhetpressen
detta för skummjölkpulver där 68kvot på 000 vilket 10%öppnas ton motsvararen ny ca av
EU:s förväntade konsumtion år 2000 se avsnitt 1.5.1. kan påpekas konsumtionenDet att

skummjölkpulver inom beräknas sjunka kraftigtEU mycket under 1990-talet helhet.av som

Beloppsbegränsningama i relation till kvantitativade begränsningarna i

exportstödsåtagandena följande högsta genomsnittliga exportstödsbelopp i ecu/ 100 kg:ger

Smör smöroljaoch 237,4
Skummjölkpulver 101,2
Ost 106,3

mjölkprodukterAndra 72,8

jämförelseEn exportbidragenmed i juli 1996 visar i flertaletdessa fall understigerklartatt
ovanstående teoretiska genomsnittsbelopp. Beloppsbegränsningama i WTO-åtagandet torde
därför bli uppfyllalättare de kvantitativaän begränsningarna.att

Vad prisutvecklingengäller det svårareär direkta jämförelser. redovisargöra OECDatt
ingen för utvecklingen VM-priset för oförådlad mjölk vilket däremot FAO gör.prognos av

meningsfullaDet i denna övning kan dock ifrågasättas med hänsyn till sigdet röratt om en
utpräglad fårskvara där priset bestäms på mycket antal lokala marknader medett stort
sinsemellan mycket skiftande förutsättningar. OECD begränsar sig tilldäremot göraatt
VM-prisprognoser för förädlade mejeriprodukter. det gäller utvecklingenNär av
producentpriserna på mjölk förutser OECD för flertalet OECD-länder stagnation elleren

tillbakagång.viss står iDetta klar kontrast till kraftig uppgång it.o.m. FAO:s prognos om
VM-priset på mjölken. fråga mejeriprodukterI mjölkpulverost, förutsersmör, m.m.om
dock även OECD generell uppgång i VM-prisema.en

Enligt OECD:s för prisutvecklingen på mejeriprodukter till år 2000 förutsesprognos
"prisgapet" mellan priserEU:s och VM-prisema komma bestå i fråga ochsmöratt ost.om
Däremot EU-prisetväntas på skummjölkpulver i i paritet VM-priset tillmedstort sett vara
följd förväntad prisuppgång på världsmarknaden. skulle möjliggöraDettaav en export av
skummjölkpulver exportstöd medan fortfarandesmör- och skulleutan ostexporten vara
beroende stöd utgick. Export och på kommersiella villkorsmör skulle knappastatt ostav av
kunna komma till stånd.

Sammanfattningsvis kan konstateras mjölkområdet svårbedömbartmycket helhetäratt som
exportstödsåtagandena gjorts för fyra kategorier förädladeatt produkter samtidigtg.a. av

Ävenproduktionsprognosema i de flesta fall mjölkråvara.som avser
produktionsbegränsningarna ligger i råvaruledet. Om endast totalsiffroma för produktionen
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WTO-uppfyllaproblemnågrabli attskulledetteckeningadet attfinnsbeaktas
däremotbildenblirproduktnivå annan.på enNedbrutetmjölksektom.inomåtagandena

integällervad 0stförvärrasytterligare omkunnasvårigheternaskulleFramför allt
problemblidetÄven kanskummjölkpulverförförutses.takti denökarkonsumtionen som

bli lägreskulleVM-prisemaochaccess"-åtaganden"minimum omgjordatillmed hänsyn
förutses.vadän som

vinochgrönsakerFrukt,

ellerproduktionenframtidadengällervadtillgängligafunnitsharInga prognoser
deinomexportstödetförKostnadernaEU.vin inomochgrönsakerfrukt,konsumtionen av

varuområden.övrigaflestademedjämförtförhållandevis lågtvaruområdena ärnämnda
färskaförochmilj53,9vinför1996 utgörårunder ecuexportstödtillåtnaMaximalt

beloppmaximalamotsvarandemedjämförasvilket kanmilj72,6grönsakerochfrukter ecu
8001nötkött caochmilj ecu2003camejeriproduktermilj ecu,6003spannmål caför

milj ecu.

underuppgickfrån EUgrönsakerochcitrusfrukterfrukter,färskatotalaDen exporten av
uppgår1996årförWTO-taketår.milj2,9genomsnitt till toni1991-1994 perperioden ca

delenstörreinnebärvilket att av753,42000 till tonårför tusenoch886,9till tontusen
tillhuvudsakif.n.utgårBidragexportbidrag.skerprodukter utandessaEU:s export av

ochnötter tomater.äpplen,persikor,citrusfrukter,produkter:följande

112mellan1990/91-1993/94under säsongernavarieradevinförsjälvförsöijningsgradEU:s
produktionsöverskottbetydandeganska avfinnsnormaltdet ettinnebär133%.och Detta att

tillgenomsnittiperiodmotsvarandeunderuppgickfrån EUvinvin inom ExportenEU. av
milj2,3till2000årförochmilj hl2,7till cauppgår1996årförWTO-taket9,9 milj hl. ca

delen utanexportenalltså den störstaskergrönsaker avochfruktfrågaiLiksomhl. om
bidrag.

sektorerdessainomWTO-åtagandenaför EUkonsekvensernaanalysdjupare avNågon av
förkostnadernalågavaruområdenövrigamedjämförelseviddedelsgjortshar inte g.a.p.

analys.sådanförunderlagbristfälligtdels enEU-budgeten, g.a.p.

jordbruksprodukterBearbetade

såvälprodukterantalmycketomfattar stortjordbruksprodukter ettbearbetadeBegreppet
denproduktkategori är attdennaförKännetecknandelivsmedelssektom.utanförinom som

s.k.medhandelnänsnabbarebetydligtår ökatpåhandelninternationella senare
bearbetadetotala exportOECD-ländemas avkan nämnasexempel attSombasprodukter.
medan%4,5medökatårligen1990/921980/82periodenunderjordbruksprodukter -

siffrorMotsvarandeperiod.under0,1%medökatendast sammabasprodukterexporten av
2,2%.respektive5,4%tilluppgårför importen

då detlikabehandlasskallprodukterbearbetadeochbasprodukterGrundprincipen är att
frågaiWTO-åtagandenadockskillnad är attexportstöden. Enneddragningarnagäller av

förexportstödEftersombeloppsbegränsningar.omfattarendastprodukterbearbetadeom
ocksåblirEUomfattningi myckettillämpats stor avprodukterbearbetade
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neddragningskraven kännbara. Exportstöd har utgått för produkter innehållersom
mjölkpulver, socker, ägg och spannmål. För produkter inte erhöll exportstöd undersom
basperioden får överhuvud ingettaget exportstöd tillämpas.

WTO-taket för exportstöd år 1996 uppgår till 657 milj och för år 2000 till milj415ca ecu
Neddragningen exportstödsbeloppetecu. under UR-avtaletsav genomförandeperiod

36% basperiodensmotsvarar belopp den snabbaav tillväxten i handelnmen medp. g.a.
bearbetade produkter ägt under år kommer den verkligasom effektenrum senare av
neddragningskraven bli betydligtatt större, i storleksordningen 40-45 %. Dettasnarare
kommer med sannolikhet innebärastor ökadatt på EU:s bearbetadeexportpress av
produkter och skapa konkurrenssituation mellan olika kategorieren bearbetningsföretag.av
Till skillnad från exportstödsbegränsningama på basprodukter kan omfördelning göras
mellan olika varuområden.

Utöver den nämnda exportstödsbegränsningen förovan bearbetade jordbruksprodukter finns
särskilt tak fastställtett för exportstödet till bearbetade frukter och grönsaker. Detta belopp

uppgår för år 1996 till 11,4 milj och för år 2000 till 8,3 milj Till skillnad frånecu ecu.
huvudgruppen bearbetade jordbruksprodukter finns för dennaav produktgrupp även en
kvantitativ begränsning. vissaFör bearbetade produkter, inom köttsektom, finnst.ex. inga
särskilda tak fastställda. I dessa fall ingår i stället eventuell i exportstödsutrymmetexport
för respektive huvudvarugrupp.

P.g.a. det antalet produkterstora innefattas i begreppet bearbetade jordbruksproduktersom
är det mycket svårt jämförelsergöraatt mellan handelsstatistiska data och WTO-
åtagandena. På sätt för varuområdet frukt ochsamma grönsaker kan därförsom ingen mera
djupgående analys göras konsekvenserna för EU WTO-åtagandet inomav området förav
bearbetade jordbruksprodukter.

Ovriga produkter

Övriga produkter föremålår för exportstödsbegränsningar inomsom EU enligt UR-avtalet
ris,är olivolja, ägg, råtobak och alkohol. Dessa varuområden kommenteras inte i det

följande beroende på dels underlag saknas föratt tillfredsställande bedömning UR-en av
avtalets konsekvenser, dels stödbeloppen inomatt dessa sektorer förhållandevisär små.
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2 Konsekvenser utvidgning EU Central- ochmotav en av

Osteuropa

I har det förutsättsrapporten samtliga kandidatländeratt blir medlemmar samtidigt år 2000
dessa ländersamt att övertar CAP i dess nuvarande form. Mycket talar för så inte bliratt

fallet. Då syftet har varit analysera deatt faktoreryttre utgör tryck på EU reformerasom att
CAP och identifiera deatt varuområden är särskilt känsliga för östutvidgning, isom haren

varken spekuleratsrapporten kring vilka länder eventuellt kan bli medlemmar förstsom
eller vilka övergångsarrangemang kan krävas för de olika kandidatländerna.som

2.1 Utvecklingen i de central- och CÖE-ländernafösteuropeiska länderna

2.1.1 Allmänna ekonomiska förhållanden

Den nedgång i ekonomin kännetecknat samtliga central- ochsom östeuropeiska länder under
de första åren 1990-talet CÖE-länderbröts 1994 då de flestaav redovisade positiv BNP-en
tillväxt. Denna utveckling fortsatte även under år 1995. Enligt preliminära siffror från
OECD redovisade samtliga länder Lettland positivutom BNP-tillväxt för år 1995. För
Polen, Rumänien, Slovakien och Tjeckien låg BNP-tillväxten i intervallet 5-7% medan
motsvarande tal för Ungern endast uppgick till 1%. Den positiva utvecklingen i ekonomin
väntas fortsätta även under år 1996. Den ekonomiska utvecklingen har ätföljtsäven av en
snabb tillväxt i utrikeshandeln.

Inflationen fortfarandeär hög i flestade länderna mätt med västeuropeiska mått måstemen
ändå kontrollerbar jämfört med deanses eller fyrsiffrigatre- tal redovisades för någrasom
år sedan. För Slovakien, Slovenien och Tjeckien uppskattas inflationen under år 1995 ha
begränsat sig till storleksordningen 9-l2%. För övriga länder redovisas inflationstal på 24-
38%. Under år 1996 beräknas inflationstalen fortsätta sjunka.att

Arbetslösheten fortsätter CÖE-länderhög i de flestaatt medvara undantag för Estland och
Tjeckien där den uppgår till 2 respektive 3%. För de flesta övrigaca länderna ligger
arbetslösheten på mellan 10 och 15%. Dock redovisas något lägre värden i Lettland och
Litauen, 6%. Samtliga länder uppvisar någotca minskad arbetslöshet under år 1995 jämfört
med närmast föregående år. Inga större förändringar förutses för år 1996.

Betalningsbalansen CÖE-ländemaär negativ för de flesta och genomsnittligt har ingasett
förbättringar skett under år 1995. Betydande underskott 1500 milj US$ redovisas år
1995 för Tjeckien, Ungern, Polen och Rumänien. Viss förbättring jämfört med föregående
år kan för Ungern,noteras medan betydande försämringar har inträffat för Tjeckien, Polen
och Rumänien.

621denna Östeuropautredning CÖE-ländemamed Central- ochavses följande länder: Bulgarien, Estland,
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
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ochBulgarienbudgeten. Förstatligai denunderskottfortfaranderedovisarländerflestaDe
4%,tillRumänienför7% BNP,och6mellan1995 till caårunderskottetuppgår avUngern
årunderskettförändringaringa störreGenomsnittligt harvärdena. settvilket de högstaär

1995.

jordbruketinomUtvecklingen2.1.2

CÖE-ländema utsträckningvissiijordbruksproduktioneninomåterhämtning somDen
enligtÖkade,Sålunda1995.årunderfortsatte1994 ävenför årkunde observeras

och4,2mellanmedjordbruksproduktionenbruttovärdetfrån OECD,siffrorpreliminära av
tvåi devärdenahögstamed deTjeckien,Rumänien ochBulgarien,13% i Polen,

ocksåredovisasochLitauen UngernSlovakien,Slovenien,Förförstnämnda länderna.
två länder,Endastländerna.nämndaförstför delägredock änvilka ärpositiva värden,

Allmäntjordbruksproduktionen.inomtillbakagångalltjämtredovisarLettland,Estland och
utvecklingsfasisigbefinnabaltiska länderna avdeförefaller senareensett

tillförhållandeiexempelviseftersläpningvissinnebärvilketomdaningsprocessen,
avregleringenländernabaltiskadeockså inomdetGenerelltVisegradländemaöå är somsett

CÖE-ländema myckettidigaredendockär attför allaGemensamtgått längst.jordbruketav
upphört.hatycksjordbruketinomtillbakagångenkraftiga

exempelvisvegetabilieproduktionen. Iinomvaritåterhämtningenstark harSärskilt
medjämfört1995år16%18%medökatsektordennaharoch PolenBulgarien resp.ca

Produktionenhandelsgödsel.användningeniökningpåberoendedelvisföregående är, en
meduppgångvilketmilj är76,6till capreliminärtuppgick ton1995 enspannmål är caav

ochPolenjordbruksländer1992.bottenåret Förmed somjämfört stora13,7 milj ton
deåteruppnåttispannmålsproduktionen stort settRumänien kan konstateras att

iråderalltjämteftersläpningvissmedanreformperioden,föregälldeproduktionssiffror som
nivåtill denlångt kvarfortfarandeharbaltiska ländernaBulgarien.och DeUngern

reformperioden.föreråddespannmålsproduktionen som

ochnedgångenkraftiga stoppatsÄven myckettidigaredenanimalieproduktionen harinom
inommarkantsåintedock1995,årunderskettha somåterhämtningförsiktig synesen

itillväxtsålundauppvisarbaltiskadeländerAllavegetabilieproduktionen. utom
underfortsattnedgångenhardäremotländernabaltiska1995. deanimalieproduktionen år I

mjölkproduktionenInombromsatshaförefallernedgångeniår takten1995 upp.även om
i mångafortsatttrendennedåtgåendedeninträttStabilisering ha ävenförefaller viss omen

produktionskvantiteterdeunderlångtalltjämt somliggerPolenbl.a.länder. länderFlera --
mjölkproduktioninedgångenharländernabaltiskadereformperioden. Föruppnåddes före

1995.årfortgått underäven

bådeunderstadigtockså ökatCÖE-ländemas harjordbruksproduktermedutrikeshandel
medutrikeshandelnCÖE-länder iunderskottredovisarflestade1994 1995.och Trots att

förresultatetsammanlagdablir detsnabbareökar änimporten exportenlivsmedel och att
kraftigapåCÖE-ländema beroende Ungernsfrämstöverskott,vissthelhet ettsom

handelsöverskott.

53Polen, SlovakienTjeckien ochUngern,
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Den andel hushållsinkomsten CÖE-spenderas på livsmedel ärav generellt hög isom sett
ländema. Variationema dockär från 30% i Estland, Tjeckienstora, och 60-Polen tillca ca
70 % i Litauen och Rumänien. samtligaI länder Estland, Tjeckien, Slovakien,utom
Ungern och Polen har denna andel ökat sedan reformåtgärderna inleddes. Några tecken

denna utveckling skulleatt vända kan inteännu märkas, med undantag för Polen och
Ungern där utvecklingen faktiskt gått i riktning, dvs. viss minskningmotsatt i
livsmedelsdelen hushällsinkomsten.av

2.2 Tidigare utredningar

2.2.1 Allmänt

På relativt tidigt stadium efterett upplösningen det ekonomiska och politiska samarbetetav
inom det gamla CÖE-länderöstblocket gjordes företrädare för några uttalandenav om
ländernas avsikt söka medlemskap iatt EG. förstaDe ansökningarna från Polen och-
Ungern lämnades in år 1994. Redan år 1992 genomfördes de första studierna vad ett- av
EG-medlemskap skulle innebära för EG och den jordbrukspolitiken CAP.gemensamma
Sedan dess har flera institutioner, forskare och myndigheter såväl inom utanför EUsom
genomfört studier på detta Ursprungligen begränsadetema. sig intresset till de fyra s.k.
Visegrad-ländema, dvs. CÖE-4.Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien Därefter
utvidgades intresset först till även omfatta de bådaatt balkanländema Bulgarien och
Rumänien efter det CÖE-6.också dessa erhållit s.k.att associationsavtal Slutligen kom
även de baltiska ländernatre Estland, Lettland och Litauen Slovenien omfattassamt att av

CÖE-lO.utredarnas intresse Eftersom de olika ländergruppema kommit in i
diskussionerna EU-medlemskap vid olika tidpunkter varierar också omfattningenom av
utredningarna med hänsyn till detta. CÖE-4-tidigasteDe utredningarna avsåg därför endast
ländema medan de utredningar CÖE-l0.gjorts stadium normalt omfattatett sentsom

Det faktum utredningarna tillkommitatt vid olika tidpunkter och olika geografiskaavser
områden försvårar givetvis jämförelser mellan dem. varierandeDen geografiska räckvidden
förklarar till del de skillnader istor exempelvis kostnader föreligger mellan olikasom
utredningar. Vidare har marknadsläget för i synnerhet spannmål förändrats radikalt desedan
första utredningarna gjordes, Ävenvilket i hög grad påverkar kalkylema.
nötköttsmarknaden i Europa har varit för oförutsedda påfrestningarutsatt BSE-genom
debatten och åtföljande köpmotstånd.

Nedan redovisas summariskt vissa de utredningar genomförts, på vilka grunder deav som
vilar vilka resultat och/eller förslagsamt i flestaDe dessapresenteras rapporterna.som av
utredningar främst konsekvensernatar utvidgning för den framtida produktionenupp av en

CÖE-ländemaoch konsumtionen inom belastningen på EU-budgeten.samt frågorDessa
avhandlas dessutom i kapitel 2.3 och 2.4. Konsekvenserna utvidgning tillmed hänsynav en
WTO-åtagandena behandlas under huvudavsnitt
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Fristående studier2.2.2

budgetmåssigadeuteslutandeutredningarnafyra följandeDe närmast tar upp
Visegradländema COE-4.i första hand medutvidgning,konsekvenserna av en

1993Anderson Tvers
CÖE-4-länderna till 37,6anslutningförkostnadernauppskattarAnderson Tyers av
CAP-reform vilken också1992 årsgenomförandefulltmiljarder och förutsätter antasavecu

CÖE-4. världsmarknaden för sjusimuleringsmodellpåStudientillämpas på bygger aven
särskilt inomproduktionstillväxtförutses starkcentrala produktgrupper. I rapporten en

prisnivå förtill medanpassningeffekt EU:sstimulerandeanimaliesektom den somp. g.a.
sig.

1993Brenton Gros
på vilka antagandenBeroendeår 1992.till CAP-reformenstudie inte hänsynDenna tar som

studie varieraenligt dennaproduktivitetsutvecklingen kommer kostnadernabetr. attgörs
genomsnittligtligger denCOE-450 miljarderlO och Förmellanavsevärt ca ecu.ca

på miljarderberäknade kostnaden 17 ecu.

Josling 1994Tangermann
utvecklats USA:seuropeiska simuleringsmodellenMed hjälp den s.k. avsomav

anslutningförkostnadernaJoslingjordbruksdepartement uppskattar Tangermann av
CÖE-4-ländema gradvis anpassningpåbyggertill 13,3 miljarder kalkylDenna avenecu.

CÖE-4CÖE-ländemas i förprishöjningarprisnivå innebär ganskapriser till ochEU:s stora
prisanpassningsådan ärFörfattarnai mjölk och nötkött.synnerhet socker, attanser en

CÖE-länderna inkomstnivå vilketländernastilleftersom inte anpassadskadlig för den är
nämnda sektorerna.inom detill betydande överskottsproblemkommer ledaatt

Terluin 1995Berkumvan
CÖE-4-ländema. scenarierpå medbyggertillstudie också begränsad DenDenna är tre

förutsättsalternativetEnligtolika produktivitetsutvecklingen. detantaganden enenaom
alternativetreformperioden. andraåtergång 1989 produktionsnivå, före Dettill års dvs.

enligt detför anslutning medanEU-nivå vid tidenförutsätter produktiviteten höjs tillatt
hälftentill EU:s.produktivitetsutvecklingentredje och sista alternativet begränsas av

7,6 miljarder5,9 ochvariera mellanenligt alternativenKostnaderna kommer de nämnda att
andraresultat detill studie lägre änfrämsta anledningen dennaDen ettatt gettecu.

prisernapå de högre EU-reaktionstudierna olika antaganden producenternasär somom
dåligasannolikt detTerluin detför sig. Enligt Berkummedlemskapet med är attvan

CÖE-lånderna utvecklingenochtillväxtenhämmautgångsläget för jordbruket i kommer att
kunnainteproduktionspotentialen kommerinom överskådlig tid vilket helagör attatt

utnyttjas.

EuropeiskaFöljande serie utredningar beställtsfyra ingår irapporter aven som
presenteradeoch där degenomförts författarna påkommissionen eget ansvarmen som av

förslagen författarnasslutsatserna och är egna.
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Tangermann m.fl. 1995
Några kostnadskalkyler inte i dennanya presenteras Förutom lägesbeskrivningrapport. en

CÖE-6-ländemajordbruket i innehåller utredningenav alternativaett resonemang om
CÖE-ländemasåtgärder för anpassning stödnivåer och handelspolitik till EU:s politikav

eventuella övergångsarrangemang.samt Slutsatsen Tangermanns blirav attresonemang en
fullständig och snabb reform CAP förordas och denna reform inkluderar såvälattav
reducering stödprisema fullständig avlänkning denav s.k.som en av
kompensationsersättningen från produktion och resursanvändning. Under tiden fram till
medlemskap bör vissa CÖE-ländemasanpassningsåtgärder vidtas från såväl sida frånsom
EU-sidan.

Buckwell m.fl. 1995
likhetI med Tangermann integör heller Buckwell några kostandskalkyleregna utannya

nöjer sig med hänvisa till tidigareatt studier enligt vilka kostnaderna för anslutningen av
CÖE-6-ländema skulle hamna i storleksintervallet 22-37 miljarder Buckwellecu.
konstaterar ingen de tidigare studiernaatt beaktat de begränsningar införtsav som genom
UR-avtalet varför de verkliga kostnaderna troligen har överskattats. Buckwell ifrågasätter
även det meningsfulla i fokusera på de budgetmässigaatt kostnaderna, dels dessaattg.a.
är svåra uppskatta, delsatt det missvisandeatt inte samtidigt beaktap. g.a. attanses
vinsterna utvidgning. Vidare CÖE-ländemabehandlas i utredningen effekternaav en för
och för CAP utvidgning lämnas förslag till alternativasamtav en anslutningsmodeller och

CÖE-ländema.åtgärder inom EU och likhetI med Tangermann förordar även Buckwell en
reformering CAP med övergång till lågprissystem.av

Tarditi m.fl. 1995
Inte heller Tarditi någragör beräkningar kostnaderna för anslutningegna nöjerav utanen
sig med konstatera dessa skulleatt bli betydandeatt i händelse oförändrad CAP vidav
anslutningstillfället. En orsak till svårigheterna uppskatta kostnadernaatt denanses vara

CÖE-ländemasnabba omställningsprocessen i och osäkerheten hur utbud ochom
efterfrågan kommer Ävenpå olika prisnivåer.att Tarditi förordar reformeringreagera en av
CAP innebärande bl.a. nuvarandeatt med delvis avlänkatsystem stöd byggs tillut att
omfatta samtliga marknadsregleringar år 2000 och detta stöd endast utgår till jordbrukareatt
inom EU-l5. Närmandet CÖE-ländemamellan jordbrukspolitiken i EU-l5 och i skall ske

övergångsarrangemangett där stödnivåergenom och gränsskydd successivt anpassas.

Mahé 1995
Mahés skiljer sig från de övriga studiernaresonemang föratre in "sannolikhets"-attgenom
begreppet i diskussion olika alternativa scenarier.en Sannolikheten förom s.k. "statusett
qu0"-alternativ, dvs. ingen anpassningatt har skett vid tidpunkten för medlemskap, bedöms

90% hög sannolikhet medan sannolikhetenvara för anpassning kommer haatt skettatt
inom fem år bedöms till 10% låg sannolikhet. Sannolikheten för anpassning kommeratt

ha skett på 10 årsatt sikt bedöms 50%. För del betonar författaren betydelsenvara egen av
snabb integration under femårsperioden via tullunion och med strukturfonder.en en

Särskilt viktigt är det enligt Mahé minska stödet inom mjölk-att och sockersektorema.
Inom mjölksektom bör införande två- eller treprissystem övervägas ochav
interventionspriserna bör sänkas generellt. Budgetkostnadema utvidgning år 2000av en
beräknas ligga i intervallet 6-16,3 miljarder beroende på scenarium. Om utvidgningen iecu



Östeuropa 1996: 171SOUochCentral-utvidgning EUKonsekvenser66 motavav en

CÖE-tillhänsynMahé även6-22,5 miljarderblir kostnaderna tarår 2005stället sker ecu.
år.miljarderfyrauppgå tillvilket beräknastill EU-budgetenbidragländemas perecuca

utredningarländersVissa2.2.3

1994iordbruksministeriet MAFFBrittiska -
jordbruksområdetpåkonsekvensernabudgetmässigadeberäkningargjortMAFF har avav

CÖE-ländema CAPförutsättningenpåbl.a.bygger atttill KalkylemaEU.anslutningen av
skallinteWTO-åtagandenaanslutningen,fram tilloförändradskall förbli i attsettstort

världsmarknadsprisernaexportstöd,utbetalningför attbegränsningnågonutgöra t.ex. av
inleddesCAP-reformenefter det samt attomedelbarthadeförblir nivå devid den att

CÖE-ländema 1980-talet.förelåg i slutetnivåöverstiger denintejordbruksarealen i avsom
2000.åromkringanslutningen kommerVidare ägaattantas att rum

statiskadetdynamiskt. Istatiskt ochscenarier,alternativatvåredovisar ettMAFF ett
vilket i dettanivåer,historiskaåtergår tillkonsumtionproduktion ochalternativet attantas

förutsättsalternativetdynamiskadet1988-1991.perioden Igenomsnittet förfall utgörs av
CÖE-ländema EU-ländermotsvarandeiproduktivitetuppnårjordbruket iatt somsamma

CÖE-ländersamtligaEU-värden.uppnår För utomcapita ocksåoch konsumtionenatt per
baltiskadereferensvärden. FörvaltsTysklandfrånde värden västrabaltiska har som

Finland.och DeSverige,för Norgegenomsnittsvärdenfrånutgåttländerna har man
harVidarearealstödet.beräkningvidavkastningsnivåema har sedan använtsjusterade av

stödnivåer.höjdaresultatdjurpopulationenviss ökningantagits ett avsomaven

Vidtidsaspektenscenarietdynamiskaenligt detHelt avgörande för kalkylema vara.anses
olikafastställandeförutgångspunktEG/EUtidigare harutvidgningar avsomav

tagits demjölk, nötkreaturoljeväxter, socker,spannmål,produktionstak --
tillåren framUtvecklingen underanslutningen.föreproduktionsnivåer gällt straxsom

produktionsnivå kommervilken attföravgörandealltså bli mycketmedlemskapet kan som
för storlek.ligga till grund stödets

tillutvidgning uppskattasgarantisektionFEOGA:s54förkostnadernasammanlagdaDe av en
enligt detmiljarder25,2tillochalternativetenligt statiska8,7 detmiljarder ecucaca ecu

olika formerförkostnadernauppgåralternativetstatiskaalternativet. detdynamiska I av
dynamiskadettotalkostnaden. I90%djurbidrag tilldirektstöd arealstöd, avca--

mycketberäkningarna är50%. Resultatettillandelalternativet dennabegränsas avca
fallaskullevärldsmarknadsprisernagjorts. Omberoende vilka antaganden t.ex.somav

basarealerskulle högreLikasåöka.exportbidragenförkostnadernaskulle ävenavsevärt
kostnader.iavkastningsnivåer högreeller resulterahögre

Övriga 1993-1994utredningarmedlemsländers
CÖE-samtligaanslutningförkostnadernauppskattatNederländska finansministeriet har av

uppskattarjordbruksministerietfranskamiljarder10-länder 27 och 43 Dettill mellan ecu.
CÖE-ö-länderna tyskamiljarder Det8tillanslutningkostnaderna för ecu.caav

och 17mellan 11uppgå tillkostnaderna kommerjordbruksministeriet beräknar attatt
CÖE-4-ländema beloppetdubblaungefär dettillochmiljarder anslutningför omavecu

utvecklingssektion.FEOGA garantisektion ochdelar,jordbruksfond. Fonden utgörs tvåEU:s enenav
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CÖE-IO.anslutningen skulle gälla De angivna siffrorna hämtadeär det brittiskaur
materialet inga detaljer kändaär vadmen gäller de antaganden ligger till grund försom
kalkylema. Den holländska kalkylen utgörs enkel schablonberäkning därav deten antagits

utbetalningarnaatt capita kommer minstper likaatt med genomsnittet förvara Irland,
Grekland och Portugal.

Kanadas iordbruksministerium AAFC 1996
Agriculture and Agri-Food Canada AAFC har gjort för spannmålsmarknaden iprognoser

CÖE-IOsåväl EU-15 fram till år 2000.som Enligt räknarrapporten med attman
CÖE-ländemaproduktionen spannmål i liksomav den genomsnittliga avkastningen kommer

ha återgått tillatt nivå rådde i slutetsamma 1980-talet,som dvs. 105 miljav årredantonca
2000. Dock väntas avkastningen fortfarande understiga avkastningsnivån i EU. Den
inhemska konsumtionen beräknas uppgå till 98 milj vilket skulleton medföraca ett
nettoexportbehov 7 milj ton.av ca

Det konstateras tillväxten i jordbruksproduktionenatt i hög grad beroendeär attav
investeringar kommer till stånd i infrastrukturen CÖE-ländemapå landsbygden. bedöms ha

betydande potential fören produktionsökningar efter ha blivit delatt EU.en av
Totalproduktionen spannmål inom EU-25av bedömsett år 2000 ligga i storleksordningen
300 milj och den inhemskaton förbrukningen på 265 milj Detta indikerarton.ca ett
potentiellt nettoexportbehov på 35 milj ton.ca

Till skillnad från de utredningar vilka genomförts inom fokuserarEU den kanadensiska
studien naturliga skäl påav marknadsaspekten påmera än kostnadsaspekten. Vad gäller
budgetkostnaderna för EU hänvisas endast till den utredning genomförts inom EU, detsom
s.k. "strategipapperet".

2.2.4 Jordbruksverkets beräkningar 1995

Jordbruksverket SJV gjorde under hösten 1995 beräkning de budgetmässigaen av
kostnaderna för FEOGA-fonden CÖE-10-ländemaanslutningav en till EU. Kalkylenav
bygger, i likhet med MAFF:s kalkyl, på rad osäkra förutsättningar,en exempelvis allaattCÖE-10-länder blir fullvärdiga EU-medlemmar samtidigt år 2000 övergångsregler.utan
Vidare förutsätts CAP förbliratt helt oförändrad fram till Ävenanslutningstidpunkten.
reglerna för regional- och strukturstöd förutsätts bibehållas oförändrade. likhetI med
MAFF utredning heller ingen:s tas hänsyn till vilka begränsningar WTO-åtagandenasom
kommer föra med sig.att SJV har dessutom förslag betr.presenterat övergångsperioder för

CÖE-ländema.såväl EU som

I likhet med MAFF redovisas-rapporten tvâ alternativa scenarier det baseras påvarav enahistorisk produktion och det andra på produktionspotentialen. Alternativet historisk
produktion bygger på vid fastställandeatt produktionsbegränsningarnaman i frågaav omproduktionskvoter, basarealer utgår från 1994 års produktion.m.m. Detta år jordbruks-varCÖE-ländemaproduktionen i lägst efter reformperiodenssom omvälvningar. Alternativet
kan således betraktas minimialtemativ.ettsom I det CÖE-andra alternativet förutsätts att
ländema får utnyttja hela sin produktionspotential. I detta alternativ används samma
antaganden gjorts enligt MAFFsom s.k. dynamiska alternativ vad:s beträffar
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åkerarealentotaladenutökatillåtetblirinte attdetförutsättsDockavkastningsnivåema. att
maximialtemativ.alternativ kan ettpå milj ha. Detta42 somsesca

alternativettillämpningmedgarantisektion kommerFEOGA:s avpåBudgetbelastningen
miljarder6,5miljarder9 avserstorleksordningenbli i caproduktion varavhistorisk ecuatt

exportstöd.Återstoden förkostnaderhandi förstaärdjurbidrag.ocharealstödd.irektstöd
förändringareventuellaalternativ harvid dettasmåblir tämligenexportvolymemaEftersom

medalternativetVidtotalkostnaden.förbetydelsesåintevärldsmarknadsprisemai stor
denförinomexpanderaproduktionen komma att ramenberäknasproduktionspotentialen

betydelse.ivegetabilieproduktionen växasärskiltsiktPå kort väntasåkerarealen.befintliga
följd dentillsikt,på längreÄven expandera, avförväntasanimalieproduktionen men

tilluppskattasalternativdettaenligtBudgetkostnademainnebär.djurbidragenstimulans som
kalkyl. Avenligt MAFF:salternativethögstadetnågot lägre ändvs.miljarder20 ecu,ca

främståterstodenmedandirektstödmiljarder avser10miljarder20dessa caavser
i dettabetydelserelativstörreavsevärtharexportstödentillAnledningenexportstöd. att en

iförändringarocksåspelarFöljaktligenbetydligtblir större.exportvolymemafall är att
beräkningarSJ V:sfallet.förstai detalternativ änroll i dettabetydligt störreVM-prisema

däremotpriserna1994-2000. Omperiodenunder15-20 %påprisuppgångpåbygger caen
vilketmiljarder2medökaexportbidragennivå skulle ecuårspå 1994 caskulle ligga kvar

kostnadernade högstadrarprodukterberäkningar. DeMAFF:sligger något närmare som
nötkött.ochmjölkspannmål,är

1995utredningkommissionensEuropeiska2.2.5

grundligrådetuppdragpå1994årundergenomfördekommissionen enEuropeiska av
i deassociationsländema tresamti dejordbruketinomsituationeninventering sexav

ochlandrapporteri tioresulteradeArbetetSlovenien. eniochbaltiska länderna
innehåller1995. Rapporternapresenteradesvilkasammanfattande rapport sommaren

betydelse,jordbruketsland,respektiveiekonomin ibeskrivningarkomprimerade stortav
utrikeshandel,marknadssystem,ochinternapriser,konsumtion, externaochproduktion

gedigetfogatshar ettTillförädlingsindustrin rapporternastrukturförhållanden samt m.m.
förslagellervärderingaringainnehåller menmaterial.statistiskt Dessa rapporter egna

förutvecklingenekonomiska samtden allmännabeträffandedäremot prognoser
ärtillframviktigarevissainomkonsumtionochproduktion varugrupperutvecklingen av

2000.

4på mellanBNP-tillväxtärligförutspåsländernabaltiskadeochVisegradländemaFör en
tillväxtenförutspåsbalkanländernadecennium. Förinnevarandetillfram slutetoch 5 % av

visstillledaförväntasinkomstökningarnaväntadenivå. enDehälften dennabli ungefär av
animalieprodukter.synnerhetijordbruksprodukter,efterfrågan pååterhämtning inom

föreråddecapita-konsumtionenförnivåertillåtergång de somingenväntasDäremot per
gålivsmedelsindustrin väntasochjordbruketinomStrukturförändringarnareformperioden.

nåinteockså ökaProduktiviteten väntaskapital.brist på menpå grundlångsamt bl.a. av
1980-talet.frånnivåernatillupp
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2.2.6 Europeiska kommissionens "Strategy Paper" 1995

Europeiska kommissionens "Strategy Paper" konsekvenserna på jordbruksområdetom enav
framtida utvidgning presenterades i samband med EU:s itoppmöte Madrid i december
1995. "Strategipapperet" grundade sig på de haderapporter tidigare underpresenteratssom
året, innehöll dessutom dels diskussionmen effekterna utvidgningen medom av en
oförändrad jordbrukspolitik, dels alternativa förslag till framtida riktlinjer för den

jordbrukspolitiken. Vidaregemensamma innehöll strategipapperet vissa förslag till åtgärder
borde vidtas före anslutningen.som De förslag till lösningartre beträffande den framtida

CAP a oförändrad CAP, b radikal reformvar vidareutvecklingc 1992samt årsav
reform. Kommissionen förordade det sista alternativet.

Som arbetshypotes CÖE-ländersamtligaen antogs att blir medlemmar år 2000 och gradvis
sina prisnivåer till unionensanpassar under övergångsperiod på fem år dvs. fram årtillen

2005. Som komplement till de tidigare nämnda för utvecklingen produktionprognoserna av
och konsumtion fram till år 2000 gjordes denna anledning ävenav prognoser per
vamområde för år 2005. Slutligen gjordes även för år 2010, då det kundeen prognos antas

de medlemsländernaatt hade klaratnya de återstående strukturproblemen och blivitav helt
integrerade i CAP. Prognoserna för år 2005 och 2010 är hypotetiska till sin ochmera natur
vilar givetvis på betydligt osäkrare underlag än för år 2000 vilar påprognosen som en
detaljanalys jordbruket i och de berördaav vart länderna.ett av

För spannmål, oljefrön, mjölk, nötkött och fjäderfakött väntas produktionsöverskott inom
CÖE-ländema helhet dvs. produktionen överstigersom konsumtionen redan år 2000.- -För spannmål väntas produktionsöverskottet uppgå till 6,1 milj förutsatt ingettonca att
arealuttag tillämpas. Vid 15 %-igt arealuttagett reduceras detta överskott till 500 tusenca

Produktionsöverskottetton. oljefrön kan förväntas finna avsättning inomav nuvarande EU-
l5 och förorsakar därför inga problem. För mjölk förutses produktionsöverskottett på ca
1,7 milj För sockerton. och griskött förutses CÖE-ländemaår 2000 visst underskott för

helhet. Gemensamt för de flestasom varuområden bl.a. spannmål, mjölk ochnöt-samt-
griskött är lägre förväntadatt, trots produktion år 2000 år 1989,än denna minskning- inte
förmår uppväga den ännu kraftigare minskningen den inhemska konsumtionen. Dettaav
belyser klart den mycket betydelsestora återhämtningen inom den inhemskasom
konsumtionen har för avsättningsmöjlighetema CÖE-ländema.för livsmedel i år 2005För
och 2010 väntas överskottssituationen förvärras ytterligare. För spannmålt.ex. väntas
överskottet uppgå till ll milj år 2010.tonca

Europeiska kommissionen har även gjort för utgifterna i FEOGA-fondensen prognos
garantisektion avseende kostnaderna CÖE-länderna.för anslutningen Enligt dennaav
kommer merkostnaderna utvidgningen år 2000 uppgåp. tillg.a. 9,0att miljarderca ecu

6,6 miljardervarav direktstöd,ca dvs. arealstödecu och djurbidrag.avser Det är värt att
inotera inteatt räknatstort någrasett medman utgifter alls för interventionsåtgärder eller

exportstöd år 2000 inom spannmålssektom vilket torde innebära förutseratt EU-attman
prisema kommer Äveni nivåatt med VM-prisema. inomvara nötköttsektom förutses
begränsade utgifter för intervention och exportstöd. årFör 2005 och 2010 utgifternaantas
inom FEOGA komma ligga på 11,7att respektive 12,2 miljarder Utgiftema förecu.
direktstöden förbli iantas oförändradestort jämförtsett med år 2000. Den relativt måttfulla
kostnadsökningen mellan åren 2000 och 2010 faller till övervägande del på ökade kostnader
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påsärskilt för nötköttför spannmål och nötköttför intervention exportstödoch samt--
miljöåtgärder.bl.a.kompletterande åtgärder,ökade för s.k.kostnader

östeuropeiska länderna EU-de central- ochför2.3 Konsekvenserna av

medlemskap

CÖE-ländemakonsekvenser förBudgetmässiga2.3.1

CÖE-ländema enligt fastställdamedlemsavgiftmåste betalaMedlemskapet i innebärEU att
momsintäktervarje medlemslandssig på viss andelAvgiften grundar dels avennormer.

utgår på importenimportavgifterfrån tullar ochoch dels på intäkterBNP, avsom
samråd medeftergjorts SJVEnligt beräkningarjordbruksprodukter från tredje land. avsom

CÖE-ländemas till EU-budgetenbidragsamlade1995finansdepartementet hösten kan
Även Mahégjortsberäkningartill 2-5 miljarderöverslagsmässigt uppskattas avsomecu.

miljarder är värtstorleksordning, Det4jfr siffror i attavsnitt 2.2.2 ecu.casammager
CÖE-ländema. Om ländernassituation iutgår ifrån dagensdessa kalkylernotera att

fram tilltidenökar underjordbruksprodukterimportmomsintäkter, ochBNP av
också bidragen till EU-budgeten.medlemskapet ökar

Till dennapå EU-budgeten.faller heltgarantisektionUtgiftema förinom FEOGA:sramen
utgifterdjurbidrag. Dearealstöd ochexportstöd,för intervention,kategori hör kostnaderna

regionalstöd,strukturstöd,ingår bl.a.utvecklingssektion, varihänför sig till FEOGA:ssom
nationelladetmedfinansiering. Storlekennationellmiljöstöd dockkräver avm.m.,
lägstaoch åtgärdstyp. Dettill landmedñnansieringskravet varierar med hänsyn

för degäller bl.a.projektkostnadernal/4 de godkändamedñnansieringskravet perca av --
relativtkanmål-l-områden. Detfattigare i Sydeuropa s.k.medlemsländerna antas att

CÖE-förtillämpasockså kommersjälvñnansieringskravetvillkor vad gäller attgenerösa
detländerflesta dessa äri debudgetlägetländemas till det ansträngdadel. Med hänsyn av

Eftersom dessasatsningar krävs.dock råd detveksamt de har göraatt somegnaom
inte kommerrisk destödåtgärder frivilliga för medlemsländerna detär attär attstor

CÖE-ländema statsñnansiella skäl.tillämpas avav

CÖE-ländemakonsekvenser förPrismässiga2.3.2

För producenter

CÖE-ländema omfattning.i någon störreintePrisjämförelser förekommermellan ochEU
frånavskärmadevaritutsträckningtidigare iSkälet givetvistill dessa länderdetta är storatt

förekommit.integrundermarknadsmässigaprissättning påvärldsmarknaden i övrigt och att
andraochmed EUjämförelserförsvåratinflationårens höga har dessutomDe senaste
år 1994förjämförs2.2.5avsnittutredningvästländer. Europeiska kommissionens seI

CÖE-ländema prisermotsvarandemedjordbruksprodukterpriserna för vissa viktigareinom
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inom EU och på CÖE-ländemavärldsmarknaden. Prisrelationema mellan och EU
varierade dock beroende CÖE-avsevärt på land och produkt. Generellt låg docksett
ländemas priser år 1994 på CÖE-klart lägre nivå än priser.EU:s vissaI fall lågen
låndemas priser under VM-priset.t.0.m.

CÖE-ländemasFör visar studien producentpriservete att fritt gård ligger på 40-90% av
motsvarande EU-priser. Betydelsefulla spannmålsproducerande länder Polen, Ungernsom
och Rumänien ligger inom intervallet 56-73 %. Endast Slovenien har högre priser EU.än

CÖE-ländersDe flesta priser understeg år 1994 världsmarknadspriset fört.0.m. vete.
Exempelvis låg Visegradländemas och Rumäniens priser på omkring 80-90% VM-priset.av
Polens vetepris låg dock i nivå med VM-priset. Det bör observeras jämförelsen medatt
VM-priset gjordes på basis 1994 års prisuppgifter, föredvs. de två årens kraftigaav senaste
prisuppgång på världsmarknaden.

CÖE-ländemaFör mjölk och nötkött ligger prisnivån i lägre i förhållandeännu till EU än
vad gäller för mjölkFör intervalletvete. 21-92% försom och nötkött l2-80%. Särskiltvar
låga värden noterades i båda fallen för de baltiska länderna medan Slovenien hade de högsta
värdena. VisegradländernaFör och Rumänien ligger värdena normalt kring 40-60%. För

CÖE-ländemagriskött üäderfäköttoch ligger prisnivån i något högre för mjölkån och
nötkött, för griskött i Visegradländerna i i nivå med EU-priset.stort sett

Det bör ännu gång påpekas kommissionens utredningatt baseras på förhållandenaen år
1994 och ytterligare utjämningatt rimligen bör ske tidenunder fram tillen medlemskapet.
Det dockär troligt visst prisgap CÖE-alltjämtatt ett kommer existera mellan EU ochatt
länderna vid anslutningstillfállet, särskilt detta blir tidigt på ZOOO-talet. Omom
prisskillnaden består kommer medlemskapet i innebäraEU höjda producentpriser föratt
flera viktiga produkter, inte minst inom animaliesektom. Stora variationer föreligger dock
mellan olika länder och produkter. De högre priserna torde stimulera produktionen liksom
användningen insatsvaror vilket i sin verkar höjande på avkastningsnivåema.av tur

Om lönsamheten inom jordbruket med hjälp regleringssystem upprätthålls påettav en
relativt högre nivå inomänsett övriga näringsgrenar finns det risk obalans skapas inomatt
samhällsekonomin och blir kvar inomatt jordbruket vilka skulle kunna användasresurser
effektivare inom andra sektorer. jordbruketsFör del finns dessutom risk de högreatt
inkomsterna liksom i kommerväst kapitaliseras i form höjda fastighetspriseratt ochav- -

strukturomvandlingenatt fördröjs. Avgörande för de samhällsekonomiska effekterna av
höjda jordbrukspriser blir dock dels hur "prishoppet" blir för respektivestort land och
produkt, dels hur snabbt utvecklingen kommer gå inom övriga sektorer fram tillatt
anslutningen. långsammareJu tillväxttakten blir inom övriga sektorer ekonomin, destoav
starkare blir snedvridningseffekten i förhållande till jordbruket.

Sammanfattningsvis CÖE-ländemakan konstateras producentprisnivån iatt i allmänhet var
betydligt lägre iän EU-l5 år 1994 CÖE-då EU:s jämförelse gjordes. fallI del understegen
ländemas priser VM-priserna.t.0.m. Länderna uppvisar dock olikheter inbördesstora
varför det svårt Ävenär dra några generella slutsatseratt i övrigt. med hänsyn till den

För och mjölkvete pris fritt gård. VM-priset för framräknatâravses avdrag med ecu/vete l0ett tongenom
från exportpriset f.o.b. från Argentina. CÖE:sEU:s priser för nötkött och griskött partihandelspris. prisavser
för nötkött pris fritt gård omräknat från levande vikt.avser
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inte påsnabba långtgående slutsatser drasutvecklingen i alltförde berörda länderna bör

prisuppgifter.grundval två år gamlaav

För konsumenter och förädlingsindustri

CÖE-ländemaNågra har intesystematiska kartläggningar konsumentprisema iav
lika i frågagenomförts minstskillnaderna länderna emellan torde stora som ommen vara

reformperiodenproducentpriserna. hittills under ökatKonsumentprisema för livsmedel har
realinkomstema.snabbare inflationstakten ökningenden allmänna och snabbareän än av

priserna har ökatdvs.För producentprisema har utvecklingen varit den motsatta,
långsammare livsmedelsprisemapå höjdainflationen. deKonsumenterna harän reagerat

Vid EU-inträdeminskade animaliesektom.inköp. Framför drabbatallt har detta ettgenom
skulle inom övriga EU-länder.producentprisema i princip bli tillämpas Endesamma som
höjning prisuppgång ipriset i tillproducentledet skulle med säkerhet leda ävenenav
konsumentledet.

betydande medEn snabb anpassning till prisnivå prisgapet fortfarandeskulle ärEU:s om --
sinkonsumtion, vilket i skullestörsta sannolikhet innebära ytterligare minskad inhemsk tur

prisersätta den inhemska produktionen i lika ochhård läge medunder I ett stort settpress.
Östeuropafritt östeuropeiskavaruutbyte troligtmellan och det deVäst- är att

konsumenterna eftersomskulle föredra från framför inhemskt produceradedevästvaror
från östproduceradegenerellt har högre kvalitet motsvarande Denväst änsettvaror varor.

konkurrensfördel i form f.n. skulle såledeslägre priser östproducerade harav varorsom
delvis försvinna vid prisutjämning stället skullemellan ochöst väst. Ien
kvalitetsskillnadema bli val.avgörande för konsumenternasmera

En höjning direktkonsumtion,producentprisema till höjda priser på allleder, förutomav
även till höjda råvaruinköpenpriser för förädlingsindustrin. prisuppgång pågenerellEn

CÖE-låndernasskulle kunna få förädlingsindustri.allvarliga negativa förkonsekvenser
Denna industri f.n. befinner sig i lägebrottas med ochbetydande lönsamhetsproblem ett
med behov kapital för investeringar omfattandenödvändiga ochklara allastort att enav
omstruktureringsprocess för livsmedelssektor.bli konkurrenskraftig med västländemasatt

CÖE-ländernasVid integreringsnabb jordbrukssektorer i CAP skulleen av
CÖE-ländemaförådlingsindustrin i högre råvaruprisemaomgående tvingas betala deatt

inom igäller konsumenternas köpkraft irelativt lägre västEU. P.g.a. öst änsettsom
kommer industrin för höjdasakna möjligheter fullt sig dekompenseraatt utatt
råvaruprisema fall tillhöjda produktpriser. i kunna ledaskulleDetta sämstagenom

CÖE-ländernasutslagning tilldel förädlingsindustri eller i fallbästa attstorav en av
industrin föraldrigöverlever möjligheter de krävsbyggaatt sommen ges upp reserver
framtida investeringar. försådan negativa återverkningarutveckling i sin fåEn skulle tur
avsättningsmöjlighetema inom primärproduktionen.

Sammanfattningsvis skulle prisutjämning EU-nivå sådanpå råvaror tillen om en-
CÖE-ländemasprisskillnad existerar vid anslutningstidpunkten på såvälverka hämmande-

exportmöjligheter och den inhemska förbrukningen på förädlingsindustrinssom
utvecklingsmöjligheter. stegvis finnsOm däremot anpassningen till prisnivå skerEU:s
bättre möjligheter övrigalivsmedelssektom ikan utvecklas taktatt somsamma

ekonomin.samhällssektorer. Därigenom olika iundviks snedvridning mellan sektorerockså
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2.3.3 Produktionsbegränsningar

Medlemskap i innebär vid oförändradEU CAP de tio central- och östeuropeiskaatt
länderna underkastas olika förEU:s produktionsbegränsningar. Sådana finnssystem system
i huvudsak inom följande områden: spannmål, oljeväxter och proteingrödor baseraler för
beräkning arealstöd och ersättning för arealuttag, mjölk och socker produktionskvoterav

och fårköttnöt- bidragsrätter grundade på vissasamt djurtäthetskriterier. iförutsättsDet
CÖE-ländemadenna utredning kommer iöverta CAP hela dess nuvarandeatt att

omfattning, dvs. inklusive arealstöd, djurbidrag och arealuttagssystem.

Dessutom finns inom vissa andra sektorer regleringar innebär produktionenattsom
begränsas på olika sätt, exempelvis inom vinsektom och inom frukt- och grönsakssektom

CÖE-ländema.kvalitetsbestämmelser. Dessa kommer också bli gällande försystem att
Kvalitetsnormer varierande omfattning finns för övrigt inom de flesta varuområden. Enav

CÖE-ländemaviktig restriktion för redan före medlemskapet begränsar dessaannan som
CÖE-länderländers exportmöjligheter till EU-15 Sanitäraär EU:s Vissaregelverk. i daghar

inte möjlighet utnyttja sina kvoter inom för Europaavtalenatt inteländernaattramen g.a.
uppfyller SanitäraEU:s normer.

Storleken ovannämnda produktionsbegränsningar bestäms i samband medav
medlemskapsförhandlingarna mellan ochEU respektive kandidatland. Vid tidigare
anslutningar har från EU-sidan utgått från grundprincipen produktionskvoter,man att
basarealer skall baseras på historiska data. princip har hävdatI produktionenm.m. attman
skall opåverkad förväntat medlemskap. slutskedetI det alltidett är dockvara av en
förhandlingsfråga långthur bereddär sträcka sig från respektive nåsida föratt attman parts

uppgörelse.en

Med hänsyn till de svängningarna i produktionen 1990-taletunderstora kan bli svåraredet
CÖE-ländemasän vanligt hitta "normal" produktionsnivä. Frånatt sida kommeren man

med all säkerhet försöka få tillgodogöra sig såatt produktion möjligt, kanske destor som
produktionsvolymer CÖE-hade före reformperiodens början. Eftersom samtligasom man
länder ansökt medlemskap kommer producenterna där mottagliga för signalerom att vara
från EU sådant rör marknads- och stödvillkoren tidenunder fram till medlemskap.om som
Det kan alltså förväntas bl.a. pågåendeden diskussionen CAP:s framtid iatt hög gradom
påverkar CÖE-ländemaoch kommer påverka produktionens omfattning och inriktningatt i
redan innan medlemskapet förverkligas.

Produktionsförhållanden för spannmål. olieväxter och proteingrödor

För få någon uppfattningatt storleken de sektorer med tillämpning nuvarandeom av som av
regelsystem kommer bli föremål för produktionsbegränsningaratt redovisas nedan vissa
areal- och produktionsdata. förstaDen tabellen arealema för spannmål, oljeväxter ochanger
proteingrödor vilket tjänakan underlag vid uppskattningen de framtidasom av
basarealerna. Den andra tabellen avkastningsvärdena vilka torde få betydelse bl.a.anger
vid fastställande arealstödet.av
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haannmål och rotein rödoroleväxterArealer tusenför s

ProteingrödorOljeväxterSpannmålLand
M32 1.9251‘2§2lm 12%M2BEEQ

394386550370570860084818377Polen
63163574472465281029412805Ungern
7158250249121175017501662Tjeckien
68431058765870860818Slovakien
38332132125 111Slovenien

663116506129666328 59505978Rumänien
5487600505261230022822150Bulgarien
9119611103311781006Litauen - 31512489 595666Lettland -

31360320396Estland ---
T51119027422308246424739 24400CöE-10 23983Totalt

spannmål oljeväxter ton/lgochAvkastningsvärden för

OljeväxterSpannmålLand
fiPl"ill19‘ZéH§2

2,32,02,83,32,63,2Polen
2,11,62,04,63,95,5Ungern
2,32,12,84,54,7 4,1Tjeckien
2,21,82,35,14,35,2Slovakien
2,41,72,05,65,14,2Slovenien
1,21,21,03,02,93,1Runänien
1,71,21,84,03,04,4Bulgarien

1,31,72,52,0Litauen 3,0
1,01,42,01,82,4Lettland
0,71,02,11,62,4Estland

1 91,51,83,53,0CöE 3.7Totalt

Ökade1994.1989 och Tvärtomårenmellanspanmålsarealen ägdeminskningIngen rumav
Tendensen2000.till ärframskeförändringar väntasarealen och inganågot större var

CÖE-länderna Lettland ochEstland,förundantagmedenskildalikartad flestaför de
spannmälsproducenter. Denregionens minsta storatillhörSlovenien vilka dock

tillskrivasfår helt1990-taletdelenförstaproduktionsvolymen underminskningen avav
förbasarealensammanlagdadentroligtfår såledessjunkande avkastningar. Det attanses

milj ha.24ligga i närhetenspannmål kommer att av

reformperioden.något underarealemadäremotproteingrödor minskadeoljeväxter ochFör
ocholjeväxterförheller2000.till år IntearealenökningoljeväxterFör ävenväntas aven

Enligt desvårigheter.några störreinnebärabasarealenfastställandetproteingrödor torde av
fastställasavkastningsnivåochbasarealskulleärs CAP-reformför 1992regler gälldesom

tidsperiod. Sammaangivenvissproduktionen underhistoriska data förgrundval enav
Österrike. reglerVilkaFinland ochSverige,vid anslutningenockså gällaregler kom att av

CÖE-ländema samband medifår bestämmasförgällakommer attsom
BlairiledEUsammanhang kan nämnasdetta ettmedlemskapsförhandlingarna. I att som

sigåtogUruguayrundan,islutuppgörelsenföregickvilkenmed USA,House-uppgörelsen
Blairmilj House-ha.5,1 Ioljeväxtarealen tillstödberättigadebegränsa denatt ca

anslutning EU-vidjusterasareal skallockså hur dennareglerasuppgörelsen nyaav
medlemmar.

emellan.kraftigt ländernadessavarieraravkastningsvårdenframgår tabellenSom överav
mellanavkastningnedgången ikraftiga allmännainträffadevariationer dendessaFörutom

förunderlagskall bildaavkastningsnivâeråren 1994. Fastställandet de1989 och somav

Prognos kommissionenenligt Europeiska
Prognos kommissionenenligt Europeiska
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beräkning arealersättningen kan därför förväntas bli de svåraste frågorna ilösaav atten av
de kommande medlemskapsförhandlingarna. fastställaAtt basarealen torde vara mera
problemfritt med hänsyn till variationema i arealstorlek inte varit likaatt stora.

Produktionen sockerav

Nedanstående tabell produktionen betsocker, vilket tjänakan vidunderlaganger av som
uppskattningen produktionskvotema för socker.av

Produktion socker tusen tonav 2.09268m: EA 1994
Polen 1730 1329 1650
Ungern 540 507456
Tjeckien 567 375 370
Slovakien 188 167122
Slovenien 21 23 40
Rumänien 778 350 405
Bulgarien 74 8713
Litauen 96 6364
Lettland 33 16 14
Estland 0 0 0-

CÖE-10Totalt 4027 2747 3303

Tabellen visar produktionen socker gick kraftigtganska 32%att underav ner
CÖE-länder.reformperioden. Tendensen likartad i samtliga Från sidaEU:s räknarvar man

med viss återhämtning kommer fram till åratt äga 2000, intedock såatten en attstorrum
den kan kompensera hela nedgången under reformperioden. framgåttSom tidigareav

CÖE-ländemaavsnitt dockiväntas balans på sockermarknaden istort helhet.sett som
Eftersom inget nämnvärt överskott uppståväntas och produktionen inte återgåheller väntas
till sin gamla nivå, borde det inte bli något fastställastörre problem produktionskvotatt en
på nivå ungefär den förväntade framtida produktionen.motsvararen som

Produktionen mjölkav

I nedanstående tabell redovisas produktionen mjölk vilket tjänakan ledning vidav som
uppskattningen de framtida produktionskvoterna för mjölk.av

Produktion mjölk tusen tonav
mm my m:

Polen 16404 11920 14000
Ungern 2862 2000 2670
Tjeckien 4991 3197 3014
Slovakien 2055 820 1276
Slovenien 601 562 673
Rumänien 3323 3000 3100
Bulgarien 2135 1135 1575
Litauen 3235 1660 2209
Lettland 1976 937 1187
Estland 1277 772 883

CÖE-10Totalt 38859 26003 30587

Som framgår tabellen gick mjölkproduktionen kraftigt reformperiodenmycket underav ner
CÖE-länder.i samtliga Enligt statistikEU:s sjönk miljtotalproduktionen med 13närmare

33% under perioden 1989-1994.ton Enligt statistikOECD:s uppgick produktionendock
år 1994 till 28 milj 2dvs. milj enligt påskillnadän EU. Denna beror heltton, tonca mer
olika produktionssiffror för Rumänien, produktion år 1994 enligt tillOECD uppgickvars

Prognos enligt Europeiska kommissionen
Prognos enligt Europeiska kommissionen
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5,2 milj nedgång iPreliminära produktionsuppgifter från tyder påOECDton. en svag
CÖE-produktionen Tillgängliga förunder år 1995 jämfört året innan.med prognoser

ländema inte till tiders produktionssiffrorhelhet tyder på någon återgång gamlaattsom
Återhämtningenkommer hinna gå ifram till år 2000. snabbast Polen,äga väntasatt rum

Ungern, Slovenien Rumänien efter ioch medan övriga länder släpa ävenväntas
fortsättningen.

Att förutse storleken de framtida mjölkkvotema svårt. kraftiga nedgången i allaär Denav
CÖE-länder, CÖE-ländemasolikheterna statistik, önskan ökamellan länderna, osäker att
självförsöijningsgraden, önskan hålla överproduktionen sådana faktorerEU:s äratt nere

kommer ha betydelse i framtida medlemskapsförhandlingama. Till dettadeatt storsom
kommer hänsyn till de administrativa innebära medproblem det skulle hanteraatt ett system
mjölkkvoter i länder där jordbruksföretag mjölkproduktionantalet med mycketär stort
samtidigt det genomsnittliga företag lågt, synnerhet gällerantalet kor dettaär Isom per
Polen.

Produktionen och fårköttnöt-av

Produktionen fårköttoch stöds inom med djurbidrag.nöt- DenEU ett systemav genom
CÖE-ländemasärskilda produktionen nötkött inom har dock helt andra traditioner änav

inom EU. nötköttsproduktion förekommit tidigare i utgjortDen har huvudsaksom en
biprodukt till mjölkproduktionen kvalitet jämförtoch köttet har varit låg medav
västeuropeiska förhållanden. haftöstländerna har generellt både lägreI nötköttet sett
anseende och lägre pris griskött. Användning särskilda köttraser avseddaän t.ex. av
uteslutande för köttproduktion har tidigare förekommit omsvängningknappast alls. En är

CÖE-ländemadock på iväg med sakta ökande intresse för särskild köttproduktion.ett
Eftersom intedet finns någon historisk produktion på vad gäller hållandepekaatt av
köttdjur svårigheterkan uppstå med förhandlingarna tilldelning bidragsrätter.avom

2.3.4 Struktur-, regional- och miljöstöd

Medlemskap i innebär ocksåEU de östeuropeiska möjlighetcentral- och ländernaatt attges
del olikaEU:s stödåtgärder inom miljöpolitiken.struktur-, regional- Sådanaochav

åtgärder frivilliga förär medlemsländerna och berör inte bara jordbruket kan ävenutan
syfta till förbättra situationen inom vissa särskilt angivnaandra samhällssektorer. Endastatt
åtgärdstyper får omfattas stödsystemet. exempelvis regionerkan gälla medDetav
tillbakagående industriell verksamhet infrastruktur,och hög arbetslöshet, underutvecklad
underutvecklat jordbruk, åldersstruktur områden med glesbygds- ellersamtogynnsam

CÖE-ländemasmiljöproblem. kommissionens "strategipapper" integreringenI avom
jordbruk i pekas särskiltEU behovet stödåtgärder inom regional-struktur-, ochav
miljöområdena.

Som tidigare avsnittnämnts under 2.3.1 krävs, tillämpningmed nuvarande regler,av
nationell medfinansiering för dessa stödåtgärder. nationella medfinansieringskravetDet
varierar med hänsyn till land/region åtgärdstyp. Klassificeringoch stödâtgärderna skerav

70Dessa stödformer behandlas i huvudsak inom för under KomiCAP.3expertgruppramen
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efter olika s.k. mälområden 1-6. högsta andelen EU-bidragDen till fattigastedeges
medlemsländerna, i Sydeuropa. Avgränsning målområdena sker bl.a.t.ex. med hjälpav av
nationella och/eller regionala BNP-mått i relation tillsätts genomsnittliga BNP-värdensom
för hela EU. Om länder med låga BNP-värden ansluts till kommerEU BNP-nya
genomsnittet för i sin helhetEU sjunka och vissa de länder/regioner f.n. liggeratt av som
under för vissgränsen stöd kan hamna ovanför denna gräns. Resultatet skulletypen av
därför med tillämpning nuvarande regelverk bli EU-bidragen till de nuvarandeattav- -
medlemsländerna försämrades.

Med hänsyn till det generella kravet på medfinansiering från medlemsländerna minst ca-
CÖE-ländema1/4 kostnaderna det dockär tveksamt med nuvarandeav om- -

statsñnansiella begränsningar kommer rådha utnyttja möjligheterna till dessaatt att-
stödformer.

förtjänarDet slutligen påpekas reglerna för stöd inom dessa sektorer har ändrats iatt
samband med EU:s utvidgningar. Mycket talar för så kommersenaste ske vidävenatt att

utvidgning med länderna i central- och Östeuropa.en

CÖE-ländema2.3.5 Administrativa konsekvenser för

Anslutningen CÖE-länderna.till EU ställer också krav på de administrativa isystemennya
Krav på omfattande statistiskt underlag ställs exempelvis i fråga produktion och priser,om
vilket säkert kan förorsaka hel del problem inte minst med tanke på det antaleten stora
småföretag CÖE-länderinom jordbruket i vissa länder. har flestaDessutom de inteännu
hunnit Ävenbygga fungerande marknader för jordbruksproduktema. övriga delarupp av
infrastrukturen uppvisar brister vilket bl.a. kommer försvåra fungerandestora att ett
interventionssystem. Administrationen de olika stödsystemen innebär krav i frågastoraav

registrering och kontroll stödmottagama. minst torde kvalitetskontrollenInteom av
CÖE-ländema.förorsaka problem för Den successiva förskjutningen inom från prisstödEU

till direktstöd och inkomststöd ställer också ökade krav på administrationen.

Administrationen mjölkkvoter, arealstöd och djurbidrag exempelär pä regleringarav som
sannolikt kommer förorsaka särskilda problem. Somatt exempel kan nämnas antaletatt
mjölkproducerande företag i Polen med till företagkor lär uppgå tilltre runtupp per en
miljon. Liknande problem torde uppkomma då det gäller genomföra påstödsystemEU:satt
nötköttsområdet djurbidragmed kopplade till vissa djurtäthetskriterier. Stödsystemet för
spannmål och oljeväxter ställer krav på fungerande för fastighetsregistrering ochett system
övervakning. Systemen för fastighetsregistrering förär närvarande under uppbyggnad i
CÖE-ländema långt ifrånär fullbordade. de olikaI EU-regleringama finns i många fallmen
tidsfrister inbyggda måste respekteras för utbetalning stöd skall kunna ske.att t.ex.som av
Detta ställer krav fungerande administrativa rutinerstora i medlemsländerna. Det är

CÖE-ländematveksamt klarar dessa krav i dagsläget.om

Sammanfattningsvis CÖE-ländemakan konstateras genomförande i de olikaatt ett av
regleringssystemen på jordbruksområdet för närvarande skulle innebära betydande problem
för de berörda länderna. börDet dock framhållas olikheter föreligger ländernaatt stora
emellan och vissa länder sannolikt förbereddaäratt andra.änmer
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CÖE-ländemaikonsumtionsutvecklingenochproduktions-för2.4 Prognoser

utvecklingstendenserAllmänna2.4.1

vissa hängerCÖE-ländema vilkafaktorerradpåverkasiProduktionsvolymen avenav
Bland dedetta.oberoenderelativtandramedan ärEU-medlemskapetmed avsamman

olikaomfattningenprisnivån i EU,kan nämnasmedlemskapet avpåverkasfaktorer avsom
formerolikam.m.miljöstödoch samtstruktur-regional-,djurbidrag,arealstöd,EU-stöd

sockerkvoterochmjölk-arealuttag,eventuelltbasarealer,produktionsbegränsningarav
medhängerdirektintefaktorerBlanddjurhållningsregler. sammansomsamt

ocksådärmedochinsatsvarorförkostnadernakanmedlemskapet nämnas
jordreformer,pågåendestrukturförhållanden,jordbruketsavkastningsniväema,

förmarknadensituation,förädlingsindustrinsfunktion,fastighetsmarknadens
utbildningsnivåjordbrukarnaskreditmöjligheter,transportväsende,jordbruksprodukter,

dessaproduktionenpåeffektensamladeförutse densvårtmycket avDet är attm.m.
jordbruketsfrågaiområden,på flerautvecklingen t.ex.synnerhetfaktorer, i omsom

framhållassärskiltbörosäker. Detmycketförädlingsindustrin, ärochstrukturförhållanden
CÖE-ländema ochinbördesolika attmellan destarktvarierarförhållandenaatt

emellan.ländernaolikablirocksådärförproduktionsförändringarförförutsättningarna

förändraskonsumentpiisemahurberoendeframför alltkonsumtionen ärUtvecklingen avav
Övriga faktorerutveckling.producentprisemasmed somvilket delvis hänger samman

direkti sin ärvilketallmänhetiinkomstutvecklingen turkonsumtionsnivån ärpåverkar
produktionenförPå sättutvecklingen.ekonomiskaallmännarelaterat till den somsamma

tilllandfrånstarktvarierarkonsumtionsförändringarnaförförutsättningarnagäller ävenatt
land.

CÖE-ländema mycketärikonsumtionenochproduktionenframtidablir denSlutsatsen att
medsammanhängersådana ettbådeomständigheter,radsvårbedömbar somg.a. enp.

enskilti varjeutvecklingenmedsammanhängersådanaochEU-medlemskapframtida som
därförmåsteländeri dessakonsumtionenochproduktionenförsig.land för Prognoser

försiktighet.myckettolkas med stor

vaniområdekonsumtionsutvecklingenochProduktions-2.4 2 per

CÖE-lånder 2000årtillsamtligaikonsumtionsutvecklingenproduktions- ochförPrognoser
1995.decemberfrån"Strategipapperet"ikommissionenEuropeiskagjortsoch 2005 har av

osäkerpåvilarnaturligtvilkasiffrorhypotetiska2010 vissaför årfinnsDessutom nog
CÖE-lånder ochsamtliga2000 förårEU-medlemskapförutsätter"Strategipapperet"grund.

Även jordbruksministerietbrittiska2005.till årframövergångsperiodfemårigmed en
hypotetiskförprodukterantalbegränsatförgjortMAFF har enettprognoser

förharBerkum/Terluin presenterat2000.år prognoserungefär Vananslutningstidpunkt
bliockså förutsätts2000 vilketårgällandeVisegradländemaförflera viktiga produkter

redovisatAAFC harjordbruksministerietKanadensiska enanslutningen.tidpunkt för
2000.årspannmålsområdet tillförprognos
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I det följande redovisas sammanställningar över produktion, konsumtion och varubalanser
historiska siffror förprognoser vissasamt viktigare åren 2000 och 2005.varugrupper
Följande förkortningar för de redovisade produktionsuppgiftema/prognosaltemativen
tillämpas:

OECD OECD:s preliminära produktionsuppgifter för år 1995
EU Europeiska kommissionens prognos
EU arealuttagutan Europeiska kommissionens för år 2000 arealuttagprognos utan
EU 15% arealuttag Europeiska kommissionens för år 2000 med 15%-igtprognos
arealuttag
MAFF lågt MAFF statiska prognosaltemativ för år:s 2000
MAFF högt MAFF dynamiska prognosaltemativ för:s år 2000
AAFC AAFC:s på spannmålsområdetprognos
vanB/T 1989 prod Berkum/Terluins baseratvan på 1989 års produktionsnivâprognos
vanB/T 1/2 EU prod Berkum/Terluins baseratvan på hälftenprognos EU:sav
produktivitet
vanB/T EU Berkum/Terluinsprod baseratvan på EU:s produktivitetprognos

Spannmål

;Spannmål CÖE-10 milj ton
1989 1994 1995 2000 2000 2000 2000 2000 2005OECD EU utan 15%EU lågtMAFF högtMAFF AAFC EUarealuttag arealuttag

Produktion 88,3 74,0 76,6 85,7 80,1 78,9 117,9 105,0 89,6Konsuntion 91,0 72,7 79,6 79,6 90,6- 89,5 97,8 82,1.Balans -2,8 1,3 6,1 0,5 -11,7- 28,1. 7,2 7,2

Alla förutser ökningprognoser produktionen fram tillen år 2000av jämfört med den
låga nivånextremt i mitten l990-talet. Variationemaav år dock betydande. Dessa

variationer återspeglar olika antaganden i fråga brukad areal, arealuttag ochom
avkastningar. Den största spånnvidden 40 milj återfinnston mellanca MAFF båda- :s-alternativ det statiska alternativet förutsättervarav återgång till historiska nivåer för
perioden 1988-1991. Produktionen enligt MAFF s.k. statiska alternativ förefaller:s dock
något lågt räknat. MAFF dynamiska alternativ förutsätter:s avkastning isamma som
motsvarande EU-länder vilket innebär mycket hög produktionsnivâ.en MAFF båda:s
alternativ kan således sägas ytterlighetsvårdenrepresentera för produktionen.

Även de olika för konsumtionenprognoserna uppvisar skillnader.stora Alla förutser dock
ökning jämfört med situationenen år 1994. MAFF prognosaltemativ innebär i båda fallen:s
återgång till högaen konsumtion råddesamma i slutet 1980-taletsom medan EU ärav

betydligt försiktigare i sin bedömning. Den kanadensiska innebär såväl högaprognosen
produktions- konsumtionsvärden. Påsom grund de skillnaderna istora frågaav om
produktion och konsumtion kommer även varubalansema uppvisa betydandeatt spännvidd.Även i detta fall föreligger den största spännvidden mellan MAFF båda alternativ. De:s
flesta prognosaltemativen pekar i riktning visst CÖE-produktionsöverskottmot ett inom
låndema helhet år 2000. Påsom grund den mycket spånnviddenstora mellanav de olika
alternativen är det dock svårt dra någraatt säkra slutsatser den framtida produktionenom
och konsumtionen. Ett antal kombinationsscenarierstort fulltär tänkbara med mycket
varierande resultat i fråga varubalansen följd.om som
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ochproduktions-framtidarealistiskadenbedömningförunderlagfå störreFör avettatt
Berkumutförtsprognosscenarierde vanredovisaskonsumtionsnivån även avtre som

fyratill debegränsasTerluinsBerkums2.2.2.avsnitt Van prognoserTerluin se
förförutsättningarnastudera attändå intressantär attVisegradländema g.a.p.men

fall MAFF:siväljs dettajämförelsematerialSomrelativtredovisas noggrant.kalkylema
Visegradländema.bl.a.särredovisardessakalkyler attg.a.p.

CÖE-4 miljSpannmål ton 20002000200020002000199519941989 lågt högtMAFFMAFFvanB/TvanB/TvanB/TOECD
prodprod EUWprod EU1989

70,648,349,345,254,447,044,254,4Produktion 51,552,537,237,237,243,754,4Konsumtion - 19,1-4,212,18,017,20,50Balans -

variationer.uppvisarVisegradländemaÄven storafyrai deproduktionenförprognoserna
dynamiskaför MAFFundantagmedmilj50liggerprognosaltemativen tonflesta runtDe

sig avsevärt.skiljerkonsumtionenförväsentligt högre. Prognosernaliggeralternativ som
MAFF-förutsätterkonsumtionsminskningfortsattTerluin förutserBerkumMedan envan
sigåterspeglarskillnaderEU-nivå. Dessanormaluppnårkonsumtionenattprognoserna

vidTerluinsBerkumsVan gerrespektive prognoserförvarubalansemaockså i prognos.
samtligaochtabellenförstai denredovisas avsersommed dejämförelse somprognoser

medalltframförhängerCÖE-länder, överskottsvolymer. Detta sammanförhållandevis höga
1994medjämförtsjunkafortsättaskallförbrukningen attinhemskadenförutser attatt man

års värden.låga

Oljefrö

CÖE-10 milj tonOljefrö
20052000200019941989
EU15%EUEU utan

arealuttagarealuttag
4,94,65,13,64,5Produktion 4,24,24,23,33,9Konsuntion 0,70,40,80,20,5Balans

årsituationenmedjämfört2000årtillproduktionsökningvissinnebärberäkningarEU:s en
produktionenÄven skullearealuttag%-igt15vidinte tillämpas.1989 arealuttag ettom

inågotökaockså kommaKonsumtionen att1989.årnivå antasåtergå till somsamma
heladenkraftigtsåintedockreformperioden, attföre uppsugertill lägetförhållande
Berkumsnedanredovisasjåmförelsematerialvisstfå vanproduktionsökningen. För ettatt

från EU.motsvarandemedjämförtVisegradländemaför prognoserTerluins prognoser

CÖE-4 miljOljefrö ton
200020002000200019941989

EU utanvanB/TvanB/TvanB/T
arealuttagprodprod EU%prod EU1989

3,32,32,13,02,23,0Produktion 2,62,22,22,21,92,4Konsumtion 0,70,1-0,10,80,30,6Balans

alternativdetmellanspännviddrelativt somTerluins storBerkumsVan gerprognoser
Ävenalternativen.övrigaproduktion och de1989 årsåtergång tillbygger på

eftersomalternativetförstnämndaenligt detförhållandevisblirproduktionsöverskottet stort
nivån.gamlaåtergå till densamtidigt beräknasintekonsumtionen
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Socker

CöE-10Socker milj ton
1989 1994 2000 2000 2000 2005

lågtEU MAFF högtMAFF EUProduktion 4,0 2,7 3,3 3,6 5,6 3,5Konsumtion 4,2 3,4 4,1 4,1 3,7 3,9Balans -0,2 -0,7 -0,8 -0,5 1,9 -0,4

Samtliga med undantag för MAFF dynamiskaprognoser alternativ indikerar underskott:s ett
på sockerområdet i storleksordningen 400 000 800 000 år 2000. MAFF:ston dynamiska-
modell innebär framför allt avsevärt större produktion än vad förutsesen enligt desom
andra alternativen. Konsumtionen däremot tämligenär lika enligt de olika alternativen. Van
Berkums CÖE-4Terluins för jämfört med MAFF:sprognoser motsvarande prognoser

nedanstående resultat.ger

tonCÖE-4Socker milj
1989 1994 2000 2000 2000 2000 2000 2000

EU vanB/T vanB/T lågtvanB/T MAFF högtMAFF
1989 prod EU prod prodEU

Produktion 3,0 2,3 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 4,4Konsumtion 2,9 2,3 2,7 3,1 3,1 3,1 2,8 2,3Balans 0,1 0 0 -0,3 -0,3 -0,1 0,2 2,1

Van Berkums Terluins olika ligger generellt på högre nivåprognoser sett än de övrigaen
Detta gäller både sifffromaprognoserna. för produktion och konsumtion vilket resulterar i

visst Övrigaunderskott på marknaden. MAFF dynamiskautom alternativ iprognoser :s ger
marknadsjåmviktstort sett på sockerområdet. Sistnämnda alternativ inte oväsentligtettger

överskott.

Mjölk

Produktions- och konsumtionsprognoser CÖE-områdetavseende mjölkråvara för i sin helhet
finns endast tillgängliga från EU. MAFF har redovisat för produktionprognoser av
fárdigvaroma smör och skummjölkpulver. Van Berkum Terluin har redovisat prognoser
för produktion mjölkråvara, bara för Visegradlåndema.av men

CÖE-10Mjölk milj ton
1989 1994 1995 2000 2005

OECD EU EUProduktion 38,9 26,0 27,9 30,6 32,1Konsumtion 34,5 25,6 28,9 29,5-Balans 4,4 0,4 1,7 2,6-

CÖE-4Mjölk milj ton
1989 1994 1995 2000 2000 2000 2000

OECD EU vanB/T vanB/T vanB/T
1989 prod prodEU prodEUProduktion 26,3 17,9 17,2 21,0 25,6 19,6 20,3Konsumtion 23,6 18,0 20,2 25,6 25,6- 25,6Balans 2,7 -0,1 0,8 0 -6,0 -5,3-

Råsocker Van Berkum/Terluin har redovisatavses. vitsocker vilket omräknats till râsocker med
multiplikation med faktorn 1,09.
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1989 årstillåtergångalternativ medTerluinsBerkumsSamtliga utom vanprognoser
inte kommerreformperiodenföretidenfrånproduktionssiffromapekarproduktion mot att

2005årberäkningar kommer även attEnligtprognosperioden. EU:sinomuppnås manatt
förutses däremotkonsumtionenfrågaproduktionsnivå.1989 års Iefterligga långt enom

2000årkonsumtionenberäknasTerluinEnligt Berkumåterhämtning.snabbare van
bedömningi sinförsiktigarenågotdocksiffror.1989 års EU äröverstiga avt.o.m.

någraprognosalternativen pekartillgängligade motåterhämtning.konsumtionens Inget av
BerkumsTvåöverskådlig tid.inommjölksektominomöverskottsproblem vanavstora

uppstå.mjölk kanunderskotti ställetscenarier pekarTerluins attmot

Nötkött

CÖE-10Nötkött tontusen
2005200020002000199519941989

lågt högt EUMAFFMAFFEUOECD
2009400023001693133014011990Produktion
140623002000158714001748iKonsumtionon - 60317003001061242Balans -

produktionengällervadåterhämtning skefullständigingenkommer attEnligt EU:s prognos
obetydligtintedåår 2005tillskeförväntas däremot2000.till år ettnötkött Dettaav

inte förväntaskonsumtioneninhemskainträffa denkanproduktionsöverskott attp. g.a.
detsynnerhetiproduktionen. MAFFutsträckningiåterhämta sig prognoser:ssomsamma -

produktionsåvälökningbetydandealternativet pekardynamiska sommot aven-
följandescenarierolikaTerluinsBerkumsär 2000.till Vankonsumtion redan ger

resultat.

cöe-4Nötkött tontusen
200020002000200020002000199519941989

vanB/TvanB/Tlågt högt vanB/TMAFFMAFFEUOECD
prodprodprod W EU1989 EU

11331057137924001400913787 7651170Produktion
969960960140013009677881115Konsumtion - 164974191000100-5455 -1Balans -

produktionenÄven återhämtning förscenarier pekarTerluinsBerkums mot avenvan
Berkum/Terluinsenligt P.g.a.MAFF.mindre storlek2000 i änårnötkött till än vanom

dessaresulterarproduktionenutvecklingengälleroptimistiska vadnågot avprognosermer
visst underskott.förutserskillnad fråntill EUi överskottberäkningar ettsom

Griskött

CÖE-10Griskött tontusen
20052000199519941989
EUEUOECD

47804558443840215497Produktion
4783459740935094Konsumtion - -3-39-72403Balans -

förnågraredovisarTerluinBerkum separatasig ellerMAFFVare prognoservan
ochmellanjämförelser EU:sNågragriskött.konsumtionenproduktionen och prognosav

iuppgångvisspekarinte EU-prognosensåledes kunnat göras. motmaterial har enannat
återhämtning väntasfullständignågonkonsumtionen, dockproduktionensåväl attutansom

tillledervilketproduktionennågotöka änKonsumtionen2005.fram till år väntasske mer
1995 tyderför årproduktionssiffrorpreliminäraproduktionsunderskott. OECD:svisstett
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dock pi snabbare återhämtning produktionenen än vad förutsettsav i EU:ssom prognos,
vilket kan tolkas så EU-prognosenatt underskattat takten i återhämtningen något.

Fjäderfákött

Fjäderfäkött CöE-10 tusen ton
1989 199/o 2000 2005

EU EUProduktion 1754 1291 1721 18/03Konsumtion 1426 1266 1537 1657Balans 328 25 184 186

Liksom för griskött finns endast EU:s tillgänglig. Inte helleregen i detta fallprognos kan
således några jämförelser göras med prognosmaterial.annat EU-prognosen tyder dock på enrelativt snabb återhämtning både i fråga produktion och konsumtion vilketom beräknas leda
till produktionsöverskottett i storleksordningen CÖE-ländema200 000 inomton redan år
2000.

Sammanfattning Droduktions- och konsumtionsutvecklingenav

Ett genomgående drag hos de flesta de prognosaltemativ varit tillgängligaav för dennasom
studie är återhämtningenatt inom vegetabiliesektom gåväntas snabbare inomän
animaliesektorn. De f.n. höga VM-prisema inom spannmåls- och oljeväxtområdena bidrar
förmodligen till denna utveckling. Samtidigt väntas dock inte den inhemska förbrukningen
öka i takt beroende på konsumentprisemasamma att fortfarande kommer högaatt vara
jämfört med tiden före de ekonomiska reformema. Denna slutsats gäller både ochvete
foderspannmål. Resultatet denna obalans blir produktionsöverskottav ett i förhållande till
efterfrågan inom vegetabiliesektom. Enligt EU:s skulle överskottet spannmål iprognos avCÖE-ländema kunna uppgå till 6 milj år 2000 ingaton restriktionerca läggs påom
produktionen.

Inom animaliesektom särskilt mjölkområdet återhämtningenväntas gå långsammare.- -
Visst överskott förväntas dock för nötkötts- och fjäderfåköttsområdena denp. g.a.
eftersläpande konsumtionsutvecklingen. För griskött väntas dock inte något överskott.
Enligt preliminära uppgifter från OECD förefaller dock tillväxten produktionen inomav
grisköttssektom gå snabbare än väntat, vilket kan innebära takten i återhämtningenatt

Ävenunderskattats. griskött skulle alltså kunna bli överskottsområde.ett På mjölkomrädet
förväntas i balansstort kommasett råda.att

Flera faktorer påverkar produktionens storlek. Hit hör framför allt produktivitets-
utvecklingen. En snabb produktivitetsökning i länder med f.n. låg avkastning stormen
produktionspotential, Polen ocht.ex. Rumänien, skulle snabbt kunna få betydande
konsekvenser för CÖE-områdetproduktionens storlek i helhet. En avgörandesom annan
faktor är takten i Ävenstrukturrationaliseringen. i detta fall år utvecklingen i de två ovan
nämnda länderna särskilt betydelsestorav deras jordbruksarealer.storap. g.a.

Helt avgörande för konsumtionsutvecklingen blir inkomstutvecklingen i samhället. Vid en
snabb tillväxt i ekonomin kommer också efterfrågan på livsmedel öka vilket särskiltatt
kommer animaliesektomatt och därmedgynna indirekt även produktionen av
foderspannmål. Ytterligare viktig faktor för efterfrägepotentialenen både inhemsk-förbrukning och blir utvecklingenexport inom förädlingsledet, inte minst vad gäller-
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påverkarochproduktioneniflaskhalsmycket somf.n. storkvalitetsaspekten. ärDetta en
synnerhetipåochmarknaden exporten,inhemskapå denbådeförsäljningsmöjlighetema

animalieprodukter.vad gäller

EUutvidgningEU-marknadenochför CAPKonsekvenser av2.5 enav

österut

konsekvenserMarknadsmässiga2.5.1

imarknadseffektensamlade ettvaruområden denvissaförredovisasföljandedetI
konsumtionCÖE-lO-ländemas ochproduktionblir resultatetEU-25hypotetiskt omsom

prognosalternativantaletochUrvalet2000.årEU-l5försiffrormotsvarandetill avläggs
funnitsalternativvilkapåberoendevaruområdenaolika somdemellannågotvarierar

fall.enskiltvarjeiredovisalämpligavaritochtillgängliga attmest

Spannmål

spannmål:frågaredovisas iprognosaltemativfyraFöljande om

CÖE-IOdelsEU-l5,i delsutvecklingenförEU:s prognoser0
CÖE-lOdelsEU-l5,för delsAAFCjordbruksministerietsKanadensiska prognoser0

CÖE-lO,förjordbruksministerietsbrittiskaochEU-15 prognosförOECD:s prognos0
lMAFFalternativstatiskt- CÖE-lO,förjordbruksministerietsbrittiskaochför EU-l5 prognosOECD:s prognos0

2alternativ MAFFdynamiskt-

BalansKonsumtionProduktionAvkastningArealOmrådePrognos milj togmilj tonmilj tog§tonha}milj ha
30,0157,5187,55,534,4EU-15EU 6,1cöE-1072 79,685,73,524,4
36,1237,1273,258,8EU-25

26,0167,0193,05,336,2EU-15AAFC 7,297,8105,03,728,3cÖE-10
33,2264,8298,064,5EU-25

21,3161,4182,7EU-15OECD -11,790,678,9CöE-101MAFF 9,6252,0261,6EU-25
21,3161,4182,7EU-15OECD 28,489,5117,9CöE-102MAFF 49,7250,9300,6EU-25

såvälgällerspännvidd vadlitenrelativtuppvisari EU-l5utvecklingenförPrognoserna
respektivede högstamedmellanAvvikelsenkonsumtion.produktion prognosernasom

gäller%. Vad5till drygtuppgår endastkonsumtionsvärdenaochproduktions-lägsta
spännvidd,betydligt störreCÖE-ländema däremotuppvisarinomutvecklingen prognoserna

Spännviddenkonsumtionssiffrorna.för20%och knapptproduktionssiffrornaför30%drygt
alltframförutvecklingenbedömaförsökasvårigheternatydligt avåterspeglar atti siffrorna

72Utan arealuttag
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CÖE-ländema.produktionen inom Gemensamt för samtliga redovisade prognosaltemativ är
det uppståratt produktionsöverskottett spannmål varierande storlek i EU-25av ett nyttav

redan år 2000. EU:s och AAFC:s ungefär slutresultatprognoser ger ettsamma -
sammanlagt överskott på 35 milj de bådaton trots skiljeratt sigca vadprognoserna-

CÖE-ländema.gäller utvecklingen inom Anledningen år den kanadensiskaatt prognosen ser
optimistiskt på både produktions- CÖE-ländernaochmera konsumtionsutvecklingen i än

EU-prognosen. Enligt EU även utsträckt sin till år 2005, kansom överskottetprognos av
spannmål i EU-25 detta år nåett till storleksordningen 45-50 miljupp ton.

Sammanfattningsvis kan konstateras utvidgningatt EU österut skulle få relativten av stor
betydelse för spannmålsmarknaden, särskilt förväntat överskott inomett COE-ländernasom
skulle adderas till ännu förväntatstörreett produktionsöverskott inom det nuvarande EU-l5.

Oljefrö

Följande två prognosaltemativ redovisas i fråga oljefrö. Inga andra än EU:som prognoser
finns tillgängliga CÖE-låndema.vad beträffar utvecklingen i

EU:s för CÖE-lOutvecklingen i0 dels EU-l5, delsprognoser
OECD:s för CÖE-lOEU-l5 och0 EU:s förprognos prognos

Prognos Område Areal Avkastning Produktion Konsuntion Balans
gmili ha gtonlha; milj ;miljton miljton tonEU EU-15 5,9 2,1 12,4 27,0 -14,6cde-1073 2,7 1,9 5,1 4,2 0,9EU-25 8 6 17,5 31,2 -13,7

OECD EU-15 10,2 27,1 16,9EU CÖE-10 2,7 1,9 5,1 4,2 0,9EU-25 15,3 31,3 16,0

EU:s och OECD:s skiljer sig något vad gäller produktionenprognoser inom EU-l5.
Däremot är mycket samstämmiga när detprognoserna gäller konsumtionen inom EU-l5.
Som framgår tabellen blir det CÖE-ländemaväntade produktionsöverskottetav i så litet att
det lätt kommer detatt efterfrågeöverskottetstora inomsugas upp EU-l5. Någonav större
marknadspåverkan kommer således inte östutvidgningen få på oljeväxtområdet.att

Socker

Följande prognosaltemativtre redovisas i fråga socker. Inga påom prognoser
sockerområdet finns tillgängliga från OECD vilket gjort FAO:s föratt EU-l2prognos
utnyttjats i stället.

EU:s för CÖE-lOutvecklingen i0 EU-l5 och iprognoser
FAO:s för CÖE-lOEU-l2 och0 MAFF förprognos statiskt alternativprognos -
MAFF 1
FAO:s för CÖE-lOEU-l2 och0 MAFF förprognos dynamiskt alternativ:s prognos -
MAFF 2

73Utan arealuttag
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BalansKonsumtionProduktionAvkastningOmråde ArealPrognos milj tonmiljmilj tontonton/hamilj hg
2,812,615,47,82,0EU-15EU -0,84,13,34,50,7CÖE-10
2,016,718,72,7EU-25

3,313,516,8EU-12FAO -0,54,13,6CÖE-101HAFF 2,817,620,4EU-25

3.313,516,8EU-12FAO 1,93,75,6CÖE-102MAFF 5,217,222,4EU-25

2000.årproduktionsöverskottbetydandeförutseshelhetsockermarknaden ettFör som
CÖE-imarknadendockalternativ kommerstatiskaoch MAFF:sEnligt EU:s prognos

CÖE-länderna i skulleEUinlemmandesocker. Ettunderskottvissthaländema avettatt
sockermarknadenpåtryckökat utannågotinnebärainte snarareenligt dessaalltså prognoser

ihophelthängersockersektornförförutsesändå kanöverskottmedproblemAttmotsatsen.
dynamiskaMAFFOmnuvarande EU.iexisterarredanmarknadsutbud :smed det som

CÖE-länderna i EU-iper-capita-konsumtionavkastningsnivåer och somscenario samma-
produktionstillskott ävenbetydandeidettaresulterarför etttill grund15 läggs prognosen,-

överskottdetCÖE-ländema EU-marknaden utövertillförasvilket kommer sominom att
scenarier föri sinaBerkum/Terluin trepåpekasdetDock bör1.5.3.avsnitt attinämnts van

marknadsbild ännågot bättreredovisatCÖE-4-ländema genomgående2.4.2avsnittse en
CÖE-ländema.isockermarknaden2000årlägetgjort betr.och MAFFvad EU

Nötkött

för nötkött:redovisasprognosalternativFöljande tre

CÖE-lOEU-l5 ochiutvecklingenförEU:s prognoser0
CÖE-lO MAFF lföralternativstatiskaoch MAFF:sEU-l5för0ECD:s prognos0

CÖE-lOföralternativdynamiskaEU-l5 och MAFF:sförOECD:s prognos0
2MAFF

BalansKonsumtionProduktionOmrådePrognos
tongtusenton};tusenton}gtusen

14719183388EU-15EU 106S8711 693CÖE-10
253778903110EU-25

56973273018EU-15OECD 30000023002CÖE-101MAFF 8699 73210 601EU-25

56973273018EU-15OECD 700130024 000CÖE-102MAFF 26920321012 301EU-25

CÖE-låndema, visarvilketiutvecklingendå gällersärskilt detskiljer sigPrognoserna
länder.bli i dessautvecklingen kommer atthurråderosäkerhetden stora omsom

anledningsärskiltfinnskonsumtionen. Det storproduktionen ochbådegällerOsäkerheten
CÖE-lånderna deeftersominötköttsektominomutvecklingenbeträffandeosäkerhettill

nöttköttproduktion änCÖE-länder annattraditionernågrainte har somflesta av
mjölkproduktionen.tillkomplement
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Gemensamt för samtliga är de pekaratt produktionsöverskottprognoser mot ett nötköttav
varierande CÖE-IO.omfattning inom både EU-15av och Vid jämförelse med van

CÖE-4Berkun/Terluins för se avsnitt 2.4.2 kanprognoser MAFF dynamiska alternativ:s
MAFF 2 förefalla något vilket skulleextremt, kunna innebära detta alternativatt

CÖE-ländemaöverskattat produktionstillväxten Äveni helhet. med försiktigsom en
tolkning MAFF 2 tyder dock det på visstav mesta produktionsöverskottett år 2000. Enligt
EU:s för år 2005 skulle CÖE-IOför övrigt överskottetprognos inom komma växa medatt
ytterligare 500 utöver de 150ton förutsesca för årton 2000.ca som

Det bör observeras samtliga tillkommitatt innan BSE-krisen börjadeprognoser påverka
konsumtionen nötkött inom EU negativt. Vilken inverkanav BSE-frågan kommer fåsom att
för den europeiska nötköttmarknaden på längre sikt är osäkert. bästaI fall kan marknaden
återhämta sig och nötköttet återfå konsumenternas förtroende. Om så inte sker måste
nötköttsproducentema i Europa på sikt produktionen till lägre konsumtionsnivåanpassa en
för undvika kostnadskrävandeatt lageruppbyggnad. sådanen En anpassning torde även

CÖE-ländema.behöva omfatta Om den nuvarande situationen på världsmarknaden håller i
sig på längre sikt torde inte heller exportbidragexport någotutan realistiskt alternativvara
till lösning eventuelltett överskottsproblem. EU:s bedömningav utsikterna förav
nötköttsmarknaden inom EU-15 i ljuset BSE-krisen redovisas i avsnitt 1.5.3.av Härav
framgår bl.a. räknar medatt konsumtionsminskning förman nötkött på l0-l5%en under
återstoden l990-talet.av

Griskött

Följande två prognosaltemativ används för griskött. På grund det begränsade antaletav
för grisköttmarknaden förprognoser COE-ländema har endast EU upprättat- prognos -måste även antalet redovisade prognosaltemativ begränsas till två.

EU:s CÖE-l0för utvecklingen i0 EU-15 ochprognoser
OECD:s för CÖE-l0EU-15 och0 EU:s förprognos prognos

Prognos Område Produkt i Konsumtion lon Ba ans___.tusen ton $____ltusen ton ____2tusen tonEU EU-15 16 569 16 069 500CöE-10 4 558 4 597 -39
EU-25 21 127 20 666 461

OECD EU-15 16 262 15 750 512EU CÖE-10 4 558 4 597 -39
EU-25 20 820 20 347 473

EU:s och OECD:s för utvecklingen i EU-15 relativtärprognoser samstämmiga. Tyvärr
finns bara CÖE-l0EU:s för utvecklingen i vilket begränsarprognos jåmförbarheten. De
tillgängliga pekar dock i riktning,prognoserna nämligen sammanlagtsamma mot ett
produktionsöverskott i storleksordningen under 500 årstrax 2000. Somtusen redanton

under avsnitt 2.4.2antytts pekar preliminära produktionssiffror från OECD för år 1995 på
takten i återhämtningenatt CÖE-ländemaför grisköttproduktionen i kan ha underskattats i

EU-prognosen. Om så falletär skulle även överskottet i EU-25 år 2000 kunnaett blinytt
större än vad förutses De förväntade konsekvensernasom marknadenovan. för griskött

BSE-krisen nötköttsmarknadenav redovisas i avsnitt 1.5.3.



171Östeuropa SOU 1996:Central- ochEUutvidgningKonsekvenser88 motavav en

Fjäderfäkött

griskött, dvs.:förredovisas desammaärprognosalternativDe somsom

CÖE-10ochEU-15iutvecklingenförEU:s prognoser0
CÖE-10förochEU-15 EU:sförOECD:s prognosprognos0

li Bai KonsumtionProdukt ansOmråde ononPrognos tontusentontusentontusen
3007 9118 211EU-15EU 1841 5377211CÖE-1O
48444899 932EU-25

26008488 344EU-15OECD 18453717211CÖE-10EU 444621906510EU-25

griskött,frågaiänfall sämrei detta ännuärtillförlitliga omtillMöjligheterna prognoser
produktionen1995för åruppskattningarpreliminäranågragjortharOECD aveftersom inte

återhämtningeniCÖE-länderna. taktenbedömasvårtsåledesärDet attinomfjäderfäköttav
produktions-såvälnågot högreantagit2000för år somharproduktionen. OECDför en

inga störreuppvisarövrigtgjort.själv Iinom EUkonsumtionsnivä EU än prognoserna
450-500storleksordningeniligger tusenproduktionsöverskottetkalkyleradeavvikelser. Det

produktionsöverskottet ävenfalliberäknas dettagrisköttmarknadenfrånskillnadTillton.
i starkCÖE-länderna. fjäderfáköttför ärmarknadernaEftersomkomma att genereras av

dennainomöverskottbegränsattroligtintedeti världen ärhåll att ettpå andratillväxt även
påkonsekvensernaförväntadeför EU. Deproblemnågraförorsakasektor kommer storaatt

avsnitt 1.5.3iredovisasnötköttsmarknadenpåBSE-krisenfjäderfäköttförmarknaden av

meierinrodukterMiölk och

andramjölkproduktionen. Ingafrågaredovisas iprognosalternativFöljande omtre
CÖE-länderna. EniutvecklingenbeträffarvadtillgängligafinnsEU:sänprognoser

dvs.mjölk,helomfattar utanendastbegränsning EU-prognosenytterligare är att
mejeriprodukter.uppdelning på

CÖE-10och ii EU-15utvecklingenförEU:s prognoser0
CÖE-10föroch EU:sEU-15förOECD:s prognosprognos0

CÖE-10förochEU-15 EU:sförFAO:s prognosprognos0

BalansKonsuntionProduktionAvkastningmjölk-Område AntalPrognos milj tonmilj tonmiljkggko tonmiljkor
6,8112,6119,4590520,2EU-15EU 1,728,930,63420CÖE-10 8,9
8,5141,5150,029,1EU-25

7,8112,4120,2EU-15OECD 1,728,930,6CÖE-10EU 9,5141,3150,8EU-25

9,2114,1123,3EU-15FAO 1,728,930,6CÖE-10EU 10,9143,0153,9EU-25

denskeåterhämtning väntasmindreendastinnebärmjölksektom avför attPrognoserna en
ireformperiodenunderCOE-ländernainträffat ikonsumtionsnedgängochproduktions- som
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början 1990-talet. Produktionen och konsumtionen beräknas sålunda enligt EU:sav prognos
för år 2000 ligga 21% respektive 15% under motsvarande värden för år 1989.
Avkastningen ha återhämtatväntas sig helt beräknas fortfarande ligga långt undermen
avkastningsnivån inom EU-ländema. förhållandevisTrots den låga produktionsnivån i
CÖE-länderna ändåväntas uppståöverskott konsumtionenäven låg iett svagt ärattp. g.a.

CÖE-låndemadessa länder. överskottDet beräknas dock intemotsvararsom generera mer
l/5än produktionensöverskottet i hela EU-25. Det allmänna intrycket dockärca av att

CÖE-ländernamjölksektom i i kommer präglas marknadsbalans. börstort sett Detatt av
dock påpekas utgår ifrån rådandeden skillnaden i avkastningsnivåatt att storaprognoserna

CÖE-10 CÖE-ländernamellan EU-15 och kommer bestå. Om avkastningsnivån i skulleatt
höjas till EU-nivå skulle produktionssiffroma givetvis också öka.

CÖE-10Dessutom torde betydligt mjölkproduktionendelstörre i i EU-15änen av vara
avsedd för försäljning direkt till konsument påeller lokala marknad. Den andel ärsom

föravsedd vidareförädling också lägre iär EU-l5.än Av de viktigare mejeriproduktema
CÖE-ländernatorde mjölkpulver den produkt där lättast kan konkurrera med devara

nuvarande EU-länderna. borde rimligtvisFör smör goda avsättningsmöjligheter finnas bland
de östeuropeiska länderna själva inom länderna i f.d. Sovjetunionen. frågaIsamt ostom

CÖE-ländernakan det åtminstone på kort sikt bli problem för de högtatt motsvara- -
ställda hygien- och kvalitetskraven från de västeuropeiska konsumenternas sida.

jämförelseEn mellan Berkum/Terluins produktionsprognoser för de fyravan
Visegradländema år 2000 föroch EU:s dessa länder år nedanståendeprognos samma ger
resultat.

Berkum/Terluin, 1989 års produktionsnivå: 25,6 miljvan ton
" hälften produktivitet:EU:s 19,6 "av,
" produktivitet:EU:s 20,3 "

,
EU: 21,0 "

Jämförelsen visar EU:s produktionsprognos ligger ungefär i nivåatt med van
Berkum/Terluins mellanaltemativ vilket skulle innebära produktivitet i nivå med EU:sen
produktivitet. jämförelseEn mellan de olika antaganden gjorts beträffandesom
avkastningsnivån år 2000 visar dock genomgåendeEU ligger högreatt än van
Berkum/Terluin i sinagör prognosaltemativ.

Sammanfattningsvis CÖE-l0-torde den marknadspåverkan EU-15 anslutningsom en av
länderna skulle få inommjölk- och mejerisektom bli relativt begränsad, i varje fall så länge
avkastningsnivån i COE-länderna förblir nuvarande låga nivå.

Frukt. grönsaker och vin

Övriga varuområden kan förutsättas ellerstörre mindre marknadspåverkan inom EUsom
CÖE-ländernavid medlemskap för frukt,ett är grönsaker och vin. Inga produktions-,

konsumtions- eller prisprognoser har gjorts för dessa fåFör uppfattningattvarugrupper. en
CÖE-ländernaden relativa betydelsen produktionen i i förhållande till produktionenom av

inom EU-15, redovisas i nedanstående tabell produktionens omfattning år 1994 i EU-15
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CÖE-CÖE-10. påpekas statistiska materialet för i synnerhetrespektive bör detDet att
frukt vilar bräckligländemas produktion och grönsaker på grund.av

årvin 1994Frukt, grönsaker och
Område Frukt Grönsaker Vin

Avkastning ProduktionAreal Produktion Areal Produktion Areal
milj ;milj milj hl/ha gmilj hl;milj ha} ha} milj haton} ton

CÖE-10 7,4 0,8 12,3 0,5 28,4 15,10,9
23,3 48,1 3,5 44,4 153,6EU-15 3,0 1,9

168,730,7 2,7 60,4 4,0EU-25 3,9

CÖE-10 64% 10%29% 32% 41% 26% 15%/
EU-15 %

CÖE-ländemasåväl fruktarealen fruktproduktionen inomtabellen kan utläsasAv att som
Teoretisktuppgår till ungefär 1/3 arealen respektive produktionen inom EU-l5. settav

CÖE-10 i dockskulle alltså avkastningen ungefär lika i EU-l5. Det äräven stor somvara
produktionen till viss harsvårt direkta jämförelser mellan siffror eftersom deldessagöraatt
ingen produktionolika inriktning i de båda regionerna. Exempelvis förekommer av

CÖE-ländema produktion förcitrusfrukter i mycket betydelsefull demedan detta är en
inomsydliga medlemsländerna nuvarande EU.

CÖE-ländemas betydligtvisar arealVad gäller grönsaker tabellen andel ärEU:satt av
alltså teoretiskt finnasproduktionen. denna sektor skulleandelen Förstörre än sett enav --

CÖE-ländemai förutsättningbetydande potential för produktionsökningar under att
bättreavkastningsnivån höjs strukturella inom sektorn kan lösas.och de problemen Ettatt

till kraftigt ökad konkurrens påutnyttjande produktionspotentialen skulle kunna leda enav
för i framtiden.EU-marknaden grönsaker

CÖE-ländemasfrågan produktion frukt och grönsaker för EU-marknadenAtt är enom av
visar faktumkänslig fråga inte minst för de sydliga inom EU-l5 bl.a. detmedlemsländerna

enighet då gälltjust trädgårdsproduktema varit svåraste uppnå detden sektorn attatt att om
de central- ochåstadkomma revision Europaavtalen mellan ochde s.k. EUpermanenten av

CÖE-ländemasmarknadspåverkanösteuropeiska länderna. På kort sikt dockkan den som
kvalitetsskillnadema.får förträdgårdsprodukter komma begränsasEUexport attav p. g.a.

ingårträdgårdsproduktersärskilt i fråga färska trädgårdsprodukter.gällerDetta För somom
sikti livsmedel lättillgänglig kortbearbetade torde EU-marknaden även p. g.a.vara mera

kvalitet i fall mindreoch detta betydelse.äratt ursprung av

CÖE-ländemaÄven ganskainom vinsektom skillnaderna i avkastning mellan ochEUär
intei fråga vin finnasbetydande. likhet skulle såledesmed grönsakssektomI även enom

CÖE-ländema avkastningsnivån kanobetydlig potential för produktionstillväxt i förutsatt att
CÖE-länderna 15% arealuppgår tillhöjas. för vinproduktion i dock endast EU:sArealen av

41%.till 29% respektiveför vinodling. för frukt uppgårMotsvarande tal och grönsaker
CÖE-ländemavinproduktionen imarknadspåverkan ökad avkastning inomDen som en

blimarknadspåverkan skulleskulle få inom EU-l5 därför bli mindre denskulle än som
förutsattfrukt- grönsakssektoremaresultatet motsvarande produktivitetshöjning inom ochav

för vinodling betydligt.arealen inte utökasatt
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jordbruksprodukterBearbetade

studierDe genomförts jordbrukssektom i de central- och östeuropeiska länderna harsom av
hittills i huvudsak varit inriktade på den egentliga jordbruksproduktion medan däremot
förädlingsindustrin relativt begränsadägnats uppmärksamhet. desto mindreInte anses
förädlingsindustrin såväl EU OECD utgöra nyckeln till hela jordbrukssektomsav som- ~
återhämtning. förstDet år livsmedelsindustrinnär och varudistributionen fungerar
tillfredsställande också jordbruket kan utvecklas i positiv riktning. Större delensom en av

CÖE-ländemalivsmedelsindustrin i i mycket dåligtär skick jämfört med västeuropeiska
förhållanden. Till de största problemen hör ålderdomlig utrustning, överkapacitet, lågstor
produktivitet, ineffektiv teknologi, låg produktkvalitet, låg hygienstandard bristfälligtoch
marknadskunnande. Kapitalbehovet för nyinvesteringar f.n.är mycket Privatiseringstort.

förädlingsindustrin pågår i långsammare inom jordbruket.än har intetempo Detav men
varit lika lätt hitta intresserande köpare till livsmedelsindustriföretagatt tillsom
jordbruksmark.

Betydande skillnader finns dock såväl mellan olika länder mellan olika branscher.som
Generellt har utvecklingen gått längst i Polen,sett Ungern och Tjeckien, medan
balkanländema och de baltiska länderna släpar efter. Till de branscher där privatiseringen
hunnit längst hör vin-, konfektyr-, tobaks- och dryckesvaruindustriema medan basindustrier

CÖE-ländernakvarnar, slakterier och mejeriet i de flesta fortfarande statligär undersom
kontroll.

Det är mycket svårt idag förutse i vilken utsträckning och i vilkenatt takt som
CÖE-ländernaförädlingsindustrin i kommer kunna producera kan bliatt varor som

konkurrenskraftiga på EU-ländemas marknad. Avgörande för utvecklingen inom
förädlingsindustrin blir nyinvesteringstakten, bl.a. omfattningen EU:sgenom av
stödinsatser. Exempel på branscher i första skede borde kunna ligga relativt bra tillettsom
för till EU-15-ländema vin-,är öl-export och tobaksindustriema samt
konservtillverkningen inom frukt- och grönsaksbranschema. På längre sikt nuvarandenär-
kvalitetsskillnader inte längre något hinderutgör för det troligtär ävenexport att-
branscher slakterier och mejerier fårskvaruförsäljningen frukt och grönsakersamtsom av
kan inbrytningargöra på EU-15-marknaden.

2.5.2 Budgetmässiga konsekvenser

avsnittenI 2.2.2 2.2.4 översiktlig beskrivning utredningarde behandlar deges en av som-
budgetmässiga konsekvenserna EU:s östutvidgning. framgårSom beskrivningarnaav av
varierar resultatet beräkningarna bl.a. påavsevärt grund undersökningarna täckerav attav
olika geografiska områden. tidigasteDe utredningarna omfattade endast de s.k.

CÖE-4Visegradländema medan de tillkomna utredningarna har omfattat förstsenare
CÖE-6 CÖE-lO.därefter samtliga aktuella kandidatlånder Resultatet kalkylemanu av
varierar också starkt beroende på vilka antaganden gjorts bl.a. beträffandesom
avkastningsnivåer och konsumtionsutveckling. flestaDe utredningarna har heller inteav
beaktat de begränsningar för produktionen WTO-åtagandena fört sig.medsom

Att CÖE-ländemagöra för produktion, konsumtion priseroch för förenat medprognoser är
mycket svårigheter eftersomstora det unikär utveckling dessa länder genomgår ochen som
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prissignalerpå ochproducentersvårt förutse konsumenter ochdet hurär att reagerar
beräkningamaiorsakas osäkerhetenolika efterfrågesituationer. Bl.a.utbuds- och av

följande faktorer:

produktionenstimulanseffekt påprisanpassningens
CÖE-ländemaproduktivitetsutvecklingen i

efterfråganför inhemskaprisanpassningens betydelse den
CÖE-ländemainkomstutvecklingen i

EU-medlemskapkonsumentpreferenserändrade g.a.p.
CÖE-ländemaförädlingsindustrin iutvecklingen inom

till marknader,infrastrukturen tillgångutvecklingen transporter,0 av
marknadskunnande m.m.

beräkning exportstödetvärldsmarknadsprisemas utveckling för av0

åtgärderviktiga administrativatvåpåverkas produktionen åtminstone andraDessutom av
medlemskap mellanförhandlingarna EUfrån sida vilka bestäms i samband medEU:s om

och respektive kandidatland, nämligen:

basarealer,produktionsbegränsningaromfattningen eventuella0 av
produktionskvoter

djurbidragkompensationsbetalningar arealstöd,omfattningen eventuella0 av

i avsnittbehandlasFrågan framtida produktionsbegränsningama närmarestorleken deom av
2.3.3.

utvidgningför till följdföljande sammanställning redovisas budgetkostnadema EUI av en
CÖE-10-länderna, fördelade enligt SJV:s och MAFF:smed åtgärdstyp EU:s,

utredningarnaberäkningar tillämpning de andraoch med nuvarande CAP. Ingen somavav
jämförelse kanvarit tillgängliga redovisar uppdelade på åtgärdstyp. Somkostnaderna

jordbruksbudgeten uppgår till 41inom för närvarandestorlekennämnas EUatt caav
miljarder ecu.

för östutvidgning ecu/årkostnader MiliarderEU:s en
2-11B 22 119Åtgärdstxg 20052000 euMAFF EUSJV SJV MAFF

5,95,89,1Arealstöd 5,0 8,2 5,9
0,3 0,82,1Djurbidrag 1,5 2,1 1,7

6,711,2 6,6direktstöd 6,5 10,3 7,7Sunna stöd 5,113,9 2,1.2,1-2,6 9,5-10,0 1,0Annat
9,0 11.825,1stöd 8,6-9,1 19,a-20,3 8,7Sumla

påbyggerSkillnaderna i olika alternativen med dearealstöd mellan de hänger attsamman
iolika tillämpas resulterar dettaavkastningsnivâer. 1980-talets avkastningsnivåerOm ett

förtillhögt arealstöd. årens låga avkastningar läggs grundOm däremot de senaste

74SJV:s alternativ med historisk produktion
75SJV:s alternativ med produktionspotentialen
76MAFF, statiskt alternativ
77MAF dynamiskt alternativ
Avser exportstödi första hand
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kalkylema blir resultatet det dvs. lågt arealstöd. Val basperiod blir liksommotsatta, ett av
frågan basarealens storlek förhandlingsfråga mellan respektiveEU och kandidatland.om en

Valet basperiod påverkar kalkylmässigt storleken påäven produktionen. basperiodNärav
och basareal fastlagda finnsär inga ytterligare restriktioner för avkastningen. innebärDetta

produktionsvolymen teoretiskt skulle kunnaatt öka till för högstagränsen möjligasett
avkastningsnivå. skillnadernaDe i beloppen för "annat stöd" återspeglar framför alltstora
olika produktionsvolymer.

viktigasteDen kostnadsposten i "annat stöd" utgörs exportstöd. Storleken exportstödetav av
bestäms förutom produktionsvolymen även mellanskillnaden mellan internaEU:sav av
prisnivå och världsmarknadsprisema för respektive produkt. högre "prisgapet"Ju destoär

blirstörre exportstödet. Om EU- och VM-priserna lika finnsär inget behov exportstöd.av
Om exempelvis VM-priserna på spannmål skulle förbli på 1995/96 års nivå kommer inget
exportstöd behövas inom spannmålssektom. SJ beräkningaratt I Vzs har OECD:s
prisprognoser för år 2000 använts. I MAFF kalkyler har det antagits VM-prisernaatt:s
kommer kvarstå på nivå de hade omedelbart efteratt CAP-reformenssamma som
införande.

Som framgår tabellen varierar storleken "annat stöd" dvs. exportstöd mycketav av - -
kraftigare direktstödenän vilka är statiska till sin Detta beror helt på vilkanatur.mera
antaganden görs beträffande avkastningsnivåemas och VM-prisernas utveckling. Enligtsom
såväl SJV:s förstaMAFF alternativ har antagits relativt låga avkastningsnivåer. Isom :s
dessa alternativ kommer direktstöden dominera medan exportstöden blir obetydliga.att
Eftersom exportvolymema små minskarär också "prisgapets" betydelse för
totalkostnaderna. I SJV:s och andraMAFF alternativ, vilka utgår ifrån större:s en
produktionsvolym, kommer exportstöden öka kraftigt medan direktstöden inte påverkasatt
lika mycket. dessa alternativI får "prisgapet" betydligt kraftigare genomslag påett
totalkostnaden den exportvolymen.storap. g.a.

De varuområden enligt SJV:s beräkningar kommer bli kostsamma inomattsom mest
exportstödet nötkött,är mjölk och socker med ungefär kostnadsnivå vardera isamt,samma
händelse sjunkande världsmarknadspriser, spannmål. Påäven grund deav storaav
överskottskvantiteter väntas spannmål kommer denna sektor bli särskilt känsligsom attav
för förändringar i världsmarknadsprisema. Större delen det förväntade överskottetav av
spannmål beräknas dock komma från EU-15-ländema.

Den fördelningenprocentuella ländervis totalkostnaderna enligt statiskaMAFFav :s
respektive dynamiska alternativ framgår nedanstående tabell.av

Begreppet "basperiod" i detta sammanhang bestäms i förhandlingarna medlemskap och får inte förväxlasom
med det "basperiod"-begrepp används i WTO-sammanhang för bestämma neddragningarna iattsom
stödnivåerna.
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alternativalternativ DynamisktStatiskti
25,1 mdr8,7 mdr totalkostnad: ecutotalkostnad: ecu

%Tjeckien/Slovakien 12,7 % 11,1
8,7 %16,1 %Ungem

38,1 %27,6 %Polen
24,6 %19,6 %Rumänien
6,8 %Bulgarien 10,4 %
0,7 %1,0 %Slovenien
9,9 %Baltikum 12,7 %

99,9Summa 100,1 %%

Rumänienvisar framför allt jordbruksländernas Polen, andelTabellen de storaatt av
avkastningsnivåer. båda länderkostnaderna vid tillämpningökar markant EU:s Dessaav

tillsammans för 2/3 kostnadernakommer enligt dynamiska alternativetdet att svara ca av
Rumänienför rationalisering inom jordbruket i Polen ochsamtliga tio kandidatländer. En -

bli särskilt förproduktionsstimulerande effekt därför kostsammed åtföljande kommer att-
till kostnaderna i halverasEU-budgeten. Anledningen andel ärUngerns stort sett attatt av

uppnå nivå.det för relativt liten ökning i avkastningen fördel krävs EU:sUngerns atten

svårt uppskatta. EnBudgetkostnadema för struktur-, regional- och miljöstöden mycketär att
från omfattning inomschablonberälcning utgångspunkt stödetsenkel kan medgöras

appliceras påstödintensitet f.n. gäller inom EU-15nuvarande EU-15. Om samma som
CÖEJO-länderna storleksordningen 20sistnämnda uppgå tillskulle stödet till de länderna

miniminivå tillmiljarder år. får sannolikt med hänsynbeloppDetta enecu per anses som
CÖE-ländemas eftersläpning i förhållande till EU-15 och detallmänna stora
investeringsbehov framhållas nämnda beloppetföreligger. bör detDet att ovansom

tillinkluderar strukturfond, stöd andra sektorerallt stöd inom för dvs. änEU:s ävenramen
fondmedeljordbruk. särskilja andel nuvarandehar inte varit möjligt hurDet att stor av

inom inom jordbruks- eller livsmedelssektom.EU-15 användssom
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3 Konsekvenser for WTO-åtagandena östutvidgningav en

3 l Allmänt
.

CÖE-länderFöljande vilka medlemmar iär WTO har gjort åtaganden inom förramen
Uruguayrundan: Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Följande
CÖE-länder förhandlar för närvarande WTO-medlemskap: Bulgarien, Estland, Lettlandom
och Litauen. de länderFör inteännu är WTO-medlemmar finns inga åtaganden gjorda.som

CÖE-länderDe är WTO-medlemmar har gjort åtaganden inom områdensom samma som
övriga medlemsländer, dvs. i fråga marknadstillträde, internstöd och exportstöd.om

CÖE-lånderSamtliga Polen och Slovenien har bundit sitt stöd i nationellutom Polenvaluta.
har gjort sina bindningar US$i och Slovenien i För de länder bundit i nationellecu. som
valuta inflationenoch där fortfarande hög,är kommer det reella värdet åtagandenaav
automatiskt sjunka ganska snabbt. maximalaDe stödnivåemaatt kommer därigenom att
sänkas i reella och förstärka den återhållande effektentermer på dessa länders stödpolitik.
Vid medlemskap i EU sker omräkning de nationella beloppen till värde i iDet ärav ecu.
dagsläget inte möjligt bedöma vilka växelkurser kommeratt tillämpas vid dennaattsom
omräkning.

Inflationens urholkande effekt kommer påverka beloppsgränsema för allaatt områden där
åtaganden gjorts, dvs. marknadstillträde, internstöd och exportstöd. frågaI om

CÖE-ländemamarknadstilltrádet gäller i de flesta fall bundit sittatt gränsskydd på relativt
hög nivå vilket innebär det åtminstone tills vidare bör finnas vissatt "luft" i de gjorda
åtagandena. Pâ längre sikt kommer naturligtvis hög inflation även urholkaatten

Ävenskyddsvärdet de bundna maximitullarna. i fråga internstöden gällerav attom
inflationen kommer minska det reella värdet de maximalaatt stödbeloppen. allmäntDetav

CÖE-ländersvåra budgetläget i samtliga dock möjligheternagör utnyttjaatt att
Ävenstödbeloppen CÖE-ländernaär starkt begränsat. vid framtida EU-medlemskap förett

kan intemstödsåtagandena få återhållande verkan på möjligheterna genomföraatten
CÖE-ländema.erforderliga stödåtgärder i

tidigareAv avsnitt framgår det är exportstödsåtagandena bedöms fåatt den mestsom
återhållande effekten på jordbrukspolitik.EU:s fortsattaDen redovisningen begränsas
därför till de kvantitativa WTO-taken för exportstöden.

3.2 Exportstödet

Tillvägagångssätt3.2.1 vid beräkningarna

frågaI exportstöden gäller på försätt bl.a. både belopps-EU ochom samma som
kvantitativa begränsningar. För de baltiska länderna föroch Bulgarien ikommer samband
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begränsningsåtagandenvilkafastställasi WTOmedlemskapförhandlingarna attmed om
probleminnebäradettakommerländernabaltiska attför deSärskiltskall gälla.som

basperiodens.k.denundersjälvständigaexisterade staterinteländereftersom dessa som
exempelvisinnebärbasperiod. Detta att1986-90periodengälldeexportstödför som

ändratshandelsmönstretkommerTill dettabasperioden. attförhandelsstatistik saknas
framför alltomfattandeförekomTidigare exportsjälvständigheten.radikalt efter aven

ibortföll imarknad stort settSovjetunionen. Dennaövriga delartillanimalieprodukter av
vid sidansuccessivtåteruppbyggaspihållersjälvständigheten avattmedsamband numen

fastställasvårtblisåledes t.ex.attkommeri Detexportmarknader väst. atthelt nya
handel.traditionellledningmedexportstödsbegänsningama av

ochWTOmellanförhandlingar ägakommerutvidgning attEUVid kommande rumaven
åtaganden.tidigareberördatillhänsyn partersåtaganden därjustering EU:s tasEU avom

Österrikes anslutningochFinlandsSveriges,samband medfördes iförhandlingarLiknande
EU-l2, dels dedelsförWTO-taken trebeaktadesförhandlingar nyatill Vid dessaEU.

till denbl.a. hänsynEU-l5förWTO-takfastställandet togsVidmedlemsländerna. av nya
EU—l5förWTO-takendeblikundeSlutresultatetemellan. atthandelninterna nyaparterna

omfattandepå hurberoendeEU-12förtakengamlamindre deeller änblev större
varit.hadeintemhandeln

CÖE-ländema komplicerade änbliranslutningenvid varsomkalkylerMotsvarande meraav
inblandadeflerabetydligtdetDelsanslöts. är parterEFTA-ländema varsfallet då de tre

CÖE-för allaändratshandelsmönstrethardelsmåste beaktas,intemhandelochåtaganden
blikommerWTO-taken attuppskatta hurförsökai dagbasperioden. storaAttländer sedan

CÖE-länderna ärförhandelsstatistiktilltillgångenkomplicerasEU-25för attett av
Bulgarien ärochländernabaltiskaför deWTO-takenframtidadebegränsad samt att

på destorleksordningenuppfattningfåförochunderlagbrist påokända. attI omannat en
tagits1992-1994årenunderfaktiskadengenomsnittet exportenWTO-taken harframtida av

WTO-blivandeöverskattning detillledakanlåndema.sistnämnda Dettaförfram de aven
länder.för dessataken

förmåste görashandelssiffromarensningdenfaktorkomplicerande utgör somEn avannan
demellandelsmedlemsländerna,deochmellan EUdels nyaintemhandeln nya

gjortsrensningsådanharnedanberäkningarnatillanslutninginbördes.medlemsländerna I
CÖE-IO-ländema EU-12 från dessatillför importentillEU-12frånför samtexporten

heltinte1988-1992 dvs.för årengenomsnittetReduceringenländer. avser -
Slovenien använtsochländernabaltiskaför dedock harbasperiodensammanfallande med -

mellanintemhandelnfrånskäl bortsespraktiska1995.1992 och Avför årengenomsnittet
deÄven överskattningvissCÖE-IO-ländema också tillsannoliktbidrardettainbördes. av

komplicerasWTO-takendeuppskattaEU-25. FörsöketförWTO-takenframtida att nyaett
CÖE-ländema ochochmellan EUsig bådeskiljervaruindelningendessutom attav

CÖE-länderna inbördes.mellan

sannoliktochteoretiskterhållsunderlaguppgifternabeskrivna ettMed de somovan -
CÖE-lO-länderna 2000.år SomEU-25utvidgatmed nyttWTO-tak förmaximalt ett-

betraktasberäkningamaerhålls vidsiffrormåste de somredogörelsenframgår somovanav
skeintedärförtabellform kommer attsifferpresentation isystematiskNågonosäkra.mycket

lämnasdeskriptiv. Nedanhuvudsakligenblirredovisningeni kapitel endetta utan
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beskrivning varuområde för varuområde de sannolika effekterna Östutvidgningav av en- -
med hänsyn till gjorda och förväntade WTO-åtaganden. Genom denna redovisning sker en
återkoppling till avsnitten l och 2 vilka beskrev konsekvenserna för delsEU WTO-av
åtagandena Östutvidgning avsnitt 1, dels Östutvidgningutan avsnitt 2.av en

Spannmål3.2.2

WTO-taket för CÖE-EU-15 uppgår till 25,3 milj Summan WTO-taken för deton. av sex
länder år WTO-medlemmar rensning för intemhandel uppgår till 1,8 miljutansom ton.- -
Exportstödsåtagandena för de fyra länder inteännu WTO-medlemmarär torde kommasom

CÖE-ländemauppgå till högst några hundraatt Avdraget för EU:s tilltusen ton. export
ligger i storleksordningen 2 milj Slutresultatet efter gjorda justeringar blitorde iton. ett

CÖE-l0. CÖE-ländemaoförändrat WTO-tak utvidgningstort medsett Eftersom enligttrots
tidigare redovisade tillföraväntas produktionsöverskott i storleksordningen 6-ettprognoser
7 milj år 2000, kommer anslutningenton dessa länder innebära klar förbelastningattav en

påEU spannmålsområdet och försvåra möjligheterna leva till gjorda WTO-att upp
âtaganden. börDet dock på understrykas delenstörre dennytt väntade totalaatt av
produktionsökningen inom det EU-25 hänför sig till nuvarande EU-l5. Utvidgningennya

CÖE-ländemamed innebär endast påspädning det betydande produktionsöverskotten av
förväntas inom EU-15 fram till år 2000.som genereras

3.2.3 Oljefrö

Som framgått tidigare avsnitt EU-15är underskottsområde vad gäller produktionettav av
oljefrö. årligaDet produktionsunderskottet bedöms enligt tillgängliga för år 2000prognoser
komma uppgå till 15-17 milj visstatt Ett produktionsöverskott miljlton. ton bedömsca

CÖE-ländema.kunna uppstå i WTO-taket för EU-l5 uppgår till 100 förochtusen tonca
CÖE-lånderna till 400 Sistnämnda siffra kommer sannolikttusen någotton. reducerasca att
vid CÖE-10Östutvidgning med hänsyn till förekommande intemhandel mellan och EU-en
l5. Totalt kan därför WTO-taket bli iväntassett oförändratstort sett genom en
Östutvidgning. EU:s karaktär underskottsområde påverkas inte heller nämnvärtav av en
Östutvidgning. Oljefrösektom således ingetutgör problemområde vad gäller WTO-
åtagandena.

3.2.4 Socker

Som framgått tidigare avsnitt har EU-15 betydande produktionsöverskott sockerettav av
dock till CÖE-10-ländemadel redan i dag bidragstor s.k. C-socker.som exporteras utan

bedöms bli underskottsområde för socker vilketett skulle kunna leda till förbättrade
avsättningsmöjligheter CÖE-för socker från EU-15 vid Östutvidgning. förWTO-taketen
ländema kan uppskattas till 300-400 vilket maximalt skulle läggas till WTO-tusen tonca
taket för EU-l5 på 1,3 milj samtidigt sistnämnda tak skulleton, reduceras med 200som ca

CÖE-10.för intemhandel export tilltusen ton Slutsatsen blir dock möjligheternaatt att
klara WTO-åtagandet för socker inte påverkas negativt Östutvidgning. skulleTvärtomav en

viss förbättring kunna ske utökade avsättningsmöjligheter.en genom



1996: 171SOUöstutvidgningWTO-åtagandenaförKonsekvenser98 av en

Nötkött3.2.5

CÖE-IO-ländernaförTaket800tillår 2000 drygtuppgår ton.för EU-15 tusenWTO-taket
förskekommerReduktion100-150 attuppgå till ton.komma tusenuppskattaskan att ca

CÖE:s tillCÖE för80 exporttilluppskattas samtvilken kan tontill tusenEU:s caexport
bliskullejusteringardessaNettoeffekten30tilluppskattasvilken kan ton.EU tusen avca

förväntadedenställasskallEU-25.för Detta motWTO-takoförändratetti ettsettstort
CÖE-låndema. sannoliktöstutvidgningblirSlutsatsenproduktionsuppgången i att en

nötköttsområdet. DepåWTO-åtagandenainfriamöjligheternaförsvåranågot attkommer att
heltför EUöverdrivas. Dendock inteöstutvidgning börkonsekvensernanegativa enav

förändrasnötkött kommerkonsumtionen attinhemska somdenfrågan huräravgörande av
BSE-krisen.resultatett av

Griskött3.2.6

WTO-taketsammanlagda450 Dettill2000 uppgårårEU-15 ton.för tusenWTO-taket ca
delmindreEndastCÖE-ländema 100uppgå till högst ton. avkan väntas tusenför enca

CÖE-ländemasCÖE-ländema. till EUexporttillhar skettton25caEU:s tusenexport
WTO-åtagandenaijusteringarkommandeNettoeffekten37tilluppgåtthar tusen ton. avca

50storleksordningenikanske tusengrisköttförökning taketvissbliför EU-25 kan aven
påCÖE-ländema underskottsområdeutgörakomma ettskulle attEnligt EU:ston. prognos

tidigareEU-marknadenskullehåller2000. Om EU:sårgrisköttsområdet somprognos
snabbarepådockfinnsTeckenöstutvidgning.positivtpåverkas ennämnts enav

CÖE-ländema med.tidigare räknatvadänigrisköttsproduktionenåterhämtning inom man
detföljden förbliexportberoendeväxandei sig kanhållaskulle nyatrendOm denna ett

i någonpåverkasinteWTO-åtagandenaklaraförutsättningarnablirEU-25. Slutsatsen attatt
CÖE-ländema tillutvecklas ettinteöstutvidgningutsträckningstörre omav en

dvs.bli denöstutvidgningen motsatta,effektenfall kansistnämndaÖverskottsområde. I av
WTO-taken.klaramöjlighetersämre att

Fjäderfakött3.2.7

CÖE-ländema kan300 Föruppgår till knappt2000år ton.för EU-15 tusenWTO-taket
CÖE-ländemas vidWTO-taksannolikt200 Det är entill attuppskattastaket tusen ton.ca

80EU-15 catillobetydlig tuseninteför exportreducerasöstutvidgning kommer att en
EU-CÖE-ländema betydelse. Förlitenmycketvaritdäremothartillton. EU:s export av

CÖE-10 tillför2000 ochår250-300tillproduktionsöverskottet tontusen15 uppskattas
CÖE-ländema 2000årförproduktionsöverskottettroligtär200 Detknappt attton.tusen

anledningmedskeskulleWTO-taketökning enöverstiga den avnågotkommer somatt av
elleroförändradeblisåledes kunnaöstutvidgning skulleNettoeffektenöstutvidgning. av en

WTO-åtaganden.gjordaklaraförutsättningarförsämradenågot att
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3.2.8 Mjölk och mejeriprodukter

EU:s WTO-tak för viktigastede mejeriproduktema år 2000 uppgår till följande kvantiteter:

Smör 399 tusen ton
Skummjölkpulver 273 tusen ton
Ost 321 tusen ton
Andra mjölkprodukter 958 tusen ton

CÖE-ländemaExporten till uppgår tillsmör 15 skummjölkpulver till 13,tusen ton,av ca ca
till 14 och "andra mjölkprodukter"ost till 18 Vid östutvidgningca tusen kommerton.ca en

EU:s WTO-tak reduceras med dessa kvantiteter.att Av analysen i avsnitt 1.5.3 -
konsekvenserna för WTO-âtagandena östutvidgning framgår det inomutan åratt-
varuområdena och "andra mjölkprodukter"ost trycket WTO-taken kommer blimotsom att
hårdast.

CÖE-ländemas sammanlagda blivande WTO-tak kan uppskattas till följande kvantiteter:

Smör: 15-50 tusen tonca
Skummjölkpulver 120-175 tusen tonca
Ost 30-60 tusen tonca
Andra mjölkprodukter 70-80 tusen tonca

Från dessa kvantiteter skall dras del till EU-15, vilken för uppgår 6exporten smören av ca
skummjölkpulver tilltusen 13,ton, till 9 och "andra mjölkprodukter" tillost 2ca ca ca

relativtDettusen tillskottetton. största till EU-taket sker i frågasett skummjölkpulver.om
För denna produkt väntas trycket inom EU-l5 WTO-taket bli förhållandevis måttligtmot

väntad produktionsnedgång. För och "andra mjölkprodukter"p. g.a. dvs.ost de produkter-
där trycket WTO-taket förväntas blimot blirstörst utökningen EU:s WTO-taksom av-
relativt liten. Som tidigare framhållits år det inte möjligt omfördelningargöra mellanatt
produktgruppema. Slutsatsen blir östutvidgning inte kanatt underlätta för EUen attanses
klara trycket WTO-taken i frågamot och "andra mjölkprodukter". Omost produktionenom

CÖE-ländemadessa skulle i kan följden i ställetav bli väsentligtvaror ökat tryckupp ett
WTO-taken. För och Skummjölkpulvermot smör kan däremot östutvidgningen visstettge

ökat För mejeriområdetexportutrymme. helhet betraktat kan östutvidgning därför isom en
bästa fall fåväntas relativt "neutral" effekt på möjligheterna klara gjorda WTO-en att
åtaganden. CÖE-ländemaBeroende på produktionsutvecklingen i finns dock betydandeen
risk för effekten östutvidgningatt i stället kommer bli negativ på dettaav en att
varuområde.

3.2.9 Frukt, grönsaker och vin

Produktionen frukt och grönsaker inom EU-15 uppgår f.n. till 48 milj år.av tonca per
CÖE-10Motsvarande siffra för uppgår till 12 milj WTO-taket för EU:ston.ca export av

frukt och grönsaker år 2000 CÖE-10-uppgår till 750 Summan WTO-taken förtusen ton. av
ländemas år 2000 kan uppskattas tillexport storleksordningen 770-800 Itusen ton.
förhållande CÖE-låndemastill produktionens omfattning såledesär exportstödstak betydligt
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frukt-betydelsedenåterspeglavilket kan storatak,motsvarande somEU:sstörre än anses
CÖE-ländemas totalaCÖE-ländemas livsmedel.förhar exportgrönsakssektomoch av

kanDet950-1000tilluppskattas ton.tusentill kanEUgrönsakerfrukt och caexport av
vidWTO-taketräknaskommer motdennaoväsentlig del attinte export avantas att aven

CÖE-ländemas nettobidragkandettautgått.ha Trotsstöd kanEU-medlemskap attp. g.a.
östutvidgningblirvarför slutsatsenrelativt attbetraktasexportstödstak storttill enEU:s som

infria WTO-möjligheterpåinverkan EU:snegativ attnågonhaknappast kan sägas
grönsaksområdet.ochpå frukt-åtagandena

årsproduktiongrönsaksområdet. EU:sochpå frukt-liknar denvinområdet avpåSituationen
CÖE-ländema 15uppgår tillförsifframotsvarandemilj hl medan150till cavin uppgår ca

förWTO-taketsammanlagdamedan detmilj2,3 hl2000årWTO-tak utgörmilj hl. EU:s
milj hl.0,6-1,8intervalletCÖE-ländemas inågonstansmaximaltuppgå tilltordeexport

bortfallaexporttak kommadel detta attkangrönsakerfrukt ochifrågaLiksom avenom
CÖE 0,7tilluppskattaskantill EUvin frånintemhandel med EU. Exporten caavp. g.a.

exportstödstakettillÄven nettotillskottetblir dock slutsatsenvini frågamilj atthl. om
inverkan EU:snegativfår någoninteöstutvidgningensåsannolikt blir stort attpass

WTO-åtaganden.sinaklaramöjligheter att

Övriga produkter3.2. 10

vadkonsekvenseröstutvidgningenssärskild analysnågonvaruområden harövrigaFör av
förgällerföretagits. DettainteWTO-åtaganden t.ex.infria gjordamöjligheternagäller att

uppskattasvårtprodukter ärmångfalden attdetjordbruksprodukter därbearbetade avp.g.a.
CÖE-förexisterarWTO-takbegränsadeRelativtfå.östutvidgning skullevilken effekt en

alkoholhaltigagrönsaksprodukterfrukt- ochbearbetade samti frågafrämstländerna om
bearbetadeproduktionen2000 detår kanfram tillsikt attPå kortdrycker. antas av--

WTO-tak ökarCÖE-ländema trycket EU:somfattningsådanblir motinte attiprodukter av
situation kommadock denna attsikt kanPåöstutvidgningen. längreendastnämnvärt p. g.a.

förändras.

Sammanfattning3.3

förinomCÖE-10-länder åtagandengjortWTO-medlemmarsamtliga är ramenAv somsex
medlemskap. Förf.n.förhandlarBulgarienochbaltiska ländernaUruguayrundan. De om

neddragningarfattatsinga beslutdärförharländerna ännude sistnämnda avom
intemstödgränsskydd,neddragningaromfattasvilkaområdenBland destödnivåema. av

fåexportstödsneddragningarna attavsnitt lframgårvilketexportstöd kommeroch av --
påpåverkan EU.den största

efterEU-25förWTO-åtagandenaframtidastorleken de ettförsöka uppskatta enAtt av
desvårigheter. Förvissamedförenatoch äri central- Östeuropaländernautvidgning med

ledningmedgjortsuppskattningharWTO-medlemskapförhandlarländer avenomsom
blisannolikt inte kommerEftersom hela attexportstatistik.ländernas exporten

WTO-åtagandenaöverskattningtill vissantagligenleder dettaexportstödsberättigad aven
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CÖE-ländemaför medett utvidgat EU. Situationen kompliceras också de baltiskaattav
länderna inte existerade självständiga under basperioden.stater Därtillsom kommer att
CÖE-ländema ändrat sitt handelsmönster efter reformperioden vilket det svårtgör utgåatt
från traditionell handel. Ytterligare komplicerande CÖE-faktor såvälär EU:sen att som
ländemas WTO-åtaganden måste från siffror för internhandel länderna emellan.rensas

Till de varuområden där möjligheterna klara gjorda WTO-åtagandenatt kan väntas påverkas
negativtmest östutvidgning hör spannmål och nötkött.av en Vad gäller spannmål väntas

nettoeffekten östutvidgning bli praktiskt oförändratav etten WTO-tak förtaget EU-25
jämfört med EU-l5 samtidigt CÖE-IOproduktionsöverskottet i beräknas uppgåsom till ca

Även6-7 milj år 2000. iton fråga CÖE-lOnötkött väntas produktionsöverskottet iom
överstiga nettoeffekten på WTO-taket östutvidgning. Det bör dock understrykas deav en att
förväntade problemen inom dessa båda områden i huvudsak orsakas förhållandenav som
inte har med östutvidgningen Sålundagöra.att väntas spannmålsöverskottet år 2000 inom

nybildat EU-25 CÖE-ländema.ett endast till mindre del härröra frånen Den avgjort största
delen detta överskott 25-30 miljav torde EU-15-ländematon kommaca bidra med.att- -
Vad gäller nötköttsektom torde det största osäkerhetsmomentet den framtidavara
konsumtionsutvecklingen Östutvidgningeninom EU-15 kan alltså i båda dessa fall sägas.innebära förstärkning problem tillen största delen EU-intema.ärav som

Övriga områden i WTO-perspektiv kanett bli problemområdensom vid östutvidgning ären
griskött och "andra mjölkprodukter".samt ost Griskött kan bli problem produktionenett om

CÖE-ländemai vilket vissa tecken tyder på ökar snabbare vadän räknat imed de- man-
tillgängliga Samtidigt blir nettoeffektenprognoserna. på EU:s WTO—tak östutvidgningav en
tämligen måttlig. frågaI mejeriprodukter väntas, tidigare framhållits,om problemsom
uppstå för och "andra mjölkprodukter"ost östutvidgning. För dessaoavsett produkter
kommer antagligen EU:s WTO-tak förbli relativt opåverkadeatt östutvidgningen. Omav
produktionen CÖE-10dessa produkter i skulle gåav än kommerväntat trycketupp mer mot
WTO-taken inom EU Öka markant. frågaatt I smör och skummjölkpulver väntasom
tvärtom östutvidgning innebära vissten nettotillskottett till EU:s WTO-tak och därigenom
underlätta exporten.

Exempel på varuområden vilka i WTO-perspektiv framett till år 2000 i kan väntasstort sett
förbli opåverkade östutvidgning oljefrö,är socker, fjäderfaköttav en frukt, grönsakersamt
och vin. Orsakerna till detta varierar dock från fall till fall. vissaFör de här uppräknadeav
varuområdena kan östutvidgning innebäraväntas förbättraderenten möjligheterav levaatt

till gjorda WTO-åtaganden.upp
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4 Utblick efter år 2000

I avsnitten 1-3 har tidshorisonten begränsats till år 2000 bl.a. bakgrund detta årmot attav
är slutår för genomförandet WTO-ätagandena inom förav Uruguayrundan. Ettramen annat
viktigt skäl har varit tillgängligaatt för produktion, konsumtionprognoser och priser
nedbrutet på varunivå också sträcker sig till år 2000. Härigenom har det blivit möjligt att
jämföra olika för utvecklingen CÖE-10inom såväl EU-l5prognoser med WTO-som
begränsningarna med relativt hög detaljeringsgrad. Vad beträffaren utvecklingen efter år
2000 är underlaget för bedömningar produktion, konsumtion och priser betydligtav
osäkrare och mindre detaljerat. dettaI avsnitt förs kringett tänkbararesonemang
utvecklingsvägar även på längre sikt, dvs. efter år 2000, dels i WTO-perspektiv, dels iett

östutvidgningsperspektiv.ett Två centrala frågor betydelse förstor EU:s framtidaav
jordbrukspolitik är dels inriktningen nästa WTO-runda, dels produktionsutvecklingenav i
CÖE-IO-ländema. Båda dessa frågor diskuteras i det följande.

4.1 Effekter i WTO-perspektiv utanett östutvidgning

Enligt jordbruksavtalet i Uruguayrundan skall förhandlingar fortsättningnya om en av
reformprocessen inledas är före utgångenett genomförandeperioden, dvs. vidav senast
årsskiftet 1999/2000. Den s.k. fredsklausulen i jordbruksavtalet sträcker sig år 2003.t.0.m.
Det har redan uttryckts visst intresse för tidigareläggaatt för dessa förhandlingarstarten
från bl.a. USA:s och den s.k. Cajms—gruppens3° sida. Det är sannolikt iEUatt en ny
förhandlingsrunda kommer förutsättas fortsattaatt påtryckningar från omvärlden om
ytterligare handelsliberaliseringar och reformâtgärder inom jordbrukssektom. Förutom
trycket från Caims-gruppen kommer även USA:s hållning betydelsefull. Viktigaatt vara
faktorer talar för dylik utveckling är delssom den hittillsvarande förändringenen av
stödnivån i USA jämfört med den i EU, dels den nyligen beslutade kursomläggningen av
den amerikanska jordbrukspolitiken. Liknade förändringar i stödnivåer och regleringssystem
har för övrigt även genomförts i Canada.

4.1.1 Den allmänna stödnivån i EU och USA

följandeI tabell redovisas PSE-talensl" utveckling i EU och USA enligt OECD sedan slutet
1970-talet dels för jordbrukssektorn iav sin helhet, dels för några viktigare enskilda

produkter.

8°Austra1ien, Nya Zeeland, Canada, Argentina, Uruguay m.fl. länder.
Producer Subsidy Equivalent
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95821199419931990-921986-881979-81LandProdukt

475556515633EUVete 233945465413USA

525356676944Ol jefrö EU 99128106USA
636162666453Mjölk EU 445255576555USA
656460S45145Nötkött EU 548675USA
494949474836Totalt EU 152023223014USA

halveratspraktiskti USAjordbruket tagetstödnivån tillden allmännavisarTabellen att
Understödnivån i EU.1/31995 till knapptäruppgick1980-talet ochmittensedan avav

nivå. Sammahögoförändratpåstillaii legatstödnivån EUperiod har stort sett ensamma
iredovisasprodukterenskildaför deutvecklingenisigåterspeglar även somtendens

stödet,sänkningvissUSA,mjölk där ävenundantag trotsEnda ärtabellen. aven
två denötkött,ocholjefröfrågastödnivä. Irelativt högpå avligger kvarfortfarande omen
ochmellanstödnivå EUiskillnadenEU-jordbruket, ärinomskyddade sektorernamest

särskiltUSA stor.

jordbrukspolitikamerikanskNy4.1.2

amerikanskavia denkommapå kanCAPförändringstryckenviktigarede nyaEtt yttreav
viktigaflerainnefattar1996-2002 ochperiodensigjordbrukspolitiken sträcker övervilken

medSyftetjordbruket.tilli anslagennedskärningarpå siktoch ävensystemförändringar
marknadsorienteringen.ökaochjordbruketavregleravaritpolitiken harden attnya

risbomull,spannmål,vegetabiliesektorntillstödethandi förstaberörReformåtgårdema -
dock dentordesiktPå kortutsträckning.i vissberörsmjölksektornoljefröoch ävenmen-

gamlamed detjämfört systemetbudgetkostnaderökadeinnebära g.a.politiken p.nya
tidigtförså längebudgeteffekterna är ännulångsiktigaVM-prisema.från Defrikopplingen

några slutsatserdra om.

huvudpunkter:följandei korthetomfattarjordbrukspolitikenInnehållet i den nya

heltupphörvegetabiliesektornpayments"34 inom"deficiencymedNuvarande system
kontraktsystemersätts nyttför arealuttag. Dessa ett somsystemliksom programmet av

erhållerstödprogrammen nytttidigare ettnågot dedeltagit iodlareinnebär att avsom
tillkopplingavkastningochbasarealtidigare utantillknutet"inkomststöd" men
5,6 miljarderfrånsuccessivtskärsstödtill dettaanslagenårligamarknadspriser. De caner

US$ 2002.årmiljarderUS$ 1996 till 4år ca

hellerinteodlingstväng ochnågotinteinnebärvegetabiliesektorntillstödet2. Det nya
får ske.inte Ingagrönsakerochfruktodlingförmed undantaggröda,odling viss att avav

förekommer.på arealuttagkrav

Preliminära OECDsiffror enligt
Bill 1996"The "US Farmof 1996Reformand ActAgriculture ImprovementFederal

pris ochadministrativtmellanProduktionsrelaterat skillnadenenhet bestäms ettstödnivåndärstöd avper
marknadspriset.
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Stödmottagare inom vegetabiliesektom skall iaktta gällande planer för skydd ochnaturav
våtmarker. Sistnämnda stödprogram kvarstår i oförändrade från tidigare.stort sett

4. Möjligheterna ansluta sig till stödsystemet i framtiden starktatt är begränsade.

5. Möjligheten för jordbrukare med odlingskontrakt erhålla statliga lån endastatt mot
säkerhet i viss kvantitet råvara kvarstår form skyddsnät i detävensom en av nya
stödsystemet "non-rec0urse l0an". Denna stödmöjlighet omfattar oljeväxtsektom.även

Stödet till sockersektom kvarstår stödprisema fryses på nivå.nuvarandemen

7. Stödprisema på mjölkpulversmör, och fasas enligt fastställd plan under0st ut en
perioden 1996-99 och avskaffas helt fr.o.m. år 2000 för lånesystemersättasatt ettav
liknande det tillämpas inom vegetabiliesektom 1oan"35."rec0ursesom

Det gamla med s.k. "marketing orders"8° inom mjölksektomsystemet kvarstår i princip
oförändrat undergår viss revidering.men

Systemet med exportsubventioner kvarstår i princip oförändrat. Beloppen skärs dock ner
kraftigt under inledningsfasen programperioden för därefter öka igen till WTO-attav upp
taket under de tvâ sista åren.

Slutsatser4.1.3

Den amerikanska jordbrukspolitiken inleddes år 1996 innebär USA kan gå in inya attsom
nästa WTO-runda med stark förhandlingsposition inte minst innanEU. Redanen gentemot
den politiken började tillämpas hade USA sänkt sin stödnivå betydligt jämförtnya med
situationen i mitten 1980-talet, medan stödnivå förblivitEU:s i oförändradav stort sett
under period. Den allmänna stödnivån till jordbruket i USA i procent-PSE37mättsamma
understeg år 1995 1/3 EU:s stödnivå. Avsikten med den jordbrukspolitiken ärav attnya
marknadsanpassa jordbruket sänka kostnaderna för stödet på sikt.samt att kommerDetta
med säkerhet medföra ökat tryck påatt reformeraEU sin jordbrukspolitikett yttre att
ytterligare. Det är sannolikt detta tryck i första hand kommer riktasatt de sektoreratt mot
där USA sänkt eller kommer sänka sin stödnivå, idvs. första handatt spannmäls-, oljeväxt-

Ävenoch mjölksektorema. nötköttsektom där skillnaden i stödnivå mellan EU och USA
redan i dagsläget mycketär kan komma under ökat tryck från denstor, amerikanska sidan.

Ett viktigt resultat den amerikanskaannat jordbrukspolitiken den omläggningärav nya som
sker till s.k. avlänkade inkomststöd, dvs. stöd inte kopplade tillär storlekensom av
produktionen eller produktionsfaktorema. Till följd denna omläggning kommer starktettav
tryck riktas EU:s kompensationsbetalningaratt arealstöd, djurbidragmot vilka ettsom- -

85"Recourse loan" innebär lånet i första hand skall betalasatt tillbaka. I andra hand förverkas säkerheten
râvaran. "Non-recourse loan" innebär låntagaren kan välja mellanatt låta säkerheten râvaran förverkasatt
eller betala tillbaka lånet ochatt återfå kontroll över säkerheten.
86"Marketing orders" innebär statligt sanktionerade minimipriseratt fastställs för olika mjölkklasser beroende
på användningsområde.
87Procent-PSE den procentandel det totala produktionsvårdet inom jordbruket utgörs stöd.av som av
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"deficiencyamerikanskamed detillsammansHouse-uppgörelsen,Blairs.k.denresultat av
föremål förstödåtgärder"blå boxen". Dessas.k.till denfördespayments", var

ineddragningskravenfrånundantagnadärmedproduktionsbegränsningar och
föruppfylla kraveninteansågs däremot"blå boxen"i denStödåtgärdemaUruguayrundan.

frånavlänkadeheltde integrundpåboxen"i den "gröna attinordnaskunna varavatt
"deficiencysinaavskaffarUSAproduktionsfaktorer. Genomellerproduktion att nu

dennågot behovfinnaslängreintesynpunktamerikanskfrånalltsåborde det avpayments"
uppfyllerpayments"-systemet"deficiencyersätterstödsystem"blå boxen". Det som nunya

påtrycket EUDärmed kommer attboxen".i den "grönainordnasförantagligen kraven att
mednötköttsektorernaocholjeväxt-spannmåls-,tillkompensationsbetalningarsinaavskaffa

bakgrundsärskiltWTO-runda, motsamband med nästaibli mycketsäkerhet stortstörsta att
ibegränsningarinnebärFredsklausulen2003.årlöperi UR-avtaletfredsklausulen utattav

konkurrenssnedvridning äreventuellkorrigeraföråtgärdervidta sommöjligheterna attatt
stödnivåer.olikaresultat av

Marknadsutvecklingen4.2

svärbedömbar. Imycketskälnaturliga2000efter är ärmarknadenpåUtvecklingen av
produktions-gällervadframtidsscenarierkring tänkbarautblick försdenna ett resonemang

CÖE-10-länderna påtyngdpunktmediEU-l5i såvälkonsumtionsutvecldingenoch som
CÖE-ländemaiutvecklingengällerVadländergruppen.sistnämndai denutvecklingen

påverkansfaktorerochvissa inrebetydelsenkring yttreföraskommer att avresonemang
CÖE-ländema EU-inverkanfrånellersjälvautvecklingen iantingenfrån avemanerarsom

CÖE-ländemaikonsumtionsutvecldingenochproduktions-politiken. Resonemanget om
fråndelsöstutvidgningCAPochförkonsekvenser EUi tänkbaradärefter enavutmynnar

alltunderstrykasbörWTO-perspektiv. attDetidels resonemangmarknadssynpunkt, ett
CAP.nuvarandetillämpningförutsätteravsnitti dettaäven av

CÖE-lOochi EU-l5konsumtionsutvecklingenochProduktions-4.2.1

Spannmål

2005årfram tillEU-l5inomproduktionsökningenbedömningar kommerEnligt EU:s egna
produktionsöverskottetmycketsåkonsumtionsökningen attöverstiga2010och att pass -

2005årmilj42tillökaberäknaskonsumtion toninhemskproduktion minusdvs. ca-
CÖE-IO beräknasförsiffrorMotsvarandearealuttag.2010årmilj54respektive trotstonca

Även siffrornasistnämndademilj11,0respektivemilj7,2uppgå till ton.ton caca
Även USDAjordbruksdepartementetamerikanskadet%-igt arealuttag.15förutsätter ett

ungefäriproduktionsöverskott2005 medför åri sin sammaräknar ettprognos
beräknas2005till årframöverskottetökningenhelastorleksordning NästanEU. avsom

förhållandevismedräknarEU-l5. EUnuvarandeförinomsåledes falla gränserna en
del kanCÖE-lO till2005 vilket2000 och storårenmellanproduktionsökning inommåttlig

%-igt15frånutgår20102005 och att ettför årifaktumtillskrivas det att prognosernaman
enligtCÖE-ländema. 1995årunderUtvecklingenförtillämpasarealuttag kommer att

i UR-intemstöden1.3.3avsnittFör boxen"respektive "gröna"blå boxen"begreppenförklaring omseav
avtalet.



SOU 1996: 171 Utblick efter år 2000 107

OECD tyder också på relativt snabb återhämtning inom spannmälsproduktionen.en
Brittiska jordbruksministeriets MAFF s.k. dynamiska alternativ se avsnitt 2.2.3 för

CÖE-ländemautvecklingen i till år 2000 visar klart vad fullt utnyttjandeett potentialenav
skulle kunna leda till i fråga produktionstillväxt.om

Redan år 2000 skulle, visats i de föregående avsnitten, problemsom kunna uppstå med att
hålla sig inom WTO-taken för spannmål särskilt i fråga veteom om- -
världsmarknadsprisema skulle sjunka så mycket behov exportstöd iattpass störreav
omfattning pånytt skulle uppstå. Problemen på spannmälsområdet tycks dock sig påvare
kort eller lång sikt i första hand hänga med kommande östutvidgningsamman meden utan
den produktionstillväxt inom gränserna för nuvarandesom genereras EU-15.
Spannmälssektom framstår alltså sektor där behov åtgärder såsom småningomen av
aktualiseras ÖstutvidgningenEU:s Östutvidgning.oavsett kommer dock enligt tillgängliga

förstärka Överskottssituationenattprognoser inom EU-25. Om avkastningssiffroma för
CÖE-ländema skulle höjas till nivå för EU skulle situationensamma kunna blisom mycket
svår i 10-årigtsett perspektiv,ett särskilt i händelse ytterligare skärpningav en av
exportstödstaken i samband med nästa WTO-runda.

Ovriga vegetabilier

EU har för närvarande underskott inomett stort oljefröproduktionen vilket täcks upp genom
import. Detta underskott väntas växa fram till är 2005 främst produktionenatt väntasp. g.a.
ligga i stilla.stort Detta hänger isett sin medtur de produktionsbegränsningarsamman som
EU åtagit sig resultat Blairett House-uppgörelsen.som Om denna begränsningav inte
skulle förlängas skulle givetvis produktionen inom EU-l5 öka, någon risk förmen
produktionsöverskott skulle ändå inte uppstå det för närvarande importbehovet.p. g.a. stora
Även viss produktionsökning CÖE-IOkan förutses inomom en kommer inte detta att
påverka varubalansen för oljefrö än marginellt.annat Trots Östutvidgningen i sigatt inte
förefaller få någon större betydelse för oljeväxtsektorn, CÖE-kan eventuell expansion ien
ländema innebära vissa handelspolitiska problem i längre tidsperspektivett samtidigtom
den amerikanska oljeväxtsektom expanderar resultat den amerikanskaettsom av nya
jordbrukspolitiken.

Såväl produktion konsumtion socker inom EU-l5som iväntas liggaav stillastort ävensett
efter CÖE-ländemaår 2000. hellerInte för förutses några förändringar.större Viss nedgång
i den CÖE-lOinhemska konsumtionen i kan leda till underskottet påatt marknaden minskar
något, vilket dock inte kommer påverka marknadsbalansenatt i inom utvidgatstort EU.ett
Sockersektorn har hittills inte berörts de reformätgärder genomförts inomav sigsom vare
EU eller USA och såvitt kan förutses kommer EU:s sockerregleringnu i likhet med USA:s

ligga fast åtminstoneatt fram till år 2000. Sockersektorn i flerautgör viktiga i-länder en av
de sektorer är avskärmade frånmest världsmarknadensom höga stödnivåer. Det ärgenom
sannolikt dessa länderatt däribland EU kommer förutsättas frånatt tryck omvärldenett- -
övriga sockerproducerande länder reformera sockersektomatt i samband med nästa WTO-
runda.
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Mjölk

oförändradikommer settEU-15 stortmjölk inom attproduktionen varaberäknarEU att av
konsumtionen förväntasinhemska1990-talet. Denmedjämfört20102000periodenunder -

vilket2000-taletdecennietförstadetundermiljomkring 4medsjunka avtondäremot
CÖE-ländemasiffra. Förmedproduktionsöverskottetökningmedför sammasåledes aven

konsumtionenproduktionensåvälåterhämtning avrelativt blygsamförutses somaven
varubalans.oförändradiinnebäraskulle settperiod vilket stortmotsvarandeundermjölk

skeCÖE-lO överskottetökningvissalltsåförväntasochEU-15för avSammantaget en
förhållandevisEU-15.till Densighänfördelentill svagadockvilken störstaperiodenunder

CÖE-IO nivå på ochlågfortsattdockförutsätteriväntasproduktionsutvecklingen ensom
väntatförbättras änskulleavkastningenmjölkavkastningen. Omitillväxt mermåttligendast

nivåsådannåkunnasnabbt attrelativtproduktionssiffromaskulleperiodenunder
eventuelltökaockså trycketskulleDärmed motbetydligt väntat.änblev störreöverskottet

föremålvilkamejeriprodukter ärfyraför deår 2000efterWTO-takskärpta grupperna av
skullemjölkprodukter" ett"andraochsmör,exportstödsbegränsningar. För ostför gruppen

påmed tankebesvärande gapetbli attWTO-tak kunnaframtida skärptaöverskridande av
försvåradärigenomochbestå exportförutsättasVM-prisema kanochEU-prisemamellan

bidrag.utan

reformåtgärderdeberörtshellerintemjölksektom somharsockersektornmedlikhet avI
närvarandefördockpågårinom EUdiskussioner enomgenomförts EU. Internahittills av

omfattarjordbrukspolitikenamerikanskamjölksektom. Denreformeringframtida nyaav
årgenomförashuvudsak kommer runtivilka attmjölksektorninomåtgärderdelvis även

jordbruketinomsektorerdemjölksektornhelhet utgöri-ländematill2000. Sett en avsom
stödnivåer. Trotshögamycket attmarknadskraftemafrånavskärmadeär genommestsom

uteslutasintedetreformtryck kan attomedelbartnågotförinte yttremjölksektom är utsatt
WTO-runda.medsamband nästaismåningom,såuppståkansådant t.ex.ett

Nötkött

8,3kringrelativt konstantliggaförutsettshar EUEU-15inomnötköttProduktionen avav
7,9tillminskaårsproduktionendäremotEnligt2005. USDAår catillmilj fram antaston

sig8,2 milj Itilluppgåenligt ton.förutses EU2005år vareKonsumtionenmilj caton.
förfåkanBSE-fråganbetydelsedenbeaktatshareller USDA:sEU:s somprognoser
revideratnyligenBSE-krisen har EUföljdTillsikt.på längrekonsumtionsutvecklingen av

konsumtionenmedräknarår 2000.till Man attframkonsumtionsprognossin tidigare nu
på"normalnivån"frånutgångspunkt2000 med% till år10-15 caminska medkommer att ca

återhämtningvissdockliggersiffrordessa800-1200 Imeddvs.milj ton. en8 tusenton, ca
nivå.lågajämfört med dagens extremt

300omkringmedCÖE-ländemas produktionen tonökning i tusenförutserdel EUFör en
nötköttproduktionenÄven ökningbetydandeförutser2005. USDAår2000 tillfrån år aven

från denCÖE-ländema. torde härröraökningdel dennaEninom av
Samtidigtsig.medföraskulledjurbidraginförandeteffektproduktionsstimulerande avsom

CÖE-ländema 200storleksordningeniminska tusenikonsumtioneninhemskaförutses den
CÖE-lO mediöverskottetökningbliutveckling skulle cadennaNettoeffekten aventon. av

eventuelltmedTillsammans600sammanlagttill500 ton.tusentontusen ca
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produktionsöverskott inom BSE-krisen,EU-l5, bl.a. resultat skulle detta kunnaettsom av
leda till överskridande eventuella framtida sänkta WTO-tak. Eftersom "prisgapet"ett av
mellan och världsmarknaden samtidigt bestå såvida inteEU beräknas -
marknadsregleringarna för nötkött och mjölk reformeras dessförinnan skulle det-
fortfarande svårt bidrag. skulle i sin kunna leda tillDettaatt exportera utan turvara en
mycket svår situation på nötköttmarknaden inom undvika detta förs förEU. För att
närvarande diskussioner inom åtgärder förlämpliga reducera produktionenEU attom av
nötkött.

Övriga animalier

fråga grisköttI enligt produktionen konsumtionenEU och inom gåEU-15antasom upp
med kvantitet vilket medför oförändrad varubalans mellan år 2000 2005.och Församma
CÖE-lO förutses underskottet år 2000 något framkrympa till år 2005 attp. g.a.

Ävenproduktionsökningen överstiga konsumtionsökningen.väntas USDA räknar med en
försiktig ökning både produktionen och konsumtionen griskött fram till år 2005.av av
Några dramatiska förändringar vad gäller grisköttutbudet kan dock inte förutsesmera av

CÖE-låndematill följd framtida östutvidgning eftersom eventuellt ökat iutbud iav en
första hand på de inhemskaväntas marknaderna. Dessutom väntas, densugas upp om
nuvarande prisutvecklingen håller i sig, prisskillnaden mellan och VM-pris såEU- vara
liten bör kunna ske bidrag. Om däremot "prisgapet" mellanatt EU- och VM-export utan
priser för foderspannmål skulle återuppstå skulle givetvis sådan försvåras.kunnaexport

fråga fjäderfåköttI förutser utvecklingEU liknande för grisköttsektorn,den dvs.om en
något ökad produktion och konsumtion oförändrad varubalans perioden 2000-undersamt

CÖE-lO. Även2005. såvälDetta gäller för EU-l5 USDA räknar med visssom
CÖE-lO.produktionsökning inom både EU-l5 och Liksom i fråga griskött inteväntasom

östutvidgningen medföra några påfrestningarstörre EU-marknaden fram till år 2005.
CÖE-IO.Visst produktionsöverskott kan dock inom både EU-l5 ochväntas

Konsekvenserna i övrigt vad gäller den förväntade prisutvecklingen blir församma som
griskött.

Slutsatser4.2.2

vegetabiliesektomInom det i förstaär hand spannmålsomrädet kan komma utsättasattsom
för påfrestningar eftersom flestade pekar betydande produktionsöverskottmot ettprognoser

CÖE-lOinom både EU-l5 och vilket antingen måste eller lagras inom EU:sexporteras upp
gränser. Större delen detta produktionsöverskott hänför sig dock till inte tillEU-l5 ochav
CÖE-lO. Den onormalt höga prisnivån på spannmål gällt under 1995/96säsongensom
förefaller på väg situationersättas med betydligt lugnare prisutveckling ellerattvara av en

visst prisfall. Om prisrelationnuvarandet.0.m. september 1996 med endast obetydligt- -
högre EU-priser VM-priserän består i framtiden, finns förhoppningar skallatt exportom
kunna ske bidrag. Om däremot VM-prisema skulle falla ytterligare och EU-prisernautan
inte skulle tillåtas följa imed prisfallet blir det svårt bidrag. skulleDettaatt exportera utan

spannmålsmarknadensätta och spannmålsregleringEU:s hårdunder Om dessutompress. -
eventuellt resultat nästa WTO-runda förtakenett exportstöd skulle sänkassom av -

ytterligare skulle situationen försämras Möjligheternaännu klaraattmera.
spannmålsregleringen i framtiden blir således tidigare reformering i grunden helttrots- -
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tillåtsavhängiga prisdifferensen mellan och VM-prisema. Om detta beroendeEU-av
kvarstå EU-marknaden återigen tillåts sig från omvärldenoch avskärmaatt egenengenom
högre prisnivå blir läget besvärande.

flerarespektive vegetabiliesektorerna skiljer sig åt principiellt påinom animalie-Läget
produktionsvolymenframförvegetabiliesektom det allt denpunkter. ärInom stora som

VM-prisemaprisdifferenseninger medan det inom animaliesektom mellan EU- ochäroro
bidrag. åtgärderproblemet och försvårardet grundläggande EU:sär export utansom som

gällerPå spannmålsområdetinom respektive blir följaktligen också olikasektor av
framför allt försöka hålla "prisgapet" inom sådana kan skedet gränser att export utanatt

frågaprisrelationer främst blirbidrag, medan det på animalieområdet givet oförändrade --
viktiginhemsk konsumtion.försöka begränsa mellan produktion och Engapetatt annanom

skillnad animalie- spannmålssektorema marknadsprognosema påmellan och är att
i riktning kraftigtanimalieområdet inte lika entydigt för spannmålen pekar mot ettsom

östutvidgningsperspektiv inte hellerproduktionsöverskott på längre sikt. iSett väntasett -
vegetabiliesektomåtminstone animaliesektom påverkas lika mycketpå kort sikt ensom av-

utvidgning österut.

VM-prisema bli"prisgapet" ochPå mjölk- och nötköttområdena inte mellan EU-väntas
eliminerat medför hålla eventuelltunder överskådlig tid. EUDetta attatt pressen

siktpå påproduktionsöverskott inom blir Osäkerheten kortWTO-taket mycket stor.
konsumtionsutvecklingen inom gäller bådeanimalieområdet i förstagäller hand EU -

CÖE-ländemamejeriprodukter produktionsförutsättningama inomoch nötkött medan-
sammanfattande slutsatsen måsteosäkerhetsfaktor på både lång sikt.kort ochutgör Denen

känsliga, särskilt ifår mycketdock bli både mjölk- och nötköttsektorerna betraktasatt som
WTO-runda. Vadljuset stödbegränsningarna i kommandeeventuella skärpningarav av

mindreövriga inom animaliesektom gris- fjäderfåköttgäller varuområden och är läget--
känsligt minskade ochberoende på kopplingen till spannmålsregleringen, det "prisgapet"
den mindre osäkra inhemska marknadssituationen.

östutvidgning4.3 Effekter för EU-budgeten av en

1995Enligt beräkningar i decemberPaper"-dokumentet kommerEU:s "Strategyegna
11,8utgifterna år 2000,för i EU-budgeten i miljarder öka med 8,9 medCAP att ca caecu

år 2005 följd östutvidgningen.och med 12,2 miljarder år 2010 till Somca ecu av
uppgårjämförelse för närvarandekan jordbruksbudget garantisektionennämnas EU:satt - -

till nötköttregleringen beräknas41 miljarder Framför utgifterna förallt detär somca ecu.
CÖE-ländema,produktionsuppgång iöka redan fram till år 2005 till följd förväntadav en

Även förvilken konsumtionsökning. utgifternainte motsvarandeväntas sugas upp av en
1,5miljöområdet öka meds.k. "accompanying åtgärder påmeasures" bl.a. väntas ca--

intemiljarder östutvidgning.2010 till följd väntasunder perioden 2000 Däremotecu av en-
djurbidrag förändrasutgifterna för kompensationsbetalningama nämnvärtarealstöd och

2010.miljarder årligga kvar på nivå perioden, 6,7hela dvs.utan ecusamma ca
denmedlemskapetKompensationsbetalningarna således i inledningen utgörakommer attav

efterminskaklart utgiftsposten vid östutvidgning, andel kommerdennastörsta attmenen
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hand. Sistnämnda kalkyl innebär självfallet inget ställningstagande från kommissionens sida
till frågan huruvida och i vilken utsträckning kompensationsbetalningarna skall kvarstå i
oförändrad form.

Något underlag för bedömning utgifterna för strukturfondema på längre siktav ettsom
resultat östutvidgningen har inte funnits tillgängligt. iAtt dagav bedöma vilka regler som

CÖE-ländemakommer förgälla efteratt EU-inträde inteär möjligt.ett kanDet för övrigt
påpekas regelverket för struktur-,att regional- och miljöstöden ändrats i samband med
tidigare utvidgningar.
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5 Avtalen tekniska handelshinder Sanitära ochsamtom om

fytosanitära åtgärder

I takt med tullar och andra införselavgifteratt kvantitativa begränsningar reduceras,samt
ökar betydelsen och intresset för andra handelshinder och dåtyper särskilt s.k.av av
tekniska handelshinder.

Med tekniska handelshinder myndigheter ställda krav på såsomavses av varor,
beskaffenhet, egenskaper, tillverknings- och lagringsmetoder, förpackning och märkning

krav kontrollsamt överensstämmer medatt ställda krav.av varor

Vid den föregående GATf-rundan, Tokyorundan, slöts avtal tekniskaett om
handelshinder, TBT-avtalet. Med Uruguayrundan gjordes vissa förändringar i detta
avtal. Vidare slöts särskilt avtal Sanitära fytosanitäraett och åtgärder, SPS-avtalet.om
Sådana åtgärder reglerades tidigare TBT-avtalet. Båda dessa avtal ingår delarav nu som

WTO:s regelverk.av

Det ursprungliga TBT-avtalet avtal med begränsad,ett kretsseparat medvar egen,
anslutna länder. Genom kravet one single undertaking i Uruguayrundan, dvs. man
undertecknar samtliga WTO-avtal i paket, har den länderkretsett antagit TBT- ochsom
SPS-avtalen vidgats betydligt.

5.1 Avtalens omfattning

Under SPS-avtalet faller åtgärder till skydd:

människor och djur hälsorisker förbundna0 med livsmedelmotav och fodermedel,
djur och växter risker förknippade0 mot med spridningav skadegörare ochav

sjukdomar,
människor hälsorisker förbundna sjukdomarmed0 mot hos djurav och växter,

skada till följd spridningmot växtsjukdomar.v annan av av

Tekniska regler tillkomna med syfte, skyddannat andra hälsoriskert.ex. änmot
ovanstående, skydd bedrägliga förfarandenmot eller skydd miljön, faller under TBT-av
avtalet.

bådaI avtalen erkänns medlemsländemas rätt vidta åtgärder till skydd föratt berättigade
samhällsintressen under vissa förutsättningar:

Åtgärderna får inte ha omfattningstörre0 än vad krävs för uppnå detattsom
avsedda legitima syftet och får heller inte medföra godtycklig eller otillbörlig
diskriminering mellan länder där förhållanden råder eller medförasamma
förtäckta handelshinder.
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territorium.landetsinomsigbefinna egetskallskyddaintresseDet avserman0
i deförändringarallaanmälaförslagsstadiet,normaltskall,Medlemsländema0

regelverken.nationella
standarder.internationellaÅtgärder grundasmöjligtlångtsäskall som0

ochprincipervetenskapligapågrundasÅtgärder dessutomskallSPS-avtaletenligt0
riskbedömning.föregås av

likvärdigaåtgärdermedlemslands omgodtaskallmedlemsland somannatettEtt0
likvärdiga.åtgärderna ärvisaobjektivt kansätt attlandetexporterandedet ett

standardinternationellmedenlighetiåtgärd ärdessutomSPS-avtalet attI om enanges
däremotOml994-avtalet. ettoch GATTSPS-avtaletmedförenligåtgärden varaanses

framgårvadkrav äntillämpar strängareregelverk avi sittmedlemsland som
motiveras.kunnavetenskapligt skallåtgärdenstandard krävsinternationell att

WTO-börregleroch EU:s noteras.WTO:smellanskillnaderna,ochFörhållandet,
teknisktingetbedrivsWTOuppförandekod. Inomsammanfattaskanreglema som en

utarbetadestandarderförpreferensstarkfinns avdetharmoniseringsarbete enmen
internationella organ.

hälsorelateradeallailängremycket setthänseende stortgår i dettainom EUSamarbetet -
i EU.harmoniseratsharlivsmedelochjordbruksproduktermedhandelberörregler som

frågor.i dessaocksåi WTOtalanmedlemsländernasförKommissionen

vidmedan EUEG-reglemafrämstområde begränsaspå dettahandlingsfrihetSveriges av
WTO.regelverket begränsastillämpningenochutformningen avav

innebördAvtalens5.2

undantagsklausulen.i GATTartikel XXpreciseringfrämstinnebärBåda avtalen aven
anmälanochlagstiftningeniöppenhetbestämmelserviktigadeinnehållerDärutöver om

deÅtgärder kan prövasavtalen motunderfallerinteföreskrifter. somnyaav
i GATT.bestämmelsernagrundläggande

åtgärdernasvadoklartäråtgärder avserantaltäckerTBT-avtalet typer meraett menav
förhindrandesäkerhetsbehov,nationellasyftenlegitimapåexempelsyfte. Som anges:

och växtersdjurssäkerhet,ellerhälsamänniskorsskyddförfaranden, avbedrägliga avav
förtillämpligtSPS-avtaleti ställetframgått ärmiljön. Somhälsaliv och ovansamt av

påkravLivsmedelslagstiftningensjordbruksprodukter.medförknippadehälsorisker
skyddtillbestämmelserliksomTBT-avtalet avunderdockfallerhandelniredlighet

inte prövatsdäremotharDetmedhandel omde berörmånmiljön i den varor.
elleraspekteretiskatillvarataförtillkommenlagstiftning attföljdtillhandelshinder av

avtalet.enligtförsvaraskankonsumenternastilla hosför att oro

Codexutveckladestandarderinternationellaförpreferens avstarkaSPS-avtalets
PlantInternationalochEpizootiesdesInternationalOfficeCommission,Alimentarius
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Protection Convention och krav pi vetenskapligt underlag kan leda till problem. Dessa
organisationers standarder har primärt inte tillkommit för tvingandeutgöra krav föratt
internationell handel. Ofta dessaär standarder produktrelaterade och berör aspekter som
inte regleras i modern lagstiftning. Avsikten med utarbetandet dessa har varit attav ge
företagen produktspeciñkationer kan referera till i affärsavtal. Mångasom man
standarder har också tillkommit för stödja utvecklingsländernaatt i utarbetandet av
nationell lagstiftning. Något åliggande i den nationella lagstiftningenatt införa dessa
standarder finns inte. Enligt SPS-avtalet kommer gång utgivna standarder haen att
relevans för avtalet standardema införtsoavsett i den nationella lagstiftningenom eller
ej. Särskilt Codex kommer därför tvingas göraatt total genomgång sina SPS-en av
relaterade standarder och många standarder kan också behöva revideras.

Kraven på vetenskapligt underlag för avvikelse från standard kan också leda till tvister i
WTO. Dels därför många åtgärder vidtagitsatt vetenskapligt underlag,utan dels därför

kravet på vetenskapligtatt underlag oprecist,är inte underlagett.ex. skallanges om
påvisa fara föreligger elleratt fara inte kan uteslutas.att

Både TBT-avtalet och SPS-avtalet behandlar bestämmelser rörande ochprocess-
produktionsmetoder påverkar egenskaper, krav pisom de Sanitärat.ex.varomas
förhållandena i slakterier. Avtalen däremot inte stöd för åtgärder syftemedger att t.ex.
förbättra miljö eller arbetsmiljö i tillverkningslandet. Detta vilka kravoavsett man
ställer på produktionen i det landet. Om således viss produktion i detegna landetegna
berörs strikta miljöregler avtalet inte stöd kravav på importeradeger skallatt varor

tillverkade under regler.vara samma

Ett utslag i tvistemålspanel år 1991 kan i dettaen sammanhang intresse. Tvistenvara av
avsåg amerikanskt importförbudett avseende tonfisk från Mexiko. Från amerikansk sida
hävdades Mexiko tillämpar fångstmetoderatt medför onödigt många delfinerattsom
omkommer. Panelen fann artikel iXX GATT inteatt stöd för åtgärder syftarger som
till miljöförbättringar utanför det territoriet.egna

Enligt då gällande tvistemålslösningsprocedur i GATT krävdes enighet mellan parterna
för utslaget skallatt gälla. USA har inte utslaget varföraccepterat det inte formelläger
giltighet.

Under hösten 1995 i WTO striktare,antogs tvistemålslösningsprocedur bl.a.en ny, som
inte kräver enighet mellan för fi giltighet.parterna att

Sammanfattningsvis kan det således TBT- och SPS-avtalenantas att detsamt nya
tvistemålslösningsförfarandet leder till nationella regleratt betingas etiska skälsom av
eller förhållanden i produktionslandetav omsorg kan bli föremålom för framtida tvister.
Vidare kan SPS-ätgärders vetenskapliga bakgrund komma ifrågasättas.att

Frågan livsmedelskvalitet har beröringspunkterom med WTO-avtalen och EU:s
regelverk. Båda regelverken endast myndighetskrav. såsomKöpare grossister,avser
detaljister eller konsumenter får, utöver myndighetskraven, leverantörer ställagentemot
vilka krav helst på de köper.som Det står butikskedja frittvaror som t.ex.man atten
endast sälja kött visst Lika lite svenska myndigheterav kan, eller får,ursprung. som
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kvardockharMyndigheternaingripa.WTOellerkan EUbeslutsådantingripa ettmot
marknadsföringslagstiftningen, attt.ex. genomallmännadentillämpamijligheten att

ellerreklamipåståendeingripaöverträdelse mot,vidochriktighetenkmtrollera
beskaffenhet.särskildeller ärsärskiltharmärkning avursprungatt varaomgenom

harförhindrarIngenting attvid import. manendastreglerWTO:sgällerVdare
dockförhållandet årdetproduktionen motsattainhemskapå denkravstängare
inhemsktkravÄven ha strängaremöjlighetervissafinns attinom EUförbjudet.
i EG-olika utslagtvåharTysklandimporterade.påproducerade än genomvaror

mycketsinatillämpaEUövrigafrånimporteraspåförbjuditsdrmstolen att somvaror
importeradeförkravenupphävtocksåharTyskarnakorv.respektiveölkravstänga

harsättPåproduktionen.inhemskaför denbibehållit sammademmenvaror
vissapåställsreceptkravdeupphävtSverigetillför importen somLvsmedelsverket
skyddainte ärkravenmed attsyftetdålivsmedelsbeteckningar,förbehållnas.k.vzror,

Betydelsenkvalitet.visssäkerställaställeti avhälsoriskerkmsumenten utanmot
önskadfåkonsumenternaför attmedelinnehållsdelclaration,mlrkning, somt.ex. genom

öka.därför förväntaskanlivsmedlen,kialitet

EU-medlemsland kani EU,harmoniserats ettmärkning harpåkraventvingandeD:
EU:sgår utöverimporteradepåmärkningobligatoriskinföra varor somintesåedes
uttryckligtingetfinnsWTOursprungsmärkning. Iobligatoriskkravlagstiftning, t.ex.

fråni GATTrekommendationfinnsdetursprungsmärkningpåförbud krav enmenmot
märkningskrav,obligatoriska t.ex.Andraiakttas.försiktighet bör1958 attom

reglerdebedömsochTBT-avtalet motunder somWTOifallerimehållsdeklarationer,
avtalet.finns i det

varuhandelmåni denTBT-avtaletunderi WTOfallermiljönskyddtillTekniska krav av
skyddochgödningsämnenikadmiumtillåten halthögstamedSyftetbrörs. t.ex. aven

bestämmelsersträngahurhafårVidarelegitimt.landet,miljön i det manansesegnaax
medanalogiIluft ochiutsläpp vatten.avseendenäringenförvill den t.ex.egnamm

skyddtillhandelnirestriktionerinföraintefår avtonñskärendetberördadct manovan
importeraderestriktionerinförainte motsåledes varorkanland. Manmljön i annat

landeti dettillåtnainte ärellermed metoder egnatillverkatsdärför de somprocesseratt
landet.i detmiljöellerdjurmänniskor,förrisk egnainnebäri siginte envarornaon

omständighetenekonomiskadenåberoparestriktionerskäl förintehellerkanNan som
miljöbeståmmelsernadärförkonkurrensläge atti sämreindustrin kommerden ettat egna

beskrivnaOvankonkurrentlåndema.hoslandet dyrare änitillverkningen detgir egna
delar,tillämpligaioch,rörandebestämmelserockså förgällerprinciper

djirslggdd.

berördjurskyddellerarbetsmiljömiljö,skyddtill sombestämmelsernaharEUIrom av
gödningsämnen,ikadmiumhaltenhögstaharmoniserats,deltillhandeli t.ex.storvaror

PåEU.djur inomvidburstorlekareller transportför traktoreröierrullningsskydd av
minimidirektiv därs.k.medunioneninomarbetarberörinteonråden manvarorsom

striktare krav.får hamedlemsländerna
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5.3 Tänkbara konsekvenser för handeln

jämförelseI med vad falletär på vegetabilieområdet omsätts relativt liten delsom en av
världsproduktionen kött på världsmarknaden. På sina håll misstänks det den ringaav att
handeln kan bero på det finns veterinära bestämmelseratt införts protektionistiskasom av
skäl. Man kan därför förvänta potentiella exportländer kommeratt att noga syna
veterinära bestämmelser i importländer i ljuset SPS-avtalet. Det är denmotav
bakgrunden avtalets krav på tillämpning internationell standard ellersom av
vetenskapliga indikationer skall ses.

USA har inlett tvistemålslösningsförfarandeett i WTO med anledning EU:sav
importförbud kött djur behandlademot med tillväxthormoner. USA hävdarav att
förbudet inte är grundat på vetenskapliga indikationer. kanMan endast spekulera i de
eventuella konsekvenserna för nötköttsmarknaden upphävdeEU förbudet. Men,om
konsekvenserna skulleEU förlora dennaatt tvist med USA ändå inte tillåtaav men
import är däremot lättare förutse då iUSA sådantatt tänkt läge skulle haett rätt att
vidtaga motåtgärder, införa handelsrestriktioneratt produkter från på dengenom EUmot
amerikanska marknaden. Det förefaller rimligt dessa åtgärder skulle beröraatt anta att
jordbruksprodukter blioch kännbara.

frågorAndra skulle kunna bli föremål för diskussioner i WTO förbudetsom år mot
bestrålade livsmedel eller frågan genmodifierade livsmedel.om

BSE-problematiken illustrerar hur känsliga konsumenterna kan för befarade riskervara
förknippade livsmedelmed och för myndigheternas hantering dessa risker. vissaIav
EU-länder, inte själva har drabbats BSE, har konsumtionensom nötkött minskatav av
med tredjedel. Härvidlag innebär SPS-avtalet restriktioneren i myndigheternas
möjligheter enbart för stillaatt hos konsumenterna dåatt åtgärderagera skall föregåsoro

riskbedömning baserad på vetenskapliga principer.av

5.4 Kommande utveckling

TBT- och SPS-avtalen har hittills haft relativt undanskymd roll i förberedelserna infören
WTO:s ministermöte i Singapore i december 1996. Några initiativ till utveckling av
avtalen har inteännu framkommit. Betoningen ligger på genomförandet dessasnarare av

striktare övervakningsamt tillämpning. En anledning härtill den kraftigtär utvidgadeav
medlemskretsen.

Diskussioner pågår i WTO möjliggöra handelsrestriktioneratt miljönom av omsorg om
utanför det landet. Detta sker främst inom för kommitténegna för handel ochramen
miljö CTE finnsoch på kommitténs dagordningupptaget punkt Kommittén skasom

resultatet sittpresentera arbete ministerkonferensen i Singapore i december.av
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EnvironmentalMultilateralmiljökonventionerinternationella180idagfinnsDet
ingenHittills harhandelsåtgärder.innehåller18 s:yckenMEAsAgreements, varav

tvistlösningssystem.WTO:sförts tillnågon dessamedenlighetvidtagits iåtgärd avsom

ifrånstår långtdagslägetvilka iförslag,bidragit olikamedmedlemsländer harFlera
ochquo-lösning attförespråkarländerVissa statusvarandra. anseren

omfattasmiljön redanskyddasyftemedvidtashandelsrestriktioner att avnusom
utfärdarlösning därföreslårAndraiartikel GATT.XXundantagsklausulen manen

iladefastställda krav. EUWTOuppfyllerför MEAsundantagtemporära avsom
iartikeli XXskyddsklausulentilltillägginnebäraskulleförslagfebruari fram ett som

miljösyftetlegitimiteten iskulle prövapanel inteinnebäraskulleTilläggetGATT. att en
Åtgärden vilketartikel XXskullei sig. motnödvändighet testasåtgärdensoch inte heller

därländermellandiskrimineraroberättigatgodtyckligt elleråtgärdenattgaranterar
handel.internationellinskränkningförtäcktinnebärellerråderförhållanden avensamma

formiskyddsåtgärdervidtaga t.ex.kunnaskallinteinnebärFörslaget avatt man
på grundtillverkningskostnaderlägrehartillverkareutländskadärför avstrafftullar att

miljökrav.lägre

december. DetiSingaporemötettillföreliggerförslagnågot färdigttroligtinteDet är att
skyddagällerdetförordas närsamarbete attinternationelltklartframstår dock attsom

miljöproblem.gränsöverskridandemiljön ochglobaladen

skallpåkravframförtshar attoch Sydeuropai USAintressegrupperFrån bl.a. man
iproduktioneniförhållandenasocialadehandelsrestriktioner grundvidtakunna av

öppnas.möjlighet kommersådan atttroligtinteförfaller idagandra länder. Det att en
medföraskullemöjlighetsådan attförräddautvecklingsländerna ärSärskilt att en

industrisinskyddaför motimportrestriktionerinföraskulle attindtstriländema

lågprisimport.
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Bilaga Direktiv till expertgruppen

Omvärldsanalys

Sverige hör till de medlemsländer inom EU klarast uttalat önskemål ökadsom om
marknadsorientering, avreglering och miljöanpassning EU:sav gemensamma
jordbrukspolitik CAP. Den analys effekterna den tidigare svenska jordbrukspolizikenav av

ledde till 1990 års reform och avreglering liknadesom den låg till förgrund 1992 arssom
reform CAP. Den svenska reformen dock betydligtav långtgående denän reformenvar mer

CAP.av

har frånDet olika håll, såväl från länder inom utanför framförtsEU, rad skål tillsom atten
reformera den jordbrukspolitiken. Förutom budgetmässigagemensamma skäl och dålig
måluppfyllelse finns även rad omvärldsfaktorer motiverar reformen CAP. Ensom en av
omvärldsfaktor är EU:s utvidgning Östeuropa.länderna i Central-mot och En deärannan
åtaganden gjorts i Uruguayrundan de åtagandensom samt sannolikt kommer krävassom att
i kommande förhandlingsrunda i WTO. Dessa omvärldsfaktorer hänger delvis samman.

Kommitténs arbete, i regeringens kommittédirektiv Dir. 1995:som anges 109, ska leda
fram till förslag till reformerett CAP. Som led i detta arbete detett är nödvändigtav att
analysera effekterna tidigare nämnda omvärldsfaktorer.av

Expertgruppen skall analysera vilka konsekvenser utvidgning Central- ochmoten
Östeuropa skulle få för EU:s jordbrukspolitik. Expertgruppengemensamma skall även göra

analys hur CAP påverkas WTO-åtagandena,en av såväl med utvidgningav utansom en
österut. Analysen skall innehållaäven alternativa antaganden hur produktions-,om
konsumtions- och prisutvecklingen påverkar möjligheterna med nuvarande politik klaraatt
åtagandena i WTO.

Det globala livsmedels- och handelssystemet utgör omvärldsfaktor. Frågan huren annan orr.
livsmedelsförsörjningen och -handeln i Sverige, EU och globalt påverkas den fördaav
jordbrukspolitiken i EU skall belysas. Effekterna för utvecklingsländernas
livsmedelsproduktion skall särskilt uppmärksammas.

Det har visat sig omöjligt göra striktatt uppdelningvara arbetsuppgifterna mellan deen av
olika En delexpertgruppema. arbetsuppgifterexpertgruppens därförav andratangerar

i arbete. För undvikagruppers onödigtatt dubbelarbete skall därför samråd ske mellan
expertgruppema. Avgränsningsproblem föreligger i synnerhet i förhållande till expertgrupp
två för genomgångsom svenska intressen.ansvarar en av

En slutrapport skall för kommitténpresenteras den 8 oktober 1996.
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