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Till för Jordbruksde-Statsrådet och chefen

partementet

januari beslutade regeringen tillkalla särskildDen 23 1997 att en
jordbrukspolitiskautredare med uppdrag utreda de konsekven-att

utvidgning Sverige, unionenfor helhet och förEU:sserna av som
kandidatländema.de länder ansöker medlemskap, de s.k.som om

ÖjeheimöverdirektörMed stöd beslutet förordnades P-Gav som
särskild utredare. Till utredaren har varit knuten expertgruppen

Departementsrådenbestående Finansdeparte-JohanssonLenaav
och Christer Wretbom Jordbruksdepartementet kon-mentet samt

sulten Nilsson. Till sekreterare förordnadesIngemar agronom
Johnsson.Bengt

Utredningen sju utredningar EU-utvidg-belyserutgör en av som
ningens konsekvenser olika perspektiv. förelig-denUtöverur

jordbrukspolitiska utredningengande omfattar denna serie utred-
ningar säkerhetspolitiken,konsekvenserna for samhällseko-om

strukturpolitiken,nomin, regional- och miljön och friapersoners
rörlighet arbetskraft inrikes-vad och rättsligt samarbe-samtavser
te

fårSedan uppdraget utredaren härmed överlämnahar slutforts
Öst-betänkandet "Jordbrukets i och Centraleuropautveckling

Jönköping i november 1997

ÖjeheimP-G

/Bengt Johnsson
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Sammanfattning1

sammanfattning utredningensdet följande kapitelvisI görs aven
utredningen.innehåll. Indelningen följer huvudrubril-:ema i

Kapitel Uppdrag och genomförande2

januari särskild utredare medRegeringen tillsatte den 199723 en
jord-konsekvenserna EU-utvidgninguppdrag utredaatt av en

område. direktiven effektema utvidgningenbrukets I attanges av
i sin helhet för kandidatländer-analyseras för Sverige, ochska EU

jordbrukspolitiken ska belysas liksom effek-Olika scenarier förna.
iför jordbruksbudgeten. bör första handRapportenterna presen-

dåkvalitativa kvantitativa beräkningari formteras resonemangav
svåraär göra.att

varit knuten löpandeTill utredningen har expertgruppen som
arbetet. Utredaren har i samarbete medlämnat synpunkter In-

i låtit genomföraHandelshögskolan Jönköpingternationella en
harstudie konkurrenskrafien i det polska jordbruket. Arbetetav

frånvid deltagare näringsliv,seminarium medpresenterats ett ar-
betstagarorganisationer, regionala myndigheterstatliga och samt

med genomförtuniversitet. Utredaren tillsammanshar experterna
EU-kommissionen istudieresor till Polen Litauen tilloch samt

Bryssel.
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Kapitel Innehåll3

Utredningen inleds med problemidentifikation där de viktigaen
frågorna för jordbrukspolitik ringas in. DärefterEU:s görs en ge-
nomgång de studier kommissionen m.fl. har gjort vad gäl-av som

Östeuropautvidgningen.ler efterföljande avsnittI kortfat-ges en
CÖE-ländema.tad beskrivning situationen i kandidatländemaav

CÖE-ländemaBeskrivningen avslutas med jämförelse mellanen
och jämförelseEU. Denna grunden för den konsekvensana-utgör
lys de olika scenariema därefter följer. Utredningen avslu-av som

med kapitel med slutsatser.tas ett

Kapitel Problembeskrivning4

Östeuropautvidgningen den hittills utvidgningenär största som
står På mångainför. frånEU skiljer den sig tidigare utvidg-sätt

ningar. någratillsammansDetta med andra viktiga faktorer, WTO
och budgetsituationen, förtalar jordbruks-EU:satt gemensamma
politik behöver omprövas.

Nuvarande jordbrukspolitik låsai riskerar kandidatlän-EU att
jordbruk utbudskvoterdemas och budgetramar.stramap.g.a.

kan leda tillDetta dessa länders potential inte kan utnyttjas.att
leder dock tillDet budgetkostnadema for utvidgningen kanatt

hållas förhållandevis låga. Ges kandidatländema däremot möjlighet
hjälpmed olika marknadsstöd utnyttja potentialen kommeratt av

hårdarebudgeten för belastning samtidigtutsättas änatt en som
de begränsningar subventionerad inne-UR-avtaletexportav som
bär förhindrar försäljning till länder utanför EU.
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Kapitel Tidigare5 studier U-utvidgningE påav en
jardbruksområdet

Under årende har rad olika studier gjorts effektemasenaste en av
utvidga medEU antal länder i Central- ochatt Osteuropa.ettav

Kommissionen presenterade studie för1995 och devart etten av
kandidatländema.10 Studien omfattade bl.a. beskrivningar av

marknadsläget, jordbruks- och strukturpolitiken. dessaI rapporter
någrafinns inte värderingar eller förslag det görsmen prognoser

fram årtill förväntas2005. Det viss konsumtionsökningen p.g.a.
det allmänna ekonomiska läget förbättras. Produktionenatt väntas

också nåöka inte nivåerde rådde i slutet l980-talet.men som

kommissionensI s.k. Strategy frånPaper oli-diskuterades1995
ka alternativ för refomiera CAP inför framtida utvidgning.att en
Kommissionen förordade fortsatt successiv reformering enligten
det riktlinjer tillämpades för års reform.1992 Kommissionensom
framförde också behov finns utvidga handelsavtalenatt attav

CÖE-ländemamellan ochEU-15 i syfte underlätta utvidg-att en
CÖE-ländema.ning liksom genomföra utbildningsprogram iatt

Våren kommissionen1997 presenterade mark-överen prognos
nadsläget under den lO-årsperioden. Kommissionen hadenärmaste
i denna CÖE-produktionsutvecklingen itonatprognos ner
länderna.

USA:s jordbruksdepartement, ocksåUSDA, har genomfört studi-
Östeuropa.utvecklingen i Studierna frånöver USDA visarer en

Östeuropapositiv bild utvecklingen i vad gäller produk-mera av
tionen. ocksåUSDA kommissionens budgetberäkningarattanser

i underkänt. Som lösning på problemenär framförs EU böratt
reformera CAP före utvidgningen prisnivån ochattgenom anpassa

bort direktstöden.ta
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också studier bedömainstitut gjort förhar nationellaPolenI att
Från bedöms fruktpolsk sidautvidgning.konsekvenserna av en

mejeriom-konkurrenskrafi liksom siktgodoch ha ävengrönt
blir därförSpannmål underskottsprodukt i Polen ochrådet. är en

påMöjligheterna till köttom-intressantinte exportatt exportera.
ocksårådet bedöms sämre.vara

någontagit inte samladstudier har delutredarenDe geravsom
Små förändringarEU-utvidgning.bild konsekvenserna avav av en

beräknade effek-utslag dede använts stortparametrar gersom
någrautifrån be-svårt detta material dradärförDet ärterna att

kvantitativa former.särskilt istämda slutsatser,

Agendaförslag,Kapitel Kommissionens 20006
länderyttrandenkommissionenssamt

tillmånad kommissionen dels förslagjuli lämnadeUnder 1997 ett
kandidatländema.dels yttrandenreform CAP, överav

års varit fram-reform harKommissionen CAP1992att avmenar
åtgärder måste lösagångsrik vidtas förytterligare attatt enmen

lösa de problemtilltagande marknaden.obalans För att som
förhandlingar iuppstår östutvidgningen och WTOnyap.g.a.

måste jordbrukspolitikenden över.sesgemensamma

konkurrenskraftmål skjuts jordbruketsJämfört med nuvarande
mål regional-till för miljö- ochi förgrunden och det läggsmera

föreslås inriktningenfrihet utformapolitik. Länderna större att
föreslås ocksåområdena. enskilda ländernasistnämndade De

marknadsregleringentillmöjlighet koppla miljökrav samtatt
den enskilde jordbrukarenbidraginföra tak för hur mycket som

ocksåförs framfår Förenklingar i regelverketta emot. ensom
åtgärd.viktig
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spannmål,tillheltäckande begränsasinteReformförslaget är utan
inte refor-omfattasmfl produkternötkött. Sockermjölk och av

reformforslag ska läggasdockKommissionen utlovar att ettmen.
olivolja vin.tobak, ochfram för bl.a.

tilläm-föreslår användning medelKommissionen somav samma
stödpriser och kompen-års reform, d.v.s. sänktavidpades 1992

sålundaKommissionen väljerdirektbidrag.sation i forrn att an-av
utbudet.priserna framför begränsaattpassa

de s.k. län-vid tillfällepresenteradeKommissionen ävensamma
någoninte haflJordbruket tycksavisema.deryttrandena avgö-

de länderkommissionens förslag till valbetydelse förrande av
bedömningenpåbörja förhandlingar. den totalafåförst skall Isom

i Polen ochkandidatländer förs strukturproblemenenskildaför ett
problemområden.Tjeckieni framjordbrukallmänt svagt som

kandidatländer-prisskillnadema mellanframKommissionen lyfter
svåraste problemom-livsmedelsindustrin deoch EU samt somna

enligtdärför,flesta länder behöverrådena utvidgningen.för De
övergångsperi-övergångsperioder.långa Underkommissionen,

prisskiilnademautjämnaåtgärder vidtas förskaoden samtatt
Kommissionenlivsmedelsindustrin.konkurrenskraften istärka

direktstödför kandidatländemamöjlighetenawisar bestämt att
Kommis-övergångsperioden.arealbidrag djurbidrag underoch
i formmotsvarandekandidatländema kansionen antyder att av

övergångsperiodensövergångsperioden. Efterstrukturstöd under
direkt-något uttalande hurkommissionen gjortslut har inte om

stöden ska hanteras.
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betänkandeKapitel KomiCAP:s7

parlamentariska kommittén, KomiCAP, reformeringDen om av
jordbrukspolitik konstaterade i sitt betän-EU:s gemensamma

Miljö strategi för jordbruk ikande Mat Svensk EU:s-
framtiden krävs mål för jordbrukspolitik.det EU:satt nya

formuleras i två huvudmål:Dessa

syftajordbrukspolitik ska till möjliggöraEU:s attgemensamma

varierat livsmedel till skäliga priserbrett och utbud säkraett av0
långsiktigt hållbart jordbrukett0

betänkandet framhålls utvidgningen mycketI österut åratt en
prioriterad fråga föränd-och det snabbt behövs beslutatt om en
ring den jordbrukspolitiken för underlättaattav gemensamma

inträde.ett

ÖsteuropaKapitel Läget8

CÖE-ländemaJordbrukssektom i liksom samhället i varithar stort
föremål för dramatiska förändringar åren.de Produktionensenaste
har fallit kraftigt, priserna har skjutit i höjden, konsumtionen har

minskat, överskott i handeln har förbytts till underskott, jord-
återhämtningbrukspolitiken visshar lagts har skett deEnetc.om

åren i nåttde flesta länderna har inte till detännusenaste men man
råddeläge i början 1990-talet. krävs investering-Det storasom

anläggningar också måstei i kunnande och näringenar men
djupare insikt marknadsekonomii hur fimgerar. allmäntEnen

ekonomisk gjort svårtsituation har det för länderna attsvag
århand fart jordbruket. Under har det dockegen senare

gjorts i näringen.del utländska investeringar deMerpartenen av
utländska investeringarna har dock skett i typiska konsumentnära

bryggerier bagerier. inves-branscher och förIntresset attt.ex.som
i basindustrier slakterier kvamar har varit mindre.ochtera som
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CÖE-Kapitel Jämförelse mellan och9 EU-15
länderna

Polen det ojämförligt betydelsfulla jordbrukslandet blandär mest
kandidatländerna. Polen också vid jämförelse med nuvarandeär en
EU-länder producent livsmedel. Rumänien och Ungernstoren av

Övrigaockså betydande jordbruksländer. kandidatländer harär
förhållandevis liten produktion.

CÖE-ländemafinns godaDet förutsättningar i vissa föryttre av
CÖE-ländemaproduktion jordbruksprodukter. har kostnads-av

fördelar och strukturen i vissa länderna. finnsDetär gynnsam av
lång tradition livsmedel och det finns väl upparbe-att exporteraen

tade kanaler speciellt marknaderna Jordbruketösterut. är som
regel mindre ireglerat och verkarEU konkur-än en mera

marknad.rensutsatt

CÖE-ländemaProduktionsapparaten i sårbar. råder brist påDetär
kapital vilket leder till nödvändiga investeringar speciellt iatt ma-
skiner och fasta anläggningar inte har stånd.kommit till Detta

såvälgäller för primärproduktionen livsmedelsindustrin.som
CÖE-ländema svårthar därför skapa kontinuerligt utbudatt ett
med jämn och hög kvalitet. saknasKompetens speciellt vad gäller
företagsledning och marknadskunskap. finns institutio-Det även
nella hinder i form bl.a. oklara regler för äganderätt markav av

ocksåvilket hämmar konkurrenskraften.

CÖE-ländemaPå kort sikt torde ha möjligheter konkur-störst att
med inomEU vegetabiliesektom. Möjligheternarera synes vara

för stapelvaror spannmål och oljeväxtfrö. Dessastörst t.ex.som
produkter kan förhållandevisproduceras med liten kapitalinsats
och kan gå i handel omfattande förädling. Dennautan typvarorna

dessutom relativt den slutlige kon-är gentemotav varor anonyma
Områden låginom med avkastning ochEU högt kost-sumenten.

CÖE-ländema.nadsläge torde bli konkurrensutsatta från Ol-mest
jeväxtodlingen i Skandinavien exempel där konkurrensenär ett

CÖE-ländema.hårdkan bli från
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ñnnas goda konkurrensmöjligheter förDet arbetsin-ävensynes
tensiva specialprodukter mekanisering inte någotdär alternativ.är

sådanaExempel frukt, grönsaker Lågaoch bär.ärvaror ar-
CÖE-ländema.betskostnader det främsta konkurrensmedlet förär

främst de sydliga EU-ländema blirDet for konkur-är utsattasom
på varuområdena.dessa kvalitetsproblem tordeP.g.a. dessarens

produkter i forsta råvarorhand komma säljas till livsme-att som
delsindustrin.

Animalieprodukter och specialgrödor med hög mekaniseringsgrad
CÖE-ländemasvårare for konkurrera med sikt.kort Detär att

krävs omfattande investeringar, inte minst i livsmedelsindustrile-
det. produkterDessa exponerade den slutlige konsu-är motmer

CÖE-ländemasvilket kräver image förbättras.menten att

På animaliesidan det främst de nordliga EU-ländema medär om-
CÖE-fattande animalieproduktion blir konkurrensutsattasom av

ländemas produktion.
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Kapitel Scenarier utveckling CAP10 av

direktiven för utredarenI olika scenarier för jord-att treanges
brukspolitiken ingåska i analysen:

Marginell förändring CAP0 av
Fullständig liberalisering CAP0 av
Successiv refonnering CAP0 av

Kommissionens förslag till reform, Agenda innebär relativt2000
begränsade förändringar Utredaren finnerCAP. det därför mestav
ändamålsenligt lägga kommissionens förslag till grund foratt ut-
värderingen scenariot med endast marginella förändringarav av
CAP. detta scenario ocksåInom utredaren det för full-attanser
ständighetens skull bör utvärderas alternativ där dagensett pro-
duktionsanknutna stöd omvandlas till frikopplat stöd.

Kapitel onsekvensanalysK11

Marginella förändringar CAPav

jordbrukspolitikenUtformas den enligt de förslaggemensamma
i Agendalämnats utredaren, blir2000, den till störreattsom anser

CÖE-ländemasför jordbruket i förEU-15 jordbruk. Ut-ännytta
budskontroll exempelvis fortfarande viktig del marknads-är en av
regleringen. åtgärder kommerDenna hämma utnyttjan-typ attav

CÖE-ländema.det den potential finns i jordbrukssek-Enav som
i långunder tid har kunnat bygga sinEU produktiontor som upp

frånoch skyddats konkurrens utgångs-torde däremot ha bättreett
läge denna politik bibehålls.om

CÖE-Direktstödens behandling osäkerhetsmoment forär ett stort
ländema. Hävdar de bakomliggande dåskäl fanns direkt-EU som

CÖE-stöden infördes, d.v.s. priskompensation, riskenär stor att
Även CÖE-ländemaländema gårhelt miste stöd.dessaom om

blir berättigade till direktstöd svårigheterfinns det betydande att



150Sammanfattning SOU 1997:16

förhållandenapå beräkningar irättvist avspeglarsätt göraett som
CÖE-ländema. Även CÖE-ländema såpriserna i ochEUom
småningom utvidgningen innebär uteblivnablir utjämnade vid helt

svår konkurrensnackdel kostnaderna läg-direktstöd ärtrots atten
åkermark.fört.ex.re

CÖE-ländemasocksåUtbudskvoter innebär möjligheter tillatt
hållshandel tillbaka. kan finnas risk för för-EUDet t.o.m. atten

utvecklingensöker lösa del sina WTO-problem atten av genom av
CÖE-ländema hållsjordbrukssektom i tillbaka. livsme-Export av

CÖE-ländema,från idel till främst marknaderna österut, som nu-
efter inteläget lönsam exportbidrag skulle EU-inträdeär utan ett

upprätthålla.möjlig Kommissionens iförslag Agendaattvara
i nonnalläget möjligtmedför dock det2000 är exporteraatt att

spannmål bidrag.och nötkött utan

CÖE-ländemaLivsmedelsindustrins möjligheter i missgynnas ock-
så håller Riskenpolitik tillbaka produktionspotentialen.av en som

råvaruförsöijningen försvårasfinns och industrin inte kanatt att
utvecklas.

livsmedelspriser vilket ocksådrabbas högreKonsumenterna ärav
negativ livsmedeleñekt. Prishöjningar speciellt kännbara iären

CÖE-ländema där redan andel inkomsten används förstoren av
livsmedelsinköp.

CÖE-ländema jordbrukamapriser i innebär eko-Högre att ges
nomiska incitament användningenöka handelsgödsel ochatt av

vilket negativt miljön.bekämpningsmedel förär

Utbudskvoter och andra regleringsingripande leder till jordbru-att
CÖE-ländema.får svårtket i därförutvecklas kan krävasDetatt

övergångregionalstöd för i förebyggande syfte underlätta tillatt
verksamhet.annan
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marknadsstöden vid utvidgningen blirBudgetkostnadema för en
CÖE-ländemasi alternativrelativt begränsade detta att pro-g.a.

duktion hålls tillbaka. Utredaren konstaterar därför budgetenatt
bibe-möjligheterna utvidgainte avgörande för CAPEUär att om

hålls.

kommaWTO-förhandlingama kan bl.a. USAde kommandeI att
fri-ska stöden till jordbruketställa krav EU göraatt meraman

från frikoppladeproduktionen. Utredaren bedömerkopplade att
CÖE-ländema möjligheter konkurrera mark-stöd större attger

Förändringenjämfört nuvarande inriktningnaden med CAP.
svårakraftigt ökade budgetkostnader och risk förinnebär dock

administrativa problem.

innebär detta alternativ konkurren-Sveriges jordbrukFör att
CÖE-ländema måttligt.från blir relativt Utbudsbegräns-strycket

fakto-tveksamhet till hur direktstöden ska hanterasningar och är
frånhåller utbudet dessa länder.tillbakarer som

liberaliseringFullständig

till del till det betänkande läm-alternativ ansluterDetta stor som
KomiCAP-utredningen.nades av

jordbruket i ochUtredaren detta alternativ EU-15att geranser
CÖE-ländema likvärdiga villkor det gäller konkurreranär attmera

komperativa fördelar i form bördigamarknaden. Ländernas av
företagsledningproduktionsfaktorer och skickligmarker, billiga

alternativ ock-tillvarakan effektivare Dettasätt.etc. tas ett ger
CÖE-ländema utveckla sitt jordbrukså i möjlighetbönderna atten

finns. Utredaren vill dock pekainom för den potentialramen som
ÄvenCÖE-ländemas utgångsläge.jordbruk bräckligtharatt ett

måste och vidta de föränd-jordbruk emellertid ställasEU:s om
regleringenringar varit nödvändiga det skyddinte somg.a.som

utveckling medinom kommer dennaskapat. böndernaFör EU ett
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borttagande dagens stöd givetvis negativ i fallatt vartav vara
sikt.kort

Livsmedelsprisema sjunker enligt detta scenario följdsomuen av
regleringama bort. speciellt viktigt i COE-IändemaDetta äratt tas

där del inkomsten används till livsmedel.storen av

Scenariot jordbruket bättre möjligheter utvecklas jämförtattger
CÖE-med bibehållsnuvarande politik oförändrad. delarIatt av

ländema kan fråndock ökad konkurrens leda till jordbm-EU att
slåsket kan därförDet krävas regionalstöd snabbt kanut. att sät-

områden.i dessatas

Övergångsåtgärdema i detta alternativ inriktade EU-är mot
länderna eftersom åtgärderna ska avslutade före östutvidg-vara
ningen. måste först och främst internaEU sänka de stödprisema
till världsmarknadsprisnivå. Tidsplanen för detta mark-styrs av

Överordnatnadsförhållandena. dock alla produkter omfattasär att
förändringen.av

CÖE-ländemaEnligt detta scenario ska stödet borta blirnärvara
EU-medlemmar. till såledesMed hänsyn stödet blir tidsbegrän-att

ñnns det skäl använda gällande så långtstödsystemsat att nu som
möjligt för inte skall alter-Ettatt system permanentas. annatnya
nativ skulle kunna frikopplat stöd. Fördelen medettvara mera
denna stöd marknaden fårsnabbareärtyp att ett sättav ge-
nomslag i jordbruket.

Sverige innebärFör detta scenario konkurrensen blir hårdareatt
CÖE-ländervid oförändrad CAP. med likartad produktionän som

närområdetligger i bedöms kunna konkurrera med de svenska
CÖE-ländemaproducentema. Till början torde kunna konkur-en

med bulkvaror råvaroranvänds i industrin. På längrerera som som
sikt finns möjligheter konkurrera med högförädladeävenatt mera
produkter. Sverige ocksåbör ha möjlighet kunna tillatt exportera
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CÖE-ländema. fåhittills gjort inves-livsmedelsindustri harSvensk
CÖE-ländemai jämfört med andra EU-länder.teringar

Successiv reform

Målet successiv reformalternativ benämns det-för det ärsom
nå dit förutsättsför radikal reform. För över-att attsamma som

gångsåtgärder både i COE-ländema.i ochEU-15sätts

övergångsåtgärder olika iUtredaren vill betona behoven äratt av
CÖE-ländema.iochEU-15

åtgärder kan underlätta närrnandekrävsEU-15För ettsom av
prisnivåer råderprisnivåema till deinom gemenskapen som

prissänkningenvärldsmarknaden. mildra eifektema kanFör att av
kompensation itillfällig formdet krävas sätt,annat t.ex. av

peri-arealbidrag djurbidrag. Ges stöden endast under kortoch en
långtsådagens stödsystem utnyttjasod det fördelär somen om

administrationen. direktstöden förmöjligt for underlätta Gesatt en
frikopplade stöd ska infö-period kan detlängre övervägas om mer

Övergångsperiodemas längd kan variera mellan olika varuom-ras.
spannmålråden. har det redan genomförts reformer medan detFör

påbörjatsinte någotsockerområdet reformarbete. Underännu
CÖE-ländemaförutsättning ska förenasEU-15 ochatt en ge-

någoninte möjlighetkonkurrensskälmarknad finns detmensam av
övergång-direktbidragensidigt med efterligger kvarEU-15att

sperioden.

CÖE-ländemai i behov andraJordbruket över-är typerav av
någongångsåtgärder. det inte finns fördelSett till helheten synes

CÖE-ländema prisnivåer till dagensmed sina EU-att anpassar
Övergångsåtgärdema inriktasnivå. därför iställetkommer att mot

såväl primärproduktion livsmedelsindustri.utveckla Detatt som
åtgärder till höja kvalitetenkan gälla syftart.ex. att pro-som

arbetskrafien, öka marknadsmed-dukterna, höja kunskapen bland
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åtgärdervetandet, förbättra strukturen, krävs förDessaetc. att
COE-ländema ska kunna med och konkurrera denvara gemen-

marknaden.samma

CÖE-ländemaHandeln mellan och mycket viktigtEU-IS är ett
område för förbereda utvidgningen. Nuvarande handelsavtalatt

CÖE-ländemainte tillräckliga förmåner för önskvärdatt ut-ger
veckling stånd.ska komma till störningsmomentEtt ärannat att

CÖE-ländemalämnar exportbidrag vid handel medEU-l5 samt
CÖE-ländernastill viktigaste exportmarkna-när exporterarman

der, Ryssland.t.ex.

Ökad inriktning övergångsåtgärderdirektstöd och riktademot
innebär tillfälligtEU-15, stigande budgetkostnader.mot
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1 Summary

Presented the following chapter-by-chapter of thesummarya
of the division follows the main headings theThereport.contents

report.

Chapter Assignment and implementation2

the Swedish appointed specialOn GovernmentJanuaiy 23, 1997, a
investigator with determining ofthe task of the consequences an

agriculturalexpansion of the the the directivesInEU area.
effects of the expansion analysed forprescribed that the betoare

its entiretySweden, for the and for the candidateEU states.
scenarios agricultural will described, willDifferent for the policy be as

agricultural budget. The be presentedthe effects the shouldreportson
first instance the form of qualitative reasoning, sincethe

quantitative calculations difficult do.toare

of who have regularly submitted views the workA experts ongroup
associated with the investigation. cooperation with thehas been In

Jönköping Business School, the investigator has carried study ofout a
the competitiveness of Polish agricultural The findings ofthe sector.
the investigation seminar with participants frompresented atwere a

national authorities, regionalthe industry, employee organisations,
authorities and universities. Together with the theexperts,
investigator has made visits Poland and Lithuania, wellstudy to as as

the Commission Brussels.EUto



22 Summery SOU 1501997:

Chapter Contents3

The with identification of problems, where thereport commences an
major issues for agriculturalthe policy identified. ThisEU‘s are
followed by review of the studies carried by the EUouta
Commission and others with regard the Eastern Europeanto
expansion. subsequent sections, descriptionbrief given of theIn a
situation the candidate the countries.CEE The descriptionstates

with comparisonends between the and the ThisCEE EU.statesa
comparison forms the basis for the analysis of the of theconsequences
different scenarios which then follows. The concluded withreport a
chapter dealing with conclusions.

Chapter 4 Description of problems

The expansion the biggest expansion hithertoEastern European
that the facing. differs from earlierEU Innow many ways
expansions. This, together with other important factors, thesome

and the budget situation, thatWTO the EU‘s Commonsuggest
Agricultural Policy should reconsidered.be

The agricultural policy the risks lockingEU thecurrent
agriculture of the candidate of supply andstates account quotason
strict budget frames. thisThe result of could be that the potential of
these be exploited. this leads the possibilityHowever,states cannot to
of keeping the budget for the expansion relatively low. thecosts on
other hand, the candidate given the opportunity, with thestates are
aid of different kinds of market exploit their potential, thesupport, to

willbudget be exposed heavier load, while theto atan even same
time limitationsthe of subsidised implicit the URexports agreement
will sales countries outside the EU.prevent to
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Chapter 5 Earlier studies of expansion of the EU
in the agricultural area

During number of different studies have been made ofrecent years a
the effects expandingof the with number ofEU Centralstatesa
and Eastern Europe.

the CommissionIn presented study for1995 each of the tena
candidate The study comprised descriptions of the marketi.a.states.
situation, the agricultural policy and the structural policy. theseIn

there evaluations proposals, but forecasts madereports are no or are
far the increaseSome consumption2005. anticipatedas as year

owing improvement the general economic situation.to an
Production also rise,expected but reach the levels whichto not to
prevailed towards the end of the 1980s.

the Commissions so-calledIn "Strategy Paper" from different1995,
alternatives discussed for reform of the CAP face of futurewere a a
expansion. CommissionThe recommended ongoing successivean
reform with the guidelinesaccordance which applied for thewere

reform. The Commission also1992 emphasised that there need toa
expand the trade between the and theEU-15 CEEagreements states
for facilitatingthe of expansion and of Operatingpurpose an
educational the CEE states.programmes

the SpringIn of Commission1997, the presented forecast thea on
situationmarket period. thisthe forecast, the10-year Innextover

Commission had toned down the growth of production the CEE

states.

The US of Agriculture,Department USDA, has also carried out
studies of developmentthe The studies from theEastern Europe.
USDA reveal positive picture of the development Eastema more

with regard production. TheEurope USDA also of the opinionto
that Commissionsthe budget calculations rather the low side.are on
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solution the problems, suggested that the shouldAs EUtoa
reform the before the expansion adapting the price levelCAP and

dispensing with the direct payments.

Poland, national institutes have also carried studiesIn out to assess
the of expansion. the Polish side, fiuit andFromconsequences an
vegetables believed have be competitive, something whichtoare

dairy Grain deficitthe long also applies the productterm to area. a
Poland and therefore will be interesting Thenot to export.

opportunities for also judgedthe beexports meat toarea are poor.

The studies which investigator has examined do providethe not any
overall picture of the of expansion. SmallEUconsequences an

majorchanges the used have impact the calculatedto parameters a on
effects. therefore difiicult the basis of this material reachtoon

definite conclusions, particularly quantitative forms.any

Chapter The Commissions proposal,6 Agenda 2000
Commissions opinions theand the on

candidate states

Commission submittedJuly the both proposal for reform ofIn 1997 a
the and opinions the candidateCAP states.on

the opinion of the Commission, the reform of hasIn the CAP1992
been successful. Nevertheless further, be taken solvesteps must to an
increasing marketimbalance. solve the problems arisingTo accounton
of the expansion negotiations within the theCEE and WTO,new

AgriculturalCommon Policy needs be reconsidered.to

comparison with the goals the competitiveness ofIn current
agriculture into the foregroundpushed and additional goalsmore

for environmental regional policies.the and proposed thatsetare
the individual be given freedom formulate thestates greater to
direction these latter policy also proposed that thetwo areas.
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individual should givenalso be the opportunity linkstates to
environmental requirements the market regulation and introduceto to

ceiling for how large be received the individualgrantsa may
farmer. Simplifications the "rule book" also emphasisedare as an
important measure.

The reform proposal all-embracing, being restricted grain,not to
milk and beef. Sugar and several other products covered bynotare
the reform. The Commission nevertheless promises that reforma
proposal will be forward for tobacco, olive oil and wine.i.a.put

The Commission that the be usedproposes same means as were
applied for the reform, lowered1992 prices andi.e. support
compensation the form directof The Commissionpayrnentts.
thus opting adapt prices rather than restrict supply.to

On the occasion, the Commission also presented the so-calledsame
candidate opinions. Agriculture does have hadcountry not toappear

decisive influence the Commissions proposal for choice of theany on
which will first be permitted negotiations. theInstates to commence

total for individual candidate structural problemsassessment states,
Poland and weakgenerally agriculture the Czech Republic are
highlighted problemas areas.

The Commission highlights the price differences between the
candidate and the well the food industryEU thestates mostas as as
difficult problem for expansion.the of the candidateMost statesareas
therefore need, the view of the Commission, be allowed longto
transitional periods. During the transitional period will bemeasures
adopted the price dilferences and strengthen theto outeven
competitiveness the food industry. The Commission firmly refutes
the possibility for the candidate receive direct areastates to support
and headage payments during the transitional period.
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receivebe ablecandidatehints that theCommissionThe tostates may
during thestructuralofformaid thecorresponding support
period thetransitionaltheend oftheperiod. Aftertransitional

the directhowmadeCommission has paymentsstatementnot onany
will be handled.

KomiCAP reportTheChapter 7

of the EUsreformKomiCAP,Committee,The Parliamentary on
"FooditsstatedPolicyAgriculturalCommon report
the fiJture"agriculturefor the EU‘sSwedishEnvironment strategy-

policy. Theseagriculturalfor the EUsneededgoalsthat arearenew
goals:mainformulated two

the goals ofshall aimPolicyAgriculturalThe EU‘s Common at
possible:making

reasonable pricessafe foodsupply ofvariedbroad and at0 a

the longsustainableagricultural that term0

issueexpansion eastwardstheemphasised thattheIn report an
ofchangequickly neededdecisionpriority, and thatof high on aa

accession.facilitatePolicyAgriculturalthe Common to an

Europesituation in EasternChapter The8

like societycountries has,the CEEagriculturalThe sector
dramatic changessubjectedbeengeneral, recentto years.

hasconsumptionrocketed,prices havesteeply,Production fallenhas
agriculturaldeficit, theturned intohastrade surplusdecreased, the a

duringtaken placehasredirected, Somebeenpolicy has etc. recovery
whichsituationcountries thetheofbutlast fewthe mostyears
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prevailed the beginning of the has1990s been reached.not yet
Major investments needed machinery and fixed but alsoare assets,

knowledge and knowhow, and the gain insightsector must greater
into how market works. A generally weak economica economy
situation has made diflicult for the countries themselves giveto
impetus agriculture. In however,to foreignrecent years, some
investments have been made the agricultural Most of thesector.
foreign investments have, however, been made typical consumer-
close such breweries and bakeries. There has been lessareas as
interest investing basic industries such slaughterhouses andas
flour mills.

Chapter Comparison9 between the EU-15 and the
CEE states

Poland the incomparably important agricultural nationmost among
the candidate Poland also major foodproducerstates. a
comparison with the EU member Romania andpresent states.
Hungary also important agricultural nations. Other candidateare

have relatively modest production.states

The conditions good of the CEE for production ofstatesare some
agricultural products. The CEE have advantages and thestates cost

favourable of them.structure There long tradition ofsome a
exporting food and there well established channels, particularlyare
the markets the Agriculture usually less tightlyto regulatedeast.
than the EU and competitive marketplace.acts a more

The productive the CEE vulnerable. Thereapparatus states a
shortage of capital which results failure make essentialto
investments, particularly machinery and fixed This appliesassets.
both the primary production and the food industry.to to
therefore difficult for the CEE continuous supply ofstates to create a
uniform and high quality. Competence lacking, especially farso

and marketing knowledge concerned.managementas company are
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unclearof;the formobstructions i.a.,institutionalalsoThere are
impedessomething which alsorights,ownershiplandrules on

likely havethe CEEthe shortcompetitiveness. In tostatesterm are
the vegetablewith thepossibilities EUbestthe sector.competeto

goodsstapleforbe theopportunities wouldThe greatesttoappear
withproducedbeproductsTheseoil seed.grain andsuch acanas

traded withoutbegoodsand thecapital inputmodestrelatively can
relativelyof thisgoodsprocessing.extensive Moreover, type are

within the EUend Areasof thethe consumer.eyesanonymous
belikelythesituationand highlow yieldswith tomostcost are onesa

cultivationOil seedthecompetition fiom CEEsubjected states.to
competition from the CEEwhereexampleScandinavia statesone

be keen.may

labour-competion forforgoodbealsoThere prospectstoappear
viablemechanisationwhereproductsintensive special not a

andfruit, vegetablesproductssuchExamples ofalternative. are
competing forofforemosttheberries. labourLow costs meansare

will besouthern Europeparticular, the EUCEE Inthe statesstates.
ofproduct Onthesecompetitiontheexposed accountto areas.

materialswill sold firstlybeproductsthesequality problems, as raw
food industry.for the

mechanisationlevel ofhighwithspecialproducts andAnimal acrops
the shortwithdifficult for the CEE competestates tomoreare
the foodrequired, leastwill beSubstantial investments notterm.

endthehighly exposedproductsTheseindustry. toare more
of thethe imageimprovementnecessitateswhich anconsumer,

CEE states.
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On the animal product side primarily the northem EU withstates
large-scale animal production that will be exposed competitionto
from production the CEE states.

Chapter 10 Scenarios for development of the CAP

the directivesIn for the investigator stated that three different
scenarios for the agricultural policy be included the analysis,toare
namely:

Marginal change of the CAPo
Complete liberalisation of the CAP0
Gradual reform of the CAP0

The Commissions proposals for reform, Agenda imply2000,a
relatively modest changes of the CAP. The investigator therefore
considers be practicable the Commissionsto most to proposalsuse

basis for evaluation of the scenario with only marginal changes ofas a
the CAP. Within this scenario also the opinion of the investigator
that, for the sake of completeness, alternative should be evaluatedan
according which todays production-linkedto convertedsupport to
decoupled support.

Chapter 11 Analysis of consequences

Marginal change of the CAP

Ifthe Common Agricultural Policy formulated accordance with
the proposals forward Agenda the investigator2000,put believes
that the policy will be beneñcial agriculture the thanEU-15tomore

agriculture the CEEto Supply control for example,states. still
important element of market regulation. Measures of this willan type

impede exploitation of the potential that exists the CEE Instates.
agricultural within thecontrast, whichEU for long timesectoran a
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protected fromproduction and has beenbuild itsablehas been to up
starting point thisfavourablehavecompetition likely to a more

retained.policy

uncertaintymajor element ofof directtheThe supporttreatment a
underlying whichthetheIffor the CEE EU assertsstates. reasons

introduced,forms of directthe differentexisted when support were
substantial risk that the CEEcompensation, therei.e. price statesa

willthe CEEmiss such Evenwill completely statessupport.out on
considerable difficultiesdirect thereentitledbe supportto are

prevailing theconditionscalculations which reflect themaking just
and the CEEprices thethe EUEvenCEE statesstates. are

directexpansion complete lack ofthegradually evened out aupon
despite thecompetitive disadvantagewill be costssupport severea

land.example for arablelower, forbeing

possibilities for thetrade CEEalso thatSupply statesquotas aremean
attempting solverisk of thebe EUlimited, and there tomay even a

of theslowing down the developmentof its problemsWTOsome
food from the CEEoftheagricultural CEE Exportsstates.sector
profitablewhicheastward markets,primarily at presenttostates, are

impossible maintain aftersubsidies, would bewithout toexport
proposals AgendaCommissions 2000Thejoining the EU.

possiblesituationthe normalnevertheless that to exportmean
subsidies.withoutgrain and beef

alsothefood industry CEEpossibilities for theThe states are
production potential.back thepolicy that holdsdisadvantaged a

difiicultsupplies being renderedmaterialrisk ofThere morea raw
able develop.industry beingand of the tonot

whichfood prices,affected higheradverselyThe areconsumers
particularlyprices havefoodnegative effect.also Increases aa

incomelarge share ofwhereimpactheavy the CEE states a
food purchases.being used foralready
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Higher prices farmers giventhe CEE that economicstates mean are
incentives increase the of fertilisers and pesticides, which haveto use

adverse effect the enviromnent.an on

Supply and interventionother regulatory will resultquotas
difliculties for the agricultural the CEEsector to states.grow
Regional therefore be needed facilitate,support tomay as a
preventive transition other activity.tomeasure, a some

The budget for the market the of expansioncosts support event an
will relatively limitedbe this alternative, that production in the
CEE held back. The investigator therefore that thestates states
budget decisive for the possibilities of expanding the theEUnot
CAP retained.

the coming negotiations,WTO theIn USA, others,among may
impose demands the makeEU the agriculture lessto grants toon
linked opinionproduction. the of investigatorIn the decoupledto

will give the CEE opportunitiessupport states greater to compete on
the market by comparison with the direction of the CAP. Thecurrent
change will involvenevertheless steeply increased budget andcosts a
risk of diflicult administrative problems.

Swedish thisagriculture alternativeFor that the competitivemeans
from the will relativelyCEE be modest. Supplystatespressure

limitations and doubts about the handling of the direct support are
factors which restrict offerings fiom these countries.

liberalisationComplete

This alternative largely line with the submitted by thereport
KorniCAP Parliamentary Commission.

2 l7-1371
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investigator believes this alternative gives agricultureThe that the
equaland the CEE whenEU-15 termsstates tomore comes

competing the market. The comparative advantages of theseon
countries the form of fertile soils, productioncheap factors and
skilled be efficiently.management, etc., put tocompany can use more
This alternative also gives farmers the opportunityCEE states toan
develop their farms within the framework of the existing potential.

investigator wishes point agricultureThe nevertheless thatto out
has fragile starting situation. agriculturethe CEE However,states a

also be realigned and adopt thethe member changesEU states must
which have been of the protectionnot necessary consequence
afforded by the regulations. farmers within the thisFor EU

with removal the provided willdevelopment, of today,support
obviously be negative, least the shortat term.

this scenario, prices willAccording food fall ofto as a consequence
removed of regulations. This particularly important thethe CEE

incomewhere large share of used for food.states, a

This scenario provides agriculture with better opportunities for
with policy being kept unchanged.development compared the current

competitionof the keener from theCEE EUIn states,some may,
farming being thereforehowever, lead superseded. beto may

quickly availablefor regional be made thesesupport tonecessary
areas.

transitional this alternative directed towards theThe aremeasures
the have be completed before thebecauseEU tostates, measures

expansion eastwards. The first and foremost lower theEU must
prices world market level. The timeinternal the schedulesupport to

this will guided the market conditions. Of overridingfor be
that all products embraced the change.importance, however, are
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dispensed withwill beAccording this scenario, the supportto once
mind thatBearing theof thebecome members EU.the CEE states

apply thetherewill thus be tosupport temporary every reason
possible thatfarcurrently valid tosystemssupport newensureas as

alternative could bedifferentbecome Awill permanent.notsystems a
of thatof thisThe advantagedecoupled supporttypesupport.more

agriculturalpenetratation thethe market sector occurs more
quickly.

will be thancompetition keenerscenario thatthisSwedenFor means
withunchanged. believed that CEEremainsthe CAP states

will be ablegeographically closeproduction and situatedsimilar to
begin with, the CEESwedish producers.with the T0 statescompete

goods usedwith bulkablewould probably be to compete as raw
possibilitiesthere will bethe longerindustry.materials the In term

shouldproducts. Swedenhighly refinedalso withto compete more
Hitherto thepossibility the CEEalso have states.export totoa

thehas made few investments CEEfood industrySwedish states
memberscompared with other EU states.

Gradual reform

alternative designated gradual reform thegoal for theThe same as
transitionalachieve presumed thatthis goalradical reform.for To

the and the CEEwill applied within both EU-15be states.measures

need for transitionalemphasise that theinvestigator wishesThe to
theand CEEdifferent the EU-15 states.measures

which facilitate closeningneededtheFor EU-15, can ameasures are
prevailingprice levelsUnion theof price levels within thethe to on

priceeffects of the decrease,world market. soften thethe To may
compensation otherbyintroducebe to temporary somenecessary

Iftheand headageinstance the form offor payments.areameans,
period, advantageonly shortmade available forpayments a anare

far possibleutilisedtodays tosystemssupport as asare
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facilitate the administration. Ifthe direct given for longersupport a
period, the introduction of decoupled should begrantsmore
considered. The length of the transitional periods betweencan vary
different product grain,For reforms have already beenareas.
introduced whereas the reform work has beenyetsugar area no as
started. Provided that the and theEU-15 CEE will be unitedstates

single market will be possible for of competition, fornota reasons
the EU-15 continue unilaterally with direct after theto support
transitional period.

Agriculture the CEE need of other of transitionalstates types
When the entirety viewed, there advantage betomeasures. no

gained by the CEE adapting their price levels todays EUstates to
level. The transitional will therefore instead be directedmeasures
towards developing both primary foodand production. This may

for example, aimed raising the product quality,atconcern, measures
increasing knowledge the work force, increasing marketamong

improving the Thesestructure, etc.awareness, measures are
order for the CEE be able thestates to to competenecessary

single market.

Trade between the andEU-15 the CEE importantstates a very area
preparing for the expansion. The trade docurrent agreements not

give the CEE enough benefits bring about the desiredstates to
development. disturbingAnother element that the providesEU-15

subsidies when trading with the CEE and whenexport states
exporting the CEE states’ important markets,to most export e.g.
Russia.

Greater concentration direct and transitionalsupporton measures
directed towards the will lead temporarilyEU-15 rising budgetto
costs.
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2 Uppdrag genomförandeoch

Gemensamt uppdrag2.1

Regeringen tillsatte beslut den januari sju stycken23 1997genom
utredningar i uppdrag utreda konsekvensernaatt attsom gavs av

områden:utvidga Utredningar tillsattes följandeEU.

Säkerhetspolitik
Miljö
Samhällsekonomi

Jordbruk

Regional utveckling
Rättsligt inrikes samarbeteoch

fria rörlighetPersoners

utredningar skall tillSamtliga den oktober redovisa sina31 1997
betänkanden.

på jordbrukets områdeUppdraget2

På områdejordbrukets i uppdrag utreda konsekvensernaattgavs
for Sverige, kandidatländemaEU helhet och EU:s ut-som av
vidgning vad jordbrukspolitikens samhällsekonomiska effek-avser

såsom:ter

Konsumentprisutveckling
Produktionsinriktning
Konkurrenskrafi

Sysselsättning
Struktur
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ingår miljömässiga och regionalauppdraget aspekter skaI även att
uppmärksammas.

Utgångspunkten för utredningen samtliga kandidatländer11är att
blir medlemmar andra sannolika alternativ bör redovisas.ävenmen
Olika scenarier för den jordbrukspolitiken bör analy-gemensamma

Utifrån denna analys skall utredaren dra slutsatser ut-seras. om
vidgningens effekter för den jordbrukspolitikensgemensamma
budget.

Utredningen bör i första hand i form kvalitativapresenteras av re-
då gårkvantitativa beräkningar inte alltid Ut-göra.attsonemang

ocksåredningen bör bidra till informera och väcka debatt.att

Direktiven i sin helhet finns i bilaga

Till utredaren har varit beståendeknuten De-expertgruppen av
partementsråden Johansson Finansdepartementet och Chris-Lena

Wretbom Jordbruksdepartementet konsulten Ingemarter samt
Nilsson. har haftGruppen regelbundet sammanträden i syfte att
bl.a. diskutera utredningens inriktning och lämna synpunkter.att

Utredaren har givit Internationella Handelshögskolan i Jönköping
under ledning professor Börje iJohansson uppdrag göraattav en
studie produktiviteten i den polska jordbrukssektom. Arbetetöver
presenterades i form seminarium. Vid seminariet del-öppetettav

företrädare för näringsliv, frånstatliga myndigheter uni-tog samt
versitet.

Ordföranden och sekreterare har tillsammans med expertgruppen
genomfört studieresor till Polen, Litauen till EU-samt
kommissionen i Bryssel.
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Innehåll3

inleds problembeskrivningmed allmän situatio-Rapporten en av
för jordbrukspolitik med betoning utvidgningenEU:s ös-nen

frågorAndra översiktligt i detta sammanhangterut. tassom upp
budgeten och WTO. speciellt kapitel sammanfatt-Iär ett ges en

ning det reformförslag kommissionen lämnade i juli 1997.av som
ingår ocksådetta kapitel sammanfattning kommissionensI en av

frånländeryttranden, de s.k. avisema. Betänkandet KomiCAP,
Kommittén för refomiering jordbrukspoli-EU:sav gemensamma
tik, redovisas kapitelSOU i Därefter följer1997:102, en sam-
manfattning utredningar området.olika tidigare gjortsav som

det arbeteStörst utförts kommissionen.utrymme ges som av
CÖE-ländemagenomgångDärefter situationen igörs en av

Östeuropa.länderna i BeskrivningenCentral- och inleds med ett
CÖE-länderavsnitt bild jordbrukssektom i ochavsom ger en

därefter översiktlig bild den totala ekonomiska situatio-ges en av
ledning förutsättningar, såvälMed de naturliga poli-nen. av som

CÖE-ländematiskt givna, finns för jordbruk i och EU görssom en
jämförelse jämförelsemellan dem. grunden för analy-Denna utgör

effektema olika scenariema.desen av av

målasföljande kapitlet de olika scenarierdet finnsI upp som an-
givna i uppdraget.

Marginella förändringaro
Successiva förändringaro
Fullständig liberalisering före utvidgningeno
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gårRapporten därefter i den analyserande delen. Analysen delas
i följande huvudpunkter:upp

Producentledet
Livsmedelsindustrio
Prisutvecklingo
Konsumtiono
Handelo
Budgeto
Miljö, regional utveckling, m.m.o

olikaDe analyseras med avseende effekter för:parametrarna

Sverigeo
i sin helhetEUo

Kandidatländemao

avslutas någraRapporten med generella synpunkter.

bilaga finnsI de fullständiga1 direktiven for utredningen. bila-I
och redovisas2 ländervisa beskrivningar3 jordbrukssek-goma av

CÖE-ländemai analys elfektema olikadetorema samt en av av
scenariema för enskilda jordbruksprodukter.
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4 Problembeskrivning

står inför sin femte hittills bådeoch utvidgning vadEU största
invånare.gäller antal länder och utvidgning skiljer sig ock-Denna

så många frånandra övriga,de exempel kansätt nämnassom
frågandet äratt om::

Länder historiskt hafi styrelsesättannatsomo
nyligen genomgått genomgripandeLänder somo

förändringsprocesser
i någotLänder nuläget har ekonomier änsom svagare avo

de nuvarande EU-ländema
Länder där jordbruket i de flesta fall spelar betydligteno

näringslivetroll förstörre
Länder har fördelning befolkningen,en annansom avo
regionalt och med avseende sysselsättningen

bl.a. dessa finns det mycketAv skäl talar för det kan krä-attsom
politikenförändringar i för negativaEU motverka kon-attvas av

uppståsekvenser kan och till denEUsom annars anpassa nya
verklighet utvidgningen medför.som

Jordbruksområdet i detta sammanhang kanske de tydli-är ett av
iexemplen. Jordbrukssektom kandidatländema avviker igaste

många fall markant från i Underjordbruket deEU-15. senaste
åren har jordbruketdessutom i kandidatländema varit inne i en
mycket snabb omvandlingsprocess till följd den omvälvning,av
såväl ekonomisk politisk, skett.som som

ÖsteuropautvidgningenVid sidan bedöms de kommande han-om
delsförhandlingarna betydelse för jordbruks-EU:sstörstvara av
politik. Budgeteffektema åtgärder ocksådessa bety-är storav av

frågordelse. bör i sammanhang medDessa ett gemensamtses
Östeuropautvidgningen på-eftersom de tillsammans kommer att
verka utformningen jordbrukspolitik.EU:s gemensamma
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jordbrukspolitiknuvarandeE U:sI

under slutetjordbrukspolitik formadesGrunderna för EU:s av
varit oförändrade.i EU:soch har därefter1950-talet stort sett sex

livsmedel ochtillfälle underskottvid dettamedlemsländer hade av
marknadssi-präglas dennapolitiken komutformningen att avav

stödja och stimulera denPolitiken inriktadestuation. mot att egna
avskärma denhuvudsakskedde iproduktionen. Det attgenom

och lyftafrån importkonlcurrensmarknadeninhemska över-ut
På tid föränd-relativt korthjälp bidrag.skottsproduktion med av

från början 1980-talet har EU,marknadsläget i ochrades EU av
jordbruksprodukter. Tilltagandeöverskotttotalt över-sett, ett av

tillvärldsmarknaden tvingade EUpressade priserskott och
motverkaexportbidrag.budgetutgifier, främst för Förökade att

produktionsbegränsandetillgripabörjade alltmerdetta EU att
påbörjades1980-taletslutetm.fl. liknandekvoter Isystem. nya

område. faktorerjordbruketshandelsförhandlingar Dessa sam-
sin hittillsgenomfördeledde till 1992EU störstaattmantaget re-

stödetjordbruksområdet. innebar delReformenform att en av
direktstöd i formmedvia prisernatill jordbrukama ersattes av

djurbidrag.areal- och

utvidgningen medfjärdegenomförde denjanuari EU1995Den 1
förhållandevissamtligahadeländernamedlemsländer. De nyanya

jordbruk. Utvidg-totalasmå jämfört medjordbrukssektorer EU:s
dåövergångsarrangemangomfattandeningen kunde ske utan

densammaijordbrukspolitiken i de länderna stort sett somvarnya
länderna iPrisnivån i de EU-12.regel högrei EU. ännyasomvar

område till-jordbruketsjuli började UR-avtalet1995Den 1 att
successivt liksomtullskyddet sänksinnebär bl.a.lämpas. Det att

varuornrådenPå vissaexportsubventioner.möjligheterna att ge
det begränsningarnafått synnerhet gällerproblem, ihar redanEU

exportstödet.av
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Östeurapautvidgningen4.2

Östeuropa ansöktharCypernochCentral-länder i samt10 om
imedlemskap EU.

ansökanTidpunkt föri

199431Ungern mars
april 19945Polen
juni 1995Rumänien 22
juni 1995Slovakien 27
oktober 199527Lettland
november 199528Estland

december 1995Litauen 8
december 199516Bulgarien
januari 1996Tjeckien 23
juni 1996Slovenien 10

tilluppgifierfått EU-lämnaharkandidatländerSamtliga
juli harland. EUi 1997förhållandena Ikommissionen respom

förhand-justTidsschematländeryttranden.sinalämnat är attnu
CÖE-ländema pågår förberedel-påbörjas under 1998. Ilingar ska

gått forinländer harenskilda stöttaSåväl EU attsearbetet. som
nordiskade EU-kani sitt arbete. Detländerdessa nämnas att

de baltiska länderna.bistår främstmedlemmama

å sidamellanmotsättningarvisargjortsanalyserDe enenasom
å andrahandelsavtalbegränsandebudgetpolitik och samtstram

CÖE-ländemas jordbruksom-utvecklingförmöjlighetersidan
CÖE-ländema jordbruk ochsittutvecklamöjlighetrådet. Ges att

denhar kommerländernaproduktionspotentialutnyttja den som
belastning. Vidhårdforbudgeten utsättasatt nuva-gemensamma

begränsningar enligt UR-prisnivåer dessutomkommerrande
exportsubventionermöjligheten utgöraavtalet ettattatt geav

hinder.
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CÖE-ländemabudgetpolitikTillämpas kommerdäremot stramen
svårt sitt jordbruk vilket kommer häm-utveckla attatt att en

mande effekt den ekonomiska utvecklingen i dessa länder.
Motsvarande gäller for struktur- och regional-ävenresonemang
stöden.

jordbruket i och ifinns betydande skillnader mellan EU-15Det
CÖE-ländema. iPriserna i regel betydligt högreEU-15 änär som
CÖE-ländema. prisnivåertillämpningdirekt kan där-En EU:sav

till minskad konsumtion och till stimu-för leda problem i form av
CÖE-ländema,produktionen. i ilans öka Jordbrukssektomatt

livsmedelsindustrin, i skick isynnerhet EU-15. Kon-är sämre än
till jordbru-kurrens marknad kan därför leda atten gemensam

svårti dessa länder klara konkurrensen sinket kan ävenatt
problemområdendessa kanhemmamarknad. Utöver nämnasegen
kunskapsnivån.foretagstrukturen, markpolitiken och

påkravutvidgning kan därför komma ställaEn EU attav nya
svåravilka klara inom for gällandeCAP kan attvara ramen nu

regler.

UR-avtalet4.3

i vilket innebär:juli trädde UR-avtalet kraftDen 19951

Reducerade importtullaro
Begränsningar i exportstödeno
Minskat intemstödo

gällande avtal löper fram till juniNu 30 2001.

jordbrukspolitikenreform denEU:s 1992stora av gemensamma
Effek-viktig for underlättade tillämpningen UR-avtalet.attvar av

varuområden.avtalet varierar mycket mellan olikaterna av
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vissaFör produkter har effektema begränsat för sub-utrymmeav
ventionerad varit kännbara redan de första åren. Exempelexport

sådana produkter nötkött, fjäderfakött och vissa mjölkpro-är
dukter. På spannmålsområdet kunde del överskottetstoren av
under 1995/96 bidrag höga världsmark-exporteras utan p.g.a.
nadspriser. denI marknadsbedömning kommissionen,görssom av
Long Term Prospects, återEU ställas inför antingenväntas att
höja trädesuttaget eller bygga interventionslager förstora attupp
inte överskrida exportkvoten. Kritik har framförts frånEUmot
länder USA, Australien och Kanada avtalet inte har efter-attsom
levts. har bl.a.Detta resulterat i tvingatsEU justeringargöra av
regelverket i eñerhand i form bl.a. tullfria importkvoterav .

Förhandlingar WTO-avtal ska underett nytt starta senastom
1999.

CÖE-ländemaVissa ingår i WTO och omfattas också UR-av av
avtalet. länderDe WTO-medlemmar följande: Polen,är ärsom
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Förhand-Ungern.
lingsresultatet för länderna har givit litet för subventione-utrymme

livsmedelsexport.rad Alla länder Polen har bundit sina bud-utom
getbegränsningar i nationell valuta. Polen har bundit åtagan-sina
den i UD$. inflationHög under de åren har urholkat detsenaste

innehållet i avtalet. Jämfört med EU:s exportkvotermesta ärav
CÖE-ländemas kvoter betydligt mindre storlek för de flestaav
produkter.
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Tabell Kvoter fdr år1 subventionerad 2000/2001,export
milj ton

CÖE-IOProdukt EU-l 5

Spannmål 25,3 1,8
Socker 1,3 0,3-0,4
Nötkött 0,8 0,l-0,l5
Griskött 0,45 0,1
Smör 0,399 0,015-0,05
Ost 0,321 0,03-0,06
Andra mjölkprod 0,958 0,07-0,08
Frukt och 0,750 0,77-0,8grönt

CÖE-länderUppskattade kvantiteter för de fyra inte ärsom
GATT-medlemmar

Källa: SOU 1996:1 7

kommandeDe WTO-forhandlingama viktig faktor på-är en som
verkar den framtida utvecklingen CAP. Redan med gällandeav nu
avtal kan det komma krävas förändringar och utvidgningatt en av

ytterligareskulleEU kunna förstärka sådant krav.ett

4 E U Jordbruksbudget:s

EU:s totala budget omsluter mdr85 motsvarande 750ca ecu, ca
mdr kr. dettaAv används omkring hälñen for olika jordbrukspoli-
tiska insatser.

Budgeten finansieras avgifter från medlemsländerna, uppdelatav
fyra komponenter. Avgifiema kallas med ett gemensamt namn

medel. Det totala medel begränsas takuttagetegna ettav egna av
relaterat till bruttonationalinkomstEU:s samlade BNI.ärsom

Under nuvarande budgetperiod sju år stiger detta tak, for att
1,27% åretBNI det sista for perioden, Budgeten1999.vara av

stiger alltså realt perioden.över
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följande:komponenternafyraDe är

från tredje land tillfallerimport tillinflyter vid EUTullar som
finansiering denförgemenskapentill 90% gemensammaav

står förbehåller landetResterande 10%budgeten. upp-som
administration.börden, för

jord-inom denJordbruksavgifier tas ut gemensammasom
också till 90%.gemenskapentillfallerbrukspolitiken

avgift relate-betalarAlla länderMomsbaserad avgift. ären som
EU-deñnition, ienligtmomsbasrad till landets gemensam

konsumtion.förhållande till landetsprincip i
finansierasaknas förinkomsterBNI-baserad avgifi. De attsom

avgiftsuttagen harövrigaårs etter deenskilt budget treattett
på detbaserasavgiftanspråk, finansieras medtagits i somen

enskilda landets BNI.

utgifiskategorier:iuppdelad fembudgetUtgiftema EU:s är

Jordbruk

Strukturfonder

åtgärderInterna

åtgärderExterna
Administration

utgifiema,50%Jordbruksutgiftema utgör nämnts me-avcasom
alltsåTillsammansdrygt 30%.strukturfondemadan utgörutgör

utgifter dendrygttvå utgiftskategorier 480% EU:sdessa överav
budgeten.gemensamma

åt-jordbrukspolitiken har vidBudgetläget för den gemensamma
Under deföremål diskussion.varit förtillfallenskilliga senaste

uppståttmerkostnaderminst gällt deåren detta intehar somsom
Övergången från tillprisstödCAP-reformenföljd 1992. ettaven

djurbidrag har lettarealstöd ochdirektstödinslagallt större av
året hardetökat. Underbudgetkostnadema hartill senasteatt

BSE-krisen.också den s.k.jordbruksbudgeten ansträngts av
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uppståttKostnader har dels direkta insatser har vidtagitsattp.g.a.
för bl.a. slakta djur, dels konsumtionen nötköttatt ut attg.a. av
har minskat vilket lett till interventionsuppköp.ökade

årsInför 1997/98 "prispaket" lämnades kommissionen förslagav
åtgärdertill for minska utgiftema, bl.a. reducerade arealstöd.att

förslag har inte godkänts.Detta

framgår föregåendeSom det ñnns det problem jordbruks-medav
budgeten i realiteten inte någonhar detta skapat verkligmen press

reformera CAP. har funnits medel inomkvar budgetra-Detatt
dåoch det har inte finnas behov förändringar.ansettsmama av

Budgetfrågan kan förväntas spela roll vid bedömningenstoren av
CÖE-konsekvenserna for utvidgningen. helt klartDet är att

ländemas bidrag, i absoluta tal, till den budgetengemensamma
inledningsvis kommer bli litet. Budgetsituationen kommeratt
därför viktig faktor för hur den jord-att vara en gemensamma
brukspolitiken skall utformas.
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påEU-utvidgningstudierTidigare5 enav

jordbruksområdet

genomgång viktigaste studiernadeavsnittföljandeI görs aven
iutvidga med ländergjorts konsekvenserna EUattavsom av

Östeuropa. och detkortfattatStudierna refererasCentral- och

någon värdering.integörs

frånvid olika tidpunkter,tillkommitstudier har gjorts harDe som
intedenna anledningdato, ochbörjan 1990-talet till dags är avav

avsåg flesta utredningarnaTill början dejämföra.helt enkla att en
CÖE-ländema Tjeckien ochSlovakien,fåtal Polen,enbart ett av

åren utredningarnaunder deUngern. förstDet är senaste som
CÖE-ländema.alla 10avser

Kommissionens utredningar5.1

Kommissionens5.1.1 expertgrupper

fristående forskargruppergenomförde fyraUnder 1994-1995 stu-
avsågStudienkommissionen.uppdragdier utvidgning avav en

budgetkon-främstoch detutvidgning med länder varsexen
sekvensema behandlades.som

beräknarantingensamtliga konstaterasI rapporter genom egna
utvidgningen kommerreferera till andraseller attattattgenom

svårtdetkonstaterarbelasta budgeten Man gö-är attavsevärt. att
utvecklingstakten ibudgetberäkningar eftersomexaktara mer

CÖE-ländema också studiersvår framförsförutse. Det attär att
fångarintetillräckliga efiersombudgeteffektema inte är manav

utvidgning.vinsternasamhällsekonomiskade enavupp
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Samtliga forskarrapportema förordar radikal reform CAP.en av
ska skeDet stödprisema sänks och jordbrukamaatt attgenom ges

kompensation i form avlänkat direktbidrag. I rapporternaav en av
förordas direktstödet enbart till jordbrukama i EU-15.att ges

Kommissionens1.2 länderrapporter

Under genomförde1994 kommissionen grundlig inventeringen av
CÖE-länderna.situationen inom jordbrukssektom i Kommissionen

lämnade för1995 och de tio län-rapport vart ettsommaren en av
derna. innehållerRapporterna översiktliga beskrivningar detav
allmänna ekonomiska läget och detaljerade genomgångarmera av
jordbrukssektom avseende produktion, konsumtion, handel, poli-
tik, strukturförhållande innehållerRapporterna inte någram.m.
värderingar eller förslag. finns dockDet den all-överprognoser

ekonomiska utvecklingen för de viktigaste jordbruks-männa samt
produkterna årfram till 2005.

dessaI förväntas viss ökning konsumtionenrapporter en av av
jordbruksprodukter, främst animalier den allmänna in-attp.g.a.
komstnivån stiga. Konsumtionen dock inte återgåväntas väntas
till de nivåer rådde innan de ekonomiska omvälvningamasom ge-
nomfördes. Produktionen jordbruketi också öka inteväntas men
nå nivåden rådde i slutet l980-talet. Strukturomvandling-som

i jordbruket gå långsamt beroende kapitalbrist.väntasen
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Kommissionens "Strategy Paper"5.1.3

kommissionendecember presenterade det s.k. "StrategyI 1995
i samband i Madrid. detta redo-Paper" med Itoppmötet papper

kommissionengjorde for sin effektema utvidgning.syn av en

Kommissionens tidigaregrundades de utredningarna. Ipapper
utredningen diskuterades olika alternativ till förändring CAPtre av
inför framtida utvidgning:en

Oförändrad CAPo
Radikal reformo
Vidareutveckling CAPavo

Kommissionen förordade det sistnämnda alternativet. I rapporten
åtgärderfanns vissa förslag till borde vidtas föreäven ensom an-

associationsländema ochslutning, utökade handelskvoter fört.ex.
utbildning.förprogram

CÖE-länderutredningen samtliga blir medlemmarI 10antas att av
år prisanpassning framvidare det skerEU 2000. Det antas att en

årtill Kommissionen redovisar produktion,2005. överprognoser
årtal årkonsumtion och handelsbalans för dessa for lägetsamt

naturligtvis betydligtför och2005 20102010. Prognoserna är mer
osäkra för 2000.än prognosen

bedömningar kommissionen produktionsökningar-sinaI antar att
CÖE-ländema konsumtioneni till del ökarvägsstor attna upp av

CÖE-ländemauppvisar dockkrafiigt. flera produkterFör över-
Överskottår uppstå spannmål,för bl.a.skott redan 2000. antas

grisköttoljefrö, mjölk, nötkött och fjäderfakött. socker ochFör
förväntas dock fortsatt underskott.
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I redovisas budgetkostnademarapporten även överen prognos
för de marknadsreglerande åtgärderna. årFör förutsägs till-2000
kommande kostnader i budgeten utvidgningen mdr9g.a. ca

går till direktstöd arealbidrag och djurbi-merpartenecu varav
drag. Till år och2005 kostnaderna2010 öka tillväntas 11-

mdr12 ecu.

5.1.4 Kommissionens utredning angående ekonomiska

konsekvenser medlemskapettav

Våren gjordes1996 utredning vidDG kommissionenen av an-
gående de ekonomiska konsekvenserna utvidgning. Studienav en

speciellt inriktad förhållandena iär Polen och Tjeckien. I rap-
dels beräkningar hur budgetkostnademagörsporten utveck-över

las dels beräkningar hur ekonomin förgörs jordbrukssektomav
påverkas.

I beräknas jordbruksbudgetEU:s belastasrapporten medatt 9ca
CÖE-ländemamdr år 2000 följd blivit EU-attecu som en av

medlemmar. Nära 80 kostnaderna olika formerprocent av avser
direktstöd. Polen blir enligt beräkningen 35av mottagare av ca

stödet.procent av

CÖE-ländemaAv framgår inte bör delrapporten denatt ta av
kompensation för sänkta priser i form arealbidrag och djurbi-av
drag till jordbrukama i EU-15. Direktstöden leder tillsom nu ges
stigande markpriser och därigenom sikt dyrare livsmedel. Det
leder också till önskad strukturomvandling bromsasatt Ien upp.
exemplet med Tjeckien visar i delrapporten att storman en av
marken stadsbefolkning och risken då påtagligägs detatt är attav

dessa hand arealbidragetär arrendeavgifier.tar Avsom om genom
räkneexempel framgår vinsten i spannmålsodlingenett ökaratt

med 60 följd jordbrukama i Polen ochprocent attca som en av
Tjeckien får arealbidrag.
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snedvridsockså konkurrensenpåpekas riskerna förI attrapporten
andra sektorer.gentemot

CÖE-ländemas konkurrenskraft miss-konstaterasI attrapporten
åtnjutande direktstöden,iinte kommeratt menavav mangynnas

dåligproduktion,ineffektivmarknadsmässiga skälockså rentav
ikonkurrenskrañen ñnnerstödjam.m..infrastruktur, För att man

CÖE-ländema viastödjaeffektivaredet är attattrapporten
strukturfondema.

CÖE-priser iockså med stigandefram faranKommissionen lyfter
ekonomiska utvecklingenleda till denländema. kanDet stag-att

tyderberäkningar gjortsharPolenFör att en an-somnerar.
jordbruksprodukterstödpriser fornuvarandepassning till EU:s ger
ståväljer utanför EU.BNP-tillväxt än attsämre manomen

produktionsprognosKommisionens5.1.5

marknadsut-kommissionenlämnadeapril 1997I överen prognos
år Prospects. Dettill Longi fram 2005, Termvecklingen EU-15

CÖE-ländemaförhållandena iavseendeutblickñnns kortäven en
byggertidsperiod. Allaför presenterasprognoser somsamma

WTO-avtalet förlängsoförändrad ochpolitik lämnasdagens attatt
CÖE-ländema fullt medlemskapnivåer.nuvarande För antas

regle-länderna tillämparår och EUssamtliga länderför 2002 att
ringar i form kvoter m.m.av

CÖE-ländema med överskot-problemenvisarFör attprognoserna
frånkommissionens Förmed 1995.minskar jämförtten prognos

vänds tillprognosticerat överskottspannmål tidigareatt ettantas
kommissionenenligtOrsaken till dettaimportbehov. är attett

förväntades ilångsammare vadproduktionen utvecklas än som
konsumtionenfrån orsakländerrapportema 1995. En är attannan

prognostillfället.också sedan det förrahar ökat
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Tabell 2 Kommissionens överprognoser
försörj i COE-länderna,
milj ton

Spannmål
Produktion Konsumtion Balans

1989 88,268 91,045 -2,777
1994 72,620 72,726 -0,107
2002 84,046 81,610 2,436
2005 83,709 84,787 -1,078

iPrognos strategidokumentet 1995
2005 89,600 82,400 7,200

Mjölk
Produktion Konsumtion Balans

1989 38,859 35,138 3,721
1994 27,509 26,253 1,255
2002 30,955 29,897 1,058
2005 32,503 30,497 2,006

Prognos i strategidokumentet 1995
2005 32,100 29,500 2,600

Källa: U-kommissionen,E Long Term StrategyProspects Papersamt

Andra5.2 studier

Vid sidan de studier kommissionen har genomfört har detav som
gjorts olika frånrad utredningar håll. Studier har gjortsannaten
bl.a. oberoende forskare, ekonomiska institut olikaoch ländersav
myndigheter.
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jordbruksekonomiska institutHollands5.2.1

jordbruksekonomiska institutet publiceradeholländska LEIDe
1996under studie effekterna utvidga med 4över EUatten av

länder, Polen, Tjeckien, och Slovakien. studienUngern Inya
förutsätts blir från årländerna EU-medlemmar 2000. Treatt
olika scenarier produktionsutvecklingen används:över

Avkastningsökning enligt utvecklingen i EU0
Halva avkastningsökningen jämfört med pessimis-mestEU0
tiska

nivå år 2000 1989 optimistiskaSamma gällde mestsomo

studien framgår budgetkostnadema 30 hög-Av är procentatt ca
i optimistiska produktionsaltemativet 1989 nivådet årsmestre

jämfört pessimistiska. holländska undersök-med det denImest
ningen förutsättningarnakonstateras för snabb återhämt-att en
ning små. också tidigare studierkonstaterarär Man att som
gjort har varit betydligt optimistiska vad gäller takten i pro-mer
duktionsökningen.

USA:sjordbruksdepartement5.2.2

årsskiftetjordbruksdepartement USDA publicerade vidUSA:s
Östeuropaut-angående1996/ konsekvenserna1997 rapporten av

vidgningen. sinai utredningarI USDA EUrapporten attanser un-
CÖE-lågpriskonkurrens livsmedelsområdet fråndervärderat

ocksåländema. budgetberäkningama harUSDA EUattanser som
på några frågorgjort i underkant. pekar viktigaIär rapporten man

måste lösas innan utvidgningen kan komma tillsom man anser
stånd:
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WTO-problematiken, det oförenligt med WTO ökaär atto
CÖE-ländemamarknadsstödet till

CÖE-Direktstöden, intedet möjligt undanhållaär atto
ländema direktstöd bibehålla gränsskyddet mellanutan att

bådade områdena

Exportstöd, det oförenligt med WTO ökaär atto
produktionen det fortfarande krävs exportstödom
Prisnivån, det inte möjligt ha högre stödpriser iär EU-atto

CÖE-ländemai bibehålla15 gränsskyddetän utan att

USDA lösningen dessa problem bort direkt-att är att taanser
stöden och priserna före utvidgning. innebärDetatt anpassa en
ökad konkurrens för jordbruket i detEU-15 förbättratettmen ger
budgetläge inte någraoch problem med WTO.

USDA har under 1997 studieäven presenteratsommaren en av
CÖE-ländemasutvecklingen i jordbrukssektorer. USDA ger en

betydligt positiv bild produktionsutvecklingen iEUän görmer av
sitt Long prospect se avsnitt 5.1.5. USDAtermpapper anser

CÖE-länder kommer bli spannmålt.ex. att att nettoexportörer av
till skillnad från den slutsats drar i sin studie.EUsom

5.2.3 Kanadas regering

I 1996 presenterade den kanadensiska regeringen, Agricultu-mars
and Agri-Food Canada AAFC,. studie effektemare en av

spannmålsornrådet vid EU-utvidgning. AAFC forutser detatten
CÖE-ländema.finns avsevärda möjligheter öka produktionen iatt

finns bördigaDet marker det måste utvecklas effektiva mark-men
CÖE-ländemanadskanaler och möjligheter måste till krediter.ges

bli spannmål. länderDessa dockantas nettoexportörer väntasav
inte bli bland de ledande aktörerna världsmarknaden. AAFC
uppmärksammar också tilltagande överskott innebär problematt
för utvidgat WTO-åtagandena.vad gällerEUett
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viss ökning förbrukningen fodersäd ani-Det antas menen av av
når nivå imalieproduktionen inte till slutetsamma som avupp

1980-talet.

kandidatländemaStudier utförda5.2.4 av

Polen har gjort kon-kandidatländema det främstAv är som
sekvensutredningar Poleneffektema medlemskap. Iöver ettav

SAEPRhar Jordbruksministeriet speciell analysenhet somen
tillsammans Phare-finansierat institut FAPA förmed ett ansvar

genomför konsekvensanalyser EU-medlemskap. Underettatt av
åren institut publicerat flertalde har dessa ett rapporter.senaste

studie, baserad ekonomiskpresenteradesHösten 1995 en en
visade konsekvenserna för Polenmodell, EU-ettsom av

blirmedlemskap. Basaltemativet för studien Polen inte EU-är att
Medlemsaltemativet bygger Polen blirmedlem. EU-att

S-årig övergångsperiod startarårmedmedlemmar 2005 en som
frånjämförelse redovisas kommissionens2000. Som prognos

förhållandenalandrapporten i Polen 2000.som avser

vegetabilieornrådetstudien framgår exportmöjlighetemaAv att
EU-medlem jämfört med alternativetmindre landet blirblir om

animalieornrådetPå Polenmedlemskap. däremotutan gynnas av
nå-mjölk. Studien inteEU-medlemskap med undantag förett ger

med den läm-entydigt resultat vid jämförelsegot prognos somen
länderstudiema. vissakommissionen i de s.k.nades För pro-av

spannmål, visar polska studiensocker och nötkött, dendukter,
förhållandet det förhögre exportöverskott, medan är motsatta

andra produkter.
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från detöverTabell 3 Prognos nettoexporten
år miljjordbruket 2000,polska ton

EU-studiestudieProdukt Polsk
EU-medlemskapmedlemskap EU-medlemskap

År År ÅrÅr År 20002005 2000 20052000

1,5 0,7Spannmål 1,9 1,41,0
0,2 0,4Oljeväxter 0,2 0,2 0,1

0,6 0,5 0,1Socker 0,6 0,6
0,6 0,5 0,0Nötkött 0,0 0,0
0,0 -0,1 0,1Griskött -0,l -0,2

0,0Fjädertäkött -0,1 -0,2 0,0 -0,1

från 995Avser E U:s ldnderrapporter 1
Källa: SAEPR, Warszawa

varuområdesvisockså studie EU-Polen har presenterat aven
spannmålsområdetpåverkan. På det intemedlemskapets antas att

spannmålennågra användsbli problem.kommer Den mestaatt
Spannmålsin-gåroch inte i handel.direkt jordbruksföretagen

problemdå fodermedelsindustrin kan dockdustrin och speciellt
oljeväxtområdetfrån På ñnns det möjligheterimportmed EU-15.

bedöms ha god kon-utveckla sin produktion. Polenfor Polen att
lågaproduktion frukt och grönsakerkurrenskraft för g.a. ar-av

naturliga förutsättningar. Polen haroch godabetskrañskostnader
ha godamjölkpulver till ochtraditionellt EU väntasexporterat
årenPolen har demöjligheter fortsätta med detta. senaste ut-att

högförädlade produkter och detmejeriindustrivecklat sin mot mer
framtid kunna bli konkur-bör finnas möjligheter inomatt en snar

På köttområdet irenskraftig dessa produkter.även antas rap-
lågrelativt konkurrenskraft.porten
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Sammanfattande synpunkter5.3

studier utredaren har tagit del någonDe inte samladsom av ger
bild konsekvenserna EU-utvidgning. Små förändringarav av en av
de påutslag de beräknade effek-använtsparametrar stortsom ger

svårt utifråndärförDet detta material någradra be-ärterna. att
stämda slutsatser, särskilt i kvantitativa former.
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6 Kommissionens reformförslag,
Agenda 2000

Sommaren lämnade1997 kommissionen dels förslag till reformett
CAP, dels de s.k. länderyttrandena avisema.av

följandeI avsnitt kortfattad sammanfattning dessa bådages en av
från kommissionen.papper

6.1 Agenda 2000

Kommissionen inledningsvis i Agenda 2000 årsanser 1992att re-
form varit framgångsrik vad beträffar marknadssituationen, kon-
sumentprisutvecklingen politiken blivitsamt att överskådlig.mer
Budgetkostnadema har ökat. Utifrån gjorda marknadsanalyser se

avsnittäven 5.1.5 konstaterar kommissionen obalansen påatt
marknaden kommer tillta under de åren.att närmaste Kommissio-

bedömer politik krävsatt förnen klara de villkoren attny som
kommer ställas de internationellaatt handelsförhandlingamag.a.
och östutvidgning. Målen för den jordbrukspolitikenen kannya
sammanfattas i följande punkter:

Förbättra jordbrukets konkurrenskrafto
Säkerställa tillgången livsmedel god kvaliteto av
Upprätthålla skälig och stabil levnadsstandard föro en
jordbrukarbefolkningen
Miljömål skall integreras i jordbrukspolitikeno
Politiken skall skapa kompletterande eller alternativao
inkomster och arbetstillfällen för jordbrukarna

Kommissionen har också uttryckt de administrativaatt systemen
ska förenklas och de enskilda medlemsstaternaatt ska större
frihet.
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varuområden:förförändringar lämnasFörslag till tre

proteingrödorochSpannmål oljeväxterinklo
Kött0
Mjölk.

medinterventionspriset sänks 20föreslåsspannmålsområdetPå att
kompense-Jordbrukamaårengångsåtgärd 2000.procent ensom

arealstöd. Stödeti formdirektbetalning motsvararavgenomras
kopplasNivån arealstödetstödprissänkningen.50 procent avca

tillämpatsprincipenligtmarknadsprisutvecklingentill somsamma
areal-träda förtill kravKopplingenoljeväxtema.för attett

frivillig träda.möjlighet tillfortfarandedetbortstöd tas gesmen
tilloch trädaspannmål, oljeväxterArealstödet för sätts samma

ocholjeväxtemaförsämring förrelativ trä-innebärbelopp. Det en
stödProteingrödomaspannmålen.jämfört med ett extradan ges

ensilage-Spannmål används förgrödor.övrigajämfört med som
medlemsländerEnskildastöd.berättigad tilländamål inte längreär

villkor förmiljökravnationellt besluta atthar are-rätt att somom
skaalstöd ges.

medinterventionspriset,prisstödet,nötköttsområdet sänksPå ca
årtreårsperiod med början Interven-2000.under30 procent en

lagring.privatmedochbortpraktikeni ersättstionssystemet tas
djurbidrag.direktstödi formtill producenternaErsättning avges

till mjölkkor.direktstödinförsförslagetdetEnligt ett nyttnya
bibehålls.handjursbidragför antaletmaximigränsNuvarande

oförändradi principbibehålls förslagetenligtMjölkregleringen
undermedprissänkningsuccessiv 10det procentgörs enenmen

bibehålls detKvotnivåernamed början 2000.femårsperiod men
Somförenklingargenomförauttrycks systemet.strävan att aven

Djur-djurbidrag.direktstöd,producenternakompensation ettges
ochför köttprissänkningförkompensationmjölkkor,tillbidragen

till amkoma.föreslås likablimjölk, stora som
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Regionalstödet ska utvecklas for stöd till de jordbrukatt ge som
kommer förändringarmöta förutsättningaratt inomp.g.a. nya
marknadsregleringen. Nuvarande metoder för fördelning stödenav
ska användas fortsättningsvis.även

Stödet till rniljöåtgärder inom jordbruket ska större utrymmeges
och bättre tidigare integreras iett sätt marknadsregleringenän
och i regionalstödet. För del stödet ställsatt kravstörreav
jordbrukaren det faktiskt har uppnåtts resultat.att

Medlemsländema har möjlighet begränsa de totala stödutbe-att
talningama beloppstak företag.ettgenom per

Sammanfattning reformförslagetav

Nuläge Förslag
Spannmål

Interventionspris, ecu/ton 119,19 95,35
Arealbidrag, ecu/ton 54,34 66
Trädesbidrag, ecu/ton 68,83 66

Oljeväxter

Arealbidrag, ecu/ton 94 66

Proteingrödor

Arealbidrag, ecu/ton 78,49 72,50

Nötkött

Interventionspris, ecu/ton 2 780 1 950
Handjursbidrag, ecu/djur 135 368
Amkobidrag, ecu/djur och år 145 215
Mjölkkobidrag, ecu/djur åroch 70--

Mjölk
Riktpris -10% under år5
Mjölkkobidrag, ecu/djur åroch 145--
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Budgetkostnadema för hantera överskottet, exportbidrag, in-att
årtervention, beräknas minska med mdr3,7 2006ecum.m. ca

jämfört Direktstödenmed läge reform. beräknas öka medett utan
mdr7,7 ecu.

Kommissionens till sinreformförslag konstruktion snarlikt denär
gårreform Reformenbeslutades dra pris-1992. ut attsom ner

direktstöd.stödet och producentema med Förslagetersättaatt
omfattar vissaprodukter medan produkter,1992samma som som

föremålinte varit för reform.socker ännut.ex.

års gårskillnader reformVissa dock finna:1992gentemot att

1992 1997
Tidsperiodo

års övergångsperiod spannmål genomförs, prissänkningen iTre För
för nötkött år och förunderett steg, tre

år.mjölk under fem

Ersättningsnivåo

något ochFull kompensation samband mellan sänkta priser
påkompensation. Beträkningar tyder att

intefull kompensation till alla produkter.ges

Produktionsbegränsningo

Spannmål Trädesplikten tillträdeskrav noll.sätts-

Miljökopplingo

någon uttalad koppling Möjlighet till nationella beslut.

Moduledng0

små Möjlighet belopps-Vissa fördelar för nationellt beslutatt om
småspannmåls- fördelaroch kött- tak, fortsatta för de

producenter köttproducentema.
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IändetyttrandeKommissionens6.2

framtida arbetet in-förslag för detkommissionensdelSom en av
länderyttrandena.i juli de s.k. Dessalämnades 1997 utgörEUom

kandidatländemas möjligheterbedömningkommissionens attav
gått igenom ländernasKommissionen harbli EU-medlemmar.

jordbruksområdet.förutsättningar bl.a.

förhållandevis underordnad roll ijordbruketspelarTotalt sett en
CÖE-ländema. därförbedömningtotala Detkommissionens ärav

någonjordbruksområdet avgörande bety-haftjustinte troligt att
får deltaländervad gäller dekommissionens förslagdelse för som

förhandlingsomgången.i den första

problemområden inomtvådet finnsKommissionen storaattanser
jordbruket:

CÖE-ländemaochPrisskillnad mellan EUo
konkurrenskraftLivsmedelsindustrins0

råderprodukterför i allakonstateras detI stort settattrapporten
Prisskillnademakandidatländema.prisskillnad mellan ochEUen

skillnad tillgrönsaker medför frukt ochstörstär uppensom
prisnivåerövergång skulle enligt kom-tillEn EU:s80 procent.

stimulans till ökad produk-problem bl.a. medmissionen leda till
produktionen. Stigandekvoteringvilket skulle krävation en av

efterfrågan.inhemskatrycka tillbaka denpriser dessutomskulle
utjämnasprisskillnaden kommerdelförväntasDet attatt en av

CÖE-iinflationstakt förväntasefiersom högreföre medlemskapet
ländema i EU-15.än

tillkunna lättareVegetabilieproduktionen bedöms EU:sanpassas
animalieproduktionen. Vegetabiliepro-medregleringar jämfört

Påmånga storskalig struktur.i fallduktionen av engynnas
spannmålsornrådet kommissionen det reformförslagbedömer att

3 17-1371
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CÖE-ochutjämning priserna mellan EUlämnats ger en avsom
bestå vilketsockerområdet prisskillnadenPå kommerländema. att

CÖE-ländema för-för bromsakvoter införs ikräver attatt upp en
sockerområ-Påutjämnas.produktionsökning prisernaväntad när

någotmed antyderreformförslaget intedet finns det i att nusom
Även och grönsakerför fruktbort.tillämpat kvotsystem ska tas

för medlemska-vid tidpunktenprisskillnaden ligga kvarförväntas

pet.

proble-kommissionenAnimalieproduktionen bedömer vara mera
det behövs bättre före-investeringar ochmatisk. kräverDen mera

tillnötköttsområdet reformförslaget ledaPåtagsledning. väntas en
detPå mjölkområdet kommissionenbedömerprisutjämning. att

CÖE-ländema hålla tillbakaförikvotsystemkrävas även att en
utjämnas.produktionsökning prisernaväntad när

CÖE-ländemaprisnivåer ipåpekar stigandeKommissionen att
prisutjämningen EU.underlättar gentemot

samtliga kandidatländer krävsiKommissionen detkonstaterar att
Kommissionen finnerlivsmedelsindustrin.modernisering aven

investeringar i sektornförhållandevisdet har skettdock storaatt
krafiigdockKommissionen förväntarutländska företag. enav

CÖE-ländema följd med-livsmedelsindustrin i som en avpress
prisökningen bliri de länderspeciellt därgällerlemskapet. Det

primärledethög och där är svagt.

genomgång respektive landsocksåländeryttrandenaI görs en av
länderna redanfinner fleraKommissionenjordbrukspolitik. att av

exempel kanregelverk.påbörjat anpassning till SomEU:shar en
registerdirektstöd ochutbudskvoter,har införtsdetnämnas att

åkermark.djur ochöver
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de flestaanförtkommissionen harde skälAv attantar avmansom
CÖE-ländema på jordbruksom-övergångsperioderfå långamåste

länder.mellan olikavarierakan kommarådet. Periodens längd att

åtgärdervidtamöjligtövergångsperioden ska detUnder attvara
konkurrenskraften istärkaochprisskillnadenutjämnaför attatt

möjlighetenavvisar bestämtKommissionenlivsmedelsindustrin.
djurbidragarealbidrag ochfå direktstödkandidatländemaför att

kandidatlän-Kommissionen antyderövergångsperioden.under att
övergång-understrukturstödi formmotsvarandedema kan av

intekommissionenövergångsperiodens slut harEftersperioden.
direktstöden ska hanteras.hurnågot uttalandegjort om

tillkommissionen fram 5områdensamtliga kommerBeaktat att av
förhandlingsomgång. Bland dei förstamedländer kan10 tas en

följan-enskilda länderna kandekommissionenomdömen gersom
de nämnas:

stor andelpåpekar strukturproblemenKommissionenILIQQI att
måste innan Polen kanlösasjordbruketsmåjordbruk i det polska

"medellång" tidsfrist lösadockPolenbli EU-medlem. attges en
före medlem-dessa probleminte löstPolenproblem. Omdessa

blibudgetpåfrestningarna EU.sskapet kommer att enorma.
Landet be-kommissionen.goda vitsordövrigt PolenFör avges

så kanproduktionen landetökagod möjlighethadöms atten
i livsme-investeringarbehövs docklivsmedel.börja Detexportera

jordbrukspolitikinförahar fattatsdelsindustrin. Beslut att enom
till sin inriktning.politikmånga avseenden följeri EU:ssom
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jordbruketungerskadetKommissionen konstaterarUngern: att
ivilket har resulteratpå tillfredsställandeutvecklatshar sättett

måste dockprodukternaKvalitetenkonkurrenskraft.förbättrad
frå-och fytosanitäraveterinäraförlagstiftningenliksomförbättras

konkurrenskraftigjordbruketungerskadetStrukturen ärgor.
Jordbrukspoliti-investeringar.utländskaindustrin har lockatoch

handelsområdetPå harpolitik.medi linje EU:sligger braken
mycket knappalandetWTO-avtaletproblem eftersomUngern ger

vidhandelskvoter export.

innebärakommissionen inteenligtskamedlemskap iTjeckiens EU
harmoni-ytterligaredockkrävskomplikationer. Detnågra större

kontrollenVeterinärkontrollen ochlagstiftningen.sering avav
Kommissio-i Tjeckien.godspecielltdocklivsmedelskvaliteten är

i denförhållandevis liten betydelsejordbruketfinner äratt avnen
något område.prioriteratintedärförekonomin ochtjeckiska är

påkravkunna uppfyllakommissionen EU:sSlovenien bedöms av
år. Kommissionen intenågrainomområden redanrad attseren

förproblem EU-någrainnebärjordbruket ska större ett
medlemskap.

Estland har möjlighetergodaKommissionen finnerEstland: attatt
in-medan det betydandekrävsvegetabilieproduktionenutveckla

be-konkurrenskraftig. Detanimalieproduktionenför attsatser
På ad-livsmedelsindustrisektom. detiockså insatserhövs stora

nulägetEstland isatsningarområdet krävs eftersomministrativa
några marknadsregleringar.iinte har settstort

förhandlingarna medföreslås få möjlighetinteSlovakien startaatt
kanSlovakien inteländer. Attden förstablandEU gruppen av

övriga ländernadepolitiska grunder.baseras I somaccepteras
På jord-ekonomi.från förhandlingar skälenundantas är svag

förhållan-Slovakien varitkommissionenbruksområdet finner att
mål ställtsdehar följtProduktionenframgångsrikt.devis upp.som
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måste bortöverkapacitetinvesteringar ochdockkrävsDet stora
harmoniseringen tillpåbörjat EU:sSlovakien harindustriledet.ur

veterinärområdet.regelverk bl.a.

jordbrukssek-bulgariskadenKommissionenBulgarien: attanser
reformering. hargenomgå fundamental Detmåste ännutom en

saknas ñinge-landrefonn.någon heltäckande Detinte genomförts
tillmarkköp vilket lederfinansierakreditväsende förrande att en

jordbruksfastigheter.marknad fördåligt fungerandemycket
insatser förpåpekar vidare det krävsKommissionen attstoraatt

veterinärornrådet. Kommissio-på bl.a.lagstiftningenharmonisera
ledningenpolitiskaförändring denpositivt dendock avnen ser

året.detskett senastesom

marknadsorien-tillpåbörjat anpassningRumänien har ett meraen
kommissionen mycket kvarenligtjordbruk har göra.attterat men

förhållandevis begränsade.hittills Detåtgärder gjortsDe ärsom
veterinärlagstiftningen.också förändringar i bl.a.betydandekrävs

också betydande förbättring-påpekar det krävsKommissionen att
administrativai de systemen.ar

landreform i Lettland detgenomförtsLettland: harDet menen
jordbruksfastighe-fungerande marknad förfortfarandesaknas en

uppfyllerslakteriernågra mejeriet ellerintefinnsDetter. som
påpekar Lettland behö-Kommissionenkvalitetsnorrner.EU:s att

gränskontrol-bl.a. behöveradministrativa rutinernadeskärpaver
förbättras.lema

åkermark. Kommissio-registreringenmedhar problemLitauen av
dåligti skicklivsmedelsindustrinlitauiskadenframför ärattnen

EU-marknaden. har skettsvårt konkurrera Dettordeoch att
återstår.mycketregelverket Ettharmoniseringviss an-menaven

stödja jordbrukssek-saknarlandetproblem attär attnat resurser
tom.
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sammanfattningen forI samtliga områden for respektive land om-
jordbruksfrågoma tvåendast vid tillfällen.nämns Kommissionen

pekar strukturfrågoma måstei Polen finna lösningatt en
medellång sikt och tjeckiskadet jordbruket, i generellaatt termer,
måste förbättras.
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K0miCAPs: betänkande7

direktivenI att:anges

material utarbetats för"Utredaren bör särskilt del det inomta ramenav som
parlamentariska kommittén reformering EU:sden Io 1995:06 av ge-om

mensammajordbrukspolitik.

Miljö Svensk strategi forUtredningens betänkande Mat EU:s-
redovisas ijordbruk i framtiden SOU 1997:102.

målkrävs för jordbruks-Utredningen konstaterar det EU:satt nya
två huvudmål:ipolitik. formulerasDessa

jordbrukspolitik till möjliggöra:ska syfiaEU:s attgemensamma

skälig priservarierat utbud säkra livsmedel tillbrett ochett av0
långsiktigt hållbart jordbrukett0

måltvå övergripande jordbrukspolitikenskalldessaUtöver även
förädling distribution livsmedeltill produktion, ochsyfta att av

sådantbedrivs sätt att:ett

mångfalden bevaras främjasbiologiska ochden

kulturmiljöer bevaras
varierat odlingslandskap främjasett

miljöbelastningen minimeras
ställda djurskyddskravanimalieproduktionen sker med högt

regional landsbygd främjasbalans och levandeen en
jordbruk inom främjasinternationellt konkurrenskraftigt EUett

uppnå mål utredningen detde ställsFör ärattatt ansersom upp
for tjänsterviktigt lagstiftar åtgärder betalarsamhälletatt om resp

uppnåmålen brett och varie-leder till uppfylls. För ettatt attsom
konkurrensenskäliga priser krävsutbud till attrat av varor

tillhandahålla utbildning ochfungerar. Samhället kanmarknaden
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måluppfyl-marknadsreglering motverkarinformation. Nuvarande
uppnåutredningen.därför inte enligtlelsen och behövs För att

slårmiljölagstiñning fastmiljömålen behövs gemensam somen
hårdarerrüniminivåer möjlighet nationellt beslutamed att om reg-

olikautredningen, forJordbruket bör, enligtler. ersättas typer av
tillhandahålls. behövs skärp-samhälletmiljötjänster Det ensom

möj-lagstifiningen for djurrniljön medning denav gemensamma
lagstiftningen. Utredningennationelllighet till strängare anseren

regionali syfte främja balans ochdet rimligt med stödär attatt en
levande landsbygd.en

marknadsregle-önskvärt bortUtredningen finner det att tavara
sektorer och hän-på Reformeringen bör gälla samtligaringen sikt.
socialt acceptablamåste awecklingen kan ske undertilltas attsyn
bibehålletrimligt medUtredningen detformer. gräns-varaanser

övergångsperiod. omställningunderlättaskydd under För att enen
rimligt jordbruket stöd underjordbruket det över-är att engesav

i direkta bidrag fri-gångsperiod. Stödet bör form ärav somges
så långt möjligt.från produktionenkopplade som

framhålls i utredningen detutvidgningVad gäller EU:s österut att
fråga. det relativt snabbtprioriterad Utredningenär attanseren

jordbruks-inriktningkrävs beslut EU:s gemensammaom en avny
utifrånutvidgningen. bör dessa beslutpolitik underlättaför Detatt

övergångsåtgärder.konstrueras lämpliga
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Östeuropai8 Läget

bild jordbruks-kapitelavsnittet i följandeinledandeDet avger en
CÖE-ländema. utveck-Beskrivningama koncentrerasisektorn

beskriv-översiktligDärefterlingen under 1990-talet. även enges
CÖE-ländema. Beskriv-iekonomiska lägetning det allmännaav

beaktas i sambanddeningarna koncentreras parametrar som
område.jordbruketsregionalstödmed fördelning av

jordbrukssektom ibeskrivningaröversiktligabilagaI 2 respavges
CÖE-land.

Jordbru8.1

CÖE-ländema olika vad beträffarsinsemellan mycketDe 10 är
förutsättningarna förstrukturförhållanden, de naturligastorlek,

jordbruksbrukspo-betydelse för ekonomin,jordbruk, jordbrukets
Händelseförloppet i deländernautformninglitikens senastem.m.

åren följer dock i10 mönster.stort samma

Östeuropa myckethar varit förochi Central-Länderna utsatta
åren. Både politiska ochde deunderomvälvningar senastestora

världskrigetandrarådande sedanekonomiska varitsystemen som
och början1980-taletslutetändrades mycket kort tid i av

jordbru-inte minstfått1990-talet. har konsekvenserDet stora
området.kets

dessa länderjordbruket itidigare kännetecknadesdetI systemet
såvälfastställdeinslag styrning. Statenstatligett stort pro-av av

subventioner tillochkonsumentprisemaducentprisema gavssom
produk-produktionsmedel.vid inköp Merpartenjordbruket avav

starktstatliga styrningentionsresursema i statlig Denägo. varvar
produktionsmål. Prisnivån höllsuppnå vissainriktad mot att nere

fick oftaProducenternasåväl konsumenter.för producenter som
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subventioner vid inköp insatsvaror. Konsumenter fick likaledesav
matpriserna subventionerade. Resultatet blev ofla produk-att
tionsmålen uppfylldes hänsyn till resursetfektivitet.utan att togs
Konsumtionen hållaskunde på nivåhög det inte moti-trots atten

Ävenverades de allmänna ekonomiska förutsättningarna. um-av
keshandeln i de flesta fall statligt styrd handelsmono-var genom
pol.

den politiskaNär kursen kom ocksåvändes detta påverkaatt
jordbruket. Priserna konsumentvaror tilläts stiga, subventio-att

till jordbruket bort och handeln med tredje land liberali-togsnema
serades. Olika igång för privatisera marken ochsattes attprogram
utländskt kapital möjlighet köpa sig i livsmedelsindust-attgavs
rier. Institutionella hinder oklarheter i äganderätten ocht.ex.som

dåligt fungerande marknad for jordbruksfastigheter har dock ien
hållitflera länder tillbaka privatiseringen den statligt ägdaav

egendomen. De utländska investeringarna i livsmedelssektom
bygger inte sällan från importerade råvaror eftersom för-väst
sörjningen från hemmamarknaden besvärlig. in-Merpartenär av
vesteringarna har gjorts i branscher tillverkar högförädladesom
livsmedel läskedrycker, bakverk och vissa mejeriproduk-t.ex.som

for investeringarIntresset i basindustri kvamar och slak-ter. som
terier har varit betydligt Frånmindre. svensk sida kan nämnas om
investeringar i bryggeri- och stärkelseindustrin i de baltiska län-
derna. Nyligen har det skett svensk investering i kvamin-även en
dustrin i Lettland.

påverkadesJordbruket den allmänna nedgång drabbadeav som
samhället i form stigande inflation, högre ochräntor störreav ar-
betslöshet. Kostnaderna jordbruketi har regel stigit snabbaresom

produktprisema vilket har lett till jordbruket har hamnat iän att en
kostnadsfalla.

Effekten detta bådeblev produktion och konsumtion mins-attav
kade. främstDet konsumtionen förhållandevis dyra livsme-var av
del kött minskade Handelsbalansen på jordbruks-mest.som som



ÖsteuropaSOU 1997:150 Läget i 73

området också frånförsämrades länderna gickoch de flesta attav
nettoimportörer. viktigtill bli orsak tillEnnettoexportörer attvara

tidigarehandelsutbytet med f.d. Sovjet, varit dendetta attvar som
CÖE-ländemaviktigaste dramatiskt.handelspartnem, minskade

svårthaft det detta handelsbortfall medhar kompensera ökadatt
till EU.export t.ex.

Nedgången i början 1990-talet, därefter har lä-störstvar som
börjat stabilisera sig och i de flesta länder har det skettget att en
återhämtning återhämtningenviss regel har börjat iI1994.o m

vegetabiliesektom animaliesektom fortfarandemedan släpar efter.

ÖsteuropaGenomgående iför länderna Central- och är att an-
vändningen produktionsmedel lägre genomsnittet för EU-är änav

Spannmål förhål-den gröda där avkastningen liggerländema. är
jämfört medlandevis bäst till de ledande länderna inom EU.

Tjeckien och de länder har den högsta avkastning-Ungern är som
specialiserade animalieproduk-de grödoma och förFören. mer

tionen avkastningen betydligtdock lägre medeltalet för EU.är än
Låg insatsvaror bevattningsutrustninganvändning t.ex.av som

proteinfodermedel bidragande tilloch orsaker. orsakEnär annan
förhållandevis hårtanimalieproduktionen drabbats dennaäratt att

produktion tidigare till delen bedrevs statlig ellerstörsta storaav
kooperativt jordbruk. dennaägda jordbruk delvisNär typ av av-

förmådde hållavecklades inte produk-de företagstypema attnya
tionen Kvaliteten då i förädlingsledet har varitoch specielltuppe.

bekymmer. gick tidigare till f.d.delEnett annat stor exportenav
Sovjet kvalitetskrav rådde på marknadoch de denna be-varsom
tydligt lägre grönsaker exempelför Frukt ochEU.än ärt.ex.

förmåttkvalitetsskäl inte konkurrera i Västeuro-attvaror som av
pa.

Historiskt har livsmedelskonsumtionen varit hög isett per person
CÖE-ländema. många animalieprodukterKonsumtionen harav
varit i Förändringen politiken i börjanhögre Västeuropa.än av
1990-talet innebar priserna livsmedel kraftigt vilketatt steg
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förbättring ikonsumtion. allmäni kraftigt minskad Enresulterade
påbörjatkonsumtionen hartill den inhemskaekonomin letthar att

konsumtionsinrikt-förväntasåterhämtning. kan dockDet atten
med tidigare.förändras jämförtningen kommer Det väntasatt

snabbt medankyckling kommer ökakonsumtionen attattt.ex. av
haandra köttslag inte kommerkonsumtionen att ut-sammaav

vecklingstakt.

något jord-överskottdet i nuläget inteTotalt finns störresett av
CÖE-ländema. spannmålProduktionenbruksprodukter i ärav

finns mindrenågot konsumtionen detlägre över-än ettt.o.m. men
råder balans.På animaliesidan det isocker.skott stort settav

samtliga jordbruksprodukter.Prisnivån inom förlägre EUänär
uppgårkommissionen i AgendaEnligt uppgifter 2000de gersom

CÖE-ländemaspannmål tilliexempelvis priserna 70 procentca
någrainte di-förekommer ipriserna inom EU. Det stort settav

arealbidrag eller djurbidrag.i formrektstöd till jordbruket av

CÖE-igenomfördesekonomiska reformemaDirekt efter deatt
Beräkning-helt.avreglerades jordbrukssektoremaländema nästan

negativa PSE-tal. be-gjort visarhar DetOECD t.o.m.ar som
marknadsstöd och direktstödpå i princip saknasdet samtattror

världsmarknadsprisnivå. Ef-ligger underde inhemska prisernaatt
utveckling tillta-skettdenna liberaliseringsfas har det motter en

delar defall länderna tagitgande regleringar. vissa harI upp av
i exempel kanregleringar används CAP. Som nämnas attsom

sockerområdet. instabilahar infört kvotsystem DenUngern ett
råder inneburit denharförsörjningssituationen fortfarande attsom

imånga gånger blivit ryckig med kastpolitiken harförda tvära
ocksåregleringsåtgärdema hartillämpningen. Tillämpningen av

försvårats har varitmarknadskunskapenatt svag.av
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CÖE-ländema,någraiPSE-talTabell 4 av
procent

199619951994199319921986Land

101420252869Tjeckien
111620161146Ungern
282121161443Polen

-2-4-24-7675Estland
321272369Lettland
1320343181Litauen

434949494748EU

OECDKälla.

ekonomiskt lägeAllmänt8.2

ländernastillspeciellt hänsynregionalstödfördelningVid tasav
ekonomiskadennatill justdärförbegränsasavsnittDettaBNP.

EU-baserastabellerredovisas iUppgifler m.m.parameter. som
uppgifierde fallAgenda I2000.iuppgiñerkommissionens senare

dessa.kommenteraskändaär

sambandisvackaCÖE-ländema djupihamnadeiEkonomin en
1990-ta1et. Ut-börjaniägdeomvälvningardemed rumsom

tabellAvekonomiemaoch vägärharvecklingen upp.väntnu
CÖE-ländema högreharnågotinteframgår det är som5 att av

CÖE-ländema harAvEU-ländema.nuvarandedeBNP/capita än
ochSlovenienmellanSkillnadenBNP/capita.Slovenien högst

EU-15,inomländerna ärBNP/capitalägstharPortugal, avsom
landdetmellanskillnadDet större sommindre 10 ärprocent.än

blandBNP/capitahar lägstlandoch detBNP/capitahögsthar som
CÖE-ländema inom EU-lländernablandän
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Tabell 5 BNP/capita i ecu i COE-länderna och i
EU-15 1995

CÖE-IO EU-l5

Slovenien 7 240 Luxemburg 32 370
Tjeckien 3 490 Danmark 25 260
Ungern 3 340 Tyskland 22 600

ÖsterrikeSlovakien 2 470 22 180
Polen 2 360 Belgien 20 310
Estland l 850 Frankrike 20 200
Lettland 1 370 Sverige 19 970
Rumänien l 200 Holland 19 570
Bulgarien l 180 Finland 18 720
Litauen 930 Storbritannien 14 410

Italien 14 250
Irland 13 740
Spanien 10 920
Grekland 8 360
Portugal 7 770

SNITI 2 220 SNTIT 17 260

Källa: E U-kommissianen

Kommissionen har valt redovisa képkrafiskorrigeradäven att även
BNP/capita. måttDetta hänsyn till konsumentensäven köp-tar
kraft. Låga priser många och tjänster sålunda hög-ettvaror ger

värde detta BNP-mått. Av tabell framgår6 skillnadenre att
CÖE-IOmellan och blirEU-15 mindre väljer köpkrañs-om man

korrigerad BNP.
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Köpkraftskorrigerad BNP/capita i ecuTabell 6
i COE-länderna och i EU-15 1995

CÖE-IO EU-15

LuxemburgSlovenien 10 110 29 140
Tjeckien Danmark 19 9609 410

BelgienSlovakien 7 120 19 340
Österrike6 310 19 320Ungern
TysklandPolen 5 320 19 070
FrankrikeBulgarien 18 5202104
Holland 18 390Litauen 4130
ItalienRumänien 17 7704 060
SverigeEstland 3 920 17 390
Storbritannien 16 580Lettland 3 160
Finland 16 550
Irland 16 020
Spanien 13 230
Portugal ll 620
Grekland 11 320

SNTIT 17 260SNITI 5 530

Källa: E U-kommissionen

CÖE-framgår ii absoluta tal i ochtabellAv BNP EU-157
CÖE-ländemauppgår tillTotalt iländema. BNP 4 procentca av

CÖE-ländema har Polen klartden totala i AvBNP EU-15. störst
den totala Polensmed knappt BNPBNP.BNP 40 ärprocent av

i nivå medvid jämförelse nuvarande EU-länder ungefärmeden
innebär Polen medFinland och Grekland. BNPDet störstatt av

minstbland de EU-länder har totalkandidatländema hamnar som
kandidatländema iTjeckien ochharnäst högstBNP. BNP ärav

minst blandstorleksordning Irland, d.v.s. EU-nästsomsamma
tillsammansTjeckien och harländema. Polen, 70Ungern ca pro-

CÖE-ländema. i de baltiska län-den totala i BNPBNP trecent av
CÖE-ländema vilketiderna BNP4 mot-motsvarar procentca av

i Luxemburg.BNPsvarar
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CÖE-ländernaTabell 7 Total iBNP mdr ecu i
och EU-l5 1995

CÖE-10 EU-15

Polen 90 Tyskland l 845
Tjeckien 36 Frankrike l 174
Ungern 33 Storbrit. 845
Rumänien 27 Italien 831
Slovenien 14 Spanien 428
Slovakien 13 Holland 302
Bulgarien 10 Belgien 206

ÖsterrikeLitauen 4 178
Lettland 3 Sverige 176
Estland 3 Danmark 132

Finland 96
Grekland 87
Portugal 77
Irland 49
Luxemburg 13

SUMMA 234 SUMMA 6 442

Källa: E U-kommissionen
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CÖE-9 Jämförelse EU-15mellan och
länderna

innebär iUtvidgningen de nuvarande ländernaEU 15 EUattav
CÖE-ländemaoch de kommer10 att agera en gemensam

någramarknad gränshinder i form tullar. kunnaFörutan attav
analys de olika scenariema krävs detgöra görsatten av en av-

stämning vilka skillnader finns i utgångslägetdet mellansomav
CÖE-ländema.jordbrukssektorema i och i avsnittEU-15 Detta är

sålunda för effektemabetrakta analyseraatt avstamp attsom en
påverkarinnan jordbrukspolitiken läggs faktorsom en som

jordbrukssektom.

Vissa betingade förutsättning,jämförelseparametrar är yttreav
påverkas.klimat geografiskt och kan därför inteoch läge,t.ex.

strukturförhållandena politiska villkorAndra ochparametrar som
kortare sikt. Pris-faktorer kan förändras eller längreär som

område ocksåoch i mycket viktiga jämfö-kostnadsläge är attresp
liksom ilönsamheten sektorn.ra

några områden viktigaexempelDessa ärärparametrar attsom
specielltundersöka. vissa det saknas data, det gäller förkanFör

försvårar studien.COE-ländema, vilket

9.1 Jordbrukets betydelse i ekonomin

CÖE-länder några TjeckienSamtliga med undantag, ochär
Slovenien, kan avläsas i jord-utpräglade jordbruksländer. Detta

sysselsättning.brukssektoms betydelse för total produktion och I
förhållandet fåtaldet endast län-det därEU-15 är är ettmotsatta

der jordbruket fortfarande spelar denna roll, främst i Sydeuro-där
och Irland.pa
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CÖE-ländema.Polen det ojämforligt jordbrukslandetär störst av
CÖE-ländemasLandet har omkring tredjedel åkera-totalaen av

real och antalet jordbrukare. de övrigaAv40nära procent av
CÖE-ländema ocksåhar Rumänien jord-och betydandeUngern
brukssektorer.

Enligt från EU-kommissionen uppgåruppgifter jordbrukets pro-
CÖE-ländema.duktionsvärde till den totala i9 BNPprocentca av

Motsvarande andel i drygt deEU-l5 2 22är procent. procent av
CÖE-ländemaåterfinnssysselsatta i jordbruket i imedan andelen

EU 5är procent.ca

framgårtabell jordbruketsAv produktionsvärdet betyder for-8 att
hållandevis i Rumänien och Bulgarien och minst i Tjeckienmest

Slovenien.och betyder jordbruket i påGrekland ochI EU mest
Irland. industrinationemade i jordbruketI EU-ISstora svarar en-
dast for det samlade produktionsvärdet. Trenden1-2 procent ärav

CÖE-ländemadock i fårjordbruket allt mindre betydelse.även att
CÖE-länderde haft denI ekonomiska utveck-gynnsammastesom

lingen jordbruketshar andel produktionsvärdet halverats underav
l990-talet. länder med utveckling har jordbrukets andelI svag
dock ökat.t.o.m.
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Tabell produktionsvärde8 Jordbrukets 1995 totaltav
produktionsvärde i COE-ländema ioch
EU-l5

CÖE-land Andel prod. EU-land Andel prod.av av
värde, % värde, %

Rumänien 20,9 Grekland 14,7
Bulgarien 13,9 Irland 7,5
Lettland Finland9,9 5,2
Litauen 9,3 Portugal 5,1
Estland 8,1 Danmark 3,7
Polen Spanien7,6 3,7
Slovakien 6,3 Holland 3,6
Ungern 6,2 Italien 2,9
Tjeckien 5,2 Frankrike 2,5

ÖsterrikeSlovenien 5,0 2,4
Sverige 2,1
Belgien 1,7
Storbrit. 1,6
Luxemburg 1,5
Tyskland 1,0

SNITI 8,6 SNITI‘ 2,4

Källa: U-kommissionenE

Rumänien, Polen, Litauen Bulgarien haroch 20än procentmer av
arbetskraften sysselsatt i jordbruket. det endast GreklandI EU är

CÖE-landligger Tjeckienmotsvarande andel. detärsom som
minsthar andel sysselsatta i jordbruket med 6 Deprocent. storaca

industriländema i har arbetskraften i jordbruks-EU 2-3 procent av
ingårsektorn. bör observeras detDet sysselsatta i skogs-ävenatt

bruk och ñske. Sverige sysselsatta inom jord-I 1,5är procentca
bruksnärningen.
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CÖE-ländernaTabell 9 Sysselsatta i jordbruket i1995
ioch EU-15

CÖE-land Andel syssel- EU-land Andelav av
sysselsatta, % sysselsatta, %

Rumänien 34,4 Grekland 20,4
Polen 26,9 Irland 12,0
Litauen 23,8 Portugal 1l
Bulgarien 23,2 Spanien 9,3
Lettland 18,5 Finland 7,8

ÖsterrikeEstland 13,1 7,3
Slovakien 9,7 Frankrike 4,9
Ungern 8,0 Danmark 4,4
Slovenien 7,1 Luxemburg 3,9
Tjeckien 6,3 Holland 3,8

Sverige 3,3
Tyskland 3,2
Belgien 2,7
Storbritannien 2,1

SNITI 22,5 SNIIT 5,3

Källa: U-kommissionenE

De redovisade uppgiñema produktionsvärde och sysselsätt-över
ning i jordbrukssektom visar skillnader i arbetsproduktivi-stora

I Polen omkring 27teten. sysselsatta i jordbruketär procent men
sektorn inte for 8 produktionsvärdet.än procentsvarar mer ca av
Tjeckien har däremot betydligt bättre produktivitetet, 6en ca pro-

de sysselsatta finns i jordbruket och dessacent for 5av svarar ca
produktionsvärdet. Av EU-ländema harprocent de sydligaav

medlemsländerna länder Finland och Tysklandävenmen som
många sysselsatta inom jordbruket i förhållande till produktions-
värdet. Storbritannien har minst sysselsatta i förhållande till pro-
duktionen Sverige har relativt kvot.ävenmen en gynnsam
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inomProduktionsförutsättningar9.2
vegetabilieproduktionen

förhål-de bästaharländerRumänien deoch yttreUngern är som
finnsväxtodling.mångsidig Detförlandena stora samman-en

förhållan-klimatetochbördiga markerområden med ärhängande
odlingaromfattandetillmöjlighetergodafinnsdevis bra. Det av
ñnnsoljeväxter. Detbrödsäd, och ävenspannmål, synnerheti

specialprodukterarbetsintensivaodlingförförutsättningar somav
grönsaker.ochfrukt

generelltjordama haråkerareal settmycketharIiolçg stor menen
allmänhethar iavkastningsfönnåga. Polenlågförhållandevisen

vissaodlingförsig bästlämparjordarlättare spann-avsom
potatis. Detfodersädrågvete ochråg,målsslag samtannansom

och bär.frukttill odlingockså möjligheterfinns av

vilketbergsjordbrukkaraktärenharBulgarien ett geravmera
stapelvarorstorproducentbliförutsättningar att somsämre av

förförutsättningargodadockLandet harspannmål oljeväxter.och
vin.tobak ochspecialprodukterodling somav

jordbruksområdennågra utprägladeinteSlovakienochTjeckien är
Produk-växtodling.specialiseradfördelar förspeciellaoch saknar

spannmål ochbli inriktadförväntasvegetabilier kantionen motav
Specialproduktionmarknaden.denföroljeväxter främst avegna

bryggeriin-från ländernasbehovenförmaltkom mötaatt egna
förväntas.dustrier kan

produktionenbergsjordbruk ochdelentillSlovenien har största ett
några specialpro-förundantagbegränsad medmycketdärförär

humle.dukter, t.ex.
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Förutsättningarna för växtodling i de baltiska länderna, med un-
dantag för vissa delar Litauen, förhållandevisärav svaga p.g.a.
det nordliga läget och mindre bördiga jordar. Jordbruket väntas
därför inte komma inriktas specialiserad växtodling.att mot

Spannmåls- och oljeväxtodling för hemmamarknaden torde domi-
växtodlingen viss odling grönsaker, fmkt,även ochnera men av

bär kan bli aktuell i dessa länder.

Generellt CÖE-hektaravkastningen betydligtär lägresett i
ländema jämfört med EU-15. berorDet dock till pådel lågstor
användning insatsvaror brukningsmetoder.sämre slutetIsamtav

1980-talet, före den ekonomiska omvälvningen, avkast-var
ningen i den ungerska veteodlingen ungefär nivåt.ex. i med od-
lingen inom odlingenEU. Kan ske under förutsättningarsamma

i finnsEU det inget talar områden med liknandemotsom attsom
betingelser åter skulle kunna nåyttre till dessa avkastningsni-upp

vaer.

Spannmål ioch viss mån oljeväxter torde de grödor därvara
CÖE-ländema snabbast kan hävda sig EU. Detgentemot är grö-
dor kräver förhållandevis liten insats produktionsmedelsom av
och kravet specialkunnande hos odlaren måttligt. Detär är
möjligt i handel denatt omsätta förädlas vilketutan attvaran gyn-

CÖE-ländema har industri EU. Möjligheternaännar som svagare
till goda marginaler dock förär med högtsämre värde.än varor

CÖE-ländema svåraretorde konkurrera inom denatt mera
specialiserade växtodlingen. Potatis- och sockerbetsodlingen krä-

betydligt kapitalinsats och kompetensstörre hos brukar-ver mera
Odlingen dessa grödor i har kunnatEU effektiviserasna. av ge-

användande bl.a. specialmaskiner.nom av
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svårt genomföra rationalise-fråga produkter detdärI är attom
i första hand frukt, bär,arbetsmoment,ringar manuella grönsa-av

CÖE-ländema förgoda förutsättningartobak och vin harker, att
låga.arbetskostnademakonkurrera med eftersomkunna EU är

Produktionsförutsättningar inom9.3

animalieproduktionen

CÖE-ländema i hög gradanimalieområdet produktionen iPå har
länderna hade med detpåverkad handelsrelationervarit de somav

tillproduktion exporteradesländernasSovjet. delforna En stor av
lågatillproduktionsmedel importerasgengäld kundeSovjet och i

baltiska länderna.i synnerhet depriser. gälldeDetta

också varit be-animaliesidan harStrukturutvecklingen storav
Animalieproduktionenproduktionsutvecklingen.förtydelse var

koncentrerad till deutsträckning vegetabiliemaitidigare änstörre
privatiserades och ijordbruken. dessakollektivt ägda Närstora

små produktionenminskadeenhetervissa fall splittrades upp
kommissio-bedömningen bl.a.kraftigt. allmännaDen görssom av

CÖE-ländemaif.n. skick ianimaliesektom änär sämreär attnen
vegetabiliesektom.

animalieproduktionkonkurrenskraftigviktig förutsättning förEn
förutsättningtillgång låga priser.fodermedel till Dennagodär

CÖE-ländema. finns det godaPoleni fleratorde ñnnas I t.ex.av
sigjordar lämparmöjligheter producera fodersäd sämreatt som

odling brödsäd.för av
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Tidigare arbetskraften viktig faktor i animalieproduktionen.var en
snabb rationalisering har dock minskat dess betydelse inomEn de

flesta produktionsgrenar med undantag för mjölkproduktionen.
CÖE-ländemaLåga arbetslöner i därför mindre betydelse iär av

konkurrensen med hög kompetens bland arbetskraf-EU. Krav
CÖE-ländema.kan istället till nackdel förten vara

problem animalieproduktionenEtt betydligt kapi-större är äratt
talintensivare vegetabilieproduktionen. Kapitalförsörjningenän är
fortfarande de problemen jordbrukssektomför istörstaett av
CÖE-ländema. Livsmedelsindustrin ocksåspelar avgörande rollen
för hur animalieproduktionen ska kunna hävda sig. Brist kapi-
tal, kompetens vad gäller livsmedelskvalitet och affärsman-t.ex.
namässighet områden hittills punkter iär ansettssom vara svaga
CÖE-ländemas livsmedelsindustri.

CÖE-ländemaBland torde det i första hand Polen harvara som
förutsättningar kunna producera betydande mängd animali-att en

Äveneprodukter. Rumänien och kan emellertidUngern komma
förhållandevisproducera mycket animalier. baltiska länder-Deatt

hade under sovjetiskaden tiden omfattande animalieproduk-na en
tion det bedöms inte realistiskt åter nårproduktionenattmen vara

till nivåer.dessaupp

CÖE-ländemaAnimalieproduktionen i bedöms kort till medel-
lång sikt mindre konkurrenskraftig EU-15 ängentemotvara vege-
tabilieproduktionen. Prisfaktom torde mindre betydelse änvara av

CÖE-ländemaskvalitet och hygienisk för förmågastandardt.ex.
konkurrera med EU.att

CÖE-ländemakan blidet intressant finna marknader iFör EU att
efterfrågar animalieprodukter mycket hög kvalitet. Kon-som av

CÖE-ländemai med hög köpkraft snabbtsumentgrupper växer
och det blir därför alltmera intressant för livsmedelsindustrin i EU

förse dessa konsumenter med inteprodukter kanatt ännusom
produceras den inhemska industrin.av
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Markpolitik9.4

CÖE-ländemas kommunistiska perioden helthade under den en
början påföljd imarkpolitik SomEU.än attav manenannan

vikt1990-talet ändrade styrelsesätt blev det största ävenattav
svårai vissa länder varitmarkpolitiken. reformer harändra Dessa

varit entydig. andraigång politiska Viljan inteefiersom den Iatt
igenomgripandeländer har det fattats beslut program menom

decennierssvåra genomföra. Flerapraktiken de varithar att av-
också bidragit tillmarknad for mark harsaknad fungerandeav en

blivit kre-svårigheterna. problem harfoljdeffekt dessaEn attav
be-kapital till markägare klaraditgivama inte ställt med utanupp

sked äganderätten.om

långförhållandevis tidområde alla säkerhetPå det meddetta tar
CÖE-ländema uppnårsåstabiliserarpraxisinnan regler och att

läge EU-15.samma som

Struktur9.5

CÖE-ägandeform annorlunda iheltFöretagsstruktur och är
landreformer dedet har genomförtsiländema EU-15än trots att

Slovenien småjordbrukhar antalåren. ochPolen ett stortsenaste
Även ijordbruk.övriga mycketmedan länder domineras storaav

landreformema lettdominerats storjordbruk harländerna som av
ismåjordbruk. Familjejordbruktill det skapats antalatt ett stort

fore-flertalet EU-ländemastorleksklass vanlig iden ärsom av
CÖE-länder storiordbrukendärinte alls.kommer Deännu nästan

krävsdominerar borde ha stordriñsfordelar EU-15. Detgentemot
liksomfungerarinre organisationen i företagendock den attatt

de allrainnebäraägandeforrnen kan lösas. kanDet störstaatt
idelasoch kommerjordbruken inte de effektivasteär att upp

småjordbruk struk-andelmindre enheter. länder medI ärstor en
konkurrenskraften ska kunnaoundvikligturrationalisering för att
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påpekasPolen justkommissionens avisvar förförbättras. I att
lösa införstrukturfrågan angelägnaden EU-är mest att

medlemskapet.

vegetabilieområdet i länder där det finns fun-defrämstDet är
Rumänien,Tjeckien ochstorjordbruk, bl.a. igerande Ungem, som

CÖE-ländema På anima-konkurrera medmöjlighet EU.har atten
små lett till effek-lieområdet uppdelningen i alltför enheterhar att

tiviteten minskat kraftigt.har

nivå och kompetensTeknisk9.6

CÖE-ländemas teknik in-jordbruk fortfarandebaseras en som
Utrustningen kommertidigareförskaffades under det systemet.

i jordbruket underfrån Sovjet. lönsamhetofta det forna Svag
fåttnyinvesteringar skjutaspå tillbörjan 1990-talet har lett att

långsiktigai speciellt utsträckning gällaframtiden. tordeDet stor
åtgärder och bevattningsanlägg-projekt markförbättrandesom

CÖE-uppdämt behov nyinvesteringar iningar. finnsDet ett av
tillämpas vanligenTeknologin börjar kommerländema. attsom nu

effektivitetfrån leder till förbättradoch USA. DenVästeuropa
utgångslägetockså kostnadsläge. hartill högre EU:sIettmen

ocksåförsprång tekniksidan högre kost-jordbruk ett men en
nadsnivå.

stoxjordbruk oftastatligt ägdaLantarbetama tidigare var spe-
arbetsuppgifter. enskilde arbetaren sak-relativtcialister Den

för sina uppgifier. företags-oña affarsansvar Nyanade dessutom
CÖE-ländema på hos jord-krav kompetensi skaparformer nya

förmåganminst leda sitt företag ochgäller intebrukarna. Det att
Generellt jordbru-affärsmässigtdet sätt. settgöraatt ett synes

allsidig jordbru-och kompetenskama i ha bättreEU änmeraen
ÄvenÖsteuropa. pekas kommissionendetta problemkarna i ut av

i avisema.
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9.7 Priser

CÖE-ländemaPrisnivån i betydligt lägre i kommissio-EU. Iär än
länderyttrande konstateras priset lägre för samtligaärattnens

produkter. Prisskillnaden för frukt och grönsaker ochär störst
minst för de spannmålsbaserade animaliema. Slovenien har allmänt

CÖE-ländema.de högsta priserna blandsett

CÖE-ländemaFör de flesta produkter kan upprätthålla exporten
i princip några exportbidrag. kan däremotEU inte iutan exportera

några produkter exportsubventioner skjuts till.stort sett utan att
CÖE-ländemasPå avreglerad marknad därför jordbruken synes

kort sikt konkurrenskraftigt JämförEU:s. dockänvara mera
vad kvalitetskraven i avsnittsägs 9.7.som om

9.8 Kvalitet

CÖE-ländemaJordbruket och livsmedelsindustrin i svårthar att
producera uppfyller kvalitetskraven på bl.a. EU-varor som
marknaden. viktig orsakEn det saknas teknisk utrustningär att
och kunskap. Utrustningen används ofia omodern och här-ärsom

från det forna Sovjet. orsakrör En inteär att transporternaannan
fungerar. svårtDet samla och distribuerar dem tillär att upp varor

CÖE-ländemastillräckligt snabbt. traditionella gick till detexport
forna Sovjet och kvalitetskraven dessa produkter betydligtvar
lägre EU-marknadens. därförkrävsDet iän. exportöremaatt
CÖE-ländema kan kunskap villkorde gäller för attom som ex-

till marknader.portera nya

CÖE-ländema har dock lägre användning handelsgödsel ochav
bekämpningsmedel EU-ländema vilket kan konkurrens-än ge en
fördel eftersom dessa faktorer spelar allt roll.störreen
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Produktionskostnader9.9

CÖE-ländema betydligt lägre i EUiKostnadsläget än trots attär
åren. igällerdemycket hög Detinflationstakten varit senaste syn-

elkraft.åkermark, bränsle ocharbetskrafi, Iförkostnadennerhet
stöd-bl.a. högaproduktionskostnademaharEU genererats av

inteeffektiviseringar harochprisnivåer. Rationaliseringar genom-
detstark lönsamhetspress. Ivarit tillräckligtdet inteforts efiersom

CÖE-ländema kostnadsfördelhaperspektivet tordekorta störst
rollfördel spelararbetskrafiskostnadema. Dennavad gäller störst

grönsaker, tobakfrukt,specialprodukterarbetsintensivafor som
vin.och

Lönsamhet9.10

mellanlönsamhetsskillnaden EU-15studiergjortsharDet över
CÖE-ländema. slå fastsvårt i absoluta taldärföroch Det är att

ñnna visstgår det dockgenerellagäller.vad I ettatttermersom
uppställning visar vilkaFöljandeskillnader.visarmönster som

CÖE-negativ forpositiva och EU-15faktorer är respsom
området detdetfördel förländema. + gentemotenaavser en

for ochtecknen EU-15inte möjligtandra. Det är att summera
CÖE-ländema olikahar tyngd.olika faktorernaeftersom de
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CÖE-påverkarFaktorer ilönsamheten EU-l5som resp
länderna

CÖE-ländemaE

Avkastning + -
Priser + -
Kvalitet + -

Kostnader
-insatsvarorI +-
-arbeteI +-
-kapitalI + -

ñnns studier gjorde lönsamhetsskillnademaDet base-över som
verkligt låtitmaterial. OECD har dock studiegöraras en av

CÖE-länderilönsamheten olika i Tyskland. Studien harsamt ge-
nomförts lantbruksuniversitet i Baden-Württemberg. Iett stu-av

påtalasdien sådanade problem det innebär jämförel-göraattsom
bl.a. beroende saknas vedertagna formetoder faktain-attser

CÖE-ländema.samling i svår fångafaktorEn är attannan som
storleksskillnaden på företagen. svårtspeciellt jämfö-Detär är att

CÖE-ländema.enskilda utifrånde slutsatser kan drasDera som
CÖE-länderstudien bör därför begränsas till gälla i jam-att stort

fört med EU.

sammanfattning studien redovisas i tabellerna ochEn 10 ll.av
CÖE-Studien visar produktionskostnadema betydligt lägre iäratt

ländema i Tyskland, i denna studie EU.än representerarsom
Faktorkostnadema för flertalet insatsmedlen fortfarande läg-ärav

CÖE-ländema CÖE-låndemai jämfört med Produktionen iEU.re
betydligt arbetsintensivare i faktum inte nå-EU. Dettaär än är

överraskande eñersom timkostnaden betydligt lägre isätt ärgot
CÖE-ländema. Låg i lågaavkastning kombination med produkt-

CÖE-ländemapriser nårinnebär dock lönsamheten i inteatt upp
nivåntill i EU.



1997:150Jämförelse mellan..... SOU92

också i EU-jordbruket berorlönsamhetenska konstaterasDet att
bidrag, antingen direktstödmöjligheterna olika slagatt av

via priset.och/eller

veteodlingen iför 1995Tabell 10 Liansamhetskalkyl
iCOE-länderna och EU

Polen LitauenTyskland Ungern

Avkastning, 2,1t/ha 5,7 4,7 4,1
0,86Pris, kr/kg 1,20 0,83 0,46

Produktintakt, kr/ha 6 840 3 900 1 900 1 800
Arealbidrag 800 90 90 01

INTÄKTER, kr/ha 8 640 3 990 l 990 1 800SUMMA

660Rörliga kostn. kr/ha 900 2 420 1 3204
Arbetskost. kr/ha 130 215 50620

kr/ha 770 380 1 030Fasta kostnader, 2 290 l

kr/ha 7 810 320 1 915 1 740SUMMA KOSTNADER, 4

Produktions-
0,92 0,47 0,83kostnad, kr/kg 1,37

Täckningsbidrag
I -330 75 60-kr/ha 830
I -kr/t 0,15 0,07 0,02 0,03

SEKl DM 4,30
OECDKälla:
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Tabell l l Lönsamhetskalkyl för mjölkproduktionen 1995 i
COE-ländernaEU och i

Tyskland Polen LitauenUngern
Avkastning, kg/ko 6 500 4 000 5 700 3 000
Pris, kr/kg mjölk 2,70 1,10 1,15 0,80
Ka1v+k6ttint:ik, kr/ko 2 360 910 740 660

Produktintäkt, kr/ko 19 910 5 310 7 290 3 060

Djurbidrag, kr/ko 0 90 0 230

INTÄKTER,SUMMA kr/ko 19 910 5 400 7 290 3 290

Rörliga kostnader, kr/ko 9 530 3 560 5 610 2 460
Arbetskostnader, kr/ko 6 280 700 700l 880
Fasta kostnader, kr/ko 8101 460 1 160 300

W
SUMMA kr/koKOSTNADER, 17 620 4 720 8 470 3 640

Produktionskostnad, mjölkkr/kg 2,70 1,20 1,50 1,20

Táckningsbidrag
-kr/ko 2902 680 -l 180 -350
-kr/kg mjölk 0,35 0,17 -0,21 -0,12

DMl 4,30 SEK
Kaila: OECD

9.11 Produktivitet

CÖE-ländemajämföraEtt med be-EU-15sätt att är attgenom
räkna arbetsproduktiviteten. sådanaKommissionen har gjort stu-
dier förhållandenaavseende tabell redovisas kommisio-1993. 12I

undersökning.nens
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CÖE-länderna lägretal liggeri absoluta avsevärtUttryckt en
CÖE-länderna ihade dennabästainivå länderna EU-IS. Deän

Balkanländemaproduktiviteten i EU-15.undersökning 1/5 avca
arbetsproduktivitetenden lägstaländerna hadebaltiskaoch de av

CÖE-länderna.

ii andra sektorerlägrejordbruketArbetsproduktiviteten i änär
CÖE-ländema. arbetsproduktivitetJordbruketsisåväl EU-15 som

CÖE-länderna medjämförti flerarelativt bättredock settär av
samtligaarbetsproduktivitetenhar den lägstaPolenEU-15. av

lägstjordbruket harpolskaundersökts. Detländer även pro-som
i förstaFörklaringen till dettasektorer.relativt andraduktivitet är

småskaligt jordbruk.betydligtPolen harhand ettatt mer

CÖE-ländernaiArbetsproduktiviteten 1993Tabell 12
EU-15och

iArbetsproduktivitetArbetsproduktivitetLand
jämfört medjordbruketi jordbruket, ecu

andra sektorer, %

20263Polen l
615 306Ungern
58251Tjeckien 3
67Slovakien 2 835
41Bulgarien 1 354
53018Lettland 1
4202518EU-15

U-kommissianenKälla: E
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Handel9.12

spannmål exportländeroch oljeväxter konkurrerar Ung-För som
Frank-Rumänien med exportländerna inomoch EU t.ex.somern

Storbritannien, och till viss del Sverige.rike, Danmark Föräven
vin, och grönsaker konkurrerarspecialprodukter frukt, bärsom

CÖE-ländema med de sydligare EU-ländema.mera

CÖE-ländema måni vissdet främst Polen ochBland synes vara
animalieområdet.Rumänien kan konkurreraochUngern som

tradition varitbaltiska länderna harDe exportörerstora avav
animalieprodukter denna helt styrd pla-nästanexportmen var av

På EU-sidan blir främst deneringen inom Sovjetunionen. det
Påkonkurreranordligare länderna kommer med.att me-som man

CÖE-ländemadellång sikt kommer ha möjlighetersämreatt att
animalieområdet med vegetabiliema.konkurrera än

CÖE-ländema tradition sina livs-har exporterat merpartenav av
På dessa marknaderna torde ha fördelmedel österut. man en gen-

kunskapereftersom har goda dem. Kontaktka-EUtemot man om
CÖE-ländemaupparbetade sedan länge. harnaler ñnns även en

transportfördel EU-15.gentemot

CÖE-ländernas möjlighet livsmedel fore medlemska-att exportera
till del huri beror EU Handeln mellanEU EUpet stor agerar.

CÖE-ländema åren blivit alltmer obalan-och har under de senaste
CÖE-ländernasserad till handelsavtal finns harnackdel. De som

CÖE-ländernasdåligt. Villkoren tillfimgerat för har iEUexport
få såpraktiken kommit utformning det ska irnpor-att atten passa

CÖE-ländemasi exportmöjligheter tredjelands-EU.törema
påverkas ocksåmarknaden handlande. har oändligtEU:s EUav

mycket möjligheter exportbidrag vid handel med des-större att ge
länder.sa

4 17-1371
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Jordbrukspolitik9. 13

CÖE-ländema genomgått dramatisk förändringtidhar kort en
gäller jord-kanske speciellt vadochdet politiska systemetav

politiskatrend i samband med denbrukspolitiken. generellEn om-
CÖE-ländema avreglera-1990-taletvälvningen i början attvar

förflutit sedan dess harlängre tid harjordbrukssektom.de Ju som
återinförts. harregleringar harmotreaktioner och Dessadet skett

CÖE-ländemaide finnsutformning EU.ofia haft somsomsamma
till medel för regle-ekonomisk styrka skjutadocksaknar attatt

tyngd inomringsåtgärdema ska EU.somsamma

deregleringsingripandena PSE-mått bildkanEtt ärge en avsom
ligger PSE-talen mellantotaltberäknar. EUtal OECD Försom

CÖE-10-årsperioden. iPSE-talenunder den40-50 senaste
nivå början 1990-talet tillfrån noll istigitländerna har näraen

året.det10-20 senaste

bedömningSammanfattande9.14

jordbrukslandet blandbetydelsñillaojämförligtPolen det mestär
också jämförelse med nuvarandevidPolenkandidatländerna. är en

livsmedel. Rumänien och UngernproducentEU-länder stor aven
Övriga kandidatländer harjordbrukslandet.också betydandeär

produktion.förhållandevis liten

CÖE-ländema föri vissaförutsättningarfinns godaDet yttre av
CÖE-ländema kostnads-harjordbruksprodukter.produktion av

finnsvissa länderna.i Detfördelar och strukturen är avgynnsam
ñnns väl upparbe-livsmedel och detlång tradition exporteraatten

Jordbruketmarknadernaspeciellttade kanaler ärösterut. som
konkur-och verkarimindre reglerat EUregel än en mera

marknad.rensutsatt
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CÖE-ländemaProduktionsapparaten i sårbar. råder påbristDetär
kapital vilket leder till nödvändiga investeringar speciellt iatt ma-
skiner och fasta anläggningar inte stånd.har kommit till Detta

såvälgäller för primärproduktionen livsmedelsindustrin.som
CÖE-ländema svårthar därför skapa kontinuerligt utbudatt ett
med jämn och hög kvalitet. saknasKompetens speciellt vad gäller
företagsledning och marknadskunskap. ñnns institutio-Det även
nella hinder i form bl.a. oklara regler för äganderätt markav av

ocksåvilket hämmar konkurrenskraften.

CÖE-ländemaPå siktkort torde ha möjligheter konkur-störst att
med inom vegetabiliesektom.EU Möjligheternarera synes vara

för stapelvaror spannmål och oljeväxtfrö.störst Dessat.ex.som
produkter kan förhållandevisproduceras med liten kapitalinsats

gåoch kan i handel omfattande förädling. Dennautan typvarorna
dessutom relativt den slutlige kon-är gentemotav varor anonyma

Områden inom lågmed avkastningEU och högt kost-sumenten.
CÖE-ländema.nadsläge torde bli konkurrensutsatta från Ol-mest

jeväxtodlingen i Skandinavien exempel där konkurrensenär ett
CÖE-ländema.bli hård frånkan

finnasDet goda konkurrensmöjligheter för arbetsin-ävensynes
tensiva specialprodukter där mekanisering någotinte alternativ.är

sådanaExempel frukt, grönsaker Lågaoch bär.ärvaror ar-
CÖE-ländema.betskostnader det främsta konkurrensmedlet förär

framförDet allt de sydliga EU-ländema blir förär utsattasom
konkurrens dessa varuområdena. kvalitetsproblemP.g.a. torde
dessa produkter i första hand komma säljas råvaror tillatt som
livsmedelsindustrin.
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mekaniseringsgradspecialgrödor med högAnimalieprodukter och
CÖE-ländemasvårare konkurrera med kort sikt.for Detär att

livsmedelsindustrile-omfattande investeringar, inte minst ikrävs
också slutligeexponerade dendet. produkterDessa är motmer

CÖE-ländemasvilket image förbättras.konsumenten kräver att

På nordliga EU-ländema medanimaliesidan det främst deär om-
CÖE-animalieproduktion blir konkurrensutsattafattande avsom

ländemas produktion.
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utveckling CAPScenarier för10 av

scenarier for skaolika CAPuppdraget till utredarenI attanges
i analysen.användas

jordbrukspolitk förändrasfrån Uss"Ett dessa bör Eutgåscenarier att en-av
medlems-den tillämpas deinför utvidgningen ochdast marginellt iatt nya

bör analysen uppmärk-första dag. Därvidländerna redan från anslutningens
tillämpas.övergångsregler kan kommamöjligheterna attattsamma

jordbrukspolitikendenbörEtt scenario attannat gemensamma succes-vara
jordbruksproduktionenreformperiodens slut,reformeras vid inomsåsivt att,

världsmarknaden förgällersker till denden utvidgade prisnivå påunion som
övergångsperioderUtredaren bör därvid olikajordbruksprodukter. pröva

utvidgade skalljordbruket olika delar denkan säkerställa unioniatt avsom
bör klar-efter övergångsperiodens slut. Detkonkurrensvillkorha likvärdiga

tillföras den jordbrukspo-kan behövaläggas vilka medel gemensammasom
litken.

jordbruks-utredaren från denbörI tredje utgåscenario attett gemensamma
be-fullständigt utvidgningen Detpolitken har liberaliserats innan äger rum.

prisstödsåtgär-exportstöd och andramarknadsordningarna,tyder internaatt
jordbrukarna underkastade normaladvs. EUder har awecklats, inomatt är

utvecklingenGränsskyddet förutsätts tillmarknadsmässiga villkor. ianpassas
länder."andra jämförbara

Inledning10. 1

jordbrukspolitik iharGrunden för EU:s stort settgemensamma
1950-talet. Jord-tillkomst i slutetvarit oförändrad sedan dess av

underskottsområdedåbrukspolitiken tillkom i tid EU ettvaren
produktionen in-åtgärderna till höjaoch in syftade attsattessom

från importkonkurrens.bl.a skydda sektorn IEU attom genom
livsmedel. Stigandebörjan 1980-talet blev EU nettoexportör avav

världsmarknadspriserproduktion i kombination med fallande samt
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internationella förhandlingar avreglering på jordbruketsom en om-
råde ledde fram till i börjandet 1990-talet gjordes den hit-att av
tills reformen CAP.största av

CAP förväntas årenunder de bli för påfrest-närmaste utsatt nya
ningar vilket kan komma kräva anpassningar. bedömsDetatt nya
främst kombination följande orsaker kommer attvara en av som
påverka CAP.

Internationella handelsförhandlingar inom för WTOrameno
Östeuropautvidgningeno
Budgetrestriktioner/begränsningarc

handelsförhandlingarNya kommer med all säkerhet innebäraatt
måste minskaEU stödet till jordbruket. kanDet skeatt t.ex. ge-

fårkvantitetema subventioneras med exportstödattnom som re-
duceras och produktanknutna stöd reduceras otillåtna.eller bliratt

ÖsteuropautvidgningEn Central- ochEU kan leda tillmotav
kraftigt budgetpåfrestningarökade väljer bibehållaEU attom

oförändrad WTO-åtagandenaCAP blir svårareDessutom ännu att
uppfylla eñersom dessa länderna saknar eller har mycket små
kvoter för subventionerad export.

års reform innebar1992 kostnaderna för stödet till jordbruketatt
gjordes synliga helt tidigare. ikan sinDettasätt änett annat tur
leda ifrågasättsstödet vad hittills har skett.att änmer som



utveckling CAP 101förScenarier1997: 150SOU av

CAPförutvecklingsvägarAlternativa10.2

jord-framtidascenarier fördirektiv EU:sutredningensI treanges
brukspolitik:

Marginella förändringar0
Fullständig liberalisering0

reformeringSuccessiv0

förändringarMarginella CAP10.2.1 av

bibehåller måldealternativUtgångspunkten för detta EUär att
Inkomstmåletinne-frånfastlagda i Romfördraget 1957.ñnnssom

iprisnivå jordbruksproduktertillämparbär EUatt nor-somen
uppnåsvärldsmarknadsprisema. Dettamalfallet ligger över genom

exportsubventioner och inter-tullskydd,använda medelatt som
vention.

möjligheternaverkar förBåde och inre tryck attattett yttre an-
måste troligeni framtiden.stödfonner begränsas EUvända dessa

sub-minskning dentullfri import ochstörreatt acceptera avenen
minskat prisstöd.ventionerade exporten, samt

ikrav budgenmed ökadetillsammansfaktorerDessa ettyttre
produktionenavkastningsökningar iutvidgningsperspektiv samt

måste utbudsbe-skärpascenario tillenligt detta EUleder att
gränsningama.

delvisinnebär stödetAgendaKommissionens förslag, 2000, att
produk-för vissafrån till direktstödmarknadsstödomformuleras

små förändringar alls.eller inga Ut-produkterandraFör görster.
viktigtfortsättningsvis mycketsålundabudskvoter ettär även me-

till utfasning ellermöjligheterKommissionen diskuterar intedel.
för direktstöden.bortre gräns



för utveckling CAP SOU 1997: 150102 scenarier av

ändamålsenligtUtredaren finner det därför användamest att
utgångspunktkommissionens förslag för utvärderingensom av

marginella förändringarscenariot med endast CAPav

framgårföljande uppställning de medel kommissionenAv som
någrai för viktigaste jordbruksproduk-anvisar Agenda de2000 av

tema.

Prissänkning Kvotering+
direktstöd

Spannmål X
Socker X
Mjölk XX
Nötkött X

föreslår någrakommissionen inte förändringarsockerFör
jämfört med nuläget.

alternativ inomUtredaren ytterligare dettaettattanser som ryms
scenario bör utredas. alternativ innebär omvandlarDetta EUatt

produktionsanknutna exportbidrag, arealstöd, djurbi-dagens stöd,
till frikopplade har i sin reformdrag s.k. stöd. USA senastemm.,

på sådanjordbrukets område gjort förändring. Det antas atten
Ävenstöd inte denna variant förändringardessa trappas av. av av

stödnivån behålls alltsåoförändrad i analysen.CAP där tas upp
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liberalisering CAPFullständig10.2.2 av

liberalise-fullständigbenämnsAlternativet i uppdraget somsom
utgårjordbrukspolitiki grunden förändradring innebär somen

jordbrukspolitikenmålet förmål. alternativfrån dettaandra I attär
efterfrågan marknads-produktionen konsumenternas utanstyrs av

den in-uttryck i formåtgärder. sigkanreglerande Detta attta av
m.m.intervention, exportstödmarknadsregleringen tasterna

Gränsskyd-djurbidrag.arealbidrag ochdirektstödenbort liksom
länder.i andra jämförbaratill utvecklingendet förutsätts anpassas

ñnnas andrakan detmål jordbrukssektomspecifikt förUtöver ett
betydelsesamhället harmål generellt förgäller stormen somsom

regio-för miljö- ochgäller i synnerhetjordbrukssektom.för Det
medmål antingen uttryckas tillsammanskannalpolitiken. Dessa

mål samhället.generella för helamål ellerjordbruketandra för som

genomförts innanreformen haralternativ förutsättsdettaI att
EventuellaEU-medlemmar.blir fullvärdigakandidatländerna
ocksåjordbruket iövergångsåtgärder EU-15 antasgentemot vara

CÖE-ländema blir EU-medlemmar.avslutade innan

reformering CAPSuccessiv10.2.3 av

byggeralternativbådadessa alternativ finns detMellan ett som
nivåer rådertill deprisersuccessiv anpassning somav m.m.en

detta alter-beröraspekternavärldsmarknaden. viktigasteDe som
nativ är:

Förändringshastigheteno
förändringenkompensation förEkonomisko
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Övergångsåtgärdemas utformning blir sålunda det centrala i detta
Övergångsåtgärderalternativ. EU-ländema detFör syftarär som

till världsmarknadsprisnivåpriserna till äratt mestanpassa som
angelägna. praktiken åtgärderkan dessa utformas för-I som en
längning det reformarbete påbörjades den s.k.1992som genom

Övergångsåtgärder CÖE-Macsharryreformen. gäller försom
ländema karaktär eftersom behoven annorlunda.är ärav en annan

CÖE-ländema priserna i utgångslägetFör redan generelltär sett
världsmarknadsprisnivå. länder behöver istället bl.a.Dessa ut-

veckla sin industri och fart handeln.

i också viktigt övergångsperi-detta alternativ behandlaDet är att
odemas längd.
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11 Konsekvensanalys

följande avsnitt, vilket detI centrala i analysär görsrapporten, en
konsekvenserna for olika förändringar vidCAP utvidg-av av en

ning uppdragetEU. I analysen ska effektemaattav anges avse
för:

Sverigeo
i sin helhetEUo

Kandidatländemao

Konsekvenserna utvidgningen ska utifrån de scenarierprövasav
i avsnitt Analyskapitlet sålunda utifrån10. indelatärsom anges

dessa alternativ.tre

någraAnalysen delas i huvudrubriker med kopp-parametrarupp
lade till varje:

Producentledet Livsmedelsindustrin Prisutvecklingen

-produktionsmedel -nyinvesterin -råvarors- gar
användning arb/kap -kvalitet -livsmedel

-produktsammansättning -struktur -produktionsmedel
-kvalitet -konkurrenskraft
-Riretagsstruktur
-konkurrenskraft

Konsumtion Handel Budget

-mängd -omfattning
-sammansättning -sarnmansätming

-marknader
-WTO

Övrigt
-milj öeffekter
-regionaleffekter
-sysselsättningsetfekter
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regionaleffekteri synnerhet miljö- och be-Vad gäller analysen av
påverkandirekta jordbrukssek-denna till gälla dengränsas att som

har.torn

forVarje scenario avslutas med analys konsekvenserna Sve-en av
svåraeffektemarige. analys mycket osäker efiersomDenna ärär

länder. redovisade effekter kanbryta enskilda Deatt somner
uppstå mångadärför i fall for hela eller delargäller EU.större av

i avsnitt grundas det faktaunderlagAnalyser dettagörssom
föregående avsnitten.redovisats i desom

förändringar CAPAnalys marginella11.1 avav

förändringarinnebär marginella CAPAlternativet över-avsom
i med kommissionens reformförslag Agendaensstämmer stort

faktagrund redovisas iavsnitt med bakomliggande2000, somse
se avsnitt 5.1.5.CAPTerm Prospects, 2000Longrapporten

bibehållerUtgångspunkten alternativför detta EUär att systemet
stödprisnivåer. liggapriser kan i normalfalletmed Dessa antas
världsmarknadsnivån. leder till inte kanEUDetöver exporteraatt

kvantiteter vad kan inom WTO-kvoten. Förän avsättasstörre som
återstårsituation for ytterligare skärpadenna EUmöta att ut-att

interventionslager.budsbegränsningen och/eller lägga varorna

spannmål eventuellt nötkött,vissa produkter, främstFör ävenmen
interna priserinnebär dock förslagen i Agenda 2000 EU:satt

världsmarknadsprisnivå. leder tillkommer till Det att exportner
kan bidrag.äga utanrum
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Producentledet1 1.1.1

krympandehajordbrukalternativ kommer EU:sdettaI att an-en
subventionertillmöjligheternavärldsmarknadendel attp.g.a.

hemmamarknadenhårdare konkurrensochminskar genomen
tullavgifier. Förimporteraskvantiteter kanallt utanstörreatt
åtgärder krym-dessalivsmedelsindustrin innebärjordbruket och

i primär-produktionenmed.arbeta Genompande volymer attatt
riskenolika kvoteralltkommerledet är över-styrasatt mer av

produktioneneffektivablir dendet intehängande mestatt som
förhindraskommerStrukturförändringarbli kvar.kommer attatt

jämförtfördröjsproduktionsmetodereffektivareoch införande av
Drabbas industrinavreglerad sektor.alternativet med heltmed en

åtgärdentroligaråvaruflöden denkraftigt minskade attär mestav
läggsverksamheter ner.

CÖE-ländernasregler,gällandeenligtinnebär,Kvotering attnu
historiskbasisberäknasproduktionsvolymermöjliga av en

framgår tidigare utveck-avsnitt haruppnådd produktion. Som av
minskadelikartad. Produktionenvaritsamtliga länderlingen i

följd omvälvningarde1990-taletkrafiigt i början som en avav
och avsättning. vissa falllönsamhetdå för Iinträffade änmersom

bådeProduktionsminskningen beroddeproduktionen.halverades
minskaddjur och avkastning.antal Des-areal/minskatminskad
CÖE-ländema fåtill riskerarlederfaktorer attsammantagetsa

årUndersmå ingångsvärden för sina kvotermycket senarem.m.
gjortharrad faktoreråterhämtningskett visshar det attmen enen

produktionspotential.långt frånregel utnyttja sinär attman som

belysesproduktionskvotermed fastställaProblemen att genom
följande exempel.
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Enligt kommissionens grundregel bidragetska till spannmålsod-
lingen beräknas utifrån genomsnittlig avkastning under historisken
period. CÖE-ländemaAv tabellen framgår utfallet for bliratt
mycket skiftande beroende vilken period väljs. Genomgå-som
ende missgynnasär välja bas infalleratt underattman av en som
den dåperiod de förändringarna i politik och ekonomi inträf-stora
fade.

CÖE-Tabell Spannmålsavkastning13 någrai av
länderna, ton/ha

År Ungern Rumänien Litauen

Genomsnitt
1989-1991 5,18 3,09 3,08
1991-1995 4,09 2,69 2,20
1993-1995 3,76 2,71 1,99

‘ Avser 1990-1991
Källa: E U-kommissionen, beräkningaregna

CÖE-ländemaPå missgynnas for andrasätt produkter därsamma
produktionen utbudskvoter.styrs genom

Tabell 14 Mjölkproduktionen någrai av
COE-länderna, milj ton

År Polen Tjeckien Estland

Genomsnitt
1987-1990 15,845
1991-1995 12,691 3,552 0,860
1993-1995 11,953 3,260 0,763

Källa: E U-kommissionen, beräkningaregna
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starkframhålla politik byggervillUtredaren ut-att somen
utvecklingspotential finns ihåller tillbaka denbudskontroll som

CÖE-ländema därför drabbastordeösteuropeiska jordbruket.det
däri eftersomförhållandevis hårdare jordbruket EU-15än man

produktion."färdigutvecklad"har en mer

marknadsstyrningmed starkproduktionsgrenamablir specielltDet
några förändringarintedetdrabbaskommer görsattatt avavsom

inslagProdukter med mindremjölk socker.ochfrämstCAP, av
CÖE-utvecklas imöjlighetermarknadsregleringar har större att

griskött frukt ochljäderfákött, Kom-ländema, grönt.samtt.ex
avseendeAgendainom förreformförslag 2000missionens ramen

också priserna i EUspannmål nötkött underlättaroch attgenom
kvoteringeninteinnebär docki Agendasänks. Förslagen 2000 att

för stöd-historiska basennötköttsområdet försvinner och denpå
proteingrödor.spannmål, oljeväxter ochutbetalning finns kvar för

också direktstödenbelysa hurfråga viktigmycketEn ärär attsom
di-marknadsordningennuvarandedenska behandlas. Inom ges

Direktstöden harspannmål och nötkött.m.fl. grödortillrektstöd
stödpris-jordbrukare förkommit till för kompensera EU:satt

från kommissionenrefomiförslagetgjorts. Enligtsänkningar som
spannmålsområdetPåytterligare.direktstödökar betydelsen av

införsnivån meddirektstöden Detökar 20 även ettprocent.ca
mjölk.direktstöd förnytt

direktstöd åtminstonepåpekar kommissionenAgenda 2000I att
CÖE-ländema övergångsperioden.under Kom-tillinte ska ges

ska be-till direktstödeninte tagit ställning hurmissionen har ännu
övergångsperiodens slut.handlas efter

CÖE-ländema normaltrådande situation kommerMed attnu
iFörslagenföljd EU-medlemskapet.priserhögre avsom en

spannmål ochpriser fördockinnebär EU:sAgenda 2000 att
världsmark-ligganötkött kommereventuellt för att motäven ner

CÖE-ländemautgångspunkt skullenadsprisnivå. Med detta som
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enligt kommissionens förslag inte berättigade till direktstöd.vara
CÖE-ländemasför jordbrukareDet direktstöd etter-attvarnas ge

det kan leda till oönskade effekter i samhället tillta-t.ex.som som
gande sociala spänningar. Kommissionen konstaterar i detta sam-
manhang kandidatländema i behov stöd för lösaatt är stort attav
många svåra strukturella problem i jordbrukssektom.

CÖE-ländemaUtesluts från direktstöd leder det till dessa län-att
der drabbas mycket besvärande konkurrensnackdel jämförtav en

Ävenmed nuvarande EU-länder. prisnivån densamma i EU-ärom
CÖE-ländemaoch utgångslägeti15 kommer möjligheten till att

direktstöd avgörande betydelse för konkurrenskrafien.att vara av
CÖE-ländemasTill fördel talar däremot bl.a. markpriser ochatt

andra kostnader lägre i Med kommissionens förslagEU-l5. iär än
Agenda direktbidragen2000 hälften intäkttotal förutgör när av
vissa produkter.

Produkt Direktbidrag förhållandei till
intäkttotal %

Spannmål 40
Nötkött 30
Mjölk 10

tabell visasI beräkningsexempel15 arealbidragens betydel-ett
Bidragen utifrånhar beräknats historiska arealer och avkast-se.

ningsnivåer och sålundahänsyn har inte tagits till den potential
CÖE-ländema.kan finnas i Nuvarande stödnivåer har använtssom

iberäkningen.



Konsekvensanalys 111150SOU 1997:

CÖE-ländernaiUtfall EU:s arealstödTabell 15 av
på avkastning 1992-1994genomsnittligbaserat

SummamiljLand Arealstöd, kr
Träda milj krProtein-Spannmål Oljeväxter

grödor
50 2500Estland 200 0

4400 80Lettland 360 0
240 l 3100Litauen 060 10l

170960 12690 1Polen 8 760 760
480I 620 10130Rumänien 7 250 1 480

580620 40Bulgarien 2 780 l 180
040 7 370170 1670 l 490Ungern 4

650 4 570820 200Tjeckien 9002
250140 330 2Slovakien 2901 490

50 29010Slovenien 10220

340 6 640 43 710040 lTotalt 29 690 6

61040 Se 3270Sverige 3 300 spm

Källa: beräkningarEgna

detta alternativ tillockså kan ledapekavillUtredaren att att
CÖE-ländemaistrukturrationaliseringar kommernödvändiga att
väljer kvo-producentema drahållas tillbaka eftersom att nytta av

Avkastningsökningar uppnås måstedirektbidrag.ochter som
produktion. dettatill Idock leda produktionsresurseratt tas ur

blir kvarjordbrukamaläget kan det mycket väl småde somvara
stånd.tillkommerintemedan nödvändiga strukturrationaliseringar

På motsvarandeeffekt påtagligkan bli speciellt i Polen.Denna sätt
jordbruks-storskaligockså oreformeradkan kvoter bevara en

struktur.
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Livsmedelsindustrin1 1

WTO-avtalets tillämpning innebär krympande kvantiteter kansom
och ökat tillträde för importen vilket innebär EU:sexporteras att

livsmedelsindustri måste dra sin verksamhet. därFörner varor
stark utbudsbegränsning tillämpas kännetecknas marknaden av

konkurrens då de vanligen någonbara finns fåtaleller ettsvag
producenter i varje land. Tilltagande utbudsbegränsningar torde
medföra möjligheten till företagsetableringar minskar ytterliga-att

re.

CÖE-ländemasnulägetI konkurrensfördel jämfört medär största
kostnaderna för i första råvarorEU-15 hand och arbete läg-att är

Medlemskapet innebär dock enligt detta alternativ prisernaattre.
CÖE-ländemautjämnas mellan och vilketEU leder till dennaatt

gårfördel förlorad.

CÖE-ländemaIndustrin i regel mindre effektiv i EU-15är änsom
beroende lågtbl.a. utnyttjande maskiner och arbetskrafi. In-av
dustrin också låghar problem kvalitetsnivå bådemed råvaror
och fardigprodukter, infrastruktur dåligtoch utveckladesvag
distributionsnät. gäller i synnerhet för basindustrierDetta som
kvamar, slakterier sockerbruk.och de konsumentoriente-I mera
rade industriema har utländska företag gjort investeringar,stora

sådanexempel branscher dryckesindustrin, bagerier ochär
konfektindustrin. påpekaUtredaren vill EU-medlemskapet,att

CÖE-ländemaenligt detta alternativ, innebärkan riskeraatt att
omvandlingen till konkurrenskraftig livsmedelsindustri hämmas.en
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utnyttjandegrad iProduktionskapacitet ochTabell 16
livsmedelsindustri 1995, 1 000polsk ton

UtnyttjandeKapacitetIndustrigren

Svinslaktetier 200 9462
145Storboskapslaktefier 900

2 8004 300Kvarn
6002 000 1Socker

500 4 100Foder-medel 7
75Potatisstárkelse 200

6 060Mejeri 12 000
165Bryggeri 220
245450Alkohol

2 650800Bageri 4
360Margarin 380
250300Jucie

50150Grönsakskonserver

PolenJordbruksstatistisk årsbokKalla: i

Prisutvecklingen1.1.3l

prisnivå for jordbruksprodukternuvarandeBibehåller sinEU
CÖE-ländemapriser påstigande i dedet innebärakommer att

kommer tillPrisökningen kort siktprodukter.flesta att vara
missgynnatotaltfor jordbrukssektom kommer sett attnytta men

miss-kommersamhället eftersom livsmedelskonsumentema att
råder ioftainkomstfordelningden ojämnaP.g.a. somgynnas. av

livsmedelspriser ytterligaredessa länder skulle kraftigt stigande
situationen forförvärra de svagaste grupperna.

CÖE-ländema jordbruksprodukteri nuläget ofta utanexportera
marknader i f.d.går priskänsligabidrag, del tillstor exportenen av

marknaden skullestigande priser internaSovjet. Med den
CÖE-ländemas minska ochmarknaderdessakonkurrenskraft

upprätthål-for kunnasäkerhet exportbidragdet skulle med krävas
nationella medelsmå medmöjligheterhandeln. finnsDet att ge
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be-bidragsberoende dessutomoch denexportstöd ärexporten
således iWTO-avtalet. Utredaren faragränsad enser engenom

CÖE-ländema gårinom för gällandeutveckling CAPdär ramen
stigande interna priser.mot

CÖE-länderna-PrisjämförelseTabell 17
Tyskland 1995

Rumänien TysklandLitauenPolen UngernLand

128,25kr/ l00kg 48, 5 90 67,95Vete 87,3 l
48,15 0 101,7 121,5Majs kr/100 kg

Potatis kr/ kg 31,5 117 130,95 128,7100
13,95 43,2Sockerbetor kr/ kg 19,8 18 27100

2,79Mjölk kr/kg 1,17 1,215 0,855
17,555,85 4,95Nötkött kr/kg 6,75
10,358,55Griskött kr/kg 7,2 5,85

DM 4,30 SEK1
OECDKälla:

lederolika former direktstödpriser produkterna ochHöga av
produk-i markvärden, maskiner ochtill detta kapitaliserasatt

sålunda direkt del stödet itionsmedel. Jordbruket förlorar aven
kostnaden för bl.a. jord-form stigande kostnader. nulägetI ärav

CÖE-ländemai ibetydligt lägre EU-15.bruksmark än

Konsumtion1.1.41

CÖE-ländema kraftigtminskade i bör-Livsmedelskonsumtionen i
priser i sambandföljd stigandejan 1990-talet bl.a. som en avav

Historiskt livsmedelskon-förändringen politiken. harmed settav
CÖE-ländema animaliskavarit hög med intagsumtionen i stort av

återåren konsumtionenharprodukter och socker. De senaste
ekonomiska läget haruppåt följd detbörjat vända till attatt av
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bl.a.ändratsdockKonsumtionsinñktningen har motförbättrats.
in-delgriskött. Enochmindreljäderfäkött och stornöt- avmera

CÖE-ilivsmedelskonsumtiontillanvänds redan idagkomsten
länderna.

CÖE-ländema avsnitt.seiregel högrepriser änEU:s är som
livsmedelskonsumentemasålundainnebärEU-medlemskapEtt att

CÖE-ländema få stigan-alternativet kommermed detta mötai att
den dis-delförhållandevisinnebärpdser. störrede Det att aven

undanochlivsmedeltillfår användasponibla inkomsten tränger
effekternegativamedförai sintordekonsumtionen. Det turannan

samhällsekonomin.totalt försett

Handel11.1.5

CÖE-ländema tradition varithar nettoexportörerflestaDe avav
varitharexportmarknadenviktigastejordbruksprodukter. Denav

CÖE-ländema fortfa-någrabaradetnulägetSovjet. I är somav
rande nettoexportörer.är

förändringar innebär,marginella CAPendastAlternativet med av
CÖE-ländemaproduktionen iavsnitt 11.1.1,ivisats attsom

jordbruketDet inhemskakvoterbromsaskommer att av
ochexpanderakunnasålunda problem medkommer attatt

jordbruksprodukter.utveckladärmed sin export av

svårtharnulägetEU-ländema redan inuvarande attDe upp-som
kan kommasubventioneradförWTO-begränsningamafylla export

inre markna-denöverskottsittförsökatvingas avsättaattatt
påpekaCÖE-ländema villUtredarenEU-medlemmar.blirden när

delförsöker lösarisk förkan finnas EUdärfördet att avenatt en
ijordbrukssektomutvecklingenWTO-problemsina att avgenom

CÖE-ländema hålls tillbaka.
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kommissionensI från"Strategy Paper pekades handeln1995 ut
CÖE-nyckelområde för få fart på utvecklingen iett attsom

ländema. AgendaI har kommissionen2000 helt undvikitnästan
diskutera handelsaspekten möjlig utveckla jord-att väg attsom en

CÖE-ländema.bruket i

1.1.6 Miljöaspekter1

Jämfört med nuläget innebär marginella förändringar CAPav ge-
CÖE-ländema.nerellt stigande produktpriser i jord-Detsett ger

brukarna incitament öka användningen handelsgödsel ochatt av
bekämpningsmedel. ocksåkan stimuleraDet till intensivare ani-
malieproduktion vilket kan öka utsläppen stallgödsel. Utrust-av
ningen för lagra stallgödsel generellt i skick iatt är sämresett än
EU-15. Utredaren detta kan leda till risken för negativatt attanser
miljöpåverkan från jordbruket ökar.

Vad gäller miljömålandra biologisk mångfald, landskapöppetsom
utredaren det viktigt framhålla det inteetc. att ärattanser vara

utformningen jordbrukspolitiken skall användas ettav som som
medel lösa mål.dessa För uppfylla dessa mål bör iställetatt att
speciella åtgärder in. börDäremot jordbrukspolitiken såsättas
långt möjligt utformas sådant den intesättett att motver-som
kar miljömålen.

1 1.1.7 Regionalpolitik

framgåttSom analysen i tidigare avsnitt bedöms detta alternativav
CÖE-leda till begränsade möjligheter utveckla jordbruket iatt

ländema. Utbudskvoter, direktbidrag och höga priser gynnar
CÖE-ländemafrämst jordbrukssektom i EU-15. Landsbygden i

får därför svårt utvecklas med jordbruket pådrivandeatt som
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behövakrafi. detta altemativ det därför kommaI sättasattsynes
övergång tillregionalstöd i underlättaförebyggande syfte för att

medför sektornverksamhet. alternativdettaP.g.a. ärattattannan
förhållandevis lång-starkt reglerad torde dock förändringarna

får tillviktigt regionalstöden inte ledabetonaDet ärsamt. att att
slåskonkurrenskrafiigt jordbrukatt ut.

utvecklingsfonden kunnamedel inom skadeFör avsättsatt som
meningsfullt effektivt krävs det finnsanvändas och sätt attett

nödvändiga prioriteringarna.expertis inom de Styr-EU görsom
från så hård initiativkrafien iningen får intedockEU attvara

CÖE-ländema går förlorad. kräver betydligt insatserDet större
från strukturstöden för fördela stödenför fördelaEU än attatt

garantifonden.löper inomsom

andra sektorer kan komma verka ba-omfattarStöd även attsom
går till jordbruket,stöd inte minst vialanserande degentemot som

möjligheter snedvridningmotverkagarantifonden. Detta attger en
mellan olika sektorer.

får strukturstöd anledningarinom liknandeLänder EU-15 som av
CÖE-ländema tillberättiga motsvarande stöd kommerkan attsom

konkurrenssituation. Det länderna i Syd-vidkännas främståren
gengäldberöras. I kommer dock Sydeu-kommer attsomeuropa

påverkas konkurrens markna-i mindre utsträckningattropa av
den för jordbruksprodukter.

regionalstöden kom-Vid nuvarande för delfinansieringregler av
CÖE-ländema möjligheter skjutabegränsadeha mycket attattmer

finansiering-reglerna förtill medel. påpekaUtredaren vill attegna
någonmåste ska ef-strukturstöden dessaförändrasen av om

fekt.
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frånErfarenheten utvidgningEU:s med Spanien, Portugal och
Grekland visar produktionsanpassningama tagit betydligt läng-att

tid och etfektema blivit mindre. främstaän Denväntat attre orsa-
ken till detta regler förEU:s produktionsbegränsningar varitär att
verkningsñxlla.

1 1.1.8 Sysselsättning

CÖE-ländemaBegränsade möjligheter utveckla jordbruket iatt
leder till produktionspotentialen inte kommer kunna tillatt tas va-

dettaAv skäl kommer sysselsättningsmöjlighetema i sektornra.
inte utnyttjas. Fördröjningar i strukturutvecklingenatt ut-p.g.a.
budskvoter och andra regleringsingripanden kan dock verka i mot-

riktning.satt

Budget11.1.9

långhar gjortsDet rad beräkningar budgetkostnadema föröveren
utvidgning vad gäller marknadsregleringama garantifonden.en

svårtDet jämföra kostnadsutfallet eftersom beräkningarna ofiaatt
har gjorts med skiftande förutsättningar. oförändradFörutsätts
CAP hamnar kostnaderna på år.mdr10-15 Merpartenca ecu per

kostnaderna kommer enligt dessa beräkningar ligga olikaattav
direktstöd, arealstöd och djurbidrag. Genom olikaatt typer av
kvoteringar bibehålls innebär det kostnaderna för interven-att
tionsåtgärder och hållsexportbidrag tillbaka.

Budgetkostnadema för marknadsstöden blir i detta alternativ för-
hållandevis begränsade. Utredaren vill betona budgeten inteatt är
avgörande för möjligheterna utvidga väljerEUatt attom man en-

CÖE-ländemadast marginellt förändra låterCAP och inte få del
alla stöd.av
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Tabell 18 Beräkningar budgetkostnaden förav
Osteuropautvidgningen, mdr ecu

CÖE-IOCÖE-4Källa

Tangerman Josling 1995 9-14
EU 1995 12

AndersonSlater 5-15 9-23
Tangerman 13-15

CÖE-svårt kvantifiera behoven regionalstöd iDet är att av
områdetländema. hela blir berättigat tillAntas stöd ochatt att

stödintensitet inomtillämpas nuvarande kanEU-l5samma som
stödet till mdruppskattas Detta belopp har räknats20ca ecu.
fram nuvarande stödprodukten inom EU-15persom .av person

CÖE-ländema.och befolkningsmängden i

kommissionen uttalatAgenda har regionalstöden skaI 2000 att
Med hänsyn BNP-nivånbegränsas till tillBNP. i4 procent attav

CÖE-ländema kommissionenbetydligt lägre dessaär attanser
förmågaländer inte absorbera Påhar stöd. basis BNPatt mera av

då beräknas tillfor stödetkan 9,5 mdr1995 ca ecu.

CÖE-ländemas till denbidrag EU-kassan beräknasgemensamma
till mdr2-3 basis 1995total forBNPca ecu av

Övergångsåtgärder1 1 l 10
..

del regelverket till grundasEn CAPkopplatstor ärav som
CÖE-historiska uppgifter djurantal,avkastning, arealer,om m.m.

ländema har de åren krafiiga produktions-drabbatssenaste av
minskningar. mycket oför-Dessa länder kan därför komma att
månliga ingångsvärden. övergångsåt-detUtredaren att somanser

CÖE-låtagärd inom detta alternativ möjligtskulle attvara
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länderna utnyttja sin produktionspotential innan kvoter, basarea-
låses sådan åtgärdler, fast. skulle kandidatländemaEnm.m. ge en

möjlighet utveckla sitt jordbruk innan olika former utbuds-att av
begränsningar griper in. länderna inom innebär dennaFör EU
möjlighet ocksåkonkurrensen ökar. innebär budget-Detatt att
kostnaderna ökar.

Frikopplat stöd1 1.1.1 1

Utredaren för fullständighetens skull bör analyseras ävenattanser
alternativ med frikopplade stöd. utveckling stödsystemEnett mot

inte lika hårt kopplade till produktionen kan inte uteslutas iärsom
framtiden. sin jordbruksområdetUSA har reform undergenom

tagit i denna riktning. de kommande1996 WTO-Iett steg
förhandlingarna kan mycket väl kravUSA ställa orien-EUatt

sig i riktning.terar samma

förutsätts omvandlar nuvarandeDet stöd, marknadsstödEUatt
direktstöd, till frikopplatoch stöd. Frikopplade stöd innebärett att

jordbruket påstöd krav produktion. kanDetutan t.ex.ges ges
arealbidraggenerellt eller kontantbidrag till jord-ett ettsom som

brukaren. produkterna förutsättsFör marknadsmässiga villkoratt
gäller. Liksom i basscenariot inte någongäller det skeratt av-
trappning stödet.av
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frikopplade stödetDet jordbrukaren tydligare signaler frånger
marknaden vilken omfattning och inriktning produktionen ska ha.
Jordbrukets konkurrenskraft sålunda Proble-större utrymme.ges

med frikoppladede svårtstöden bl.a. det finnaär är attattmen en
bas för utbetalningarna långsiktigt fungerar. Bristfällig statis-som

CÖE-ländema.tik detta problem speciellt svårt förgör

CÖE-ländema innebär det ñikoppladeFör stödet möjlighe-större
konkurrera marknaden jämfört med den produktions-ter att

CÖE-ländemakopplade kvoteringen. Avgörande för blir vilken
tillämpasbas vid fastställandet stödet.som av

prisnivåndetta alternativ kommerI falla jämfört medatt nuvaran-
CÖE-ländema.de läge i vilket speciellt positivt förEU, Bud-är

Över-getmässigt däremot kommer kostnaderna öka krafligt.att
slagsmässigt kan kostnadsökningen uppskattas till mdr20ca ecu
jämfört med nuläget.

också svårttorde iDet samhället i övrigt föratt acceptansvara
tillförsäkradetta bönderna garanterad inkomstsättatt utanen

någon motprestation.det görsatt

för SverigeKonsekvenser11.1.12

marginell förändringEn med nuläget innebärCAP jämfört attav
CÖE-ländema små möjligheter utveckla sin jordbrukssek-attges

SverigeFör liksom för innebärövriga EU-länder det kon-tor. att
CÖE-ländemakurrenstrycket från vissablir lågt. produkterFör är

CÖE-ländemadet sannolikt når tillinte ñill självför-att uppens
sörjning. kanDet Sverige möjligheter till livsme-att exporterage
del. kan dockDet medföra eñerfrågan på inte minst högforäd-att

CÖE-ländemalade livsmedel i blir liberalaremindre än om en po-
litik hade tillämpats eftersom tillväxttakten i samhället kan däm-

SverigeFör det främst de närliggande länderna, Polen ochärpas.
de baltiska länderna, de intressantaste exportmarknadema.ärsom
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alternativ iinnebär dettai SverigelivsmedelskonsumentemaFör
med nuläget.situation jämförtoförändradstort sett

liberalisering CAPfullständigAnalys11.2 avav

betänkande läm-till dettill delalternativ ansluterDetta stor som
7se kapitelKomiCAP-utredningennades av

stödprisni-alternativUtgångspunkten för detta EUär att anpassar
innebärvärldsmarknaden vilketrådervån prisertill de attsom

praktikeninnebär iåtgärderna bort.marknadsstödjande Detde tas
något stödinte behövsbidrag och detkan ske attexport utanatt

andratill utvecklingen igränsskyddetlagringför samt att anpassas
jordbruketövergångsperiodUnderländer.jämförbara antas atten

marknadsstöd.reduceradekompensation föri EU ges

Övergångsåtgärdema in-avslutaderiktade EU-l5 antasmot vara
CÖE-ländema EU-medlemmar.blirnan

Producentledet1.2.1l

produktionsgre-de flestakännetecknas inomiJordbruket EU-15
intensiv användningavkastningsnivåer ochhöga av pro-avnar av

marknadsreglering-till dettaHuvudorsakenduktionsmedel. är att
inrikt-lönsamt med dennaproduktpriser gjort dethögagenomen

perspektiv harinternationellt EUiproduktionen. Settning ett
viktiga kon-produktionskostnader de flestahögrebl.a. därför än

CÖE-ländema.däriblandmarknaden,kurrenter

rådertill de priserinterna prisernaanpassning deVid somen av
situation.jordbruk i Förkommervärldsmarknaden EU:s atten ny

måsteproduktionsgrenarmåste åtgärder vidtas. Vissadennamöta
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och effektivise-rationaliseringareventuellt helt medanöverges
områden. Olikaökade möjligheter andraringar kan typer avge

långunderregleringsåtgärder, utbudsbegränsningar, harinte minst
världsmarknadenfrånjordbruk konkurrenstid avskärmat EU:s

åt-uppdämt behovvilket torde innebära det finnsatt ett stort av
Även i livsme-också vidta dessa.gärder, tröghet mot attmen en

påverkan gjortinternationelldelsindustrin avsaknadenhar attav
förgenomförts i takt krävtsrationaliseringar inte den att varasom

konkurrenskraftig.internationellt

i byggnader,och investeringarmark- och kvotvärdenHöga stora
finns inne-inte avskrivna innebär detmaskiner är att ensomm.m.

vidta förändringar.i snabbtboende tröghet att

CÖE-ländemas generellt betydligt kon-jordbruk har sett ett mera
småbudgetläget har länderna möj-jordbruk.kurrensutsatt P.g.a.

andratill och subventioner. Gräns-bidragligheter exportatt ge
nivålägre tillämpas iockså regel vadskyddet änär en somsom

CÖE-ländema allmänt betydligt lägreiKostnadslägetEU. är sett
påför arbetskraft och bränsle exempelKostnadernai EU-15. ärän

CÖE-ländemalägre iinsatsmedel EU-15.kostnader för änärsom
jordbruksprodukter tillsålunda kapablai nuläget att exporteraär

någraivärldsmarknadsprisnivå subventioner. Enstort settutan
CÖE-ländemas jordbrukssektor observerasbörfara for ärsom

utsträckningtillräckligt höginte återinvesteratsdock det har iatt
utrustningen härröråren. tekniskaunder de denMycketsenaste av

och har köptsfrånsig tiden före ekonomiska omvälvningenden
årlåga undertill sektornmycket priser. lönsamhet iSvag ärsenare

investeringsnivån. därförlåga kanhuvudorsak till Detdenen
åren.uppstå investeringsbehov de Detunder närmasteett stort

CÖE-ländema. situa-kostnadsnivåninnebär stiger i Iävenatt en
CÖE-ländemas jordbruktion jordbrukmed avreglerat har ettett

bibehållna regle-utgångsläge medbetydligt bättre i scenariotän
CÖE-ländemas till delarjordbrukringar. Utredaren storaattanser

från jordbru-till skillnadtill läget världsmarknadenär anpassat
ket i EU-15.
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Livsmedelsindustrin1.2.21

produktprisema blir iRefonnscenariot innebär lägre änatt scena-
ocksåbibehållen reglering. innebär olikariot med Det att typer av

båda åtgärder positiva förutbudsregleringar bort. Dessa ärtas
livsmedelsindustrins konkurrenskraft torde speciellt gälla förDet

CÖE-ländema i uppbyggnadsskede och inteindustrin i är ettsom
ilika stabil industrin EU-15.är som

Prisutveckling1 1.2.3

EU-marknadenscenario innebär prisernaDetta styrsatt av
Jämfört förvärldsmarknadens utveckling. med nuläget torde det

innebära priserna EU-marknaden kommerde flesta attattvaror
också leda till ryckigare prisutveckling.falla. kanDet en

CÖE-ländema blir betydligt mindre i dePrisförändringen i än nu-
flertalet jordbruksprodukter liggervarande EU-ländema. För

CÖE-ländema världsmarknadsprisnivå.prisnivån i i stort sett
CÖE-ländema därför initialt betydligt bättre förutsätt-torde ha

iningar sig till den situationen producentemaänatt nyaanpassa
prisvariationen blirscenario kan leda tillEU-15. Detta störreatt

regleringsaltemativet.i jämfört medEU-15även

Konsumtion1 1.2.4

scenario, inne-marknadsregleringen, enligt dettaBorttagande av
såprisnivån livsmedel sjunker.bär Konsumenternaatt ges

tillgång till dockmöjlighet billigare livsmedel. gällerDetsätt att
förutsättning prissänkningen verkligen kommerendast under att

tillgodo och inte hamnar i de tidigare industri- ochkonsumenterna
lågaspeciellt kon-affarsleden. Utredaren vill betona betydelsen av

CÖE-ländemai eñersom konsumen-sumentpriser för livsmedel
förhållandevis andel inkomstendär spenderar störretema en av

livsmedel konsumenterna i EU-15.än
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Handel11.2.5

Awecklingen marknadsregleringen handelninnebär mellanattav
och tredje land kanEU ske olika former stöd och avgifter.utan av
innebär ocksåDet de handelsbegränsningar ligger inomatt som nu

WTO-avtalet kommer sakna betydelse. WTO-avtalets be-att
CÖE-ländemagränsningar har speciellt betydelse förstor som

missgynnas nuvarande avtal. Omfattningen handel medEU:sav av
tredje land kommer därför konkurrenskraftenatt styras av

CÖE-ländemamarknaden. Utredaren vill betona har bättreatt
möjligheter kunna pådelta i handel dels tredje land, delsatt en
EU-marknaden eftersom inte finns någradet kvoter begränsarsom

CÖE-ländemaproduktionen. utgångslägetRedan i torde ha goda
förutsättningar till handel eftersom redan kan konkurreraman nu

exportbidrag. konkurrerakunnaFör exportmark-utan att nya
nader krävs med bättre kvalitet kan produceras vilketatt varor
också till produktionskostnader.leder högre På kort sikt torde
CÖE-ländema möjlighet konkurreraha sina traditio-störst att
nella marknader.

regionalpolitik,Miljöaspekter,l1.2.6 m.m.

lägregenerelltscenario innebärDetta produktpriser. lederDetsett
till de ekonomiskt optimala handelsgödselinsatserna ochatt av
bekämpningsmedel minskar. sådan utveckling positiv förEn är
miljön. Billigt foder bedrivadock intensivincitament attger en
animalieproduktion vilket negativa miljöeffek-kan tillupphovge
ter.

Scenariot med fullständig liberalisering jordbrukspolitiken gerav
CÖE-ländemajordbruket i kunnamöjligheter konkurre-större att

marknaden. vissa områden torde jordbruketI och iregionerra
kandidatländema ha goda möjligheter utveckla konkurrens-ettatt
krafiigt jordbruk. andra områdenFör kan alternativ innebäradetta

snabb utslagning jordbruket. områdendessa kommer detIen av
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utvecklakunnaregionalstöd förbehovfinnas att annanatt av
tordescenariotdet förramed effektemaJämförtverksamhet. av

områdeniåtgärdersnabbt kunnabehov sättafinnasdet somatt
marknads-tilljordbruksproduktionenupprätthållaklararinte att

villkor.mässiga

marknadenpåkonkurrensenavregleringeninnebärEU-15 attFör
i nulägetområden i EU-15tillledakanhårdare.blir Det att som

omfattasbehövakommakanregionalstödsig attklarar avutan
stöd.dessa

Budget11.2.7

marknadsreglerandedeförkostnadernabortfalleralternativdettaI
Underliberalisering.fullständigslutmåleteftersomåtgärderna är

någon formkommerdetförutsättövergångsperiod attatt gesen
EU-l5. Enriktatprisstöduteblivetkompensation för motav

efter-svårkompensationsbetalningen göraär attkvantifiering av
hurdelslängd,övergångsperiodensdelsberordetsom

bud-troligtdockInledningsvis det attstödet ärsnabbt trappas av.
frånomläggningnuläget Enmedjämförtökargetkostnadema

från kon-flyttasfinansieringeninnebärdirektstödtillprisstöd att
skattebetalarna.tillsumenterna

efter-svåra förutseregionalstödetförBudgetkostnadema är att
ñnnsdetUtredarenmarknadseffektema. attde beror ansersom

CÖE-ländema med al-jämförtförkostnaderlägretillmöjligheter
refonnering.ternativet utan
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Övergångsåtgärderl 1.2. 8

Övergångsåtgärdema EU-ländema.sigi detta scenario riktar mot
stödprisemamåste sänkainrikta sigoch främst EUFörst att

åtgärdvärldsmarknadsprisnivå. kandennaGenom EU-motner
innebärsubventioner.produktionländemas Detexporteras utan

utbudsbegränsningar kanockså medförekommande tassystematt
de produkterobligatorisk trädabort, mjölkkvoter, Fört.ex. m.m.

så möjligttillåter EU-prisema snabbtbördär marknaden an-som
På skillnadenvärldsmarknadsnivå. produkter därtill andrapassas

världsmarknadspriset kan detpriser ochmellan EU:s är större vara
period. Utreda-priserna under längremotiverat att trappa enner

behandlasalla reglerade produktervill viktenbetona attren av
princip.enligt samma

mark-marknadsregleringar har varit etablerad faktorEU:s en
såvällång Produktionsapparaten i pri-tid.under mycketnaden

industriled har efter de villkormärproduktion anpassats somsom
förändringdramatisk de politiskaställtstatsmakterna En avupp.
tilldärför leda okontrol-grundförutsättningama kan snabb ochen

sådansyfte motverka förändring detlerad förändring. I äratt en
jordbrukssektom möjligheter anpassningtilldärför rimligt att ges

övergångstid.under en

olika viktigKompensationen kan utformas Enrad sätt. ut-en
gångspunkt ska underför kompensationen den över-är att ges en
gångsperiod därför viktigtsedanoch upphöra. Det attsynes vara

etablera stödfonnerinte riskerar växaatt som perma-nya som
istället inom be-inslag i jordbrukspolitiken. Stöden börnenta ges

djurbidrag. svaghe-fintligt regelverk, arealbidrag och Ent.ex. av
frånkritiksig WTO.med denna metod kan draEUär attterna

tydligt stödet ska bort efterklart och kanOm EU tasatt enange
övergångsperiod åtgärderna ha goda möjlighe-viss bedöms dock

bli accepterade.ter att

5 17-1371
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jordbruket kompenseras medalternativ till denna metod kanSom
från produktionen se avsnittfrikopplatstöd ärett som mera

nårmarknadssignalema jord-11.1.9. Fördelen med detta stöd är
upprätthållaingen anledningbruket snabbare. ñnnsDet attt.ex. en

åtnjuter kompen-produktion enbart det skäletolönsam attav man
svårt idet kansationsbetalning. Nackdelen är taatt attvara senare

CÖE-försvårar forfullt medlemskapstödet vilket bl.a.bort ett
får del stödet.eftersom dessa inteländema av

övergångsåtgärdema enligtvill betona viktenUtredaren attav
CÖE-ländema bliravslutade till dessscenario blir EU-detta att

måste principen denså fallet antingenintemedlemmar. Om är om
CÖE-ländemasåsläppas eller drabbasmarknadengemensamma

konkurrensnackdel.av en

SverigeforKonsekvenser1l.2.9

innebär jordbruket ifullständig liberaliseringmedScenariot att
CÖE-ländema påifår med jordbruketSverige konkurrera mera

i det fore-har kunnat konstaterasmarknadsmässiga villkor. Som
CÖE-ländema konkurren-igående finns möjligheterdet att ta upp

de länderområden. Sveriges del blir det främstpå del Försen en
produktionssammansättning och ligger ilikartadhar somensom

svårastenärområdet blir de konkurrentema.geografiskadet som

CÖE-ländema problem i främstinte har löstP.g.a. ännuattav
kort sikt bulkvarorlivsmedelsindustrin torde det vara som man

råvara i denOljeväxtfrö användsmed.kan konkurrera somsom
exempelfettvaruindustrin kansvenska ett vara som ex-vara en

CÖE-ländema ocksåkan kommatill Sverige. att exporte-porteras
beredningar dessa produkter. Ioch grönsakerfrukt samt avra

råvaror ianvändas livsme-dessa produkterförsta hand torde som
delsindustrin.
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På animalieområdet importkonkurrensen bli mindretorde kort
hållersikt. Problem med uppfylla kvalitetskraven tillbaka han-att

CÖE-ländemaPådel med dessa produkter. längre sikt torde dock
möjlighetha konkurrera med dessa produkter.ävenatt

CÖE-Sveriges ocksådel finns det möjlighet konkurreraFör att
ländemas hemmamarknader. Sverige har dock hittills inte varit
speciellt aktivt investera i anläggningar i dessa vilketländeratt är

mångatill nackdel jämfört med andra EU-länder.

innebärkonsumenterna detta alternativ möjligheter till lägreFör
konsumentpriser. dels stödprisema påberor sänks, delsDet att

pådet finns möjlighet till ökad konkurrens marknaden.att

Analys successiv reformering CAP11.3 av av

alternativet benämns successiv slutmåletreformeringI forärsom
jordbrukspolitik detsamma i scenariot med fullständigEU:s som

liberalisering se avsnitt 11.2. Enligt direktiven for utredaren ska
övergångsperioderolika for skapa situation därprövas att en

CÖE-ländemajordbruket i och har likvärdigaEU konkurrensvill-
kor den marknaden. avsnitt kommerDetta attgemensamma
inriktas övergångsåtgärderde krävs for EU-15mot som resp
CÖE-ländema.
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livsmedelsindustriProducentled och11.3.l

övergångsåtgärder för producent- och industriledet iBehovet av
CÖE-ländemaoch i olika.EU-15 är

gäller det skapa förutsättningar för jordbrukFör EU-15 att ett
marknad stöd. Utredaren detkan verka utan attsom en anser

prisnivån sånödvändigt i successivt sänks kontaktEU-15är attatt
uppnås världsmarknaden. mildra eifektemakan med För att av

påprissänkningen kan det krävas kompensation sätt.att annatges
På lång sikt avsikten direktstöden och slutli-är ävenatt trappas av

finnasbort helt. Direktstöd avsedda endastär atttas som un-gen
der begränsad period bör enligt de finns i nulä-systemen ges som

stöden finnas under längre period bör andra formerSkaget. en
sådana målsätt-Vid utformningen stödsystem börövervägas. av

påverkas så lite möjligt.ningen marknaden ska Detatt somvara
ñån produktionen vil-införas stöd frikopplatkan ärettt.ex. som

grundtrygghet för sin verksamhet. Produk-ket jordbruketger en
djurhållning, intensitet, tidpunkttionsinriktning i form grödval,av

marknadsmässiga vill-försäljning sker däremot heltför m.m.
kor.

svårt någon tidpunktbestämdUtredaren det attanser vara ange
vissakompensationsbetalningama kan fasasför hur snabbt Förut.

spannmål, har omfattande reformer redanprodukter, i synnerhet
års reform och reformer planeras,genomförts i.o.m. 1992 nya

socker har reformar-andra produkterAgenda För2000. t.ex.som
påbörjats produkter reglerade,inte debetet För ärännu. mestsom

förhållandevis långabli fråganoch mjölk, torde detsocker om
övergångsperioder tagits tillinnan allt stöd har bort. Med hänsyn

direktstöden inom blockerautvidgningen kantidtabellen för EU
marknad.möjligheterna skapaatt en gemensam

principen likvärdiga konkurrensvillkorMed hänsyn till om en
inte möjligtmarknad utredaren det attsom gegemensam ser

till jordbruket ikompensationsstöd för prissänkningar enbart EU-
CÖE-ländema. ensidigt kunna stöd tilluteslutaoch För15 att ge
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bibehållanödvändigt gränshindren vid handeldetEU-15 är att
övergångsåtgärderområdena. måstemellan fall dessa rik-I annat

CÖE-ländemai avslutade innan blirtade jordbruket EUmot vara
jordbruksområdet. Spanienfiillvärdiga EU-medlemmar ochNär

Portugal EU-medlemmar tillämpades rad olikablev 1986 över-en
gångsarrangemang. prisnivåer tillämpades framOlika 1993t.o.m.

gränskontrollema fanns kvar och medvilket innebar ett systematt
ocksåländerna fickutjämningsbelopp tillämpades. anslutandeDe

importen, bl.a. frukt ochför vissa begränsa grönsa-rätt att varor
formånligarefick till import andraker, medan rättman av varor,

fodennedel. Spanien och Portugal fick dessutom fort-bl.a. rätt att
nationellt stöd enligt de funnits föresätta att program somge

medlemskapet.

stödja regioner i drabbas prisstö-EU-15För utsatta attatt avsom
gådet precis i nuläget finnas möjlighetdet avvecklas bör attsom

Regionalstödet nödvändigtvis intemed regionalstöd. behöver
områdetfor stödja enbart jordbruket i kan iställetutanattges ges

for utveckla verksamhet.även att annan

CÖE-ländemai i behov andraJordbruket är över-typerav av
CÖE-ländemagångsåtgärder. till helheten i utredarenSett anser

någoninte vinst med höja de interna priserna tilldet är attatt upp
nivå Stigande livsmedelspriser och risk förden tillämpar.EUsom

några till varför priser-snedvridningar i samhällsekonomin skälär
tillåtas nödvändigt. Med till deinte bör stiga hänsynänatt merna

enligt scenario kommer ställas inomkrav detta EUattsom en
CÖE-ländema återframtid skulle sig harnära näranpassa man

CÖE-ländemablivit EU-medlemmar. denna bakgrund börMot
inte införa den politik används i EU.som nu

CÖE-ländema bådei behov hjälp till upprustningär större av av
investe-primärproduktion livsmedelsindustri. kan gällaoch Det

teknik inte minst till ökaringsstöd for införa stöd attatt ny men
produkter marknadsförs.kunskapen i hur företag och hur Destyrs

CÖE-ländemasyfta till skapa jordbruk istöd bör att ettsom ges
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lika villkor klarar verka den markna-attsom gemensamma
CÖE-ländemadåden fullt medlemskap uppnås. Ges inte stöd är

risken jordbruket i dessa länder konkurrerasstor jordbru-att ut av
ket i EU-15.

CÖE-ländemaLängden övergångsåtgärdema riktas motsom
beror dels på utgångsläget, dels utvecklingshastigheten. Det
finns nackdelar långamed övergångsperioder. riskDet förär att
CÖE-ländema utvecklas olika under perioden och arbetet inomatt

blirEU-l5 försenat.

Utredaren medveten kort övergångsperiodär avseendeattom en
avvecklingen EU:s marknadsstöd mindre trolig. kanDetärav

CÖE-ländemasdärför mycket väl uppstå situation där över-en
gångsperiod avslutad EU-ländemas marknadsstödär fortfa-men
rande ligger kvar. möjlig åtgärdEn i detta läge skulle kunna vara

CÖE-ländema reducerat direktstöd baserat påatt denettges
prisskillnad eventuellt finns kvar mellan bådade marknader-som

skulleDet emellertid bli svårtmycket sådan beräk-görana. att en
ning eftersom det med all rådersäkerhet olika förhållanden i kan-
didatländema helhet och för enskilda skulle ocksåDetsom varor.
kräva regelbundet återkommande uppföljningar allteftersom pris-
förhållandena förändras mellan kandidatländema.

Prisutveckling1 1.3.2

Inriktas övergångsåtgärdema i på nåEU-15 världsmarknads-att
CÖE-ländemapris åtgärdernaoch i på strukturutveckling kan

prisnivån jordbruksprodukter inom bli konkurrenskraftigEU
såväl hemmamarknaden världsmarknaden. Konsumentpri-som

CÖE-ländemai skulle då inte heller behöva stigaserna som en
konsekvens EU-medlemskapet.av
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Handel11.3.3

övergångsskedenyckelområde i smältaHandel förär ettett att
områdena. kommissionens sebåda "strategy paperde Isamman

fråga.från mycket tonvikt dennaavsnitt 4.1.3 lades1995 stor
handelskvotema inomKommissionen viktenbetonade Eu-attav

har handelns betydelseropaavtalen skulle utökas. AgendaI 2000
någon återkoppling tillfallit knappasthelt bort. Det görsnästan

CÖE-ländema.ochhandelsavtalen mellan EU

CÖE-ländemavill villkor förUtredaren betona generösare attatt
både jordbruket och livsmedels-jordbruksprodukterexportera ger

pådraghjälp möjlighet hand skapaindustrin god och att egenger
avtal med de kon-konkurrenskraftigt jordbruk. Nuvarandeett

handeln har inte varit tillräckligtstruktioner finns för att styrasom
CÖE-ländemas bör därför omarbetasför behov ochväl utformade

få någon exempelvisskall effekt. kande Det övervägas omom
ocksåhelt bort Villkoren börkvantitetsbegränsningama ska tas

så inflytan-de exporterande företagenändras störresätt att ges
de.

CÖE-ländema möjlighet utveckla sitt jordbruk börSkall atten
subventionerad till dem och i andrai första hand slopaEU export

traditionellasubventionerad till derashand slopa export export-
finansiella möjlighetmarknader. sin styrka harGenom EU att ge-

CÖE-ländemas produktion.exportbidrag konkurrera utnom

Regionalpolitik,11.3.4 m.m.

CÖE-ländemaomställning i deEU-medlemskapet innebär en
områdena därför viktigt förändring-flesta i näringslivet. Det är att

sysselsättningsfrågan kan lösasinte snabbaregörs än attarna
ñnns detjordbrukssektomsocialt acceptabelt dagensIsätt.ett en

slås omvandling.vid snabbarbetskrafisreserv skullestor ut ensom
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kanDet detta skäl övergångsåtgärdemanödvändigt fårattav vara
viss tid.ta en

Budget11.3.5

Övergångsåtgärdema riktas EU-ländema innebärmot attsom
prisstödet kompenseras med ökade direktbidrag. Kompenseras
prissänkningen fullt med belopp i form direktstödut samma av
innebär det nödvändigtvis budgetbelastningen ökar eflersomatt
finansiering frånflyttas konsumenterna till skattebetalarna. Denna

årserfarenhet har gjorts reform.1992av

CÖE-ländema blir frågandet i första hanFör struktur-attom ge
och regionalstöd övergångsperioden.under gällande medfi-Nu
nansieringsregler dåkan komma ställa till problem och kanatt
därför behöva mildras.
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12 Avslutande synpunkter

CÖE-ländema förutsättningar be-har goda naturligaFlera attav
iJordbruketkonkurrenskrafiig livsmedelsproduktion.driva ären

CÖE-ländema inteviktigaste sektorernade allrade flesta av en av
jordbruketmed harminst sysselsättningssynpunkt. Jämfört EUur

ekonomin.position i totalabetydligt viktigare denen

uppgår i dag till deför EUtsjordbrukspolitik 50%Kostnaderna av
uppenbart budget-på mdr kr.totala kostnaderna Det750 är attca

jordbrukspolitik tillämpad lika ikostnaderna för nuvarande ett ut-
dramatiskt. därför naturligt bud-stigavidgat skulle DetEU är att

kommit uppmärksamhet ihargetkonsekvensema ägnasatt stor
också i högutvidgning Dediskussionerna EU.aven synesom

förslag i Delviskommissionens Agendagrad ha präglat 2000. som
måstebudgetproblemen lösas haruppenbaraföljd deatten av

konsekvenserna olikasamhällsekonomiska lös-emellertid de av
olikavad lösningar innebär förliksomningar i skymundanhamnat

ekonomiska påutveckling sikt.kandidatländema och hela EU:s

utredarenperspektiv inte dagenssådantiSett större attett anser
alternativrealistisktnågot vid utvidg-jordbrukspolitik i EU är en

finnamöjligt sådana lösning-teknisktdetning attäräven rentom
jordbrukspolitik och regelver-Bibehåller dagensEU anpassarar.

CÖE-ländema små möj-så budgetmålenket kan uppfyllasatt ges
finns riskligheter konkurrera med jordbruk.EU:s Det t.o.m.att

CÖE-ländema överskott.förför blir EU:smottagningsplatsatt en
CÖE-jordbrukssektom har iMed hänsyn till den betydelse som

skulle dettasysselsättningen,ländema, inte minst det gällernär
mycket negativa elTekter framtiden.kunna för

stödpriser och andraLåter medlemsländernade dagensEU nya
uppenbarriskendjurbidrag,stöd, bl.a. arealstöd och ärtyper av

sti-uppstår Matprisema skullenegativa effekter.for det andraatt
CÖE-ländema konsumenternavilket känsligt i eftersomär re-ga

livsmedel.del sina inkomsterdan lägger stor aven
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tillflöde till ocksåStort medel jordbruksektom kan leda till attav
felaktigt dras dit och förhindrar utvecklingen i andraresurser

sektorer. direktbidrag leder dessutom till kapitalisering iHöga
bl.a. marken vilket i sin sikt leder till högre kostnader ochtur
således inte till jordbruket.förär nytta

fullständig liberalisering jordbrukspolitik innebärEn EU:s attav
prisnivån nivåsänks till den gäller världsmarknaden. Detsom
innebär också det direktstöd kompensation föratt gessom som
prissänkningama bort. Utredaren detta alternativtas attanser ger
CÖE-ländema möjligheter utveckla sin jordbrukssektor.större att
CÖE-ländernas jordbruk lever redan idag i stort setten avreg-

måstelerad marknad medan jordbrukare i detta scenarioEU:s
vidta betydligt förändringar. innebär jordbruket iDet EUstörre att

CÖE-ländemaioch kommer konkurrera under likvärdigaatt mera
förhållanden. Samtidigt kommer detta alternativ givetvis att upp-
levas negativt lantbrukarna i EU-15.som av

Utredaren emellertid viktigtdet jordbrukspolitikenäratt attanser
CÖE-ländernas Övergångsåtgärderinte hindrar EU-medlemskap.

jordbruksområdet därförkan befogade. allmänEn strävanvara
övergångsperiodema såbör korta möjligt. Utre-görsattvara som

daren till sinmed hänsyn ekonomiska och politiskaEU,attanser
måsteställning, for underlätta medlemska-ta ett stort attansvar

pet.

övergångsåtgärder måsteriktas enligt utredarenDe EUmotsom
inriktas prisstödet till jordbruket.bort fall underImot att ta vart

övergångsperiod kan det dock rimligt kompensationatten vara
i form direktstöd. Blir förhållandevisdenna period kort börges av

kompensationen inom de används f.n. Om över-systemges som
gångsperioden blir längre bör det stödetövervägas att ge mera

frånfrikopplat produktionen.
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påpekavill dock det finns nackdelar med kortaUtredren ävenatt
CÖE-ländema.övergångsperioder for snabb strukturrationali-En

måstesering följas med möjligheter till sysselsättning i andraupp
sektorer. inte minst detta skäl troligt behovetDet är attav av
övergångsperioder varierar mellan de olika länderna. Utredaren

Tjeckienbedömer länder och behöver kortareUngernatt som en
övergångsperiod Polen.än t.ex.

såvälEftersom det kommer ñnnas inre tryckatt ett yttre ettsom
ifrågasättaytterligare villreformera CAP utredaren detEU att

CÖE-ländemarimliga i sin jordbrukspolitik efter da-att anpassar
EU-politik. utveckling med tilltagande regleringEn CAPgens av

CÖE-ländemamarknaden torde endast leda till inom kortattav
Övergångsåtgärdemaåter måste liberalisera jordbrukspolitiken.

CÖE-ländemasistället inriktasbör jordbrukssektor kan bliatt
åtgärder såkonkurrenskrafiig. viktigt mark-Det är sättsatt att

nadstillträdet åtgärder,underlättas. gälla kvalitetsförbättrandeDet
ökad kunskap, utökade och utvecklade handelsavtal.
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Ordlista

Förklaring

ñån juliförslagKommissionensAgenda 2000
bl.a. denreformeringtill1997 av

jordbrukspolitikengemensamma

bedömningKommissionensAvisen av
vill bli EU-medlemmarländer som

Agiiculture Policy EU:sCommonCAP
jordbrukspolitikgemensamma

CÖE-ländema i Central-ochLänderna
Östeuropa, Bulgarien,
Estland, Lettland, Litauen,

Slovakien,Polen Rumänien,
Slovenien, Tjeckien och

Ungern

Nuvarande imedlemsländerEU-15
EU

andTariffsGeneral AgreementGATT on
Trade

reformforslag 1992KommissionensMacSharry-planen
dåvarandedenframlagt av

jordbrukskommissionären
MacSharryRay
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Modulering Storleksbegränsning stödut-av
betalningar i förhållande till antal

åkerhektar eller antal djur m.m.

PSE-tal Producer Subsidy Equivalents.
Beräkning utförd OECDav som
syftar till stödet tillmätaatt
jordbrukama.

WTO World Trade Organisation. Den
organisation har inrättats for attsom
övervaka och institutionellutgöra en

för antal överens-ett stortram
kommelser och avtal för handeln
mellan de länder medlemmarärsom
i organisationen.

UR-avtalet avtal blev resultatetDet densom av
s.k. Uruguay-rundan ledde tillsom

antal överenskommelser rörandeett
handeln bl.a. jordbrukets område.
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Kommittédirektiv

jordbruket och denkonsekvenser forutvidgningEU:s gemen--
jordbrukspolitikensamma

Dir. 1997: 14

regeringssammanträde den januari 1997Beslut vid 23

Sammanfattning uppdragetav

konsekven-med uppdrag utredautredare tillkallassärskildEn att
helhet och kandidatländemaSverige, unionenfor avsomserna

samhällsekonomis-jordbrukspolitikensvadutvidgningEU:s avser
produktionsinriktning, konkurrens-såsom jordbruketska effekter

Även miljömässiga och regio-och struktur.kraft, sysselsättning
viktiguppmärksammas.i anslutning därtill skall Ennala aspekter

konsumentprisutveck-förbelysa effektemadel analysen är attav
och i kandidatländema.i Sverige, i övrigalingen EU

utgångspunkt utvidgningskall i första handUtredaren ta ensom
sannolikaandraaktuella kandidatländema,med de elva ävenmen

bör företrädesvisredovisas. Resultatenalternativ bör presenteras
beräkningarkvantitativaeftersomkvalitativa resonemang,som

alltid kaninte göras.

Bakgrund

utvidgning, Tysklandsstår inför sin femteEuropeiska unionen
viktigtutvidgningenoräknat. Sverigeenande steg motettsomser

ansöktde elva harFlertaletEuropa. staterett enat som omav
från vadnuvarande medlemmarskiljer sig radikaltmedlemskap

utvecklingsnivå institutionell uppbyggnadekonomiskgäller samt
löpande politiska ochSamtidigt fördjupastraditioner. EU:soch
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ekonomiska integration, vilket innebär kandidatländerna haratt ett
omfattande regelverk sig till vad tidigareatt änmer anpassa som

har varit fallet för nytillkommande länder. kommandeEU:s ut-
vidgning samtidigt drivkrafierna bakom den reformpro-är en av

de f.d. centralplanerade ekonomierna genomgår.cess, som

Vid Europeiska rådets i Köpenhamn fastslog förut-möte 1993
sättningarna för medlemskap i de s.k.EU, köpenhamnskriteri-ett

innebärDessa bl.a. länderna skall ha karakte-att rättsstatensema.
ristiska kännetecken, dvs. demokrati, respekt för lagar och
mänskliga rättigheter skydd och respekt för minoriteterssamt rät-
tigheter, fungerande marknadsekonomier och förmåga hanteraatt
konkurrensen och marknadskrafiema inom unionen. Medlemskap
förutsätter kandidatlandet har möjlighet uppfylla medlem-att att
skapets förpliktelser inklusive anslutning till målen politisk,om en
ekonomisk och union.monetär

Vid rådetsEuropeiska i Madrid,Essen, Florens och Dublinmöten
bekräftades riktlinjerna för utvidgning. Europeiska rådet harnästa
vid flera tillfällen deklarerat medlemskapsförhandlingar medatt
Malta och påbörjasCypern skall månader efter regeringskon-sex
ferensens slut. Samtidigt uttryckte Europeiska rådet i Madrid att

den inledande fasen förhandlingarnasträvan är med kandi-att av
Östeuropadatländema i Central- och skall sammanfalla med för-

handlingsstarten för Malta och Cypern. Vad gäller Maltas med-
lemskapskandidatur har ansökan dragits tillbaka efter regerings-
skifiet hösten 1996.

EuropeiskaI kommissionen pågår arbetet med färdigställa såatt
kallade länderyttranden avier för de elva kvarvarande kandidat-
ländema. Därtill kommer utredningar utvidgningens effekterom

olika sakområden, inklusive institutionella konsekvenser. Slut-
ligen pågår arbete med utreda de finansiella konsekvensernaatt av
utvidgningen. Sannolikt kommer utredningarna läggas fram iatt

sammanhang under hösten 1997.ett
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jordbrukspolitikenDen gemensamma

pris-består kompliceratjordbrukspolitikEU:s systemett avav
åtgärder stödjaförproduktionsbegränsningar och andrastöd, att

avgifter tillmedlemsländemashälñenproducentema. Drygt av
jord-gemenskapenstillolika former stödunionen finansierar av

jordbrukssek-lagstiftninghälften unionensbruk. Nästan avserav
jordbrukspolitikenföljaktligenEU-arbetetI tungt.vägertom.

unio-sysselsättning inomekonomi ochbetydelse förJordbrukets
medlemsländer-begränsat.däremot Knappt procentär avsexnen

jordbruksproduktion. Sektomsåterfinns inomsysselsättningnas
Jordbru-endastsamladebidrag till ländernas BNP 2,5är procent.

vissaemellertid mellan medlemsländerna. Ibetydelse varierarkets
väsentligtandel sysselsättningenjordbruketsmedlemsländer är av

nationella bruttoproduktionen.till denbidrag Iliksom desshögre
betydelse.jordbruket regionaltmedlemsländer harflertalet stor

införcentral roll östutvidgningen berortilldelasjordbruketAtt en
jordbrukspolitkens Jord-utfonnning.denfrämst gemensamma

samhällsekonomiska kostnader mil-och negativabrukspolitikens
svåradrninistreradeoch regelverkkomplexajöeffekter görsamt

ytterligt komplicerad i utvidg-faktortilljordbrukspolitiken en
nuvarande olikafinns i de medlemsländernaningsstrategin. Det

delEnuppfattningar hur frågadenna skall hanteras. attanserom
jord-deneller minimum förändringaringa ett gemensammaav av

uppfatt-andra lutarbrukspolitiken behöver genomföras, medan
Komrnis-avvecklas helt.marknadsordningama måsteningen att

fortsatt föränd-förespråkar innebärmellanlinjesionen enen som
års reforrnbeslutring politiken enligt de principer 1992somav

på.bygger
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ÖsteuropaJordbruket Central- ochi

Bilden kompliceras jordbruket i de tio central- ochatt östeuro-av
peiska länderna har betydelse för sysselsättningen och denstor
totala produktionen. dessa länder jordbruketI för närmaresvarar

sysselsättningen åtta27 och knappt BNP.procent procentav av
Variationema dock mellan länderna. flesta kandi-Deär stora av

Östeuropadatländema i Central- och genomgår för närvarande en
omvälvande strukturell förändring jordbruket från storskaliga, iav
princip helt kollektivt ägda företag, till marknadsstyrda, privat

Ävenjordbruk.ägda sedan privatiseringen jordbruket inlettsav
finns produktionskapaciteten åkerarealvad gällermerparten av
och djurbesättningar i jordbruksföretag baserade anställdstora
arbetskrafi.

Effektema jordbrukspolitikEU:s tillämpas i sin nuvarandeattav
utformning också i dessa länder bör utredas. Prisnivån livsme-
del väsentligt högre i EU-ländema i de central- ochär än östeuro-
peiska hushållenländerna. i dessa kandidatländer,För läggersom

väsentlig del inkomsterna livsmedel, kan snabbt stigandeen av
livsmedelspriser bli påfrestande.mycket

Generellt gäller jordbruket liksom livsmedelsindustrin och in-att
satsvaruindustrin i de central- och östeuropeiska kandidatländema
präglas föråldrad och sliten kapitalstock ineffektivasamtav en av
och omoderna distributionskanaler. veterinäraDen sanitäraoch
standarden når ofta inte till de krav ställs inom unionen.upp som
Avkastningen i jordbruket låg förhållandei till avkastningen iär
EU-ländemas jordbruk samtidigt undermåligade distribu-som
tionskanalema leder till det produceras har svårt nåatt attsom
konsumenterna.

Östeuropatorde i fleraDäremot länderna i Central- och deav
naturliga förutsättningarna för produktion olika jordbruksvarorav

jämförbara ioch vissa fall bättre förhållandena i medlems-änvara
länderna. gäller inte minstDet miljömässiga fördelar kansom
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produktionssystemen och odlingsland-finnas inom vissa delar av
långsiktigaInför utvidgningen kommer de konkurrens-skapen.

förhållandena inom jordbruksproduktionen mellan de nuvarande
medlemsländerna behövaoch de övervägas.attnya

jordbrukspolitisk synvinkel innebär östutvidgningen såledesUr en
lågavkastandeintegrering till marknad jord-etten gemensam av

huvudsak lite eller inte alls högef-bruk, i reglerat med detärsom
hårt jordbruketfektiva, reglerade, i alternativ tillEU. Ettmen en

hålla två åtskildaintegrering skulle kunna de jordbrukenattvara
från bibehållnavarandra med gränsskydd och gränskontroller.

skulle emellertid strida idén den inre marknaden ochDetta mot om
också bort viktigt motiv för de central- och östeuropeiskata ett

ikandidatländemas medlemskap Vidare skulle detta bidra tillEU.
försvåra utnyttjandet utvidgningens samhällsekonomiskaatt av

såvälvinster i nuvarande i de medlemsländerna.EU Ensom nya
ifrågasådan lösning därför övergångsvis.kan komma endast

Viktigt i sammanhanget skillnaderna mellan och kandi-EU:sär
datländemas WTO/Gatt-avtal. EU-ländemas möjligheter att av-

överskottsproduktionen världsmarknaden börjar redansätta nu
regelverk. Kandidatländernas anslutning tillhämmas WTO:sav

WTO-avtalet begränsar dessa länders möjligheter stödja jord-att
interna stöd, gränsskydd subventionerbruket eller medattgenom

lyfta världsmarknaden.överskottut

Uppdraget

den presenterade bakgrunden skall utredaren analyseraMot nu
konsekvenserna utvidgning vad jordbruket ochEU:sav avser
livsmedelsproduktion för Sverige unionen helhetävenmen som

kandidatländema. Analysen skall jordbrukets produk-och avse
Äventionsinriktning, konkurrenskraft, sysselsättning och struktur.

regionala konsekvenser bör uppmärksammas liksom miljöeffekter
miljön iodlingslandskapet och viktig del analysenEnstort. av

belysa utvidgningens effekter för konsumentprisutvecklingenär att
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varutillgångenoch i Sverige och i övriga EU-länder i kandi-samt
datländema.

utgå frånAnalysen skall scenario där samtliga elva aktuellaett
kandidatländer fullvärdiga medlemmar i Utreda-EU.upptas som

utvidgningsfrågansskall dock, det med hänsyn till utveck-ren om
ling förefaller relevant, analysera konsekvenserna andraäven av
sannolika scenarier.

Bedömningen produktionsutvecklingen skall grunda sig ettav
bl.a. olika regioners komparativa fördelar förresonemang om

jordbruksproduktion. så möjligt bör analysen underbyggasDär är
med kvantitativa beräkningar och uppskattningar. Utredaren skall
vidare uppmärksamma effekterna WTO-reglemas tillämpning iav
den utvidgade unionen.

Analysen bör omfatta olika scenarier för den jord-gemensamma
brukspolitiken.

utgå fråndessa scenarier bör jordbrukspolitikEtt för-EU:sattav
ändras endast marginellt inför utvidgningen och den tillämpas iatt
de frånmedlemsländerna redan anslutningens första dag. Där-nya
vid bör analysen uppmärksamma möjligheterna övergångsreg-att
ler kan komma tillämpas.att

scenario bör denEtt jordbrukspoliti-annat attvara gemensamma
ken successivt reformeras så vid reformperiodens slut, jord-att,
bruksproduktionen inom den utvidgade unionen sker till den pris-
nivå gäller världsmarknaden för jordbruksprodukter. Utre-som

övergångsperioderdaren bör därvid olika kan säker-pröva som
ställa jordbruket i olika delar den utvidgade unionen skall haatt av
likvärdiga konkurrensvillkor övergångsperiodensefter slut. Det
bör klarläggas vilka medel kan behöva tillföras denäven som ge-

jordbrukspolitiken.mensamma



Bilaga 7l1997:150SOU

denfrånutgåutredarentredje scenario bör attI gemensammaett
utvidgningeninnanfullständigtliberaliseratsjordbrukspolitiken har

exportstöd ochmarknadsordningama,betyderDet attäger rum.
jordbru-dvs.awecklats,prisstödsåtgärder harinternaandra att

vill-marknadsmässsiganormalaunderkastadeinom EUkarna är
i andrautvecklingentillförutsättsGränsskyddetkor. anpassas

jämförbara länder.

slutsatsersöka drautredarenskallUtifrån analysdenna ut-om
jordbrukspolitikensdenföreffektervidgningens gemensamma

kvanti-så möjligt börkostnad.totala Därför dess ärbudget samt
uppskattningarochberäkningar göras.tativa

bered-regeringens fortsattaunderlag förytterligareUtöver att ge
infonne-utredningen bidra tillbörställningstaganden,ochning att

näringsliv ochinomallmänhetenhosdebattväckaoch samtra
delställningstaganden kommervilkasorganisationer, utgöraatt en

skallståndpunkter fastställas.svenskaunderlaget närav

utredningsuppdragetGenomförandet av

sitt interna-genomförandet uppdrag beaktavidskallUtredaren av
konsekvensutredningarochstudiersvenskaochtionella ovan

k9mIIi.§§i911ens utredningsar-Europeiskaområden.nämnda eget
delsärskiltbörskall beaktas i studien. Utredaren tabete även av

parlamentariskadenförmaterial utarbetats inomdet ramensom
EU:s1995:06kommittén Jo reformering gemensammaavom

KomiCAP.jordbrukspolitik

regeringskonfe-pågåendebeaktaskall i sitt arbete denUtredaren
gång.utredningensbli slutförd underavsesrensen som

bl.a.referensgruppsamråda medi sitt arbeteUtredaren bör en
frågorutredersärskilda utredarebestående övrigade omsomav

departement.berördaföreträdare förutvidgningEU:s samt
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Utredaren skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv tilläven
samtliga kommittéer och särskilda utredare redovisningom av
regionalpolitiska konsekvenser lagda förslag dir. 1992:50 ochav

redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenseratt dir.om
1994:124. Eftersom utredningen inte skall någrai for-utmynna
slag, behöver utredaren inte offentliga åtaganden enligtpröva di-
rektiv 1994:23.

Redovisning uppdragetav

Utredningsarbetet skall redovisas den oktober31 1997.senast

Flera svenska utredningar utvidgningens konsekvenserom ge-
nomfors under 1997. Resultatet de olika utredningarnaav avses
också i sammanfattande form.presenteras en
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Bilaga 2

CÖE-ländemaBeskrivning jordbrukssektorn iav

bilaga översiktlig bild joradbrukssektomhur iI 2 utges en av ser
CÖE-ländema.och Beskrivningen omfattar bl.a.:ettvart av

Jordbrukets roll i ekonomin
viktigaste produktionsgrenzarnaDe

Utrikeshandel

Jordbrukspolitisk situation

Markpolitik och strukturläge

Varje avsnitt avslutas med sammanfattning syftar till atten som ge
jordbrukssektor.värdering landetsen av

i beskrivningarnaPolen har givits eftersom detstörst utrymme är
CÖE-ländemaviktigaste jordbrukslandet blanddet klart dess-och

till Sverige.landet geografisktangränsarutom

delentill påBeskrivningama grundas kommissionens län-största
länderyttrandederrapporter och kommissionens avisvaren. Des-

förhållandenaregeluppgifter 1995.somsa avser o.m.
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A. Polen

CÖE-ländemaPolen det med befolkningär största näraav en
miljoner. Jämfört40 med nuvarande EU-länder det bara femär

länder har befolkningsantal. Polen till detstörre är även ytansom
CÖE-ländema.största av

CÖE-ländema.Ekonomiskt också Polen klartärsett störst av
Landets totala gånger såBNP iBNPär nästan tre stor som

CÖE-ländema.Tjeckien, har BNP Polensnäst störst BNPsom av
CÖE-ländema.total i40 BNPutgör Polensnästan procent av

totala den elfte jämförtBNP med länderna inomär största EU,
vilket ungefär i storleksordning Finland. Räknatär samma som

CÖE-efter BNP/capita kommer Polen femte plats bland
ländema. Sloveniens gångerBNP/capita så hög i Polen.är tre som

Ekonomin i Polen utvecklades i negativ riktning i samband med
den ekonomiska omvälvningen i slutet 1980-talet. Vändningenav

CÖE-länder.förhållandeviskom tidigt i Polen jämfört med övriga
utvecklades i positivBNP riktning redan nedgång1992. Den som

ägde i början på 1990-talet har kunnat hämtas in. BNP-rum nu
CÖE-tillväxten har de åren varit bland de högstasenaste av

länderna.

Jordbrukets produktionsvärde uppgår till 8 totalprocentca av
CÖE-ländema.vilket någotBNP mindre genomsnittet förär än

Räknat i absoluta tal jordbrukets produktionsvärde högst iär Po-
CÖE-länder,len jämfört med övriga skillnaden Rumänienmot är

dock liten. Sett lägre period har jordbrukets andelöver BNPen av
minskat, det speciellt animalieproduktionen gåttharär som ner.

Andelen sysselsatta inom jordbrukssektom mycket hög i Polenär
CÖE-länder,jämfört med övriga endast Rumänien har högre an-

del. kan förklarasDetta det polska jordbruket till del be-att stor
står småjordbruk.av
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Åkerarealen uppgår miljonertill hektar, det 1/314 motsvararca ca
CÖE-ländema.åkerarealen i länderna i det femAv EU är somav

åkerarealhar Polen.större än

spannmål.åkerarealen används för odlingAv 60 procentca av
spamimålsarealen varit relativt stabil detotala harDen senaste

åren. förhållandevis del arealen används för odlingEn stor av av
råg. Råg sig för jordarter och klimat i Polen. Hektarav-lämpar väl

årenkastningen har minskat under de och omkringärsenaste
nivåerna inom förutsättningar jordarterhälñen EU. Yttreav som

förutsättningar för högavkastandeoch klimat inte de bästager
spannmålsodling spannmålsskörden uppgåri Polen. totalaDen

skördenivåertill milj Vid dessa krävs vissnormalt 25 ton.ca en
miljimport. Under 1996/97 har Polen importerat l-2 Det ärton.

Frankrike och Tyskland länderna i harbara EU störreav som
spannmålsproduktion Polen.än

har mycket odling potatis. del skördenPolen Enstor storav aven
gården såvältill livsmedel foder.används den Denegna som

potatisarealen i lika hela areal.polska EU:sär settstort stor som
Avkastning dock betydligt lägre i Oljeväxtodlingen iEU.är än

uppgårPolen uteslutande Odlingen tillutgörs nästan av raps. ca
vilket Polen till producentländemamilj ha i0,5 gör ett storaav

Polen normalt oljeväxtprodukterEuropa. är nettoexportörer av
årenstigande konsumtion de har lett till minskatsenastemen

Under har importerat oljeväxtfrö.överskott. 1996/97 Polen Polen
inomhar omfattande odling sockerbetor, ländernaäven av aven

det bara Tyskland och Frankrike har arealer.EU är störresom
årenOdlingen har varit stabil under l990-talet. harDe senaste

nått skördenivåemahektarskördama i Polen75-85 EU.procent av
normalt exportöverskott socker. Medelarealen företaghar av per

låg jämfört länderna i hektar jämfört hek-med EU, 1,5 7är ca ca
tar.
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förhållandevisGrönsaks- och fruktodlingen omfattning iär storav
På fruktområdetPolen. de viktigaste produkterna äpple,är päron

uppgåroch körsbär. Polens äppelodling till 20 EU:sprocentca av
totala odling. Omkring ñukt- och bärproduktionen60 procent av
levereras till processindustrin. Polen normalt 40-50exporterar

produktion totalt for färsk frukt bearbetadeochprocent av pro-
Östeuropadukter. den dominerande marknaden för polskär ex-

med den totala kvantiteten. Grönsaksod-80överport procent av
lingen har minskat med åren. Kålde och lök20 procent senasteca

de viktigaste produkterna. Lök den viktigasteär är exportpro-
dukten. Polen har relativt tobaksodling, den polskaäven storen
odlingen uppgår till knappt total iodling10 EU.procent av

Tabell Vegetabilieproduktionen i Polen jämfört1 med EU

Gröda Produktion, Andel produk- Storleksordning.av
milj tionen i jämförtEU-15, % med EU-15ton

Spannmål 24,7 12 3
Raps 171,4 3
Potatis 27,4 54 1
Sockerbetor 2,3 14 3
Grönsaker 5,1 10 4
Frukt 2,5 8

" uppgifiema förAvser 1996, 1995raps avser
Källa: Agra Europa och U-kommissionenE

påverkatsAnimaliesektorn förhållandevishar den ekono-mer av
miska omvälvningen vegetabiliesektorn. totala produktio-Denän

minskade med drygt mellan Nergång-20 1989-1993.procentnen
CÖE-sålundai harPolen varit mindre i de flesta övrigaänen

åren återhämtninglander. Under de har viss skett.senaste en

Mjölkproduktionen i Polen bedrivs till övervägande delen jord-av
brukare har mindre kor. Brist kapital, kvalitets-10änsom
problem har bidragit till produktionen har minskat. Polenattm.m.
har traditionellt varit underskottsområde mjölk underett men
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år fåtthar överskott. Minskad konsumtion denett ärsenare man
viktigaste orsaken till har ökat.att exporten

specialiseradeDen nötköttsproduktionen mindre betydelseär av
och köttet frånkommer mjölkkoma. Polen har demerparten av

åren hafi visst exportöverskott till delensenaste ett störstasom
den ryska marknaden. Omkring har10avsats procent exporte-

till dåoch huvudsakligenEU till Sverige. Grisköttsproduktio-rats
betydelse. Kvaliteten grisköttet i Polen skiljerär störrenen av

frånsig EU:s grisarna vid slakt och uppfodsäratt tyngrep.g.a.
med mindre andel protein i fodret. Normalt har Polen visstetten
importbehov. Produktionen ijäderfakött har ökat kraftigt deav

Ökadåren. konsumtion har dock välsenaste än motsvaratmer
produktionsökningen.

Tabell Animalieproduktionen2 i Polen
jämfört med EU

Produkt Produktion Andel produk- Storleksord.av
milj tionen i EU-15, jämförtton % med EU-15

Mjölk 11,5 10 3
Nötkött 0,4 5 8
Griskött 2,0 12 4
Fjäderfäkött 0,4 5 7

" Avser 1995
Källa: Agra Europa och E U-kommissionen

Livsmedelsindustrin i Polen spelar roll for den totala ekono-stor
min i samhället. uppgick1995 produktionen till 18 procentca av
det totala produktionsvärdet. Ca de13 sysselsatta iprocent av
industrin finns i livsmedelssektom. Jämfört med situationen 1990
har livsmedelsindustrins betydelse ökat. Det skillnaderär stora
mellan de olika i sektorn vad gäller ägande, strukturgrenarna

ekonomiskaDen omvälvningen i Polen i slutet 1980-taletm.m.
ledde dels till privatägda livsmedelsföretag uppstod, delsatt nya
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övergick i privat Enligt In-statligt ägda företagtidigare ägo.att
iand FoodAgricultural Economics Economy Warszawastitute of

sjunkit frånlivsmedelsektom 75ägarandelen istatligahar den ca
i nuläget.1980-talet till Det10-15i mitten procentprocent caav

alkoholindustrin.ochi kvarn-fortfarandeägandetstatliga är stort
något kvar.inte ägandekonfektindustrin harbryggeri- ochI staten

ofla skett i industri-gjorts harinvesteringar harutländskaDe som
produkterlivsmedel. harhögförädlade Dessatillverkarer som

frånprodukter de polskägdamedkonkurreratdirektdärför inte
företagen konkurrerarfrån de polskaProdukternaföretagen.

investeringarna iutländska livsme-lågt pris. Defrämst ettgenom
investeringar-Omkringomfattande. 35delsindustrin procentär av

enskilda företag detBlandsektor.sker i dennai industrin ärna
investeringar livsme-gjortharbilföretag änbara störreett som

ikoncentrerats till hu-harUtlandsinvesteringamadelsföretagen.
följande sektorer:vudsak

Tobako
ochläskedryckerDrycker,0

Sötsaker0

tillverkar baslivsmedel harlivsmedelsindustrinInom somgrenar av
mindre.betydligtvaritinvesterareutländskablandintresset

livsmedelsindustrinkonstaterasSammanfattningsvis kan äratt en
"framåt hela den in-i polskaindustrigrenarde är mestsomav

dustrin.

i slutetomvälvningenekonomiska 1980-hade före denPolen
livsmedelsområdet deunderhandelsbalanspositivtalet menen

bådeabsolutavarit nettoimportör. tal haråren landethar Isenaste
viktigaste exportproduktemaökat.importenoch De ärexporten

även levande djur. Direktmejeriprodukter och köttbär,frukt,
slutet 1980-taletägde iförändringarnade politiskaefter att rum

minskade fd.medan den medmedhandelnökade EU
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Sovjetrepubliker-åren dock de fornaharSovjet. Under de senaste
för polskaexportmarknadledandeåter intagit platsen somna
viktigTillbakagången ryska jordbruketi detlivsmedel. är en an-

Karaktären denhar ökat.till den polskaledning exportenatt
råvarorfrån till förädlade produk-förändratsharpolska exporten

Ökningen f.d. Sovjet.påtaglig i handeln medspecielltärter.

livsmedelutrikeshandel medPolensTabell 3
USSmilj1996,

Export NettoImport
785 535 -250EU

64 13 -51EFTA
223 597 374Sovjet och andra öststater

Övrigt 781 100 681

1 853 1 245 608SUMMA

Källa: EuropeAgra

jordbrukssektom före övriga sektorer. Avregle-avregleradePolen
statliga inköpsmonopolet avskaffades, livs-detinnebarringen att
försvann och priserna släpptes fria.medelssubventionema Detta

till osäkerstigande priser och dessutomtill kraftigtledde en av-
försörjningssituation. lösa det polska jord-ochsättnings- För att

speciell myndighet.inrättadesbrukets marknadsproblem 1990 en
interventionsåtgärder, prisstabiliseringMyndigheten föransvarar

ock-inkomster. Myndighetenoch stöd till jordbrukamas ansvarar
så lagring livsmedel.för landets av

går till jordbru-via budgetentill jordbruketstödetMerparten av
åtgärdernasocialasocialförsäkringar,kets 70 Deprocent. ut-ca

pensioner.till delengörs största av
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Tabell 4 Polens budgetkostnader for
jordbrukssektorn 1996, procent

Sociala åtgärder
tillStöd utveckling jordbruksflsretagav

Krediter till investeringar
Marknadsregleringar
Utbildning
Övrigt 1

Källa: Agra Europe

åtgärdernamarknadsreglerande omfattarDe flertalet de vikti-av
jordbruksproduktema spannmål,bl.a. mejerivaror,gaste som

griskött och nötkött. regleringsinstrumentDe används ärsom
snarlika de medel används inom Stödprisema i PolenEU. ärsom
dock betydligt lägre stödprisema inom EU.än

JämförelseTabell 5 stödpriset i Polen ochav
EU, EUl00

Produkt Polen

Vete 79
Griskött 79
Mjölk 50
Nötkött 46

förhållandenaAvser 1995
Källa: U-kommissionenE
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Tabell 6 Interventions- minimipriseroch i
Polen 1997, kr/kg

Produkt Minimipris Interventionspris

Vete 1,15 1,38
Råg 0,80 0,95
Mjölk 1,38 -
Smör 16,50--
Skurnmjölkspulver 13,50-

zloty1 2,50 SEK
Källa: Agra Europe

Marknadsprisema i Polen regel lägre inom EU. Socker,är änsom
mjölk och nötkött exempel produkter där priserna i Polenär är

betydligt nivålägre i Priserna påEU. griskött ochän vete,en
ñäderfakött däremot ungefär nivå i OECDär EU.samma som
har i sina PSE-beräkningar kommit fram till tal för 1996 ärsom
betydligt lägre i PolensEU. PSE-tal jämfört med28än EUär som
har 43.

Polens struktur jordbruksområdet skiljer frånsig de flesta övri-
CÖE-länder. starkt motstånd frånP.g.a. landsbygdsbefolk-ettga

ningen fullföljdes inte den kollektivisering påbörjades undersom
1950-talet, vilket accepterades kommunistregimen.även av

har genomförtsDet privatiseringar statligt ägd mark dockav men
i relativt begränsad omfattning, då10 marken,procentca av en-
skilda jordbrukare har haft svårt finansiera förvärven. Detatt

marken har därför lågtidskontrakt.arrenderatsmesta utav

Av de privata jordbruksföretagen det endast 3 harär procent som
åkerareal hektar.20 skillnaderstörre Det mellan olikaän är stora

delar landet. nordvästraI Polen företa-20är än procentav mer av
hektar15 medan motsvarande andel istörre än sydöst inte ärgen

5 Total för hela Polen medelarealenän inteprocent. ärmer ca
knappt hektar.7 Antalet nötkreatur uppgår istörre medeltal tillän
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medelantalet för grisarstycken mjölkkor,stycken 824 ärärvarav
stycken.

jordbruketStrukturen i polskaTabell 7 det
1994

Ãgandeform Medelareal, Andel åkerarealen,Antal företag ha %av
0001 st

Statliga 1,563 2 000 18
Kooperativ 4001,720 4
Privata 2 030 6,7 78

Källa: U-kommissionenE

Medelåldern de polska jordbrukama betydligt lägre förär än
jordbrukama i Polengenomsnittet i Ca 17EU. ärprocent yngreav

motsvarande andel i endastmedan EU 935 ärän procent.ca
i Polen 15 procent ifinns färre jordbrukare 65 EUDet över än

procent.25

Sammanfattning

CÖE-ländemaPolen har det landet potenti-största storsom av en
jordbruksområdet. utmärkande för det polska jord-Detäven

i producentledet. Polenbruket den awikande strukturen Förär att
måste stånduppnå det tillska effektivitet i jordbruket komma en

strukturrationalisering vilket med säkerhet kom-omfattande stor
många genomföra. Polen har dock betydligt mind-attatt tamer

CÖE-länder har det gäller för-de problem andra när attre av som
jord-fördela den statligt ägda marken. Uppbyggnadensöka ut av

små enheter kan kan det lättarebruket med växa göra attsom
jämfört med bryta jordbruk iförbättra strukturen storaatt ner

mindre enheter.
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förhållanden iVegetabilieproduktionen rnissgynnas yttresvagaav
mindre lämpligt klimat.dåliga jordar ochform av

konkurrenskraftig animaliepro-forFörutsättningarna bättreär en
specialodlingar frukt, bärarbetsintensivaförduktion samt som

grönsaker.och

draghjälplivsmedelsindustrin i PolenochJordbruket ges av en
för expansion andraplattformhemmamarknadstor som ger en

pri-investeringar ochpositivt till utländskaLandetmarknader. är
långt.kommitvatiseringsprocessen har

6 l7-I371
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B. Ungern

harUngern miljoner invånare.10 Landet har den tredje störstaca
räknat iBNP, absoluta tal, efler Polen och Tjeckien. Ungern har

CÖE-ländema.den tredje högsta capitaBNPäven per av

genomgick iUngern början 1990-talet ekonomisk kris iav en
samband med de förändringar då inträffade. från jord-BNPsom
bruket minskade för övriga sektorer, nedgången har varitänmer

i animaliesektorn. kunde1994 viss förbättring återstörst skön-en
jas i ekonomin. Tillväxten i har gått långsammareUngern de se-

åren i bl.a. Polen och Tjeckien.ännaste

Jordbrukets andel BNP vilket6 lägreär ärprocent änav ca ge-
CÖE-ländema.nomsnittet för Andelen sysselsatta inom jordbruket

uppgår CÖE-till vilket bland8 de lägsta samtligaärprocentca av
länder.

Åkerarealen i uppgår tillUngern miljoner4,7 hektar, det denärca
CÖE-ländematredje arealen bland etter Polen ochstörsta Rumä-

nien.

Spannmål den viktigaste grödan med drygt 60är denprocent av
åkerarealen.totala Spannmålsarealen har varit förhållandevis stabil

under hela 1990-talet. ochVete majs de viktigaste spannmåls-är
grödorna. Hektaravkastningen i Ungern ligger ton/ha vilket5runt

lika med genomsnittet för OlämpligaEU. väderleksförhållandenär
årunder flera i början l990-talet har dock tillbakapressatav av-

kastningen. normaltUngern betydandeär exportören av spann-
mål. Normalt miljoner1,5-2,5 främstexporterar ton, vete.man

har betydandeUngern produktion solrosor, övrigaäven en av
oljeväxter odlas endast i begränsad utsträckning. Odlingen sol-av

har ökat år.under Hektaravkastningen i iUngern ärrosor senare



BilagaSOU 21997:150 13

nivån med har normalt betydandeEU:s. Ungern exportöver-ett
vegetabiliska oljor. Sockerbetsodlingen omfattandeskott ärav

brist bevattningsmöjligheter odlingen relativt osäker.görmen
Tobaksodling förekommer liten omfattning.ärmen av

ÄppleFruktodlingen har minskat kraftigt under l990-talet. denär
viktigaste produkten. Jämfört med EU-ländema har Ungern, trots

nivåminskningen, relativt hög totalproduktion, ungefär i meden
Holland. Omkring skörden10 procent exporteras, merpartenav
går till Ryssland. Grönsaksproduktion har varit stabil under 1990-

nivåtalet. totala produktion ligger ungefär iUngerns med Portu-
gals. produktionen finnsAv 10 Detexporteras ävenprocent.ca en
relativt vinodling i OmkringUngern. produk-25stor procent av

gårtionen därav till Ryssland.50exporteras, procentca

Animalieproduktionen i förhållandevishar minskatUngern änmer
vegetabilieproduktionen. Griskött har minskat animalie-mest av
produkterna.

tradition överskottsområdehar varitUngern mjölkettav men
under 1990-talet har minskat fallande produktion.exporten g.a.

åren återhar dock ökat. AvkastningsnivånDe senaste exporten
ligger kg/ko, vilket nivåni med5 000 genomsnittet iär nästanrunt

Nötköttsproduktionen förhållandevisEU. liten betydelse.är av
Under 1990-talet har produktionen minskat och landet blev net-

återhämtningtoimportörer, såhar dock skett handeln iäratten nu
Grisköttbalans. den viktigaste animalieprodukten i Ungern. Detär

dock denna produkt minskat under 1990-talet. Lan-är mestsom
det tidigare varithar betydande iläskkött deexportöreren av men

åren har produktionen varit i balans. Ungernssenaste export av
griskött tidigare bland högsta jämfört med länderna i EU. Im-var

frånavelsdjur bl.a. Sverige landet möjlighetport att ut-av ger en
veckla denna produktionsgren. Produktionen fjäderfakött ärav
också betydande. normaltUngern betydande jam-är exportören
fört med länderna i EU.
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Livsmedelsindustrin den tredje industrigrenen i Ungern.år största
de industrianställdaMer 20 finns i denna produk-än procent av

tionsgren. Svenska livsmedelsföretag har sedan länge varit etable-
rade i för produktion råvarorUngern till fardigmat produ-av som

i Sverige.ceras

livsmedelsprodukter.Ungern Exportenär nettoexportörer ärav
värdemässigt gångernormalt importen.2-3 tillsam-EUstörre än

med Ryssland de exportmarknadema. harUngernär störstamans
positiv handelsbalans spannmålEU. fruktKött, ochmot samten

grönsaker de viktigaste exportproduktema. importenAv kom-är
från medlemEU. Ungern ochWTO omfattasmerparten ärmer av

sålunda det avtal begränsar stödet till jordbruket. Ungernav som
har småmycket kvantiteter och belopp godkända för stödärsom

påenligt UR-avtalet jordbrukets område.

ungerska jordbruksproduktionenDen har tradition varitav ex-
portorienterad. Direkt efter den ekonomiska reformen i iUngern
slutet 1980-talet skedde liberalisering jordbruketsävenen
område medförde stödet till jordbruket sjönk. fannsDetattsom
dock kvar kvantitativa begränsningar importen möjlighe-samtav

årentill exportstöd. Under de återinförtshar det regle-ter senaste
påminnerringar till vissa delar EU:s stödsystem.som om

finns marknadsregleringar förDet de viktigaste produkterna men
stödprisnivåerna låga ibland under världsmarknadsprisnivåär
och det finns kvantitativa begränsningar. Under detäven senaste
året har införtsdet kvotsystem för socker har likheter medsom

bådeförekommerEU:s Det gränsskydd och exportbidrag.system.
Direkt efter reformen minskade exportbidragens betydelse men

återefter har stöden börjat stiga och1994 50utgör procentnu ca
jordbruksbudgeten. förekommer ocksåDet arealbaserade in-av

komststöd, beloppen hektar lågadock mycket jämfört medärper
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arealstöd. syfte underlätta uppbyggnadEU:s I och modemise-att
ring både investeringsstöd och räntebidrag. Totalt utgörges ex-
portbidraget den budgetposten förhållandevis myckettyngsta men
stöd till investeringsstöd och direktstöd.ävenges

har det följd de ekonomiska refonnemaI Ungern ävensom en av
påbörjats landreform. har dels skett omfördelningDeten en av
mark, dels förändring ägandefonnema. Jordägare tidi-en av som

fått sin mark konfiskerad har givits möjlighet till kompensa-gare
tion antingen få marken tillbaka nödvändigtvis inteattgenom

arealer förlorat eller i form "hårdvaluta". Detsamma som man av
har genomförts i syfte privatisera statliga jord-även attprogram

ochbruk förändra ägandet i de kooperativa företagen. F.n.att
diskuteras förslag innebär låta utländska intressen köpaett attsom
åkermark. Syftet åtgärdmed denna kan samla ägandet.attvara

påTabell 1 Strukturen det ungerska
jordbruket

Ägandefonn Andel ákerareal, procentav

Statliga 18
Kooperativa 30
Privata övrigtsamt 52

Källa: U-kommissionenE

Sammanfattning

traditionUngern exportorienterat jordbrukarland. Jord-är ettav
bruket förhållandevis omfattning och landet producerarär storav

kvantiteter betydandeflera jordbruksvaror. Avkastnings-stora av
nivåerna ligger för såväl vegetabilier animalier ganska denärasom
nivåer länderna uppnårinom EU trots attsom resurserna av
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insatsvaror ganska begränsade. Landet harär hög exportandel av
många produkter inom skiftande områden, såväl bulkprodukter

arbetskrävande specialprodukter. Ungern kan godasom grun-
der ha hög potential producent jordbruksproduk-antas en som av

i framtiden och då exportmarknaden.ter även Landet har dock
inte livsmedelsindustriännu konkurrenskraftig fulltären som ut.

Investeringar har gjorts i konsumentorienterade industrigre-mera
det saknas fortfarande kapital i basindustrin. Ennar men annan

nackdel for landet kan det geografiska läget försvårar forattvara
till vissa marknader. Jämfört med Polenexport saknar Ungern en

hemmamarknad bygga sin industristor vilketatt runtupp ger en
osäkrare situation. CÖE-länderUngern har i likhet mångamed
problem med förändra storskaligt statligt jordbrukatt ett
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C. Tjeckien

Tjeckiska republiken tillkom efternationDen är en ny som en
delning Tjeckoslovakien den januari Olika den1 1993.av syn
ekonomiska politiskaoch omdaningen inleddes drev1989som

tvåfram uppdelningen i oberoende Tjeckien och Slovakien.stater,

CÖE-lOTjeckien det tredje landet i med drygt miljo-10är största
invånare. i Tjeckien föll tillbaka i slutetBNP 1980-taletner av

nåddes vändpunkt och förbättring kunde skönjas.1994men en en
Tjeckien har högst BNP/capita och högst räk-BNPnäst även näst

CÖE-IOi absoluta tal det bara Polen harär störrenat av som en
capita uppgårBNP. tillBNP genomsnittet20 procentper ca av

för Tillväxten i varit blandTjeckien har de högstaEU. samtligaav
CÖE-länder. Tjeckien har hafi jämförelsevis låg inflation.även en

våren tjeckiska ekonominUnder har den försämrats1997 bl.a.
beroende tilltagande budgetunderskott.ett

Åkerarealen uppgår tilli Tjeckien miljoner3,2 hektar vilketca
CÖE-länderna.arealenden totala i7,5 Jord-utgör procentca av

förhållandevis förbruket har liten betydelse den totala ekonomin
CÖE-länder. måttjämfört övriga Olikamed antal syssel-t.ex.som

andelinom jordbruket, jordbrukets BNP och jordbruketssatta av
andel utrikeshandeln sammanfaller med med övrigaEU änmeraav
CÖE-länder.

Jordbruksproduktionen minskade följdkraftigt densom en av
ekonomiska reformen. Nedgången i animalieproduktio-störstvar

uppgick produktionen års1995 till 198985 procentnen. avca
nivå.

vegetabilieproduktionen spannmålsodlingenInom dominerar men
under de åren har produktionen ökat kraftigt.oljeväxtersenaste av
Andra viktiga grödor sockerbetor potatis. Normalt lan-ochär är
det självförsörjande med de flesta vegetabilieprodukter. Vissa
har landet kunnat vissa kvantiteter.även exportera
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Animalieproduktionen har minskat krañigt, för vissa produktions-
uppgår minskningen till Under det året50 procent. senastegrenar

minskningenhar dock bromsats inom mjölksektom. Tidigareupp
har Tjeckien haft betydande exportöverskott för flera animaliepro-
dukter de åren det enbart mjölkproduktionenärsenastemen som
uppvisat överskott. Omkring 1/3 landets smörproduktion säljsav

export.

Livsmedelsindustrin i Tjeckien förhållandevis liten betydelseär av
CÖE-ländema.jämfört med de flesta in-Drygt 10 procentav av

dustriproduktionen livsmedelprodukter. Livsmedelsin-utgörs av
dustrin sådock dubbelt den tjeckiska bilindustrin.är stor som

Totalt Tjeckien nettoimportör livsmedel. och Slova-EUärsett av
kien det viktigaste marknaderna bådeför import ochär export
från Tjeckien. Mjölkprodukter och drycker öl och sprit deär
viktigaste exportproduktema. P.g.a. produktionen har minskatatt
kommer Tjeckien kort sikt påverkasinte UR-avtaletatt av
jordbrukets område.

har genomförtsDet landreformer i Tjeckien under 1990-talet.
Syftet med reformerna har varit minska det statliga ägandetatt
och istället etablera privata och kooperativt ägda jordbruk. En

varithar lämna tillbaka jorden till de ursprungligasträvan att ägar-
na.
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Ägostruktur tjeckiskai detTabell 1
jordbruket

Total areal,Genomsnitts-Ägandeform Antal företag
haareal, ha procent

23826 0003424 183Privata
28957 0006801 463Bolag
48666 000ll 447151Kooperativ l

l33 00066080Statliga

Källa: U-kommissionenE

långthunnit likalivsmedelsindustrin inteharPrivatiseringen av
statligadelaMålsättningenjordbrukarledet.i är storaatt uppsom

överka-samtidigtstorlekmindreföretagi privataföretag somav
bort.paciteten kan tas

uppgå till 8beräknas förTjeckien 1997jordbruket itillStödet ca
direktstödi formhälftenecu.miljCkr ca Drygtmdr 250 ges av

tillprisstödetprisstöd.resterande del Merpartenoch gesavsom
stödprodukterhälñen andraomkringmjölkprodukter som ges

inter-exportbidrag ochformigriskött. Stödkött ochär vete, ges
tilli Tjeckienstödprisemauppgick1995/96ventionsuppköp. ca

tilloch 40-50stödpriser förEU:s procent65 veteprocent caav
spannmålsbaserade animaliernademjölk och kött. För ärfor

förändringarf.n.diskuterasbetydligt mindre.prisskillnaden Det av
kraft from.träda iskullejordbrukspolitikentjeckiskaden som

marknadsregle-innebärFörändringarnajanuariden 1998. att1
utbudsbegränsningar ochinförsdetskärpsringarna attgenom

interventionsåtgärder.starkare

för info-till stödbergstrakter ochjordbrukare itillDirektstöd ges
stödformerproduktionsmetoder.miljövänligare Dessa.rande av

anspråk.idel budgetenallttagithar större aven
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Sammanfattning

CÖE-ländemaTjeckien det liknar Sverige. Län-är mestav som
invånarantal,derna har ungefär storlek jordbruketsamma m.m.

Jordbruket har relativt liten ekonomisk betydelse i båda länderna
och har varit utveckla näringslivet områdenandrasträvan att än

Såväljordbruk. Sverige Tjeckien har verkat for utvecklaattsom
frånjordbrukspolitiken bort prisstöd andra stödformer.mot

Tjeckien bedöms någoninte betydelse för den totalastörre pro-
CÖE-ländema.duktionen i



SOU Bilaga1997:150 2 21

SlovakienD.

Slovakien bildades liksom Tjeckien den januari1 1993 genom en
Tjeckoslovakien.delning Slovakien vid jämförelse medärav en

Tjeckien det mindre landet i de flesta avseende. Befolkningen i

uppgårSlovakien till miljoner vilket det sjätte bland5 är störstaca
CÖE-ländema. ocksåRäknat efter total SlovakienBNP detär

CÖE-ländema.sjätte landet bland Räknat efter BNP/capitastörsta
ljärde plats.Slovakien bara Slovenien, TjeckienDet ochär är

har högre capita.Ungern BNPsom per

Ekonomin i Slovakien föll tillbaka i samband med den ekonomiska
Frånomvälvningen i slutet 1980-talet. har dock ekonomin1994

förbättrats vilket bl.a. har visat sig i tillväxt TillväxtenBNP.en av
någoti Slovakien har varit lägre i Tjeckien, däremot infla-än är

tionsutvecklingen i Slovakien.mera gynnsam

Jordbrukssektom spelar betydligt roll i Slovakien istörre än
Tjeckien. avspeglas bl.a. andelenDetta sysselsatta i jordbru-attav
ket högre liksom jordbrukets andel Slovakien liggerBNP.är av

CÖE-länder.dock under genomsnittet för samtliga

åkerarealen uppgårtotala i Slovakien tillDen miljoner1,5ca
CÖE-hektar, vilket den totala arealen i3,5utgör procentca av

Spannmålsodlingenländema. dominerar vegetabilieproduktionen,
årunder har dock oljeväxtodlingen fått ökad betydelse.senare

Samtliga grödor har lägre avkastning genomsnittet för detEU,än
gäller speciellt för potatisodlingen. Slovakien har normalt visstett

spannmål,exportöverskott under för oljeväxter.ävenav senare
sockerMed blev självförsörjande Grönsaks- och frukt-1996.man

produktionen mindre betydelse. förekommer vinodling,Detär av
1/4 produktionen främst till Tjeckien.exporteras,ca av
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Animalieproduktionen har minskat kraftigt sedan Under det1990.
året har minskningen bromsats i mjölk- och ljäder-senaste upp

faproduktionen. förekommerExport och nötkött, for övrigaostav
produkter, griskött och ijäderfakött, förekommer im-t.ex.som
port.

Livsmedelsindustrin i Slovakien for 8 procentsvarar ca av pro-
duktionsvärdet i industrisektom. Kemiindustrin har dubbeltnästan
så produktionsvärde.stort

Slovakiens viktigaste handelspartem Tjeckien. 43är procent av
och importen går36 till Tjeckien.exporten Motsva-procent av

rande andel för EU 16 viktigaste31 Deär procent. export-resp.
produkterna normalt malt, spannmål och mjölkprodukter. Slo-är
vakien totalt nettoimportörer livsmedel.är sett av

den ekonomiskaFöre omvälvningen i slutet 1980-taletav var
jordbruksmarken i statlig Landreforrner harmerparten ägo.av

genomförts i syfte privatisera jordbruket. flestaDe de pri-att av
jordbrukama har tidigare arbetat de kooperativa jordbru-vata

ken.

ÄgostrukturTabell l i det slovakiska
jord bruket

Ägandeform Antal företag Genomsnitts- Total areal,
areal, ha ha procent

Privata 5817 15,0 115 331 5
Kooperativ 961 1 593 1 531 102 70
Statliga 211 2 016 425 307 19
Bolag 178 672 119 563 6m.m.

Summa 8 931 245 2 191 303

Källa: E U-kømmissionen
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privati-Över livsmedelsindustrin harSlovakiskaden90 procent av
serats.

jord-stödet tillökaförbeslutade 1997SlovakiskaDen attstaten
produktionsminskningar.förhindra ytterligarei syftebruket att

medhöjdes stödet 22ochMellan 19971996 procent.

interventionsuppköpexportbidrag,i formMarknadsstöd avges
Stödpri-produkterna.viktigastenågra deförgränsskyddoch av

mark-kanibetydligt lägre EU. För 1997Slovakieni änärserna
miljtillberäknasnadsstödet 300 ecu.ca

tilldirektstödi formjordbruketstödet tillhälftenMer än ges avav
bygdema.de sämre

Sammanfattning

ibetydelse i SlovakienbetydligtJordbruket änstörreär grann-av
innebär utvecklingenutgångsläge dockTjeckien. Sämrelandet att

förhållandevis ringa storleklandetsgår lika snabbt.inte P. g.a.
några betydandeproducerakunnaintekommer att merman

någon den totalaspelar roll förjordbruksproduktermängder som
Tjecki-handeln ske medkommerförsta handEU-marknaden. I att

en.
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E. Bulgarien

Bulgarien har befolkning miljoner invånare.8,5 23en ca pro-
sysselsatta i jordbruket, vilket någotärcent högreär än genom-

CÖE-IO. Åkerarealensnittet för uppgår till miljoner4,0 hektar,
CÖE-IO.det 10 den totala arealen imotsvarar Jord-procentca av

brukets produktionsvärde uppgår till 14 total BNPprocentca av
CÖE-IO.vilket högre genomsnittet förär än

CÖE-ländemaBulgarien troligen det enskilda land blandär som
drabbats hårdast de ekonomiska förändringar skedde iav som
slutet 1980-talet. bekymmersammaDen ekonomiska situatio-av

i Bulgarien har kommit till uttryck i form bl.a. hög infla-nen av
tion, valutaproblem, hög arbetslöshet och fallande TillBNP. skill-

CÖE-länderfrånnad de flesta det inte ha någonskett tydligsynes
förändring i den bulgariska ekonomin. Under priserna1996 steg
med % och för110 inflationsprognosen1997 är %.100 BNPca

capita uppgår till CÖE-180 vilket1 lägstär nästper ca ecu, av
ländema, det bara Litauen har lägreär BNP/capita.som

viktigasteDen orsaken till krisen blivit djupare i Bulgarienatt tor-
de det motstånd funnits genomföra genomgri-mot attvara som
pande reformer. ihar högDetta grad berott den politiska insta-
bilitet har rått i landet.om

Bulgarien har i delar landet goda naturliga förutsättningar förav
bedriva jordbruksproduktion. Klimatet kräveratt dock möjlighet

till konstbevattning för stabil produktionsnivå. Den ekonomiskaen
omvälvningen har lett till jordbruksproduktionen har minskatatt

CÖE-länderkrafiigt. likhetI med övriga har animalieproduktionen
minskat vegetabilierna.änmer

På vegetabilieornrådet spannmål den dominerandeär grödan.
lågP.g.a. användning insatsmedel har avkastningen gåttav ner

kraftigt under de åren, arealen har däremot varit förhållan-senaste
devis stabil. Bulgarien normalt självförsörjandeär spann-
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låg. drabbadesproduktionssäkerhetenmålsområdet 1996ärmen
im-skördebortfall vilket har lett tillkrafiigtlandet ett stortettav

solrosor.dominerar odlingenBland oljeväxtemaportbehov. av
naturliga förutsättningar och arealen hargodaOdlingen gynnas av

normalt1980-talet. Landetsedan slutetfördubblats exportö-ärav
kraftigtSockerbetsodlingen har minskatvegetabiliska oljor.rer av

med impor-odlingen inte kan konkurrerainhemskadenattp.g.a.
råsocker.terat

i Bulgarien och landet denviktig grödamycketTobak ärär en
Östeuropa. Produktionen har dockicigarettillverkarenledande

tvingad till im-åren och har blivitkraftigt deminskat senaste man
råvaror.industrin med Frukt tidi-råtobak för förseattport varav
eñer tobak.exportproduktenden viktigaste Exportennästgare

Östeuropa imarknader försvanndessainriktad närmot menvar
svårt finna markna-Bulgarien haftbörjan 1990-talet har att nya

varit bi-konstbevattning och kvalitet harProblem medder. svag
Grönsaksproduk-produktionen minskat.orsaker tilldragande att

fruktodlingen.drabbats Dessationen har sätt area-somsamma
spannmålsproduktion.till del medler har ersattsstor

produktio-ungefär hälftenVinodlingen i Bulgarien motsvarar av
årenkraftigt deProduktionen minskati Grekland. har senastenen

framgång pågodvin har kunnat konkurrera medbulgarisktmen
efterfrågan imarknader i sedan EuropaVästeuropa östranya
investeringar för bedrivadockminskat kraftigt. krävsDet attstora

uthållig produktion.en

sedan slutetminskat medAnimalieproduktionen har 20-40 procent
minskningenorsak till den kraftiga1980-talet. bidragandeEnav

Animalieproduktio-jordbruket.strukturforändringama ihar varit

statsägda jordbruken ochkoncentrerad till destarkt storanen var
förändringarna har varitdessa företagdet bland mestär somsom

på medförde deUppdelning mindre enhetergenomgripande. att
ekonomiska förut-varken hade kunskap ellerjordbrukamanya

djurhållning.intensiv Försämradsättningar fortsätta medatt en
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lönsamhet ocksåhar varit bidragande orsak till produktio-atten
har minskat. vissa djurslag kanFör viss ökning noterasnen en

mellan svåraoch1995 bristen på spannmål1996. Den under
1996/97 har dock lett till utslaktningar.nya

Bulgarien har tradition varit kött produk-exportörerav av men
tionsrninskningen har lett inte självför-att är änman numera mer
sörjande. Motsvarande situation råder för mjölkprodukter. Bulga-
rien beräknas inte ha några mängderatt störreexporteraresurser
kött- och mjölkprodukter inom åren.de närmaste

Livsmedelsindustrin viktig industrigren i Bulgarien. Caär 17en
produktionsvärdet i industrisektom kommer från livs-procent av

medel. bara den kemiska industrinDet inkl. oljeindustrinär som
betydelse i Bulgarien.är störreav

Bulgarien har tradition haft handelsöverskott livs-ett stortav
medelsornrådet. har huvudsakligenExporten varit inriktad mot
Östeuropa CÖE-dåoch i synnerhet det forna Sovjet. Avmot
länder Bulgarien det land hade det intensivaste handelsut-var som
bytet med f.d. Sovjet. Jämfört med slutet 1980-talet har han-av
delsbalansen för livsmedel försämrats kraftigt landet harmen
fortfarande visst exportöverskott. viktigasteDeett exportpro-

frånduktema Bulgarien vin, tobak, frukt och levandeutgörs av
slaktboskap.

pågårDet landreform i återställasyfte den situationatten som
rådde gåttReformen har långsamt1946. beroende flera orsa-
ker. lagligaDen grunden för mark tillbaka har varit osäker. Iatt
vissa områden mångahar intressenter gjort anspråk samma
arealer. frågaEn varit besvärlig lösa har varitattannan som er-
sättning till de tidigare för utförda investeringar. nulägetIägarna
har åkerarealen50 överförts till privata markägare.procentca av

har antagits lagarDet syftar till påskynda privatiserings-attsom
flesta privatjordbrukenDe småmycket ochärprocessen. av area-

lerna ofia uppdelade små åkerlappar.flera fältär
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gåttprivatiserats tillden jordArealmässigt har merparten somav
kooperativ.medlemmarofta tidigarejordbrukare, avgrupper av

Ägandelörhållandena i detTabell 1
bulgariska jordbruket

Ägandeform Andel ákerarealen, procentav

28Statliga
Kooperativa 33

övrigt 39Privata,

U-kommissionenKälla. E

jordbrukspolitikenbulgariskaförändringen i denviktigasteDen är
åt-marknadsreglerandegenomförtsharlandrefonnen. Det även

stöd tillimportvid ochi form licenskravgärder samtexportav
någraspannmål. finns dock f.n. intebl.a.lagring Det systemav

minimipriser. åtgärder genomförts hargaranterade Demed som
inriktadeioch följdtillkommitvarit kortsiktigtofta en avsom

pitodukt reglerad. FörTobak denakuta behov. ärär mestsom
minimipriser.centralt beslutademedtillämpastobak ett system

svåraåtgärder beroende den1996/97 harUnder sattsextra
exportförbud för vissai form bl.a.försörjningssituationen pro-av

dukter.

givits i formjordbruket harstatliga stödet tilldetDet mesta avav
återuppbygg-åtgärd varit stöd tillharräntestöd. En att geannan

Smålivsmedelsindustrier. beloppkooperativa jordbruk ochnad av
tillspannmål, till tobaksodling ochstödhar givits till lagring av

förbättrad djurhälsa.

iBulgarien betydligt lägrejordbruksprodukter iPriserna änär
bulgariska priserna mindrede 50fleraEU. För änär procentvaror

EU-prisema.av
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Sammanfattning

CÖE-ländemaBulgarien tillhör de med det ekonomiskasämstaav
utgångsläget, bl.a. beroende det instabila läget i landet. P.g.a.

landet har förhållandevis små arealer väl lämpadeatt forärsom
jordbruk bedöms jordbruksproduktionen från Bulgarien inte
komma någon betydelse totalt vissaatt större För special-sett.
produkter har dock Bulgarien möjligheter spela roll,att störreen

tobak, vin, frukt och grönsaker. dessaFört.ex. produkter deär
naturliga förutsättningarna utmärkta och landet lågagynnas av
arbetskostnader. krävsDet dock investeringar kan komma tillatt
stånd så produktionen kan säkerställas.att
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RumänienF.

CÖE-ländema invå-räknat efterRumänien det störstaär näst av
i absoluta talVid jämförelse baserad uttrycktnarantal. BNPen

Räknat efter BNP/capita kom-Rumänien fjärde plats.hamnar
just före Bulgari-Rumänien tredje sista plats, grannlandetmer

åren Rumänienhar BNP-tillväxten i varitUnder de senasteen.
CÖE-ländema,övriga inflationstak-de högsta jämfört medbland

hög.dock fortfarandeärten

CÖE-landdet där jordbruket har betydelse.Rumänien störstär
produktionsvärde drygt totalJordbrukets 20motsvarar procent av

CÖE-IO uppgår till Andelengenomsnittet för 9BNP, procent.ca
uppgår till medaninom jordbruketsysselsatta 35 procentca ge-

CÖE-IO årenUnder denomsnittet för 22är procent. senasteca
Hushål-ökat.sysselsättningen inom jordbrukssektomhar t.o.m.

CÖE-övrigautgiñer för livsmedel högre i Rumänien ilens är än
länder.

årenkrañigtEkonomin i Rumänien föll tillbaka under de första av
årende har det kunnat konstateras1990-talet under senastemen

mind-Produktionen i jordbrukssektom har minskatförbättring.en
i andra sektorer. Vegetabilieproduktionen betydelse har ökatänre

jämfört med animaliema.

åkerareal uppgår till drygt miljoner hektar. vikti-Landets 9 Den
växtodling spannmål olje-grödan i rumänsk är ävengaste men

frukt och grönsaker viktiga produkter. Landet har godaärväxter,
tillgångför varierad växtodlingnaturliga förutsättningar en men

i vissa landet. Rumänien hartill konstbevattning krävs delar av
möjlig bevattna. Brister iarealEuropas ärnästa störst attsom

underhåll bevattningsanläggningarna tillhar dock gjort attm.m.
delen oanvändbara.ärstörsta
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Spannmål den viktigaste grödan inom vegetabiliesektorn.är Den
odlade arealen minskade direkt efter den ekonomiska omvälvning-

i början 1990-talet därefter återhämtninghar skett.en av men en
Normalt har Rumänien balans spannmålsområdet torkamen
under har lett till importbehov.1996 har åter1997 Rumänien blivit

spannmål. Solrosor den viktigaste oljeväxtgrö-exportörer ärav
dan, det förekommer odling sojabönor. Odlingen harävenmen av
ökat kraftigt under de åren och landet har förhållan-senaste ettnu
devis exportöverskott vegetabiliska oljor. Sockerbetsod-stort av
lingen har minskat kraftigt och omkring 50 det inhems-procent av
ka behovet måste importeras. Grönsaksodlingen har minskat kraf-
tigt de åren. Tidigare exporterade Rumänien kvanti-senaste stora

grönsaker till f.d. Sovjet. Bortfallet denna marknadteter harav
inte kunnat tillbaka håll. Fruktodlingen har varit kon-tas annat
kurrenskraftigare och produktionen har kunnat hållas uppe.

Rumänien tradition förhållandevisär producent vin,storav en av
nivåungefär i med Portugal och Tyskland. Produktionen föll till-

baka i början l990-talet återhämtninghar skett tillmen nu en
nivåer under 1980-talet. Rumänien ärsamma nettoexportörersom

vin, bl.a. till Tyskland, USA och Storbritannien.av

Animalieproduktionen har hittills återhämtatinte sig till skillnad
från flera vegetabilieproduktema. Minskningen har fortsattav men
takten har bromsats deNär statliga jordbruken avveck-storaupp.
lades tvåhar olika former animalieproduktion uppstått, delsav

privata bolag intensivmed produktion, smådelsstora enskilda
jordbruk med produktion for närmarknaden. Rumänien har av
tradition såväl levande slaktdjur förädlade animali-exporterat som
eprodukter. En del denna skedde dock intestor exportav
marknadsmässiga villkor. sambandI med den kraftiga produk-
tionsminskningen i början 1990-talet fick Rumänien införa ex-
portförbud för animalieprodukter för klara försörjningenatt av
hemmamarknaden. Försöijningen balanserad och för-är nu mera
buden har kunnat bort.tas
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imdustrisektor medRumäniens viktigasteLivsmdelsindustrin är ca
Mjölk, kött, sockerproduktionsvärdet.de totala15 procent av

puroduktema. Livsme-vegetabilisk olja de enskilt viktigasteoch är
regimenden förradelsindustrin i Rumänien byggdes undezrupp

eñterfrågan fanns.efter Detpolitiska beslutefier än varsnarare
regi-många småt i olikai enheterindustrin utspriddinnebar att var
låg.produktivitetenarbetsintensiva ochIndustriema äräroner.

nödvändiga. Privatiseringar-därföri industriledetInvesteringar är
gått långsamt. finns dock exempelhittills Dethar ut-storana

konfekctyrindustrin.iinvesteringar gjorts, bl.a.ländska som

världensbörjan 1900-taletunderRumänien störstaent avavvar
världskriget Rumänienspannmålsexportörer. andra blevEfter en

fd. Sovjet. ekonomiskalivsmedel till Denviktig leverantör av
reducerade livsmedlens bety-1980-taletomvälvningen i slutet av

åren harhandeln. ÅDeför den rumänskaytterligaredelse senaste
dten viktigaste handel-varit nettoimportörer.landet EU är numera

gåir till länderna iandelbetydande ävenexportenspartnem, aven
Mellanöstern.

rumänsksa jordbrukspolitiken.reform dengenomfördes1990 en av
jordbrukspolitikten fortfarandesyftet medhuvudsakligaDet är att

till jordbruketStödetkonsumentpriserna.hålla ges numeraner
krediter långtill och sikt.möjlighet kortheltnästan genom

omfattning. finnsMarknadsregleringarna Detmycket ringaär av
flertal jord-pritis förmöjlighet fastställa lägsta ettatt ett garanterat

möjlighet endastibruksprodukter praktiken har denna ut-men
åren.denyttjats för mjölk, griskött, fjäderfakött och senastewete

världsmarknadspriset.pris baserasDetta

privatiseraockså syfiegenomförtshar landreform iDet atten
enskildatillåtas dock dejordbruket. gällande lagstiftningP.g.a.

smêå majarealer.fortfarande endast 1997jordbrukama bruka Iatt
åkcermark till hek-maximigränsen för privathöjdes ägande 200av

ägoförhållanden milj inte haroklara beräknas 0,5P.g.a. atttar. av
brukats under 1996
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ÄgostrukturTabell 1 i det rumänska
jordbruket

Ägandeform Antal företag Areal, ha Genomsnittsareal,
ha

Enskilda jordbrukare 3 480 400 8 353 000 2,4
Familjejordbruk 13 800 5451 000 112,0
Privata bolag 4 000 1 784 000 446,0
Statliga 622 1 338 000 2 130,0

Källa: U-kommissionenE

Sammanfattning

Rumänien har sin storlek möjlighet bli betydandeatt ettgenom
jordbruksland. De naturliga förutsättningarna goda for fleraär

såvälprodukter, bulkprodukter specialprodukter, och landetsom
har relativt till viktiga marknader. ekonomiskSvagnära stryka i
nuläget Pådock utvecklingen tid. siktgör bedöms utsikteratt tar

goda for Rumänien bli jordbrukspro-nettoexportörerattvara av
dukter. Spannmål specialprodukteroch arbetsintensiva torde vara
de produkt där konkurrenskrafiigt.Rumänien snabbast kan bli
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SlovenienG.

CÖE-ländema befolk-räknat efierminstaSlovenien detär näst av
uppgår miljo-till knappttotala befolkningen 2ningsmängd. Den

Sloveniental, kommeruttryckt i absolutaRäknat eñer BNP,ner.
capitaSlovenien har den klart högsta BNPfemte plats. per

CÖE-ländema. lägsti med BNPJämfört med länderna EUbland
såSpanien skillnaden intePortugal ochGrekland, är stor.

desituationen i Slovenien har förbättratsekonomiskaDen senaste
infla-och fallandeåterspeglas i bl.a. stigandeåren vilket BNP

varit mindreUtvecklingen i Slovenien har docktionstakt. gynnsam
och Polen.i Tjeckienän t.ex.

liten roll i den totala eko-i Slovenien spelarJordbrukssektom en
uppgår till mindreandel den totala BNPnomin. Jordbrukets änav

CÖE-länder.minst samtliga Exportenvilket5 ärprocent avav
ocksåhandeln vilketden totalalivsmedel 5 ärutgör procent avca

CÖE-länder. vidgat perspektiv medisamtliga Settminst ettav
arbetskraftsbuf-betydelse, turism,till landsbygdenshänsyn tagen

jordbruket betydelse.dockfert, har störreenm.m.

påverkats lika mycketi Slovenien har inteJordbruksproduktionen
CÖE-andraomvälvningen i de flestaekonomiskaden somav

CÖE-länder förskjut-det skettövriga harländer. likhet medI en
från till vegetabilier.ning animalier

CÖE-länderåkerarealen samtliga medminstaSlovenien har den av
spannmål-utnyttjas förOmkring hälften arealenha.milj0,24 avca

ungefärsjälvförsörjande tillsodling. Slovenien 50 procent.är
hållas underoförändradhar i kunnatHektaravkastningen stort sett

Avkastningsnivån genomsnittet förligger underjustl990-talet.
speci-förhållandevis viktig gröda,tidigare varitPotatis harEU. en

spannmål dockfoderändamål. importskydd för harMinskatellt för
gått Sockerbetsodlingenpotatisodlingen tillbaka.lett till äratt av

behov.täcker landetsomfattning ochliten 50 procentca av
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Humle viktig frånexportprodukt Slovenien. Omkringär 90en
produktionen ländernaAv inom detEUprocent exporteras. ärav

bara Tyskland och Storbritannien har produktionstörresom av
humle Slovenien. Vinproduktionen i Slovenien har ökat deän se-

åren. viss delEn produktionen Grönsaks- ochnaste exporteras.av
fruktproduktionen småarealmässigt produkter. förekom-Detär

viss ñukt, främst äpple.exportmer av

Animalieproduktionen har minskat under 1990-talet, dock med
undantag för grisköttsproduktionen. ochNöt- fjäderfakött har fått
minskad betydelse beroende exportmarknadema i det fornaatt
Jugoslavien har Slovenien har exportöverskott mjölkstängts. av
och tjäderfákött medan importerar griskött och nötkött.man
Mjölkproduktionen bedrivs till delen små privata jord-största av
bruk medan ljäderfa- och grisköttsproduktionen koncentreradär
till företag.större

Livsmedelsindustrin i Slovenien förhållandevis väl struktureradär
kapacitetsutnyttjandet lågt. det7 totalaär procentmen av pro-

duktionsvärdet i industrisektom frånkommer livsmedel.

Jordbruksprodukterna har liten betydelse för Sloveniens totala
handel. Totalt har Slovenien betydande handelsunderskottsett ett
för jordbruksprodukter. Tidigare nötkött och le-exportenvar av
vande djur betydelse. Numera Slovenien nettoimportö-stor ärav

Pådessa produkter. år har kvalitetsvin fåttexportrer av senare av
ökad omfattning. forna JugoslavienDet fortfarande den vikti-är

handelspartnem vad gällergaste export.

Slovenienhar ägostruktur skiljer sig frånmarkant de flestaen som
andra COE-länder. Omkring 90 arealen brukas pri-procent av av

jordbrukare återstodenmedan brukas statsägda jordbruk.vata av
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Ägostrukturen i jordbrukslovensktTabell l

Ägandeform Areal, Genomsnittsareal,Antal
hektar hektarföretag

Privata 156 500 185 000 1.2
Statliga 236 62 000 262

Källa: E U-kømmissionen

överföra statligt ägda jordbrukSlovenien har fattat beslut attom
pri-kooperativt ägande. Regler maximerar hurtill storaett som

fårjordbruk ska bort.tasvata vara

med administrativt beslutade priserSlovenien tillämpar ett system
Marknadsprisema i Slovenienansluter till EU:snära system.som

CÖE-ländema och i vissa fall högre ibland de högsta änär enav
livsmedelsindustrin kre-del EU-länder. Jordbruket och ävenges

stödåtgärdviktig direktbidrag för utjämnaditstöd. En är attannan
olika regioner. Omkringproduktionskostnadema mellan 14 pro-

områdentillbudgeten gick stöd med1996 sämrecent pro-av
har vinodlingenduktionsforutsättningar. stöd bl.a. iDessa gynnat

Slovenien.

Sammanfattning

ekonomin i Slovenien. LandetsJordbruket spelar liten roll for na-
medför begränsadeturliga förutsättningar för jordbruksproduktion

storlek innebärmöjligheter till expansion. Landets ringa att pro-
någonfor specialprodukt, spelar litenduktionen, med undantag

roll totalt sett.
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H. Estland

CÖE-ländemaEstland det minsta räknat efterär befolknings-av
mängden, Slovenien har dock mindre åkerareal. Estland haren

CÖE-ländema.minst BNP, uttryckt i absoluta tal,även BNPav
capita dock högst i Estland jämfört med de övrigaär baltiskaper

länderna. Ekonomin i Estland försämrades i början 1990-talet
följd den ekonomiska omvälvningen. harDet docksom en av

kunnat konstateras förbättring i den estniska ekonominen men
den gått långsammarehar vad hade förväntats. Jordbru-än som
kets andel total uppgårBNP till 8 vilket lika medprocent ärav ca

CÖE-länder.medeltalet för samtliga Jämfört med övriga baltiska
länder jordbrukets betydelse för någotBNP lägreär i Estland iän
Lettland och Litauen. Andelen sysselsatta inom jordbruket för-är
hållandevis låg med vilket13 betydligt underprocent, ärca ge-

CÖE-länderna.nomsnittet för

Åkerarealen i Estland uppgår till knappt milj ha.1 Omkring 0,3
milj ha beräknas ligga outnyttjad bl.a. beroende oklara ägan-
deförhållande.

Vegetabilieproduktionen i Estland har traditionellt varit inriktad
försörja animalieproduktionen med foderprodukter.att Minskande

animalieproduktion har dock lett till foderproduktionen fåttatt
minskad betydelse och odlingen rågoch har ökat. Kvali-veteav

den estniska brödsäden har dock varit vilketteten har lettsvag
till problem för kvarn- och bageriindustrin. Estland har importerat

30 den inhemska förbrukningen minskadprocent ani-ca av men
malieproduktion har lett till minskat behov. Hektaravkastningen är
låg jämfört med liggerEU högt jämfört med de andra f.d.men
Sovjetrepublikema. Det spannmålen odlas detmesta stor-av av
skaliga jordbruket. Potatisodlingen till del inriktadär stor mot
fodersektom. Frukt- och grönsaksproduktion spelar liten roll to-
talt betydelsefull för självhushållningen.sett är Produktionenmen

låga arbetskostnader det saknas f.n. fungerandegynnas av men
marknadskanaler.
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sovjetiska tiden det estniska jordbruket inriktatUnder den motvar
Moskvaområ-animalieprodukter till Leningrad- ochatt exportera

lågaAnimalieproduktionen stöttades Sovjetdenena. av genom
ekonomiskapriser foder och andra produktionsmedel. Den

omvälvningen och ländernas frigörelse i början 1990-talet inne-
bar produktionen ñck till världsmarknadspris ochavsättasatt att

tidigare exportmarknaderna omgärdades med tullmurar.de Detta
resulterade i produktionen minskade med 50änatt procent.mer

Mjölk den viktigaste produkten i det estniska jordbruket. Av-är
kastningsnivån förhållandevisfortfarande god jämfört med and-är

CÖE-länder minskning har skett med 10-15trots attra en pro-
bådeEstland och mjölkpulver. Köttproduk-smörcent. exporterar

nårtionen har minskat kraftigt och landet inte full självför-numera
spannmålsbaserade ocksåsörjning. animalieproduktionen harDen

minskat bl.a. beroende tillförsel billiga fodermedel haratt av
upphört.

jordbruksprodukter relativtHandeln med spelar roll förstoren
estniska ekonomin. Landets geografiska innebärden läge detatt

transitland.har betydelse Mjölkprodukter de viktigasteären som
tidigare förekom betydande kött. Detexportvarorna, exporten av

går till Ryssland. minskade direktExportenexportenmesta av
återefter självständigheten har ökat. ochEU- EFTA-men nu

viktigaste spannmålländerna de importörerna. Socker och deär är
viktigaste importprodukterna. Totalt Estlandhar mycketsett ett

jordbruksområdet.handelsunderskott Inhemskt produce-stort
rade kan f.n. inte konkurrera med billig ofia subventioneradvaror
import.

förhållandeLivsmedelsindustrin i Estland viktig i till landetsär
övriga näringsliv. Omkring landets totala industri-15 procent av

frånproduktion kommer livsmedelssektorn. viktigasteDe varuom-
rådena mejeri, kött, fisk och tobak. Dryckesindustrin fis-ochär

årenkindustrin har ökat sin produktion de medansenaste t.ex.
fodermedelsindustrin har förlorat sin produktion.75 procentca av
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Privatiseringen gåtthar snabbast i mejerisektom medan utveck-
lingen gått långsammare i kvarn- och slakteribranschema. dennaI

basindustrier har ofta producentkooperativ gåtttyp av som nya
konsumentorienteradI livsmedelsindustri har det före-ägare. mer

kommit utländska företag gått in. Som exempel kanatt nämnas att
finskt konfektyrföretag har köpt bageriföretag ochett ett att ett

svenskt och finskt bryggeri tillsammans har köpt detett största
estniska bryggeriet. estniska livsmedelsindustrinDen har i nuläget
svårt klara kvalitetskrav.EU:s ñnns inte någotDet slakteriatt som

godkänt för till EU.är export

Estland har efter självständigheten valt föra mycket liberalatt en
handels- och jordbrukspolitik. innebär iDet praktiken det inteatt
finns något gränsskydd för jordbruksprodukter någraeller direkta

till jordbruket.stöd viktigasteDet instrumentet för jord-stödjaatt
bruket krediter för bygga små ochär medel-att attgenom ge upp

företag. Under den tiden har det framförts frånkritikstora senaste
främst producenthåll den liberala politiken. Under höstenmot

ska det estniska1997 parlamentet diskutera införandet im-av
porttullar. Griskött den ligger till förär närmast attvara som om-
fattas tullskydd.ettav

Omkring 30 arealen brukas de tidigare kollektivtprocent av av
ägda jordbruken. Vissa dessa övergåtthar till kooperativtav
ägande medan andra delas småi privata jord-är väg att upp
bruk. finnsDet omkring privata jordbruk20 000 med medela-en
real hektar. Totalt brukar20 dessa företag 25 procentca ca av
arealen. finns småDet antal husbehovsjordbruk inteett stort som

lagligt registrerade. Medelarealen dessa jordbrukär 2är ca
hektar.
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Ägostrukturen iTabell 1 det estniska
j rd b ket0 ru

Ägandeform Andel åker-av
arealen, procent

Privata 70
Kooperativa 29
Statliga l

Källa: U-kammissionenE

Sammanfattning

CÖE-länderEstland det minsta samtliga och spelar därförär av
liten roll totalt för EU-marknaden. Landets geografiska lägesett

de naturliga förutsättningarna för jordbruksproduktiongör att är
förhållandevis animalieproduktionDen byggdesstorasvaga. som

under den sovjetiska tiden hade sin grund i den tidens plane-upp
konomin. svårttorde bli för återDet Estland nåkunna deatt upp
volymer då producerades. Mjölk torde den viktigastesom vara
produkten för det estniska jordbruket i framtiden.
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Lettland

CÖE-ländemaLettland det tredje minsta räknat efter befolk-är av
ningsantalet. Räknat efter total LettlandBNP minst endastär näst
Estland har lägre BNP och landet har den fjärde lägsta
BNP/capita. Lettland drabbades tillbakagång i ekonomin iav en
början 1990-talet, i samband med självständigheten. harLägetav

stabiliserats uppgångoch kan under Jämfört1996.noterasnu en
med de övriga baltiska länderna har Lettland den högsta arbetslös-
heten.

Knappt 10 total kommer frånBNP jordbruket vilketprocent årav
CÖE-ländema.ungefär lika med genomsnittet för

åkerarealentotalaDen i uppgårLettland till milj ha.1,7 Om-ca
kring 20 arealen beräknas obrukad bl.a. beroendeprocent av vara

oklara ägandeförhållande.

lettiska jordbruketDet under den sovjetiska tiden inriktat påvar
producera animalier. Denna produktion i första handatt var av-

sedd för den sovjetiska marknaden. handelnP.g.a. med Ryss-att
land har minskat har spannmålsodlingen gått kraftigt. Jämförtner
med har arealen minskat1990 med 1/3. specielltDet odling-ärca

fodersäd har minskat. Produktionen ocksåhar minskaten av som
beroende hektaravkastningen har sjunkit. Lettland fortfa-att är
rande nettoimportörer spannmål. Potatisodlingen ganskaärav
omfattande i Lettland hektarskördama låga jämfört medärmen

förekommerEU. Det sockerbetsodling i Lettland.även Den egna
produktionen täcker 1/4 den inhemska konsumtionen. Avca av
tradition spånadslinodlas i Lettland, det dock begränsadeär area-
ler utnyttjas. Grönsaks- och fruktodlingen bedrivs till störstasom

smådelen familjeföretag. Avsaknaden fungerande mark-av av
nadskanaler har begränsat möjligheterna till handel med dessa
produkter. Fruktodlingen goda naturliga förutsättningargynnas av

lågaoch kostnader.
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Betydelsen animalieproduktionen i det lettiska jordbruket harav
minskat under 1990-talet följd självständigheten frånsom en av
Sovjet. Mjölkproduktionen för 20 denprocentsvarar nu ca av
totala jordbruksproduktionen. Produktionen har minskat med ca

de åren50 beroende på såväl minskat koantalprocent senaste som
minskad avkastning. Landet har fortfarande visst överskott, tillett

delen tillstörsta Ryssland.smör, harDet varitexporterassom
svårt för Lettland till Västeuropa beroendeatt exportera svag
kvalitet. Som följd mjölkproduktionen har minskat haratt ävenav
köttproduktionen gått Lettland fortfarandeär nettoexportörerner.

Ävenkött, det säljs till Ryssland. för denna produkt harmestaav
svårtdet varit etablera sig marknader. spannmåls-Denatt nya

baserade animalieproduktionen har de åren rnissgynnatssenaste av
stigande foderpriser. Lettland nettoimportörerär numera av
griskött.

Livsmedelsindustrisektom i Lettland inriktad mejeri-, slak-är mot
teri- och kvarnindustri. Industrin i Lettland lider överkapacitetav

lågoch produktivitet. harDet genomförts privatiseringar i samtli-
industrigrenar. Utvecklingen har gått snabbast i mejeri-, slakte-ga

ri- och bagerinäringarna. Under har1997 svenskt företag köptett
sig i Lettlands kvarn. Ett svenskt företagstörsta sedanannat är

några etablerade i potatisstärkelseindustrin. 44 in-procent av
dustriproduktionen i Lettland kommer från livsmedelssektorn.
Textilindustrin viktigast med drygtär näst 10 procent.

Utrikeshandel med jordbruksprodukter har traditionellt varit av
betydelse för Lettland. situationenDenstor uppstodnya som

i.o.m. självständigheten har inneburit kraftiga förändringar. Ex-
har minskat medan importen har ökat vilket harporten lett till att

Lettland nettoimportörer livsmedel.är Det mesta exportenav av
går fortfarande CÖE-länder.till Ryssland till vissa andraävenmen

kommerImporten till fråndelen Mjölk-EU. och köttpro-största
dukter de viktigasteär medan socker, frukt ochexportvarorna
drycker de viktigaste importproduktema.är
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jordbruket främst gränsskydd. bered-Stödet till Avutgörs ettav
spannmålvissa kvantiteter vilket ocksåskapsskäl köper staten

visst prisstöd. Jordbruket olika former direktstöd.ett gesger av
subventioner till diseloljakan ske stöd till avelDet samtgenom

spånadslin.tilloch förädling. Stöd odlingen Jordbru-ävenges av
tillhandahållaomfattas olika för krediter.ket även attprogram

åkermark årenPrivatiseringen besvärlig de första efterav var
självständigheten beroende komplicerad lagstifining. Det se-

året har dock förändringarna i påskyndats.ägostrukturennaste

StrukturenTabell i det lettiska jordbruket1

företag AndelTyp arealen, Medelareal,av av
haprocent

Statliga företag 2 315
Familjejordbruk 47 12
Kooperativt ägda 13 397
Husbehovsjordbruk 38 2

Källa: U-kommissionenE

Sammanfattning

Lettland i likhet med Estland mycket litet land och be-dessär ett
tydelse den marknaden därför mycket begrän-ärgemensamma
sad. Jordbruket i Lettland under den sovjetiska tiden helt in-var
riktat producera animalieprodukter relativt begrän-P.g.a.att av

naturligasade förutsättningar torde jordbruket i Lettland inte
någonkomma bli betydelse totalt det fi-P.g.a.störreatt sett.av

svårtnansiella läget har Lettland hand byggaatt ettegen upp
åren.expanderande jordbruk inom de Mjölk torde blinärmaste

den viktigaste i framtiden.produkten
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Litauen

åkerarealenfolkrikaste det till dedet ochLitauen störstaär av
capita samtligaLitauen har lägstbaltiska länderna. BNP per av

CÖE-ländemaCÖE-länder. harbara LitauenDet är som av en
lägreBNP/capita l 000är ecu.som

kraftigt efter självständighetenekonomin föll tillbakalitauiskaDen
med 1/3. Tillba-från Sovjet. Mellan och minskad1992 BNP1991

kagången bortfallet den sovjetiskai ekonomin beror främst av
påbörjadesstigande energipriser. vissmarknaden 1994samt en

återhämtning forstärkts. Litauen har f.n. dendäreñer harsom
baltiskasnabbaste tillväxten de tre staternaav

från jordbruksproduktionen vilkethärrörBNPDrygt 9 procent av
CÖE-ländema.något Andelen syssel-genomsnittet foränär mer

uppgår någottill det högrei jordbruket drygt 20 ärprocent,satta
CÖE-ländema. Jordbruket spelar därigenomgenomsnittet forän

roll den lituaiska ekonomin.fortfarande betydande foren

Åkerarealen uppgåri Litauen till miljoner hektar, det2,3 mot-ca
CÖE-ländema.åkerarealenden totala i5 procentsvarar ca av

Vegetabilieproduktionens andel den totala produktionen harav
åren minskande animalieproduk-ökat de beroendesenaste en

tion.

Spannmålsodlingen den odlade arealen i50 procentupptar ca av
Spannmålsodlingen något åren. Låghar ökat deLitauen. senaste

insatsmedel medfört avkastningsnivånanvändning har sjun-attav
frånkit t/ha till t/ha. Minskat behov fodersäd har2-2,53ca ca av

spannmål.till Litauenlett Svagär nettoexportöreratt numera av
brödspannmål.import Potatisodlingenkvalitet kräver dock viss av

avkastningsnivån låg jämförtomfattande EU. Enär är stormen
foderändamål.del skörden används for Oljeväxtodlingen,av raps,

åren.minskat under de naturliga förutsättningarnahar Desenaste
oljeväxtodling mindre vilketfor lederär gynnsamma

7 17-1371
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lågatill hektaravkastningar och de odlas har ol-sorter som svag
jekvalitet. finns frånDet Litauen utveckla oljeväxt-strävan atten
odlingen. Sockerbetsodlingen i Litauen normalt detmotsvarar
inhemska behovet socker. Effektiviteten såväli odlarledet iav som
industrin förhållandevis låg vilket återspeglas i högt tull-är ett
skydd. Frukt- och grönsaksodlingen liten omfattning. Tillär av

delen sker produktionen små enheter inriktadestörsta ärsom
användning eller försäljning den lokala marknaden.mot egen

Problem med kvaliteten begränsar kort sikt möjligheten till
expansion. naturliga förutsättningarna,De speciellt för bärodling,

dock goda. Av tradition har Litauen odlat spånadslinär ut-som
nyttjas i den inhemska textilindustrin.

Animalieproduktionen i likhet med övriga baltiska länder, do-är,
minerande i det litauiska jordbruket. P. det läget gentemotg.a. nya
Ryssland har produktionen minskat kraftigt Litauen fortfa-ärmen
rande animalieprodukter. Mjölkproduktionennettoexportörer av

den viktigaste produktionsgrenen i Litauen. Produktionen harär
dock minskat med jämfört50 med början 1990-procentca
talet. Orsaken till detta dels Rysslands betydelseär att som ex-
portmarknad har minskat, dels de kollektivjordbrukensatt stora
besättningar har smådelats i privatägda enheter. 50 procentupp

antalet mjölkkor finns i besättningar med mellan mjölkkor.1-4av
Litauen fortfarande mjölkprodukter.är Nöt-nettoexportörer av
köttsproduktionen har minskat följd mjölkproduk-attsom en av
tionen gått Tidigare exporterade Litauen omkring 1/3ner. av pro-
duktionen till Sovjet, landet nettoimportör.ärnumera

Mejeri-, kött- och ñskeindustrin de viktigaste inomär grenarna
den litauiska livsmedelsindustrin. Industrin kännetecknas lågav
teknisk lågstandard och produktivitet. Privatiseringsprogram för
livsmedelsindustrin har genomförts. förstaI erbjödsett steg pro-
ducenterna förtur livsmedelsindustriema intressetöveratt ta men
har varit begränsat. andraI har andra investerareett ävensteg
bjudits in, däribland utländska. Konkurser har varit vanliga bland
de företagen. Minskad råvaruproduktion innebär ävenattnya
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måste Livsmedel den viktigaste in-industriledet krympa. är
totala produktionsvärdet idustrigrenen med 1/3 detänmer av

nårindustrin. Oljeindustrin och textilindustrin tillsammans tillupp
storlek.samma

bådeRyssland den viktigaste handelspartnem för Litauen vadär
årgäller import och EU-marknaden har under blivitexport. senare

viktigare ochallt för och25 procent exportensvarar numera ca av
importen. Under Litauen nettoimportö-30 1996procentca av var

livsmedel.rer av

iviktigaste instrumentet den litauiska jordbrukspolitikenDet är
importtullarna. Efter den ekonomiska omvälvningen behöll1991
Litauen statliga priskontrollen.den Efter successiv nedtrapp-en

genomfördesningen fullständig aweckling först 1995. Deten
finns dock kvar adrninistrerade priser för spannmålbl.a. och
mjölk. På mjölkområdet betalar pristillägg under för-staten ut ett

mejeriernautsättning betalar fastställt minimipris. Påatt ett
spannmålsområdet visst minsta pris förgaranterar staten ett en
viss kvot. Omkring hälften budgeten används till prisstöd. Sta-av

stöd i form krediter till jordbruket. Staten ock-äventen ger av ger
så tillstöd bl.a. investeringar i maskiner och bidrag till in-nya
frastrukturen.

Litauen har i likhet med övriga baltiska länder genomfört pri-en
åkermarken.vatisering Arbetet har inte gått fram lika snabbtav

i de övriga länderna. Omkring arealen brukas35 procentsom av
fortfarande kollektiva jordbruk. Medelarealen de pri-storaav

jordbruken lägre i de övriga baltiskaär änvata staterna.
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Ägostruktur litauiskaTabell 1 i det

jordbruket

Ägoslag Antal Andel Medelarealav
arealen, hektar%

Statliga 2 557 32,5 430,0
Privata jordbruk 134 600 34,0 8,5
Husbehovsjordbruk 396 000 25,0 2,1
Övrigt 693 600 8,5 0,5

Källa: U-kommissionenE

Sammanfattning

Litauen det de baltiska länderna och det land deär största av av
har de bästa naturliga förutsättningarna for jordbrukspro-tre som

duktion. finns möjlighet för Litauen kunnaDet expandera jord-att
bruket, det gäller inte minst for specialodlingar. ocksåtordeDet

fårinnebära vegetabilieproduktionen tyngd i framtidenstörreatt
förhållandevisjämfört med animaliema. marknadsorienteradEn

jordbruket kan Litauen möjlighet inför framtiden. Detsyn ge en
investeringarkrävs dock i industrin har problemstora storasom

lågmed överkapacitet och kvalitet fardigvarorna.
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SpannmålA

Allmän översikt

Spannmål den ledande vegetabilieproduktenär i merparten av
CÖE-ländema. de flestaI länderna spannmålenupptar änav mer
hälften den odlade arealen. normallägetI det bara Ungernärav

betydande spannmålsexportör.är Rumänien ochsom en mer
Tjeckien har också vissa spannmålsöverskott. Avkastningsnivån är
omkring 60-70 avkastningsnivå.EU:sprocent av

Spannmålsproduktionen har minskat förhållandevis mindre jämfört
med de flesta andra produkter under de åren. ocksåDetsenaste är
i spannmålssektom produktionen återhämtathar sig snabbast.som

Spannmål de produkter kräverär minst insats olikaen av som av
former produktionsmedel. första handI krävs gödselmedel ochav
bekämpningsmedel för kunna höja avkastningsnivån. Det krävsatt

specialmaskiner och kan säljas i relativt obearbetad form.varan
Kvalitetsproblemen för spannmålsprodukterna bör jämförel-vara

små.sevis förädladeDe spannmålsproduktema försom exponeras
konsumenten, mjöl, bröd mfl. regel bara för-ärgryn, svagtsom
knippade med den ursprungliga spannmålsråvaran.

Ungern har sålt Östeuropatradition sitt spannmålsöverskott tillav
och speciellt till forna Sovjet. Landets geografiska läge är gynn-

för till just dessa marknader. framtidensamt Iexport behovetär
dessa marknader svårbedömt eftersom importbehovet där har

minskat. Om animalieproduktionen återhämtakan sig finns dock
fortsatta möjligheter till till dessa marknader. frånExportexport
Ungern till andra marknader, Nordafrika och Mellanösternt.ex.
missgynnas eftersom det saknas möjligheter till direktleveranser
med fartyg. Ungern kan därför svårt konkurrera med deatt

spannmålsexportörerna inomstora EU.
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till direktleveranser medbättre möjligheterRumänien har däremot
någotRumänien bedöms dock intetill flera marknader.fartyg

åren.exportöverskott under de närmaste

små spannmålkvantiteter ochSverige importerar mycketnumera
CÖE-ländema.spannmålsproduker från har gjortSvenska kvamar

frånkvalitetsundersökningar bl.a. förvissa Ungern attveteav
tillräckligt bra för den svenska marknaden.ärutröna varanom

förhållandevisvissa kvantiteterSverige storaexporterar spann-
CÖE-länderna,mål främst Polen och de baltiska länderna.till

förhållandevisfrämst handelshus och detHandeln sker ärgenom
få svenska handeln och köparsidan.direktkontakter mellan den

ordbrukspolitiska scenarierJ

Marginella förändringar CAPav

CÖE-regleringssystem innebär detTillämpas nuvarandeEU:s att
föremålspannmålsproduktion kommer förländemas att vara reg-

träda, direktstöd, exportbidragleringar utbudskvotering ochsom
Hanteringen direktstöden kommer speci-intervention. attav vara

spannmålsområdet.betydelsefullt direktstödellt De som ges
årsför CAP-reform syftar till kompenserainom 1992 attramen

igjorda prissänkningar. Vid jämförelse mellan prisernaför EUen
CÖE-länderna CÖE-finner priserna lägre ioch ärattman

årsde motiv gällde för beslut skulleländema. Med 1992som
CÖE-länderna någotinte berättigade till direktstöd. AgendaIvara

CÖE-länderna åtminstone övergångsperiodenunder2000 sägs att
något direktstöd.inte ska

CÖE-länderna blir berättigade till arealstöd kommer reglernaOm
CÖE-för beräkning stödet betydelse föratt storvara avav

avkastningsnivåer skaHistoriska arealer och enligtländema. nu
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gällande regler användas vilket CÖE-ställer till med problem för
ländema. Produktionen har minskat kraftigt under 1990-talet vil-

CÖE-ländemaket skulle ställa i situation dessaän sämreen om
läggs till förgrund stödet.

Osäkerhet hanteringen CÖE-direktstöden kan leda tillom av att
ländema får svårt utveckla sin spannmålsproduktionatt Risken är
uppenbara kan drabbas konkurrensnackdelatt man gentemotav en
EU-ländema.

prissänkningEn i enlighet med vad föreslås i Agenda 2000som
CÖE-ländematorde i forsta hand efiersom redan igynna man

nuläget i princip producerar världsmarknadsprisnivå. måsteEU
däremot åtgärdervidta Ävenför sin produktion.att anpassa om
prissänkningar genomförs torde införandet EU:s politik innebä-av

CÖE-ländemaprisnivån i skulle stigaatt vilket skulle missgynnara
livsmedelskonsumentema.

Detta skulle leda till länder med förhållandevisatt förutsätt-svaga
ningar för spannmålsodling inom EU-15 ligger produk-närasom

CÖE-ländemationsområden i oförändrad politikgynnas av en
undgår importkonkurrensatt skullegenom man som annars upp-

stå. Exempel sådana områden kan Skandinavien ochvara norra
sydöstra delarna EU. De exportorienterade länderna inom EU-av

i fortsättningen15 CÖE-ländemamöjlighetäven förse medges att
spannmål. Det i första hand Frankrike, Storbritanniengynnar
Tyskland och Danmark Sverige.ävenmen

Fullständig libera1iseringav CAP

CÖE-ländemas pris ligger f.n. i de flesta fall världsmarknads-runt
prisnivån. anpassningEn EU:s stödpriser till världsmarknads-av

CÖE-ländemaprisnivå skulle möjlighet konkurrera likage att
villkor CÖE-ländemamed nuvarande EU-länder. har fördel attav
kostnaderna lägre medan nuvarandeär EU-länder måste vidta
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situation. alternativsig tillåtgärder for Dettaatt anpassa en ny
några utbudsbegränsningarockså finnsdet inteinnebär att som

håller tillbaka Osteuropa.

reformeringSuccessiv CAPav

övergångsåt-gällersuccessiv reformeringalternativet medI att
så kan smältastillämpas marknadernagärder ska att samman.

åtgärden nedtrappningviktigastedenEU-15För avvara ensynes
uppnås världsmarkna-så kontakt kan medinterventionspriset att

också successivt kan avveck-exportbidrageninnebärden. Det att
CÖE-ländema denskallEñersom EU-15las. möta gemen-

konkurrensskälgränshinder detmarknaden utan synes avsamma
bibehålla Altema-arealbidragen.möjligheter forinte ñnnas EU att

nivåer tillskullenuvarandearealbidragettivet ävenatt ges
CÖE-ländema svårt tänkabudgetskältorde inte minst attvaraav
sig.

CÖE-ländema övergångsåtgärdema inriktasbörFör mot att ut-
förbätt-förbättrade odlingsmetoder,veckla sektorn bl.a. genom

minstmarknadsmedvetande intei industrin och ökatringar
exportsidan.
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B. Oljevâxter

Allmän översikt

CÖE-ländemaOljeväxtodlingen har ökat i flera under deav se-
åren till frånskillnad de flesta andra grödor. Ledandenaste olje-

växtproducenter i området Ungern solrosor, Polen raps,är
Rumänien solrosor. Dessa länder har normalt exportöverskott av
oljeväxtfrö och vegetabiliska oljor. Sverige har importerat helen
del rapsfrö från Polen under de åren. Importen har funge-senaste

bra och kvaliteten fröet har varit fulltrat acceptabel.

Oljeväxter i likhet med spannmål grödaär kräver förhål-en som
landevis små investeringar. Odlingen kan dessutom ske imed stort

maskiner för spannmålen. naturligasett De förutsätt-samma som
ningarna för oljeväxter dessutom förhållandevisär goda i dessa
länder. baltiskaDe länderna under den sovjetiska tiden integavs
något utveckla sin oljeväxtodling eftersom jordbruketutrymme att
helt inriktades animalieproduktion. I land Litauenmot ett som
skulle det finnas förutsättningar utveckla oljeväxtodlingen.att

Oljeväxtema kan antingen säljas frö eller i form förädladesom av
produkter. betydligtDet enklareär exporthandelatt starta upp en
med frö jämfört med de bearbetade produkterna. Vid handel med
frö det viktigt med fungeradeär och dettransportapparaten att
finns lagringsutrymme. Motsvarande utrustning används försom
spannmål kan användas vid handel med oljeväxtfrö.även

förädladeDe produkterna kräver betydligt insats. Fram-störreen
ställningen vegetabilisk olja kapitalintensiv och det krävsärav
yrkeskunnig personal vid anläggningarna. Med de fabriker som nu

CÖE-ländemafinns i finns möjlighet tillverka lågförädlade ol-att
jor, råa oljor. Mera högförädlade produkter har problem medman

fram. Ett exempel detta det inte gåratt tillverkaär att att
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beståndsdelar frånmargarin i Polen vissa importerasutan att t.ex.
EU-ländema.

dådel investeringar i branschen företrädesvishar skettDet en men
tillverkar konsumentprodukter. deti industrier P.g.a. storasom

kapitalbehovet i basindustrin har intresset varit mindre. deInom
CÖE-ländernaåren igånginte kunna komma5-10närmaste synes

någon produktion förädlade produkter kan konkurre-med av som
EU-marknaden.ra

ordbrukspolitiska scenarierJ

Marginella förändringar CAPav

oljeväxtornrådet råvarule-Nuvarande reglering omfattar enbart
Stödet till oljeväxtemadet. i form arealstöd baserasettges av som

avkastningsnivåer.historiska arealer och Stödet att ut-avser
åsyftad prisnivåjämna prisskillnaden mellan inom och prisetEUen

sålundavärldsmarknaden. Hanteringen direktstödet ärav av
CÖE-ländernasbetydelse föravgörande konkurrenskraft.

Även CÖE-ländernaarealbidrag till risken dessaär stor attom ges
missgynnas eñersom avkastningsnivåemaländer de historiska är

låga. Hektaravkastningen föll tillbaka under början 1990-talet
årende problem fanns inom jordbruket. De senastep.g.a. av som

CÖE-ländema.har odlingen oljeväxter ökat i blir därförDet ärav
fårviktigt basperiod hänsyn till de förändringaratt tarman somen

har skett.som

sålundafinns hinderrad i för oljeväxtodlingen iDet vägen atten
CÖE-ländema ska kunna utvecklas positivt sättett om nuva-

bibehålls.rande reglering Producentländema i haEU-15 synes
sådanvinna utveckling. produktionsområdenSvagaattmest en

undgåri importkonkurrens. inte självförsör-EU P.g.a. EU äratt
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oljeväxtområdet möjlig-jande och utbudskvoter begränsaratt
till expansion torde inte kunna oljeväxtpro-heterna EU exportera
någon omfattning tilldukter i COE-ländema.större

Fullständig liberalisering CAPav

fullständig liberalisering innebär direktstödCAP ochEn attav
produktionskvoter bort. innebär produktionen olje-Dettas att av
växtfrö sker marknadsmässiga villkor. Hektaravkastningen i
CÖE-ländema lägre i de flesta EU-länder vilket kon-är än är en
kurrensnackdel. Avkastningen i rapsodlingen i Polen och i Sverige

solrosodlingen i och i de södra EU-ländema liggerUngernsamt
CÖE-ländemanivå.dock ungefär Kostnadsläget i ärsamma

CÖE-ländema.lägre i EU-ländema vilket huvud-Denän gynnar
CÖE-ländemasakliga fördelen med avreglering harär atten en

marknadsmässig möjlighet utveckla sin Påodling ochatt export.
CÖE-ländema‘~.kort-~sikt kan bli konkurrenskrafiiga med frövara

frånoch lägre sikt med förädlade produkter. Rapsfrö P0-även
skullelen kunna produkt kan bli mycket intressant forvara en som

bl.a. den svenska fettvaruindustrin använda i konkurrens medatt
råvaran.den svenska

Successiv reformering CAPav

övergångsåtgärdemabör inriktas successivtFör EU-l5 mot att
arealstöden. innebär behovet arealkvoteringDettrappa attner av

CÖE-ländemabortfaller. det angelägna utvecklaFör är mest att
näringsgrenen. viktigaste torde utveckla industriledet.Det attvara
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SockerC.

översiktAllmän

CÖE-ländemaikraftigtminskatharsockerbetorOdlingen un-av
odling-åren har dockåren 1990-talet. Deförstader de senaste

landetdominerandeheltdetPolenåter börjat öka. äratten
CÖE-ländemas totalasockerområdet med 50 procent pro-avca

produceratåren PolenharUnder deduktion. ett stortsenaste ex-
ikvotsysteminförde 1996portöverskott. Polen stortett som

detinnebärreglering. För 1996med EU:s attöverensstämmer en
harbidrag.måste Ungernkvantitetbetydande exporteras utan

ocksålandetoch normalt harodlingförhållandevisockså ettstor
exportöverskott.

CÖE-ländema sockerbetsodlingenhektaravkastning ilägrehar
Även sockertekniskadet utbytetsockerhalt i betoma. ärlägre av

Socker-fabrikerna.dygnsawerkningen iliksomilägre EUän
ka-förädlingsled betydligteñerföljandeochbetsodlingen är mera

måstespannmålsproduktionen. dessutomDetpitalintensivt än t.ex.
stånd.handel kan komma till Förråvaran innanförädlingtill aven

imaskiner, speciella insatsvarorspeciellakrävssockerbetsodlingen
gödselmedel kun-bekämpningsmedel och högbl.a.form samtav

till-länderna krävsskapsnivå bland jordbrukama. flera ävenI av
någorlundaskaodlingengång konstbevattning för sä-till att vara

sockerbetsodlingenharavkastningsmässigt. EU-ländernaker I
år.under Detföremål för snabb rationaliseringvarit av-senareen

kraftigt.minskati arbetsinsatsen harspeglas bl.a. att

sockerindustrin iiutländska investeringarskett radharDet en
såvälCÖE-ländema. hari Ungernexempel kanSom nämnas att
finnsdelägare.gått Detösterrikiska företagbrittiska somsom

detPolen finnsindustriledet. Iöverkapacitet ifortfarande storen
dagaromkringutnyttjas 70-80Fabrikemasockerfabriker.f.n. 74
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år. Vid normal hektaravkastning, t/ha, innebär35 detper attca ca
3 betor000 awerkas dag och fabrik.ton I Sverigeper är
dygnsawerkningen 10 000 vid sockerbruken och det finnstonca
sockerbruk inom EU med avverkning 15 O00 Mot dennaton.
bakgrund krävs det ytterligare rationaliseringsåtgärderatt vidtas.
Antalet sockerbruk skulle behöva halveras.

dansk-svenskaDen sockerindustrin har hittills inte gått någrai
industriinvesteringar i aktuella kandidatländer. finnsDet docknu

helägt sockerlager i Estland.ett

J ordbrukspolitiska scenarier

Marginella förändringar CAPav

sockerområdet hårt detaljregleratär med utbudskontroll och be-
CÖE-ländemastillträde forgränsat produkter. möjligheternya

sockerområdet med detta alternativ beror i hög grad vilken
basperiod används utgångspunkt för kvotberäkningama.som som

PolenI har sockerproduktionen varierat med 60 deöver procent
CÖE-ländemaåren. Fårsenaste de årenmest ogynnsamma som

bas för kvoten kommer länderna bli nettoimportörer sockeratt av
och möjligheterna for utveckla sockersektom blir små.att

Bibehålls nuvarande reglering CÖE-sockerproduktionenstängs i
ländema CÖE-ländemamycket effektivt Industrinett isätt.
kan inte ökad konkurrens frånmöta EU-l5 med expansion och
det finns därför risk den slåsatt ut.

CÖE-ländemakonsumenternaFör i innebär detta scenario kraftigt
ökande priser.
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liberalisering CAPFullständig av

ochkvotsysteminnebärsockennarknadenavregleringEn attav
kommerföljd dettaavskaffas. Somexportbidragssystem aven

uppnåtts marknadenbalansfalla innaninom EUpriserna att
bidrag.blir möjligtdeteller utanatt exporteraatt

nuvarande EU-ländemasderadikal reformGenomförs utsättsen
Vissatidigare.heltkonkurrensförproduktion änsättannatett

för-säkerhetmed allkommerfinnsodlingdendelar attsom nuav
stödni-de högahjälpvuxit fram medhardensvinna eftersom av

regleringen.nuvarandedenvåer finns inomsom

CÖE-ländema jämförtavreglering med att nuvaran-gynnas av en
betydligtsockerproduktionentillbibehålls. Stödet ärde system

CÖE-ländema kon-möjlighetdessa ländervilketlägre i attenger
medkurrera EU.

reformering CAPSuccessiv av

sockerornrådet.någon reformpåbörjat DetinteharEU ännu
anvisad för successiv nedtrapp-någon metodsålunda intefinns en

måste vilketdock ske prisanpassningregleringama.ning Det enav
Ommöjliggörsin borttagande kvotsystemen.i etttur sammaav

kompensationspannmål skatillämpasprincip ska för t.ex. gessom
får docksockerbetsodlingenprissänkningen. iför Lönsamheten

för kompensa-talamycket skulle kunnagod vilket attvaraanses
reducerades.tionen

PåCÖE-ländema effektiviseras.produktionenviktigtdetI är att
åtgärder kanindustriområdet viktigtdet speciellt sättasär att

CÖE-viktigtöverkapacitet. Detför bl.a. bygga bort är attatt
medförregleringarinförainte signalerländema attatt somges

blirinnan EU-nuvarande regleringarEU:sövertar manman
medlemmar.
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D. Frukt och grönt

Allmän översikt

CÖE-ländemaProduktionen frukt och grönsaker i tilläger storav
del småde familje- och husbehovsjordbruken. Detrum mesta

denna produktion därför den lokala marknaden.avsätts Detav
inte troligt denna produktionsform kommer bliär konkur-att att

renskraftig marknad efiersom det saknas uppsamlandestörreen
handel och distributionskanaler, Den frukt ochexport grönsa-av

CÖE-ländemaker faktiskt från går tilläger övervägandesom rum
Östeuropa. CÖE-ländemadelen till har varit svårtDet för klaraatt

de kvalitetskrav ställs i Västeuropa.som

CÖE-löndemabetydandeDe frukt blandmest exportörema ärav
Polen vad gäller äpple.

CÖE-ländemaStörst möjlighet torde ha kort bli konkur-att
renskraftiga produkter används industriråvaror.som som

ordbrukspolitiskaJ scenarier

Marginella förändringar CAPav

EU:s marknadsreglering för frukt och förhållandevis be-grönt är
gränsade jämfört med flera andra varuområden. Stödet till sektorn

kanaliserat huvudsakligen producentorganisationer.är Detgenom
finns dock omfattande regelverk vad gäller kvalitet.ett

CÖE-ländemas marknadsstruktur inte de regler för stödpassar
tillämpas inom vissaEU. länderI finns det kvar produk-som en

tion bedrivs i skala. vanligasteDet dock produk-stor är attsom
tionen sker mycket små enheter levererar till den lokalasom
marknaden. små företagenDe inteskulle omfattas stöd-EU:sav
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stödbe-intetilldirektförsäljningen konsumenteftersom ärsystem
rättigad.

åtgärdergenomföra.produktionen skulle kunnastorskaligaDen
dockkrävsstöd.berättigade till Detde blirkan attgöra attsom

redovisningsmetoderstadgar,ändrasäganderätten attsamt m.m.
reglertill EU:sanpassas

CÖE-ländema uppfylla EU:ssvårt förproblem ärEtt attannat
detdetaljerat ochmycketinomReglementet EUkvalitetskrav.

CÖE-ländemaförbättringar skaled föri samtligatorde krävas att
dessa krav.uppfyllakunna

börjar konkurreraproducentertroligt EU:smindreDet är att
CÖE-ländernas bibehållande regleringenhemmamarkander. Ett av

CÖE-ländema slå sig EU-försvårar fördäremot att
marknaden.

CAPliberaliseringFullständig av

CÖE-ländema fruktförochmellan EU-15Prisskillnaden är störst
detkonstateras prisskillnadenAgenda 2000grönsaker.och I men

lösningtill problemet.förslag Trotsnågrainte storages
prisermycket talar för olikadet dockprisskillnader finns attsom

full-vidmarknadernabestå under tid bådadekan även enen
CÖE-ländernas otill-fortfarandekvalitetliberalisering.ständig är

ikrav. Transportapparatenräcklig för EU-marknadensmötaatt
CÖE-CÖE-ländema minskarockså begränsande faktorär somen

konkurrenskraft.ländemas

Successiv reformering CAPav

CÖE-ländema så blir möjligtdetmåste förändra sin produktion att
stöd kandärförkrävskvalitetskrav.uppfylla DetEU:s attatt ges

viktigtlikaminstproduktionsmetodema.för utveckla Det äratt
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förbättra hantering och distributionävenatt Det ärav varorna.
CÖE-ländernaockså viktigt möjlighetatt sinatt exporterages

produkter till EU-marknaden. ökaFör lönsamheten iatt exporten
det eftersträvansvärtär allt delatt större utgörsexportenen av av

konsumentprodukter. CÖE-ländemasnulägetI de flestaär av
produkter destinerade till livsmedelsindustrin.

E. Mjölk

Allmän översikt

Mjölk den viktigaste CÖE-animalieproduktenär i flera av
ländema. betydandeTrots produktionsminskningar har vissa län-
der fortfarande överskottsproduktion. Avkastningsnivåema är som
regel betydligt lägre genomsnittet i EUän land Ung-ettmen som

har förhållandevis hög avkastningsnivå. Mjölkproduktionenem
har polariserat två olika företagsformermot typer Denav ty-ena

mycket besättningarutgörs fortfarande istora kol-pen av ärsom
lektiv eller har övergått tillägo producentkooperativ och bolag.
Denna andra formen mycket små besättningarär ägssom av en-
skilda jordbrukare. kanDessa antingen traditionella småjord-vara
bruk fanns under den kommunistiskaäven tiden eller så detsom är
nybildade jordbruk resultatet privatiseringsprogrammen.ärsom av
Några familjejordbruk den storlek ryggraden i EU:särav som
mjölkproduktion CÖE-länderna.finns egentligen inte i

Mjölkproduktionen kapitalintensivär produktionsgrenen som
kräver mycket teknisk utrustning for kunna bedrivas rationellt.
Hos producentema det viktigt det finnsär utrustning föratt att
kyla och lagra mjölken. Det viktigt det ñnns fungerandeär att en

såvälför inleveransertransportapparat till mejeri för distribu-som
tion färdigvaroma. Industriledet, mejeriema, speciellt viktigtav är
i mjölksektom. fungerandeUtan mejeriindustri omöjliggörsen
handel med mjölkprodukter. CÖE-ländernaPå detta område har
fortfarande CÖE-ländernaproblem. Det medför ocksåstora att
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svårt uppfylla kraven mejeriprodukterhar föratt att exportera
CÖE-länderbl.a. till vissa finns inte enda mejeriEU. I det ett som

godkändt fall gjorts i mejeri-Investeringar har i vissaEU.är av
sektorn hos återstår fortfarandeproducenterna mycketute attmen
göra.

ordbmkspolitiska scenarierJ

Marginella förändringar CAPav

förändringar innebär bibehållerMarginella pris-CAP EUattav en
nivå betydligt världsmarknadsprisnivåligger ochöver att ut-som
budet regleras med hjälp kvoter. Direktstöd i form kobidragav av
föreslås inslag ii Agenda regleringen.2000 ett nyttsom

CÖE-Utbudskvotering innebär mycket begränsade möjligheter för

mjölksektom. årenländema utveckla gäller specielltDettaatt om
under början 1990-talet ska läggas till grund för kvotema. Rentav

svårtbli fastställapraktiskt kan det mycket kvotema i vissaatt
mjölken levererasländer eftersom del direkt till konsu-storen av

råvarutillförsel påverkarBegränsad mejeriema negativtävenment.
och tvingasde kan att stänga.

regleringen behållsfrämst vinnerEU oföränd-Det är attsom
CÖE-ländemahårdrad. Genom utbudskvotering kan fort-i EU

till samtidigtdessa länder det intesätta att exportera som upp-
CÖE-ländema.någonkommer importkonkurrens från

Fullständig liberalisering CAPav

Fullständig liberalisering mjölkområdet innebär stödprisetatt
sänks till världsmarknadsprisnivå vilket det möjligt bortgör att ta
utbudskvotema. innebär förändringar.det avsevärdaFör EU Det

hårdtorde innebära vidta rationaliseringar föratt attpress man
kunnaska fortsatt konkurrenskraftiga marknaden.vara
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CÖE-ländemaFörändringarna för blir betydligt mindre då iman
utgångsläget har betydligt lägre stöd alternativEU. Dettaän ger
CÖE-ländema betydligt möjligheter konkurrerastörre medatt
EU.

CÖE-ländemas möjligheter slå sig EU:s hemmamarknadatt
kort sikt allt relativt begränsadeär efiersom intetrots man

uppfyller kvalitetsreglema. Enkla produkter torrmjölk börsom
lättare komma med marknaden produkteratt ut änvara som

direkt den slutlige konsumenten. Exempelmotexponeras en
sådan är ost.vara

Polen och i viss mån de baltiska länderna torde bli de kon-största
kurrenterna till EU mjölkområdet.

Successiv reformering CAPav

övergångsåtgärderEU:s på mjölkområdet bör inriktas draatt
priserna så sig världsmarknadsprisnivå.att närmar Enner man

svår fråga i sammanhanget hur nuvarande kvotsystem skaär han-
finnsDet värden kapitaliserade i kvotemateras. och detstora lär

ställas krav kompensation. För skaEU trovärdigaatt vara
måste principbeslut fattas kvotemaett ska bort. Somatt tasom
kompensation kan under övergångsperiodEU jordbrukamaen ge
direktstöd. När utvidgningen klar kan dock inte direktstödenär
ligga kvar eftersom konkurrensen den marknadengemensamma
snedvrids inte de medlemsländerna får del stöd.om nya av samma

CÖE-ländemaFör det viktigt åtgärder vidtasär för höjaatt att
kvaliteten. behövs investeringarDet i såväl producent- meje-som
riled. ocksåDet nödvändigt med strukturrationaliseringarär i flera

CÖE-ländema. Privatiseringsprogramen har under deav senaste
åren försämrat strukturen i flera länderna.av
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grisköttNötkött ochF.

översiktAllmän

tillkoppladallmänhetCÖE-ländemas inötköttsproduktion år
sålun-nöttköttssektomspecialiserade ärmjölkproduktionen. Den

traditionelltGrisköttsproduktionenbetydelse. ärmindreda avav
CÖE-CÖE-ländema. flestaDei flerabetydelse avstörre av

nulägetitillgått från exportörer attharländema varaatt vara
minskatnötkött hari synnerhetKonsumtionenimportörer. av

ijäderfäkött hargriskött ävenkonsumtionenmedankraftigt av
ökat.

problemmejeriområdetliksomFörädlingsindustrin stortettär
några slakterierCÖE-ländema. inteharländer ärFlerafor som

livsmedelsin-fungerandetill UtanEU.forgodkända export en
CÖE-ländemasvårt utvecklas.haftköttproduktionendustri har att

vilketiavelsmaterialet EUmed änockså problem sämreärhar att
kvaliteter.och oönskadeprodukterockså tillbidrar sämreav

scenarierPolitiska

forändmingar CAPMarginella av

i Agenda 2000,förslageninkl.politik för nötkött,nuvarandeEU:s
amkor,produktionentilldjurbidraginnebär merpartenatt avges

produktion.historiskgrundasBidragenmjölkkor.ochhandjur
riskuppenbarCÖE-låndema främstochinnebär det förstFör en

Även riskfinnsstödfrån stöd.dessahelt utestängs gesomatt man
mycketvilkenproduktionhistorisk ärbaserasdessafor att en
börjanunderländeri vissahalveradesNötköttsproduktionenlåg.

1990-talet.
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grisköttFör och ijäderfakött regleringama inte likaär omfattande
bl.a. nötkött. Dessa produkter behandlas i praktikensom som

förädlad spannmål och tillämparEU endast exportbidrag. Stöd till
spannmålssektom i iEU-15 form arealbidrag inte tillav som ges
CÖE-ländema innebär konkurrensnackdel inom animalie-ävenen
prodkutionen.

Oforändrade regleringar innebär köttområdetäven iEUatt
Ökadförsta CÖE-ländemahand köpkraft i kan EUgynnas. ut-

nyttja dyra produkter.att exporteragenom

Fullständig liberalisering CAPav

För innebärEU fullständig liberalisering prisstöd och djurbi-att
drag bort. Nötkött de produktertas därär kommerEUen av att

hårdastallra konkurrenstryckmöta världsmarknaden. För
CÖE-ländema skillnaden nulägetär betydligt mindre eftersommot
graden regleringar låg.ärav

CÖE-ländema med detta alternativ betydligt möjlig-störreges en
het konkurrera marknadsmässiga villkoratt med EU-ländema.
På kort sikt bristande kvalitetsnivåer betydligtär viktigare faktorer

CÖE-ländemasför möjlighet konkurrera med EU-15.att Det
krävs både anläggningarna blir godkända foratt ochexport att
konsumenterna CÖE-ländema.eñerfrågar produkter från Vissa av
CÖE-ländema, Polen och Rumänien har tidigaret.ex. exporterat
bl.a. köttkonserver till Sverige.
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reformeringSuccessiv

successivÖvergångsåtgärder börriktade EUär mot enavsesom
etableradenivåertill destödprisemaavtrappning ärsomnerav

prissänkningen kanKompensation forvärldsmarknaden. över-
konkur-snedvridaintedjurbidrag.formgångsvis i För attavges

CÖE-avveckladebidrag dockmåste dessa närvararensen
EU-medlemmar.blirländema

CÖE-ländema höjainriktasövergångsåtgärdemabör mot attFör
åtgär-speciellt vidtasbörnäringen.kvalitet i Deteffektivitet och

CÖE-ländemasså indu-slakterinäringender för attatt rusta upp
från blirmarknadenutestängdadetta skälstri inte närär manav

marknaden.denfulltmedlemmar ut gemensammaav
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