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Förord

jordbrukspolitikKommittén for reformering EU:sav gemensamma
särskilddirektiv tilljanuari 1996KomiCAP beslutade den 24 enom

enlighet medomvärldsanalys. 1med uppgift göraattexpertgrupp en
första delrapporttidigare överlämnatdirektiven har expertgnippen en

jordbrukspolitik CAPkonsekvenser för EU:s avgemensammaom
WTO-åtagandena och östutvidgning.en

hur CAPhaft till uppgift analyserahar vidareExpertgruppen att
dennavilket behandlas ipåverkar livsmedelsförsörjningen i världen,

livsmedelsproduktionutvecklingsländernasEffekterna fordelrapport.
delrapportdärvid särskilt uppmärksammats. Arbetet med dennahar

tillsättningpåbörjades i kommitténoktober efter beslutden 8 1996 avom
denna andraoch delvis Under arbetet medsekreterare experter.nya nya

haft följande sammansättning:delrapport har expertgruppen

Christina Kommerskollegium, ordförandeNordin
Mikael Andersson Jordbniksdepartementet
Håkan Björklund Utrikesdepartementet
Christina Lantbrukarnas RiksförbundFurustam
Håkan JordbmksverketLoxbo

Jordbmksverket, sekreterareThomas Hagman
Lagerkvist Jordbniksverket, sekreterareAnna

sekreterareNorell, Jordbruksverket,Bo

Öhgren, iG. huvudsekreterare i kommittén, har deltagitHans även
kommitténarbetet. Denna överlämnas till ettexpertgruppsrapport som

sinaunderlag lör kommitténs överväganden. Kommittén skall redovisa
ställningstaganden den juni 1997.30senast

Stockholm den februari 19971

Christina Nordin
Thomas Hagman
Anna Lagerkvist

NorellBo
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Sammanfattning

räcker teoretisktspannmålsproduktion omräknat i kalorierVärldens totala
få sitt kaloribehov täckt. Utövermänniskor jorden skallför samtligaatt

jord-spannmål det mängd andraviktig kalorikälla finnsär ensom en
livsmedelstillgången på globalförbättrarbruksprodukter ytterligaresom
spannmål och dagnivå. genomsnittliga produktionenDen per personav

nivå.oförändrad global Dettahar under antal decennier varit trotsett
år från miljarder till knappt 6ökat drygtbefolkningen sedan 1961 3att

får tillräckligt medår miljoner människor intemiljarder 1994. Att 800
inkomst- och resursfördel-kan allt tillskrivas den ojämnaframförmat

i världen.ningen

fortsatta produktions-befolkningsökning innebär behovEn fortsatt ett av
tillgången skall förbligenomsnittligaökningar för denatt personper

vilketproduktionen ändligakonstant. nuvarandeDen tär resurser
produktion. framtidaförsämrar möjligheterna för ökande Densikt en

förproduktionen därför ske bevararbör sättett naturresurserna, attsom
och därmedpå lång risken för miljöförstöring, resursbristsikt minska

produktionskostnader.stigande

årtilllivsmedelsförsörjningen fram 2010Enligt antalett prognoser om
Afrikaöka snabbare produktionen i u-länderna. Ikonsumtionen änväntas

såproduktionsunderskott dubbeltMellanöstern förväntasoch ärett som
ökningår likanågra sedan. I Asien förväntasför nästan storstort som en

Produktions-produktionsunderskottet de övriga u-länderna.isomav
Konsumtionentäckas ökad import.underskotten förväntas avgenom en

också vilket främst kan tillskrivasöka i u-ländernaanimalier förväntas
inkomstökningen dockinkomst.förväntningar ökad Den ärantagnaom en

spannmåls-med högrefördelad, varför ökad konsumtioninte jämnt en
åtminstone korti fattiga regioner,priser följd, kan skapa problemsom

Tillgången kalorier, kommer minst ilivsmedel, uttryckt isikt. att vara
40% befolkningen ioch södra Asien. UngefärAfrika söder Sahara avom

i övrigaundernäring, medan andelenAfrika söder Sahara lider idagom av
u-landsregioner mellan och 20%.10är
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Afrika söderbli ibefolkningsökningenprocentuella störstDen antas om
befolk-den region därMellanöstem-Nordafrika. AsienSahara och i är

årtill 2010. Denframökai absoluta tal kommerningen mestatt
och Latin-mindre i Asiendockbefolkningsökningenprocentuella är

förutspås ökaBefolkningentvå u-landsregionerna.övrigaamerika i deän
årmiljarder i i-ländernaochi u-länderna l,4miljarder människortill 6,6

år dvs.kring 2050,nivå infaller enligt FNlångsiktigt stabil2020. En
ökningstakten kommer avta.att

i november 1996ifrån världstoppmöte RomFAO:sdeklarationenI
livsmedels-efterskallnationernafastslogs de medverkande strävaatt

årtillundernärdaantalethalverasäkerhet, i första attett steg genom
huvud-fattigdomdeklarationen ärNationerna bakom2015. attmenar

ökad handelslår fast ärtill undernäring. ettorsaken Därutöver attman
uthållig användningochuppnå optimalviktigt medel för att aven

produktionsresurserna.

förproduktionsresurserbefintligasikt räcker attGlobalt och .kort
ökadesikt krävsPå längrebefolkning.ökandetillproducera mat en

framför alltkunskap,investeringar iökadeavkastningar omgenom
resursbastillräckligEnproduktionsmetoder bevarar naturresurserna.som

meddock inteinnebäruthållig produktionkombinerad med en
befolkning.världenslivsmedelsförsörjning fornödvändighet tryggaden

för möjliggöratillräckliga inkomstermåste kombineras medDen att en
täcks.näringsbehovså människorsfördelning attmatenav

produktionensubventionerarjordbrukspolitik CAPEU:s gemensamma
lägrepåverkar omvärldengenerelltunionen vilketinom sett genom

u-ländernaframför allt iproducentervärldsmarknadspriser. drabbarDetta
jordbruks-Prisernasubventioneras.jordbruket i de flesta fall intedär

såsom exportbidrag,prisstödolikahålls med hjälpinom EU avuppevaror
land.tredjegränsskyddochinterventionsåtgärder, produktionskvoter mot

hektarjordbrukarnatillbetalasbestår direktstödCAP utäven persomav
avregleringVidpåverkar priserna.indirektdjurenhet, vilketeller aven

EUsjunka inomproduktionen,därmedskulle ochCAP priserna, även
världsmarknaden.påpriserleda till högrevilket i sin skulletur
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ochpåverkan olika produkterCAP:s världsmarknaden varierar mellan
olika världsmarknaden för olika jordbruksvarorländer. CAP:s inverkan

och gränsskydd,bestäms främst faktorer storleken CAP:s stödtreav av-
ioch konsumentEU:s handelsavtal och EU:s storlek producentsom

också påverkar,världen. rad andra faktorerDärutöver finns det en som
svårare såsom och konsumentersproducentersär mäta,attmen som

känslighet Generellt bedöms producenterför prisförändringar. vara mer
producenterpriskänsliga konsumenter i utsträckningstörre änän som

varumärken och, sist inte minst,andra faktorer kvalitet.styrs menav som
behov livsmedel.kontinuerligtett av

1990-taletjordbruket har enligt OECD underEU:s subventioner till
intäkter, vilket högre50% jordbrukarnas änärmotsvarat ca av

med övriga i-ländergenomsnittet inom OECD. l jämförelse är storasom
ZeelandAustralien ochjordbniksvaror USA, Canada, Nyaexportörer av -

stödnivåer mjölkhögre. Produktionen socker,EU:sär avsevärt samtav-
får- 60%stödoch getkött inom EU änmotsvarar avsom mergynnas av

får ocksåspannmål stödintäkterna. nötkött, och oljeväxterProducenter av
Jordbruksprodukter gris-hälften intäkterna.änmotsvarar somsom mer av

vinfjäderfäkött, och grönsaker, förädlade livsmedeloch frukt samt
delockså subventionerna mindresubventioneras EU, där utgör enav men

intäkterna.av

radgränsskydd omvärlden finnsVid sidan EU:s mot enav gemensamma
fårförmånerhandelsarrangemang vid till Som regelEU.exportsom ger

förmåner negativavid till dessa länder. EU:sEU motsvarande export
effekt producenter i de ländervärldsmarknaden mildras för som ges
förmåner Förmånerna emellertid ofta begränsade tillvid till EU. ärexport

itullreduktion för begränsad kvot, varför de flesta producenteren en
låga världsmarknadspriserpåverkasomvärlden totalt negativt genomsett

CAP.av
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Östeuropa-loGenerellt ochkan EFTA-länderna och Central-sägas att
har de främsta förmånerna jordbruksomrádet vis-å-viis EU. EFTA-

förmåner medan central-länderna främst förädlade livsmedel deges
och fått tullnedsättningar inom kvoterösteuropeiska länderna ettstora

förmånerna deantal tillBland u-länderna EU de bästastort varor. ger
Stillahavsområdet AVS-gamla koloniema Afrika, Västindieni och

formånskvoter,mångaländerna. Medelhavsländerna har relativt men
ingårsmå. Många i det sk. GSP-tullnedsättningarna ofta u-ländernaär av

Särskildaockså förmåner begränsad betydelse.systemet som ger av
förmåner har dockländertill de minst utvecklade länderna. Dessa somges

småregel mycket möjligheter utnyttja dessa.att

handelsarrangemangCAP:s gränsskydd EU:sUtöver stöd och samt
EU:s relativabestäms påverkan världsmarknadenCAP:säven av

importör ochstorlek världsmarknaden. EU världens nästär största
övergåttområdenPå många har EUjordbruksvaror.största exportör av

från EU-ländernatill blinettoimportör ärnettoexportör. storaatt attvara
ochgrisköttvin, mejeriprodukter,producenter och därmed exportörer av

också produktion andraförädlade livsmedel. har betydandeEU aven
ochfruktmängderanimalier, och socker. EU importerar storavete

oljeväxter andragrönsaker. kañe, och kakao, fodermedelFisk, ärsamtte
importvaror.stora

står 73% världensl-länderna, förmed USA i exportspetsen, avavca
i Fjärranfinns dejordbruksvaror. Bland u-länderna exportörernastora

Östern jordbruks-nettoimportöroch Latinamerika. Afrika är stor aven
kaffe, kakao ochframför alltU-länderna teexponerarvaror. gruppsom

vissasocker, tobak, bomullvissa tropiska frukter. Oljeväxter, samtsamt
för u-länderna. U-ländernafrukt- och grönsaker andraär exponvarorstora

spannmål och mejerivaror.nettoimportörerär stora av

I LettlandRumänien,Slovenien,Estland,Tjeckien, Slovakien,Bulgarien,Polen, Ungern,
Littauen.och
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CAP:s prissänkande effekt världsmarknadspriserna bedöms vara
särskilt på mejeriområdet. stödnivåerDet beror dels EU:s ochstor att

pågränsskydd mejerivaror mycket höga, dels dominerandeEU:s rollär
världsmarknaden där EU:s for vissa mejerivarorexport motsvarar mer
hälften världshandeln. EU:s höga gränsskydd leder tillän även attav

går förmånsavtal.all import vianästan

EU:s regleringar för spannmål också påverkasocker, nötkött och bedöms
omvärlden i hög grad. Stöd- och gränsskydd höga också för dessaär
produkter. Samtidigt har EU andelar världsmarknaden. EU:sstora

Förhållandeandel i till världsproduktionen emellertid mindre för dessaär
produkter jämfört mejerivaror.med

Därutöver finns rad produkter CAP:sdär inflytande främsten
världsmarknadspriserna måttligt. Detta gäller produkter frukt ochär som
grönsaker, oljeväxter, fodermedel, vin. förädlade livsmedel, griskött och
tobak. dominerarEU världens produktion vin, griskött och förädladeav
livsmedel, påverkanstorleken CAP:s någotminskas attmen av genom
stöd- och gränsskyddsnivåer förhållandevis låga. Vad gällerär
konsumtionen vin och påverkasförädlade livsmedel den radävenav av en
andra faktorer kvalitet och marknadsföring. EU har ävensom
förhållandevis låga gränsskyddsnivåerstöd- och för frukt och grönsaker,
oljeväxter fodermedel. EU konsument och importörärsamt storen av
dessa produkter, vilket påverkarCAPgör ävensammantaget att
världsmarknaden för såväldessa EU:s produktion nämndavaror. av ovan
råvaror förädlade livsmedel CAP, vilket nackdeltill förärsom gynnas av
produktionen i tredje land.

Produktionen såvälris inom höga lågaEU stöd. EU:s andelav ges men av
produktion konsumtion i påverkanvärlden CAP:sgör attsom
världsmarknaden risför ganska liten. Kaffe och kakao produceras iär som
u-länderna lågaregleras inte inom CAP. Ganska gränsskydd EU:sgör att
påverkan världsmarknadsprisema ochganska liten. kaffe kakao iFörär
förädlad form emellertid gränsskyddet högre, vilket leder till dessaär att

högi utsträckning till i oforädlad förädlingEU form förexporterasvaror



SOU 1997:2610 Sammanfattning

således inomunionen. förädling livsmedel EUinom CAP gynnar av
särskilt u-länder.bekostnad förädlingen i andra länder,av

drabbasjordbruket inte subventioneras,Producenter i u-länderna, där ofta
låga världsmarknadspriserhårdast CAP de somgenomsom grupp av

i samtliga u-länder,regleringarna leder till. gäller för producenterDetta
förmåner sockerfåtal bl.a.i det AVS-länder, generösautom som genom

produktionen jordbniks-jordbrukspolitik. Atttotalt EU:ssett avgynnas av
berorjämförelse med befolkningeninom u-länderna liten iärvaror

låga världsmarknadsprisermånga kan konstaterasfaktorer, det attmen
mjölk,U-ländernas produktionknappast stimulerar produktionen. av

spannmål, påverkan bedömsprodukter för vilka CAP:snötkött och vara
länderinnebär u-länderna, främstsärskilt idag ganska liten. Detär attstor,

förgäller dock intenettoimportörer dessa Dettai Afrika, är av varor.
också påverkas mycket CAP, därsocker, produktion i världen av u-vars

Bland destår 60% världens produktion.förländerna över avsom grupp
påverkan något har u-länderna särskiltmindre,produkter där CAP:s är en

producerarfrukt grönsaker. U-ländernaproduktion ochstor som gruppav
också fodermedel och griskött.ganska mängder oljeväxter,stora

jordbruksvaror vilket främstproducenterI-länderna är storagrupp avsom
påverkansubventioner. där CAP:sföljd Varor är stor,är generösaen av

spannmål, del inomsåsom produceras tillmjölk, nötkött och stor
Östeuropa helaCentral- ochi-länderna räknasländerna. Till även samt

jordbrukinte subventionerar sittf.d. Sovjetunionen, sättsammasom
drabbas därmedu-ländernai-länder. Vid sidanandra ävenavsom

hårttämligen CAP, EU:sländerproduktionen i denna trotsavgrupp av
förmånsavtal.

produktions-exportsubventioner ochavskaffande CAP:s tullar,Ett av
uppåt för flerapåverka världsmarknadsprisernahöjande stöd skulle

och inom EUutanför EU konsumenterjordbniksprodukter. Jordbrukare
omvärldenjordbrukare och konsumenter imedan EU:sbedöms gynnas

missgynnas.
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befolkningen.jordbruksbefolkningenl u-länderna delenstörstautgör av
och därmedEn de bor landsbygden ärännu större utgörsgrupp av som

iberoende jordbruket. de fattigautvecklingen inom Huvuddelen avav
jordbruks-finns landsbygden i u-länderna.världen Högre priser

produkter u-ländernaskulle därför kunna behövande istoragynna grupper
och incitament produktion förbättrad livsmedels-till ökad ochettge
försörjning.

Förutsättningen finnsemellertid den produktionspotentialär att som
mångautnyttjas och fattiga u-länder nettoimportöreräratt som av

livsmedel faktiskt förmår öka produktionen.

På grund många kaninstitutionella problem i fattiga u-länderstoraav
inte förvänta sig alla lyckas med bli nettoexportöreratt attman av

jordbniksprodukter. Det kan dessutom finnas i u-länderna somgrupper
missgynnas fårhögre priser och inte del fördelarna ökandeav av av en
jordbruksproduktion. dessa krävs riktadeFör insatser, oavsett ommer
ländernas jordbrukspolitik avregleras eller för positiv utvecklingatt en
skall kunna ske.
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l Inledning

Denna syftar till klargöra sambanden mellan EU:srapport att
jordbrukspolitik och den globala livsmedelsförsörjningen.

kapitelI redogörs2 for faktorer och samband produktionen ochstyrsom
konsumtionen i världen. Tyngdpunkten i analysen liggermatav
situationen i u-länderna, där det i vissa regioner finns problem med
livsmedelsförsörjningen stark befolkningstillväxt, låg produktions-g.a.
tillväxt lågoch inkomsttillväxt.

I kapitel 3 diskuteras CAP:s effekter för omvärlden utgångspunktmed
från nuvarande jordbmkspolitik inom EU, EU:s handelsavtal
jordbruksområdet med olika länder och EU:s storlek producent ochsom
konsument olika produkter i världen. Resonemang förs hur olikaav om
produkter och olika påverkasländer CAP idag.av

Mot bakgrund tvåde föregående kapitlen diskuteras i kapitel 4av
möjliga effekter avreglering CAP. Faktorer påverkarav en av som
livsmedelsproduktionen och livsmedelsförsörjningen belyses här kort
såväl lång sikt.som

Som underlag för har främst frånolika publikationeranväntsrapporten
internationella organisationer FAO, OECD, WTO och Världs-som
banken frånmaterial EU. Dessutom har material från andrasamt
intressegrupper Worldwatch frånInstitute och enskilda forskaresom
använts.

Vid redovisning produktions-, konsumtions- och handelsmönstren iav
olika delar världen finns olika källor tillgå. Både vad gällerattav

framtida konsumtion och produktion ochöver vad gällerprognoser
historiska och nuvarande handels- och produktionsmönster finns det
skillnader beror olika antaganden och olika definitionersom av
produkt- och ländergrupper. Kommentarer de produkt- ochom
ländergrupper används finns i inledningen till kapitel.som resp.
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2 Livsmedelsförsörjningen i världen

2.1 Bakgrund

Trots livsmedelsproduktionen i världen har ökat många årunderatt
finns det idag ungefär miljoner får800 människor inte tillräckligtsom
med finnsDet flera förklaringar till varför del jordensmat. storen av
befolkning inte har möjlighet sig ingen enkel lösningäta mätt,att men

problemet. Livsmedelssituationen i världen förbättras dock
förhoppningsvis i takt området.med ökade kunskaper inom

Hur mycket produceras beror bl.a. jordbmks-hur mycketmat som
mark. och kunskap finns teknisk utveckling.vatten ävensom men
olika klimatfaktorer, kostnader fåri produktionen och prisdet förman
den producerade Hur mycket konsumeras beror främstmaten. mat som

tillgången till rådhar köpa den.mat samt attom man

l detta kapitel påverkarförsök klargöra vad livsmedels-görs ett att som
försörjningen i dag och i Genomgångenframtiden. kommer görasatt

översiktlig itivå. vilket bl.a. innebär lokala miljöproblematten
behandlas i mindre utsträckning. Livsmedelsförsörjningen måste dock
betraktas långsiktigt perspektiv. varför miljöaspekterna åtminstoneettur

global och regional nivå kommer diskuteras.att

Beskrivningarna den nuvarande livsmedelssituationen i världen ärav
talrika. liksom de bedömningar och gjorts for utrönaattprognoser som
storleken produktionen och konsumtionen i framtiden. I dettamatav av
kapitel refereras till antal livsmedelsförsörjningen iett prognoser om
världen, dvs. förväntad utveckling produktion och konsumtion matav av

global nivå.och regional Prognoserna bör främst ses som en
bakgrund för förstå de mekanismer tillgången tillatt styr mat.som

Livsmedelsförsörjningen kan diskuteras utifrån både fysiska och
ekonomiska aspekter. Den första aspekten världens produktions-är om

fysiska räcker för producera livsmedelresurser attresurser
motsvarande den kaloriermängd krävs for undvika undernäring.attsom
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ochutgångspunkt i produktionhar sinekonomiska aspekternaDe
marknads-Mekanismen bakomlivsmedel.konsumtion världens enav

efterpriset.produktgruppjämvikt inom bestämd är som anpassasen
till fördelahjälper dock endastPrismekanismenmarknadssituationen. att

världensdelför den. Enkan betalatill konsumenter stormaten avsom
undvikabehövs förråd köpa denbefolkning har inte attatt mat som

nivå alltidglobaloch konsumtionundernäring. Produktion antas vara
närings-människordet lokalt finnslika i även varsomprognoserna.

tillfredsställda.behov inte är

detlivsmedelssituation. finnsmöjlig framtidaklarläggaFörutom att en
påverka. Förmöjligaidentifiera de faktorerbehov attär attattett somav

studeradet nödvändigtbildnyanserad är att somprognoseren
pessimistiska.från optimistiska tillskalabefinner sig mermeren

McCallautvärderingihar blandDetta använtsangreppssätt annat aven
och Andersson 1992,gjorda Crossondär bl.a.1994 avprognoserna

betraktasFAO 1993Agcaoili och 1994Rosegrant samt som
pessimistiska.bedömsoch 1994optimistiska, medan KaneBrown som

antalsammanfattningKhalili och Lindahl 1995 ettgör aven
ovanstående. Ytterligaredäribland de görs avprognoserprognoser.

Samtligad.och FAO 1996Worldwatch Institute 1996
International FoodVärldsbanken. IFPRIeller förgjordaärprognoser av

Organizationand AgricultureFAO FoodPolicy Research Institute,
redovisas uppdelatFaktamaterialetWorldwatch Institute.och WWI

söderi Afrikauppdelademed u-ländernai-länder och u-länder, som
Mellanöstern-Nordafrika.AsienLatinamerika,Sahara, samt
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Livsmedelssituationen idag2.2

befolkningsutveckling2.2.1 Produktions- och

måste ökatillgång på innebär produktionenEn ökad mat attpersonper
befolkningsutveck-befolkningen i världen totalt. I figur 1 visasänmer

årenlingen mellan och1961 1996.

årenBefolkningsutvecklingen i 1961-1996Figur världen1
miljarder människor

-lväñl--l-i-il-l-+-+--l"-l-++*+-ll+-l--Hl- -i--l-F-l-l-l--l---l-l-l--i-i -l--+0

befolkningsökningeni1995och årssiffror framräknademedFN:s antaganden1996 är om
Mellanöstern-Nordafrikaländernamotsvarande år, Afrika söder Sahara3,3%,0.54%per om

Asien ochLatinamerika år.2,6%, 2,0% 1,9%per
Källa: FA Oss databas. Egen bearbetning.

år från till knappthar ökat drygt miljarder 6Befolkningen sedan 1961 3
kan hänföras till u-länderna. I figurmiljarder, där ökningen framför allt

årenspannmålsproduktionen utvecklats mellan tillvisas hur har 19612
1994.
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spannmålsproduktionens inklusiveFigur 2 Den totala
foderspannmål åren miljoner tonutveckling 1961-1996

2500 "

"2000 e

JN1500 e-

Källa: FAO:s databas. Egen bearbetning.

befolkningenåren ochUnder tidsperiod, mellan 1961 1994, somsamma
spannmål fördubblats.fördubblats har också produktionenhar av

foderspannmål och dagspannmålProduktionen inklusive per personav
visas i figur

genomsnittliga produktionende decennierna har denUnder senaste av
spannmål alltmervarit ungefär konstant,och dag trots enpersonper

i regionerdetta inte falletökande befolkning. Det bör dock betonas äratt
befolkning.kraftigt ökandemed begränsad produktionstillväxt och en

jordensSpannmålen försörjai sig räcker alltså i forston sett att
teoretiskt behövs forbefolkning med den mängd kalorier attsom

andrakost krävs dockundvika undemäring. näringsriktigFör ävenen
foderspannmålspannmål finns detinklusivelivsmedel. Utöver en

ñsk, sockerfrukt, grönsaker, oljeväxter,mängd andra livsmedel osv.som
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Genom utnyttjande betesmarker finns det dessutom rad animaliskaav en
livsmedel tillgå, produktion inte spannmålsberoende.att ärvars

Figur Genomsnittlig3 spannmålstillgâng i inklusivekg
fodcrspannmål årenoch dag 1961-1996.per person

1,2

illf lli. liñliJil1 - .uni-ill:
nu

i"0,8

0,6

0,4 "

0,2
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Källa: 157/103databas. bearbetning.Egen

2.2.2 Möjligheter till produktionsökningar

kanDet förmodas produktionsökningarna under antal decennieratt ett
har medverkat till utarmning långt dennaHurnaturresurserna.en av
utveckling gåtthar svårt bedöma, tvivel står denär att utom attmen
nuvarande produktionen ändliga Oavsett hurtär resurser.
produktionen hittills har bedrivits, framtidabör produktionsökningar ske

bevarar for långsätt sikt minska riskenett naturresurserna, attsom
for miljöförstöring, resursbrist och därmed stigande produktions-
kostnader. livsmedelsforsörjningenFör höga produktionskostnaderär
kort sikt problem for fattiga människor rådinte kommer haett attsom

köpa På mycket lång sikt ökar problemen for allt fler människoratt mat.
med ökande resursknapphet.en
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Produktionsökningar flera källor kunna skei främstantas genom
åkermarkavkastningsökningar, bland bevattnas.annat attgenom mer

också åstadkommasAvkastningsökningar kan troligtvis utökadgenom
uthålliganvändning bioteknik. En fömtsättning för produktion ärav en

åker-dock upprätthålls. utökakvaliteten Attatt naturresurserna
långmarken kort sikt inte alternativ, sikt tordeettanses vara men

detta ske den globala produktionen verkligen riskerar attom per person
avta.

Den pessimistiska framtidsvisionen. företrädd ochBrown Kanemest av
vid Worldwatch Institute bygger uppfattningenWWl, utarm-att

gåttningen långt. Tillfälligt minskadehar förnaturresursernaav
åkermarkenproduktionsökningar förklaras med kvaliteten haratt

någonförsämrats användning handelsgödseloch ökad inte längre görav
årbakgrund minskad produktionstillväxt sedan 1990Motnytta. av en

gårdras inte ökaslutsatsen det med nuvarande kunskaperatt att
medelavkastningen mer.

lokalt givnaBrown och slutsatser gäller möjligtvis underKanes
förhållanden. minskadefinns dock mterligare förklaringar tillDet
produktionsökningar. Exempelvis produktpriser i i-ländernalägreger en

grundenminskad produktion och intensitet. En ökad miljöhänsyn lägger
resurshushållning. ökadför jordbrukspolitiska regelverk främjar Ensom

iinkomst världen troligtvis till incitamenten investerai leder att att
kunskap effektivare odlingsteknik ökar.om

Oavsett produktionsutvecklingvad ligger bakom den tidenssenastesom
frånså går inte bortsei de intensiva produktionsregionerna, det attmest
långvikten oförstörda for livsmedelsforsörjningennaturresurserav

medsikt. Troligtvis skulle det kort sikt produceraatt mer en
mindre resursbas, det skulle bli dyrare. Utarmningäven natur-avom

alltsåinnebär inte i första hand minskade produktions-resurser
fårmöjligheter. mindre rådfattiga i gradännuattutan snarare grupper

På bådeköpa tillräckligt längre sikt finns det naturligtvismedatt mat.
kända varfor ökadoch okända värden i bevarad naturresursbas, enen

områdetinformation och kunskap inom nödvändigt.är
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2.2.3 Avkastningsökningar

uppnåsEn framtida produktionsökning kan bl.a. ökadgenom en
tvåavkastning hektar. tredjedelar denFAO 1993 antar att avper

framtida produktionsökningen i u-länderna kommer resultatatt ettvara
Ännuavkastningsökningar. högre i södraberoendetav varaanses

delarna åkermarkenAsien och i Mellanöstern-Nordafrika, där är enav
knapp avkastningsökningarna kommer bliHur berorstora attresurs.

påbl.a. produkt- och insatspriser. ökad ersättning i dessa regioner tillEn
de gödselmedel,används i livsmedelsproduktionen, t.ex.resurser som
leder till optimala insatsmängden och därmed den genomsnittligadenatt
avkastningen spannmåls-avkastningsökningarnaökar. Tabell visar i1
produktionen i antal regioner under perioden till1966 1990.ett

Tabell Avkastningsökningar spannmålsproduktionen i1 i fem
årenregioner 1966-1990

Va/år 1966-90 1966-74 1974-82 1982-90

Asien 2,39 2,67 2,58 1,03
Latinamerika 0,961,05 12 1,29
Afrika söder 0,681,13 1,58 1,26

Saharaom
Mellanöstern- 1,84 0,84 2,27 2,40
Nordafrika

I-länderna 1,15 -l,242,01 1,86

Världen 1,60 1,94 1,70 1,13
exklusive Japan
Källa: Agcaoili, Rosegrant,M. M. W., 1994.

tabellen framgårI det avkastningsökningarna har avtagit deatt senaste
bådedecennierna. i avkastningsökningen kanFörändringen bero

biologiska och ekonomiska faktorer. ochBrown Kane 1994 attmenar
den minskade ökningstakten går öka skördarnaberor det inteatt att

produktions-Detta kan naturligtvis i de intensivasant mestmer. vara
områdena i världen.

dock minskad ökningstaktDet troligare förklaringen tillär att aven
avkastningsnivåema går finna mark,i prisrelationer mellan arbete,att
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handelsgödsel och produktden framställs. Den mindre avkastnings-som
ökningen förhållandetorde främst bero priset handelsgödsel i till
priset produkten. högt internt produktpris i i-länderna innebärEtt att

nivådet till viss handelsgödsellönsamt använda mängderär att storaen
i sin skördar. sjunkande produktpriser minskarMedstoratursom ger

handelsgödselanvändningen lågtoch skördarna hektar minskar. Ettper
produktpris i u-ländema leder till insats handelsgödsel,mindreen av
vilket innebär mindre avkastning hektar.en per

varken någotl i-länder eller u-länder finns det talar särskilt for attsom
.avkastningsminskningen främst beror utarmningen naturresurser,av

det inte kan uteslutas det bidragande faktor.även ärattom en

Framtida gåravkastningsökningar troligtvis finna inom relativtatt nya
vetenskapsområden ökadebioteknologi, generelltävensom men genom
kunskaper förhållandenlokala i jordbmksproduktionen. Utnyttjandetom

skördade ocksåden produkten kan höjas förbättrad lagring ochav genom
lagringståligadistribution. Med lokalt och finnsanpassade grödornya

det troligtvis möjlighet både livsmedelstillgângöka och kvalitet.att

Åkermark2.2.4

närvarandeFör världens landarealer bl.a. uppdelade ungefär 1,5är
hektar åker,miljarder miljarder hektar bete och miljarder hektar3,4 4,2

På åkermarken spannmål,skog. del främst ris, ochodlasstor veteen av
majs. produktionDenna 60% det totala kaloriintaget i världen.utgör av

visas åkermarksutnyttjandet från årI figur 4 till i världen1961 1992
totalt.

framgår åkermarkenAv figuren den utnyttjade har stigit underatt tre
decennier. tillfälligaDet trendbrottet under början 1990-talet tordeav
främst bero trädesprogram i bland och USA, samtidigtEUstora annat

arealen i det östblocket övergångenforna minskade tillsom p.g.a.
nåttsmarknadsekonomi. Den fysiska tycks ha detgränsen ännu när

åkermark.gäller hur mycket mark kan användas somsom
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Åkermarksutnyttjande åren i världen1961-1992Figur under4
miljardertotalt hektar
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jordmån detUtifrån och betraktas delfaktorer odlingsklimat en avsom
åkermark.potentiell tabellbetesmark eller skog I 2idag ärsom som

åkermarkenåkermarken den potentiellavisas den nuvarande samt
låg.hög. medel ochuppdelad i de kvalitetsklassernatre

åkermark,på potentiell ochKvalitet beteTabell 2 nuvarande och
skog

LågMedelMiljoner hektar Hög Totalt

åkerNuvarande 400 500 600 5001
kan användas 500Nuvarande bete 200 300 l 000som

åkertill
skog kan användas 400Nuvarande 100 300 800som

åkertill

300Totalt 700 1 100 1 500 3
Källa: Crosson Anderson, 1992.
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åkermarkensTrots den potentiella storlek mycket osäker. visaräratt
siffrorna sådet troligtvis dubbelt åkermark idagfinns mycket attatt som
odla längre sikt det blir ekonomiskt lönsamt. Stora delar denom av
potentiella åkermarken också framför allt ifinnas i u-länderna,antas
Afrika och Latinamerika. marken hittills har tillAtt inte använts
livsmedelsproduktion påkan bl.a. bero den lägre kvaliteten jorden.
lokaliseringen och olika djursjukdomar animalieproduk-förhindrarsom
tion och försvårardärigenom vegetabilieproduktionen. Produktionen av
vegetabilier försvåras områdeni dessa grund bristen dragdjurav
och naturlig Lokaliseringen markengödsel. den potentiella främstärav

dåligaproblem grund den infrastrukturen i regioner.dessaett av
Sjukdomsspridning områdenframför allt problem i medär ett
tsetsellugor, då främst i Afrika enligt Crosson och Anderson. denAv

åkermarkenpotentiella ungefär miljoner hektar huvuddelen1800 är
lågmedel eller kvalitet. vilket känsligare ochden för utarmninggörav

därför kräver försiktigare brukningsmetoder.

För möjliggöra ökande livsmedelsproduktion det viktigtäratt atten
produktionen inte jordbruksmarken,medför kvalitetsförsäniringen av
varken den nuvarande eller den potentiella. Crosson och Andersonl
1992 fyra kvalitetsförsämring vattenerosion, vind-tas typer av upp;
erosion, kemisk försämring och fysisk Kemisk försämringförsämring.
kan förlust näring, försaltning, försurning medan fysiskvara av osv.,
försämring kan markpackning, vattensamling och minskningvara av
organiskt i u-ländernamaterial. Generellt jordarna kvalitetär sämreav
vilket fårmedför olika former kvalitetsforsämringar störreatt av

långt gått åkermarkengenomslag. försämringen har det gällerHur när är
svårtdet bedöma.att

Samtliga i följande avsnitt betonar dock problemet medprognoser
åkermarkutarmning konstaterar uthålligare produktionoch att enav

krävs, detta i sig leder till lägre avkastning.även om en

2.2.5 Konstbevattning för ökad livsmedelsproduktion

kommerVatten torde den begränsande,att mestvara vararesurs som
åtminstoneeller dyrast utnyttja. i världens framtida livsmedels-att
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optimaldärför avgörande förproduktion. värderaAtt ärrätt vattnet en
långsiktigt hållbaroch användning.

spannmål ungefärvattenåtgången vid produktion lkgtotalaDen ärav
lm3. gånger så mycket i produktionenRis kräver 2-3 vetevatten som

så förbrukar varjegånger mycket kilo. genomsnittoch animalier 5 lper
m3m3 året. Globaltindivid dag, dvs. l 0003 settvatten runt omper

km3 år totaltfärsktfinns förnyat flöde 100 000vattenett varavperav
mellan livsmedels-naturliga förluster kan fördelastredjedel efterca en

km3och hushållsanvändning.produktion. industri- 12 000-14 000 anses
med befolkningvilket betyderlättare tillgängligt, att vattnet envara

Lundquist,teoretiskt räckerkring miljarder människor fortfarande7-8
1996.

Även nivå tillgången fördelad.inte jämnträcker global ärvattnetom
råder Då regionerBrist Mellanöstern och delar Afrika. dessai stora av

viktredan svårt sin livsmedelssituation bör särskildhar förbättraatt
vattentillgångarna.läggas vid effektiv användning av

Även nivå,globalkvantitativt finns tillräckligt meddet vattenom
kvalitativt.innebär nödvändigtvis det motsvarande gällerdetta inte att
livsmedels-betydelse förVattnets kvalitet och fördelning är storav

åkerarealen. denfigur visasproduktionen den bevattnade I 5
åkerarealenbevattnade under perioden till 1992.1961

årfrån hektaråkerarealen miljonerDen bevattnade har ökat knappa 150
år kunna ökatill ungefär miljoner hektar 1992. För1961 250 att

ökadlivsmedelsproduktionen i framtiden krävs troligtvis fortsatten
tvåuthållig produktion kräver dock effekterkonstbevattning. En att av

kvalitet undviks. Detkonstbevattning försämrar jordbniksmarkenssom
problemetmarken och det andraförsta problemet forsaltningen ärär av
bevattnings-kanmarken med Försaltning beromättas attatt vatten.
otillräckligainnehåller salter blir kvar i jorden denärvattnet som

ocksåFörsaltning kan uppkommavattenmängderna avdunstar. när
jordlagretmarken och saltema i detmedmättas överstavatten stannar
tillBåde Försaltning och vattenmättnad leder lägrevid avdunstning.

tillräcklig användningskördar. Försaltning undviks vattengenom en av
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ordentlig dränering. ocksåEn förbättrad dränering lösersamt en
problemet med marken medatt mättas vatten.

Figur 5 åkerarealen årenDen bevattnade mellan 1961 och 1992
miljoner hektar
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Källa: FA Oss databas. Bearbetning.Egen

Prognoser betonar effektivare vattenanvändning krävs för ökadatt en en
livsmedelsproduktion i framtiden. Crosson och Andersson intetror att
bevattning nivå.ökad produktion global detnämnvärt attger en men

Ävenregionalt måste uthålligkan här produktiongöra stor nytta. en
lång sikt väljas framför påhögre avkastning kort sikt.en
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Livsmedelssituationen2.3 efter år 2000

2.3.1 livsmedelsförsörjningenPrognoser över

Grunden för samtliga produktion ochjämförelsen mellanärprognoser
konsumtion På nivålivsmedel. global produktionen ochantas attav

likakonsumtionen årvarje är

Produktionen i bestäms framför antagandenalltprognoserna omav
framtida produktionsförändringar, medan konsumtionen bestäms av
framtida befolknings- och inkomsttillvâxt preferenser hosändradesamt
konsumenterna. Om ochproduktionstillväxten överskrider befolknings-
inkomsttillvâxt i enskilt land, kommer det produceras änett att matmer
vad konsumeras. Om det omvända gäller resulterar detta i ettsom
underskott livsmedel. Länder med produktionsöverskott iexponerar

till länder med underskott. Den exporterade mängden antasprognoserna
årvarje lika importerade nivå.med den mängden globalvara

Ett tillfälligt överskott livsmedel i världen sänker världsmarknads-av
priset medan tillfälligt underskott höjer världsmarknadspriset. Genomett
detta erhållergrundläggande samband förutom prognostiseratettman,
världsmarknadspris, också prognostiserad balans produktionmellanen
och konsumtion livsmedel.av

Från näringssynpunkt något capita-tillgångendet, förenklat,är per
kalorier dag måsteintresse. Naturligtvis vissärper som av en
livsmedelskombination uppnås för det nödvändiga näringsbehovetatt
skall tillfredsställas. antal kalorierFör och skall ökadagatt per person
måste produktionsökningen överskrida befolkningstillvâxten.

2 Produktionoch konsumtionanvänds istället förgenomgående de ekonomiskatermerna
eñerfrágan.utbud och Detta för begreppetefterfrågangörs kan misstolkas detatt som

behov människor har Enligt den ekonomiska tolkningen finns ingendetmat.av
Överefterfråganpå människorinte har råd köpa den. tiden konsumtionmat att antasom

och produktion lika, det vill bland lager formersäga och olika svinnatt annatvara av
bortsesifrån.
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antydan vilken möjligredovisas endastPrognosresultaten omger ensom
står Resultatenvärlden inför.utveckling livsmedelsförsörjningen somav

beroende de bakomliggandeenskilda i hög gradi de är avprognoserna
liggernågra det faktorerMed undantagantagandena. är somsamma

LindahlKhalili ochEnligttill grund för de refererade prognoserna.
årbefolkningen 2025samtliga1995 antagandet iär attprognoser

Gemensamt förkommer ha ökat till miljarder.8,5 äratt prognoserna
står fokus.iockså produktionstillväxten i u-ländernabefolknings- ochatt

Crosson ochresultat hosskillnaden iMcCalla 1993 attmenar
FAO 1993Agcaoili och Rosegrant 1994,Andersson 1992, samt

kringolika antagandenkan förklaras medochBrown Kane 1994
tillgången tilljordbruksmark,tillgång tillavkastnlngsökningar.

inödvändigakonstbevattning och utarmningen naturresurserav
skillnadernaförklararLindahlKhalili ochlivsmedelsproduktionen,

spannmålsproduktionensantagandenmellan med deras omprognoserna
ökad handel.tilltillväxt och möjligheterna

utifrånförklarassåledes kunnaprognosresultat börSkillnader i
Pessimismen ellerinkomsttillväxten.ochproduktionstillväxten

författarnahurframför alltgrundasoptimismen i prognoserna
avkastningsökningartilloch möjlighetenuppfattar utannaturresurserna

naturresurserna utarmas.att

bredaretill skapaendastsyftarmellanJämförelsen ettattprognoserna
produktionenmekanismervilkadiskussionperspektiv för styrsomomen

tillgången behovetochkonsumtionen,och mat.även avmen

framtideniproduktionKonsumtion och2.3.2 matav

livsmedels-framtidabedömning denöversiktligmöjliggöraFör att aven
FAOVärldsbanken, IFPRI,gjordaförsörjningen kommer avprognoser

avsnitt.i dettaredovisasanimalierspannmål ochoch WWI för att
tillkonsumerade,ochproduceradeövervägande lokaltProdukter ärsom

kaffe, kommerprodukterlyxbetonadeexempel eller sommercassava,
nivåglobaldå ochavsnitt de utgörbehandlas i dettainte enatt envar

konsumtionen.livsmedelsproduktionen ochliten del av



SOU 1997:26 Livsmedelsförsörjnirzgerz i 29världen

Från kan nivånutläsas den ungefärliga den totalaprognoserna
produktionen olika regioners produktion och konsumtion, vidsamt ett

världsmarknadspris3prognostiserat
.

totala produktionen spannmålDen har ökat mellan åren och1950av
Årfrån1990 drygt miljoner till600 l 780 miljoner 1990 ochton ton.

framåt spannmålsskörden årtrendbrott och uppgick1995utgör ett
endast till miljonerl 690 Det finns dock indikationerton. att
spannmålsskörden återigen årökat under regionala1996. Den
utvecklingen produktionen och konsumtionen årenunder 1969-71,av
1979-81 och 1988-89 visas i figur

Figur 6 Produktion spannmålP och konsumtion K inkl.av
foderspannmål i årengenomsnitt 1969-71, 1979-81 och
1988-89 i världen.

1800

1600

1400
I-länderE
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Källa: FA O, 1993.

3 Det prognosticeradevärldsmarknadspriset antagande efterfråganbygger på ochom
utbudet regionala marknader. bivilkoret nettoflödet regionalaUnder mellanatt
underskotts-respektive överskottsmarknaderskall noll, erhålls jämviktspris påettvara
världsmarknaden uppfyller detta.som
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produktionhälften världensFiguren tydliggör det faktum ungefäratt av
fjärdedeldvs.spannmål inom i-länderna,konsumeras avav enav
inkomstnivåförhållande denberor främstvärldens befolkning. Detta

konsumtionenden högrecapita finns i i-länderna, samt avper som
högi sin tillanimalier lederanimalier. Konsumtionen tur enav

foderspannmål.konsumtion av

u-ländema, medanhar skett iökningen konsumtionenDen största av
Produktionenhar varit likaderas produktionsökning inte stor. personper

decennier.både i-länder har dock ökat underi och u-länder ett par

produktionenviktigtökande befolkning detMed fortsatt är atten
finnsminskarproduktionenfortsätter öka i takt. Om personpersamma

relativtindivider medvilket drabbarhöjda världsmarknadspriser,risk for
alltså tillledainkomstökning kanlåg genomsnittliginkomst. Ensett

jämnt.inkomstökningen inte fördelasmindre för vissa individermat om
årspannmål i världenkonsumtionproduktion ochI tabell 3 visas av

olikaenligt fyraåren och 2030för 2005, 20101988/89 samt prognoser
organisationer.

spannmål år 1988/89konsumtionProduktionTabell 3 och samtav
år 2030för 2010 och2005,prognoser

Miljoner FAO"IFPRIVärldsbankenFAO"ton
201020101988/89 2005,2030

Produk-Produk- KonsumKonsumProduk- Konsum KonsumKonsum
tion tiontion-tion -tion-tion tion -tion

159165,4 151,7 184Latinamerika 113 99 v -
927875,6 959924,9SydochOstasien 633 618 --

19117,9 190 1183,2Mellanöstern- 73112 - -
Nordafrika

109128118,5 86,1Afrika söder 63 54om - -
Sahara

13141231,3 14612350 1392U-länder totalt 921 844 1319
10281173,9 866947 1013,3Händer 791 850 -

2327 23422405 24053297Världen totalt 1712 1694 -
konsumtionsprognosförwBzs 2005
konsumtionsprognosför"wBzs 2030

befolkning dockländer,endast utgörFAO:s u-landematäcker 93över varsprognoser
samtligau-ländersbefolkning.98,5%av

Anderson,CrossonFAO, 1993,Agcaoili 1994,Källa: Rosegrant,
1992.
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det gäller deNär övergripande trenderna skiljer sig inteprognoserna
åt. Konsumtionen förväntas öka snabbare produktionen inämnvärt än u-

länderna, vilket tyder inkomst- och/eller befolkningstillväxten äratt
produktionstillväxten.större än

l Ostasien det troligtvis främst inkomstökningar kommerär attsom vara
förklaringen till den ökande konsumtionen. l södra Asien och i Afrika

Ävensöder Sahara befolkningsökningen i denviktig faktor.ärom en
fattiga regionen. Afrika söder Sahara, förutsätts dockmest om en

inkomstökning. Prognosernas lågantaganden produktionstillväxtom en
i Afrika söder Sahara bör betyda inkomsterna främstattom genereras
inom sektorerandra jordbntket. någraDetta beror prisökningarän att

jordbruksprodukter inte såledesförväntas och ökadeinte bidrar till
intäkter. Inkomstfordelningen blir alltså avgörande för undernäringom
kan undvikas i framtiden.

För hur mycket olika faktorer betyder för framtida utfalletdetatt se
redovisar IFPRI alternativa scenarier till sitt basscenario. Scenario 1tre
innebär högre befolkningstillväxt, scenario innebär högre2en en
inkomstökning och scenario 3 minskad produktionsökning. Scenarioen

ochl leder till högre2 totalproduktion medan scenario leder till3en en
något lägre. ökadEn tillväxttakt för befolkningen eller minskaden
produktionsökning kommer leda till lägre konsumtionatt en per person

i basscenariot.än

På den globala nivån de olika i dragöverensstämmer storaprognoserna
väl med Påvarandra. regional nivå skiljer sig däremot prognoserna

det gäller omfattningen de underskottnär respektive överskottav som
i framtiden. I figur visas deväntas 7 FAO och IFPRI redovisadeav

underskotten i de fyra u-landsregionerna årfram till 2010.

Generellt ökar produktionsunderskotten i samtliga u-landsregioner, dvs.
kommerde vid världsmarknadspriser behöva importeraattprognosernas

Både i Afrika söder Sahara och i Mellanöstem-Nordafrikamer. om
förväntas produktionsunderskott så årdrygt dubbelt 2010ett är stonsom

två decennier tidigare. Asien förväntasl lika ökningnästan storsom en
i de årenövriga regionerna mellan 1988 och 2010.som
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Figur spannmål7 Utbudsunderskott i fyra regioner under ettav
årantal mellan 1979 och 2010

Latinamerika ClAsien Mellanöstern- ElAfrlka söderI I om
Nordafrlka Sahara
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79-81 88-89 2010 -88 2000 2010

Källa: Agcaoili R0segrant, 1994, FAO, 1993.

produktionsunderskott tecken det producerasI är ett attprognoserna
mindre regionen.vad konsumeras i den enskilda Attän som

produktionen ikonsumtionen i överstiger den inhemska enprognoserna
fattigasteenskild region, inom devisar människor ävenatt grupper av

Dåråd produktionstillväxten iregionerna har importeraatt mat.
låg och ijordbruket i bl.a. Afrika söder Sahara södraantas vara om

kommerAsien, landsbygdsbefolkningendet inte troligt detär äratt som
kan förklaras medhögre inkomster. Produktionsunderskottetatt en

ökande befolkning, den konsumtionsökningäven som ges avmen av
inkomstökningen sektorer.i andra

genomgångUtan de bakomliggande faktorerna i kanen av prognoserna
ovanstående inte dock konstaterasresultat bedömas. kan deDet att

konsumtionsnivåernafaktiska regionala produktions- och kommer haatt
betydelse for den livsmedelsforsörjningen. Stora underskottglobalastor

innebär behov importera, vilket ökar beroendet pris-ett attav av
utvecklingen världsmarknaden. Världsmarknadspriset påverkas bland

jordbrukspolitik CAP, vilkenEU:s kommerannat attav gemensamma
behandlas i kapitel
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år enligt FAOi u-länderna ökade 1993Produktionen animalierav per
till ungefärfrån perioden 1969-71 60miljoner underungefär 29 ton

animalieproduktionenmiljoner under perioden 1988-891988-89.ton var
och konsumtions-Produktions-i i-länderna cirka miljoner100 ton.

fjäderfä,ökning svin ochökningen beror främsti u-länderna en av
konsumtionsmönster imed förändradevilket även överensstämmer

konsumtionen och produktionenländerna. visasI tabell 4 överprognoser
åranimalier 2010.av

animalierproduktion konsumtionTabell och4 Prognoser över av
årfår, fjäderfä, svin for 2010nöt,

Miljoner FAO 2010lFPRl 2010IFPRI 1988ton
Produk- Produk-Produk- Konsum- KonsumKonsum-
tion -tion tiontion tiontion

31.6Latinamerika 24.7 26.316.6 l 7.5 -
SydochOslasien 56,6 92.334 34.4 59,1 -
Mellanöstem- 10,7 9 9,74.86,1 -
Nordafrika
Afrika 8,9söder 8,3 6,54.2 3,9otn -
Sahara

102,8 98,3 143 143U-länder totalt 60,9 60,6

128,2I-länder 112,9 100,9 132,8 --

Världen totalt 162,0 231,0 231,1174,0 - -
Anderson,Källa: O, CrossonAgcaoili 1994, FA 1993,Rosegrant,

1992.

totala produktionenfrämst det gäller denPrognoserna skiljer sig när
får förhållande till icke-och konsumtionen idisslare och inötav

kraftigt stigandeprognostiseraridisslare svin och fjäderfä. FAO en
alltu-länderna, framförkonsumtion produktion animalier ioch närav

omvandlaregäller Icke-idisslare effektivaredet icke-idisslare. är som av
mindreproduktion dessa harfoderspannmål till kött, varfor ökad aven

ökning antaletspannmålsmarknaden motsvarandeeffekt än aven
nyttjadock effektivtidisslare. Användandet idisslare sättär attettav

livsmedelsproduktion. Iinte skulle användas tillbetesmarker som annars
och icke-animalier uppdelad idisslaretabell konsumtionen5 är av

idisslare.
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påår idisslareKonsumtionen animalier uppdelatTabell 5 2010av
icke-idisslare i miljoneroch ton

FAOMilj. IFPRIton
i-länder u-länder i-länder u-länder

idisslare 4247 35 4l
icke-idisslare 67 78 l 0 l81

Totalt 102 119 143128
Källa: FAO, Agcaoili Rosegrant, 1994.1993,

ökad inkomst iökad konsumtion animalier teckenEn är ettav en
dock inte jämnt fördelad,världen. Den inkomstökningen ärantagna

spannmålspriser följd, kanvarfor ökad konsumtion med högre somen
åtminstoneskapa fattiga regioner, kort sikt.problem i

2.3.3 Priser på världsmarknaden

livsmedelsforsörjningen beror, förutomResultatet i överprognoserna
också påi varje detantaganden produktion och konsumtion land,om

Jämviktsprisetjämviktspris fastställs världsmarknaden.som
alladefinieras det till den totala importen ipris leder attsom som

lika med den totala i allanettoimporterande länder är exporten
Jämviktspriset, fortsättningsvis benämntnettoexporterande länder.

hur mycketvärldsmarknadspriset, fri marknad bestämmer somen
dockproduceras och konsumeras inom varje land. l antasprognoserna

jordbrukspolitiskanationella reglerade medde marknaderna äratt
skiljer sig världsmarknads-ingrepp. Genom jordbrukspolitiska ingrepp

från fri marknad, vilketpriset reglerad marknad priset enen
kommer diskuteras i kapitel och3att

reala4 prisutvecklingenIFPRI har i sin redovisat denprognos
scenarierna tabellvärldsmarknaden for basscenariot 2 och l 6samt

årvisas världsmarknadspriset år de prognostiserade priserna1988 samt

4 prisökningar prisökningama rensade från den allmännaReala de nominellaär
prisökningeni samhället.
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ochproduktionenPrecis den framtida2010. det gällernärsom
indikator denkonsumtionen bör priserna endast användas som en

möjliga prisutvecklingen.

scenariervärldsmarknadspriser för fyraPrognostiseradeTabell 6
år 2010

År scenarioscenario scenario 3USS/ton basscenario 21988 l
år20l0år2010 år2010 år2010

148 211118 152Vete 130
288Ris 207 226210 244

Majs 93 12179 8893
Övr. 124spannmål 78 92 95R7

235Sojabönor 21921l 203 207

1553Nöt 329 l 403 13901464 1
881Svin 586 1621 1l 597 1479 1
776Får 584591 488 562

Fjäderfä 756 8685 700 7368l
inkomsttillväxten,scenario ökningiScenario ökning befolkningstillväxten, 15%20% av

scenario minskning den skördeökningen25°wb antagnaav
Källa: Agcaoli, M. Rosegranl, M. W., 1994.

försiktighetbasscenariot kan med vissDe sjunkande reala priserna i
överstigerproduktionstillväxtentolkas positivt, det vill säga att

inågon borde resulteratkonsumtionstillväxten. knapphetEn av resurs
högre världsmarknadspriser.

och ökningl scenario och i ordning2 3 störreantas tur aven
minskningbefolkningstillvâxten, inkomsttillväxten, respektive aven

basscenariot. varjeskördeökningarna vad i 1jämfört med antassom
andrafaktorerna medan allascenario ändras endast de nämndaen av

hålls konstanta.

befolkningstillväxt inkomst innebärökande och konstant totalEn en
effekternaminskad inkomst konsumtionsdrivandeDe avper person.

denminskande effektenbefolkningsökningen blir dock denänstörre av
får ilägre inkomstminskade inkomsten Varjeper person. person en

ökning igenomsnitt och konsumtionen sjunker. Enper person
ökadleder dock till totaltbefolkningstakten scenario 1 setten

högrekonsumtion livsmedel och därmed priser.av
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En ökad inkomsttillväxt påfrämst effekt u-ländernasantasper person
konsumtion svin och fjäderfä. länder hög1 med redan inkomstav per

leder ytterligare ökningar endast till marginella förändringarperson av
konsumtionsmönster enligt prognoserna.

En minskad avkastningsökning leder till högre priser grund av
utbudsminskningen och minskar konsumtionen i fattigareper person
regioner.

FAO 1993 ingen prisprognos, det inte finnsgör attegen men menar
något talar långför ökning de reala priserna på sikt.som en av

Andra världsmarknadspriset har samlats ihopveteprognoser om av
Internationella spannmålsrådet International Grains Council, IGC,

återger1996. IGC frånantal utvalda nationella ochett prognoser
internationella regeringsorgan organisationer inte knutnaärsamt som

någontill regering. 1 tabell 7 visas olika organisationernasde
prisprognoser årfram till 2020.

Tabell 7 Prognostiserade påvärldsmarknadspriser ivete
årsintervaller årfram till 2020

ÅrUS$/ton
Org. 1990- 1996- 1998- 2000- 2003- 2005- 2006-

1996 1997 1999 2001 2004 2006 2020

ABARE 165 194- - - - -
CWB 118-162 160- - - - -
USDA" 127 132 152 152- - -
OECD 115 157 146- - - -
WB 165 215 160 160 160 150-
Priserna endastjämförbarainom varje då antagandenaskiljerdebakomliggandeär prognos
sig mellan Skillnaderi absolutvärdenkanbl.a. förklaras prisernaavsevärt medattprognoserna.
både angivnavid olika iled handelskedjanoch de bygger olika framtidsscenarier.är att
Äventidsperiodemaskiljer sigåt,varförpriserna i tidsintervalldet därdehörhemma.anges
ABARE Australian of Agricultural Economics,Bureau Ressource CanadianCWB
WheatBoard, UnitedUSDA StatesDepartmentof Agriculture. OECD Organisation for
EconomicCo-operationandDevelopment, WorldWB Bank.
Källa: International Grains Council, 1996.
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varjeinomanvändas för utläsa trenderPrisprognoserna kan endast att
utgångspunkt förframtida priserna bör främstDe ses som enprognos.

förutspår lite kortare siktvidare prisdiskussioner. Flertalet prognoser
Överlagprisnivå.oförändradpå sikt i principhögre priser och längre en

ihögre det prisde förväntade priserna i tabell 7 änär vete som anges
dockochtabell scenario 1 2IFPRl:s basscenario. lFPRlzs ettger

ovanstående det villnivå resultaten,världsmarknadspris i med deärsom
konstanta.de reala priserna kommersäga att vara

spannmål sjunkit.decennier har de reala prisernaUnder antalett
överstigitproduktionsökningen harkan bl.a. förklarasDetta attav

animaliekonsumtionspannmål, ökandekonsumtionsökningen trotsav en
spannmålsförbrukning.drivitsom upp

livsmedelkonsumtion och produktionSlutsatsen avprognoserna omav
spannmål stigatroligtvis inte kommerde reala prisernaär attatt

i sigändrad jordbrukspolitiktrendmässigt. Effekten priserna av
behandlas kapiteli

kalorier2.3.4 Tillgång och behov av

denlivsmedelsförsörjningen kan definierasNäringsbalansen i som
förhållande mängdtill denmängd kalorier kan produceras i somsom

globalaundernäring. Om denbehöver konsumeras för undvikaatt
denproduktionen den globala befolkningen, ökarökar än genom-mer

snittliga tillgången avsnitt i kalorier.i detta mättmat.

från individ och framför alltKaloribehovet individ tillskiftar är
beroende ålder, vikt, och fysisk aktivitet. Dekön, gränser ärsomav

behållaifrån nivå förutgår krävsför undernäring den attuppsatta som
Exempelvis liggerår aktivitet.klara lättkroppsvikten under ett samt av

och dag i Asienkalorier kcal/personför undernäring l 760gränsen
FAOberäkningar gjordakalorier i Latinamerika enligtoch 985l av

l993.5 fingervisningendastungefärliga ochGränserna utgörär omen
måste uppnås.kalorinivåervilka somper person

5 spannmål.kalorier ungefär lkgreferenspunkt 2200Som kan nämnas motsvararatten
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Genom studera befolkningstillväxten fåri olika regioner bildatt man en
produktionen eller importen måste öka. I tabell visas8matav var av

befolkningsutvecklingen i olika regioner tvåunder decennier densamt
prognostiserade utvecklingen enligt FAO.

Tabell 8 Befolkningsutveckling i årenu-länder i-länderoch 1969-
år1992 för 2010samt prognos

Ländergrupper Befolkning milj.
1969-71 1979-81 1990-92 2010

U-länder: 2 612 2653 4 107 -
Afrika söder Sahara 268 357 500 874om
Mellanöstern-Nordafrika 178 233 317 513
Asien 1 858 2 285 620 6872 3
Latinamerika 279 354 443 593
Totalt u-länder93 2 583 3 228 4 064 5 668

I-Iänder 1 075 1691 1 260 -

Världen 3 687 4 434 5 362 -
l denregionalaindelningen ingåru-låndema länder tillsammans93 98,5%utgörav som av
dentotalabefolkningeni u-ländema,däravskillnaden.
Källa: FAO, l996a.

Tabellen visar i-ländernas befolkningsandel jordens befolkning haratt av
minskat medan u-ländernas ökat. Den procentuella ökningen bliantas

i Afrika söder Sahara och i Mellanöstern-Nordafrika.störst Asien ärom
den region befolkningendär i absoluta kommertal öka fram tillatt mest
år 2010. Den procentuella befolkningsökningen dock mindre i Asienär
och Latinamerika tvåi de övriga u-landsregionerna.än

Huvuddragen i tabellen stöds befolkningsprognoser framtagna FN,av av
förutspår befolkning miljarder6,6 människor i u-länderna ochsom en
miljarder1,4 i i-länderna år FN baserar sina2020. prognoser

antaganden tillväxttakten för befolkningen i i-länderna sjunkerom som
från åren åren0,54 till1990-95 0,30 20l5-2020% och i u-länderna
sjunker från till 1,30%.2,01 Enligt FN kommer befolkningsökningen
framför allt ske i Afrika och södra Asien, det vill i Indien,att säga
Pakistan och Bangladesh IFPRI, 1994.
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antagandenBefolkningsutvecklingen beror framför allt påefter 2020ar
når ålder sinantalet barn familj FN iantar prognosom vuxenper som .

nivålångsiktigt stabil nivå barn familj. dvs. den2.1 somen pa per
nivån infallerlångsiktigt stabilanuvarande befolkning. Dennaersätter

utifrån faktorerenligt kring år gjordaFN 2050. Bedömningarna är som
befolkningspolitik. barndödlighetutbildningsgrad, BNP-nivå. samt
historiska, politiska faktorer l996d. En lägrekulturella och FAO,

främstfaktor länder framtiden. vilket idag2.1 barn familj i alla iän per
kan återfinnas alltså befolkningsökningeni i-länder. innebärvissa att
kommer och befolkningen sedan minska.att avta

Med i vissa regioner kraftigt ökande befolkning det intressantär atten
undersöka dels möjligheten producera tillräckligt medden globala att

Enligti kalorier, dels de regionala förutsättningarna.mättmat.
Alexandratos livsmedelstillgängen 1990-1992 motsvarade i början av
talet ungefär vilket700 kalorier dag, kan jämföras med 2 3002 per

1960-taletunder förändring konsumtionsmönsterEn genomav
substitution ungefär tredjedel anirnalierna till vegetabilier skulleav en av
innebära i detytterligare kalorier och dag. Ingenting300 per person
ovanstående betyder dock de tillgängliga livsmedlen jämntäratt
fördelade, vilket tydliggörs med genomsnittssiffror i ochVästeuropa
Nordamerika kalorier tabell visas3 500-3 600 l 9per person.
tillgången kalorier och i-ländernacapita dag i u-länderna ochper

år.antalöver ett

Tillgången livsmedel, uttryckt kalorier, kommer tabellen visari som
lågminst i Afrika tillgångsöder Sahara och södra Asien. Enatt vara om

kalorier behöver inte nödvändigtvis betyda produktionsresursernaatt
begränsade områden.i dessa Afrika söder Sahara torde detIär mest om

bristen och hälsoläget,ekonomiska det allmännasnarare vara resurser
människorna inte kan importera och inte utnyttjabättregör att matsom

jordbrukets produktionspotential. tillväxt-Omvänt det troligtär att

6 Definitionen livsmedel tillgänglig för direktkonsumtion enligt Alexandratosl992ärav
följande: Total livsmedelsproduktion Produktion Ingåendelmpon Export+ +-
Lager Utgående Tillgängliga livsmedel livsmedelsproduktionLager och Total- -
Djurfoder lndustiell användning for Spillicke-livsmedelsbruk Utsäde- -
Uträknar land, produkt och år.per
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regioner fårAsienöstra tillgang kalorier tackstörresom en pa vare en
högre realinkomst. god tillgang till produktionsresurser.än FAOsnarare
l996b1 beräknar ungefär 40% befolkningen i Afrika söderatt av om
Sahara lider undernäring. medan andelen i övriga landsregioner ärav u
mellan 10 och 20%

Tabell 9 Tillgången till livsmedel aren 1961-1992 församt prognos
år 2010 kalorier capita och dagper

ÅrLäiidergrupper
1961--63 1969-71 1979-81 1990-92 201

U-länder 9601 2 130 2 320 5202 2 730
Afrika söder Sahara 2 100 2 140 2 080 2 040 2 170oiii
Mellanöstem- 2 220 2 380 2 840 2 960 3 120
Nordafrika
Östra Asien 750l 2 050 2 360 6702 3 040
Södra Asien 2 030 2 060 2 080 2 300 2 450
Latinamerika 2 360 2 510 2 720 2 740 2 9.50

l-länder 0203 1803 3 270 3303 3 470
Källa: FA I996a.

l samtliga regioner Afrika söder Sahara har situationenutom om
förbättrats under decennier. Anmärkningsvärt dock Afrikaett är attpar
söder Sahara den enda region förväntas trendbrott,är dvs.om ettsom

genomsnittlig minskning byts ökning i kaloriermotcn en per person.
Denna region präglas nämligen låg produktionstillväxt inomav en
jordbrukssektorn, samtidigt del befolkningen borstorsom en av
landet. En liten produktionsökning i jordbruket inom regionen innebär

ökande kaloritillgång främst måste uppnås med importatt en av
livsmedel. lågaDen produktionstillväxten inom jordbruket betyder att
den övervägande delen befolkningen erhållerinte högre inkomster,av
givet konstanta eller sjunkande priser. ökad kaloritillgångEn förutsätter
således inkomstökningar i andra sektorer för regionen skall kunnaatt
öka livsmedelsimporten.

AfrikaI söder Sahara kommer 40% kalorierna for hälftenom av av
befolkningen från rotfmkter och stärkelserika bananer. Situationen är
liknande i övriga Afrika och Latinamerika FAO, 19960. Beroendet av
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i kapitellokalt alltså vilket diskuterasodlade produkter är närmarestort

2.3.5 Räcker maten

måste denskall räckaMcCalla drar slutsatsen1994 att matenom
bibehållas.åtminstone McCallatidigare uppnådda produktionstillväxten

år gradvishittills har inneburitökning 2%överattmenar en per
således kraftförstoring bör läggasDet attstornaturresurser.av

långsiktigtutveckla uthålliga Grödorna odlasproduktionsmetoder. som
ökadbör dessutom möjliga lagra och Enatt transportera.vara

ochlivsmedelssäkerhet måste friare handelenligt McCalla bygga
ekonomisk utveckling i fattiga regioner.

Världsbankens koncentrerad till bedömningär en av omprognos
livsmedelsbehov.räcker for producera for framtida Enattresurserna

åkermarkenökad användning potentiella i mindre gradden ses somav
lösning produktionssökningar, grund denbehovet främsten avav

ojämna fördelningen. Likaså inte kunnaökad bevattningantas en
någon nivå.medföra vissaomfattande produktionsökning global I

öka denregioner finns det enligt Världsbanken dock möjligheter att
bevattnade drag Världsbanken dock det framtidaarealen. I stora attser
behovet livsmedel tillgodoses. förutsätter dockkan Detta attav resurser
frigörs for högavkastande,stödja utvecklingen och kunskapenatt om

långsiktigt uthålliga produktionssystem.men

Bl.a. i kaloritillgången i AfrikalFPRI:s förutses att personprognos per
kommersöder Sahara, ökad produktion och ökade inkomster,trotsom

minska. ökandeframför i framtidenDetta beror allt den ävenatt
står någonbefolkningen. På nivå världen inforglobal inte attanser man

tillgången ökar ochakut livsmedelsbrist. prognostiseradeDen per person
de livsmedel sjunka. lFPRI:sreala priserna viktiga kommer att

kunskap ochslutsats förutsätter dock politiska reformer, investeringar,
positivt påverkar jordbruksproduktionen.andra faktorer som

på nivå någraFAO det global inte föreliggeratt resurs-menar
konsumtionsnivånbegränsningar förhindrar den framtidaattsom

tillfredsställs. Regionalt det dock troligt negativa miljöeffekter kanär att
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komma ha betydelse. övergångEn uthålligatillatt produktions-mera
metoder alltså nödvändig, vilketär enligt FAO inte bildenstör av
produktionsutvecklingen i Problemen finns regionalt.prognoserna.
varför förbättringar endast uppnåskan med regionala produktions-
ökningar och därigenom regionala inkomstökningar.

WWI den negativa bilden med avtagande produktionpresenterar mest
och allt världsbefolkning. Institutetstörre utarmningenen attmenar av

gåtthar alltför långt och utsikterna förnaturresurserna tillräckligtatt en
ökande produktion små. WWI med den ökandeär obalansenser oro
mellan livsmedelstillgången och befolkningen.

Om alla människor i framtiden kommer sig såledesätaatt mätta är
svårt på. FAO l996b har i fyra punkter sammanfattatatt vadsvara som
har betydelse för livsmedelssäkerheten. Enligt FAO beror välbefinnandet

näringsperspektiv tillgången på tillgänglighetenett för denur mat,
enskilda individen, den enskilda individens kunskap näringsbehovom

individens hälsotillstånd. Frågan det finnssamt näringsriktigaär om
livsmedel och har råd köpa dem. Braun 1996att attom man menar
orsaken till hungersnöd går finna i grundläggande politiska orsaker,att
institutionella och stnikturella betingelser, marknadsbetingelser samt
situationen hushålls- och familjenivå.

Sen 1996 betonar liksom FAO och Braun betydelsen bredareettav
for åstadkommasynsätt livsmedelssäkerhet. Svält och hungersnödatt är

inte enbart produktionsproblem, samspel mellan ekonomiskaett utan ett
och sociala faktorer. Sen belyser detta med svälten i Bangladesh 1974,

år med tillgånggod till Stora översvämningar skapadeett mat.
arbetslöshet i sin drastiskt och omedelbart minskade landsbygds-tursom
befolkningens inkomster. Lokal spekulation framtidastoraom
livsmedelsunderskott ledde till kraftiga prisökningar och svälten ettvar
faktum. Efter sjönk priserna, eftersom underskottet såinteett tag var

förväntat. l detta fall fanns tillgångdet godstort mat,som men
olyckliga omständigheter innebar behoven ändå inte kundeatt
tillfredsställas.
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ilivsmedelssäkerhet2.4 Världstoppmötet om

Rom 1996

fråndeklarationen i i november 1996I FAO:s världstoppmöte Rom
livsmedels-de medverkande nationerna skall efterfastslogs strävaatt

årtillsäkerhet, undernärdai första halvera antaletsteg attett genom
2015.7

kraftigt.ökatdeklarationen konstateras utbudet livsmedel har1 att av
hushållsTillgängligheten förhindras dock bl.a. enskilda länders ochav
minskaolika katastrofer.inkomster, instabila marknader Församt att

fråganundernäringen måste befolkningsökningen i de utsattaom
måste skyddasregionerna behandlas. Vidare motnaturresurserna

uthålligtbedrivs Dettautarmning produktionen sätt.att ettgenom
bådelandsbygden gäller livsmedels-förutsätter utveckling detnären av

ochproduktionen och det gäller jämlikheten mellan kvinnor män.när
uppnås politiskökad förutsätts först kunnaEn livsmedelssäkerhet när

och ekonomisk det finns social grund forstabilitet skapad, dvs. närär en
säker och stabil livsmedelsproduktion.en

Liksom kapitel, nationerna bakomandra refererade källor i detta menar
deklarationen till undemäring.fattigdom huvudorsaken Därutöveräratt

uppnåslår fast ökad handel viktigt medel föräratt ett att enman
uthålligoptimal och användning produktionsresurserna.av

7 redovisasi i DeclarationDeklarationenoch medföljandeaktionsplan sin helhet Rome
Action, Food Summit,World Food Security andWorld Food Summit Plan of Worldon

13-17November FAO, Rome.1996,
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2.5 Diskussion sammanfattningoch

Inget i de stårstuderade källorna i detta kapitel världen införtyder att
någon livsmedelsbrist nivåglobal kort sikt. Produktionsresurserna
i befintligt skick räcker totalt förmodligen för producera densett att mat

krävs långför ökande befolkning sikt. Genom ökadesom en
investeringar långi kunskap, sikt enda obegränsadedenärsom

mångaproduktionsfaktorn, kan effektiviteten i jordbruket förbättras i
regioner.

Även regionaltproduktionsresurserna räcker globalt kan deom vara
mycket vattentillgångenbegränsade. i Mellanöstern ochDetta gäller tex.
delar Afrika tillgången åkermark Mellanöstern-Nordafrikaisamtav
och ocksåsödra Asien. Utarmningen innebärakannaturresurser ettav
problem för dåde fattigare regionerna, mindre resursbas globalt setten
innebär Påhögre produktionskostnader. sikt kan de regionalalängre
problemen globala försiktighet iutvecklas till problem, vilket betyder att
produktionen idag.och användandet bör iakttas redannaturresursernaav

långNaturresurserna sikt begränsande för världens totalafaktorerär
livsmedelsproduktion. måsteProduktionen därefter, även omanpassas
den i högreeventuella framtida resursbristen inte har visat sigännu
priser marknaden.

tillräcklig uthållig produktion innebärEn resursbas kombinerad med en
dock inte nödvändighet livsmedelsförsörining förmed tryggaden
världens befolkning. måste kombineras tillräckliga inkomsterDen med
för möjliggöra människors näringsbehov täcks.att att

Med ökade konsumtioneninkomster i vissa u-landsregioner ökar av
animalier. till ökadökad animaliekonsumtion leder i sinEn tur en

foderspannmål åtminstone tillkonsumtion kort sikt, kan ledaav som,
spannmålspriser.högre problem för livsmedelssäkerhetenDetta är ett

eftersom spannmålskonsumenter får råd likafattiga inte konsumeraatt
mycket tidigare.som

Mot bakgrund förväntade produktionen och konsumtionen finnsdenav
långdet mycket för stigande priser sikt, underlite talar realasom
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såförutsättning produktionsutvecklingen sker utarmningenatt att av
inte fortsätter.naturresurserna

Bl.a. i Afrika söder Sahara kommer antal problemländerett attom
mycketmed livsmedelsförsörjningen. Afrika söder Sahara antas enom

låg många och låginkomsttillväxt, hög befolkningstillväxtfattiga,
får behovproduktionstillväxt, vilket innebär inte sittatt stora avgrupper

tillfredsställt. I denna region kommer undernäring fortsättamat att vara
tillgång åkermark,problem. finns dock god potentiellDärett en som

Förmodligen skulle välstånd och generellkunna utnyttjas vid ökat
stabilitet i samhället. övriga u-landsregioner befolkningstillväxtenl år
lägre, inkomsttillväxten högre ihögre och produktionstillväxten än
Afrika möjlighetsöder Sahara. regioner har totaltDessa störresettom

fårimponera livsmedel, fattiga inte dedenävenatt matom grupper av
behöver. Samtliga öka sinu-länder kommer kort sikt troligtvis att

spannmål.import av

tillgångenProduktionen, kalorier, räckai kommer troligtvismätt att
för försörja framförväxande befolkning. Livsmedelssäkerhetenatt ären
allt regionalt problem beror produktionskostnader, relativaett som
produktpriser och relativa inkomster; problem dock kräverett ettsom
globalt måsteansvarstagande. Produktionen taktöka i samma som

långtidigare, produktionsmetoder siktanvändsattmen genom som
bevarar så produktions-därmed undviker ökadenaturresurserna, att man
kostnader uthålligaresursbrist. Utvecklingen produktions-g.a. av

långmetoder därför avgörande för livsmedelsförsörjningen sikt.är
Inkomstema måste måstei världen öka samtidigt inkomstklyftomasom
minska livsmedelssäkerheten skall förbättras.om
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världsmarknadenpå3 CAP:s effekter

3.1 Bakgrund

livsmedelsforsörj-kringföregående problematikendet kapitlet beskrivsI
räcker iUtifrån olika diskuterasningen i världen. matenomprognoser

EU:skapitel beskrivsråd dettaköpa lvärlden och alla har att mat.om
globaltCAPAgricultural Policyjordbrukspolitik Common ettsett ur

hareffekter CAPdiskuteras vilkaperspektiv. Utifrån beskrivningdenna
produktnivå vilka ländergrupperochvärldsmarknadspriserna som

Därefterpåverkas. påverkan särskilt intresse.u-ländernaCAP:s är av
kapitelCAP idiskuteras effekterna avreglering aven

jordbruksvarorpriserCAP:s leder till högremarknadsregleringar
stimulerarvärldsmarknaden. Dettainom jämfört medunionen

många leder tilli falljordbruksproduktionen vilketinom EU, en
från utbudEU. Ettsubventionerad jordbruksvaror störreexport av

vilketvärldsmarknadspriser,lägrevärldsmarknaden leder i sin tilltur
producenterdrabbar främstmissgynnar andra länder. Dettaproducenter i

i-länder stödjermånga jordbruk. flestai stödjer sitt Deu-länder intesom
inteländer drabbas därmedsitt jordbruk i dessaoch jordbruket

jordbruks-harvärldsmarknadspriser. Generelltlägresättsamma av
vilketi-länder,produktionen inom de flestastöd blivit högrep.g.a.

mångaiproduktionenbedöms flera missgynnarfaktorervara somen av
u-länder.

olika produkterpåverkan varierar mellanCAP:s världsmarknaden
finns faktoreroch olika Utgångspunkten det främstländer. är treatt som

jordbruksvarorvärldsmarknaden för olikabestämmer inverkanCAP:s
handelsavtal ochoch gränsskydd, EU:sCAP:s konstruktion prisstöd-

produkt.i världenEU:s storlek producent och konsument resp.avsom
ocksåfaktorernaturligtvis rad andraDärutöver finns det somen

ipåverkar bedömningarsvårare varför de görsär mäta,att sommen som
osäkerhet.detta förknippade med visskapitel är en
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Den forsta faktorn behöver klargöras för kunna bedöma CAP:sattsom
betydelse världsmarknaden hur CAP:s marknadsregleringar ochär
gränsskydd fungerar hur mycket påverkar marknaden.stöden Detsamt

kan belysas OECD:s s.k. FSB-beräkningar Producersenare genom
Subsidy stödnivåerEquivalent i olika länder. Alternativt kan dettaöver
belysas prisskillnader ochmellan EU-marknaden världsmark-genom
naden, främst uppskattningar ungefärliga gränsskydds-EU:sgenom av
nivåer olika Generelltprodukter. leder jordbruksstöd till högreen
produktion vad skulle fallet stöd.än utansom vara

måsteDen andra faktorn belysas för kunna bedöma CAP:sattsom
betydelse för handelsavtal. och liknandeomvärlden EU:s Dessa avtalär

innebär fårolika länder vid import till EU olikaattarrangemang
frånundantag CAPzs ordinarie gränsskydd olika produkter.

påverkanDen tredje faktorn, för CAP:savgörandeärsom
världsmarknaden, storlek konsumentEU:s producent ellerär avsom
olika jordbruksvaror. EU producent eller konsument iJu större är som
förhållande till världsproduktionen viss jordbruksvara, desto störreav en
prissänkande påinverkan har CAP världsmarknadsprisenta.

Detta kapitel beskrivna faktorerna inom deanalysera deattavser ovan
viktigare produktområdena. beskrivningInledningsvis en avges
generella effekter olika jordbrukspolitiska medel. Därefter följer enav

jordbruksområdetbeskrivning och handelsavtalCAP EU:s samtav en
översiktlig världshandeln aktörer. U-ländernasbeskrivning och dessav
roll världsmarknaden beaktas särskilt. Kapitlet avslutas med en
beskrivning och olika jordbruksvaror.analys for

Som tidigare finns det andra faktorer bestämmernämnts även som
svårareCAP:s inverkan världsmarknaden. dock regelDessa är som

och konsumenternas priselasticitet, dvs.Producenternasmäta.att
konsumenternas prisvariationer,och producenternas känslighet för är en

påverkanviktig faktor for omvärlden.bestämmer CAP:ssom
priskänsligaProducenterna jordbruksvaror bedöms änav vara mer

konsumenter. inte enbart prisetKonsumenterna inom EU utanstyrs av
varumärken. harandra faktorer kvalitet och olika Dessutomäven av som

konsumenterna kontinuerligt livsmedel, medanbehovett av en
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priser.produktion vid lägreminska sinproducent i de fall väljerflesta att
variera.olika livsmedelval mellankan konsumenternasDäremot

konsumenternanötkött leda tillExempelvis kan prisökning atten
för nötkött.väljer griskött iställetmer

producenterde flestagenerella bedömningenl detta kapitel dengörs att
dockjordbruksvaror,prisvariationeroch konsumenter känsliga forär

olika lpriskänslighetgradeninga bedömningargörs varor.avav
och därCAPvid avregleringkapitel diskuteras vad händer4 en avsom

priskänsligheten.hänsyn tilläventas

FAOfrån olika källor, främstuppgifter radI detta kapitel används en
WTO WTO 1995,OECDFAO a.b,c,d, OECD 1988-1996,1995

ocha,bkommissionen 1996Europeiska kommissionen Europeiska
EG:snaturligtvisEurostat CD-romskiva och Eurostat 1994 samt

redovisningenjordbruksområdet. Vad gällerrättsakter av
statistik förfrämst FAO:sproduktions- och handelsstatistik har använts

statistik harmedan EU:sbeskriva och produktion i världen,handelatt
tredjelandshandel.redovisafor främst EU:sanvänts att

ochvärldsmarknadenAvsikten bild CAPövergripandeär att avge en
året. Förunder detinte primärt belysa utvecklingen attsenasteatt

treårsgenomsnittregelundvika årliga variationer har ettstora som
hadeoch handelsstatistik. Detproduktions-vid redovisninganvänts av
EU:spåverkan nuvarandevarit detönskvärt analysera CAP:satt genom

omfattarstatistikmedlemsländerna. FAO:sstorlek, dvs. inklusive de nya
innefattas i derasinteemellertid åren varfor EU15bara 1994,t.o.m.

ochproduktionssiffror mellan EUl2isammanställningar. Skillnaden
spannmåls-så exempel kanEU15 Somdock inte nämnasär stor.

jämfört medhögre for EU15produktionen 7%inom EU 1994som var ca
siffroranvänds därförGenerelltEUl2 Europeiska kommissionen 1996.

detstorlek därEUl5:smed vissa kommentareravseende EUl2, ommen
relevant.anses

olikamellanlivsmedel skiljer sigDefinitionen jordbruksvaror resp.av
material"food" och rawskiljer mellankällor. WTO och FAO som

materialrawtillsammans agricultural products. begreppetlutgör
iskinn,ingår skogsprodukter,dock rad produkter somm.m.somen
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svenska sammanhang inte normalt räknas jordbruksvaror. fleraIsom
fall redovisar dock WTO och FAO handelsstatistik for helaendast

agricultural products" dvs. inklusive skogsproduktergruppen m.m.
småEurostats definition jordbruksvaror liknar WTO:s definition,av men

Såskillnader långt redovisasfinns dock. möjligt statistik översom
handeln med jordbruksvaror skogsprodukter, dvs. i överens-utan

food.stämmelse med WTO:s definition av

Definitionen dei-länder u-länder i densamma mellanär stortav resp.
ingårolika organisationerna. Central-I begreppet i-länder Västeuropa,

Östeuropaoch och f.d. Sovjet USA, Canada, Australien, NyaJapan,samt
Zeeland och Sydafrika FAO inkluderar Israel blandenligt Eurostat. även
världens i-länder följer i övrigt indelning Eurostat.men samma som

Östeuropa,FAO ingår,skiljer Central- och länder och f.d.där sex
Sovjet, medan tillhörandeEurostat benämner samtliga dessa länder som

Östeuropa.Central- hålla vi democh isär begreppen kallarFör att
Östeuropa-68, Östeuropa-ZZ.Central- och respektive Central- och

Östeuropa-10Dessutom används och för betecknabegreppet Central- att
de EU-central- och östeuropeiska länder har ansökt omsom
medlemskap.

I indelningen vissa mindre skillnader mellan deu-länder finnsav
ingåranvända källorna. Egypten,I FAO:s definition Afrika inteav

Libyen "Mellanöstern ochoch Sudan klassas länder inomsom som
Sydafrika Sydafrikatillhör exkluderar endasti-länder. Eurostatgruppen
i sin definition iAfrika. FAO delar generellt in u-länderna gruppernaav

ÖsternAfrika, Oceanien. ILatinamerika, Mellanöstern, Fjärran och
Latinamerika ingår Mexiko.och Centralamerika inklusiveSyd-
Eurostat har geografiska delat iiivid sidan den indelningen u-av
länderna efter u-länder ide handelsavtal finns med olika gruppersom

AVS-ländema", GSP-länderna.Medelhavsländerna och Mersom
EU:s handelsavtal finns iläsa avsnitt 3.3.2.attom

8 Östeuropa-Ö TjeckienCentral- och omfattar Bulgarien, Polen, Rumänien,Slovakien,
Östeuropa-10 Litauen,och Ungern. Central omfattar Bulgarien, Estland, Lettland,och

Polen,Rumänien,Slovakien,Tjeckienoch Ungern.
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jordbrukspolitiskaPrincipiella3.2 effekter av

medel

3.2.1 Inledning

i-länderviktigaste jordbrukspolitiska medlen i de flestaDe utgörs av
åtgärderdirektstöd. Med gränsregleringargränsregleringar och menas

försvårasker import till landet ellervid for exportgränsen att gynnasom
inhemskafrån direkt riktat tilllandet. Med direktstöd stödettmenas

principiella effekternaproducenter. Nedan diskuteras de gräns-av
principiellaPå konkretiseras deregleringar och direktstöd. del ställenen

från jordbmlcspolitik. ocheffekterna Enmed exempel EUzs grov
generelltjordbrukspolitiköversiktlig bild i-ländernas och u-ländernasav

jordbmksregleringarbeskrivning EU:sEn detaljeradäven.ges avmer
under avsnitt och3.3 3.5.ges

3.2.2 Gränsregleringar

åtgärden tull detDen vanligaste för förhindra import göräratt en som
måstedyrare in i landet. för inDen över gränsenatt ta en varavaror som
förlägga tullen inköpspriset i importlandetnär attavyttrasvaran

alltså prisethandeln inte Effekten tullenskall med förlust. är attav
innanför "tullmurarna" utanför med beloppkommer högre änatt ettvara

alltså effekt direktmotsvarande tull hartullen. En samma som en
bådaproduktionssubvention konsumtionsskatt,med direktkombinerat en

belopp för svenskt vidkommandetullen. Ett exempelsamma som
tull detsammakonsumenternas synvinkel äratt en som enur

konsumtionsskatt fås i EUfrån rismarknaden. Sverige blev medlemNär
Sverigekonsumtionspriserna kraftigt följdris attsteg som en av

hamnade tullmurarna.innanför

och omvärldenFörutsättningen för prisskillnaden mellan EUatt
importerarnaturligtvis landet faktiskttullen for ärmotsvarar atten vara

hartull EUifråga vilket inte gäller alltför hög ut.tasvaran om en
prisnivåer med hjälptraditionellt i jordbrukspolitiskt syftestyrt av
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dettullar9. huvudsakligaEG bildades kunde tullar användasNär som
importeradejordbrukspolitiska för höja priserna eftersom EGmedlet att

de flesta jordbruksprodukter.

och priset hamnar iOm tullarna höjs alltför mycket upphör importen
nivå med inhemsk produktion.vad inhemska konsumenter vill betala för

nivå måstehöja inhemska prisetFör det dennautöver exportenatt
exportsubventionerm.stimuleras hjälpmed av

effekt för och producenterEn exportsubvention har konsumentersamma
förhållande till prisettull motsvarande belopp: priset stiger imedsom en

exportsubventioneni omvärlden belopp motsvarandemed ett .

och utanförinnanförPrincipiellt skillnaden i pris EU:sbestäms gräns av
ochstorlek för de produkter EUexportsubventionens exporterar avsom

produkter importerar.tullens storlek för de EU

ovanståendebakgrundi harEU och andra i-länder stort mot av
mellanöverensstämmelseofta kritiserats lör bristanderesonemang

ochmål stödja lantbrukarejordbrukspolitiska och medel. Om syftet är att
väljabörrimliga livsmedelsprisersamtidigt konsumenterna ettmange

exportsubventioneroch tullar ochspecifikt riktat producentstöd inte
vilka höjer konsumentprisema.

dessutomgränsregleringar förekommerolikaFörutom typer enav
inhemska stöd direkt riktade till producenterna.mängd mer

9Egentligen kapitelinförselavgiñervilket diskuteras i 3.variabla närmare

10 produktionskvoter ellerförutom gränsregleringar,Andra möjligheter, är
importen.eñerfrågestimulans. fall tull fördyrarsamtliga krävsdessutomI somen

U för med visstexportsubvention allHär talas renodlad utgår ettexportsomsomom en
exportsubventionerinom EUeffekternapraktiken de exaktabelopp enhet. l är avper

med olikavarierar tiden ocheñersom utbetalningarnasvårare bestämma överatt
marknadssitualioner.
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3.2.3 Direktstöd

åtgärder landet tilldet direktstöd for inoml följande används termen
skillnad från åtgärder tullar ochvid Degränsen. export-senare

konsumentersubventioner indirekt effekt for producenter ochhar en
precisdirekt riktade tillhögre marknadspriser. Direktstöden ärgenom en

elleroch utbetalning specificeras arealgrunden for t.ex.grupp per
djurenhet.

skillnad upphov tillTill gränsregleringar direktstöd i sig intemot ger
någon landet och i omvärlden.prisskillnad mellan marknadspriset inom
Om inga gränsregleringar finns kommer handel med omvärlden göraatt

Direkt-priset båda sidor kommer detsamma.att gränsen attom vara
stödet kan tillskott till producenter betalasdärför extraett somses som
via budgetmedel och inte höjer konsumentpriset.som

mångaDirektstöden på olika Vid pristilläggkan utformas ärsätt. ett rent
effekterna ellerför producenterna desamma exportsubventionersom om

produk-tullar med motsvarande belopp tillämpats. Stödet stimulerar
tionen eftersom investeringar inte lönsamma vid det lägre prisetsom var

blir det. kan mark lägre avkastning bli lönsamExempelvis med attnu
odla.

ingenEtt stöd betalas produktion sker eller inte harut oavsettsom om
direkt Några sådana stödproduktionshöjande effekt. helt frikopplade av

inte.betydelse finns stöden inom EUfor närvarande De interna är t.ex.
kopplade till någon mark ochanvändandet produktionsresurs, t.ex.av
djur, eller direkt till produktionen i form pristillägg.ettav

12 frikopplatsreformprogrammeti praktikenl USA har stödenför spannmåli det senaste
från diskuteras de har någonproduktionen i hög grad det kanså att om

faller tillräckligt mycketproduktionshöjandeeffekt. världsmarknadspriserna utgårOm
dock fortfarandeproduktionsrelateradestöd.
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3.2.4 Effekter för omvärlden

Prisvariationer

Årliga ijordbruksprodukter berorvärldsmarknaden forprisvariationer
samvarierar mellan betydandeutsträckning hur avkastningenstor
dålig samtidigtproduktionsområden. skörden blir i flera länderOm

världsmarknadenstiger priset fallerpriserna och vice Närversa.
ländersignal överflöd. Omgoda skördar dettaär omp.g.a. en

låga priser skulle dettaexporterade mindre vidimporterade ellermer
Påvärldsmarknaden dämpades.bidra till prisvariationernaatt

produktionoch ökadminskad konsumtionmotsvarande skullesätt en
världsmarknaden.motverka ökning i prisernaen

iallmänhet och EUNågra i i-länder ide viktigare regleringarnaav
frånmarknadeninhemskasynnerhet avskärrnar emellertid den sväng-

idärmed till instabilitetenvärldsmarknadspriset och bidrarningarna i
införselavgifter, rörligagäller rörligavärldsmarknadspriset. Detta tex.

exportsubventioner produktionskvoter.och

prisnivåupprätthålla visstillämpas forExportsubventionerna att en
oberoendekvantiteteninom EU. Följden blir ärexporterasatt avsom

utbudproduktionskvoterPå EU:svärldsmarknadspriset. sätt görsamma
världsmarknaden eftersomöverflöd eller knapphetoberoende av

kvoteradevärldsmarknadspris producerar denproducenterna oavsett
mängden.

I tilli omvandlats tullar.och Uruguayrundansavtal har dessamed stortsett

14 exportsubventionemafrån EU det avgörFör de produkter ärexponeras somsom
kvantitetenreducerarbådevärldsmarknadspriset. takt med avtaletprisskillnaden l attmot

exportsubventionernaminskar dock denochkan medexportsubventionerexponerassom
destabiliserandeeffekten.

Gäller marknadspriseller faller underdetöverstigerEU:sinte världsmarknadsprisetom
exportsubventionerför uppnås.pris bindandeeller GATT-taketdär kvotenär om
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väridsmarknadspriserLåga

effektprincipiellastöd haroch internaGränsregleringar samma
ochstimulerasproduktioninhemskvärldsmarknadspriset i det geratt

EUdärprodukter ärdemarknaden. Förutbudökatupphov till enett
ökadedenvärldsmarknadspriset nedmarknadsaktör p.g.a.stor pressas

minskasgränsregleringarnagällerdetEU. Närproduktionen inom
inhemska konsument-det högreefterfrågan EUinomdessutom p.g.a.

priset

uppskattamåstevärldsmarknadspriseteffektenFör bedöma manatt
världsmarknadenkommerkvantiteterstorleken de utextra somav

gränsregleringen.ellerinterna stödetföljd detsom aven

alltså hurblir berorvärldsmarknadspriset storeffektenHur stor
ärstödetstarktoch hurproduktenspecifikahar för denbetydelse EU

effektenhögtmycketStödetexempel:Tobak kan är mentas som
produktioneftersom EU:slitenförmodligenvärldsmarknadspriset är av

troligenharvärldsproduktionen. Detförhållande tilltobak liten iär
skulleheltEUvärldsinarknadsprisetförliten betydelsemycket om

gränsskyddetochstödet interntproduktionen. Eftersommed ärupphöra
skullevilketkonsumtionenpåverkasobetydligt inte nämnvärt annars

världsmarknadsprisetlg.kunnat ha betydelse

Ett utbudetpåvilket ökarfördyrar importentullenuttrycka dettapå ärsätt attattannat
Bådautanför EU.konsumtionsubventionerarexportsubventionenochvärldsmarknaden

tillräckligtkvantiteternaärtill världsmarknadspriserleder lägre stora.om

l 7Skillnader ocksåspelarolika länderbeteendemellanproducentersochi konsumenters
in.

Exemplet respektivekonsumtionmyckefastställahurbetydelsenvisar också på av
lutbudselasticiteter.respektiveeñerfråge-priservid ändradeproduktion ändras

känsligsärskiltsikt inteefterfrågan kort ärsigkan tänkamedtobakexemplet attman
påverkathainte skulletullkonsumentprisgenomför priset varför högtett ex. en

världsmarknadsprisetnämnvärt.
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En avreglering alltsågränsregleringama utjämnar prisskillnadenav
mellan EU och omvärlden. Priset innanför och utanför EU:s gräns
kommer fårdetsamma eftersom sig frittatt röra övervara varor
gränsen Beroende relativa vissEU:s betydelse för produkten
kommer det ifrånpriset hamna eller längre det tidigarenärmareattnya
världsmarknadspriset.

Figur 8 Gränsregleringens påeffekt priset i omvärlden

i OmvärldenEU

...ajPris i EU med
gränsreglering Pm i

ETulleller

å°xP°n5bV°mi°" omvärlden PPris i ochEU
gränsregleringutan

Pris i omvärlden
gränsreglering Pomed

Källa: Egen bearbetning.

Hur mycket priset i kommer jämfört med Plägre omvärlden Poatt vara
beror storlek och vilkenberor tullen eller exportsubventionens
volymmässig ibetydelse produktion och konsumtion harEU:s
förhållande fråga.till omvärlden for produkten i

fallet både ochI med direkta producentstöd sjunker priset i omvärldenP
beroendeEU hur starkt stödet kopplat till produktionen och denär

globala betydelsen EU:s produktion.av

Bilden kompliceras omfattar medelCAP andra änattav
gränsregleringar och direkta stöd. bör produktionskvoterHär nämnas

19 Bortsettfrån fytosanitäraWTO accepteradehandelshinderexempelvis restriktioner.av
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hakandiskuteratsfrån regleringarnaskillnadvilka till enovansom
produktionenEftersom ärvärldsmarknadspriset.effektmotverkande

skulleproducentemasäkerhetmedintebegränsad kan veta omman
kvotemavärldsmarknadsprisnuvarandevidproduktionenökakunna om

vilka ikonsumtionsstöddelförekommeravskaffades. ävenDessutom en
dessaomfattningen ärochStorlekeneffekt.motverkandeprincip har av

regleringar.beskrivnaförhållande tilliobetydligemellertid ovan

effekterlagringenseftersominte härbehandlaslnterventionslagring
tordetidsperiodlängreprisnivåergenomsnittliga över varaen

lagerminskningårvisstlagerökningbegränsade. En motsvarasett enav
prisetivariationenpåverkadäremotkanLagringenfram i tiden.längre

kapitelidiskuterasvilket ytterligare

subventionerasjordbrukl-ländernas3.2.5

EUjordbruk attsina sättstödjeri-länderDe flesta genomsomsamma
och/ellervärldsmarknadenförhållande tilliprisetdet inhemskahöja

stödGradenbudgeten.viadirektjordbrukarnabetala avattgenom
stödnivåer ivanligtländerna. Ett mätamellan sättvarierar dock att

iPSEEquivalents.SubsidyProducerPSE-tals.k.jordbruket är genom
intäktertotalajordbrukets genereratsdelhurmäter somstorprocent av

PSE-talinnebärexempelSomregleringarna.jordbrukspolitiska ettdeav
Påstöd. sättintäkterjordbrukets50% utgörshälften sammaatt avav

EquivalentsSubsidy ettCSE-tal Consumersker beräkningar somav
kronatull 1utgifter. Omökademått konsumenternas t.ex. en
CSE-och33%så PSE-taletblirkrvärldsmarknadspriset 2införs och är

beror33%krlfår betala kr3talet -33%. Konsumenterna varav
världs-kr högremarknadspris 1 änfår ärtullen. Producenterna ett som

Omtullen.berorintäkternatotala33% dedvs.marknadspriset av
krbudgeten 1viaproduktionsstöddirektinförtullenförutom ettman

eftersom-33%oförändratförblirCSE-talet50%.tillhöjs PSE-talet
till kr.kan ske 3fortfarandeimport

ivärldsmarknadsprisetpåverkar i-ländemaframgår figur 9Som av
mellansigstödnivåerna skiljerEUriktning även omsamma som
länderi olikautformningolikaharjordbrukspolitikenEftersomländer.

försiktigt.myckettolkasländerPSE-tal mellanmåste skillnader i
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förtill och merkostnadFigur Andelen stöd producenter9
åren 1992-i olika länder och ländergrupperkonsumenter
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bearbetning.KäIIaaOECD, 1994-95. Egen

högreindirektGenomgående produktionen.subventioneras genom
båda tillvilka lederproducentstödmarknadspriser eller direkt engenom

tilltorde ledafär priser vilkethögreökad produktion. Konsumenterna en
utbudökadBåda effekterminskad konsumtion. dessa ettger

världsmarknadspriser.till lägrevärldsmarknaden vilket leder

jordbruk beskattas3.2.6 U-ländernas

Denenhetlig i-ländernas.mindrejordbrukspolitikU-ländernas änär
från i-ländematill skillnaddock u-ländemasamlade bilden är att

bemärkelsehär i vidjordbruk. Beskatta användsbeskattar sitt som en
fårjordbrukarnanämligenförd politik,beskrivning effekten attav av

isyftejordbruket intebeskattninginkomster. U-ländernaslägre är ettav
brukarsträvanden. Ett syfteandrasig indirekt effektutan somaven

stadsbefolkningen. Dettahålla livsmedelsprisema förärnämnas att nere
Attmarknadspriset i landet.exponskatter vilket sänkersker oña genom

få in skattemedelockså för u-länder närbeskatta sätt attär ettexporten
påskatt t.ex.driva inadministrativa möjligheterna sättde annatatt
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inkomstskatt ocksåbegränsade. Industripolitiken har missgynnatär
jordbruket mångai u-länder. stimulera tillväxten iAmbitionen att
industrisektorn har övervärderadi flertal länder tagit sig uttryck iett en
valuta vilket indirekt beskattat jordbrukssektorn, i synnerhet exporten.
För u-länderna generellt inga PSE- och CSE-beräkningargörs
motsvarande de för studie Schiff ochOECD-ländema. 1görssom en
Valdez påverkan framgår1992 politikens jordbrukssektorerna attav
den samlade beskattningseffekten varit mycket i u-länderna.stor

Tabell Direkt10 och indirekt beskattning jordbruket u-länderav

Land Period Indirekt Beskattning, TotalDirektskatt
skatt skydd skattav

industrin

"Högbeskattare": 1960-84 28,6 25,7 23.0 51,6
Elfenbenskusten 1960-82 23,3 23.2 25,7 49,0
Ghana 1958-76 32,6 59,532,4 26.9
Zambia 1966-84 29,9 21,4 16,4 46,3

"Medelbeskartare" 1969-86 24,2 32.8 12,0 36,4
Argentina 1960-84 39,521,3 17,8 39,1
Colombia 1960-83 25,2 37,8 4,8 30,0
Dominikanska 1966-85 21,3 20,8 18,6 39,9rep.
Egypten 1964-84 19,6 27,5 24,8 44,4
Marocko 1963-84 17,4 13.4 15,0 32,4
Pakistan 1960-86 33,1 44,9 39,56,4
Filippinerna 1960-86 23,3 33,0 4,1 27,4
Sri Lanka 1960-85 31,1 40,1 9.0 40,1
Thailand 1962-84 15,0 13.9 25,1 40,1
Turkiet 1961-83 37,1 57,4 -5,3 31,8

"Lågbeskattare" 1960-83 15,7 22,9 0,2 15,8
Brasilien 1969-83 18,4 21,4 -10,1 8,3
Chile 1960-83 20.4 37,4 1,2 21,6
Malaysia 1960-83 8,2 9,9 9,4 17,6

"Protektionister" 1960-84 13,6 13,9 -24,0 -10,4
Sydkorea 1960-84 25,8 26,7 -39,0 -13,2
Portugal 1960-84 1,3 1,0 -9,0 -7,7

Genomsnitt 22,5 27,9 7,9 30,3
Källa: Schiff Valdez, 1992.

Tabell 10 visar effekten inhemsk politik det inhemska jordbruket iav
påbeskattningseffekt jordbruket. En negativ siffra indikerartermer av

negativ beskattning, dvs. jordbruket har densammantaget gynnats av
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förda politiken. flestaFör de u-länder i studien har den sammantagna
politiken missgynnat det jordbruket och för samtliga har indirektegna en
beskattning skett åtgärder i syfte industrisektorerna iattgenom gynna
respektive länder. Jämfört med i-länderna såledeskan u-länderna sägas
föra jordbrukspolitik med effekter den inhemskamotsattaen
marknaden och världsmarknaden.

utvecklingEn avreglering den politik missgynnar jordbruketmot av som
har dock årunder skett mångai u-länder varfor tabell 10senare
möjligen överskattat beskattningselTekterna jämfört med dagens
situation.
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3.3 CAP och EU:s handelsöverenskommelser

3.3.1 Hur fungerar CAP

EU:s jordbrukspolitik, CAP, viktig del EU-utgörgemensamma en av
Målensamarbetet. för CAP, varit oförändrade sedan fastställdes idesom

Romfördraget år 1957, höja produktiviteten i jordbruket,är att
tillförsäkra jordbrukarna skälig levnadsstandard främsten genom en
höjning den individuella inkomsten, stabilisera marknaderna, tryggaav
livsmedelslörsörjningen och tilllörsäkra konsumenterna rimliga priser
livsmedel. årenGenom har målende producentinriktade prioriterats,
särskilt inkomstmålet, konsumentmåletmedan har vidsnarast stannat
allmänna deklarationer Rabinowicz, märks den1989. Detta genom
framträdande roll EU:s marknadsregleringar har fått. Vid sidansom av
marknadsregleringarna ocksåfinns rad struktur: miljö- ochen
regionalpolitiska åtgärder vilka år.har ökat i betydelse senare

EU:s marknadsregleringar vilar gmndprinciper:tre
En marknad med priser och stödo gemensam gemensamma
Gemenskapspreferens. dvs. producerade inom skaEU0 varor ges
företräde framför importerade varor
En finansiering0 gemensam

En inre marknad fullbordades år då alla gränskontroller1993gemensam
bort mellan EU-länderna. Gemensamma priser innebär olikatogs att

administrativa priser och ministerrådstöd fastställs i förEU:s attecu av
tillämpas i samtliga EU-länder. lnterventionspris, exportbidrag och
direktstöd några exempel administrativa priser ochär gemensamma
stöd.

innehållerCAP såsomrad prisstöd exportbidrag, interventions-en
åtgärder och produktionskvoter tillsammans stödjer generelltsom en
högre prisnivå jordbruksvaror inom EU jämfört med varor
världsmarknaden. Därutöver finns gränsskydd tredje land forett mot att
stödja prisnivån inom unionen. Detta stöds bl.a. med hjälp principenav

gemenskapspreferens, dvs. företräde för producerade inom EUom varor
Årframför importerade. genomfördes dock1992 reform CAPen av som
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spannmål, oljeväxter,sänkte prisstöden, och därmed priserna, bl.a.
med direktstödfår- Prissänkningen kompenserasoch getkött.nöt-, som

utbetalas djur eller areal.per

varuområden.olikautformats olikaCAP:s prisstödjande politik har
blivit allt vanligareinstrumentProduktionsbegränsningar är ett som

produktproduktionen vissCAP. Genom begränsainom att av en
hållas tillämpaskan priserna Dettabegränsas utbudet och därmed uppe.

ocksåhållsPriserna inom EUmjölk- och sockersektorerna.bl.a. inom
prisskillnadenkompenseramed hjälp exportbidrag attsom avseruppe av

land.världsmarknadspris vid till tredjeEU-pris ochmellan export
producerasde flesta jordbruksvarorExportbidrag förekommer som

interventions-radgemenskapen tillämpasinom EU. Inom även en
så prisetproduktionenåtgärder för stödja priserna. När är attstoratt

interventionspris ingripafastställt kan EUsjunka underriskerar att ett
områden spannmål,interventionsköp. förekommerDetta somgenom

ocksåfår- använder konsum-och getkött. EUfrukt och grönsaker, nöta
och därmed priserna,åtgärder stödja avsättningen,tionsfrämjande för att

vilket används bl.a. för mejerivaror.

tredjeockså gränsskyddmed hjälpPriserna inom EU stöds motettav
vidrörliga avgifterFrån olikaland. tidigare ha tillämpat typeratt av

tullar defrån tredje land tillämpasjordbruksvarorimport numeraav
WTOiGATT-avtalet jordbruksvarorföljdflesta Detta ärvaror. en av

prishöjandegenerellt harPå prisstödenUR-avtalet. sätt ensamma som
från med hjälpbilliga importvaroreffekt skyddas EU-marknaden av

gränsskydd relativtstöd ochvisats i avsnitt EU:stullar. Som 3.2.4 är
stödnivåer många i-länder.jämförelse med i andrahögt i

förmånsarrangemang,dock radsidan gränsskyddet har EUVid enav
beskrivs avsnittländer vilka i 3.3.2.i form handelsavtal, med olikaoña

förmånsarrangemangen de länder berörsinnebärdetFör attmesta som
i utbyte EUreducerad tull till EUkan produkter med attmotexportera

förmånliga harförmåner Särskiltfår liknande vid export. arrangemang
Östeuropa-10 mellan EUoch ochmellan EU Central-upprättats samt

i flera fallu-länderna lämnar EUEFFA-ländema. Vad gälleroch
förmåner del EU:s importtill dessa länder. Enensidiga stor avav

fömråns-olikafrån länder harkommer justjordbruksvaror som
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med EU. Detta gäller särskilt för de där pris-arrangemang varor
skillnaderna ganska mellan ochär EU världsmarknaden.stora

Samtliga CAP:s marknadsregleringar betalas jordbruksfond,EU:sur
vilken finansieras tullar, vissa avgifter jordbruksvaror samtav en
avgift från medlemsstaterna baseras momsintäkter och iBNIsom
respektive land. EU betalade miljarder40 till jordbnikssektornut ca ecu
år 1995 vilket motsvarade drygt hälften EU:s totala budget 75,4av

miljarder-wmiljarder Europeiska kommissionen, 1996. Hela 33,7ecu
EU:s jordbruksbudget gick via garantifonden till finansieringav av

marknadsregleringarna. medan EU:s jordbruksbudget, 5resten av ca
miljarder, gick till miljön struktur- och regionalstöd. De stödensenare
medfinansieras dock medlemsländerna och denna medfinansieringav
innefattas inte i EU:s budget.

Spannmålssektorn tillsammans med oljeväxtsektorn fick 15,0 miljarder
år 1995 EU:s garantifond vilket motsvarade tredjedelecu ur ca en av

fondens utgifter. Mjölksektorn och nötköttssektorn ocksåfick relativt
delar denna fond,stora 4,0 miljarder För rättvis bildur attvar. ge en mer

vad CAP kostar bör emellertid OECD:s PSE-tal redovisas.även PSE-av
talet visar hur del jordbrukets intäkter stöd. PSE-stor Iutgörsav som av
talet ingår både den del finansieras via skattemedel denoch delsom som
konsumenterna betalar högre pris jordbruksregleringar.ettgenom p.g.a.
Enligt OECD figur såledesse 10 det produktionenär socker, mjölkav

fár- och getkött inom EUsamt CAP där drygt 60%mestsom gynnas av
intäkterna under perioden 1992-94 bestod stöd olika slag.av av av

Producenterna nötkött, foderspannmål, oljeväxter, ris och fickav vete
också stöd motsvarade hälften deras intäkter.än Det finnssom mer av
dock många jordbruksvaror, bl.a. frukt och grönsaker, intesom
inkluderas i OECD:s stödbcräkningar. För frukt och grönsaker gäller
generellt betydligt lägre stödnivåer. Som tidigare finns det docknämnts
brister i PSE-talen, varfor siffrorna inte ska absoluta, utanses som
användas för indikation ungefärliga stödnivåer.att ge en om

20 Garantifondensutgifter uppgick till miljarder34,5 1995 miljarder0,8ca ecu varav ca
gick till s.k. kompletterande främståtgärder miljöstöd.
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itill intäkt EUl2,iförhållandejordbruksstödFigur Andelen10
PSE i procent1992-94periodenUSA underOECD och

EUI
OECDE
USAE

E u3o:

bearbetning.EgenKälla: OECD, 1995.

stödnivåer flestadeocksåframgår EU:sdiagrammetAv somatt varor
för risdock integälleri OECD. Dettagenomsnittetredovisas högre änär

jordbruketamerikanska ärtill detmed stödetjämförelsegriskött.eller I
liggerspannmål mjölkochförundantagstödnivåer Medhögre.EU:s

nivåerna.amerikanskadeförhållandevis högtstödnivåer överEU:s
sinreformeringpåbörjatUSAharfastställdessiffrorSedan dessa aven

frånövergångspannmål innebärförbl.a.vilketjordbrukspolitik, en
från produktionen.frikopplatdirektstödtillprisstöd ärsom

jordbruksområdetpå3.3.2 Förmånsarrangemang

från länderjordbruksvarorvid importtillämpasgränsskyddEU:s avsom
fannsjuli 1995den lFöretullar.främstutanför EU utgörs avnumera

följdhar tilldessaimport,avgifter vidolikaraddet däremot avmenen
med tullar.fallflestaUR-avtalet i dei WTO ersattsGATT-avtalet

där detnågra undantagochfruktSpannmål, utgörsocker gröntris, samt
vid import.avgifterandrafortfarande finns typer av
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Vid sidan EUzs gränsskydd jordbruksvaror finns detav gemensamma
emellertid mycket antal avtal och överenskommelser handelett stort om
med länder utanför EU. Arrangemangen kan både bilaterala ochvara
multilaterala där länderna regel förbinder sig reduceringargöraattsom

gränsskydd vissa finns dockDet därävenav resp. varor. arrangemang
EU lämnar ensidiga förmåner till vissa förmåneru-länder. EU:s till
enskilda länder eller länder utformas ofta reduceradegrupper av som
tullar för viss importkvot mångaviss För jordbniksvaroren av en vara.

EUzs,är ordinarie sågränsskydd högt gårall import vianästanatt
förmånsarrangemang.

Detta avsnitt förmånerbelysa de andra länder tilldelats vidattavser som
import till förmånerEU. De fårEU vid till andra länderexponsom
bedöms mindre viktiga vid genomgång CAP:s effektersom en av
världsmarknaden och därför inte l detta avsnitt har EG:stas upp.
förordningar EGT varit den främsta källan. Dessutom har CAP
monitor Agra Europe, från1996, skrift Lantbrukarnas Riksförbunden
Lantbrukarnas Riksförbund, 1995 Jordbruksverkets publikationersamt
Jordbruksverket 1993, 1994-96 källor.använts som

E U:s förpliktelser Världshandelsorganisationen WTOgenom

WTO världshandelsorganisationen årbildades och1995 föransvarar- -
olika handelsavtal, GATTtre det allmänna tull- och handels-varav -

avtalet det avtal berörär varuhandeln. WTO arbetar för attsom-
frihandel diskriminerande handelshinder ska tillämpas världenutan
över. Under årens lopp har rad olika avtal framiörhandlats inomen

för GATT, det först den iörhandlings-ärramen senastemen genom
omgången, kallad Uruguayrundan, länderna lyckades ettsom enas om
övergripande avtal jordbruksområdet. Genom detta avtal UR-avtalet
förband sig de 125 medlemsländerna i WTO öka marknads-attca
tillträdet, minska exportstöden minska vissa interna stöd undersamt
perioden 1995-2000. För EU avtalet kännbar effektväntas

Ävenexportsidan vilket redan börjat förorsaka problem for vissa varor.
UR-avtalets effekter handeln jordbmksvaror bli relativtväntasom av

små, det ändå viktigtär tagits sikt kan leda tillett steg störresom som
avregleringar och därmed bättre handelsvillkor FAO, 1995 a,
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ochhandelshindertekniskaBuckwell mfl. Avtal finns1996 även om
åtgärder.fytosanitäraSanitära ochom

rörligaWTO-medlemmarnasUR-avtaletPå importsidan innebar att
julitullar fr.0.m. den ltillskullegränsskydd jordbruksvaror göras om

36% undergenomsnitt sänkas mediskall for i-länder1995. Dessa tullar
nivånförhållande till 1986-88. Dessutomperioden i1995-2000

kvantiteteråtaganden importerainnehåller avtalet att somsammaom
inomkonsumtionminst 5%basperiodenimponerades under samt att av
landfrån tredjeår skall importerasland jordbruksvara 2000ett av resp.

iminimitillträdegällerGATT-kvoter ärminimitillträde. s.k.EU:s som
Östeuropa-IO. Vad gällerochnågra för Central-fall reserverade

iGATT-kvoterEU:supprätthålla importvolymerprincipen tidigare äratt
ochGATT-kvoterhaftlåsta tidigarellera fall till länder exporteratsom

förGATT-kvoterkanexempeljordbruksvaror till SomEU. nämnas att
nötköttförGATT-kvoteru-länder, vissareserverade för vissabananer är

AustralienCanada ochUSA,främst Argentina,reserverade för samtär
Zeeland.reserverad för NyaGATT-kvoten for smör äratt

dock derasGenerelltockså i WTO.medlemmar äru-länderFlera settär
och andragäller för EUdeomfattandeförpliktelser inte lika som som

länder..

harnuvarande avtaletdetår innaniSenast slutet 1999, straxav
WTOinominledasförhandlingarskallgenomförts fullt ut, nya
innehållaavtal kommerjordbruksområdet. Mycket talar för nästaatt

marknadstillträde.stödnivåer och ökatytterligare neddragningar av

från u-länderimportvamrförfönnánsan-angemangE U:s

Lomé-u-länderna,medlörmånsarrangemanghar fleraEU varav
Afrika,AVS-ländernaingått medharkonventionen, EUsom

långtgående.formånsmässigt denVästindien och Stilla Havet är mest
generellt tillsigGSP riktarallmänna tullpreferenssystemetDet u---

gynnade. Isärskiltfattigastländerländema, de ärärsomvarav
bl.a.i-länder,andrahandelsformåner EUjämförelse med de gersom

Östeuropa-10, små.förmåner relativtdock u-ländemasochCentral- är
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AVS-länderna omfattar i70-tal länder främst i Afrika, ävenett men
Västindien Stillahavsområdet, engelskaoch de flesta länder f.d.ärvarav
och franska kolonier. ekonomiskKonventionen syftar till främjaattsom
utveckling bistånd innehåller olikahandel och bl.a. mängdgenom en
förmåner vid innehåller inga kravtill EU. Konventionenexport
ömsesidighet. erhållsvissa tullfrihet, reducerade tullarFör medanvaror
inom kvot gäller för andra Socker den betydelsefullamesten varor. ges
förmånen där erhållervissa AVS-länder Indien i det närmastesamt

pris i nötköttproducenter EU. Bananer. tropiska frukter ochsamma som
andra förmåner.produkter ganska dettaär Utöverstorasom ges ges

förmåner för köttvaror. ochandra mejeriprodukter, fisk, oljeväxt-
spannmålsprodukter, frukt och grönsaker. vin och rom.

EU har olika förmänsarrangemang med de flestaupprättat typer av av
länderna årMedelhavet. Sedan Medelhavskonferensen i Barcelonarunt
1995 gäller frihandelsområdegenerellt skall skapas mellan EUatt ett
och dessa länder, skalldetta inte fullt tillämpasutmen
jordbruksvaror. Som för de flesta andra handelsavtal gäller olikaEU:sav
grader innehållertullnedsättning for inom kvot. Avtalenav varor en
förmåner för antal frukt- och grönsaksvaror ochston växterett samt
beredningar Förmånernadessa. dock ofta begränsade till vissärav en
del året. Citrusfrukter, någrapotatis och juicer exempelärav
förmånsbehandlade Olivolja och vin andra produkterärvaror. som
omfattas avtalen.av

EUzs allmänna tullprefenssystem GSP, riktar sig generellt motsom u-
länderna, vissa tullförmåner till knappt hundra u-länder vid exportger
till EU. Särskilda förmåner till klassadede FN minstges av som
utvecklade länderna mångaMUL. GSP-systemet omfattar relativt
produkter. Förmånerna består oftast tullreduceringar; total tullfrihetav

endast for litet fårantal MUL-länderna dock tullfrihetettges varor.
fler Dessa länder har dock mycket små möjligheterregel attvaror. som
utnyttja sina Förmånernakvoter. i GSP-systemet landetsstyrs av
ekonomiska välstånd, vilket i praktiken innebär formånema minskasatt

landet vissa ekonomiskt välstånd.gränserom passerar av
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Inom EU finns livsmedelsbistandsprogranr riktar sig tillett som u-
länderna. innefattar bistånd spannmålProgrammet i form främst ochav
vissa mejeriproduktcr skummjölkspnlver och ochsmörolja. Sockersom
vegetabiliskt fett ingår också i Agra lêurope. 1996.programmet

EU:s fönnánsamzngemang impørtvarørför i-länderfrån andra

förmånerEU:s franvid import andra i-länder generelltär mer
förmånerde till EFTA-länderna ochu-länderna.ängynnsamma som ges

Östeuropa-10Central- och fårsärskilt utbyte liknandel EUgynnas
tullnedsättningar tillvid dessa länder. Som tidigarenämntsexport
innehåller detta avsnitt endast förmåner vid import till EU.

Östeuropa-10Samtliga tio länder i Central- och Polen. Ungern.-
Tjeckien, Slovakien. Bulgarien. Rumänien. Slovenien. Estland. Lettland
och Litauen har ansökt EU-medlemskap. EU ä sin sida har beslutatom-

så kan återstårske. dock förhandla villkor och tidpunkt förDetatt att om
Europaavtalenmedlemskap. Avsikten med underlätta handelnär att
Östeuropa-10mellan dåEU och Central- och och främst exportgynna

från de och östeuropeiska länderna. Målet främstcentral- att gynna
uppnåtts,från har hardessa länder dock inte iställetexporten utan

handelsutvecklingen ifrämst uteblivna exportökningenEU. Dengynnat
Östeuropa-10Central- både påoch beror avtalets konstruktion och

interna faktorer produktionsminskning, inelfektiv livsmedels-som
industri och sanitära bestämmelser uppfylls Hartmannatt
Frohberg, Förmånerna består tull-ofta i ganska1996. stora
neddragningar, tullfrihet inom kvoter fördeladeibland även ärsom per
land. Förmåner för köttvaror, mejeriprodukter, frukt,främstges
grönsaker. spannmålsprodukter och vissa förädlade livsmedel.

dåAllt sedan sjuttiotalet, frihandelsavtal mellanbörjan slötsav
dåvarande åtnjutit förmånerEFTA-länder och EG. har EFTA-länderna
vid jordbruksvaror till har kunnatEU. I utbyte EUexport exponeraav

21 deFör baltiska och Slovenien har dock Europaavtalen inte godkänts,ännustaterna
där gäller fortfarandetidigare frihandelsavtal liksom Europaavtaleninkluderarutan som

kvoter medreducerad för flerajordbruksvaror.tull
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förvissoNågon frihandel harunder förmånliga länder.villkor till dessa
gälleroch Islandinte för Schweizgällt för jordbruksvaror, Norge,men

frihandelsavtalenförmånliga föremellertid villkor inomrelativt ramen
och EES-avtalet.

förädlade Förhar förmåner fisk ochNorge vid exportstora varor.av
vegetabiliskakakaopulver ochflera förädlade livsmedel kaffe, te,som

ömsesidigprotokollprodukter för EES-avtalets 3gäller inom ramen
andraförmåner kvoter vissafrihandel. har inomDärutöver Norge

förmånerYtterligareochprodukter grönsaker. frukt bär ost.samtsom
uppnåtts anpassningaravseende livsmedel har nyligenförädlade genom

fått förkvotfrihandelsavtalets bl.a. harprotokoll där Norge2 enav
återstår emellertidchoklad Fortfarandetill reducerad tull.5 500 ton

protokollförhandlingar fullföljande EES-avtaletsett avom

förmåner livsmedel.Schweiz förädladehar liksom fleraNorge
förmåner till EU.Därutöver Schweiz vidhar export oststora av

anpassningarFörhandlingar pågår och Schweizmellan EUäven avom
frihandelsavtalet förädlade livsmedel.vilket särskilt berör

Island har andra EFTA-ländema.med EU deliknande somarrangemang
förmånerFramför vid fisk.allt Island export avges

USA har handelsarrangemang med EUinga omfattande bilaterala trots
jordbruksområdet.USA Däremotfrämsta handelspartnerEU:säratt

finns och i-länder till del.vissa GATT-kvoter kommer USA andrasom
Förmåner gris- och nötkött.vissa kvoter bl.a. majsför ost, samtavges

förbindelserNya sina gamlaZeeland, Australien och Canada gynnas av
importformåner förmed Storbritannien åtnjuter fortfarandeoch därför

särskiltZeeland harmejeriprodukter, får- och getkött nötkött. Nyasamt
råder tullfrihet vidfår- Canadakvoter och och getkött. Försmörstora

oljeväxter.vissaexport av

Vilka handelsarrangemangE U:smestgynnas av

Östeuropa-loochGenerellt och Central-kan EFTA-länderrtasägas att
jordbruksområdet vis-å-vis EFI A-förmånerna EU.har de främsta

förmåner livsmedel medan deförädladeländerna framför alltges
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fåttcentral- och östeuropeiska har tullnedsättningar inomländerna stora
ochkvoter på köttvaror, mejerivaror, fruktantal främstett stort varor,

ingårspannmålsprodukter. förädlade livsmedelgrönsaker Vissasamt
också i de Europaavtalen.sk.

förmånerna itill de gamla koloniemaBland u-länderna EU de bästager
Stillahavsområdet, AVS-ländcma. SockerAfrika, och dvs.Västindien

förmånliga nötkött, bananer och tropiskasärskilt villkor, ävenges men
emellertidfrukter utsträckning. flera falli ganska hör I är gynnasgynnas

Förmånerna olika kvoter.endast antal AVS-ländermindreett genomav

förmånskvoter.många tullnedsättningarnaMedelhavsländema har men
så också förmånen viss delofta inte begränsad tilleller ärär stora, en av

året. Många ingår dock endastu-länder i GSP-systemet gersom
förmånerförmåner emellertidrelativt liten betydelse. Särskilda gesav

utvecklade länderna MUL. Dessatill de klassade minstFNav som
små möjligheter utnyttja sinaländer har dock regel mycket attsom

Förmånerna ekonomiskakvoter. i GSP-systemet landetsstyrs av
förmånerna minskas landetvälstånd, praktiken innebärvilket i att om

välstånd.ekonomisktvissa gränserpasserar av

förmåner viddetta avsnitt har diskuterats vilka länderl som gynnas av
till Vidare kan diskuteras det importören,EU. exportörenärexport om

förmånen. behandlas inågon Dettaeller aktör gynnas avannan som
kapitel
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i världenjordbruksvarormed3.4 Handeln

utvecklingVärldshandelns3.4.1

jordbrukssidanHandelsutvecklingen pá

står föridagvärldenlivsmedel iinkl.jordbruksvarorHandeln med
harJordbnrkshandelnvärldshandeln.totalavärdet denknappt 10% avav

till 300-1960-taleti börjandollarfrån miljarderökat i värde 30-40 av
ijordbruksvarormedHandeln1990-talet.börjanmiljarder i350 av

världen-U 1980-taletundertillbakaför1970-talet,fart under atttog
börjanoch1980-taletunder slutetöka igenoch sedan nytt av

relativajordbrukshandelnsvärdeökning har1990-talet. Trots storen
1960-talet,börjankraftigt sedan iminskatvärldsmarknadenandel

FAO 1995.handeldå fjärdedel allutgjordeden aven

världsmarknadenAktörer på

börjanvärlden.i ljordbruksvarorhandeln med1-länderna dominerar av
då u-ländernas nästandock situationen export1960-talet annanenvar

dåI-ländernafrån figur ll.i-ländernalika se varstor exportensomvar
u-ländernamedan nettoexportörer.nettoimportörer,ganska stora var

mellanSkillnadensedan dess ökatharländernas och import stort.export
frånbortsetti-ländema,såoch inte längreimport ävenär storexport om

viktigjordbruksvaror. Ennettoinrportörerfortñrrande:ir 1993. är av
sedani-ländemahandelsandelari-ländemas ökadeförklaring till är att

U-länderna däremotjordbruksproduktionen.länge stöd till den egnager
jordbruksproduktion,sinmånga beskattari fall dvs.gör tvärtom, egen

varförkan förklaradelvilket till vissvilket avsnitt 3.2.5,redovisas i u-
förutvecklatshar sättländernas jordbrukshandel inte somsamma

importdetU-länderna har iländerna. motsvararnärmaste somen
Afrikau-länder. Iolikaskillnader mellandockfinnsDet storaexporten.

nettoimporterande länder.fattigafinns flera

22 EU:sregelinkluderar ävenvärldshandelnsammanställningarFAO:s över som
vilketintemhandel bort, görhar dock EU:s attintemhandel. I denna rensatsrapport

redovisningar.jämfört medFAO:sblir lägrevärdet världshandelnöver
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Figur 11 Handel jordbruksvaror årenmed under fördelad1962-93
på i-Iänder och u-ländcr miljarder dollar

300
x-xx-X-i-länders imp.

250 x-r-i-länders exp.
-X--u-länders imp.200
--uländers exp.
ww-ISO
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.xxx.x.x-x-x-x-x-X
o0x3,3r7..-.&#39;rli.lwg:i::+e::::&#39;::::á.,.

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991

Värdenai demiatabellomfattar EU:sinternhandeläven
Källa: FA O:s databas. bearbetning.Egen

På exportsidan dominerar och stårEU USA, för 16% 20%som resp. av
den totala jordbruksexporten i världen figur Under dese 12. senaste
drygt åren30 har EU:s exportandel världsmarknaden fördubblats,
medan USA:s exportandel har sjunkit något. årenMellan 1985 och 1994
har emellertid relativaEU:s exportandel världsmarknaden i det

varit oförändrad medan USA:snärmaste exportandel har ökat. kanDetta
bl.a. förklaras med subventionerEU:s till jordbruket, enligt OECD:satt
PSE-tal, varit i det sådubbelt höga i USA OECDnärmaste 1988-som

Östeur0pa-22,Central-96. och i början 1960-talet exponeradesom av
jordbruksvaror står idagEU, endast för 4% U-än exporten.mer ca av

ländernas andel världens jordbruksvaror idag baraärexportav av ca
25%, vilket minskning jämfört med andel drygt 40% i börjanär en en

1960-talet. främst frånDet Afrika har minskat iär exportenav som
betydelse FAO 1995.

I-ländema inte bara också importörerär exportörerstora utan stora av
jordbruksvaror figur Utvecklingen importen12. till olika länderse av
har dock annorlunda exportsidan. Importensett änut av
jordbruksvaror till u-länderna har ökat till i-länderna under deänmer

drygt åren.30 U-ländema övergått frånharsenaste attsom grupp vara
till i dag nettoimponör de flesta jordbruksvaror.nettoexportör att vara
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Den importökningen har fortfarande denstörsta i Asien. EUägt ärmm
importören jordbmksvaror i världen, relativa andelstörsta EU:sav men

världsimporten har i det halverats. Istället handlar EU-närmasteav
länderna allt jordbruksvaror inom unionen.mer

Figur på12 Aktörer inkl.världsmarknaden för jordbruksvaror
årenskogsprodukter 1992-94 dollar

Världens exportörer

ÖVf-Fjimn EUl2exlem
Östern 16
25%

Övr.
Västeuropa

7%
Japan

1 cöEzzv-
14

lntinanzrilra Cumd.Bx %8

Mellanöstern USA
W Afrika 20%

5%

Världens importörer

Övr.Fjärran
Östern

i14 EUIZextern
Japan 24%

5%

Övr.
Västeuropa

Mellan- 4
Östern

cöt-:zz-l9S
%6

latin-antik Cgmd.
Afrikam 3

5%

definitionSe jordbruksvarori avsnitt lav
Östeuropa-ZZCentral .

Källa: WT0, 1995. Egen bearbetning.
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jørdbruksvarørProduktion och handel av

världenijordbruksvarordel den totala produktionenEn stor avav
världensdelland. Endast mindrekonsumeras inom respektive aven

tabell ll.framgårnär världsmarknaden, vilketjordbruksproduktion av

jordbruksvarorVärldsproduktionen världshandelnochTabell 11 av

andelVärldshandelnsVärldsproduktionJordbruksvaror
milj. produktionen1992 ton av

19%558.0Vete
13%495.5Majs
3%Ris 529.4

Övr. 9°o332.5spannmål
13°:Oljeväxter 260.7

23°Socker 126.1 o
85%KalTe 5.6
20%51.3Bananer
l0°xoCitrus 76.7
30%Bomull 18.0

1%l7.0Smör
7%13.8Ost

M95Skummjölksptrl 5,8ver
6%Nötkött 53,7
2°,Gri skött 73.0 b
5%Fjäderfákött 44,4

FAO, 1995 EgenKälla: Europeiska kommissionen, 1996 a, a.
bearbetning.

världsmarknaden. VeteJngefär vegetabilierna bjudsl0-l5% utav
årmiljonerår och majs drygt 60drygt miljoner 1992100 tonton

miljonertvå Socker knapptde handelsvarorna. 301992 är största ton
produktionenår där 20%viktig handelsvara.1992 överär aven annan

världsmarknaden.säljs via

5% den totalaanimalieprodukter andelen lägre, endast knapptFör är av
köttprodukternår världsmarknaden. Blandköttproduktionen i världen är

mejeriprodukternötkött den handelsvaran. vissaFör smör,största som
produktionen säljs påoch andelenframför allt mjölkpulver är0st somav
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Övervärldsmarknaden för kött. 30% den totala mjölkpulver-större än av
produktionen säljs världen.över

3.4.2 EU:s roll världsmarknaden

Figur årliga13 årenEUl2:s handel olika jordbruksvarormed
1992-94

Levandedjur
Köttå.köttvaror ImD port.j

Mejeriprodååg ExportI,..
Fiskm.m .

Spammál. prod. V
Fmktogrönsaker.;.

Sockermm.
Kalle, kakaote, m.m

Fodennedel
DIV.livsmedel

Drycker
Tobak

Oljeväxtfrön
Gjor fetter

0 2 4 6 8 l0 l2
miljarderecu

Definition "food" enligtWTO.av
Källa: Europeiska bearbetning.kommissionen, 996a. EgenI

EU den och den importörenär näst största exportören största av
jordbruksvaror i världen, vilket till betydelsefull aktörgivetvis EUgör en
på världsmarknaden. På många områden övergått frånhar EU att vara
nettoimportör till bli vilket främst förklaras EU:snettoexportör,att av

stödnivåer och höga jordbmksområdet.gränsskydd Totaltgenerösa
dock EU fortfarande värdemässigt nettoimportör jordbruks-ärsett en av

årligenEU:s till uppgicktredje land under perioden 1992-exportvaror.
till miljarder93 75 dollar vilket 14% världsexportenca var ca av av

jordbmksvaror. spannmål, spannmålsprodukterDrycker, och mejerivaror
framgårvärdemässigt vilketEU:s dominerande figurexportvarorvar av

EU exporterade fmkt och grönsaker.13. del köttvaror EU:säven samten
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kakaokaffe. ochoch grönsaker. Fisk,import domineras frukt samtteav
importvaror.fodermedel och oljeväxter andraär stora

inklusiveårliga jordbruksvarorFigur EUl2:s handel med14
åren 1992-94påskogsprodukter fördelad ländergrupper

import

I export12 -

.64

j4.

Ö2 p.
i.:0- I

I:ND.NH
u.: 2

Hiå

bearbetning.Källa: Europeiska kommissionen, 1996 Egena.

tillinklusive skog endasthandelsbalans med jordbruksvarorEU:s är
ochmedi handeln Japanfördel, dvs. uppvisarEU:s nettoexport,en

Östeuropa-ZZ årenavseendeenligt statistikländerna i Central- och
länderövrigahandeln med de flesta1992-94 figur 14. Ise grupper av

nettoimportnettoimport. Framför allt har EUuppvisar EU storenen
från AVS-ländernafrån nettoimponenLatinamerika, äräven avmen

definitiondock observeras EU:sbetydande storlek. Det bör att av
WTO:s definitionprodukter exempelvisjordbruksvaror innefattar fler än

inte skogsprodukter.inbegripersom

årenunderjordbrukssidanhälften, 54%, EU:s importMer än ca av
grönsaker. kaffe, och kakaofrån u-ländema. Frukt och1992-94 kom te

med i u-ländema. Avfodermedel importvarorärsamt stora ursprung
övervägandeperiod gick däremotEU:sjordbn1ksexport under ensamma

och denhandelspartner59%, i-ländema. USA EU:sdel, till störstaärca
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amerikanska består främst oljeväxter, frukt och grönsakerexporten av
fodermedel. EU:s till USA till hälftensamt utgörs nästanexport av

drycker.

3.4.3 U-ländernas roll på världsmarknaden

U-ländernas handel med jordbruksvaror står för fjärdedelen avca
världshandeln med jordbruksvaror. U-ländernas betydelse världs-
marknaden frånhar minskat i början 1960-talet haatt motsvaratav ca
40% världshandeln. Denna utveckling troligen orsakerhar radav aven
såväl intern karaktär inom land karaktär. viktigEnexternresp. som

faktor i-ländernas jordbruksstöd, hafthar prissänkandeextern är som en
effekt världsmarknadspriserna, och därmed missgynnat produktionen

mångai u-länder.

Tabell årliga12 U-ländernas handel jordbruksvarormed fördelad
på årenolika ländergrupper 1992-93

import Andel Export Andel
miljarder S miljarder $

U-lânder: 72 25,0% 74 27,5%
Latinamerika 14,5 5,0% 25 9,3%
Afrika 10,5 3,6% 6 2,2%
Mellanöstern l 7 2.2°/5,9% 6

ÖsternFjärran 29 10,1% 36,5 13,5%

1-länder: 216,5 75,2% l96 72,7%

Världen 288 l00,0% 270 100,096
Källa: FAO, bearbetning.1995 Egena.

För u-länderna importen ungefärligen likaär storsom grupp som
framgårjordbmksvaror, vilket tabell finns12. Detexporten av av

emellertid skillnader bland u-länderna. Det finns antalstora ett stort
nettoimporterande u-länder, främst i Afrika, där nettoimporten av
spannmål mycket Nettoexportörer jordbmksvaror blandär stor. av u-
ländema finns framför allt i Asien och Latinamerika.

U-ländema framför allt kaffe, kakaoär exportörerstorasom grupp av
och vissa tropiska frukter tabell Oljeväxter, socker, tobak, bomullse 13.

vissa frukt- och grönsaksvaror exempel andra produkter därsamt är
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iländerfrämstexportandelar. U-länderna,relativtu-ländcrna har stora
Nettoimportenspannmål och mejerivaror.Afrika, ncttoimportöreriir av

Enskummjölkspulver.mejcriprodukter, främstockså ganska förär stor
spannmål skummjölkspulveroch ärdel u-Iändernas import avav

bistånd.emellertid

årliga olikahandel medTabell U-Iändernas13 grupper av
årenjordbruksvaror 1992-94

AndelAndel ExportImport avav
miljarder $ världsexportenmiljarder S världsimporten

77%10,01.8 139-"0Kaffe. och kakaote
87%2,98%0.4Bananer
61%6,135%Socker 3,9
47%15,735916Oljcväxtcr och olja 12.3
19%6,950%Spannmål 20.5

14%5.5159/06,0Kött
3%0,628°xbMejerivaror 6.5

48%7.2gummi 46%Bomull. 7.9m.m
51%2,820%Tobak 1.3

Övr. 21%34,620%iordbruksvaror 35.3

31%92,126%Totalt 95,8
bearbetning.Källa: 1995011. Egenll1.
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världsmarknaden3.5 CAP:s betydelse på

3.5.1 Inledning

och konsumentproducentSom tidigare EUnämnts är stor aven
ochvärldens importörjordbruksvaror vilket tilli världen, EU störstagör

Totalt EUjordbruksvaror. ärnäst största exportör sett netto-enav
stödharde flesta produkter där EUimportör jordbruksvaror. För storaav

spannmål däremotsocker, mjölk, nötkött och EUär stor netto-en--
harprodukter EUDet främst dessa storexportör. är som en

ochpå Generellt leder EU:s,prissänkande effekt världsmarknaden. även
produktionintensivareandra i-länders högre, oftajordbruksstöd till även

innebärsituation stöd. Detinom de länderna, jämfört med utanenegna
världs-lägrejordbruksproduktionen i andra länder missgynnasatt av

mångaifrämst producentermarknadspriser CAP. Detta drabbar u-g.a.
stödjer sittjordbruk. flesta i-länderländer inte stödjer sitt Desom

världs-lägrejordbruk och de intedrabbas därmed sättsamma av
marknadspriser.

risregleringarspannmåls-3.5.2 Effekter ochEU:sav

Vete

årligen ganskamiljonerVärldens produktion 500-600 ärtonveteav
tidigareNordamerika,fördelad och u-länder.jämnt mellan i-länder

totala produktionenoch 15% denSovjet EUl2 producerar ungefär var av
står för 19%Kina och Indieni världen. Bland u-länderna dominerar som

synnerhetLatinamerika, och irespektive produktion.10% världensav
framgår tabell 14.Afrika, mycket vilketproducerar däremot lite vete av

andelrelativtjordbruksvaror detJämfört med de flesta andra är storen
Nordamerika, dvs.världen.19% veteproduktionen säljs översomav

svaradei världen ochUSA och Canada, dominerande veteexportörerär
19%exportandelår världen.för 61% i EUl2:s1995 hela exporten varav

10%,endastår. U-ländernas andel ärveteexporten varavcaavsamma
från Argentina.det kommermesta
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årenproduktionTabell 14 Världens 1992-94veteav

Ländergrupper: Produktion Andel världs-årper av
produktionenmilj.1992-94 ton

45,0%U-länder: 250
Latinamerika 3,3%19
Afrika 1,3%7
Mellanöstern 8,2%45

Östern:Fjärran 179 32,2%
Kina 18,7%104
Indien 57 10,2%

54,9%l-Iänder: 305
EUl2 14,9%83
F.d. Sovjet 14,5%80

Östeuropa-Ö 5,4%Central- och 30
Nordamerika 16.6%92

Canada 4,8%27
11,7%USA 65

Övriga i-länder 20 3,7%

Världen S55 l00,0%
Källa." bearbetning.FAO, 995a. Egen

Största handel importerasdelen, 76%, världens med vete av u-ca av
Östern deländerna. i FjärranLänderna störstaär som grupp

importörerna u-länderna. Afrika importerar 12% detbland vete somav
bistånd.bjuds del Sovjetunionenvärldsmarknaden, ärut varvarav en

import hartidigare importör Trots deras änvete. attstor meren av
fortfarandehalverats volymmässigt länderna i det tidigare Sovjetär stora

också förhållandevisimportörer i-länderna. importerarbland Japan stora
mängder vete.

genomgåttspannmålssektor sektorinklusive oljeväxter denEU:s är som
årår CAP-reformenden förändringen 1992.understörsta senare genom

Då kompensation forinfördessänktes prisstöden och arealbidrag som
år tredjedel l3,5denna sänkning. Arealbidragen 1995tog ca en

miljarder imiljarder totala jordbruksbudget 40EUzsecu caav
anspråk. finns intervention lagringVid sidan arealbidrag samtgenomav

årfår miljarder underexportbidrag vardera respektive 32 ca ecusom ca
låga skörde-åren och har dockmed normala priser. Under 1995 1996
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nivåer och kostnaderhöga världsmarknadspriser lett till dessaatt
minskat. När världens vetepriser högst tillämpade EU iställetvar som
tillfälligt gränsskydd form tullarexportavgiñer. Dessutom finns i motav
tredje land.

stödnivåEU:s vetesektorn uppgick till 53% jordbrukarnastill som ca av
frånintäkter veteproduktionen under perioden OECD 19951992-94

högre genomsnittet i OECD för världensoch betydligt högreän änvar
dominerande USA och Canada subventionerade sinexportörer som
veteproduktion tillmed 26%. del EU:s stöd40 Enresp. av
spannmålssektorn direktstöd inte direktarealstödutgörs av som
påverkar priserna prisstöd. Arealstöden emellertidsätt ärsamma som
knutna påverkastill produktionen, varför veteproduktion stöden.EU:s av
Vetepriset inom 50-60% högre världsmarknadsprisetEU än vetevar
under perioden OECD vilket ganska liten1992-94 1995, är en
prisskillnad andrajämfört med motsvarande prisskillnader for flera
CAP-reglerade varor.

spannmålsregleringenGenom direktstödens införande kostar inte längre
lika spannmålsregleringenmycket konsumenterna via priset. betalasför
istället lågmed budgetmedel. Genomsnittligt konsumenternas extra-
kostnad for 34%regleringen priset under perioden 1992-94.ca av

Enligt måsteUR-avtalets minimitillträde importera 250regel EUom
råge år då000 år, vilket underuppfylldes med 1995ton vete per

importen till faktumuppgick till drygt miljoner DettaEUl5 2,5 ton vete.
förklaras ochfrämst världsmarknadspriset mycket högt attattav var

året.EU:s gränsskydd därför i praktiken tillämpades delarinte under av
årEU:s gränsskydd, under normala 1992-94 50-motsvararsom mer

60% lågtvärldsmarknadspriset. relativt i jämförelse med andraärav
produkter. framgår delenDetta inte minst den störstaatt avav

förmåns-veteimporten år från någrakom länder inte har1994 som
år68%, importmed EU. En betydande del, EU:s vetearrangemang avav

Åretfrån fore1995 kom Canada och USAca 790 000 ton ca 310 000.
från då Canada exporteradedessa länder ännu större,exportenvar ca

amerikanskl 080 000 till EU och motsvarande siffra förton export var
790 000 ton.
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EU har livsmedelsbiständsprogram biståndfinansierar 1,7ett som av ca
miljoner spannmål årligen. För illustrera storleksordningenton att

bistånddetta kan årligasiffran jämföras med Afrikas import veteav
ll miljoner ton.ca

Av årEU:s knappt miljoner gick ungefärll 1995export vete tonav
Östeuropa-22.hälften till Afrika och drygt fjärdedel till Central- ochen

Utöver dessa länder frånKina importör VidEU.stor vetevar en av en
indelning u-ländema i gruppering kan utläsas EU:sattav en annan
forna kolonier. AVS-länderna. imponerade miljoner och1,4 deton vete
flesta övriga u-länder GSP-ländcr miljonerl,0 ton.

Sammanfattningsvis har ganskaEU stark ställning världsmark-en
naden for med exportandel i världen 19%. EU:sAvvete vete-en ca

går bistånd.ungefär hälften till Afrika, delvis i form Somexport av en
följd införandet arealstöd och sänkningar stödpriserna ärav av av
skillnaden mellan EU-pris och världsmarknadspris såför inte ivete stor
jämförelse med andra jordbruksvaror starkt reglerade inom CAP.ärsom
Det märks bla. det finns betydande import inteatt vetegenom en av som
går förmånsavtal.via Ungern. Rumänien och Bulgarien har dock
förmånliga kvoter med 80% tullnedsältning vid import till EU som
utnyttjas till viss del. dock sannoliktDet direktstöden har i detär att

effekt produktionen prisstöden eftersom denärmaste ärsamma som
kopplade till produktionen. med avseendeFrämst EU:s starka roll

bedöms CAP prissänkande effekt vetepriserna iexportör vetesom av
världen ganska betydelse.storvara av

Ris

ÖsternFjärran producerar 88% den totala risproduktionen ica av
världen år,drygt miljoner vilket framgår500 tabell 15. Detton per av

också i denna del världen det konsumeras. Afrika ochär mestaav som
Latinamerika producerar betydligt mindre Asien och ocksådärförän är
nettoimportörer i-länderna,ris. Bland endast för knapptav som svarar
5% världens risproduktion, ochJapan USA de risprodu-är storaav

De flesta i-länderna, inklusive EU-länderna, därförcenterna. är netto-
importörer ris.av
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riskonsumtionen i0,5% den totalaTotalt konsumerar endastEUl2 avca
på världsmarknaden. Detvärlden vilket till liten aktörEU mestagör en

delproduceras inom unionen. Enris konsumeras inom EUl2 avsom
exportbidrag.med hjälp högaEU:s risproduktion dockexporteras av

år ris, vilketDärutöver importerade EU 1994 860 000 ton motsvarar ca
5% världshandeln ris.av

årenrisVärldsproduktionen 1992-94Tabell 15 av

Andel världs-ProduktionLändergrupper: år avper
milj. produlnionen1992-94 ton

95,1%U-länder: 503
3,596Latinamerika 19
2.0%Afrika 1l
l.49øbMellanöstern 8

Östern: 88,1%Fjärran 466
34.2%Kina l8l

.7°/â21Indien 115

4,9%26l-länder:
0,4%2EUl2
l,59-hNordamerika 8
2,4%13Japan

Övriga 0,6%i-länder 3

l00,0°/o529Världen
bearbetning.Källa: FA Egenl 995m.

intäkten underuppgick till drygt 56%stöd tillEU:s risproducenterna av
denFSB-beräkningar. I Japan.perioden OECD:senligt är1992-94 som

stödet tillligger docki-länderna,risproducenten blandstora
90%ochproducenterna mycket högre i EU överän motsvarar av

intäkterna OECD 1995.

exportbidrag,består interventionssystem,risregleringEU:s ettav
dock praktikenhar ilnterventionssystemetarealbidrag och gränsskydd.

årinförts 1995.arealstödet har nyligensedan 1970-talet ochinte använts
miljonerallt stöd knappt 50år gick iSett till EU:s budget 1995 ston sett
belastarrisregleringexportbidrag. EU:sinom risregleringen tillecu

gränsskyddhögtfrämst konsumenterna inom unionen motettgenom
risbetalar föri EUtredje land. 53% det pris konsumenterna ärCa av
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fororsakat CAP OECD 1995. Priset ris inom ungefärEU ärav
dubbelt så högt världsmarknaden.som

En del gårrisimport formånsavtal.EU:s dock via AVS-ländema harav
den importkvoten 50%120 000 med nedsättningstörsta tonca av

årtullen, vilken två1995 ledde till import uppfylldeen som ca
tredjedelar kvoten. årResten EU:s totala risimport 1995 860av av ca

Östern000 kom från ocksåfrämst Fjärran och USA, harton som
förmånsavtal ris.

Sammanfattningsvis alltså EU liten aktör världsmarknadenär en
såväl liten produktion liten import och EU:sexport.genom en som en

stödnivåer ganska höga, påtillsammans med storlekEU:sär men
världsmarknaden påverkabedöms inte CAP priserna världs-
marknaden någoni utsträckning.större

Foderspannmál

Tabell 16 Världens produktion foderspannmål åren 1992-94av

Ländergrupper: Produktion år Andel världs-per av
milj.1992-94 produldionenton

U-länder: 332 38,9%
Latinamerika 82 9,6%
Brasilien 32 3,7%
Afrika 47 5,5%
Mellanöstern 30 3,5%

Östern:Fjärran 174 20,4%
Kina l 16 13,6%

l-Iänder: 521 61,1%
EUl2 82 9,7%
F.d. Sovjet 93 10,9%

Östeuropa-öCentral- och 46 5,3%
Nordamerika 272 31,9%
USA 249 29,3%
Övriga i-Iánder 29 3,3%

Världen 852 100,0%
Källa: FAO, 995a. bearbetning.l Egen
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A11 spannmål förutom och ris går regel under beteckningenvete som
foderspannmål. del ingårdet konsumerastrots att en av som av
människor och inte djur. Under perioden 1992-94 produceradesav ca
850 miljoner foderspannmål i världen. 60% utgjordeston varav ca av
majs se tabell och16. Korn sorghum andra viktiga slagär av
foderspannmål under perioden representerade respektive 7%19som av
produktionen i världen.

På vetemarknaden dominerar USA och Canadasättsamma som
produktionen foderspannmål tredjedelforattav genom svara en avca
världens produktion 10%1992-94. producerades inom EUl2 under

period, vilket ungefär lika mycket producerades i detsamma var som
tidigare Sovjet.

U-ländernas världens produktionandel uppgick till knappt 40%av varav
Östern.hälften producerades i Fjärran främst i Kina. Latinamerika

producerade ungefär volym världensEUl2, dvs. 10%samma som av
produktion Afrikamedan stod för 5%. I jämförelse med
veteproduktionen, där Afrika endast för 1%svarar av
världsproduktionen, således Afrikas produktionenandelär avav
foderspannmâl relativt stor.

Ungefär hälften foderspannmål frånvärldens kommer USA.exportav av
EUl2 rågför 10% korn ochdet ärexporten, mestasvarar ca av varav

till u-länderna. Ungefär fjärdedel världensexponeras exportsom aven
foderspannmål frånkommer u-länderna och denna komexportav caav

från87% Argentina och Kina. Argentina ochDe flesta u-länder. utom
Kina. foderspannmål.nettoimponörerär stora av

Samma fodcrspannmål,reglering för gäller för dvs. direktstöd,vetesom
exponbidrag, intervention uppköp och gränsskydd. Som nämntsgenom

gårtidigare tredjedel jordbmksbudget till arealbidragenEU:sca en av
for spannmål foderspannmåloch oljeväxter. Stöden till producenterna av
i EU utgjorde såunder perioden mycket 60% intäkten1992-94 som av
enligt OECD. stödnivån iDetta betydligt högre den genomsnittligaär än
OECD-länderna och39%. i världen, USADe exportörernastora
Canada, har stödnivåerlägre respektive 31%. OECD:s beräk-22 1
ningar stödnivåer ingår påverkardirektstöd, inte priset iöver även som
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skill-Därförmarknadsregleringarna.lika hög utsträckning ärsom
foderspannmålföroch EU-priservärldsmarknadsprisernaderna mellan

harstödnivåer. majsFörjordbruksvaror med högalägre för andraän
halveratsvärldsmarknadsprisskillnaderna EU-pris ochmellan änmer
40%år tillfrån år år uppgick 1994till och1992 1994 ca av
43%CSE-beräkningarOECD:svärldsmarknadspriset. Enligt var ca av

foderspannmål periodenunderkonsumenterna betalade fördet pris
förorsakade CAP OECD 1995.1992-94 av

tullreduceradmajs till medEUUSA kan miljoner2,0 tonexportera ca
föreoch Spanienmed Portugalföljd handelsförbindelsersom av

uppgår till 500 000kvot majsmedlemskap. Argentina har tonsomen
också lägrekvot sorghummajs. Amerikansk import viss gynnas avav en

får 000Australien 21gränsskyidd normalt. Vidare tonän exponera ca
fårSlovakienTjeckien ochhavre till till EU.reducerad tull exponera

år 80% tullreduktion.till medtotalt -ll korn EU00 ton per

årmajs 1995.Förmånsarrangemangen importmärks tydligt EU:s av
frånalltkom imiljonerAv EU15:s totala import 3.8 stort setttonca

Camiljoneroch Argentina drygt 0,5 ton.USA miljoner3.3 ton treca
Östeuropa-22 ochfrån Central- ochfjärdedelar kornimport komEU:sav

fråntvå USA.sorghum komtredjedelar importenca av av

betydelsefoderspannmål mindreEU:s roll världsmarknaden för är av
stödnivåernavetemarknaden. Emellertidi jämförelse rollmed EU:s är

allnågot tillhögre ganska högt vilket lederoch gränsskyddet nästanatt
CAPdärför förgår förmånsarrangemang. Mycket talarimport via att

foderspannmål. inte i likapåverkar världsmarknadspriserna änom
påverkas.hög veteprisernautsträckning antassom

sockerreglering3.5.3 Effekter EU:sav

sockeru-ländernaSom kan utläsas tabell producerar17 änmerav
Östernoch Fjärranländerna. LatinamerikaFramför allt det ärär som

också sockerproduktionproducenter. harEUl2 storstora p.g.a.en
ocksåstödnivåer. Några Afrika producerarmycket höga länder i södra

4%producerarvilket Afrika totaltrelativt mycket socker, gör att avca
världens totala produktion.
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En del u-ländernas sockerproduktion till i-länderna.stor exponerasav
Cuba, Brasilien och Thailand enskilda blandde största exportörernavar
u-länderna frånunder perioden kom främst1992-94. I-ländernas export

ochEU Australien. De tidigare sovjetiska USA och Japan deärstaterna,
ocksåsockerimportörerna bland i-länderna. delEU importerarstora en

socker frånfrämst några kolonierEnglands och Frankrikes fornaav
AVS-länderna. Av EU:s sockerexport delutgörs reexport aven av
socker producerat inom AVS-länderna. Totalt EUärsett netto-en

socker.exportör av

Tabell åren17 Världens produktion socker 1992-94av

Ländergrupper: Produktion Andel världs-årper av
milj. produktionen1992-94 ton

U-länder: 62,2%69,5
Latinamerika: 25,091:27.9

Brasilien 10.2 1%
Afrika 3,8°/o4.2
Mellanöstern 4,3%4,8

ÖsternFjärran 28,7%32,1
Kina 63%7,1
Indien 1,9 10,6%l

l-länder: 42,3 37,8%
EU15 16,5 l4.8°/i
F.d. Sovjet 6,2%6,9

Östeuropa6Central- och 3,0%3,3
Nordamerika 6,4%7,2
Övriga i-länder 7.4°/o8,3

Världen 100,0%111,8
Källa: FAO, 199501. bearbetning.Egen

EU:s sockerreglering i vadbygger produktionen kvoteradäratt som
kallas A-, och C-kvoter, där C-kvoterna säljs världsmarknadenB-

stöd. Subventionema till produktionen och B-kvoterinom A- ärutan
desto vilket sockerproduktionentotalt stöd tillstörre, sett ett somger
motsvarade 64% intäkterna under perioden OECD 1995.1992-94ca av
Sockersektorn OECD:s FSB-beräkningar dendärmed enligtär mest
gynnade sektorn inom mindre delEU. Sockersektorn dock endasttar en

budgetmedel anspråk. stödenEU:s i Istället betalas de flestaav av
industrin detoch odlania produktionsavgiñer. I förlängningen ärgenom
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prishögrebetalar stödenemellertid konsumenterna ettgenomsom
vidersättningfinnsgränsskyddexportbidrag ochsocker. Förutom

intervention.uppköplagerhållning möjlighet tilloch genom
dock inte.tillämpasInterventionssystemet

från någrasockerimportEU:skommer detSom tidigarenämnts mesta av
kannågra AVS-ländernaAVS-länderna. berorDet exporteraatt avav

IndienAVS-länderTotalt kan 15till EU höga tullar. exponerasamtutan
då erhålla detiochvitsockerekvivalenter till EUmiljoner1,3 ton

unionen Europe.inom Agraproducenterprisnärmaste somsamma
Swaziland harochJamaica, Mauritius störstFidjiöarna, Guyana,1996.

AVS-ländernas80%tillsammanssockerkvoter vilka motsvarar avca
litenhar relativtingår AVS-länderna,itotala kvot. Indien, inte ensom

kvot.

stödnivåer i sockersektorn.högaleder tillSockerregleringen inom EU
och därmedinom EUsockerproduktionenhar denDetta lett till stora en

prissänkandesåledes CAP:stydersocker. Detta attexportstor av
Handelsavtalensocker ganskavärldsmarknaden förinverkan är stor.

kvotsockerområdet dock omfattande motsvararär att somgenom en
tullfritt till EU.kansockerproduktion importeras4% världensänmer av
förmånliga försockerområdet får mycketFörmånsavtalen anses som

pris.högt Detdeu-länder eftersom ärde garanteras ettsom gynnas
förmånsarrangemang.fåtalemellertid länderbara ett som gynnas av

skullei omvärldeni de flesta ländervarfor producenter gynnas av en
sockerreglering.avreglering EU:sav

grönsaksregleringarochfrukt-3.5.4 Effekter EU:sav

och grönsaker produ-världens fruktframgår 68%tabellAv 18 att av
Länderna i Fjärranunder perioden 1992-94.cerades inom u-länderna

Östern medtillsammansproduktionenstår delför mycket stor aven
står Afrikamånga jordbruksvarorandrajämförelse medLatinamerika. I
7% undervärldsproduktionenförhållandevis andelfor stor aven -

produ-deoch USAi-länderna EUperioden 1992-94. Utav storaär
centema.
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Tabell produktion åren18 Världens frukt grönsakeroch 1992-94av

liándergrupraer: Produktion år Andel världs-per av
milj.1992-94 produktionenton

U-länder: 584 67,9%
Latinamerika 105 12.2%
Afrika 63 73%
Mellanöstern 82 95%

Östern:Fjärran 335 38.9%

l-Iänder: 276 32,1%
EUl 2 108 12.5%
F.d. Sovjet 41 43.7%

Östeuropa-GCentral- och 22 26970
Nordamerika 65 7.696
Övriga i-länder 41 4.896

Världen 861 100,0%
Källa: FAO, bearbetning.1995 Egenc.

Tabell 19 Världens produktion årenbananer 1992-94av

landergrupper: Produktion Andel världs-år avper
1992-94milj. produktionenton

U-länder: 51,2 98,4%
Latinamerika: 42,6%22.2

Brasilien 5.7 11,0%
Equador 4,4 8.4%

Afrika 6,3 12,1%
Mellanöstern 1,2%0,6

Östern:Fjärran 22,1 42,4%
Indien 7,8 15,0%

l-länder: 0.8 1,6%

Världen 52,0 100,0%
Källa: E40 bearbetning.1995 Egenc.

Trots produktion inom unionen världens importörEUär störstastoren
grönsaker och frukt. Därmed ocksåEU betydande konsumentärav aven

frukt och grönsaker. tvåTomater och bananer kan desägas utgöra av
produkterna bland frukt och grönsaker. hälñen,Nästanmest extrema

48%, världens produceras inom EU. Därtill tillkommertomaterav en
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åren Bananerunder 1992-94.29% världens importtomatimportstor av
tillvilket ledertabellinom 19däremot inte alls EU attproduceras se

perioden 1992-underbananimport36% världensimporteradeEU avca
betydandekonsumtiondär EU:sCitrusfrukt är94. är annan varaen

ochproduktionvärldens13%produktion storstor enavenp.g.a.
import.

interventionsåtgärder,bestårgrönsakerfrukt ochEU:s reglering av
både färskaingångsprisermed s.k.gränsskyddexportbidrag och ett

dennareformnyligen beslutatsharoch bearbetade Det avom envaror.
producentorganisationerna kommerinnebär attreglering attsom

förhållande till deninterventionsåtgärder. Iadministrera flera stora
viakostnadernainom unionenoch grönsakerproduktionen frukt ärav

år det1995,små, miljarder1,9 mestabudget relativtEU:s varavecuca
grönsakerochfruktinterventionsåtgärder. Gränsskyddetfinansierar

sjunkerimportprisettillkommeravgiftbestår tull samt omsomenav en
importprisingångspriset. Ju lägres.k.detinom vissa intervall under

lågaöverskydd vidpraktiken innebärvilkethögre gränsskydd idesto ett
påverkar importen.kvalitetsreglerhar dessutomimportpriser. EU som

Östeuropa-lo,från Central- ochförmåner importtillEU ger
Europaavtalenoch u-länderna.AVS-länderna ärMedelhavsländerna.

förmånsmässigtochbåde antalettillmycket omfattande, genom envaror
förmåner ochocksåfårAVS-ländernanedsättning tullen. storastor av

grönsaksområdetochfrukt-produkternaflerakan exportera av
ochäpplenexempelvisdock inte för pärongällertullfritt till EU. Detta

GSP-systemetU-länderna harinom EU.produceras genomsom
dockTullfrihetförmåner antalförhållandevis små ett stort gesvaror.

också fått fleraharMedelhavsländernafåtal tropiskaför ett varor.
Tullsänkningarnatillvid EU. ärförmåner och grönsakerfrukt export

såemellertid inte stora.

grönsaker importerasfrukt ochdel EU:s importbetydandeEn avav
bananimportallförmånsarrangemang. Iolikaforinom settstortramen

särskiltAVS-länderna hartull.formånskvoter reduceradtillsker via en
år 8,91995totala fniktimportförmånliga villkor. Av EU:s ca

17% komfrån Latinamerika och40%imponeradesmiljoner ton caca
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ochfrån från Central-grönsaksimport kom 26%Afrika. EU:s 1995Av
Östeuropa-22 frånoch 23% Medelhavsländerna.

låga sektorn,har ganska stöd till denSammanfattningsvis EU egna men
högaingångspriser upphov tillmed kanett system som ge

produktion vissagränsskyddsnivåer. har ganskaDessutom EU stor aven
påverkarkonsumtion, vilketframför allt storsamtav varorna, en
minskarförmåner vilketfrukt och grönsaker,omvärlden. EU flerager
bedömspå SammantagetCAP:s prissänkande effekt världsmarknaden.

särskiltha effekt frukt och grönsaker utanför EU.CAP för priserna
Östeuropa-10.och och Inärmarknaderna Medelhavet i Central-runt

vegetabiliska produkterjämförelse regleringar för andramed EU:s som
grönsaksprisernaspannmål effekt frukt ochsocker och bedöms CAP:s

någoti världen mindre.vara

vegetabiliskaregleringar för andra3.5.5 Effekter EU:sav
produkter

Oljeväxter, oljor och fetter

årenoljor fetter 1992-94Tabell 20 Världens produktion ochav

världs-AndelLändergrupper: Produktion år avper
produktionenmilj.1992-94 ton

55,6%U-länder: 48,0
Latinamerika 13,0%1.21
Afrika 4,9%4.2

1,7%Mellanöstern 1,4
ÖsternFjärran 35,6%30,7

44,4%38,2l-länder:
1,4%l9,8EUl2
5,6%4,8F.d. Sovjet

Östeuropa-ö 3,1%2,7Central-och
21,4%18,5Nordamerika

Övriga 2,8%2,4i-länder

100%86,2Världen
bearbetning.Källa: FAO, 1995a. Egen
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oljorvärldenshälften, 56% under perioden 1992-94,Mer knapptän av
framgår tabell 20.u-länderna vilketoch fetter producerades i av

Östern tillsammans medsärskilt producenterLänderna i Fjärran är stora
världens oljorLatinamerika. Ca 5%främst Brasilien och Argentina i av

produceras det iBland i-ländernaoch fetter produceras i Afrika. mesta
Canada ochUSA, EU.

förklarliga skälDe producenterna även exportörerär storastora avav
kom 60% världsexportenoljor och fetter. Under perioden 1992-94 av

från svarade för 24från Malaysia och Argentinau-länderna, främst som
i-ländernavolymmässiga Blandrespektive 13% den exporten.av

4% den totalaCanada 6% och EUl2exponerade USA 23%, exportenav
oljor ochnettoimportöri världen. dock totaltEUl2 är sett stor aven

fetter.

med importoljor och fetterEUl2 världens importörär största en somav
importerarimport. Bland i-länderna22% världens totalamotsvarar av

54%, världens importrelativt mycket. hälften,Japan Meräven än av
Länderna i Fjärranimponerades perioden u-länderna.under 1992-94 av

Östern och LatinamerikaMellanösternimportörer, ävenär stora men
importeras Afrika.importerar ganska mycket. 5% av

från CAP-regleringarnasig övrigaoljeväxtreglering skiljer deEU:s
tillsäljer oljeväxtfröeringet prisstöd Producenternaattgenom ges.

Någotfår arealbidrag.världsmarknadspris vid sidan dettamen av
och andra oljeväxter.gränsskydd oljeväxtfröer, sojabönorfinns inte

låga.ganskaoljor och fetterdet tullarDäremot ärtas ut som

oljeväxtsektorn där stödetOlivolja emellertid undantag inomutgör ett
radolivoljatill högre. Producenternaproducenterna är gagnas av enav

intervention, stöd tillprisstöd produktionsstöd, uppköp genomsom
tillämpaslagring, och konsumtionsstöd. Dessutomprivat exportbidrag

MedelhavetNågra länderrelativt högt gränsskydd. runtett gynnas av
Algeriet ochförmånskvoter till bl.a. Tunisien,vid import olivolja EU,av

99% EU15:s importTurkiet vilket import. Helamärks EU:s av av
år från Medelhavsländerna.olivolja kom1995
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Trots avsaknad oljeväxtsektorn påverkasprisstöd inom troligenav
världsmarknadspriserna oljeväxtprodukter CAP. berorDetta attav
den relativa stödnivån betydande direktstöd tillstorlekär av p.g.a.
producenterna. storlek oljeväxtproducent mindreEU:s är änsom

ändå heltsocker och animalieprodukter, intevete, utanvaror som men
betydelse. faktum världens oljor ochDet EU importörär störstaatt av
fetter bör någondock inte ha effekt världsmarknadsprisernastor
eftersom lågtEU tillämpar gränsskydd. Totalt bedöms CAP haett sett en
prissänkande effekt världsmarknadspriserna oljcváixtprodukter.förpa
Graden påverkan bedöms dock mindre för exempelvisänav vara
spannmål och socker.

Fodennedel

En från u-länderna.del EU:s fodermedel importeras, oftastor av
Tapioka, tillsammans med majsglutenfodergörs utgörsom av Cassava.
viktiga foderråvaror råvaroroch importeras till del.inom EU dessa stor
Sojamjöl foderråvara till delviktig inom EUär storannan somen
importeras från Förmånligatredje land. villkor finns bl.a. för import av
tapioka, från också från ochfrämst Thailand, Indonesien, Kinamen
Vietnam. Cassava kan inte bara användas till foder, utgör ävenutan ett
viktigt livsmedelstillskott Hälfteni flera u-länder, främst i Afrika. av
världens också någonproduktion denna sker i Afrika. störrerotav men

förekommer inteexport

lågtGenerellt kan gränsskydd fodermedel relativt iEU:s ärsägas att
jämförelse många jordbruksvaror vilket börmed gränsskyddet andra
innebära påverkan produkterCAP:s världsmarknaden för dessa äratt

mindre betydelse.av

Vin

två tredjedelarEU världens producent vin medär största nästan avav
mycketvärldens vilket kan utläsas i tabell Trotsproduktion, 21. storen

produktion Underdet inom unionens 1994gränser.stannar mesta
aktörermotsvarade vinexport 60% världens AndraEU:s export.ca av

Sovjet ochvärldens vinmarknad Argentina, USA, länder i f.d.är
Östeuropa-6Central- och Sydafrika.samt
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årenTabell Världens produktion vin21 1992-93av

världs-Iiindergrupper: Produktion Andelår avper
produktionenmilj. hl.l992-93

12,4%U-Iänder: 34,5
Argentina 6,6%18,5
Brasilien 1,3%3,6
Chile 1,3%3.5
Övriga u-Iånder 3,2%8,9

87,6%l-länder: 243,3
63,8%EUl 2 177.1

fd. Sovjet 4,8%13,4
Östeuropa-Ö 4,4%Central- och 12,3

5,9%16,3USA
Australien 1,8%5,0
Övriga i-länder 19,4 7,0%

100,0°/oVärlden 277,8
Källa: FAO, bearbetning.1995 Egena.

till andra i-länder. USA följt CanadaEU framför allt vinexponerar av
åroch under EUSchweiz de importörerna EU-viner 1995.störstavar av

vin och importen vin före denär nettoexportörer senastestoren av av
följdutvidgningen endast 20-30% exportvolymen. Tillmotsvarade ca av

dålig skörd ökade emellertid importmedlemsländer och EU:sav nya en
förmånerfrån årviner med drygt 70% till 1995. EU1994av ger

någrafrån någraimport och östeuropeiska länder tillcentral- samt av
Medelhavsländerna ofta for vissa kvoter. Dettullnedsättningar, ärgenom

frånkommeremellertid bara knappt tredjedel EU:s vinimport somen av
från Latinamerika,dessa länder, övrigt importerar viner bl.a.l EU

Australien och USA.

fårinterventionsåtgärder,EU:s vinreglering omfattar främst detsom
den dryga miljarden betalas till vinsektornnormaltmesta av som urecu

årEU:s budget betalades dock endast knappt miljarder1995 0,9 ut.ecu
ingårregleringen exportbidrag och andra bidrag för bl.a. röjning.I även

har kvalitetsregler gränsskydd i jämförelse medEU för vin. EU:säven är
lågtmånga andra CAP-reglerade jordbruksvaror ganska och motsvarade

år 14% världsmarknadspriset vin.1995 ca av
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världsmarknaden förSammantaget dominerande aktörenEU denär
gränsskyddsnivåer emellertid inte fulltvin. Vinregleringens stöd- och är

vinså mångahöga för andra CAP-reglerade Dessutom är envaror.som
påverkasbedömsdär konsumtionen i ganska hög utsträckning avvara

också påverkar handeln.finnskvalitet och Kvalitetsregler somursprung.
världs-Utifrån påverkadetta vinreglering prisernabedöms EU:s

marknaden i viss utsträckning.

Tobak

På jämförelse med vin. EU:stobak situationen annorlunda iär
råtobak världs-produktion relativt liten, endast 5%är avcaav

åren producerades iproduktionen. hela 79% under 1992-94,Det mesta.
u-länderna, Kina producent.där världens störstaär

27% världens importEU importerade under perioden 1992-94 avca av
unionenråtobak. produceras inombetydande del den tobakEn somav

Östeuropa-22.går ochistället bl.a. Central-vidare tillexportsom

årenproduktion tobak 1992-94Tabell 22 Världens av

Andel världs-Länder-grupper: Produktion år avper
produktionenMkgI992-94

6397 78,6%U-länder:
10,9%Latinamerika 890

3%Afrika 433
4,3%353Mellanöstern

Östern: 58,0%Fjärran 4722
42,6%Kina 3463

21,4%1741l-länder:
4,9%402EUl2
2,8%Sovjet 227F.d.
9,9%Nordamerika 804

Övriga 3,8%i-länder 308

100,0°/o8138Världen
Källa: FAO, bearbetning.1995 Egena.
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EU:s import frånkommer Latinamerika, AVS-länderna, u-länder inom
GSP-systemet USA. Några AVS-länder Malawi och Zimbabwesamt - -
kan viss kvot tobak tullfritt till EU och GSP-exportera en genom

får de flesta andra u-länder tobak till reducerad tull.systemet exponera

EU:s stöd höga för den ganska låga produktionen, vilket bl.a.är
resulterar i högt ordinarie gränsskydd 100%ett motsvararsom ca av
världsmarknadspriset. Denna jämförelse innefattar dock flera olika
kvaliteter tobak, varför denna måstesiffra tolkas med stor
försiktighet. Dessutom det ganska liten del EU:s tobaksimportär en av

importeras till ordinarie tullar. En del importeras istället tillstorsom
reducerade tullar alternativt helt tull. bestårFörutom gränsskyddutan ett
regleringen tobak produktionsbidrag till odlare ochettav
förädlingsindustri. Tobaksregleringen belastar, liksom vinregleringen,
EU:s budget år.med ungefärligen miljard skalll Detta jämföras medper

faktumdet EU producerar 64% världens vin och endast 5%att ca av ca
världens tobak.av

Sammanfattningsvis innebär EU:s reglering tobak ganska höga
stödnivåer och högt ordinarie gränsskydd. Genom EU:s importett stora

tobak kan haCAP betydelse världsmarknadspriset. Att dennaav
effekt skulle betydande storlek bedöms dock mindre troligtvara av
främst konsumtionen tobak påverkasbedöms i ganska litenattpga. av
utsträckning priset. Dessutom tillämpas det höga ordinarie gräns-av
skyddet endast mindre del importen.en av

3.5.6 Effekter regleringarEU:s på köttområdetav

Nöt-, fdr- och getkött

Världsproduktionen nötkött sker till 65% inom i-länderna ochav ca ca
35% i u-länderna tabell 23. Bland u-ländernase Brasilien,är
Argentina och Kina de producenterna. Bland de afrikanskastörsta
länderna, stårtotalt för 4% världsproduktionen, Etiopien,ärsom av
Tanzania och Kenya de producenterna. Bland i-ländema dominerarstora
USA, producerar femtedel världens nötkött. EUl2 hamnarsom ca en av

andra plats bland nötköttsproducentervärldens med produktionen
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16% världens produktion. Australien. Zeeland.Nyamotsvararsom av
Ryssland ocksåoch Ukraina producenter.är stora

Tabell produktion åren23 Världens nötkött 1992-94av

Ländergrupper: Produktion Andel världs-årper av
milj. produktionen1992-94 ton

U-Iänder: 35,7%18,1
Latinamerika 9.6 19,096
Afrika 4,79vo2.4
Mellanöstern 1.2 24%

ÖsternFjärran 9.694;4.9

l-länder: 32,8 64,9%
EUl2 7,9 l5.5°/o
f.d. Sovjet 6.9 13,6%

Östeuropa-6Central- och 2.5961,3
Nordamerika 11.7 23.l %
Övriga i-Iänder 4.8 9.596

Världen 50,6 l00,0°/o
Källa: FAO, 1995 Egen bearbetning.c.

Vad gäller fár-produktion och getkött fördelningenvärldens ärav
mellan och 61%u-länder den omvända jämfört med nötkött. av
världens får-produktion och getkött sker i u-länderna. De störstaav

Östernproducenterna återfinns i Fjärran totalt producerar 16%som av
får-världens sågetköttsproduktion. Afrika producerar mycketoch som

12% produktion, vilketvärldens ungefär lika mycketärav som
produceras i Mellanöstern inom EUl2. Bland i-länderna förutomärresp.
EU, Australien och Zeeland producenter.Nya stora

USA 26%, 14%Australien och EUl2 13% dominerar exporten av
nötkött i världen. Zeeland 9%, Brasilien 8% Kina 6% ochNya
Canada 5% också ganska Japan och Ryssland deär exportörer. ärstora

importörerna tär-i världen. Vad gäller och getkött Nyastörsta är
Zeeland och Australien de i särklass världen.istörsta exportörerna
Bland ochu-länder Indien Uruguay de Afrikaär största exportörerna.

får-däremot i inget och getkött. Stora importörerexporterar stort sett
finns främst bland i-länderna Asien.samt
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EU:s reglering nötkött består gränsskydd. exportbidrag,av
intervention och djurbidrag. Av jordbmksbudgeten gick miljarder4,0ca

till nötköttssektorn åri gick tillEU 1995, det mesta export-ecu varav
Årbidrag och djurbidrag. nötkötts-blev dock utgifter till1996 EU:s

sektorn betydligt BSE-krisen. får- och getkötts-Stöden tillstörre p.g.a.
sektorn utformade liknande för och totalt uppgicknötköttär sett som

utlägg frånEU:s jordbruksfonden till denna sektor till miljarder1,8ca
årunder årenPSE-talen uppgick1995. för nötkött till 60% underecu

får-1992-94 och for och getkött till 62%, vilket betydligt högreär
stödnivåer genomsnittet inom OECD-länderna. Priserna nötköttän
inom EU enligt OECD dubbelt höga världsmarknadsprisema.är som

AVS-länderna har formånskvoter drygt nötkött vissa50 000 ochton
ocksåcentral- och östeuropeiska länder har kvoter till EU. Dessutom

finns det kvoter för USA, Argentina, Brasilien, Australien.Uruguay och
Ett högt gränsskydd har resulterat ii all EU-importatt stort sett av

gårnötkött via olika formånskvoter. frånDet importen kommermesta av
Latinamerika, bl.a. Argentina och Brasilien. Ca fjärdedel EU:sen av
import kommer från AVS-länderna. Dessutom USA,ävenexponerar
Australien, Ungern och nötkött tillPolen EU. Totalt emellertidärsett

ÅrEU nötkött. exporterades1995stor nettoexportören av ca en
Östeuropa-ZZ,tredjedel EU:s till Central- och främst tillexportav

Ryssland och tredjedel till Afrika. främst till Medelhavsländema.ca cn

får-Vad gäller och getkött förmåns-sker det import viaEU:smesta av
avtal. förmånskvoter,Ett antal länder har ofta med tullfrihet, vidstort

får- och getkött till EU. Nya Zeeland har den överlägsetexport störstaav
kvoten knappt kött.230 har Argentina, Australien000 Därutöverton

Östeuropa-10Central- och Europaavtalen relativtsamt storagenom
kvoter. får- årAv EU:s totala import och getkött 1995 207ca 000av

kom 89% från frånton Zeeland och 7%Nya Australien. De central- och
östeuropeiska länderna lyckades sådäremot inte utnyttja del sinastor av
kvoter. Totalt får-EU nettoimportör och getkött.ärsett en av

CAP påverkabedöms världsmarknaden nötkött mycket högap.g.a.
subventioner till nötköttssektom faktumbetydande Detsamt export.en

det import går förmånsarrangemangEU:s nötkött viaatt mesta av av
visar också har högt påverkaEU gränsskydd. CAP bedöms ävenatt ett
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stödnivåer ochhögaganskatår- getköttför ochvärldsmarknaden genom
sammanhangetförhållande världshandeln. ltillirelativt importstoren

får- ochproduceraru-ländemaockså det främstbör ärattnoteras som
Handelnnår världsmarknaden.delmindreendastgetkött, även enom

jämförelse medidock litenfår- och getköttoch världsproduktionen ärav
får- ochpåverkan världensCAP:sgriskött, varförochnöt-

inverkandessändå betydelsemindregetköttsmarknad änär av
nötköttsmarknader.världens

Gris- fjäderfäköttoch

mellantämligen jämntfördelar siggrisköttproduktionVärldens u-av
Blandtabell 24.å sidanandra seå och i-ländernasidanländerna ena

grisköttsproduktion46% världenssvarade förtotaltu-länderna, avsom
del i Fjärranmycketproduceradesunder perioden 1992-94, storen

Östern. Blandvärldsproduktionen.40%forKina svarade avensam ca
världens20%medgrisköttsproducentendenländerna EUär största av

ochi-ländernablandproducentendenproduktion. USA:s störstaär näst
produktion.10% världensför ungefär avsvarar

åren 1992-94grisköttproduktionTabell 24 Världens av

världs-AndelProduktion årLándergrupper: avper
produktionenmilj.l992-94 ton

51,5%39,0U-länder:
4,4%3,3Latinamerika
0,8%0,6Afrika

1%0,0Mellanöstern
46,2%Östern 34,9Fjärran

48,5%36,7I-Iänder:
19,6%14,8EUl2
6,1%4,6Sovjetf.d.

Östeuropa-ö 5,9%4,5Central- och
12,0%lNordamerika

Övriga 4,9%3,7i-lánder

100,0%75,7Världen
bearbetning.FAO, EgenKälla: 1995 c.
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EU:s grisköttsproduktion till världensEUstora gör största exportör av
griskött. Nästan hälften, 47%, världens grisköttsexport frånkommerav
EU. EU också ganska producent ljäderfákött. CAPär Inomstoren av
räknas dock gris- och tjäderfákött spannmål,förädlad varfor stödensom
och gränsskyddsnivåerna låga. Enligt OECD stöden tillär utgör
grisköttssektom endast 8% sektorns intäkter, vilket lägreär änav
genomsnittet inom OECD-länderna. Kritik framkommit visar docksom

stödberäkningarna inte inkluderar alla stöd, varför PSE-talet föratt
griskött kan underskattat. EU:s import griskött mycket liten iärvara av
förhållande till exempelvis importen nötkött får- och getkött.samtav
Den delen importen förmånsavtal,största sker inom för främstav ramen
Europaavtalen. tvåCa tredjedelar import årEU:s griskött 1994av av

Östeuropa-6,kom från Central- och där Ungern den storavar
exportören.

Sammanfattningsvis kan konstateras den dominerandeEU aktörenäratt
världsmarknaden for griskött och fjäderfäkött, påverkarvilket

omvärlden i hög utsträckning. Låga stödnivåer lågtoch gränsskydd för
griskött minskar dock CAP:s totala effekt världsmarknaden.

3.5.7 Effekter EU:s mjölkregleringav

Produktionen mejerivaror i världen domineras i-länderna, vilketav av
kan utläsas tabell Ca 22%25. världens mjölk inomproducerasav av
EUl2, vilket tillEU världens producent tillikagör största exportör av

Östeuropa-ZZ,mejerivaror. Central- och USA, Nya Zeeland och
Australien också mjölkproducenter. stårBland u-ländemaär Asienstora
och Latinamerika for ungefär tredjedel mjölkproduktion.världensen av
Endast drygt 2% världens mjölk produceras i Afrika.av

I jämförelse med andra jordbruksvaror ganskadet delär storen av
världsproduktionen mejeriprodukter når världsmarknaden. Caav som
30% världens produktion skummjölkspulver bjuds på världs-utav av
marknaden och motsvarande andelar for och 7%ärsmörost ca resp. ca
10%. Vid sidan EU Nya Zeeland, Australien och USAär storaav

stårEU for drygt hälftenexportörer. världens ochexport ostav av
helmjölkspulver och drygt tredjedel det och detexporterar smören av
skummjölkspulver finns tillgå på världsmarknaden tabellse 26.attsom
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EU:s åren.andel världsmarknaden har dock minskat under de senaste
vilket beror de andra exportländerna exportvolymerhar ökat sinaatt
samtidigt VisserligenEU:s har utvecklats i riktning.export motsattsom
har EU:s och helmjölkspulver ökat 15-20% undermedexport ostav
1990-talet, ochsamtidigt har halveratsEU:s smörexport änmen mer

skummjölkspulver underhar minskat med tredjedelexporten av ca en
period.samma

Tabell 25 produktion årenVärldens mjölk 1992-94av

Ländergrupper: Produktion Andel världs-årper av
produktionen1992-94 milj. ton

U-länder: 33,6%l 77
Latinamerika 8,6%45
Afrika 2,3%12
Mellanöstern 4,6%24

Östern 18,1%95ärran

I-länder: 66,4%349
EU12 21,7%l 14
F.d. Sovjet 16,5%87

Östeuropa-6Central- 5,6%29
Nordamerika 14,5%76
Övr. i-länder 8,2%43

Världen 100,0%526
Källa: FAO, I995a. Egen bearbetning.

årenTabell 26 mejeriproduk 1992-94Världens terexport av

Ländergrupper mejerivarorAndel världsexportenav av
Mkg1992-94

Ost SkummiölkspulverSmör

28,8%25,2% 52,4%EUl2
13,3%12,4%32,9%NyaZeeland
13,6%9,991: 8,7%Australien
l 1,4%15,0% 3,0%Nordamerika

Övriga 32,9%23,6%17,0%länder
u-länder 3,34%varav

100,0°/ol00,0%100,0%Världen
Uppgiftsaknas

Källa: FAO, bearbetning.I995a. Egen
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tillI-ländernas u-länderna totalttotala dominans exportsidan gör sett
hela 87%,nettoiinportörer mejeriprodukter. Detstora mesta, avav

u-länder, ofta inomvärldsexporten skummjölkspulver imponerasav av
bistånd. och 35% importenför 58% importen smör ostavramen avav av

också Central-sker Bland i-ländematill dessa länder tabell 27.se är
Östeuropa-22och mycketmedan Japan importerarsmörirnportörerstora

skummjölkspulver. jämnt mellanl-ländernas import fördelas0st merav
länderna.

påfördelad u-länder ochTabell 27 Världens import mejerivarorav
åreni-Iänder 1992-94

i-Iänderu-länder

Smör 42%58%
Skunirniölkspulver 87% 13%
Ost 65%35%

Källa: E40, bearbetning.1995a. Egen

Stödet till motsvarade 63% produ-mjölkproducenterna inom EU av
vilket högreintäkter under perioden OECD 1996,1992-94centernas är

för 29%övriga Zeeland 2%, AustralienNyaän exportörerstora som
och USA harCanada, och nuvarande EFTA-länderna53%. Japan de
dock högre stödnivåer EU.än

mjölkreglering bestårEU:s gränsskydd, produktionskvoter fördeladeav
gårdsnivå. och skummjölkspulver.exportbidrag, intervention smörav

stöd till konsumtionsfrämjande stöd.privat lagring rad Drygtsamt en
gårhälften finansierar tillkostnaderna för mjölkregleringen EUav som

exportbidrag år och miljarder2,3 miljarder 1995 ca 1,8ca restenecu
år går marknadsregleringama mjölk-1995 till de övriga internaecu

området. gränsskyddetDe omfattande exportbidragen, tillsammans med
tullar, EU-priset mejerivaror 140% högreutgörs gör ärattsom av ca

världsmarknadspriset OECD Enligt OECD 53% det1996.än är ca av
pris konsumenterna merkostnadbetalar for mjölkprodukter orsakaden

EU:s regleringar.av

En mycket gårdel import mejerivaror via olikaEU:sstor av av
formånsarrangemang ocksåvilket visar hur högt gränsskydd har.EU

Östeuropa-10Nya Zeeland, Schweiz och och dominerarCentral- EU:s
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förmåns-olikaimport och skummjölkspulversmör, ost p.g.a.av
till EUfår knappt 77 000Nya Zeeland smörtonexponeraarrangemang.

År totaltsmörimportmed 90% EU:sreducerad tull. kom1994 caav
ochfrån Australiendärifrån. Zeeland,för Nya65 000 Kvoternaton ost

totala16% EU:soch motsvaradeCanada mindre betydelseär ca avav
vissatörmånsarrangemang, iårimport EFTA-länderna har1994.ostav
EU:shandeln. 72%på mejeriområdet vilket märks ifall tullfrihet, av

år främstfrån EFTA-länderna 1994,ostimport kom128 500 tonca
från östeuropeiska ländernaSchweiz. central- ochDe genomgynnas

importeras80% förtullnedsättningar medEuropaavtalen somvarorav
Östeuropa-ZZsvarade förinom Central- ochkvoter fördelade land.per

deras främstaår Mjölkpulver20% mejeriimportEU:s 1994. varav
1996.Eurostatexportvara

producentmycketSammanfattningsvis kan konstateras EU är storatt en
stödnivåerhar högatillika i världen EUmejerivarorexportör samt attav

mycketGränsskyddsnivåerna mejeriprodukterinom mejeriområdet. är
medförekommeringen importhöga, vilket kan illustreras nästanattav

habedömsmjölkregleringordinarie leder till EU:stullar. Detta att en
effekt på världsmarknaden.stor

livsmedelförädladeregleringar för3.5.8 Effekter EU:sav

ellerförädlasjordbruksvarorbetydande produktionEn del världens avav
skiljernår Inom EUbearbetas någon konsumenten.i form innan varan

exempelvisbilaga därRomfördragets 2förädlade livsmedel inomman
ingåroch grönsakerfruktercharkprodukter, mejerivaror och bearbetade

socker-choklad,och icke-bilaga-Z-produkter" där bl.a. varor som
ingår. avsnittspritdrycker I dettakonfektyr, ochbageriprodukter och öl-

icke-bilaga-2-produkter.handmed förädlade livsmedel i förstaavses

övervägandeoch denökar i världenHandeln förädlade livsmedelav
aktör.finns bland i-ländema där EUdelen är storexportörerna enav

motsvarademiljardericke-bilaga-2-produkter 9EU:s export ecucaav
jordbmksvaror.år fjärdedel totala1994 EU:s export avca aven

mindrebetydligt 2,1däremot cadessa produkterImporten varav
Årexportvärdet. 199523%miljarder och motsvarade baraecu varav

icke-bilaga-Z-produkterochskillnaderna mellan importEU:s export av
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uppgick tillän 12,5 miljarder medan importenstörre exporten ca var ca-
2.5 miljarder. EU förädlade livsmedel främst till andraexporterar

Östeuropa-22.länder inkl. Central- och Bland u-länderna länderna iär
ÖsternFjärran importörer.stora

För förädlade livsmedel tillämpas gränsskydd och exportbidrag.
Gränsskyddet består industritull jordbrukstullsamtav en en som
beräknas utifrån innehållet CAP-reglerade råvaror i slutprodukten.av
Jordbnikstullen råvarudelenför i den förädlade högre denär änvarorna
tull tillämpas för oförädlade Sammantaget dockärsom varor.
gränsskyddet ganska lågt förhållandei till den förädlade produktens
totala värde, vilket totalt innebär tullarna förädlade livsmedel i deatt
flesta fall lägre mångatullarna CAP-reglerade jordbniksvarorär än

socker, spannmål.nötkött och Detta gäller dock inte försom
jordbruksvaror inte regleras i CAP, kaffe och kakao. Där ärt.ex.som
tullen i förhållande till produktens totala värde istället högre för dessa

i förädlad form, dvs. kaffeextrakt och choklad.varor

På CAP generellt den produktionensättsamma som gynnar egna av
jordbruksvaror alltså produktionen förädlade livsmedelävengynnas av
inom unionen. självfalletDetta till nackdel for produktionen i tredjeär
land. särskilt i länder inte stödjer sin jordbrukssektor.som

förmånerEU för förädlade livsmedel frånvid import EFTA-ger
Östeuropa-10länderna Central- och de handels-samt genom

år förmåns-Under den1995 motsvaradeupprättats.arrangemang som
behandlade importen 36% totala import förädladeEU:sca av av
livsmedel icke-bilaga-2-produkter.

Inledningsvis i kapitel 3 nämndes det finns andra faktorer utöveratt
EU:s storlek, CAP:s konstruktion formånsarrangemangoch EU:s som
bestämmer påverkanCAP:s världsmarknaden. gäller särskiltDetta för
förädlade livsmedel där produkterna skiljer sig i kvalitet, varumärken

faktorer bedöms inverka världsmarknaden. Regler ochm.m. som-
bestämmelser måste följas vad gäller förpackning, märkningsom m.m.
försvårar marknadstillträdet och fungerar i praktiken icke-tariffärasom
handelshinder.
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Sammanfattningsvis har EU sin förädladestora exportgenom av
livsmedel betydande roll världsmarknaden. Gränsskydds- ochen
exportbidragsnivåer emellertid förhållandevis låga i jämförelse medär
jordbniksvaror mejeriprodukter, spannmål, socker och nötkött.som
Dessutom kännetecknas förädlade livsmedel diversitetstörre änav en
råvaror, vilket innebär andra faktorer, kvalitet och marknads-att som
föring, vid sidan priset har betydelse vid konsumentens valstorav av
produkt. Sammantaget bedöms CAP därför ha måttligganska effekten
på världsmarknadspriserna. Däremot finns det andra faktorer som
exempelvis livsmedelsbestämmelser försvårar import till EUsom av
förädlade livsmedel. Därigenom har effektEU ganska förstoren
omvärlden, särskilt för länder inte tillämpar stödsystem försom

Östeuropaförädlade livsmedel, bl.a. u-länder, Central- och och USA.

3.5.9 Effekter för jordbruksvaror inte regleras i CAPsom

Kaffe och kakao

Kaffe och kakao produceras till 100% framgåri u-länderna, vilket av
tabellerna 28 och Latinamerika29. för den delen kaffe-störstasvarar av
produktionen och Afrika kakaoproducent. säljsDessaär storen varor
och till del till i-länderna. Dessa inte reglerade iexporteras stor ärvaror
CAP i oförädlad form. En ordinarie tull finns dessa vid importvaror
till EU. En del importEU:s sker dock till reducerad tullstor av genom
förmåner i bl.a. GSP-systemet.

Som regleras inte kaffe och kakao i CAP. Förädlade produkternämnts av
kaffe och kakao, exempelvis choklad och kaffeextrakt, regleras docksom
inom CAP. EU:s tull därför högre för dessa i förädlad formär änvaror
för oförädlad kaffe och kakao. Detta missgynnar vidareförädlingen av
dessa produkter inom u-länderna. förädlingsindustriEn finns iställetstor
inom EU.

alltsåEU importör kaffeär och kakao. EU:s gränsskydd förstoren av
råvaror,dessa inte lågtregleras inom CAP, emellertid väldigt förärsom

dessa i otörädlad påverkanform, varför påEU:s priserna dessavaror
bedöms liten. För kaffe kakao ioch förädlad form emellertidärvaror som

gränsskyddet högre, vilket leder till dessa i hög utsträckningatt varor
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unionen. CAPförädling inomtill i oförädlad form förEUexporteras
bekostnad minskadsåledes pålivsmedel inom EUförädling avgynnar av

u-länder.förädling i andra länder, särskilt

årenkaffe 1992-94produktionTabell 28 Världens av

Andel världs-ProduktionLándergrupper: år avper
produldionenmilj.1992-94 ton

100,0%5,55U-länder:
65,1%Latinamerika 3,61
27,4%Brasilien 1.52
14,2%Colombia 0,79
17,3%Afrika 0,96

Östern 17,6%Fjärran 0,98
0,0%0,00Mellanöstern

0,0%0,00l-länder:

100,0%5,55Världen
Källa: bearbetning.FA I 995a. Egen

åren 1992-94Tabell produktion kakao29 Världens av

Andel världs-Ländergrupper: Produktion år avper
produktionenMkg1992-94

100,0%2450U-Iänder:
23,2%Latinamerika: 569
12,0%Brasilien 295
55,4%1357Afrika:
32,7%Elfenbenskusten 802
11,9%Ghana 291

Östern: 21,4%524Fjärran
10,3%Indonesien 253
8,6%Malaysia 2l 2

Mellanöstern 0 0,0%

0,0%l-länder: 0

100,0%2450Världen
bearbetning.Källa: FAO, EgenI995a.
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3.6 Diskussion sammanfattningoch

3.6.1 påverkas olika produkter CAPHur av

detta påverkanI kapitel har CAPzs, och därmed EU:säven
världsmarknaden CAP tillfor jordbruksvaror beskrivits. Generellt leder

ökad produktion inom vilket har prissänkande effektEUen en
världsmarknadspriserna Utgångspunkten CAP:sjordbruksvaror. är att
betydelse främst faktorer, CAP:s konstruktionbestäms nämligentreav
och dc subventioner till producenterna den leder till. EU:s
formånsarrangemang jordbruksområdet storlekEüzssamt som
producent dockoch konsument i världen. Ytterligare faktorer ärsom
svårare framför allt konsumenternas och producenternasmäta äratt
priskänslighet. priskänsligaGenerellt bedöms producenter änmervara
konsumenter andrai utsträckning producenterstörre än styrs avsom
faktorer kvalitet, varumärken och sist inte minst ettsom men
kontinuerligt behov livsmedel.av

tabell världs-I sammanfattning CAP:s betydelse30 görs en av
marknaden ungefärligafor olika jordbruksvaror. Avsikten visaär att
nivåer gränsskydd, produktions- och handelsandelar inom resp.
produktgrupp. ochgenomsnittliga siffrorSiffrorna i tabellen bygger
inkluderar skillnadenofta flera olika kvaliteter. Sammanställningen över
mellan beräk-världsmarknadspriser och EU-priser, bygger 0ECD:s

iningar EU-pris alternativt importprisvärldsmarknadspris ochav
förhållande siffrorna varför de skatill tull. finns därför skillnader iDet
tolkas med försiktighet.

Mycket påverkan världsmarknads-talar för CAP:s prissänkandeatt
med andrapriserna för mejeriprodukter särskilt i jämförelseär stor

Mjölkregleringen höga subventioner till producent-produkter. leder till
går viaoch högt gränsskydd leder till all importnästanett attema som

ställningförmånsarrangemang. dominerandeDessutom har EU en
mejerivarorvärldsmarknaden for vissa motsvararexportgenom en som

produktionenhälften världshandel. faktumall Det ärän attmer av
kvoterad CAP:s effekter världsmarknadeninom EU dock ärgör att
något skullehur produktionmindre säkra, eftersom vi inte EU:svet stor
ha varit kvoter.utan
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Tabell 30 CAP:s för världsmarknadsprisernaoch EU:s betydelse för
årenolika jordbruksvaror 1992-94

CAP:sochEU:s EU:s påCAP EUl2:s storlek
prissânkande handelsavtal världsmarknaden
effektför olika Stödi Prisskilln. EU:s prodEU:s EU:s e/export

lörh. mellan importandel i forh. import i forh.EU- ijordbruksvaror
pris viaförmånsanintäkt och världsprodvârldsexp/imp."

PSEi°/o VM-pris .Stor påverkan:
Mejerivaror 63% 140-150% 75% 22% 40-50%e
Nötkött 60% 100-110% 75% 16% 13%e
Socker 64% 140-170% 75% e/i15% l7°/o/6%
Vete 53% 50-60% 25% 15% 19%e
Foderspammål 60% 50-115% 50"/o,75% 10% 10%e
Måttlig påverkan:
Bananer 150% 75% 0% i 36%ca
Citrusfrukt " 20% 50% i13% 30%ca

10-l7% iTomater 50% 48% 23%ca
Oljeväxter 57% i0% 25% 11% 22%
Vin 14% 50% 63% 22%ca e
Griskött 8% 23-33% 75% 20% 47%e
Fodermedel
Förådllivsmedel 25"/,50%
Tobak ica100% 5% 27%

Marg. påverkan:
Ris 56% 100-125% 25% i0,4% 5%

4% 75% iKaffe 0% 42%ca
10% 75% iKakao 0% 56%ca

Uppgiftsaknas
främstårAvser 1994

Källa: OECD, 1995, FAO d. bearbetning.1995 Egena, c,

Regleringarna för socker, nötkött spannmål också påverkaoch anses
marknaden, priserna, i ganska hög Subventionemagrad. ärytterst
jämförelsevis höga för samtliga dessa produkter liksom gränsskyddet.av
Samtidigt har andelEU världsmarknaden. För PSE-ärstor veteen
talet och någotgränsskyddet lägre for socker, nötkött ochän
foderspannrnål, å andra sidan EU:s andel världsmarknadenärmen av
särskilt vad gäller världsmarknadenDessutom volyrnrnässigtärstor vete.

spannmål, särskilt for förhållandei till andrastor vete,
jordbruksvaror.

Därutöver finns pårad produkter där CAP:s inflytande främst världs-en
marknadspriserna måttligt. Oljeväxtregleringen innebär inga prisstöd,är
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därmedproduktionenkopplat tillväl direktstöd ärett sommen som
rollutsträckning. EU:spåverkar världsmarknaden i visssannolikt som
påverkaockså vilket bedömsbetydelse,importör oljeväxter är avav

förvärldsmarknadenpåverkasVidarevärldsmarknadspriserna. även
gällerutsträckning.ganska hög Dettafrukt och grönsaker CAP iav

så allhögt iordinarie gränsskyddsärskilt för bananer där settär att stort
importörförmånskvoter. världensimport sker EU dessutomvia störstaär

påverka världsmarknadspriserna.frukt och grönsaker vilket bedömsav
ocksåpåverkar världs-regleringen för grisköttVinregleringen och

harställning EUdominerandemarknadspriserna. särskilt den somg.a.
påverkar världs-på produkter. EUvärldsmarknaden för dessa även

import.marknadspriserna fodermedel, främst storgenom en

livsmedel.förädladeprisernaCAP inverkanhar även en
förvissoexportbidragsnivåerna for dessaGränsskydds- och utgörvaror

motsvarandemedtotala värde i jämförelseganska liten delen av varans
förspannmål. EUnivåer Däremotmjölk ochför socker. nötkött, svarar

förädladeochproduktionandel världens exportstor avaven av
delCAP.livsmedel, med hjälp Dessutombl.a. utgörs stor avenav

livsmedel. EUjordbruksvaror förädladevärldens ärhandel med enav
högapåverkar omvärldenvärldentobaksimportör istor genomsom

inhemsktillhöga stödtobaksregleringentullar. omfattarDessutom en
tobakKonsumtionenproduktion främst styrsexporteras. avsom

förpreferenseroch konsumentersockså Skatteregleremellertid bl.a.av
bedömstotaleffekt för omvärldenCAP:solika varumärken. varför vara

mindre betydelse.av

världenseffektersannolikt CAP:sprisstöd risTrots EU:s höga är
låga konsumtionhand med EU:si förstarispriser liten. motiverasDetta

ris.av

ifrämst producerasjordbruksvarorKaffe kakao hör till deoch u-som
lägrebetydligtCAP. har därreglerade i EUländerna och inte är ettsom

ingår EUi CAP. Trotsjordbmksvarorde flestagränsskydd attän som
haEU endastdessa bedömskonsumentrelativtär stor enav varoren

och kakao ikaffevärldsmarknadspriserna. Förmarginell effekt
dessavilket leder tillgränsskyddet högre,emellertidförädlad form, attär
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i hög utsträckning från u-länderna till oförädladEU iexporterasvaror
form.

3.6.2 Hur påverkas olika regioner i CAPvärlden av

föregåendeI har påverkanavsnitt CAP:s olikaför produkter
världsmarknaden diskuterats. svårareDet däremot bedöma hurär att
mycket olika påverkasländer i omvärlden utgångspunktCAP. Medav
från påverkanCAP:s för olika produkter världsmarknaden diskuteras
hur olika påverkasregioner idag CAP. olika jordbruksvarorHur ochav
ländergmpper påverkas avreglering CAP diskuteras i kapitelav en av

Hur pâverkas u-ländenta CAPav

Generellt leder CAP till lägre världsmarknadspriser vilket missgynnar
producenter i andra länder. Detta drabbar framför iallt producenter u-
länderna i de central- och östeuropeiska länderna där jordbruks-samt
sektorn i får klara sig subventioner. vissa u-länderIstort sett utan
beskattas istället någotproduktionen. CAP:s negativa effekter mildras
för vissa länder förmånsavtalde EU med olikaupprättatgenom som u-
länder. Det fåtalemellertid endast länder bland AVS-ländemaär ett som

förmånsavtal totalt bedöms CAP. Detsett storagenom gynnas av
flertalet u-länder missgynnas kraftigt CAP. Som framhållits tidigareav

u-ländernas jordbruksproduktion iär liten jämförelse med befolkningen
vilket beror många faktorer. U-ländernas jordbruksproduktion bör
rimligen ha varit idag jordbnrkspolitik lågaEU:s eftersomstörre utan
världsmarknadspriser inte stimulerar produktionen. Skulle inga
subventioner ha tillämpats sig inom EU eller i andra i-länder, skullevare
troligen världsmarknadspriserna varit högre, vilket bör ha stimuleratän
produktionen i u-länderna än mer.

U-ländernas produktion mjölk, spannmål,nötkött och produkterav som
särskilt har missgynnats åren,CAP idag ganska liten. U-ärav genom
ländernas produktion dessa produkter mellan och 45%33utgörav av
världens totala produktion tabell innebärse 31. Det u-lånderna,att
framför allt länder i Afrika, idag nettoimportörer dessa Trotsär av varor.
CAP:s stårstöd till sockersektom u-länderna förstora översom grupp
60% världens produktion. Faktum kvarstår dock u-ländemasävenattav
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produktionenochCAPåren missgynnatsharsockerproduktion avgenom
fåtal u-länderCAP. Ettha varitdömaskulle allt större utanattav
till EU.förmånliga exportvillkorCAPemellertid genomavgynnas

ochfruktjordbruksvarorandraproduktionU-ländernas somav
också igriskött missgynnasfodermedelgrönsaker, oljeväxter, samt

u-ländernaformånsattal medCAP. Genomutsträckningganska hög av
något mindre,produktionu-ländernaseffekten förnegativablir den

CAPtotalefTektenAVS-länder. Trotsför vissavilket särskilt gäller att av
kvantiteterganskau-ländernaproducerarnegativ, stora avär gruppsom

grönsaker. Dennaochfruktsärskiltprodukterna,nämndade av
betydligtvaritsannolikhet ha störreproduktion skulle med omstor

sittsubventionerathadesynnerhet inteoch iallmänhet EUländerna i
jordbruk.

olikaproduktionvärldensandelarTabell U-ländernas31 avav
åren 1992-94jordbruksvaror

Fjärran altMellan- TotAfrikaLatin-
Östern u-länderamerika Östern

P-Qåverkan:StorCA
33,6%:4,6% 18,1%Mjölk 23%8,6%
35,7°/o9,6%2,4%4,7%Nötkött 19,0%
62,2%28.7%4,3%3,8%Socker 25,0%-

32.2% 45,0%8,2%1,3%3,3%Vete
38,9%20,4%3,5"/o5,5%Foderspannmål 9,6%

Måttlig CAP-påverkan:
38.9% 67,9°/o9,5%7,3%Frukt grönsaker 12,2%

55,6%35,6%1,7%4,9%Oljor ochfetter 13,0%
" 12,4%" ""Vin

51,5%46,2%0,1%0,8%Griskött 4,4%
78,6%4,3% 58,0%5,3%10,9%Tobak

CAP-påverkan:Marginell
95,1%88,1%l ,4%3,5% 2,0%Ris

l00,0°/o17,6%0,0%17,3%65,1%Kaffe
l00,0°/o21,4%0,0%23,2% 55,4%Kakao

Uppgiftsaknas
bearbetning.1995a, EgenKälla: FAO, c.

Afrikapåverkan harmåttligellerCAP harprodukter därAv de enstor
foderspannmål,grönsaker,frukt ochproduktionförhållandevis stor av

litenproduktionAfrikas vetenötkött. Däremotoch fetter äroljor avsamt



112 CAPss effekter pá världsmarknaden SOU 1997:26

och mjölk. vilket leder till import och mejeriprodukter,stor veteen av
särskilt skummjölkspulver.

Latinamerika har särskilt produktion socker produktstor ären av som en
påverkas CAP. Produktionen nötkött, frukt och grönsakersom av av
oljor och också påverkan,fetter, där CAP har också ganskasamt ären
Bland CAP-påverkadesärskilt har Mellanösternstor. storvaror en

produktion frukt och grönsaker Produktionen i Fjärransamt vete.av
Östern särskilt griskött, frukt och grönsaker,år oljor och fetterstor av

vete.samt

Sammantaget bedöms CAP:s negativa effekter för produktionen i det
flertalet u-länder betydande storlek. Sannolikt skullestora vara av u-

ländernas frånvaroproduktion. i CAP, ha varit såväl mjölk,störreav av
socker, spannmål och nötkött produkter for vilka CAP:ssom av
påverkan måttlig frukt och grönsaker, fodermedel, oljor och fetterär som

griskött. Idag produceras framför allt betydande kvantitetersamt av
produkter påverkan måttlig.där CAP:s Produkter kaffe och kakaoär som
påverkas däremot endast indirekt och liteni omfattning CAP.av

Hur pâverkas i-länder utanför EU CAPav

Jordbrukare påverkasi i-länder utanför EU liksom jordbrukare i u-
ländema negativt CAP lägre världsmarknadspriser.av genom

ÖsteuropaJordbrukare i Central- och och f.d. Sovjet Nya Zeeland,samt
där mycket jordbmkssubventioner finns, påverkas i särskilt hög
utsträckning. mångaHöga subventioner i i-länder de negativagör att
effekterna för producenterna FörmånsavtalCAP blir mindre. görav
också de negativa effekterna CAP för i-länderna blir något mindre.att av
Bland i-länderna har EFTA-länderna de handels-mest gynnsamma

Östeuropa-10formånerna, främst för förädlade livsmedel. Central- och
har också förmånsavtal,omfattande för främst råvaror. Totalt sett
missgynnas dock producenter i i-länder,andra i synnerhet i Central- och
Östeuropa-22, frånvaroCAP. I EU:s jordbrukspolitik skulle såledesav av
produktionen i vissa i-länder utanför ha varitEU den i dag.större än är
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Tabell I-ländernas olika32 andelar världens produktionav av
jordbruksvaror åren 1992-94

Ovr.f.d. SovjetEUl2 Central-å. Nord- Totalt
ÖsteuroJa-6 i-länderamerika Händer

Stor gåverkan:CAP-
Mjölk 21.796 16.5% 5.6°o l4.5°o 82% 66.4%:
Nötkött l5,5°/o 13.6% 64,9°/o2,5% 23.190 9,5"øi
Socker 14,896 6,2% 3,0% 6,4% 7.491 37,8%
Vete l4.9°rb 14,596 5,4% 16.6% 3,7% 54,9°/o
Foderspannmål 9,7% l0.9°o 5,3% 31.990 3.3°o 6l,l°/o
Hårt/rgCAP-Qåverkan:
Frukt grönsaker 12.5% 4,7% 7.6°o 4.8°o 32,1%2.6°o
Oljor ochfetter 11.4% 5.691; 44,4%3,190 21.490 2,8%
Vin 63,8% ° 87,6%
Griskött 19.690 6.196 59% 4,9% 48.5%17,090
Tobak 4,9% 2.896; " 9,9% 3.895 2l,4°/o
MarginellCAP-påverkan:
Ris 0,4% 0,0% 0.090 1,5% 3.094: 4,9%
KalTe 0,094: 0,0% 0,0% 0,0% 0.090 0,0°/o
Kakao 0,0% 0,0% 00% 0,0%0,0% 0.096

Uppgiftsaknas
Källa: FAO, bearbetning.199501, Egenc.

I tabell 32 redovisas i-ländernas olika jordbruksvarorproduktion av
fördelat påverkanefter I-ländemahur CAP har för olika produkter.stor

ochproducerar drygt hälften världens mjölk. nötköttsom grupp av
spannmål. påverkanvilka CAP hadär bedömsutgör storvaror
världens också påverkasSockerproduktionen,priser. börsom
förhållandevis i-länderna.mycket CAP. däremot mindre inomärav
Bland nämnda har Canada och USA särskilt stornyss varor en

Östeuropa-6produktion foderspannmål och ochnötkött. Central-av
liksom tidigare förhållandevis produktionSovjetunionen har stor aven
mjölk och spannmål. också iNötköttsproduktionen ganska f.d.är stor
Sovjet. Gruppen och Zeelandövriga länder där bl.a. Australien Nya
ingår i-länderproducerar framför allt nötkött, mjölk och socker. Bland

Östeuropa förmånernahar Central- främsta foroch inkl. Baltikum de
produkter CAP-påverkan.stor Tullreduktionemamed är stora, men

Å tilloña begränsade viss kvot. sidan subventionernafor andra ären
Östeuropa påverkasjordbruket små. dei Central- och Sammantaget

flesta där CAPproducentema i i-ländema CAP för de produkterav
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bedöms ha påverkan världsmarknaden. Produktionenstor av
jordbruksvaror i vissa i-länder skulle troligen ha varit CAP.större utan

För de produkter där CAP bedöms måttligha påverkan står i-ländemaen
för ganska liten del produktionen. Undantag finns emellertid dären av
produktionen Detta gäller främst Nordamerikasär större. produktion av

Östeuropa-érsoljor och fetter Central- och produktion griskött.samt av
l-ländemas produktion ganska liten där CAP:s påverkanär av varor
bedöms marginell, också framgårvilket tabell 32.vara av

ÖsteuropaSammanfattningsvis påverkas producenterna i Central- och
och f.d. Sovjet negativt CAP övriga i-länder, eftersomänmer av

Östeuropajordbruket i Central- och subventioneras betydligt mindre än
jordbruket i övriga i-länder. Om inteCAP funnits åren skullegenom
produktionen i vissa i-länder sannolikt varit såväl mjölk,större av
socker, spannmål och nötkött griskött, frukt och grönsaker.som
fodermedel och vin. En värld helt jordbrukssubventioner hadeutan
emellertid varit för produktionen i länderän i dag harmer gynnsam som
små eller inga subventioner Nya Zeeland och Central- ochsom
Östeuropa-22, i de flesta u-länder.samt
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CAPavreglerad4 Konsekvenser av en

4.1 Bakgrund

så depåverkar jordbruksvarorCAP världsmarknadspriserna att
ochpåverkar lantbrukareomvärldensgenerellt blir lägre. Dettasett

påverkar omvärldenhur CAPkonsumenter. kapitel diskuteradesI 3
såväl produktnivå. kapitel diskuteras vadprincipiellt dettaI somsom

ochexportsubventionertullar,händer CAP avregleras, dvs. omom
världsmarknads-stigerdirekta avskaffas. mycketproduktionsstöd Hur

påverkasPåpåverkas prisvariationerna vilketpriserna och hur sätt
och vilkanaturresursema Vilka länderlivsmedelsproduktionen och

stigandebefolkningsgrupper respektive drabbaskan tänkas avgynnas
u-ländemakonsekvenserna förvärldsmarknadspriser diskuterasFrämst

och i synnerhet for fattigaste länderna.de allra

tillsignalenVärldsmarknadspriset4.2 -
omvärlden

-

vid avreglering4.2.1 stigerVärldsmarknadspriserna en

världs-ändradeOm CAP omvärlden dettaavregleras märker genom
ivärldshandeln har konstrueratsmarknadspriser. Flera olika modeller av

liberaliseringsyfte världsmarknadenuppskatta effekternaatt avav en
bedömningarRegelmässigt publicerashandeln med jordbmksprodukter.

avregleringsscenarierolikaeffektema världsmarknadspriset vidav
ensidigNågra modellresultatmodeller. aktuellabaserade dessa av en

flesta studierfinns tillgängliga. DeCAP-avreglering emellertid inte som
jordbruks-liberaliseringförklarliga skäl globalgörs avavser av en

framstårdå ensidig avreglering intepolitiken och världshandeln sortien
storleksordningenuppfattningpolitiskt realistisk. Tabell 33 omger en

på världsmarknadspriset.och relativa till, effektenCAP:s bidragav,
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Tabell 33 Procentuell påverkan på världsmarknadsprisct vid
avreglering i-ländernas jordbruksstödav

Produkter ÖvrigaUSA CanadaEU Japan Austra- Nya Händer
Europa lien Zeeland

ldisslare ochnöt
får nun 3,8 0,4 13,5 1.5 1,8 0.2 0,2 21,0
Övr. kött gris.
fjäderfä mm 3,0 0,5 5,8 1,0 2.3 0,1 0.0 12,4
Mejeriprodukter 23,5 4,1 31,6 6,2 4.5 0,7 0.5 65.3
Vete 10,6 4.1 19,1 1,6 2.5 1.6 0.0 36.7
Foderspamimål l 1.6 2,2 11,5 1,5 0.6 0.2 0,0 26,3
Ris 2,9 0,4 3.2 0.2 19,6 0.2 0,0 26,2
Oljeväxter -2,6 0.5 7.9 0,2 0,4 0.0 0.0 6,4
Socker 22,8 0.4 18,6 3,3 6,4 1.4 0.0 52,7,Övrigaprodukter 4,0 0,0 3,3 0,1 0.7 -0,l 0,0 22,0
Källa: Roningen Dixit, 1990

Studien år 1986/87 och visar ökningar i världsmarknadsprisetavser
vid global avreglering i storleksordningen 6-65%. Som framgåren ovan

CAP:s bidragär betydande speciellt vad gäller mjölkprodukter, socker
och spannmål. Resultaten i tabellen stödjer i diskussionen kapitelistort
3 vilka CAP:s marknadsregleringar bedöms paverkaivärlds-om av som
marknadspriset relativt sett mest.

Andra modeller resultat i storleksordning resultaten kanger samma men
konsumentervariera beroendeavsevärt antaganden hur ochom

producenter ändradeändrar sin konsumtion respektive produktion vid
priser, s.k. priselasticiteter. Osäkerheten i uppskatta dessa elasticiteteratt

varförär resultatet i tabell intestor 33 skall exakt utanses som snarare
uppskattning storleksordningen påverkan.ien av

Som tidigare bestäms påverkannämnts världsmarknadspniset av
storleken i produktion och konsumtion stödnivâerna. Församt tex.av
ris påverkanEU:sär världsmarknadspriset betydligt mindre än
Japans, vilket återspeglar Japans betydande konsumtion och produktion
och höga stödnivå. Jämfört med USA stödnivåerEUzs högreär avsevärt

dess produktion mycket lägre vilket resulterar i likamen storen
påverkan på världsmarknadspriset for ris USA.som
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1986/87 deMed och USAvissa undantag EUär pressar nersom
skettår har del reformervärldsmarknadspriset Sedan 1987mest. en

ifrågasättas. Genom Uruguay-vilket aktualitet kanresultatensgör att
tagits.världshandelliberalarerundans förstaavtal har ett steg mot en

kunnat utläsasNågon och CSE-tal har intekraftig effekt PSE- ännu
överskattatanledningvilket på tabell inte dennatyder 33att av

världsmarknadspriserna. EUjordbrukspolitik förbetydelsen dagensav
förstöden. Totaltbehållit stödnivå USA nedhar hög medan trappaten

OECD relativt oförändrade figur 15.PSE-talenär se

iförhållande till intäkt EU12,Figur i15: Andelen jordhruksstöd
iåren PSE procentUSA 1987-1995OECD och
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Källa: OECD, 1994-95.

PSE-talenlåga hardå världsmarknadsprisernaJämfört med 1986/87 var
för EU.något obetydligtfallit endastOECD-ländernafor som grupp men

harMac-Sharry planenJordbrukspolitiska framför allt EUreformer i
direktstöd medochpåverkat mindre prisstödinriktningstödets mot mer

direktstöd kanökad andelproduktionskoppling. Trenden mot sessvagare
PSE-talen figur 16.fallit snabbare sei CSE-talen änatt
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Figur 16 Andel konsumentpriset jordbruks-orsakasav som av
regleringar i EU, OECD årenoch USA CSE i1987-1995
procent
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Källa: OECD, I 994-95.

Övergången till direktstöd PSE-talens storlekgör att är svagare
relaterade till graden påverkan världsmarknadspriset eftersomav
kopplingen till produktionen inte lika övergångtydlig. EU:s tillär
direktstöd kopplat till produktionsinsatserna mark och djur exempelär

detta. I USA:s reformer spannmålför har stöden frikopplats i hög
frångrad produktionen varför PSE-talen måttinte bra elTektenär ett

världsmarknaden. För viktiga produkter mejeri-socker ochsom
produkter har emellertid varken EU, CanadaJapan, eller USA genomfört
några omfattande reformer.

Märkbara prisökningar världsmarknaden vid reformeringen av
jordbmkspolitiken alltså frånresultatenär 1986/87 ivänta ävenatt om
tabell 33 troligen överskattar effekterna. CAP:s bidrag till låga världs-
marknadspriser torde fortfarande betydande.vara

4.2.2 Prisvariationerna svåra bedömaatt

I kapitel 3 diskuterades EU:s destabiliserande effekt världsmarknads-
priset. Genom olika garanterade priser och fasta produktions-typer av
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världs-tillprisvariationerinhemskakvantiteter exporterar EU
iCAPvisarAnderson 1984studiermarknaden. del Tyers attEn

världsmarknadspriserna.itill variationemautsträckning bidragitstor

skulledestabiliseringentalarfaktorerDet finns emellertid mot attsom
Årligaprisvariationer.årligavad gällersärskilt i varje fallstor,vara

i sinskördarvariationer iorsakasprisvariationer torde främst tursomav
jordbrukareOm enskildaårliga odlingsbetingelser.variationer iberor av

underpåverka skördeutfalletnågon utsträckning kaninte i ettstörre
avskaffadeeffektenpågående produktionsår, stabiliserandeblir den av

ändradekonsumenternasberoendeprisgarantier huvudsakligen av
har intemodellsimuleringarFAO:skonsumtion ändrade priser.vid

FAOframtiden 1996.e.prisstabilitet ivisa ökadkunnat förväntad

ijordbrukspolitiken EUföljdbrukar lagerDet hävdas att stora avsom en
medföravregleringenprisstabilitet. Ombidrar tilloch andra i-länder
Underpriser.så leda till instabilarei fallminskade skulle dettalager

exempeldockspannmål finnsår minskat. Dethar lagrensenare av
världsmarknads-destabiliserandeverkatlagringspolitiken iställetdär

oförutsägbartmånga gånger skettpriset. lager harUtförsäljning ettav
ökati sigpolitik vilketändrad inhemskbudgetkriser ellervidsätt, t.ex.

vadlagervärldsmarknaden. Ettprisvariationerna änstörre som
verkakanutifrån prisstabiliseringekonomiskt kan motiveras

statligatydlig. Storamed lagringendestabiliserande inte syftet ärom
marknaden.kan osäkerhetlager därför skapa

beredskap förnaturligtvis hamotiv kanEtt för lager attstora vara
uppnåsmål emellertidbiståndspolitiska kansvältkatastrofer. Detta en
blandas ihopeffektivitetsskäl intemängd därförolika och börsätt av

målen.med de jordbrukspolitiska

jordbrukspolitiki-ländernaseffekt diskuteratsEn är attannan som
andraden ioch minskati-ländemaökad jordbruksproduktion imedfört

avregleringskulleårsrnåner i deländer. Med varierande ensenaremer
minskar iså produktionendestabiliserandekunna verka sätt att

områden u-länder.instabilaökar istabila områden i-länder och
Å verkakanproduktionenomfördelningdennaandra sidan hävdas att av

mellan klimatzonemasamvariationenstabiliserande är svag.om
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4.3 Effekter livsmedelsförsörjningen iför

u-länder

4.3.1 Livsmedelsproduktionen

högreEtt världsmarknadspris, följd CAP avregleras,attsom en av
innebär jordbrukare i u-länderna kan högre pris för sinaatt ett
produkter. Ett högre värde produkterna ökar incitamenten och möjlig-
heten in för produktionen.öka Produktions-sättaatt attmer resurser
ökningarna kan med högre pris betala För ökade investeringar ochett
insatser i jordbruket. l u-länder med undersysselsättning landsbygden
gäller detta främst ökad insats arbetskraft, andra insats-ävenav men
ökningar blir lönsamma. jordbrukspolitik harEU:s med andra 0rdmer
bidragit till intensivare jordbruk inom EU och extensivare iett ett u-
länderna vilket innebär ineffektivt användande Detta kanett av resurser.
principiellt illustreras med handelsgödselanvändningen figurse 17.

Figur 17 Handelsgödselanvändning i årolika regioner 1994 per
hektar
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Källa: FA Oss databas. bearbetning.Egen
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De hektar 83% högregenomsnittliga gödselgivorna i i-länderna ärper
u-ländema.i avkastningmeravkastningen den ytterligareEftersomän

den totalakg gödning minskar med ökningenett gerextrasom av
gödningsgivan totala vegetabilieproduktionen ökaskan den om

ocksåkonstgödsel från den"flyttas" i-länder till u-länder. Detta är
förväntade relativt kommereffekten ändrade priser eftersom det settav

löna sig gödsla i u-länderna i-ländema. Dennaänatt attmer
effektivitetsvinst naturligtvisi användningen gäller ävenav resurser
andra ökat behovproduktionsresurser. arbetskraft. FöljdenLex. avav
arbetskraft jordbruket ökade inkomster sysselsatta i jordbruketi för deär
i jämförelse omflyttningenstadsbefolkning. kan minskamed Detta antas
från landsbygd till stad.

Utjämningen prisnivåer och avregleringi mellan u-länder genom en
leder i minskade iprincip insatser i u-länderna ochtill ökade av resurser

ii-länderna. skall resulteraFörutsättningen for prishöjningenatt
produktionshöjningar beträffandefungerande marknader. Specielltär
Afrika finns farhågor institutionella brister begränsarattom
möjligheterna institutioner i vidtill produktionshöjningar. Här avses
bemärkelse, effektivaregelverk och marknader möjliggördvs. som
transaktioner från konsumtiontilli kedjan produktionsresurser av

problemlivsmedlen. på speciellaFlera exempel kan hur detta skaparges
för u-länderna. skaparAvsaknad fungerande forsäkringssystem ettav
incitament maximerarminimerar risken istället förodla grödoratt som

investeringaravkastningen. produktionshöjandeBrist kapital gör att
Oförmågahade varit lönsamma inte kan genomföras. attsom annars

finansiera såsom sjukdoms-kollektiva åtgärder satsning infrastruktur,
bekämpning prisökningar for deoch forskning minskar värdet av
enskilda till produktions-producenterna. Oklarheter i äganderätten

övemtnyttjandeoch mark, kan leda tillt.ex. vattenresurser, av
produktions-och bristande incitament investera i framtidaattresurserna

ökningar.

Vissa hävdar Hayami institutionell förändring, bl.a.alt.ex. annatet att
tekniskt tillskapa dessautveckling, bestäms värdet att nyaav av

zjHänsyn bör också till mängdennaturgödsel hektar.tas per
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institutioner uppfinningar och förbättringar i forsta hand där värdetgörs
Med dettaär störst. dynamiska skulle prisökningarmer resonemang

kunna positiv elTekt den bristande institutionella strukturen vaden
gäller infrastruktur, utveckling grödsorter lämpliga för afrikansktt.ex. av

etc.bmk, bättre kredit- och forsäkringsmarknader, landreformer

Frågan drivkrafterna bakom institutionella förbättringar torde dockom
alltför komplex för kunna reduceras till förändringar i priser.attvara

Förekomsten olösta konflikter, krig, social och politisk fattigdom,av oro,
sjukdomar och brist utbildning naturligtvis faktorer kanär som vara
både orsak till och följd institutionella brister.av

Mycket talar för produktionsökningarna skulle kunna bli avsevärda iatt
många länder de institutionella bristerna undanröjdes.om

Tabell 34 Potentiella skördenivåer åri Afrika 1990

haPer Majs Ris Vete Sorgum

Genomsnittlig avkastning 1,6 2,0 1,5 0,5
Potentiell avkastning 5 3-5 3,5 2,5
Källa: Denninger al, 1996.et

Tabell visar34 möjliga avkastningsnivåer i Afrika söder Saharaom
tillgänglig odlingsteknik användes i utsträckning. Uppskatt-störreom

ningen potentiella skördar baseras forsöksdata och faktiskaav
avkastningsnivåer områdeni med liknande naturliga förutsättningar.

förhållandevisDen låga jordbruksproduktion i u-länderna inte baraär en
följd institutionella problem och i-ländernas jordbrukspolitik. U-av
ländernas politik har under många år missgynnat jordbruket vilkenegen
minskat jordbruksproduktionen, minskat påinkomsterna landsbygden
och bidragit till migrationen från landsbygd till stad SchilT Valdez,
1992.

24 Här kan den revolutionen" huvudsakliröna omfattadenoteras rödor,att treB 8en 8
majsoch ris. Alla medrelativt högtprisstöd.vete, sett
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4.3.2 Bevarande naturresursernaav

krympandejordbmkspolitik bidragit tillkanDet hävdas i-ländemasatt
värdetjordbrukspolitik har sänktu-länderna. I-ländemasinaturresurser

jordbruksproduktion,fornödvändigai u-ländema ärresurser som
pris produkternamark lägreoch Jut.ex. vatten. resursernasom

bevaraincitamentendesto lägre blir att resurserna.genererar,
åtgärderochhumushalten i jordarnauppbyggnadInvesteringar i t.ex. av

lågtalltförvidfor blir inte lönsammaminskad jorderosion ett
signallågt ekonomiskproduktpris. produktprisEtt är attomen

finnsdärmedproduktionsresursema överflöd och detfinns i ettatt
fallethushålla härmed dessa. I detrelativt behov ärmindresett att

subventioneradei-ländernasemellertid följdöverflödet till del en aven
faktorer.jordbruk och fysiska/ biologiskainte av

jordensuthålligt användandeBetydelsen ökade priser för ett avav
bristskall överdrivas. flestainte De överensär attexperter omresurser

kollektivthanteraregelverk förfungerande institutioner och att
långtmiljöproblemochöverutnyttjande är engemensammaav resurser

i formresursbasenviktigare orsak till den förstörelse ägt avrumsomav
utnyttjarOm denjordförstöring.överfiskning, ökenspridning och som

högrekanförbmkningeninte förbehöver betala av resursenresursen
utfiskningexempel kanpriser leda Somtill resursförstöring. nämnas av

Fungerandegrundvatten.värdefulla överutnyttjandefiskarter och av
skallprishöjningbetydelse förinstitutioner därför avgörandeär att enav

resultera i bättre bevarande naturresursema.av
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4.4 Vilka respektive drabbasgynnas av en

avreglering

4.4.1 Vilka länder påverkas

CAP:s påverkan olika länder beror vilka produkter reglerassom
och vilka länder i omvärlden respektive importerar dessa.exponerarsom
Som framgår kapitel återfinns3 spannmål ochexportörernaav av
mjölkprodukter främst bland andra i-länder. Flera östeuropeiska länder
kan också förväntas betydande vid avreglering. Socker,exporten en
frukt och grönsaker viktiga exportprodukter forär u-länderna som

För flera u-länder nötköttär ävengrupp. exportvara.en

Eftersom många fattiga u-länder nettoimportörer de produkter därär av
EU och övriga i-länder har höga stöd bla. spannmål mjölk-och
produkter kan denna initialt förlorare eftersom importengrupp ses som
kommer fördyras högrede livsmedelspriserna. högreatt De prisernaav
medför dock ökad produktion och minskad konsumtion vilket reducerar
importen och i motsvarande grad minskar importkostnaderna. För
nettoimporterande u-länder där produktionsökningen såblir deattstor
övergår bli kan vinster nationsnivå uppstå.att nettoexportörer För
nettoexporterande u-länder den positiva nettoeffekten nationsnivåär
givetvis entydig ökade priser.av

För del u-ländema bedöms möjligheterna relativt godaen av attsom
höja produktionen och total välfárdsvinst avregleringen trotsen av en
ursprunglig nettoimport. För del mycket fattiga länder, flertalet ien
Afrika, kan de ökade priserna innebära nettoförluster nationsnivå.

4.4.2 Vilka befolkningsgrupper påverkas

Identifiering länder förlorar och vinner på liberaliseringav som en av
jordbrukspolitiken kan intressant inte i sig information förvara men ger

bedöma själva omfördelningen önskvärdatt eller inte. Man kanärom
tänka sig i nettoimporterande länder vinner påutsatta grupper som en
avreglering och i nettoexporterande länder förlorar pågrupper som en
liberalisering världshandeln. Generellt förlorar jordbrukare i i-länderav
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u-länder ochjordbrukare ikonsumenter vinneroch u-länder,i gör
de i-länderUndantagetkonsumenter skattebetalare i i-länder.och är som

frånbliromfördelningenjordbrukspolitik därredan sinavreglerat
jordbruksbefolkningenframgårkonsumenter jordbrukare. I figur 18till

storlek och u-länderna.och övrig befolknings i EUl2

ochbefolkning i u-IändernaFigur Jordbruksbefolkning övrigoch18
år 1000-talEUl2 1994
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Källa: ziatabas. bearbetning.FA Ozs Egen

i majoritetjordbruketSom framgår beroendefigur de18 ärär avsomav
uppåtpåverkar prisernaCAPi u-länderna. utsträckningden1 som

avregleringnedåt skulleden och för omvärldenmarknaden geenegna
i figur 18indelningenupphov den schematiskatill prisutjämning. Ien

jordbruks-bliskulle avregleringomfordelningseffekterna attenav
och jord-missgynnasbefolkning i u-länderbefolkningi och övrigEU

befolkning i i-ländernabmksbefolkning och övrigu-landernai gynnas.
landsbygden blirOm detta positiva effekterleder till gruppen som

u-ländernasflertaletdet absolutabetydligt eftersomstörre avgynnas
befolkning iövrigdelbefolkning återfinns landsbygden en stor av

landsbygdsbefolkningfigur 18 är

fattigasteallrahuvuddelen demånga finns dessutomI u-länder av
landsbygden tabell 35.se
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på i procentAndel fattiga landsbygden u-ländernaTabell 35

finnsAndel defattigaLandsbygdsbefolkningensandelLand av som
befolkningen landsbygdentotalaav

Afrika
86Elfenbenskusten 57
80Ghana 65
9680Kenya

ä
79lndien 77
9Indonesien 73 l
80Malaysia 62
67Filippinerna 60
80Thailand 70

Latinamerika
66Guatemala 59
37Mexiko 31
59Panama 50
5244Peru
20Venezuela l5

World Bank,Källa: 1992.

det totalaländer, hur andelTabell visar, for urval35 ett stor avav
månad finns$ ochfattiga i landet mindreantalet 31än somper person

fattigaNågon fördelningentotalundersökninglandsbygden. av av
utveckling lands-inte. Behovetmellan landsbygd och stad finns avav

dockfattigdomen, globalt tordebygden för kunna minska sett,att vara av
betydelse.stor

avregleringjordbrukarepositiva effekten bland u-ländemasDen ärav en
livsmedelbara producerarnaturligtvis entydig eftersom dessa inteinte
påverkasförväntasjordbruksprodukter där prisernaandraävenutan

jordbruks-och tobak.relativt mindre kaffe, Inomt.ex. tesett gruppen
denettoproducenterbefolkning i första hand dedet ärär avsom

Ävenavreglering. deCAP vinnerprodukter omfattas av som ensom
maniok vinnerhirs,producenter substitut t.ex.är cassava,som av

livsmedels-ökaövriga blir möjligheternaprisökningama. För att
på avgörande.sysselsättningenproduktionen och effekterna
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4.4.3 förmånsavtalenEffekter av

förmånsavtaleffekterna olikaSärskilt intressant det studeraär att somav
utifrån biståndspolitiskatillämpar brukar motiverasEU eftersom dessa

fårförmânsländernaavtalensyften. flesta produkter innebärFör de att
världsmarknads-EU-priset istället för till det lägresälja till det högre

starkt gränsskydd.förmån harpriset vilket endast EUutgör ettomen
marknads-internajordbrukspolitik kommer EU:sOm EU avreglerar sin

förmånenpris och världsmarknadspriset Detta gör attatt avsamma.vara
olika produkter.olika betydelse föravtalen försvinner vilket har

avregleringmånga VidSocker för u-länder.viktigär exportvar enen
förmånskvot värdetmistekommer de haru-länder attatt om avsom

någon mellanskillnadsälja EU-pris det inte längretill högre ärnärett
intekommer allaSamtidigtpriset i och världsmarknaden.EU som

vilketvärldsmarknadsprisförmånskvot högrehar kunna sälja till ettatt
vinnakommerinnebär sockerproducenteromvärldens attatt som grupp
totalautgår länder och dentill femavregleringen. 80% kvotenav

världsproduktionen. Eftersom EUtotalakvoten 1% dendrygtutgör av
kvantitetårligen skickar tillbakamed statliga exportsubventioner en

förmånssocker blir effektenvärldsmarknaden importenmotsvarande av
u-länder.förmånskvoterna omfördelning mellanutsträckningi storav en

sockerkvoterifrågasättas fördelningenDet kan andra skäläven avomav
fördelningenåterspeglar förmånsländerna. Studierhjälp hosbehov avav

AVS-länder ifattigarekvoter Weiss, visar1995Hermann attav
räknat. Dettakvottilldelning,genomsnitt ärmissgynnas per personav

återspeglar kvoternasnaturligtvis inget avsiktligt syfte attutan
stödja fattiga länderursprungliga primärtavsikt inte utanatt snararevar

värdetdesto mindrebevara handelsrelationer. Ickehistoriska äratt av
enskilda länder.sockerkvotema betydelse förstorav

förkvoterkvotarrangemang,Diskussionen gäller andraäven t.ex.ovan
bananerbekostnadfrån AVS-länderbananer, där bananer avgynnas

från mellanamerikanska länder.

kvotarrangemangenförts framDen generella kritiken ettmot somsom
avseenden:effektiviteten iländer har gälltmedel hjälpa fattiga treatt
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Bistånden nårl inte de länder i behov hjälp, eller detär ärmestsom av
oklart så fallet eftersom behov hjälp kriterietinte varit förär attom av
dela kvoter. I de fall upprätthåller prisnivåEU vissut utgören
kvotarrangemangen alltid omfördelning mellan länder erhålleren som
respektive inte erhåller kvot.

2 För de flesta kvoterna inte klart fårdet vilken värdetär grupp som av
förmånen sälja till det högre EU-priset. Detta helt beroendeatt är av

tilldelas licensen tullfritt eller reduceradmed tull föra inattvem som
i EU. I de fall kvoten tilldelas importföretag resulterar kvot-ettvaran

i subvention handelsföretag i EU Jordbruksverketarrangemanget en av
1996. Om förmånslandetregeringen i delar kvoträttigheterna kanut
detta behövligt tillskott till budgeten. Om detta hadesyftet detett ärge
emellertid varit effektivare frånmed direkt överföring EU:s budget änen

indirekt överföring via skev prissättning specifika produkter. Omen
kvotvärdet skall hamna hos förmånsländernaenskilda jordbrukare i
förutsätter detta det någonantingen finns form handelshinderatt av
kring förmånslandet prisnivån stiger följd ökadgör attsom som en av

eller priserna reglerade i jordbrukarled. förefaller förDetexport äratt
närvarande råda osäkerhet och brist studier istor om vem som
praktiken får kvotvärdena.

förmånsavtalen3 De flesta endast begränsad reduktionavser en av
tullar och dessutom begränsade kvantiteter. gårDet därför inte avgöraatt

de länder förmånligastemed de avtalen verkligen jämförtom gynnas
med situation med avreglerad CAP.en en

4.4.4 Speciella "riskgrupper

Ovan har diskuterats betydelsen utveckling u-ländernas jordbrukav av
och i-ländernas jordbrukspolitik missgynnat jordbruket i u-ländema.att
U-länder nettoimportörer livsmedel ochär exportörersom av av
jordbruksvaror inte konkurrerar med i-ländernas regleradesom varor,

kaffe, kakao svårigheteroch tobak, kan påvid stigande prisert.ex. te,
i-ländernas Mångareglerade produkter. återfinnsdessa u-länder iav
Afrika.
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FAO-prognoser kapitel 2 visar u-länderna kommer ökase sinatt att
import spannmål kraftigt. För Afrika söder Sahara bedömsav om
importen fördubblas under perioden 1989-2010. Prognosenän ärmer
positiv så tillvida den genomsnittliga inkomstutvecklingen räcker tillatt
för öka importen och öka genomsnittligt intag kalorier.att av
lnkomstutvecklingen baseras emellertid högreär änsom prognosen
produktivitetsutvecklingen i jordbnikssektorn. FAO och flera andra
bedömare inte någon efterfrågeökningkraftig därpåoch följandetror
prisökningar de nuvarande viktiga exportgrödorna kaffe, kakao,te,
frukt Följden dettam.m.. ökningen i inkomster iär att storav
utsträckning tillväxt utanför jordbrukssektorn somantas genereras av

70% befolkningen huvuddelenochutgör de fattiga med förstärktaav av
inkomstklyñor inom Afrika följd.som

De flesta tillskriver förmåganinte de fattigaste länderna attprognoser
höja produktionen livsmedel i tillräcklig utsträckning för minskaattav
importen. Bedömningarna dock baserade historiska produktions-är
ökningar. Det förhållandenfinns del förtalar betydandeen som en
produktionspotential:

För det första strukturen och kapaciteten i livsmedelsproduktionen iär
utsträckning påverkad den jordbrukspolitik förts.stor av som

Livsmedelsproduktionen har missgynnats både i-ländemasgenom
subventioner det jordbruket och u-ländernasav egna egen
diskriminerande jordbrukspolitik. studie Schiff och Valdezl 1992av
hävdas u-ländernas jordbrukspolitik kraftigthaft negativatt egen en
effekt på tillväxten jordbruksproduktionen,i urbaniseringen och
fattigdomen landsbygden. Dessutom hävdar och Anderssont.ex.Tyers
1993 förbättrade institutionella förhållanden högreföljdatt som en av
priser jordbruksprodukter skulle kunna ha betydande roll fören
framtida produktionsökningar i u-länderna.

Detta någoninte homogen länder och graden beroendeär grupp av av av
livsmedelsimport fåtaloch eller varierar kraftigt.exportgrödoretten
Studier mångaFAO 1995 tyder länder ellerdessaatt trotsav av

specialisering lyckats uppnå inomp.g.a. inte positiv utvecklingen en
jordbruket. har frånIstället de blivit beroende exportinkomsterav
produkter för lågamättade i-landsmarknader och priser livsmedel
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orsakade i-ländernas protektionism. Studien visar emellertid ettattav
flertal dessa länder har ökat graden diversiñering med export ettav av av

antal jordbniksprodukter tabellstörre se 36.

Tabell Olika viktigaste36 u-länders och dess andelexportvaror av
landets totala procentexport

Land 1961 1970 1980 1992 Produkt

Gambia 85,5 47,9 54,7 23,2 Jordnötter
Togo 35,3 kakaobönor,bomull60,4 50.2 62,9
Somalia 49.2 29,2 27.8 20,4 bananer,får, getter
Etiopien 58,6 kaffe64.4 69,6 55,2
Benin 15,7 19,9 26,0 71,6 palmolja,kakaobönor,bomull

SierraLeone kaffe50,8 43.0 45.7 17,2 palmkämor,
Egypten 81,4 66,3 bomull62.5 12,8
Sudan 32.4 62,5 42.6 31,9 bomull
Haiti 52,7 63,9 80,5 37.7 kaffe
Bangladesh 84.5 73,1 58,7 jute33,3

Nicaragua kaffe,32,7 24,1 44,1 23,6 bomull
Sri Lanka 67,4 58,2 54,9 50,9 te
Dom.Rep. 46,6 55,7 socker55,6 40,6

Källa: FA Ozs databas. bearbetning.Egen

Även avreglering leder till högre livsmedelspriser, detärom en
uppenbart inom fattiga livsmedelsimporterande u-länderatt gruppen
måste jordbruket och landsbygden utvecklas för länderna överhuvudatt
skall uppnå Mångapositiv utveckling. länder har ocksådessaen av en

potential expandera produktionen livsmedel. En prispressandestor att av
jordbrukspolitik i i-länderna Såmotverkar den utvecklingen. länge
länderna årligen påmed exportsubventioner kvantiteteravsätter stora
världsmarknaden kan u-länderna definition inte bli nettoexportörer.per
lnte desto mindre det uppenbart fattiga länder ellerär att utsatta gnipper
i länderna kan drabbas förändrad jordbrukspolitik, detvarför ärav en
viktigt följa effekterna liberalisering handeln medatt upp av en av
jordbruksprodukter något för övrigt gäller generellt sig det ärsom vare
fråga införande regleringar eller avregleringar. Tillgängligaom av
studier visar nettovälfärdsvinster helhet.för världen Detsom
förefaller rimligt eventuella förlorare kan få delatt utsatta grupper av
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politiken,från tidigare sättden ettskillnadtillvinsterdessa men,av
livsmedelsproduktion.förmarknaderuppbyggnadeninte förstör avsom

länderfattigaåtgärder förspeciellaochsärbehandlingBehovet avav
världshandelnliberalisering ärförlorakommakan att avensom

speciellt beslutfinns taUruguay-avtalet atterkänt. Iallmänt ett om
theConcemingMeasuresDecisionproblemhänsyn till dessa on

Least-Developedof the ReformEffectsPossible Negative onprogramme
hittillsharCountries". BeslutetDevelopingFood-Importingand Net

och fortsattlivsmedelshjälpåtagandei ökatresulteratbland annat om
vissaharU-ländemaoch uppföljning. även gettsbevakningnoggrann

tillfinnsMöjligheteråtaganden. ävenfrån Uruguay-avtaletslättnader
spannmålsimport.finansieralån från Världsbanken för att
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Slutsatser5

tillgången räcker fysiskt tillglobala till livsmedelDen nuvarande att
befolkning nuvarande. nuvarandeförsörja betydligt den Denstörre änen

Tillgäng-lokala bristen fördelningsproblem orsakad fattigdom.är ett av
produktionen livsmedelliga ökningen ityder att avprognoser

kommer befolkningsökningeni storleksordningatt vara samma som
medellång avhängigPå sikt livsmedelssituationensikt. längre blir

uthålligt producerabefolkningsutvecklingen och möjligheten att
uthålligaUtvecklingenlivsmedel med bevarade naturresurser. av

stårlång sikt. Världen iproduktionsmetoder därför avgörande ävenär
fördelningsproblem, med risk förframtiden inför att storaett grupper

för tillgodoseinte kommer tillräckliga inkomsterha attatt
grundläggande behov livsmedel.av

synnerhet, sänkerjordbrukspolitik allmänhet, och CAP iI-ländernas i
jordbrukare ivärldsmarknadspriserna jordbruksvaror. Detta gör att

får inkomst samtidigtländer stöd, främst u-länder, lägreomfattandeutan
ochlägre priser. Inom EU.konsumenterna i dessa ländersom gynnas av

missgynnasmånga iställeti andra i-länder, det konsumenternaär som av
tillhörinvånarna i u-ländernahögre priser. andelenDen största av

ifinns landsbygdenjordbruksbefolkningen. Huvuddelen de fattigaav
jordbruk därförutveckling för u-ländernasu-länderna. En ärgynnsam

avregleringminskad fattigdom. Enviktig för landsbygdsutveckling och
vilketvärldsmarknadsprisernajordbrukspolitiken i-länderna höjeriav

jordbrukare u-länderna.inkomster hos iförutsättningar för ökadeger

socker,påverkar produkterna mjölk,CAP världsmarknadspriset förmest
grönsakerspannmål kött, frukt ochnötkött och för samtäven annatmen

dessaoljeväxter. främst länderDet nettoexportörerär är avsom
produkteravreglering CAP. Förprodukter vinner somavsom en

påverkan relativtspannmål, prisetmjölk, nötkött och där CAP:s är
på siktkortdet främst andra i-länder exportörerärärstor, stora somsom

världsmarknaden. Dettakan förväntas andelar EU:s exportta av
globalavreglering, vidspeciellt vid ensidiggäller ävenmenen

betydelsefullastödnivåer högreliberalisering eftersom EU:s änär
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konkurrentländers. deFör östeuropeiska länder producerarsom samma
produkter EU-länderna torde avreglering särskiltsom en vara gynnsam,

produktionen förmås öka. För socker, frukt och grönsaker ärom u-
länderna och skulle högrenettoexportörer priser.som grupp gynnas av

Många fattiga u-länder, främst i Afrika, nettoimportörer delär av en av
de produkter i-länderna subventionerar. Detta gäller framför allt forsom
spannmål. Därmed kan nettoeffekten avreglering, med höjdaav en
världsmarknadspriser följd, för del dessa länder bli negativ.som en av
Enligt tillgängliga kommer nettoimporten spannmål tillprognoser av u-

billigländerna öka årfram till vilket ökar2010 beroendetatt av
livsmedelsimport.

Avgörande för dessa fattiga länder kommer attom gynnas av en
avreglering förmågaderas höja livsmedelsproduktionen.är Enatt stor
produktionspotential finns. de institutionella hindren avsevärda iärmen
många u-länder. Med 70% befolkningen inom jordbruket Afrika,av

många fattiga, det uppenbartär positiv utvecklingär förattvarav en
Ävenbefolkningsgrupper beroende tillväxt inom jordbruket.stora är av

de u-länder idag nettoimportörer kan vinna avregleringärsom en om
de i tillräcklig utsträckning kan bli någotlivsmedel,nettoexportörer av

idag motverkas i-ländernas jordbrukspolitik.som av

Betydelsen avreglering CAP för u-ländemas produktions-av en av
ökningar inom jordbruket skall inte överdrivas. Av betydelse ärstor
naturligtvis u-ländcrnas politik. Dessutom det helt avgörande iegen
vilken utsträckning institutionella hinder för fungerande jordbruks-
marknader kan undanröjas, vilket särskilt problem i Afrika.är ett ston
En avreglering CAP och i-ländernas jordbrukspolitik skulle härav
kunna dynamisk kraft i åtgärderkombination mcd specifikavara en
inom land.resp.

behållaAtt CAP enbart hänsyn till fattiga liwsmedelsimporterandeav
länder mycket kostsam påoch sikt verkningslös stödform.vore en
Förutsättningen för jordbrukspolitik, världsmarknads-att en som pressar
priserna, skall dessa länder höjainte lyckasär attgynna
produktiviteten i jordbruket. Kännetecknande for fattiga netto-gruppen
importerande länder dessa har mycketär andel jordbruks-att storen
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befolkning andel fattiga landsbygden. En positivstorsamt en
utveckling för länder såledesdessa kopplad till utvecklingenär nära
inom jordbrukssektorn. Dessutom missgynnas fattiga exportberoende
länder bibehållen reglering. En avreglering CAP skulle frigöraav en av

såOm önskadestora skulle dessa kunna användas förresurser. ettman
riktat bistånd i syfte ståndtill positiv landsbygdsutvecklingatt i deen
länder förmårinte höja produktiviteten i jordbruket och kansom som
påverkas negativt högre priser jordbruksprodukter. sådantEtt stödav
skulle kunna användas till påverka underliggande orsaker tillatt
problemen, svår fattigdom med medföljande näringsbristt.ex. och
sjukdom, låg utbildning och analfabetism, bristande infrastruktur och
brist på anpassade försäkrings- och kreditmarknader, eftersatt utveckling

jordbruksteknologi och genetiskt material för u-ländernas behovav av
uthållig produktion dåligt fungerande äganderätts-, företags, ochsamt
bmkningsforrner.

Problemen ståndtill ekonomiskatt utveckling med ökadeen
inkomster hos de fattiga i u-ländernastora komplexaär ytterstgrupperna
och kan naturligtvis inte frågareduceras till avregleringen om av

Åtgärderländernas jordbrukspolitik. kommer dessutom krävas föratt att
minska de grundläggande institutionella hindren för utvecklingen av
jordbruket. En positiv utveckling jordbruket torde mångaför deav av
fattigaste länderna förutsättning for positiv generellvara en en
utveckling i ekonomin. En avreglering de jordbrukspolitiska medelav

sänker priserna på u-ländernas jordbruksprodukter sådansom gynnar en
utveckling. kommerDet fortsättningsvis finnasäven iatt stora grupper
behov riktat utvecklingsstöd. kommerDet sannolikt finnasav även att
enskilda u-länder förlorar liberalisering jordbrukspolitikensom en av
och för vilka specifika åtgärder kan krävas. åtgärderDessa måste dock

sådantutformas långsiktigtett de hjälpersätt att utsatta utangrupper
missgynna produktionen livsmedelatt i u-ländema.av
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Ordlista

frånAnimalier Livsmedel/jordbruksvaror djurriket, i
får. fjäderfä.främst svin ochnöt.rapporten

Avreglering Borttagande jordbmkspolitiska medel.av

AVS-länderna Länder i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet Loméavtaletgenomsom

får handelsförmårter tillvid EU.bl.a. export

CAP Common Agricultural Policy, dvs. EU:S
jordbmkspolitik.gemensamma

Östeuropa-oCentral- Tjeckien, Slovakien.och Polen, Ungern,
definitionBulgarien, Rumänien FAOzs av

Östeuropa.

Östeuropa-10Central- Tjeckien, Slovakien,och Polen, Ungern,
Estland,Bulgarien, Rumänien, Slovenien,

Lettland och Litauen, länder ansöktsom om
EU-medlemskap.

ÖsteuropaÖsteuropa-22Central- Central- och f.d.och samt
Sovjetunionen definitionEurostats av

Östeuropa.Central- och

CSE OECD visarConsumer subsialv equivalent,
indikator den andeldennagenom av

orsakas jordbruks-konsumentpriset avsom
politik.

Direktstöd direktStöd betalas till producenten persom
hektar, djurenhet eller liknande, tex.per

ocharealstöd djurbidrag.

utgårExportbidrag vidEU:s exportbidrag export av
förjordbruksvaror till tredje land att
mellankompensera for prisskillnaden

världsmarknadspris och EU-pris.
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Exportsubvention Se exportbidrag. princip sakl gäller samma
kanEU:s exportbidrag, tillämpningson1

skilja mellan olika länder i världen.

Gemenskapspreferens Varor producerade inom skaEU ges
företräde framför importerade varor.

FAO Food and Agricultural Organization

tvåFEOGA EU:s jordbmksfond. Fonden utgörs av
delar. garantifond ochen en
utvecklingsfond.

Foderspannmål Spannmål exkl. och ris enligt FAO:svete
definition.

GATT General Tariffs ana TradeAgreement on
allmänna tull- och handelsavtalet

ÅtgärderGränsrcglering vid mellangränsen
handelsområden påverkar handelsflödensom
och därmed leder till olika marknadspriser.

Gränsskydd Tull eller avgift läggs prisetsom
frånimportvaror tredje land.

GSP General System of Preferences EU:s-
allmänna tullpreferenssystem som ger-
förmåner till knappt hundra u-länder vid

förmånertill Särskilda till deEU.export ges
minst utvecklade länderna MUL.

får, födaIdisslare Djur i jordbruket, ochnött.ex. vars
grovfoder ochhuvudsakligen kan utgöras av

spannmål.därmed inte kräversom

International Food ana PolicyResearchIFPRI
Institute

ÅtgärderIntervention interna marknaden i syfteden
påverka prisnivån jordbmketsatt

produkter, lagring.t.ex.
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kvot,kan begränsasProduktionenKvot genom en
importlikaså begränsad kvantitet vidkan en

kvot omfattaseller t.ex.export avgenom en
förmån.en

Lomékonventionen mellan EU och AVS-ländema seAvtal
AVS-länder.

medelmarknadsregleringar omfattarMarknadsreglering EU:s
produktionskvoter,gränsskydd,som
interventionsåtgärderochexportbidrag samt

direktstöd.

utvecklade länder GSP.MUL Minst se

andfor Economic CooperationOECD Organisation
Development

stödja vissRegleringar syftar tillPrisstöd att ensom
prisnivå bl.a. exportbidrag,
interventionsåtgärder produktionskvoter.och

Equivalent OECD visarProducer SubsidvPSE
indikator värdetdennagenom

förhållandetransfereringar till jordbruket i
intäkter.till jordbrukets totala

Spannmål råg, majs, ris, hirs,korn, havre,Vete,
definition.enligt internationellsorghum

spannmålsreglering ris.omfattarEU:s

utanför unionen.Tredje benämning länderland EU:s av

fråninom GATl Uruguay-UR-avtalet Jordbruksavtalet
rundan.

WTO TradeWorld Organization
världshandelsorganisationen som

övervakaförupprättades 1995 att
områden,handelsavtal inommultilaterala tre

GATT ett.ärvarav

Worldwatch Institute
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