
Alternativa

utvecklingsvägar för

EU:s gemensamma
jordbrukspolitik

Rapport till Kommittén för reformering av

EU:s jordbrukspolitik KomiCAPgemensamma

SM
1997:50





minnu offentligaStatens utredningar
WW 1997:50

lg Jordbruksdepartementet

Alternativa

utvecklingsvägar för

EU:s gemensamma
jordbrukspolitik

reformeringKommittén för EU:sRapport till av
jordbrukspolitik KomiCAPgemensamma

1997Stockholm



SOU och Dsremissutsändningarkundtjänst. FörFritzesfrån svararköpasSOU och Ds kan av
förvaltningsavdelning.RegeringskanslietsuppdragPublikationer,OffentligaFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm47106

08-690 91 91Orderfax:
9008-690 91Ordertel:

1993.Statsrâdsberedningen,Varför.ochremiss. HurSvara
remiss.påskallför denunderlättar arbetetbroschyrEn liten svarasomsom-

beställashos:Broschyren kan
förvaltningsavdclningRegeringskansliets

Distributionscentralen
Stockholm103 33

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

91-38-20559-9ISBN
O375-250XISSN1997Stockholm

.V5w fgfáføvcøtáffdf,4Wsgqo,ç7u,g5;miâüe ,



Förord

jordbruks-reformeringKommittén för EU:s gemensammaav
beslutade den januari 1996politik KomiCAP 24 om

septemberhar den 15direktiv för Gruppenexpertgrupp.en
analys dendelrapport där det1996 lämnat görs en aven

ihittills förda iordbrukspolitiken inom EU. För mestaatt
till dennaupprepningar hänvisasmöjliga undvikamån

bakgrundsfakta, beskrivningartidigare delrapport vad gäller

m.m.
redovisas i bilagaDirektiven till expertgruppen

denna del arbetet skalldirektiven tillEnligt expert-av
olika jordbrukspolitiskagenomgång degöra avgruppen en

utsträckning de bidrar tillmedlen bakgrund i vilkenmot av
skall ökamåluppfyllelsen, marknadsorienteringen samt attatt

minska ochantalet jordbrukspolitiska medel bör ävenatt
intressena bör därvidreduceras. svenskaderas styrka bör De

sammanhang iinte isolerat svenskti utan ettettses
långsiktigt gemenskapsperspektiv.

haft sammansättning:har följandeExpertgruppen

Jordbruksverket ordförandeHarald Svensson,
Carl Asplund, Finansdepartementet

UtrikesdepartementetHåkan Björklund.
LivsmedelsindustriernaGabrielsson.Arne

LantarbetareförbundetLars-Erik Hellberg, Svenska

JordbruksdepartementetMarie lngerup,
HandelRein Grossistförbundet SvenskKarm,

LivsmedelsarbetareförbundetMikael Kullberg, Svenska

KonsumentberedningenBarbro Lindahl,
RiksförbundLars-Erik Lundkvist, Lantbrukarnas

Jordbruksverket sekreterareJohnsson,Bengt



Öhgren, och La-kommittén. AnnaihuvudsekreterareGHans
Österling. i kommit-sekreterarebiträdandetidigaregerkvist

i arbetet.deltagitocksåhartén,
ochmålanalysinledningsvisdennaI görsrapport aven
ochmålenanalysenUtifrånjordbrukspolitik.imedel EU:s av
kanpolitikgrundalternativ för hur EU:sredovisas tvåmedlen

såväl i sinbeskrivsGrundalternativenframtiden.iutvecklas
produktnivå.utformningi sinutformning,generella som

för bådeanalyserasalternativbådadessaKonsekvenserna av
kangrundalternatixSverige. Dessaoch förtotaltEU

jordbruket.tillkompensationsbetalningarmedkompletteras
tilllämnatshar överDenna expertgruppsrapport nu

överväganden.kommitténsförunderlagkommittén ettsom
denställningstagandensinaredovisaskall senastKommittén
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Sammanfattningl

detl följande kapitelvis sammanfattninggörs rapportensen av
innehåll. Indelningen detta kapitel följer huvudrubrikerna iav
rapporten.

Kapitel 2 Rapportens syfte och innehåll

Expertgruppen redovisar i denna andra delrapport en genom-
gång de jordbrukspolitiska medlen bakgrund i vil-motav av
ken utsträckning de bidrar till måluppfyllelsen, marknads-att
orienteringen ska öka antalet jordbrukspolitiska medelsamt att
bör minska och dess styrka bör reduceras. Genomgångenatt
ska inte begränsas till enbart svenska intressen ävenutan avse

långsiktigt gemenskapsperspektiv. Områden inteett som
omfattades 1992 års reform ska beaktas liksom effekternaav

utvidgning med ytterligare medlemsländer. dettaIav en
sammanhang ska undersöka subsidiaritetsprinci-gruppen om

kan tillämplig på delar den politik tilläm-pen vara av som nu
gemensamt.pas

innehållerRapporten inledningsvis kvalitativ dis-en mera
kussion mål och medel för jordbrukspolitikEU:srunt samt av
de faktorer kan komma påverka i framtiden.EU Denattsom
andra delen innehåller två alternativ för den fram-rapportenav
tida utvecklingen CAP. Effekterna dessa alternativav av ana-
lyseras för totaltEU för Sverige enskilt EU-även ettmen som
land.

Kapitel Målen för jordbrukspolitik3 EUzs

Grunden för EU:s jordbrukspolitik, CAPgemensamma
Common Agricultural Policy, har i varit oförändradstort sett
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.lordbrukspolitiken1950-talet.slutetitillkomstsedan dess av
målunderskottsområde. Dedå EUi tidtillkom ett somvaren

producentsi-inriktadegrad varithögdärför iharsattes upp
reformenhittillsgjordes den1990-talet störstabörjandan. l av

balansbättreskapaförtillkomReformenCAP. att enav
stödetförbudgetkostnadernaminskasåochmarknaden sätt

till jordbruket.
inom EUförändringaraktuellatillCAPFör att anpassa

olikademellantyngdeniförändringkanomvärldenoch i en
efterfråganframtid bör konsumenternasske.målen behöva l en

jordbruksproduktion. Konsu-styrande förlivsmedel vara
djuptochbretttillförsäkrassåkrav kan ettsättmenternas

kvali-läggasbörpriser. Detrimliga äventillutbud enav varor
böri EUProducenternaerbjuds.detetsaspekt på somvaror

konsumenternasuppfyllakunnaförutsättningarrimliga attges
såväl inomproducenterandramedkrav i konkurrens som

produktionönskadframrollPolitikensutanför EU. att styra en
korri-inriktaspolitikenframtiden bör attmotbör ltonas ner.

marknads-olikasamhälletieffekteroönskadeför somgera
lantbruketskantill.upphov Detmisslyckanden t.ex. varager

börmiljön. Dettillkopplingenlandskapetföreffekter samt
regionalmål.ochmiljöspeciellafinnasdärför

ställasmålolikafyradiskussion kandennaEnligt upp:

Konsumentmål-
Producentmålo
Miljömålc
Regionalmålo
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föringripanden marknadernaKapitel Politiska på4

jordbruksprodukter

marknads-nackdelar medför- ochdetta avsnitt diskuterasI

ingrepp.politiska Enmed olika formerstyrning jämfört av
jordbrukspolitikengrundläggande skillnad i är omsynen

politiskaellerprimära lösningenmarknadsstyrning denär om
urskiljas radkaningripanden den primära lösningen. Detär en

klararmarknaden intemarknadsmisslyckanden därolika s.k.
marknadsmiss-till jordbruket.fördela Dessaattav resurser

miljöskälåtgärder,lyckanden medföra behovkan Lex. avav
och regionala skäl.

jordbrukspolitiska medelanvända olikaBenägenheten att
utgångs-grundläggande Omberor i hög grad på den synen.

resursfördelningenske få ingripanden ipunkten det börär att
offentliga ingri-verksamheter börmellan jordbruket och andra

in förmedel utnyttjas kanpanden undvikas. De sättast.ex.som
för andralandskap eller korrigeraunderstödja externaöppetatt

Är ska hög internutgångspunkten istället deteffekter. att vara
utbud generellt verkandestabilt interntprisstabilitet och är me-

del föredra.att

Kapitel Behov reformer CAP5 avav

vilket återför påfrestningarkommerCAP utsättasatt nya
bedöms främstreformer.kommer skärpa kraven på Detatt

reform:kommer driva framföljande orsaker att ensomvara

förhandelsförhandlingar inomInternationella rameno
WTO

Östeuropautvidgningeno
förändringsviljaInterno
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inne-säkerhetallmedhandelsförhandlingar kommer attNya
kanjordbruket. Detstödet tillminskamåste t.ex.bära EUatt
medsubventionerasfårkvantiteternaske ex-att somgenom

el-stöd reducerasproduktanknutnaochportstöd reduceras att
reformspelar USA:ssammanhangdettaotillåtna.ler blir I av

nedroll. USAbetydandejordbrukspolitiken tonaren
enligt detfår.Jordbrukarnastödet.det internabetydelsen av

frånfrikopplatmindreellerstödbeslutet. är mersomnya
marknadenåtgärdenmedSyftetproduktionen. är att ge

ska blisåjordbruket i USA sättochsignalertydligare att
kommervärldsmarknaden. USAkonkurrenskraftigtmera

exportbidrag.tillmöjligheternabortintedäremot att ta
Östeuropa tilllederCentral- ochutvidgning EUEn motav

bibehållaväljerEUbudgetpåfrestningarökade attkraftigt om
svårareblirWTO-åtagandena ännuoförändradCAP samt att

CÖE-länderna betydligt lägreharnulägetuppfylla. I pro-att
WTO-kvoterinte någraellersmåländer harduktpriser. Dessa

1995frånstrategidokumentetiharEU-kommissionenalls.
CÖE-läitderrta. finnerManmedproblematiken atttagit upp

prissänkningnågonvidkännasfåinte kommerländerdessa att
ett till nå-berättigadärför inteskulleoch detmedlemskapvid

djurbidrag Förarealstöd,form attkompensation i gem.m.gon
CÖE-länderna CAPutvecklas börmöjlighetjordbruket i atten

underlättas.kandettasåförändras på sätt att
olika1995kommissionenfrånstrategidokumentl gesett

iförordarKommissionenför CAP.handlingsplaneralternativa
fördjupningreformerasskaCAPdenna attrapport genom en

varuområdesvis.skerreformenochreformårs1992 attav
detunderÄven i fokuskommitharlandsbygdsfrågorna mera

året.senaste
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såvältillkommitfaktorerdeMed hänsyn till somnya
huvudalternativtvådet finnasinomutanför EU attsynessom

reformera CAP:

ikonkurrenskraften påstärkasyfteiReform CAP att enav
marknad.princip avreglerad

sannoliktrestriktionertill deAnpassning CAP somnyaav
Östeuropaut-WTO-förhandlingar,kommandeblir följden av

budgetrestriktioner.vidgning, m.m.
möjligheten kon-alternativ EUmed lSyftet attär att ge

världshandel.växandedelmarknaden ochkurrera på ta av en
CÖE-länderna möjligheterskulle kunnaDetta att ut-även ge

successivtprisstödetskerveckla jordbruk.sitt Det attgenom
marknadsreglerandedeföljd därav kanavvecklas och som en

jordbru-sådan reformmedåtgärderna bort. Faran är atttas en
oönskad förändring. Förfallsnabb och i vissaket genomgår en

genomförasåtgärdernaeffekter kanminska sådanaatt suc-
direktstöd.i formkompensation kancessivt och t.ex. avges,

kompensationsbetal-till hur längeställningGruppen intetar
i för-kompensationen skamedges och hurning ska stor vara

prissänkningen.hållande till
till deproduktionenAlternativ innebär EU2 att anpassar

framtiden bl.a.följden ibegränsningar kan bli pro-genomsom
markna-andel påtorde bli EU:sduktionskvotering. Följden att

jord-också leda tilltordeden livsmedel krymper. Detför att
värl-i andra delartaktbruket inte utvecklas i avsomsamma

för-kontrolleradalternativ skulle kunnaden. Detta merage en
jord-tvekan bliskulleeffektenändring sektorn utan attmenav

Även enligt detta al-betydelse.minska ibruksnäringen skulle
aktualiseras.kompensationsbetalningarkanternativ
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iordbrukspolitiska medlenKapitel 6 De

prisstödjande medelanvända inomhuvudsak valtEU har i att
varit:medel harCAP. Dessa

Gränsskyddo
marknadsregleringInterno

Direktstödo

marknadsregleringenden internareform innebarårs1992 att
direktstöden,för arealstödtill förmånfick betydelsemindre

och djurbidrag.
innebar möj-område 1995UR-avtalet jordbrukets att

marknadsregleringenden internastödligheterna till genom
föravtal inom GATTUR-avtalet detminskade. är ramen som

ledde tillUruguay-rundanden s.k.blev resultatet ettsomav
bl.a. jordbruketshandeln påöverenskommelser rörandeantal
stödformertorde dessa återWTO-rundaområde. I nästa

all sannolikhetmedoch det kommerifrågasättaskomma attatt
neddragningar.krav ytterligareställas på

reform ansågsdirektstöd i 1992 årskonstruktionEU:s av
förändringUR-avtal. USA:sårsgodkända stöd i 1995 avvara

direktstöd kommerEU:storde innebärasina stöd även attatt
medkommergranskning. USAför hårdbli störstautsatta san-

produktionsneutrala. lstödenkrävanolikhet görsatt att mer
och miljö-regional-direktstöden behövasframtiden avsynes

från jordbrukarna.speciella insatserkopplade tillochskäl vara
koppla pris-diskuteratssammanhangi vissahar ävenDet att

sådan kopplingEnolika miljöinsatser.kompensationen till sy-
medelMiljöåtgärder börtveksam.dock styras av somvaranes

diskuteratsmål. hartill dessa Detdirekt kopplade även attär
storlek. Riskenföretagensefterdifferentiera direktstöden t.ex.
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före-skapa oönskadedet kanåtgärder delsmed sådana är att
administration.krångligaredettagsstrukturer, dels att enger

utveck-alternativaEffekter för intressenternaKapitel 7 av
lingar CAPav

till ef-spelreglerna lederjordbrukspolitiskadeFörändringar av
samhället:ifekter för olikatre grupper

Konsumentero
Producentero
Skattebetalareo

anpassning in-successiv CAPfortsattAlternativet med aven
minskas medan prisnivånhand produktionennebär i första att

utsträckning. Kostnadernapåverkas i likainte kommer storatt
fortsättningensålunda ikommerför jordbrukspolitiken även

via livsmedelspri-får betalaligga konsumenternaatt som

serna.
marknadsorienteringökadförändring CAPEn mot enav
livsmedeltill billigaremöjlighetkonsumenterna attgenomger

tredje land ökar.med Kon-såväl inomkonkurrensen EU som
till mångfaldökade möjligheterocksåfår störresumenterna en

utbudet.i
för ökad mark-kommerProducenterna utsättasatt en

minskar ochinomregleringarna EUnadspåverkan attgenom
jordbruketAlternativet Förland sänks.skyddet tredjemot sy-

produktion till detsindock utrymmeatt somvara anpassanes
vilket nödvändigtvis ledermedge,stödåtgärder kanfortsatta

marknadsandelar.till minskade

kompensation forkrävaskommadet kanP.g.a. attatt
och miljöstöd kommerregional-ochminskat prisstöd, attatt



U 1907:50$8 .SL/InImuifáz/rning;

budgetkostnaçlernzikommernuvarandeligga kvar på attsätt.
Sveriges del inne-skatteutgifter. FörÖkadevilket leder tillöka
landet nettobe-ökar eftersombudgetbelastningen ärbär det att

denhurhar inte gåttbudget. Gruppentalare till EU:s ex-
finansieras.skabudgetbelastningentra

produktionsgrenaiolikaEffekter förKapitel 8 av
utvecklingar CAPalternativa av

produktionharvegetabilieprodukter EUflestadeFör somen
hög insatsocksåavkastninghögkännetecknas avav enmenav

produktion-världen byggerdelarproduktionsmedel. andral av
kostnader.vilket lågaextensivtutnyttjasarealeratt stora geren

förutsättningarfinnsdet intesådanfall klimatetmångaI är att
skördenivåer.för nå högreatt

förutsätt-bättreinom harSpannmålsproduktionen EU
iKlimatet EUvärldsmarknaden. ärkonkurrera påningar att

underskottsmarknader finnsochförhållandevis gynnsamt stora
prisstödensänkainteavstånd. Väljer EUrelativtpå nära att

måsteandelmed alltinalternativettorde störreatt somvara
i träda.läggas

svårtsocker tordeocholjeväxterproduktionEU:s attav
förutsättningar-naturligastöd.marknaden Desig påklara utan

andra delarfördelaktigare ikostnadslägetochför odling ärna
tillstödbara EUdet inulägetvärlden. I är settstort som gerav
in-politiknuvarandetordesockerområdetPåprodukter.dessa

nedåt.kommerproduktionskvoternanebära attatt pressas
konkurrensnackdelaranimalieområdet har EUPå p.g.a.

andranötköttsproduktionen. Imjölk- ochfrämstklimatet inom
insatsmed mindreskeproduktionenvärlden kandelar avav

bygg-iinvesteringarmindreproduktionsmedel och med t.ex.
ocksåinom EUProduktionsstrukturennader. är ogynnsam
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mjölkområdet harkonkurrenter. Påjämfört med vissa viktiga
vad gäller konsum-fördellokala produktionendock den en

mjölkområdet för-fraktkostnaderna. Påtionsmjölken p.g.a.
lösningarreformförslag. Olikabereder EU-kommissionen ett

har diskuterats, bl.a.:

kvotneddragningar/kvotförändringarformerolika avo
kompensationprisstöd medminskat utanresp.o

det mjölkproduktionen i kanEUVid reform viktigtär atten
konkurrensallt hårdare påkanutvecklas så den mötaatt en

defensivtdärförKvotneddragningarmarknaden. ettvarasynes
långsik-någravilket dessutom inteproblemsätt mötaatt ger

marknadsrisken förprisstöd innebärtiga lösningar. Minskat att
delmöjlighetökar ocksåproducenterna taatt av enenmen

olikamildra övergången finns detmarknad.växande För att
förhållandekan ske ijordbruket. Detmetoder kompenseraatt

till:

kvantitet mjölko
koantalo

foderändamålutnyttjas förareal somo

viktigt detkompensation detutformas förNär är attsystem
utvecklingproduktionsstruktur ochinte skapar låst motenen

kanmotverka dettaineffektiva företag. Ett sätt att genomvara
möjlig överlåtakompensationsbetalningtill attgöra rättenatt

bör såtill överlåtelserMöjlighetenmellan producenterna. vara
inlåsning struk-motverkardetvid möjligt eftersom avensom

kompenseraövergångsåtgärd kanEn attturen. varaannan
produktions-prisstöd utökaförjordbrukarna lägre attgenom

kvoterna.
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mindreanimalieproduktionenspannmålsbaseradeDen är
produk-för dessaförutsättningarna ochberoende de yttreav

roll.foderkostnadernationsgrenar spelar störst
klimatläge medSveriges geografiska ärett ogynn-som

växtod-nackdel. Inomför flera produktionsgrenar ärsamt en
hektaravkastnirtg de flesta EU-lingen har Sverige lägre än av

Sockerbetor och ol-produkterna.flestaländerna och för de av
odlingsområdenai de bästaSverigejeväxter odlas i men av-

iviktigare länderna EU.nivån i deunderkastningen ligger
förutsättning-förhållandevis bästahar deSpannmålsodlingen

ligger för-Hektarskördarnakonkurrenskraftig.för bliattarna
Sverige harodlingsområdena.de bättrehållandevis högt i un-

världsmark-och kändspannmålder lång tid ärexporterat
kanmarknaden. Detamerikanskaför dennaden, havret.ex.

beroende på högaSvealand främstidock bli problem trans-

portkostnader.
konkurrensnackdelarocksåAnimalieproduktionen har

produktionsstrukturen.ochförutsättningarnade yttrep.g.a.
där-mjölkproduktionensvenskaAvkastningsnivån i den är

bl.a. konsum-fiaktkostnaderna förochi inom EUemot topp
konkurrensfördel.tionsmjölk är en

regionerinnebärakanalternativ och 2 ärBåde l att som
hävda sig. Detfår svårtstrukturskälmiljö- ochviktiga attav

områden.i dessainsatserbehov riktadekan ökat avge

förändringarpåverkasAndra områdenKapitel 9 avavsom
marknadsregleringen

effekter för detkapiteldetta agromonetäraI systemettas upp
landsbygdsut-strukturstöd ochregionalpolitik,frågorsamt om

direktiven tillenligtbehandlasfrågorveckling. Dessa senare
översiktligt.mycketgruppen



SOU l997iñtl
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l september lämnade den behandlar1996 expertgrupp som
svenska intressen rörande livsmedelsproduktionen expert-

2 1996:136 till Kommittén förSOUöver rapportgrupp en
reformering jordbrukspolitikEUav :s gemensamma
KomiCAP. utgjorde beskrivning effekternasom en av av
EUzs iordbrukspolitik AgriculturalCommongemensamma
Policy Föreliggande denCAP. andra frånärrapport: ex-

Syftet med underlag förär utgörapertgruppen. attrapporterna
de ställningstaganden kommer KomiCAP.görasattsom av

Till kommittén knuten fått olikaär tre expertgrupper som
ansvarsområden. En har arbetat1expertgruppexpertgrupp
med analyser omvärldsfaktorer. Vi har hämtat vissa grund-av
data från denna arbete. Enexpertgrupps expertgruppannan
expertgrupp 3 har arbetat bl.a. med regionalpolitiska frågor
och med miljöfrågor. Genom den arbetsfördelning till-som
lämpats mellan och den haft förexpertgrupposs som ansvar
bl.a. regionalpolitiska frågor och miljöfrågor, intar diskussio-

behovet regionalpolitiska och miljöpolitiska insat-ner om av
mycket undanskymd roll i denna rapport.ser en

Enligt direktiven skulle i andra delrapport göraen en
genomgång dejordbrukspolitiska medlen bakgrundmotav av
i vilken utsträckning de bidrar till måluppfyllelsen, mark-att
nadsorienteringen ska öka antalet jordbrukspolitiskasamt att
medel bör minska och styrka bör reduceras.dessävenatt

anslutningen till fårGenom perspektiv anläg-EU ett nytt
jämfört föremed tiden anslutningen. Det perspektivgas som
relevant före anslutningen kunde begränsas till ef-var mera

fekter för perspektivet vidgasSverige. måste tillNu att avse
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till poli-skälenbl.a.diskuterasEU-området. lhela rapporten
förjordbruksprodukter.marknadernaingripanden påtiska

i högingripanden kommerpolitiskaOmfattningen av
frå-åren ideunderutvecklingen närmastepräglasgrad att av

ÖsteuropaochCentral-länder itill EUanslutning avgan om
WorldCÖE-länderna WTOiförhandlingarnahursamt

utvecklas.kommerOrganizationTrade att
utveck-framtidadenföralternativhar tvåI rapporten

innebäralternativetställts DetCAPlingen enenaupp.av
medan detjordbrukspolitikenavreglering inomlångtgående

detillCAPanpassninginnebäralternativetandra nyaaven
i WTO.förhandlingarnabli följdenkanrestriktioner avsom
för ök-restriktionerdet finnsutvidgning EU österut, attav

för-budget Detfrån EU:s görsutgifterna ettningen m.m.av
Sveriges jord-ochför EU:seffekternatroligadesök visaatt

innebär.alternativenbådadeförändringarbruk de somav
inommarknadsutvecklingenobserverasredanbörDet attnu

osäker. Detvärldsmarknaden ärframförallt på ärochEU
uttalamöjligtsäkerhetgradhög attmed någondärför inte av

de föränd-blikommereffekternakraftigahur attsig avom
Vi förut-medföra.ringar kommeralternativende två attsom

bl.a.betalaskommerfortsättningsvis utattdet ävensätter att
utsträckningdenmiljöstöd. Iochstödregionalpolitiska gene-

tillåtnafortsättningsvis kommerdirektstöd attrella även vara
medinkomsterjordbrukarnaskompletteramöjligtdet attär

diskuteraskanin i CAPdefinierasskaVadstöd.sådana som
i inskränktdiskussionen. CAPmedvad syftetberoende på är

marknadsordning-deldendefinierasbemärkelse kan avsom
reglerhandlar gräns-produkterolikaför omomsomarna

riktadeinkl. kvotermarknadsreglering motskydd, intern
riktar sigkvalitetsreglerochEUinomproducenterna som

påväxelkurssystemetsärskildaoch detproducenternamot
in dedefinierasbörnivådenna ävenområde. Ijordbrukets

jordbruket.berörmiljöpolitikenochregional-delar somav
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mycketbehandlas emellertid endastDessa frågorsenare
definitionöversiktligt vidarei denna En något är attrapport.

kvalitetsreglericke-tariffára regler ochmed frågoräven ta om
imöjlighetriktar konsumenterna. tredjesig En är attmotsom

fytosanitära regler.definiera veterinära ochCAP även
ihuvudsak vid CAPSyftet med denna iärrapport att stanna

gränsskyddethuvudsakden betydelsen, nämligen isnäva

marknadsregleringen.och den interna
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jordbrukspolitikMålen för3 EUzs

fördragetl Roma.

ifinns uppställdaför den Europeiska Unionen EUMålen

Romfördraget. Unionen vill främja:det s.k.

den ekonomiskaharmonisk utvecklingEn avo
verksamheten

balanserad tillväxtfortgáende ochEno
ökad stabilitetEno

höjning levnadsstandardenallt snabbareEn avo
förbindelse mellan medlemsländernaEn närmareo

syften finns i Romfor-medel för uppnå dessa detSom ett att
det införasdragets artikel angivet ska3 att gemensamen

för artikeljordbrukspolitik. Följande mål CAP i 39.1:anges

Höjd produktiviteto
Skälig levnadsstandardo
Stabiliserad marknado

och rimliga priser pålivsmedelsförsörjningTryggo
livsmedel till konsumenterna

artikel hur dessa medel ska uppnås:39.2l anges
jordbruks-Vid utformningen den"2. gemensammaav

för tillämpasärskilda åtgärder krävspolitiken och de attsom
den ska hänsyn tilltas
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de speciella Förhållanden inom jordbruksnäringena ärsom
följd jordbrukets sociala struktur och strukturellaen av av

och naturbetingade olikheter mellan olika jordbruksområden.

b nödvändigheten gradvis genomföra lämpligaattav an-
passningsåtgärder.

det faktum jordbruket i medlemsstaterna sek-c utgöratt en
förbunden med ekonomin dess helhet."iär närator som

har genomförts rad olika utvidgningar och föränd-Det en
ringar tillkomstCAP sedan dess målen för politiken,av men

Romfördraget,såsom de uttryckta i har inte ändrats.är

Utvecklingen målen för CAP3.2 av

målen För jordbrukspolitik ställdes i slutetNär EU:s upp
1950-talet dåvarande underskottsområde påEU-6 ettvar
livsmedel. primära för vid tillfället byggaDet EU detta attvar

jordbrukssektor kunde skapa försörjningssä-upp en som en
ochkerhet hemmamarknaden. mål dåpå De sattessom upp

inrik-sedan dess gällande, har därför varithar varitsom mera
tade producentsidan jämfört med konsumentsidan. Detpå
finns mål för storlek, för prisnivå och prisva-produktionens

målriation för produktiviteten. konsumenterna finnsFörsamt
rimliga livsmedelspriser, försörjningsmål ettsamt pro-om

duktivitetsmål lagt på producenterna.ärsom
inomMarknadspriserna har regel varit högreEU änsom

priserna på världsmarknaden. Politiken har lett till att man
tillinom livsmedelsunderskotthar gått från läge medEU ett

varitsituation med produktionen haröverskott. P.g.a. atten
stigande förutsätta lönsam-under perioden kan också attman

Produktionenhetsmålet totalt för jordbruket har uppnåtts.sett
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varigenomminskatharhar ökat och insatserna resurserav
antaletSåväl åkerarealenproduktiviteten har ökat. som

Prisregleringen harned.har gåttsysselsatta i näringen
kunnatgemenskapenmarknadspriserna inominneburit att

påjämfört med prisernaförhållandevis stabilahållas

bidragit tillhar ocksåvärldsmarknaden. Regleringen att

livsmedelsförsörjningen.trygga
deninterntlopp framförtsKritik har Linder årens mot

imindre justeringarförda och vissajordbrukspolitiken ut-
vidtagits. MacSharry-planenden s.k.formningen har I t.ex.

har lettden förda politikeninriktades kritiken främst mot att
med kostna-fåtttill överskott har storaexporterasstora som

fåttmedfört olikader följd. harDet att arrangemangsom
utgiftsramarna for denvidtas sig inomför hållaatt gemen-

och betydelsefulla roll påexportstödbudgeten. EU:ssamma
till varför världs-varit viktiga orsakervärldsmarknaden har

fungerat, denjordbruksprodukter inte imarknaden för många
devärldsmarknaden varit så lågameningen priserna på attatt

rörliga produktions-inte täckt deunder vissa perioder
lägre världs-kostnaderna. Exportsubventionerna har lett till

inte minst för jordbru-varit till skadamarknadspriser, vilket

frågor har bl.a. tagits iket utvecklingsländerna.i Dessa upp
jordbrukets område.olika handelsförhandlingar på

stödet varit felaktigt för-Kritik riktatshar också mot att
påtalas bl.a. i dendelat mellan olika jordbrukargrupper. Detta

EU-kommissionen. jordbrukens.k. vitboken från De stora
intensiv tagit huvuddelen stödet.med produktion har emot av

intensivarepolitiken har också alltfördaDen gynnat en
produktpriser, jämförtproduktionsmedelsanvändning. Höga

världsmarknadsprisnivån, tillsammans medmed sorternya
användningenoch odlingsteknik har drivit upp avannan

bekämpningsmedel. intensivahandelsgödsel och Det
inverkan miljön harjordbrukets risker för negativ på upp-

har försöktallt Problem uppståttmärksammats EUsommer.
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lösa med medregleringar, vilket haratt gett ett systemnya en
allt byråkrati.tyngre

Med utgångspunkt MacSharry-planen genomfördesi
1992 den förhittills reformeringen skälCAP. Somstörsta av
reformen bl.a. de budgetkostnaderna, mark-storaangavs
nadsobalansen orsakoch miljöbelastningert. viktigEn annan
till reformen -förhandlingarnade pågående GATT somvar
utgjorde tryck för reformera. Reformenpå EUett yttre att
innebar betydelsen stödpriserna sänktes och attatt av
jordbruket areal-form direktstödkompensation igavs av
bidrag och djurbidrag. infördes också bl.a. ytterligareDet
stöd till miljöåtgärder inom jordbruket.

mellanGenom kunde skillnadensänka stödprisernaatt
prisnivå världsmarknadspriset minska och såEU:s och sätt

minskade exportstöden. åtgärder börkostnader för EU:sEU:s
också ha i höjande riktning,påverkat världsmarknadspriserna
vilket kostnaderna förockså har bidragit till minskaatt ex-

sänktesportbidragen. års reformSom resultat 1992ett pro-av
kon-duktpriserna vilket har inneburitpå EU-marknaden att

skapasumtionen också bidragit tillhar ökat. harDetta att
inför-bättre samband med reformen 1992marknadsbalans. I
ställ-spannmåldes produktionsbegränsningar.ytterligare För

korrekt uttryckdes krav lägga mark i träda mera äratt
för såvälför arealstöd. Bidragenarealuttag att spann-av

historiskmål nötkött begränsade basisär pro-av ensom
duktion.

nedreformDen bärande delen i 1992 års att tonavar
jordbruketbetydelsen kompenseraprisstödet och att ge-av

kundedirektstöd till areal eller djur. EUkopplade ge-nom
iställdesklara de kravdessa förändringar stöden somnom av

GATT-avtalet.
världsmarknaden deOlika samverkande händelser på se-

främstmarknadspriser,ledde fram mycket högaåren tillnaste
bland mångaunder utbudsbegränsning1995/96. EU:s var en
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faktorer pressade utbudet. marknadspriser i kombi-Högasom
nation med direktstöd. avpassade till lägre prisnivåer, har gett
jordbrukarna god lönsamhetsnivå. lön-mycket 1995en var
samheten i jordbrukarledet den högsta iEU 20 år EU. l

jordbruketSverige ökade inkomsterna för kraftigt mellan

och jämfört med längre period utveck-1994 1995, ärmen en
lingen i Sverige i de flesta EU-länderna. Hittillssämre än av
har EU-medlemskapet medfört intäktsökning fören spann-
målsodlarna beroende de direktstöd medanutgår,som
situationen för i synnerhet producenterna utveck-nötköttav
lats negativt.

totala budgetkostnader har ökat eftersom utgifternaEU:s
för direktstöden har stigit utgifterna för exportbidragänmera
och interventionsåtgärder har minskat.

Jämförelse mellan de jordbrukspolitiska3.3

målen ii Sverige och EU

Målen för jordbrukspolitik har legat fast alltsedan in-EU:s de
fördes i slutet 1950-talet. jämförelse med denGörav man en
svenska jordbrukspolitiken finner målen i Sverige harattman
förändrats och målen har skiftat i inbördes tyngd.attmera

Beträffande den svenska jordbrukspolitiken kan, med en
mycket schabloniserad indelning tiden, visas produk-attav
tionen under efterkrigstiden 1940-1950-talet stod i centrum
eftersom det då fanns behov åter bygga livsme-attav upp en
delsproduktion. 1960-talet präglades stark efterfrågan påav
arbetskraft i industrin vilket ledde till målet för svenskatt
livsmedelsproduktion tillsänktes under 100 börjanIprocent.

1970-talet kom signaler global livsmedelsbrist ochom
produktionen Under tillkom ikorn åter i 1980-taletcentrum.

ochSverige mål för sektorn, nämligen konsumentmålnya
miljömål. betydelsenslutet på 1980-talet reducerades återI
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obalans råddeproduktionsmålet den svåra somav p.g.a.
marknaden.

jord-svenskaVid jämförelse mellan målen för denen
ochför EU-inträdetbrukspolitiken vid tidpunkten EU:s nuva-

mil-uttalatvissa skillnader. saknarrande mål finns det EU ett
miljömålet varitjömål för sitt jordbruk. Sverige harl ett av

beslut.livsmedelspolitiska Kon-huvudmålen sedan 1990 års
definierat i den svenskabetydligt klararesumentmålet po-var

Sverige konsumentmålet ilitiken i politik.EU:s län cent-var
mål för jordbruketför beslut. flesta EU:s1990 års De avrum

prisstabiliseringsmål.inkomstmål.kretsar produktion,runt
rationaliseringsmål ochmål för regional fördelning,

således påpolitik liggerTyngdpunkten ikvantitetsmål. EU:s
mycketmålstrukturen,Sverigeutbudssidan. l settvar

decennier.indelning ischablonmässigt och med sammansatt
under1950-talenochliknande under 1940-sätt samt

1980-talet harfrån1960-talet och1970-talet. Under

betydelse.haftefterfrågesidan,konsumentmålet, dvs. större
sidanvidmiljöfrågorna iUnder 1990-talet centrumsattes av

jordbrukspo-tillämpas EU:skonsumentmålet. 1995Front.
litik i Sverige.

jordbrukspolitikmålTänkbara för EU:s3.4

successiv ök-tillupphovjordbrukspolitik harEU:s gett en
överskott.betydande Ettproduktionen och efter handning av

reducera dessamed reformviktigt syfte 1992 års attvar
meningen denReformen partiell i denöverskott. att en-var

delösa problemdast omfattade vissa produkter. För att som
deförändring i tyngdenjordbrukssektorn i har, kanEU aven

Även särställning jordbru-denolika målen behöva ske. som
behövakan ifrågasät-förhållande till andra näringarket har i

ochverkarjordbruket inombiologiska samspelDettas. som
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de grundläggande försörjningsbehov jordbruket har attsom
har lett fram till politiskt beslutade regleringsåtgärdermöta,

finns inom samhället.inte andra områden isom
Jordbrukets roll i regionalpolitiken för vidmakt-samt att

hålla odlingslandskap och kulturhistoriskt värdefullaöppetett
miljöer imycket översiktligt Dettas rapporten.senare upp
bör också pekas har särskiltpå 3att ettexpertgrupp ansvar
för behandla dessa frågor.att

Två huvudalteijnativ för politik berör jordbruketden som
livsmedelsproducent kan enligt urskiljas.expertgruppensom

Den för viss produktionskapavägen är att utrymmeena en
politiska dvs. fortsättningingripanden,genom en av nuva-

rande politik. andra bort stödåtgärder förDen vägen är att ta
skapa för utveckling internationelltatt utrymme etten av

konkurrenskraftigt jordbruk.
Jordbrukspolitiken har framgått tidigare varit inrik-som

tad skapa för viss produktion och detta harmot att utrymme
skett tillförsäkra jordbrukarna viss inkomstnivå.attgenom en

fördaDen politiken har totalt för jordbrukssektorn lett tillsett
situation med överskott. efterfråganKonsumenternas påen

livsmedel skall styrande för jordbruksproduktionen. Ivara
detta mål kan läggas konsumenternas krav på stabiltett samt
brett och djupt utbud förutsättningar förDettaav varor. ger

fungerande konkurrens i sin möjlighet till lågaturen gersom
priser. Det bör kvalitetsaspektläggas på deäven en varor som
erbjuds. Expertgrupp uppgift3 har bl.a. i analysera huratt
kvalitcts- och tillgodosesetikaspekterna ska i jordbruks-
politiken.

utgångspunkt för politiken kan jordbruket iEn attvara
EU i fortsättningen bör inta central roll i försörj-även en
ningen livsmedelsmarknad jordbruketEU:s börsamt att

förutsättningar del den internationellastörreatt tages en av
marknaden. uthålligt jordbruk siktFör skapa på krävsatt ett

rimliga ekonomiska villkoratt ges.
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kon-kanjordbruketutgångspunkt for attEn varaannan
produk-produkter skaparvalmed sina ettsumenterna av

marknadsorien-jordbrukare.för Dennationsutrymme EU:s
längreimöjligheterdessutomtering kan ettstörre att per-ge

världsmarknaden.konkurrera påspektiv
för dekorrigeraframtiden inriktasiPolitiken bör mot att

marknadsorien-ökadesamhället denioönskade effekter som
kaneffektersådanatill. Exempel påupphovteringen varager

kulturmiljöerochlandskapet,förbetydelselantbrukets natur-
fortsättningen fin-imiljön. börtill Detkopplingen ävensamt

märkninglivsmedelssäkerhet,förreglerkvar avnas
stödjer konsumenterna.åtgärderandralivsmedel och som

konkurrensenpositivtdetbörkonsumenternaFör attvara
länder.och övrigamellan EUsåväl inom EU,tillåts öka som

frånprodukteröka eftersomvalmöjligheterna ävenDels bör
marknaden, delspåkomma inkanmarknader lättareandra

till lägremöjligheterskapakunnakonkurrensökadbör en
livsmedelspriser.

konkurrensenförändringeninnebärproducenternaFör att
skaiproducenterna EUökar. Förländer utanför EUfrån att

konkurrens-marknadsandelar krävssinabibehållakunna att
på-omvärldsfaktorerbakgrund deökar.kraften Mot somav

producenternaforalternativetdockverkar CAP vara ensynes
förändringarproduktionen. Deregleringhårdareännu somav

belastninghårdtorde innebärainnebäralternativsådantett en
rimligtdärförövergångsvis. Detfallvarjejordbruket, i ärför

förkompensationövergångstid fårunderjordbruketatt en
marknadsregleringen.nedskärningen av

utvecklingsådankonstaterasdet kanfalldeI att ensom
korrigeringarsynvinkel börsamhälletsönskvärdinte är ur

exempel kaninsatser. Somriktade näm-kunna göras genom
områden medtillstödodling ochekologisktillstöd svaganas

viktigtskälandradär det ärförutsättningarnaturliga avmen
bevaras.jordbruket kanatt
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Jordbrukets roll för miljön har blivit allt tydligare, vilket
kan motivera speciellt uttalat miyömål och hålls åt-ett som
skilt från jordbrukets roll livsmedelsproducent. vik-Ettsom
tigt skäl till sådant mål skulle behöva införas äratt ett att en-

för dessa frågor har ökat och det skett fo-gagemanget att en
kusering jordbrukets roll. dels för landskap.på dels föröppet
de läckage jordbruket orsakar. uttalad svensk mål-Ensom
sättning säkerställa ekologiskt hållbar utveckling.är att en

Jordbrukets betydelse producent livsme-änannatsom av
del, landskap och levande landsbygd. blivithar alltöppett.ex.
viktigare. gäller speciellt i områden där det små ellerDetta är
begränsade förutsättningar för konkurrenskraftigt jord-att ett
bruk ska kunna uppfylla dessa mål. Jordbruksproduktion kan

med rimliga ekonomiska satsningar möjlig-sättett attvara
boende i områden erbjuder begränsade sysselsätt-göra som

ningsmöjligheter. jordbruket kraftKan upprätthållaav egen
landskap och levande landsbygd dett.ex. öppetett en synes

inte finnas behov särskilda åtgärder. innebärabörDet attav
det skapas speciellt mål för dessa nyttigheter jordbru-ett som
ket tillhandahåller samhället och också bör hållas åtskiltsom
från jordbrukets roll livsmedelsproducent. mål kanDettasom
benämnas regionulnzål.

Utifrån denna diskussion kan förändrad målstrukturen
utformas bredare fokuseringhar tidigare. Hurän storsom en
förändring förändradsådan målstruktur innebär beroren
givetvis i hög grad på hur det faktiska innehållet i politiken
blir. Följande fyra målsättningar framstår viktiga:som

Konsumentmålo
Producentmålo
Miljömålo
Regionalmålo
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kan behovetmålstrukturenförändringenföljdSom aven av
falla bort. Miljö-heltminska ellermarknadsregleringarav

jämfört medtyngddärförregionalâtgärder fåroch störreen
jordbrukspolitikenmarknadsregleringarna. Den gemensamma

få mindrestödsynpunkt,frånåtminstonekommer således, att
regi0nal-.tillknutnaåtgärdermedan debetydelse ärsom

i betydelse. Dessaskulle ökastrukturåtgärdernamiljö- och

speciella områdeninriktadebli selektivtåtgärder bör mot
finansieringenhurAlldelessärskilda behov.med oavsett av

ske enligtprövning stödencentralbörolika stöd sker, aven
snedvriderstödenundvikakonkurrensregler förEU:s att att

konkurrensen.
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Politiska4 ingripanden markna-

derna för jordbruksprodukter

.4.l Inledning

grundläggande.En skillnad i jordbrukspolitiken ärsynen
marknadsstyrriting den primära lösningen ellerärom om po-

litiska ingripanden den primära lösningen. Syftet medär po-
litiska ingripanden marknaderna för jordbruksprodukter är

påverka sektorn utvecklas samhälletsatt mot att ett ur
synpunkt tillfredsställande detta kapitell diskuterassätt.
denna fråga främst utifrån samhällsekonomisk Detansats.en
bör betonas detta bakgrundsmaterial inte syftar tillatt att ge

fråganpå den eller den andra till-börett svar om ena synen
lämpas. Detta kapitel har mål försöka systematiseraattsom
de olika skäl kan finnas förjordbrukspolitikeirsom

nedanståendel figur visas schematiskt den situation som
vanligen rådande på marknaderna för jordbruksprodukterär
med priser inom EU högre priserna världsmark-är änsom
naden.

figurenl förutsätts prisnivån inom EU pEUO äratt

högre nivån på världsmarknadenän vilket i allmänhetp VMO,

har gällt hittills. Dagens prisnivå inom EU upphov tillger
överskott. Om det stödnivån inom sänks ochEUantas att att
stödnivån i andra delar världen, där det tillämpasäven av reg-
lering marknaden. sänks bör detta leda till världsmark-attav
nadspriserna stiger. figurenl har det antagandet gjorts att reg-
leringen marknaden upphör helt och priserna inom EUattav
därmed utjämnas världsmarknadspriserna tillmot
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prisetpåverkarregleringsåtgärderOmpEUEpVMI. som
EUpriset inomfortfarandeskullekvar,fort-farande finns
EUOmvärldsmarknaden.prisetkunna högre änvara

kommerpriset.utjämningtänkt attfortfarande, efter aven
nettoimportörbliskulle ärEUellernettoexportör omvara

antagitsharfigurensäkerhet. Imedförutsägainte möjligt att
utbudet.bli likaskulleinom EUefterfrågan storatt som

jordbrukspro-förpå marknadernaSituationenFigur 1
världsmarknadenjämfört medidukter EU

Pris

pEUO Utbud- -- --- -- - T- -
iEU

:Em: ___L____
VM1

VMO ----
l

Efterfrågan
l i EU
l l

II

ll

Kvantitet

1996:136SOUfrånförradenI expertgruppenrapporten
därBl.a.utförligt.slagdetta togsfrågordiskuterades meraav

prisernahögredeföljdtillvälfärdseffekterfrågan avomupp
deeffektvärldsmarknaden. Enmedjämförtinom EU av

prisnivåupprätthålla ärtillbidrarregleringar somatt ensom
ellervälfärdseffekters.k.världsmarknaden ärpåhögre än
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effekter det samhälleliga överskottet. Enligt figurenpa ovan
skulle sänkning till tillprisnivån upphoven ge enav myr/m
positiv effekt för konsumenterna med aytorna +summan av
b effekten förf h. medan producenterna skulle+ + + +e g
bli negativ hoch f.a + + + +motsvara ytorna c e
Kostnaden för för överskottet tillEU uppgåratt avyttra

l d +f+ h Härigenom skulle+ +ytorna + + enc g
positiv välfärdseffekt fuppstå motsvarande b d+ +ytorna

+11.2gi+ +
prishöjning världsmarknaden skulleDen antagna som

uppstå vid avreglering kommer i viss mån reducera denatten
välfardseftekt beräknades Konsumentöverskottetsom ovan.
minskar med medanf h producentöverskottete + ++ g
ökar med f, vilket negativt med h.ge + ett netto +ger

slutligaDen allokeringseffekten kommer därför bli b d+att
ff +1-i 2+ +

detta beaktatsl har inte effekter uppstårresonemang som
olika slag marknadsmisslyckanden. Exempel pågenom av

livsmedelsområdet sådana marknadsmisslyckaitden, alltsåav
marknaden vid prisbildningen inte på effektivt sättatt ett

lyckas beakta alla faktorer bedöms relevanta, kansom som
det bedöms värdefullt produktionmedt.ex. attvara som av

livsmedel i regioner med dåliga förutsättningar. Fort-även
sättningsvis i detta kapitel kommer skegenomgång atten

syftar till olika sådana former mark-att penetrerasom av
nadsmisslyckanden.

De jordbrukspolitiska medel tillämpas idag såärsom
det således kan oreglerad marknadstarka att antas att en

annorlunda resursallokerirtg, dels mellan produk-skulle ge en
jordbruksprodukter och andra kombina-tion dels attvaror,av

tionen arbete och kapital inom jordbruket skulle bli annor-
lunda oreglerad marknad. i kapit-på Det ocksågörsen senare

olikalet försök systematisera de jordbrukspolitiskaett att
tillefter vilka mål de påverkar. Genom anslutningenmedlen
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föremed tidenjämförtperspektiv anläggasfårEU ett nytt
före anslut-relevantperspektivanslutningen. Det som var
Sverige.för Nueffektertillbegränsaskundeningen mera

EU-området.helatillperspektivet vidgasmåste att avse
formulerade. DejordbrukspolitikenförMålen är vagt

lig-välfärdsfunktionensamhälleligadenprioriteringar som
välsärskiltmedel inteolikabesluten ärtill grund för omger

ledningdet medtill resultatdåkonkretiserade. Detta attger
frå-möjligtinte blirteoretiska att svargeresonemangav

ellerpositivaingripandenoffentligabör finnasdetgan om
ellerjordbruksprodukterförmarknadernanegativa mot pro-

bördessastarkai så fall hurduktionsmedel och vara.
påståmed säkerhetmöjligttill det inteSkälet är attatt
i högmedel börjordbrukspolitiska ärolikastarkahur vara.

olika s.k.starkahurvärderamöjligtdet integrad är attatt
marknadsmiss-Ettbedömsmarknadsmisslyckanden vara.

stödintemarknadendefinieraslyckande kan utanattsom
verksamhettillmängdallokera settförmår rättatt enresurser

marknadseko-"perfektadenperspektiv. Isamhälleligti ett
såallokeraprismekanismennomin" klarar att resurserensam

enbartmåletoptimalt ärde används attsätt.ettatt om
med hänsynmöjligteffektivtske såproduktionen ska som

prismekanismenfalldeproduktionsperspektivet. Itillendast
kanfördelningoptimaluppnåklararinte att resursernaaven

korrigeraförmotiveradeingripandenoffentliga attvara
bättre för-uppnådärigenomochmarknadsmisslyckanden en

delning resurserna.av
jordbrukspolitiskadebedömningsvårighet vidEn av

politikenutformningviss"relevans"medlens är att aven
andra fakto-förhandlingsresultat därmycket väl kan ettvara

politikenutformningenochrollockså spelat att avenrer
för-möjligaellerlogiska,heltbehöverdärför inte attvara

jordbrukspolitiksperspektivet.i detklara, snävasett
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utgångspunkter4.1.1 Viktiga allmänna svenska

handelspolitikenallmänna svenska utgångspunkten inomDen
väl-frihandel befrämjande förhar under lång tid varit äratt

världen. bättre marknadstillträdetståndsutvecklingen i Ju är
medtill olika marknader desto bättre kan räkna för-attman

verksamheter i olika länderdelningen till olikaav resurser
handeln bör därförblir. regler verkar begränsandeDe som

möjligt och de regler ändå finns måstesåvara som som
väl.kunna motiveras

proposition. l994/95zl9, den svenskal synenanges
handelspolitiken: Sverige har goda möjligheter iatt samver-
kan frihandelsinriktade EU-länder verka förmed andra en
fortsatt avregleringliberalisering och inom förramen samar-
betet."

jordbrukspolitiken4.1.2 Målen för

Såväl den tidigare svenska jordbrukspolitiken jord-EU:ssom
brukspolitik innehåller målformuleringar produktionensom
storlek. jordbrukarnas inkomster jämfört med andra grupper

priser och kvalitet på livsmedel. olika delarna iDesamt om
dessa målformuleringar kan skifta i inbördes tyngd beroende

mål-på vad upplevs särskilt prioriterat. Till dessasom som
formuleringar mål regional miljö-kommer balans,även om
och produktivitetsmål i varieranderesursmål ut-samt som
sträckning målformuleringarna.konkretiserade iär

Målsättningen produktionens storlek kan ha sinom
produk-grund i eftersträva säkerhet variationer imotatt en

tion och priser världsmarknaden eftersom det kan bedömas

tillförseln livsmedelsärskilt angeläget säkraattsom av
jämfört med flera andra Produktionsmålet kan därförvaror.
ingå säkerhetspolitikens utformning.i vidare ansatsen om
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Inkomstmålet medel för produk-kan uppnåett attvara
tionsmålet. kan medel för på-Inkomstinålet också attettvara

regionalpoli-verka strukturutvecklingen, kanske särskilt i ett
tiskt kan då det finnsperspektiv. Utgångspunkten attvara
regioner hävda sig såväl på jordbruksområ-har svårt attsom
det områden i näringslivet. viss inkomstnivåandra Ensom

ersättningarpriser jordbruksprodukter eller andra kan

upprätthålladärför säkra möjligheternasätt attett attvara
verksamhet område.inom ett

konsumentin-Mål priser och kvalitet på livsmedel ärom
riktade. för produktionsmål och in-Vid givna formuleringar

produktivitetsförbättringarkomstmål påverkanär ettgenom
dellåga till konsumenterna.kunna erbjuda priser Ensätt att

diffe-erbjuda välkvalitetsmål kan kunna ettett attav vara
ökaduppnåsrentierat sortiment livsmedel kan genomsomav

handel.
utformadesdet äldre svenska före 1990I systemet

ändras, givetregler for gränsskyddet skullehur att
visst ochjordbrukarnas kostnader ändrades på Isätt.ettm.m.

Eftersom 1990 årsdessa regler bort.med 1990 års beslut togs
under någon längrepolitik tillämpas i Sverigeinte kom att

medjämförelseinflationstakten låg itid, samtidigt varsom
sinpåkom inte inkomstfrågantiden dessförinnan, sättasatt

hade Sve-beslut.i Sverige efter 1990 års Dessutomspets
GATT-forhandlingarnaförrige gjort åtaganden inom ramen

Inom EUgränsskyddet inte kunde justeras.innebar attsom
verkandeautomatisktvarit såhar inte tillämpats regler som

svenska reglerna.de tidigare beskrivnasom
beslutet jord-övergripande politiskadet svenskaI om

värderades konsument-brukspolitikens inriktning från 1990
och inkomstmålen.till produktions- Ommålet i relationupp

inriktningenden nuvarandedet jämförelse medgörs aven
producentorienterad den ti-betydligtdennaCAP änär mera

beslut.årsdigare politiken i Sverige enligt 1990
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påExempel marknadsmisslyckanden4.2

Syftet med olika jordbrukspolitiska medel kan attsomanges
resursinsatser ska maximeras ide görsnyttan ettav som sam-

hälleligt perspektiv. marknaden klarar stödOm att utan av
regleringar allokera mängd till jordbruket finnsrätt resurser
inga s.k. marknadsmisslyckanden och inga regleringar skulle

således behöva ske.

detta avsnitt redovisas olika tänkbara mark-l något om
nadsmisslyckanden jordbrukssektorn. Därefter frå-inom tas

jordbrukspolitikenmål och medel i Någongan om upp.
rangordning de olika exemplen på marknadsmisslyckan-av
den har inte gjorts.

Stabila priser

På marknader prisoelastiska i synnerhet bådeär ut-som om
budet och efterfrågan oelastisk uppstår lätt prisva-är stora
riationer. prisvariation kan medföra den produce-En attstor
rade kvantiteten på marknad blir lägre vid låg variationänen
eftersom de företag har låg soliditet inte finan-klararsom
sieringen sin verksamhet under perioder med låga priser.av

Är det så produktionen skulle bli högre i situationatt en
med liten prisvariation i situation med prisvaria-än storen
tion, vid genomsnittspris, det möjligt påståär attattsamma
den prisvariationen marknadsmisslyckande.stora ettger
Därför kan det diskuteras ha instrument för Stabiliseringatt

priserna.av

tillräcklig produktionStabil

Närbesläktat med effekter stark prisvariation är att excep-av
förhållanden inträffar påverkar handeln,tionella t.ex.som

i omvärlden eller i fall inomförorsakade krig EU.värstaav
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ochrelativpriserförhållandena kan förändraförändradeDe
riskvärde-snabbt. det såproducerade kvantiteter Om är att

kanoch producenterna,ringen sig mellan EUskiljer staten
kan då finnasmarknadsmisslyckande. Dettala ett enman om

finns församhällsekonomiskt perspektivrisk för det iatt ett
förhållanden" och"normalai sektorn underlite attresurser

reglering.det därför finns behov av

upphov till lägreomvärldenTeknikförändringar i som ger
priser

strukturförändringarupphov tillTeknikförändringar gersom
priser och tek-lägreför omvärldenförsteg attgenomgersom

exempeltillspridas sakta Ettnikförändringar antas oss.
genomfört plöts-haomvärlden kandetta område iär att ett en

självapolitikeller ändrat sinlig teknikförändring attmen
inte har hunnit med i denna process.

falluppstår i dettamarknadsmisslyckandeDet är attsom
oacceptabeltminskaellerproduktionen kan slås sättettut

verksamheten lönsamunder anpassningstiden, är settattmen
etti längre perspektiv.

omvärlden inteteknikförändringar iellerTeknik ärsom
önskvärda hos oss

utanföromvärlden EUteknikförändringar iPlötsliga ärsom
strukturförändring i Eu-framkostnadssänkande kan tvinga en

föränd-inteskäl förkan finnas olikaDet att anammaropa.
användandeexempelvisetiska skälringar, beroende påt.ex.

köttdjur eller medi-uppfödningkönshormoner vid avavav
antibiotika i foder.användandeexempelviscinska skäl av

kostnadssänk-slagetdet härteknikförändringarOm gerav
tillvara, kommerinte böranledningningar någon tasavsom

fram.tvingasstrukturförändring atten
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huvudTill denna kategori kan också föras överatt man
eller produk-viss produktionsforminte atttaget accepterar en

miniminormer. vad frihetska uppfylla vissa t.ex.terna avser
hafrån smittrisk, också produkterna ska vissa mät-attmen

bara egenskaper.
marknadsmisslyckande kan aktualise-formDen somav

fall utsträckning enskildai detta i vilkenärras summan av
individers beteende sammanfaller med samhällets statens,

har tillräckligt högvärderingar.Oin konsumenternaEU:s en
enligtbetalningsvilja för produkter produceradeärsom

"hemortens kollektiva kommer prismekanismennormer" att
fördela till produktionen. Problemtillräckligt med resurser

betalningsviljaLippkommer däremot sådan högre inteom en
visas konsumenterna. oönskad strukturutvecklingEnupp av
kan då komma inträffa.att

Kollektiva nyttigheter

Ett problem marknader med kollektiva nyttigheterpå är att
konsumenterna nyttigheten har svårigheter upprättaattav
avtal med producenterna eftersom konsumenterna mångaär
och dåligt organiserade. det svårt uppskattaDessutom är att
hur betalningsviljan för varje individ.ärstor

Nyttigheterna kan bestå odlingslandskap,öppett.ex. av
biologisk mångfald och bevarande kulturhistoriskt värde-av
fulla miljöer.

Marknadsmisslyckandet består i oreglerad mark-att en
nad har allokera tillräckligt med för till-svårt att attresurser
handahålla tillräckligt kvantitet. Lösningen kan därför blistor

producenterna får offentligamed medel.ersättasatt
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Miljöeffekter

negativt slag. DepositivtsåvälMiljöeffekter kan somvara av
tillförafrämstkan uppnåsmiljöeffekterpositiva är attsom

Negativadär.behandlasnyttigheter ochkategorin kollektiva

utsläpp iverkningarnabeståmiljöeffekter kan vatten avavav
uppnåbekämpningsmedel. Förochnäringsämnen att uren

förhållandeiutsläppacceptabel nivåsynpunktsamhällets
kostnader kanoch andraproduktionentill t.ex.nyttan enav

marknaden.korrigeraravgiftsärskild tas ut som
för mycketbestår iMarknadsmisslyckandet att resurser

ingripande.någotinte skerjordbruket dettillallokeras om

fördelningRegional

förekommadet skaambitionstarkfinnsbl.a. SverigeI atten
ambitionuppnå denna äri hela landet. Ettverksamhet sätt att

områden därijordbrukbedrivamöjligtdet ävengöra attatt
tillräckligttillräcklig förinteintäktsnivånnormaladen attär

sig dit.ska sökaresurser
statenskollektivetsbestår iMarknadsmisslyckandet att

bedrivaviljaindividersenskildaambition högre attänär
områden.vissastöd tillriktatjordbruk utan ett

Skälen4.3

jordbruket.skäl förtänkbaraolikabehandlasavsnittdettaI

livsmedelProducera

Är näringsämnenproduceraenbartjordbruketmedsyftet att
lägstatill denskekanproduktionendenna ske därbör re-

skanyttigheterkollektivaSidoblickarsursâtgången. t.ex.mot
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of-marknadsekonomi kan marknadendå inte Igöras. utanen
isolerat till kort tids-fentliga ingripanden, åtminstone sett ett

medperspektiv, allokera tillräckligt till näringen.resurser
kunnaMotiv för offentliga ingripanden skulle emellertid

inte förmår producera till-marknaden stöd attatt utan envara
exceptionella förhållanden. stödräcklig kvantitet vid Ett

behand-skulle under normala förhållanden överkapacitetge
las nedan under säkerhet.

med speciella egenskaperProducera livsmedel

Livsmedel innehåller speciella egenskaper kan ha ettsom
högre jämfört med dessa saknas,värde egenskaperom an-
tingen kan det detta högre värde också medförså attattvara
konsumenternas betalningsvilja så mycket högre denär att
kan täcka de högre kostnaderna eller konsumenternas ochatt
samhällets betalningsvilja annorlundastatens, EU:s såär att
det kan motiverat stödja den produktion syftarattvara som
till livsmedel med speciella egenskaper. kan ocksåDetatt ge
möjligen produktion livsmedel med speciellaså attvara av
egenskaper kräver resursinsatser understörre en
införandeperiod, resursåtgången väntasatt senaremen
minska. egenskaper kan såväl mätbaraSådana speciella vara

känslomässiga aspekter konsu-mätbara påt.ex. attsom
produkter producerade lokalt.ärmera som

Hämta hem exportvaluta

funktion utnyttjas bytes-grundläggandeExportens är att som
från utlandet kan fram-för kunna skaffamedel att varor som

relativtmed lägre resursinsats åtminstoneställa dessa en
syftar till exportnäring-politiksett. En att uppmuntrasom

kan framståhjälp stimulansinsatser totaltmed settavarna
realistisk perspek-därför inte i längredyr och är sett ettsom
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moti-skulle det däremot kunnaperspektivtiv. kortI ett vara
sig starkapå sikt kanverksamheterstödja växaverat att som

stöd.klara sigoch därmed på sikt utan

Säkerhet

tidsas-har medskäl uppenbartSäkerhetsaspekten är ett som
beredskapsmotivet enligttraditionellapekten Detgöra.att

säkerställatillsyftadesvenska politikenden tidigare attatt
för kunnatill handstillräckligt meddet fanns attresurser

plötsligtlivsmedel detmedförse konsumenterna även om
vissa insatsva-ökad knapphet på någonskulle bli t.ex.resurs,

ror.
kraf-SäkerhetsaspektendimensionEn är att enannan av

kanvariationrisk för sådanellervariation i prisernatig
näringsgrenenmindre tillmedföra det allokerasatt resurser

vidkonstanta ävenprisernavad det skulle göraän varom
pris.genomsnittligasamma

skördevariatio-naturligadenutgångspunktenOm är att
utjämnalagring förkrävsdeti världen så attär stor attnen

ståndtillkommaha svårtmellan denna lagringåren, kan att
tidsvärderingdeneftersomoffentligt stöd räntautan som

sigskiljakanmarknadsräntahar tillämpaprivata aktörer att
samhällets tidsvärdering.från

Sysselsättning

bl.a.:förts framDe ärargument som

alla bör hamöjligtså mångaEtt ärargument att sys-soma.
sysselsättningstillfálleytterligareselsättning eftersom varje

nationalprodukten.bidrag tillpositivtförväntas ettge
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situationeriframhar förts ärEtt attargumentannat som
kanstrukturförändringar,börarbetslöshetmed hög gesom
kraftigundvikas. Enarbetslöshet,till ytterligareupphov

då intejordbruket kansysselsatta iantaletminskning su-av
det kanochlandsbygdenverksamheteri andragas upp

Arbetslöshetenbefolkningsomflyttning tilluppstå tätorter.en
sysselsättninglågbekostnadkan då öka påi tätorter av

blirproblemensocialadå möjligt delandsbygd. Det är att
strukturförändringarnablide skulle behövtvadstörre än om

skulle kunnat undvikas.

materiellakostnader, såvältredjeEtt är attargument somc.
omflyttningkoncentreradtidenisociala, uppstår avgenom en

onödigtillkan upphovindivider. omflyttningDenna ge en
kapitalförstöring.

Regionala motivet

och användningsysselsättningFördelningviss regionalEn av
börmed befolkningenandra motiveraskan attav resurser

då vilkeneller Fråganspridd hela landet EU.inom ärvara
sysselsättning till lägstadennaverksamhet kan genererasom

resursinsats, verksamheter.jordbruk eller andra

Landskapsvärden

landskapsvärdenSvårigheter för konsumenterna att upp-av
konsumentereftersom dessamed producenternaavtal ärrätta

tänkbart det ocksådåligt organiserade. Detochmånga är att
behöverdet inte baraaspekten i detta motivfinns den att vara

formades his-devissa miljöer såbevarafråga att somen om
miljö bevaraframtiden denförtoriskt, även attutan som

skapas idag.
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realkapitalarbete ochRelationen mellan

startstöd och investe-strukturstödden utsträckning t.ex.I
effektrealkapital blirsubventioner tillringsstöd utgörs enav

real-mellan arbete ochfördelningende påverkarstöden attav
till investerings-ellersubventioner tillkapital. Genom räntor
till realkapitaletrabatteller indirektutgiften direkt enges

skulleEmellertidandel realkapital.störreuppmuntrar ensom
abso-inom jordbruketarbetehävdas insatsendet kunna att av

realkapitalettillmed stödetlut kan än utanstörresett vara
jordbrukarnasproduktionen.föreftersom kostnaderna sett ur

blir lägre.perspektiv,

effekterNegativa externa

iproducenternaeffekternegativaInnebörden är attexternaav
medinte behöverproduktionvid beslutsina kalkyler taom

effekter kanSådana"kostnader".effektervissa att pro-vara
konsumenternaEftersomnegativt.miljönbelastarduktionen

möjlighetde inteorganiserade hardåligtochmånga attär
begränsasyftar tillmed producenternaavtal attupprätta som

produktio-risk fördärförfinnsmiljöbelastningen. Det atten
betal-förhållande till konsumenternasiblir för högnen

miljöbelastningen.effekternaningsvilja, inkl. av
kansambandenhurexempelredovisastabelll l ett

tillämpade jord-ochredovisatsskälmellan de ovansomvara
positivtinverkakanmedelmedel. Ombrukspolitiska ett

in-detochmed "71"utmärktsskäl har detta motsattett om
ikanutsträckning medletdenmed "bl".negativt lverkar vara

medutmärktsdettaskäl harneutralt ettgentemotsettstort
"O".

olika medlensvärdera deförsöktabell lI görs attett
börför jordbruk.skäl Detförhållande till olikaiverkningar

bero-utsträckningi vissriktningpilarnas ärunderstrykas att
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nedanförsökförutsättningar. Ettytterligare görsende attav
förutsättningar.sådanaigenom vissa

tillförhållandeneutrala iiVissa medel ettär settstort
verkningar i för-negativaellerpositivade kan haskäl, medan

in-i mycketVerkningarnaskäl.hållande till andra enses
skäl.till respektive Ioch då helt isoleratperspektivskränkt
prakti-samtidigt. Iflera medelanvändsden förspolitik som

effekt i vaddelasvårtdärför mycketken blir det att upp en
medel.vad berormedel ochberor på annatettett somsom

sammanfattande be-möjligtdärför inteDet göraär att en
Kompletteran-räkna och "N"."7|"dömning enbart attgenom

prioriteringarsamhälletskrävsde information om
preferenser.

värdetgrundläggandedenviktig frågaEn är avsynen
resursalloke-avvägningenoch påoffentliga ingripanden av

samhället.verksamheter ioch andraringen mellan jordbruk
mellanresursallokeringeningripandenEtt synsätt motär att

deIbörverksamheterjordbruk andraoch sparsamma.vara
motiveradehandi förstakan defall ingripanden sker vara

ställetieffekter. Omochmed landskapsvärden ut-externa
och stabiltprisstabilitetinterndengångspunkten är attt.ex.

ingripandenoffentligaviktigt, kaninternt utbud mycketär
generellt verkandehand i formmotiverade i första avvara
marknadsreglering.gränsskydd och internmedel i form av

viss strukturvidmakthållaför det viktigtOm tredje är att en
inkomsternariktar sigkan medel starkt mot varasom

motiverade.
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uppfyllelsenmotverkar tillTabell Medel medverkar respektivel avsom
olika skäl förjordbruk.

Medel
di- Sel. Sel. IngaGräns- Intern Kvot Gen.

skatt- off.rektstöd di-skydd regl. erl
rekt- er/av ingri-

gifterstöd pan-
den

Skäl
7l/0 0Erhålla livsmedel N71 N
7l/0 0Erhålla livsmedel med 71

speciella egenskaper
71/0 OhemHämta 71 Nexportva- 71 N

luta
Säkerhet

O 00prisstabilitet N7171-
00 Ostabilt utbud N7171-

Sysselsättning
7l/0Bidrag till national- 7171 N71 N-

produkten
Sociala effekter 71 N71 N71av-

strukturomvandling
0Mindre koncentrerad N7171-

omflyttning
Regionala 071/0motivet 71 N7171

0Landskapsvärden 71 N7171
00Relationen mellan 0 OO 71 71ar-

realkapitalbete och
07l/ONegativa 71externa NN

effekter

"för och kost-blir stor"undvika produktionensyftar här tillKvoter attatt
totalt eller i vissa områden.sam
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islutsatsenharingripandenoffentligamed ingafalletI
till deförhållandeihelt neutralt"medlet"flera blivitfall äratt

kommentareringafalldessaolika skälen. l närmaregörs
mel-prismekanismen,meddå,fördelasnedan. Resurser styrt

verksamhet-andrasidanandrajordbruk och ålan å sidanena

er.
erhållaendastpolitikenförutgångspunkten är attOm

bidramarknadsregleringgränsskydd och internlivsmedel kan

prishöjande. Gene-demåluppfylla dettatill ärattatt genom
bero-hänseende,positivt i dettainverkadirektstöd kanrella

fåmöjlighetenmellankopplingenhur starkpå attende är
direktstödgenerellaDock tordeproduktion.krav påstöd och

pri-stödjerdirektmedelverkningsfullamindre än somvara
totaltocksådirektstöd börSelektiva uppmuntrasettset. en

verkaskatter/avgifter börselektivamedanproduktion,större
produktionen.återhållande på

i frågagjortshar härställningstagandeindirektEtt om
ske inom lan-bördennämligenproduktionen bör ske, attvar

ställningstagande ochindirektadet/EU. Släpper dettaman
tillräckligtallokeraförmårsjälvlitar till marknaden attatt

flestapå delägetsåmed produktionen,till ärsomresurser
produktionoljamedandra områden försörjningt.ex. samt av
onödiga. Omingripandenoffentligaoch kläderbilar blir

helt medallokerasinga offentliga ingripanden görs resurser
ledning prisinstrumentet.av

livsmedelerhållaskälet iställetOm för jordbruk är att
mark-gränsskydd och internmed speciella egenskaper kan

deuppfylla måletbidra tillocksånadsreglering attatt genom
denjustdeutformas såkanprishöjande. Kvoter attär gynnar

med deprodukterframtill fåsyftarproduktion att spe-som
direktstöd gällergenerellaegenskaperna. Förciella samma

direktstöd och skatterSelektivaargumentering som ovan.
livsmedel meddeutformade såförutsätts här att gynnarvara

egenskaperna.efterfrågadede
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Skälet hem isolerat frånhämta exportvaluta utgåratt
möjligheten produktion jordbruksprodukter fåatt genom av
exportvaluta. Någon vidare bedömning export avav om
jordbruksprodukter generelltden bästa lösningen förär att
finansiera importen har inte gjorts.

marknadenPrisstabilitet och stabilt utbud den interna

gränsskydd. intern marknadsreglering och kvoter.gynnas av
negativ inverkan"Medlet" inga offentliga ingripanden har en

isolerad i denpå dessa skäl. Utgångspunkten härävenär me-
denningen bedömningen endast gjorts stabiliteten påatt om

andra sidaninterna marknaden. Många bedömare å attmenar
få positivafriare för jordbruksprodukter skullemarknaden

världsmarknaden. ökadeverkningar for stabiliteten på Den
marknad skulle uppståpriserna på friarestabiliteten hos en

samtidigtpå marknaden ökarantalet aktöreratt somgenom
pekaspå ökar. kan ocksåde kvantiteterna Det attomsatta

påprisstabiliserande ingripandendet finns risk för atten
detfel tidpunkt beroende påmarknaden kan komma vid att

instabilitetenoch därmedtillräcklig informationsaknas att
kan med regleringar.öka

och internperspektiv har gränsskyddisoleratSett i ett
till natio-verkningar för bidragmarknadsreglering positiva

strukturomvand-sociala effekternalprodukten, reducerade av
ifråganSeroch mindre omflyttningling ettmanav personer.

andra näringaremellertid såperspektiv kan detvidare attvara
finnakanarbetskraft inte längredenkan lyckas somsuga upp

faller.jordbruksprodukter Kvoterpriserna påsin utkomst om
kvoteradeinom denresursomflyttninghämmandeverkar

till nationalproduktenbidragetdärför bör effekten påsektorn,
effekter relation tillha positiva iDirektstöd kanbli negativ.

till hållade bidrareftersomsysselsättningsargumentdessa att
härför det finnsförutsättninginkomstnivån En är att enuppe.

produktion.ochkoppling mellan stöd
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landskaps-motivet och motivetregionalaVad gäller det
ha posi-marknadsregleringgränsskydd och internvärden kan

de prishöjande. Kvo-perspektivettiva effekter i ärattsett av
bi-sådant deutformade påförutsätts här sätt attettter vara

fördelningregionalmålsättningardrar till uppfyllaatt omen
direktstöd ska bidragenerellaoch landskapsvärden. För att

ochregional fördelningtill uppfylla målsättningaratt om
möjlig-koppling mellanfinnaslandskapsvärden måste det en

eller boende. Selek-verksamhetheterna erhålla stödet ochatt
här utformadeförutsätts såtiva direktstöd och skatter attvara

målsättningarna.de bidrar uppfyllatill att
rationaliserings-tidigare fördasyftena med denEtt av

för produktionen.kostnaderna Depolitiken sänkaatt me-var
öka kapitalintensiteten.syftetdel användes hade bl.a. attsom

till relatio-de flesta neutralade medel användsAv ärnusom
realkapi-arbete och användningmellan användning avavnen

utformas såoch skatter kan givetvistal. Selektiva direktstöd

påverka fördelning.inriktade dennade specielltäratt mot att
ökaoch marknadsreglering kanGränsskydd intern nega-

ökad urlakningtiva de bidrar tilleffekter t.ex.externa enom
positiva verkningarandra sidan hanärsalter. kan åKvoterav

för kvot utforma-de utformade villkorenså ärär att attom
negativade så ska vidtas för reduceraåtgärder externaattatt

förut-Generella direktstödeffekter cross-compliance.s.k.
produktio-intensiteten iutformade de sänkersåsätts attvara

utforma-förutsättsSelektiva direktstöd och skatter varanen.
ef-negativade så reduceringde externaatt uppmuntrar aven

fekter.

grundläggandedennämndes tidigare kanSom synen an-
ingripanden ellermed offentligatingen attvara vara sparsam

till torde ikommerslutsatsDengenerös.att manmeravara
ef-i fråganavvägninghög grad bero på vilken görs omsom

korri-livsmedel kontra fråganfektivitet i produktionen omav
försökmarknadsmisslyckanden.olika tänkbara Detgering av
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har intekvalitativ.syftar till Detgjorts här rentattsom vara
samhillsperspek-itill sammanvägninggjorts något försök ett

tiv.
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reformer CAPBehov5 avav

tyngd-förskjutninginnebarreform CAP1992 års avenav
sin jord-använder imedelmellan de olika EUpunkten som

uteslutandedess hadebrukspolitik. till EUFram nästan an-
prisstödet infördessidanmedel. Vidprisstödetvänt avsom

viktig stöd-eller djurkopplat till arealdirektstöddå som en
Syftetsänkt prisstöd.kompensation förform. Dessa ges som

marknaden och på såbalansskapa bättremed åtgärden var
överskottsproduktionen. Detförkostnadernabringa nedsätt

förändringen.genomföraförfanns miljöskäläven att
vidreformerade CAP justtillskälet EUviktigasteDet att

förhand-pågåendevarit de dåtorde dock hadenna tidpunkt
motiven förinte framgickdettalingarna i GATT även avom

kompletterandereformen vissainnehöllbeslutet. Dessutom
stödgiv-föråtgärder, såsom möjlighet upprättaatt program

åtgärder.ning till miljöinriktade
fakto-framtid kan följandeavlägseninte alltförInom en

förändringarytterligare CAP:driva fram behov avavrer

istödbegränsningarkrav påNya nästao
förhandlingsrunda i WTO

ochCentral-eventuell utvidgning EUEn motavo
Östeuropa

förändringsviljaInterno

marknadsregle-förändrainneboende viljan inom EUDen att
fördelningändradbudgetläget,ringarna uppkommakan p.g.a.
Tröghetenjordbrukargrupper,mellan olikastödet etc.av

framgällt kommavarit det harinom har dockEU när attstor
och påövergripande frågorbåde itill förändringarkonkreta

detaljnivå.
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enskilda medlemsländerSåväl EU-kommissionen som
EU-kommissionenhar utarbetat förslag till förändringar.

lämnade vitboken under hösten 1995. Bland deden s.k. en-
Danmark harskilda medlemsländerna kan nämnas att t.ex.

mjölkregleringen. börlämnat förslag till förändring Detett av
finns länder med sannolikhetockså påpekas det storatt som

åtgärder.obenägna vidtaär att
Även hur kanförs det diskussion CAPi Sverige omen

EU-positionerförändras. Bl.a. har i sinaLRF antogs avsom
utvecklas.fram förslag till hur CAP kan1996, lagtstämman

kommande WTO-Möjliga effekter5.1 av en

runda

gäller fram till årpåjordbrukets områdeNuvarande UR-avtal

överlägg-löpt ska2000/2001. detta avtal harInnan ut nya
detförra förhandlingarnavid deningar Liksom ärstarta.

frihandelsvänliga länderna kommerdemycket troligt attatt
genomföra förändringar. Enytterligare EUsätta attpress

handelsförhand-fortsattautgångspunkt för demycket viktig
jordbruks-reformlingarna bli USA:si WTO kommer att av

refor-beskrivningföljande avsnittenpolitiken. deI avges en
förhål-överföras påreform kanmotsvarandehursamtmen

landena i EU.

jordbrukspolitiken5.1.1 USA:s reform av

sinförändringgenomförthar under 1996USA våren en av
kon-syftar till öka USA:sFörändringarnajordbrukspolitik.

världsmarknaden.kurrenskraft

position påför bättreförutsättningarskapaFör att en
interna stödet.ned det Detmarknaden har USA ärtrappat

Produktionsbe-avreglering.totalinte fråga någondock om
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liksom bidragbetald träda bortgränsningar i form tasav
produktionen, s.k. deñciencykopplade direkt till payments.

utsträck-fortsättningen stöd iJordbrukarna får i störresom
successivtning frikopplat från produktionen och trap-är som

stödet från enskilda produkterned. frikopplaGenom attpas
förmågadet amerikanska jordbruketsavsikten ökaär attatt

marknadens efterfrågan.produktion eftersnabbt ändra sin
däref-fram till krävsBeslutet gäller för perioden år 2002. Det

fall lä-fortsatt reformering, i återgårbeslut för annatter nya
rådde före reformen.till den situationget som

budgetramen skärsExportbidragssystemet bibehålls men
till mdrned. uppgick exportstöden totalt1994 1,1För ca

har budgeterats till mdrUSD medan de För 1996 0,35ca
använda endastUSD. beräknar för 1996 30USA att ca pro-

medger. Enligt beslutet harden UR-avtaletcent av ram som
kostnader för exportstödetfr.o.m. budgeteratUSA år 2000

WTO-taket.motsvararsom
också finnas kvar villkor-Lånesystemet kommer att men

förändras innebär praktikennågot. Lånesystemet att statenen
viss lägsta prisnivå, dvs. pris-jordbrukarnagaranterar etten

stöd. för perioden kr/Låneprisnivån 1996-2002 65 100är ca
kg för kr/ kg för majs. priser för-och 100 Dessa50 ärvete ca
hållandevis jämfört med de prisnivåer rått på världs-låga som

minskamarknaden kommerde åren. Staten även attsenaste
sitt lagerhållningen.föransvar

förhållandevis liteBudgetmässigt betyder dessa åtgärder
övervägandei relation till hela jordbruksbudgeten. Densatt

nationell livsmedels-delen jordbruksbudgeten utgörs avav
jordbruksbudgeten i för uppgickhjälp. totala USA 1995Den

mdr till livsme-till mdr därav gick 41 USD63 USD, caca
marknadsreglerande åtgärderna kan uppskattasdelshjälp. De

till drygt mdr10 USD.
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Spannmål, m.m.

produkter:följandeomfattarstödetfrikoppladeDet

Veteo
Fodersädo
Ris0
Bomullo

jordbrukarnakrävsstödprogrammetfå delFör attatt ta av
femårs-denårunder någotstödprogramtagit del senasteav

1996-2002periodenperioden, 1991-1995. Programmet avser
arealdenanmälajordbrukarnaför få del måsteoch att ta som

arealfordelninghistorisksåvälpåStödet beräknasska ingå.
bud-detgröda finnshistorisk avkastning. För enresp.som
Stö-totalbeloppet.iför år procentgetram avsom angesresp.

arealhurmed ledningenskilda beräknasdet året stordet av
fri ijordbrukarenanmäldden arealanmäls. För ärärsomsom

året påver-enskildaStödet detutnyttjas.arealenfråga hurom
marknadspri-ändradeellergrödfördelningändradkasinte av

ser.

i USAreformenstöd inomfrikopplatTabell 2 Totalt un-
USDmdrperioden 1996-2002,der

År
5,5701996
5,3851997
5,8001998

5,6031999

5,1302000

4,1302001
4,0082002
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produkt:följandefördelas enligtStödet resp.

%26,26vete
46,22 %majs

5,11 %sorghum
2,16 %korn

%0.15havre
11,63 %bomull

8,47 %ris

Källa: USDA

tillreformgrödoma i USAodlingenuppgickUnder 1996 av
arealungefär dubbet så80 milj. hektar. Det ärär stor somca

stödberättigad i EU.
beräknats tillhar för 1996produkterdessastöd tillEU:s

stöddet USAgångerdetdrygt 14 mdr änär tre sommerecu,

ger.
år i000 USDlyfta 40jordbrukare får inteEn än permer

med lånesyste-kombinationVidfrikopplat stöd.form enav
de fallmaximalt 000 USD. Itill 75beloppet begränsatärmet

stödet begränsat till 210flera företagjordbrukare driver ären
jordbrukaren fåmarknadsstöden kan000 USD. Utöver även

miljö- och regionalstöd.
möjlig areal anmältshar 98,2För 1996 procent somav

de stödbelopp gällerframgårtabell 3stöd. Avmottagare av
och iför 1996 i USA EU.
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spannmålsodlingen i USAtillstödTabell 3 Frikopplade
arealstöd, kr/kg1996, EU:ssamt

Gröda EUUSA

0,54Vete 0,21

Majs "0,06

"Korn 0.07

Havre 0,02 "

Ris 0.40

Källa: USDA

historiskadeni tabell baserasför 3Redovisade belopp EU
tiendmässigagrundas på.arealbidraget Pga.avkastning som

kr/kgomräknat tillarealstödetvärdetskördeökningar har av
spannmål minskat något.

dethektarVid avkastning 2,5 ettton vete gerperen
genomsnittligtjämföras medvilket kanstöd kr/ha,på 500ca

Sverigekr/ha.till li uppgår 2 500arealstöd EU upp-casom
kr/ha.genomsnitt till 2 100går stödet i ca

och jordnötterSocker

sockertillverkarnatilli form låntill sockersektornStödet ges
milj.överstiger 1.5importenindustrin. årDe tonsom

lånettillbakabetalamöjlighetfår producenternasocker att
importenbetalning. årlämna socker äratt somsomgenom

Enbetalaslånet medmilj. måstemindre 1,5än ton pengar.
öre/kgproduceras. 10-15allt sockeravgift tas ut casom
enligtmedavgift höjs 25raffinerat socker. Denna procent

beslut.1996 års

möjlighetenhartill jordnötterför stödInom programmet
till USD/ton.USD/ton 610minskat från 678till lån

i
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Mjölk

hållasyftar tillstödstatligtharmjölk USAFör ett pro-som
Stödetlägsta nivå.vissmjölkducentpriset för är ut-över en

skummjölkspulver.ochköperformat så smör, oststatenatt
period påned understödsystemetmjölkFör trappas en

nedanstående tabell.enligtfyra 1996-1999.år,

mjölkproduktionen i USA underStödpris tillTabell 4
1996-20-02perioden

g USD/cwtStödpris,
10,351996
10,201997
10,051998

9,901999
9,902000-2002

kghundredweight 453592UScwt

Källa: USDA

stödpriser till låne-omvandlasperioden 2000-2002Under ett
beslutatsde takefterExportbidragensystem. somanpassas

område.jordbruketsUR-avtalet påenligt
kr/kg.1,50mjölk i USAStödpriset för motsvarar ca

fjäderfákött iochnötkött, griskött, ärProdukter äggsom
densåledes intepåverkasoreglerade ochprincip genom-av

förda reformen.
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Frikopplade stöd5.1.2

oberoendestöddefinierasstöd kanFrikopplade som gessom
kanStödetprisnivåer.produktionen eller sigas utgöra enav

mängdförhållande till deniprisstödetmotpol till gessom
marknacspriset förkopplas tillochproduceras va-somsom

ran.
förändradi grurdenstöd innebärfrikopplatEtt enmera

traditionella prisstödetjordbruksstödet.utformning Detav
Arealstödenstorle.produktionensknutet tillhar varit direkt

stödetstöd eftersomfrikopplathar delvis haft karaktären av
wkastningsnivå.historiskförhållande tillihar betalats ut en

odlingsareal föraktuellefterdock betalatsStödet har ut en-
för jordbruketföreträdareSverige harskilda grödor år. Iresp.

den verkligasådirektstödenkopplabetonat vikten näraattav
möjligt.produktionen som

medföra flerakanjordbruksstödenfrikopplingEn po-av
sitiva effekter t.ex.:som

kapitaliseringrisk förMindre0
i producenterna iförmarknadsorienteringTydligareo

produktionsgrenarmellan olikavalet
storlekstödetsTydliggörande avo

produktionentilldirektstöd koppladeSåväl prisstöd ten-som
form dyrareproduktionsledet iikapitaliseras inderar att av

Kapi-andra insatsvaror.maskiner ochbyggnader,åkermark,
skr: denhandriskerar i första hostaliseringseffekten att pro-

Nyetable-flexibiliteten.har denduktionsresurs sämstasom
skulle haförsvårasomstruktureringarochringar som arnars

konkurrenskraft.positiva för näringensvarit
form intervention,sida ifrånIngripanden statens ex-av

påverkargränsskydd,produktionskvoter,portbidrag, mm.
sällanhandlar.marknadens aktörer Intekraftigt hur ärmycket
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innebärmarknaden. DetpåaktörenstarkastedenEUstaten
detverksamhet eftersinproducenternasjälvklart att anpassar

exempel hursådant ärutformats. Ettregelverk spann-som
utvecklatsSverige harimjölkproduktionenochmålsodlingen

förtspolitikskiftandedenmedårende tiosenaste som

Spannmål

minskatillsyftadeaktivtinfördes 1987SverigeI system som
Stöd arealjordbrukaretillproduktionen. tog ursomgavs

successivtökadedessaOmfattningenproduktion. programav
1990-talet. 1990 årsIbörjanoch1980-taletunder slutet av

del.centralomställningsprogrammetreform det s.k. envar
varaktigtförengångsersättningdå taJordbrukarna attgavs en

380 000fanns detlivsmedelsproduktion. 1993mark caur
produktion.tagitshektar som ur

vill-dockändradeEU-medlemskapSveriges ansökan om
heltbesluttidigareochspannmålsodlingenför takoren attom

spannmålenförinlösensystemetnedre prisgarantinbort
denanpassningpåbörjadesIställetverkställdes inte. moten

jord-beslutfattadesbl.a.politik gällde i EU, attom gesom
för-iomställningsprogrammetmöjligheterbrukarna att ur

delåterbetalning1996under 1995 och motväg, avav en
ökatharspannmålsarealen återledde tillstödet. Detta att

minskat.hararealenträdadesamtidigt densom
politiskaolikautvecklingenredovisasföljande tabellI av

arealanvändningen.och utvecklingenåtgärder av
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åtgärderpolitiska ochUtvecklingen olikaTabell 5 av
arealanvändningen

å Åtgärd haAreal 1000

Spannmål Träda

0580prisstöd l1986 Enbart
1401 429Träda införs1987 87

Avreglering,1991

omställnings-
196 3401program

380153EU-anpassning påbörjas 11993
omställ-EU-medlemskap,1996

310200avslutas 1ningsprogrammet

ersättning förför vilkenmarkMed träda attgettsavses
förekommaroduktion inte skaP

EU-trädaAvser

Mjölk

utvecklingföljermjölkområdetUtvecklingen på somsamma
fri-infördes1980-taletmittenspannmålsområdet. I ettpå av

mjölkproduktio-minskasyftetmedvilligt tvåprissystem att
produktionsminskandeinnebarbeslutårs1990 att nyanen.

fråganavvecklingsersättning. Närin. bl.a.åtgärder omsattes
eftersomproduktionenaktuell ökadeEU-medlemskap blev

införpositiongodskapaeftersträvadejordbrukarna att en
första året inomUnder detmjölkkvoter.tilldelningen EU:sav

sin landskvot.Sverige inteemellertiduppnådde1995/96,EU,
öka jämförtproduktionenberäknas1996/97kvotåretUnder

färdigställandetförtidpunktenVidmed 1995/96. rappor-av
blirinteproduktionen änstörremycketpekar attten

landskvoten.
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politiskaolikautvecklingenredovisastabellföljandel av
mjölkproduktionen.utvecklingenåtgärder och av

åtgärder ochpolitiskaolikaUtvecklingenTabell 7 av
mjölkproduktionen

Q Åtgärd Mjölk,Q,

mil. kg0001 st
3,58646införsTvå-prissystemet1985
3,42569bortTvå-prissystemet1989 tas
3,13528tillersättningarSärskilda1991

slutarproducenter som
3,29påbörjas 524anpassning1993 EU
3,24487tillämpaskvotsystem1995 EU:s

aprilfr.o.m. 1
3,3uppfylls inteMjölkkvoten1996 ca

1995/96

stödfrikoppladeeffekternaDiskussion avom

får be-jordbrukarnainnebärstödetfrikopplingEn att enav
produktionsgrenarolikamellanväljafrihettydligt större att

börmarknadsregleringar. Dettapåverkan olikautan geav
samhäl-ianvändningtill effektivareupphov resursernaaven

let.
produk-visslämpligtdet dockolika skäl kan attAv vara

områden.bestämdaieller begränsasförekommertion inte
produktionmiljöskäl vissolämpligtkanDet attt.ex. avvara

lagstift-då finnasbörviss region. Detlokaliseras till enen
fel-marknaden för dennapå justerajust siktening atttarsom

resursfördelning.aktiga
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och hög-prisstödetspecielltofta riktats.Kritik har mot
framträ-konsekvenserna intefinansielladeprislinjen, mot att

ifrågasättavarit svårtdärförtydligt. harder Det att sys-nog
informa-tydligtskulle mycketfrikopplat stödEtttemen. ge

detdel skullejordbruketsstöd Förtion vilket ges.somom
skulle angri-stödetrisk förnaturligtvis innebära större atten

enklarebetydligtPrisstöd dockhåll.från olika ettgerpas
emel-överskådligtdetaljregler ochfärre system sommera

kostnad.samhälletsvisarkonkretalertid inte sättsamma
fri-stödformernuvarandeförändringEn ettmot meraav

stödsystem.förändrati grundeninnebärstödkopplat ett
innebär detfrikopplade stödmedHårddrar attsystemetman

prin-något. Iinte produceraersättning förjordbruket attges
förmögcnhetsförlus-ersättning förstödetkancip som enses

DetsvårkanförändringsådanEn acceptera.attter. vara
vissa dragutformningi sinomställningsstödet hadesvenska

kraftigt ifrå-varitmångadet harstöd ochfrikopplatett avav
gasatt.

frikopplat stödutformningenpraktiskaDen ett meraav
bi-bidragsnivå,krävsReglerlösa.svår frågaär att omen

dragsmottagare, krav påskabidragförtidsperiod när ges,

mottagaren, osv.
ställningstagandekrävsbidragsnivånfastställaFör att om

förmögen-prisfall ellerska kompensera,bidragetvad t.ex.
skareglervilkafrågaspeciellt viktighetsförluster. En är som

vidjordbruksfastigheter eller över-försäljningarvidgälla av
bidragetmöjligt knytabrukningsrätten. Detlåtelser är attav

förmåste skapasReglerfastighet.såväl äventill somperson
Huvudregeln börställs bidragsmottagaren.på attde krav vara

påverkas.bidragetförändrasanvändning fårmarkens utan att
dock iitte vissafåri USAtillämpasreglerEnligt de pro-som

tillåtetdet integrönsaker, ochfrukt ochodlas, är attdukter
Enligtjordbruksproduktion.tillmarkenanvända änannat
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ochskogsplanteringmedtillåtetdetreglerna i USA är t.ex.
golfbanor.anläggningträda inte avmen

länderandraReformer i5.1.3

Åtgärder gjortsharWTO-åtagandenaför motatt uppsvara
för-bild vilkaavsnittföljandeandra länder.i Iäven avges en

konkur-viktigasteEU:si någraändringar har gjorts avsom
världsmarknaden.rentländer på

Kanada

jordbrukspolitiken 1991.reformgenomfördeKanada aven
jord-helhetssyn påreformdennaGrundläggande för var en

stöd.produktorienterat Företagenframförbruksföretaget ett
perioderunderutnyttjasförsäkringsskydd kanerbjuds ett som

deltar iJordbrukaremed vikande lönsamhet. systemetsom
uppgår tillbetalar årligen premie netto-procenttre avsomen

Jord-belopp.motsvarandemedbidrarförsäljningen, staten
medel och detpåförmånligbrukarna får ärränta avsattaen

helst.deltagandetfritt avbryta näratt som
produktin-finns detVid sidan detta stöd även meraom

lämnatssubventionerspannmålsområdet harriktade stöd. På
exporthamnar. 1995tillfrån prärienför att transportera varan

produktsubventio-minskagenerelltbeslutades settattom
heltbortspannmålförTransportsubventionerna togsnerna.

kompenseradesoch producenterna engenom
i formlämnatsKompensation har också"engångsbetaliting".

exportgarantier.ochinvesteringsbidragav
fem-underbeslut fattatsmjölkområdet harPå att enom

till producenterna.direktstödenårsperiod avveckla
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Australien

jordbruket relativtinhemskastöd till detAustraliens är sett
inhemsk industri. vissaFörlägre stödet förän varuom-annan

regleringsåtgär-tillämpas dockoch socker,råden, mjölksom
fi-Bidragenför mjölkprodukter.tillämpasder. Exportbidrag

via konsumentpriserna.avgifter betalasnansieras somgenom
beslutadesoch 1995ZeelandStöden har kritiserats Nya attav

perioden fram till år 2000.avvecklas understöden ska

ZeelandNya

liberali-omfattandegenomförde redan 1985ZeelandNya en
skälet tillviktigastejordbrukspolitik.sin Detsering avreg-av

Storbritannienuppstodde svårigheterleringen närsomvar
konkurrenskraftigabliåterEU-medlem.blev För att

jord-tillstödformeravvecklades de flestavärldsmarknaden
avreglering-följduppstodbruket. problemDe en avsomsom

produktdiffcrentieringövervunnits bl.a.delvishar genomen
specielltLatinamerika,marknader.utvecklingoch nyaav
förmarknadZeelands viktigasteBrasilien, har blivit Nya me-

jeriprodukter.

WTOiAlternativa5.1.4 vägar

införsäkerhetmed allWTO-runda står EUInför atten ny
förhardlingsoin-InförCAP.förändringarvidta en nyavnya

antingen inväntarfram,tvådet finnasgång vägar attsynes
gårställas, ellersäkerhet kommerallmedde kravEU attsom

förändringarlämpligainitiativ vidtari förväg ochEU eget
fortsatt neddrag-kanjordbrukspolitiken. Det t.ex. vara enav

tillämpades i 1992modelldenenligtning prisstödet somav
metodenförstnämndadenmedFördelenreformårs CAP.av

förhandlingarnainnanpositionsininte spelatär utatt man
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ställalåta USArisk iockså finnaskandetbörjas attenmen
politiksinreformmed manö-före ärGår EUkraven. aven

för-ipriset USAtilldocktroligen attstörre,verutrymmet en
ytterligare krav.medkommahandling kan

tidigare,redovisadesgenomförde 1992,EU ge-ensom
jordbrukspolitik.sinreformnomgripande gemensammaav

di-ökat inslagprisstöd ochsänktinnebarReformen ett av
kopplat tillförhållandevis hårtdockDirektstödetrektstöd. är

jord-stödet tillförändramöjligproduktionsnivån. En väg att
ytterligareCAP-reformenfördjupa attbruket är att genom

stödnivån. Genomsänkaprodukter ochtill flerautvidga den
på världs-prisnivånsigdåstödprisnivåerEU:s närmaratt

exportbidrags- och interven-minskar behovetmarknaden av
utbudsbegränsandeför olikagällerMotsvarandetionssystem.

kvoter.
defullgörinnebära EUkunnaskulleåtgärderDessa att

förändringar. GenomytterligareGATT-åtagandena utannya
reform kan detför 1992 årsmodellenenligtfortsättaatt vara

neddragningarytterligareförfinnalättare acceptansatt av
kommerprodukter återvissarisk förfinns attstödet. Det att

svårigheter.praktiska Avreformeringundgå storap.g.a.en
heltföredraeventuelltkan detdenna anledning att en nyvara

jordbruket.stödet tillinriktning för
bud-innebär ocksådirektstödtillövergångfortsattEn att

utformningentraditionellaMed denökar.getbelastningen av
finansiering-förståttkonsumenternajordbruket harstödet till

medjämförthögprislinje,livsmedelspriser,högagenomen
Di-varit lägre.regelmässigt harvärldsmarknadspriserna som

omhändertagandeföruppståttenbartkostnader harrekta av
ochprisstödetNedtrappningöverskottskvantitetema. av

övergånginnebärdirektstödviakompensation mot enen
bud-fråndåjordbruket kommertillStödetlågprislinje. att tas

EU-budgeten kom-finansierasBeloppengetmedel. översom
produ-hela denomfattarstödetkraftigt eftersomökaattmer
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utgickbidragför tidigareiställetcerade kvantiteten, attsom
endast for överskottet.

Östeuropautvidgningen5.2

uppståkaneffektergjorts deflertal studier harEtt somav
i Central-tiomed ytterligareutvidgasEU-15 staterattp.g.a.

CÖE-länderxia.Östeuropa, med-kanDessutomoch de s.k.
studier kommerSamtligaifråga för Cypern.lemskap komma

CÖE-län-iproduktionspotentialfram till det finnsatt storen
inom denhämtafinnsde bidragderna. Genom att nuva-som

kraftigtillmöjlighetersåledesrande finns detCAP pro-en
östeuropeiska länderna.duktionsökning i de

CÖE-länderna, sedan denisituationenVid studie överen
jord-de olikaföromvälvningen,politiska och ekonomiska

urskiljas:dragbruksprodukterna kan vissa gemensamma

produktionsminskningKraftigc
Ändrat konsumtionsmönstero
Kraftig minskning exportenavo

ilägre EUPrisnivåer änärsomo
styrkafinansiellmarknaderReglerade utanmeno

innehållGATT-bindningar utano

jordbruksprodukter mins-produktionenundantag harUtan av
CÖE-länderna ekonomiskadenföljdkraftigt ikat avsom en

under 1990-talet. Pro-skettoch politiska omvälvning som
främstaflera faktorer. Depåduktionsminskningen beror orsa-

kerna är:
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samhälletlnstabilitet io
Kraftigt ökad inflationo

kapitalBristo
markpolitikenOsäkerhet omo

Ändrade utrikeshandelförutsättningar föro

isubventioneratstraditionlivsmedel harKonsumtionen avav
CÖE-länderna. konsumtionen iharmed EU-15Jämfört t.ex.

ekono-förhållandevis hög.därför varit Dendessa länder nya
har har tagitssubventionerinneburit dessapolitikenmiska att

livsmedelskonsumtionentillvilket har varit orsakbort, atten
iekonominnedgången iminskat kraftigt. allmännahar Den

konsumtionsminskningen.också bidragit tillländer hardessa

Östeuropa och i EU,livsmedel iTabell 8 Konsumtion av
kg/person

GrisköttNötköttLand Socker
1989 19941989 19941989 1994

Tjeckien 16 52 4640 2448
Slovakien 12 44 3315

44Polen 12 4939 39 18
58Ungern 9 9 85

36 26Lettland 25 27

41EU- 2 21 401 34 34 23

343141 16 1741Sverige

1995Avser

JordbruksverketochEU-kommissionen, EurostatKälla:
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medCÖE-länderna mängdertraditionhar storaexporteratav
dennatveksamtSovjetunionen. Dettill f.d. ärlivsmedel om

villkor,marknadsmässigatillskettha t.ex.handel kan anses
politiskadenEfterviktiga.varitskäl hahandelspolitiskakan

har1990-taletbörjanunderägdeomvälvning avrumsom
tillorsakviktigkraftigt, vilket atthandeln minskat är pro-en

CÖE-länderna.inedduktionen gått
jordbru-det1990-taletbörjantill i mestaFram avvarav

CÖE-länderna medkollektivthelt ägt,i detket i närmaste un-
vanliga.småjordbrukdärSlovenien, ärochPolenfördantag

ihöllsjordbruksprodukter strävan attPriserna på ennere
poli-Efter denlivsmedel.billigamedförse konsumenterna

börjangenomfördes ireformekonomiskaochtiska avsom
priserna.styrningendetaljdel1990-talet släpptes stor avaven

producent-kraftigtprisernaföljdfick tillDetta stegatt men
CÖE-länderna nivåerfortfarande på ärliggerpriserna i som

världs-pålägrefallvissa änoch ilägre i EU-15 t.o.m.än
CÖE-ländernastill dettaförklaring ärmarknaden. En att

kanförklaringarandra attEU:s.lägregränsskydd änär vara
iinstabilitetråderdetkvalitet,produkterna attsämreär enav

leveranser, m.m.
mindreCÖE-länder ellergenomfördesde flestaI meren

denmedsambandjordbruksområdet iavreglering påtotal
1990-talet.börjaniländeri dessaskeddeförändring avsom

förgjortOECDPSE-beräkningarbl.a.framgårDetta somav
harårendeunderUtvecklingenländerna. senastenågra av

CÖE-fall harflerainförts. lharåterregleringargått attmot
pâ-utformningtekniskasiniregleringarinförtländerna som

docksaknarfallflestaderegleringar. Iminner EU:s sys-om
finansiella ärdeeftersombetydelse resursernastörretemen

Ungernvidareexempel kan nämnasbegränsade. Som att un-
kvoter påharPolenochmjölkkvoterinfört1996 har attder

sockerområdet.
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CÖE-länderna UR-avtalet jord-omfattasVissa avav
medlemmarinteoch BulgarienBaltikumbrukets område är

lägregenomgåendelmportskyddet liggerGATT. enav
subventioneradtillMöjligheternaförnivå EU-15. exportän

dessasubventioneradeockså mycket små. Den exportär som
nationellberäknats iUR-avtalet harfått godkänd iländer har

bindningarhar gjort sinaPolenmed undantag förvaluta. som
deltillde åreninflation undersnabbi USD. En storsenaste

ocksåKvantiteternabindningar.värdet dessa ärurgröpt av
tilltagit med sininteharregel små, Ungern exportt.ex.som

exportkvoter.sinaforna Sovjetunionen i
CÖE-länderna ibetydligt lägre EU-liggeriPrisnivån än

CÖE-länderna införpositioniinnebär15. Det är ettatt en
lägebetydligt från detskiljer sigEU-inträdeeventuellt som

Österrike befann sig i inför sitt EU-Finland ochSverige,som
Österrike densituationenochspeciellt Finlandinträde. l var

CÖE-länderna stödnivåernamedjämfört attmotsatta genom
stöd.högre EU:sänvar

CÖE-länderna med i dessmedlemmar i CAPEUBlir nu-
rad olikaupphov tilldet kunnavarande form engesynes

problem, såsom:

CÖE-ländernaÖkat frånproduktionstrycko
CÖE-ländernakonsumtionsminskningar iRisk föro

Ökad för totaltbudgetbelastning EUo
CÖE-ländernasamhällsekonomin iiSnedvridningaro

CÖE-länderna nivåermotsvarandetillstigeriprisernaOm
öka.redovisasproblemskulle dei EU snarastovansomsom

med högmotiverarmarkpriserlägre sä-Kostnadsläget, etc.,
viktigaprisskillnad. Andrarådandehuvuddelenkerhet av

CÖE-län-mellanfinnsskillnaderdefaktorer utgörs somav
utfod-foder ochsammansättningEU-länderna iochderna av
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priserhögrerelativtmedförakan settringsteknik väntassom
ÖE-länderna.ifoderpriserna Cmedjämförtsvinköttpå t.ex.

prisskillna-exempelframgår någratabellföljandeAv
Östeuropa. svåraPrisjämförelserna äroch attmellan EUden

CÖE-länderna bristfälligtfrånprismaterialet äreftersomgöra
CÖE-länder-iekonomiskAllmänvariationenoch är stor. oro

jämfö-ocksåinflationstakt,högbl.a. i görsigvilket yttratna,
relsen svår.

Östeuropa,iländerEU vissaPrisjämförelseTabell 9 -
EU-prisprocent av

SvinköttMjölkLand Vito
854173Polen
996056Ungern

5566Tjeckien
45Litauen
90Lettland
56Estland

1994-995prisförhållandenaAvser

JordbruksverketKälla:

produktionentillleder detkraftigtskulle öka attprisernaOm
CÖE-länderna. produktionspotentialerfinnsDetstimuleras i

åren.deunderutnyttjatshar senasteskäl inteolikaavsom
produktionstekniksåvälkunskapkapital ochBrist på somom

utveck-tillbakahållerfaktorerdockmarknadsföring är som
kapitali-onödigleda tillkunnaskullePrisökningarlingen. en

risktillproduktionsresurseroch andramark samtsering i en
mark-risk försåledesfinnsefterfrågan.dämpad Detför en

ökadförriskdetinnebärEUländer. Föri dessanadsobalans
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olikaredovisathar1Expertgruppför CAP.budgetbelastning
Utfalletutvidgningen.förgjortskostnadsberäkningar va-som

in. Detlagtsförutsättningardeberoendekraftigtrierar som
klarasvårareblirWTO-åtagandena attrisk förocksåfinns att

anledningalldärförfinns attutvidgning. Detvidför EU en
CÖE-länderna övergångsarrangemangfåkommer attattanta

sådanaExempelgenerellt.förändraspolitikeninteom
jordbrukstöd tillEUkanövergångsarrangemang att gervara

utvecklas. Detförländeri dessalivsmedelsindustri attoch
dessainteinnebäraövergångsarrangemangocksåkan gersom

fulltmarknadenden ut.tilltillträdeländer gemensamma
ka-handelnochförädlingsindustrininomFörhållandena
ochproduktionstekniksåvälibristeroftaraktäriseras av

demedjämförelsei störreåtminstonemarknadsföring, sett
svårig-medförakanbrister väntasinom EU. Dessaföretagen

EU-länder.till andraprodukternaheter avsättaatt
CÖE-länderna besvarafåtthar1996Under ensommaren

dessautifrånochEU-kommissionenfrånmängd frågor svar
omdömeavin EUavi.s.k. Isammanställa ettska EU geren

förhandlingarna.införutgångspunktländerna som enom
1997.under vårenkommaberäknasDessa svar

detfrån EUstrategidokumentet togs1995 årsI upp en
CÖE-länderna.anslutningenkringproblematikendel avav

CÖE-länderna berät-skulleregelverkgällandeEnligt varanu
EU-kommissionenarealbidragexportbidrag,tilltigade etc.

enligt 1992priskompensationen,medsyftetbl.a.påpekade att
stödpris-gjordaförjordbrukarnareform,års ersättaattvar

CÖE-ländernas EU-kommissionendelsänlçningar. För anser
iprissänkningarnågrafrågabliinte kommerdet attatt om

intefinnsEU-medlemskap. Deteventuelltsamband med ett
priskompensation. Kompen-tillanledningekonomisknågon

inkomst-omotiveradeskapakunnadessutomskullesation
länder.i dessasocialskapakani sinvilketskillnader, tur oro
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framförtshar åsikterEU-länderBland enskilda t.ex.som
ÖE-länderna detmedges för Cbördirektstöd inte attatt p.g.a.

hardessa länder. Detprisfall inågotinte har varit fråga om
iinföras kvoterskulle behövadetdiskuteratsäven attom

produktionsutvecklingen.håller tillbakadessa länder som
falleller iförsvårarinteviktigt CAPDet värstaär att

CÖE-länderna. sålundabörCAPanslutningförhindrar aven
ochunderlättasanslutningförändras sådantpå sätt attett en

möjlighetverkligländerjordbruket i dessa att ut-att enges
produktions-betydelsentorde innebäravecklas. Detta att av

åtgärder måstemarknadsreglerandeandrakvoter och tonas
bedöma.svårför dennaned. Tidsperspektivet är attprocess

för långtalardessa länderläget iekonomiska över-Det en
skeendet kanpolitiskainstabiliteten i detgångsperiod medan

kan behövaåtgärderanslutning. Vissatala för snabbareen
medlemskap.det beslutaspåbörjas innanäven om

nytillkommande län-Förhållandet demellan5.2.1

derna

Även medkommakande ländermellanförhållandena som
vilka reglerfrågabeaktas. Enmåsteutökning EU ärvid aven

inteländernamellan devid handelgällaska omnyasom
medlemsländerna frånför detillämpasregler börjarEU:s nya

början.första
Cen-frihandelsområden inomnärvarande håller tvåFör

Östeuropa de s.k.område gällerfram.på Ettochtral- växaatt
Polen,första skedet Ungern,det ioch därCEFTA-länderna är
Balti-iområde. OcksåbildarSlovakienTjeckien och ettsom

Estland,frihandelsområde, därlagts förgrundenkum har ett
Litauen ingår.Lettland och
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förändringsvilja5.3 Intern

inriktning-inom EUständigtDiskussioner pågår nära omnog
diskussionerhar dessaOftastCAP.utformningenoch aven

syfteiinförtsharReglerbudgetsituationen.igrundhaft sin
tillfällendessavidmetodvanligkostnaderna.minskaatt en

kvoter.olikaproduktionen typervarit begränsahar avgenom
kommitolika kvotarrangemanghartidendenUnder senaste

i detförändringskedetochalltmerifrågasättas enatt synes
lö-börutbudsproblemenhurfrågagälla ibörsynsätt omsom

kritise-ocksåharbeslutårsi 1992Kompensationsnivånsas.
ochbeslutetmedsambandifastlästesBidragsbeloppenrats.

ändradevidförändringartillmöjlighetför de flesta utanvaror
kombi-imarknadsprisermarknaden. Högapåförutsättningar

kritiktillhar lettkompensationsbetalningar motmednation
1995/96 harUnderöverkompenserats.jordbrukarna haratt

världsmarknadspriserna,de högaberoendeexportskatter,
prishöjningar-dämpaspannmålsområdet förtillämpats att

inom EU.na

lands-konferensårsoch 1996strategidokumentårs1995 om
bygdsutveckling

EU-kommissionenpresenterade rapportUnder 1995 en
relatio-utvecklingförstrategieralternativa"Studier över av

associeradedeochmellan EUjordbruksområdet sta-påner
stater". Rapportendessaanslutningframtidaförterna aven

handlingsalternativ:möjligapresenterade tre

Status quoo
Radikal reformo

reformårs1992Vidareutveckling avo



SOU 1997:51rcffürnzcl C4168 Behov avav

lämpligtdet intefram tillkomEU-kommissionen är attatt
Östeuropa-situation.oförändrad Enupprätthållaförsöka en

Uruguayrundanföljeråtagandenutvidgning samt avsom
dettareform. Skerframdrivaellerförrkommer att ensenare

ochsärskilt svårtdetta bliutvidgningen kommerefter att
kostsamt.

medfördelarEU-kommissionen flerafinnerI rapporten
jordbrukspoli-Utgifterna förreform.radikalgenomföraatt en

blir be-regleringsmekanismenochbetydligt lägreblirtiken
åt-också detalternativ liggerdettaenklare. görstydligt I att

landsbygdsut-ochmiljönberörfrågorskillnad mellan som
ochsocialadockEU-kommissionenvecklingen. attanser

regioner.speciellt i vissabli följden,riskermiljömässiga kan
de förstablirbudgetbelastningenpåpekasDet storäven att

mjölk harsocker ochgenomförd reform. Förefteråren en
mdrkosta 10-15beräknatspriskompensationfullständig ecu

fortsättakanrika ländernaderiskår. En attärannanper
länderna.fattigareskillnad från dejordbruk, tillstödja sitt

tillvägagångssättdetfinnerEU-kommissionen att som
i fort-tillämpasreform bör1992 års ävenstartades genom

fördjupningsåvälskekansättningen. Detta somgenom en
produkter.andratillutvidgninggenom en

och i olikaolikahar påEU-kommissionen sätt samman-
strategidokumen-idragitslinjepå denfortsatthang uppsom

och nötkött.för bl.a. mjölkhar diskuteratsReformförslagtet.
speciellt pålandsbygdsutvecklingFrågan togs enuppom

den deklara-Cork på Irland.i Inovember 1996ikonferens
denbetonadeskonferensenvidtion attantogs gemen-som

verk-eftermåstejordbrukspolitiken nyanpassas ensamma
därrollförhållandevis litenspelarjordbruketdärlighet men

områden.andra Detutvecklas påmåstelandsbygden även
alltläggeribefolkningen Europa störrekonstaterades att nu

kvalitet,vid frågorallmänhet ochilivskvalitetvidvikt om
synnerhet. Ioch fritid iutvecklingpersonligsäkerhet,hälsa,
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denuttalandengjordesdeklarationen att gemensammaom
ochverklighetertillmåstejordbrukspolitiken nyaanpassas

utmaningar:

önskemålochkravKonsumenternaso
handelinternationellinomUtvecklingeno

utvidgningkommandeEUzso

från pris-omläggningendettaföljdSom attanser manaven
ska skaJordbrukssektornfortsätta.till direktstödstöd anpas-

stödjordbrukarnaförhållandenatill de att gesmennyasas
densignalerfår tydligaanpassningsperiodenunder samt om

utvecklingen.framtida
priskompensationdenförväntasdeklarationenI att som

i alltifrågasättsreform CAPmed 1992 årsi samband avgavs
högre grad.

vilkaslutsatsernågradrasvårtdagslägetiDet attär om
politikensfåkommakonferens kan ut-effekter denna att

veckling.

Åtgärder från sidasvensk5.3.1

har Sve-diskuterats,harCAPförändringarbehovetNär avav
Reform-reform.behovföreliggerframfört detrige att av en

kostnader,bl.a. högaskäl,fleraförespråkatsbehovet har av
admi-krånglignäringenkonkurrenskraft irisk för samtsvag
drivitharSverigeexempel kannistration. Som nämnas att

förstödprisnivåernasänkaeffektivaredetlinjen attäratt
justerautbudetförändramedspannmål jämfört attatt genom

trädesprocenten.



1997:50SOUBehov reformer A P70 mav

förutvecklingsvägar CAPAlternativa5.4

Grundalternativ5.4.1

såvälkan förväntasutvecklingdenbakgrund tillMot som
förhuvudalternativframstår tvåomvärldeniinom EU som

förändring CAP:av

internationella kon-stärka densyfteiReform CAP attav
marknadavregleradprincipikurrenskraften en

sannoliktrestriktionertill deAnpassning CAP somnyaav
Östeuropaut-WTO-förhandlingar,kommandeblir följden av

budgetrestriktionervidgning, m.m.

delmöjlighetEUalternativSyftet med l att taär att enavge
budget-handels- ocholikavärldsmarknadväxande utan att

konkurrens-skekandetta. Dettahindrarrestriktioner genom
jordbruket.effektiviseringkraften förbättras avgenom en

mellanprisskillnaden EUkommeralternativ 1Enligt
kommaminskas/utjämnas. Förvärldsmarknaden attoch att

därefter heltochsänkassuccessivtstödpriserdit måste EU:s
in-i denkraftenminskassänks,prisernabort. Genom atttas

exportbidrag,förochmarknadsregleringen systementerna
mindrebliråtgärderavsättningsbefrämjandeochintervention
världs-jämnatsharpriserbetydelsefulla. EU:s motNär ut

marknadsregleringenden internakanmarknadspriserna av-
vecklas.

inom CAP.produktersamtligaomfattareform börEn
helapåsamlat nä-effektivare ettDet att ta greppvarasynes

siktkortkan påproduktvis. Detframframförringen att
skillnad-områden därreformergenomföraenklare attvara

så-små. Envärldsmarknadspriserna ärprisermellan EU:sen



71rcfornver 7.41Behov1907:3SOLJ avav

mellanobalanserinnebärasiktdockstrategi kandan stora

produktområden.olika
jordbruket få kompensa-kanövergångsperiodUnder en

neddrag-prissänkningardedelarför hela ellertion somav
förmotiveratdetinnebärstödpriserna är attningen un-omav

bl.a.kansituationen. Dettatill denanpassningderlätta nyaen
siktpåproduktionsresurserslåmed intemotiveras utatt som

kan lönsamma.vara
modell EUzsdennareform enligt ärmed attFördelen en

växandedelmöjlighetjordbrukssektor att ta av enenges
ochhandelsrestriktionerbegränsasvärldsmarknad attutan av

Östeu-ijordbruketocksåmodell tordebudgetkrav. Denna ge
blivit EU-dessa harutvecklasmöjlighet närävenattropa en

medlemmar.
vissakanlösningdennanackdel med attEn typ varaav

strukturrationali-snabbfår igenomjordbruketdelar enav
mildraskaneffekteroönskadeKraftiga och attsering. genom

med-priskompensationsuccessivt ochåtgärderna in attsätts
övergångsperiod.underdirektstödi form enges av

produktionsininnebär EUAlternativ 2 att p.g.a.anpassar
importtryck. FörökatochGATT-kvoterkrympande att an-

torde detförutsättningarnaefter deproduktionen nyapassa
produktions-minskadeprisstödminskatinnebära såväl som

såsomproduktionsresurser,detinnebärkvoter. praktikenI att
produktion.aktivt måstestallbyggnader,åkermark och tas ur

eftersomkommaipriserna EUsikt kanPå attäven pressas
importtillträde.ökatinnebärWTO-åtagandena

dekontrollerakanEUmodellmed dennaFördelen är att
kravdeuppfyllaförkrävsjordbruket attförändringar somav

till följdframtiden,ställas i ett nyttkommer t.ex.att avsom
successivt ochkan eventu-MinskningarnaWTO-avtal. göras

lämpligt.finnerEUsådantellt på sättettstyras som
utgångs-redan ilösning EUdennaNackdelen med är att

Ökatvärldsmarknaden.tillträde tillminskatläget accepterar
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ytterli-torderegleringsinstrumentandraochkvoterinslag av
EU.inomjordbruketutvecklingenskadakomma att avgare

för EUsvårareblirdär detsituation ännutillledakanDet en
inne-tordelösning ävenpositioner. Dennasinaförsvaraatt

Östeuropa. harKvoterijordbruketförsvårigheterbära som
tilllederbashistorisklågmycketutifrånberäknats pro-en

jordbruk.livskraftigtutvecklablem ettatt
detEnligtstrategier.olikafrånutgåralternativentvåDe

andradetenligtochavregleringstrateginalternativetförsta är
ellerrestriktionerolikatillanpassningstrateginalternativet är
lställaskommer ettsannolikt attbegränsningar upp.som

vilkenisiguttalasvårtdetperspektivlångsiktigt attär om
ilönsamhetsnivångällervadeffekterna,utsträckning t.ex.

fåtordealternativenBådaolika.blikommerjordbruket, att
kommer motinom EUprisnivån atteffekttill anpassasatt

tillämpningskulleMöjligenvärldsmarknadspriserna. pro-av
kunnaperspektivet,kortai detåtminstoneduktionskvoter,

prissänkningar.bromsa
fortsättningenistödsärskilda ävenförutsättaskanDet att

skälregionalpolitiska ärdetdärområdenikommer att avges
Jordbruket ärsysselsättningen.upprätthålla en pro-viktigt att

land-i form öppetnyttigheter,kollektiva t.ex.ducent avav
nyttighetermiljöer. Dessavärdefullakulturhistorisktochskap

stödprogramsärskildamedelmedekonomisktstödjaskan ur
CAP. Enreform1992 årsenligtåtgärderkompletterande av

inkomstnivå kom-tillräckligutsträckningvilkenifråga är en
komp-eller 2alternativ 1resultaterhållas ettatt avsommer

andramiljöstödstöd,regionalpolitiska samtmedletterat
investe-strukturstöd såsomkan finnas,stödformer t.ex.som

vilkenlandsbygdsstöd. I ut-ochstartstödochringsstöd
deutifrånfårtillräcklig avvägasinkomstnivånsträckning är

sektorn.förmålövergripande sätts uppsom
allt-oförändradivaritjordbrukspolitik har settstortEU:s
harJordbrukarnasedan.år40förtillkomst näradesssedan
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ställts iVillkor CAP.utifrån deproduktionsinstyrt som upp
form investeringar i formi uttryck itagits sighar bl.a.Det av

maskiner, djur och kun-byggnadermarkanläggningar,av
förhållandevis långakännetecknasJordbruketskap. av-av

och byggnader,för markanläggningarskrivningstider, såsom

gjorda investeringar.användning föralternativlitensamt
jordbrukspolitikinriktningen EU:sförändring iDen av

förändringar i förut-innebäri det föregåendediskuteratssom
marknadsstödenssänkningför näringen. Ensättningarna av

jordbruket.intäktsnivån i Detsänkatorde kommanivå äratt
med-stödnivån kommerminskningtroligtinte attatt aven

skullevärldsmarknadsprisernahöjningföra så stor somaven
kunnaintäktsxiivå. Föroförändradkrävas för uppnå attatt en

inkomsterjordbrukarnasutvecklingenbedöma av enav
bedömning hurocksåminskning stödnivån krävs avenav

utvecklas.mark,kostnaderna, kanske främst för

grundalternativen5.4.2 Komplettering av

vissaanpassningar, iförskapa rimliga förutsättningarFör att
avveckling,fall föroch i andrafall för företagetutveckling av

kompensation till jordbrukarna.det under medgesbör kunna
såvälkompensationsbetalning lämnatsdessa skälAv har en-

reformvid års1990 1992ligt års svenska reform avsom
arealstöd, delsdelsEnligtCAP. reform1990 års ettettgavs

övergångsperiod.djurbidrag Detundertrappades ensom av
till de jordbrukaredessutom omställningsbidragett somgavs

livsmedelsproduk-ställa tillvaraktigtvalde änannatatt om
stödetfrysningbeslut i GATTsamband medtion. I ett avom

kompensation fördjurbidraginfördesjordbrukettill re-som
samband medupphörde iprishöjningar.beslutade Dessadan

EU-inträdet.
prisstöd i formför sänktkompensationharI EU gettman

något be-nuläget intefinns ioch djurbidrag.arealstöd Detav
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medharKompensationavtrappning. motsva-gettsslut om
sänkts.prisstödet harbelopprande som

kompensationlängetill hurställninginteGruppen tar
utgå. Gruppenskastödenbeloppvilkaeller med tarska ges

avtrappningeventuelltill hurställninghellersålunda inte en
Litformas.kanstödetav

WTO-förhand-kommandeobserverasbör ocksåDet att
fritt utfor-möjligheternairestriktionerinnebära attkanlingar

stödforiner.sådanama
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medlenjordbrukspolitiska6 De

gemensammajordbrukspolitikenför denuppnå målenFör att
marknadsreglerande medelhuvudsakinom har i använts.EU

Dessa är:

Gränsskyddo
marknadsregleringInterno

Direktstödo

tonadesprisstödets betydelseCAP-reformen innebar1992 att
produktionsmedlet,tilltill för stöd direkt knutnaned förmån

formdock inte någonharoch djurbidrag.arealstöd EU av
marknadsrelate-dehelt stöd. Vid sidanfrikopplade meraav

regionalstöd.ochfinns det också struktur-rade stöden
målstruktur-förändringarde krav påbakgrundMot avav

tillgäng-hurställs börför CAP görasöversyn avenen som
kan berokravsituationen. Dessaliga i denmedel nyapassar

pa:

förhandlingsrunda i WTONyo
Östeuropautvidgning0

förändringsviljaInterno

vilardirektivenenligtför detInom ossansvar somramen
Föränd-åtgärdernamarknadsreglerandeendast detas upp.

behandlasmiljöpolitikochberör regional-ringar av ex-som
miljönsåvälEffekter uppkommerpertgrupp somsom

behand-marknadsregleringenistrukturen ändringarpå p.g.a.
las givetvis i denna rapport.
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Gränsskydd6.1

gällandenulägetigränsskydd begränsasNivån EU av:s
gällandeförområde. InomjordbruketsUR-avtal ramen

till årframplanenligtskenedtrappningaravtal ska
importavgifterrörligaprodukter harde flesta2000/2001. F ör

leddekonstruktiontekniskaAvtaletstullar.fastamedersatts
gränsskyddsnivån,sänkningardramatiskatill någrainte av

träddeavtaletgränsskyddet närprodukterför vissa t.o.m.steg
kraft.i

gränsskyddetharEU-marknaden störstpåprisnivånFör
förellerunderskottdet råderdärprodukterbetydelse för de

produk-dessaPrisnivånexportsubventioner.vilka det ges
EU-Prisernagränsskyddsnivån.direktpåverkaster av

kaninteöverskottharprodukterförmarknaden av-somsom
nedtryckasexportbidrag kommer mothjälpmed attsättas av

dessavärldsmarknaden. Förråderprisnivåden pro-som
Prisernaroll.inte någongränsskyddetsåledesspelardukter

råderjämvikttills dessned attkommerinom EU att pressas
det blir lönsamtellerhemmamarknaden exportera.attpå att

fastliggertullartillämpasprodukterflestadeFör som
dock EUharmelassspannmål, ris ochhelt år. Förunder ett

liggerförutsatttulluttag,rörligt atttillämpafått ett manmera
normalttullenändrasspannmåltullen. Förden fastaunder

änd-kanprisvariationervidmånad,två gånger storamenper
specialprodukter,olikadagligen. Importskeringar somav

nedsättninghögproteinveteochmaltkorn extra avt.ex. ges
tullen.

im-innebärgränsskyddfast atttillövergångEn ett mera
marknad-påkonkurreramöjligheterfår attstörreportörerna

tidspe-längreundergränsskyddsnivåerOförändrade enen.
då importentidpunkter ärfinnamöjligheterriod attstörreger

importavgifternarörligadejämförtkonkurrenskraftig, som
harflestadedag. FörVarjeändraskundeför vissa varorvaror
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omöjlig-praktikenöverskydd ifortfarandedockEU ett som
Ökat importkvoteiolikamarknadstillträdeimport.gör genom

import.har dock ökat EU:s
har inneburitbilaterala avtalolikaUR-avtalet liksom att

förmånskvoter.olika Kvoternaraddet har öppnats upp en
vilkenvillkor. Iske tillfårinnebär importatt gynnsammare

naturligtvisvilketimportkvoter utnyttjas.omfattning ärsom
följdtillLippkommaeffekter skaavgörande för någraatt av

huvudsakligen på:berorimportkvoterna,

världsmarknadsprismellan EU-pris ochSkillnadeno
ochefterfrågeelasticiteten inom EUsamt

exportländernaiutbudselasticiteten

Tullnedsättningo
ansökakraven förTillgängligheten atto

eller di-möjligaprodukterna från deKvaliteteno
exportländernarekt angivna

Transportkostnadero

studie import- ocheffekternaJordbruksverket har i aven av
import-visatexportkvoter handelsledeti mottagarnaatt av

miljardbe-åtnjutandekommer ikvoterna årligeninom EU av
motprestation.lopp egentlignågonutan

1 ochimport-Effekter1996:13Jordbruksverkets rapport av
handelsledet.exportkvoter i
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marknadsreglering6.2 Intern

här:marknadsreglering inrymsinternbegreppetI

Interventiono
lagringPrivato

Exportbidragc
Pristilläggo

åtgärderKonsumtionsstitnulerandeo
Produktionskvotero

tillmedel syftardennainom attåtgärderSamtliga grupp av
marknaden.den internapåprisernastabiliserastödja och

kvanti-salufördahela denprincipiomfattarmedlenVissa av
delar.endast mindreomfattarmedelmedan andrateten

Intervention

markna-variationer påutjämnainterventionmedSyftet är att
mindreellerochundanföraskanprodukterden att mergenom

olika förreglernaUtformningen ärtillfälligt i lager.läggas av
interventionbetydelsenvilketprodukterolika gör att va-av

mycketspannmålför ärinterventionssystemet ettrierar. t.ex.
spannmåls-för helaprisgolvkraftfullt medel utgör ettsom

möjlighet tillocksåfinns detsockeromrâdetmarknaden. På
nötköttpraktiken. Förinte iutnyttjasdenintervention men

mark-ininterventionssystemet närgårmjölkprodukteroch
in-regel omfattarnivåer. Somvissafaller undernadspriserna

begränsade kvantiteter.endastterventionsuppköpen
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Privat lagring

såinterventionförenklad form sättlagringPrivat är aven
före-lagringPrivatinte köpermyndighetenatt varan.upp

produkter.animaliskaenbart förkommer

Exportbidrag

marknadensinhemskastödja densyftar tillExportbidrag att
flera produkteröverskott. För ärmedi situationerprisnivå ex-

Ex-parallellainterventionochportbidrag system.att somse
anbudssystem. Export-fastställs oftaportstödens nivå genom

interven-flexiblagenerellt änkanbidragen sägas meravara
förhållandenaändrasenklareeftersom villkoren närtion är att

förändras.

Pristillägg

gränsskydd till-saknardelvisellerheltprodukter därFör EU
Syf-marknadspriserna.tilltillägglämpar därEU system ges

med prisnivå,vissodlarnatillförsäkra ut-stödet är atttet en
förintetillämpasPristilläggbetala.marknaden kanvadöver

Exempelprodukterna.betydandenågon de pro-av mera
bomull.ochtobakvallfrö,tillämpasdärdukter ärsystemet

förädlingsledet.odlarledetsåvälPrisstödet kan i somges

åtgärderKonsumtionsstimulerande

efterfråganökaföråtgärderKonsumtionsstimulerande attges
prisnivånhållaSyftetmarknad.internapå ärEUzs att uppe

påtillämpasåtgärderefterfrågan.öka Denna typatt avgenom
mjölkområ-insatsersådanaområden. vanligMestflera är

jord-användningvidkaraktärStöddet. avgesav samma
åtgärderindustrin. Dessatekniska ärdeninombruksråvaror
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omfattar be-eftersom deförhållandevis liten betydelseav
gränsade kvantiteter.

Produktionsbegrränsningar

utbudethålla tillbakasyftar tillProduktionsbegränsningar att
produktions-praktiken harkan lyftas.varigenom prisnivån l

utbudskvoter.begränsningarna ofta formen av
och underutnyttjat medelalltmerahar blivitKvoter ett

potatisstärkelsebl.a.införts förde har sådanaårensenaste
detSyftetstödberättigad areal.kvoteringoch ris är attav

producerabärighet iekonomiskinte ska finnas någon att
produktervissakvoten medger. Förkvantitet vadstörre än

produktionensåutformadeför mjölk reglernaär attsom
andrakvoterna.tillbaka Föreffektivt hållsmycket genom

eftersomreglerna mildaresocker.produkter. för ärt.ex.som
docktill tredje land,möjligtdet utanär exporteraatt varan

Även spannmåltillämpas förexportbidrag. det system som
bidragsberätti-denkvotering eftersomkan betraktas som en

läggajordbrukarna måstebegränsad ochgande arealen är att
för få arealstöd.i trädaviss del marken atten av

såle-produktionen,syftar tillKvoterna, att styra gersom
vik-Envidmakthålla prisnivå inom EU.des möjlighet att en

konkurrensenproduktionskvoternamedtig nackdel är att
medlems-såväl inomminskarproducentermellan olika ett

värdemedlemsländerna. Detmellan de olikaland somsom
har,produktionskvotinomrättighet produceraatt enen

hållsstrukturrationaliseringkonkurrensbetingadmedför att en
inom riskerarproduktionen EUmedför ocksåtillbaka. Det att

förändring i kon-skertakt med deninte utvecklas iatt som
produk-tions-världsmarknaden. Förpåkurrentländerna att

inhemska producenternaför deeffektivakvoterna ska vara
gränsskyddhögtkrävassikt dessutomtorde det på ett som

importkonkurrens.håller undan
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6.2.1 förändringar inom den internaBehov av
följdmarknadsregleringen till av

WTOkommande förhandlingar inom

Möjligheterna stödja jordbruksproduktionen internatt genom
exportstöd och kvo-marknadsreglering. såsom intervention.

påtagliga harhar begränsats UR-avtalet. Detter. mestgenom
hittills varit de begränsningar finns för lämnaatt export-som
bidrag. spannmålsområdet har inneburitreform bl.a.EU:s

åtgärder vadinte har behövt vidta ytterligareEU någraatt
gäller den ntarknadsregleringen.interna

torde åter kommainterna marknadsregleringarEU:s att
ifrågasättas de frihandelsvänliga länderna i WTO-nästaav
runda. torde innebära stödpriserna kanl praktiken det att
komma minskas betydel-sänkas ytterligare och så sättatt

intervention slutmålet för bliroch exportstöd. Om EUsen av
helt åtgärderna kommeravskaffa de marknadsreglerandeatt

jordbruket livsmedeli egenskap producent att styras avav av
konsumenternas producenternaval, inom och FörEU.utom
kan Ökat innebära prisernainslag marknadsekonomiett attav
blir börexportbidrageninstabila. Borttagande t.ex.mera av
leda finnstill stiger och detvärldsmarknadspriserna attatt en
möjlighet utjämna skillnadernatill marknaden själv kanatt
mellan tyd-exempelEU-priserna och VM-priserna. Ett som
ligt belyser Chicago-börsendetta spannmålsprisernaär att

beslutarEU-kommissionenpå de exportbidragreagerar som
utökad.lordbrukarna bl.a.har också möjligheterom. genom

förhållanden. fram-kontraktsodling skapa stabilare Dettaatt
reform imöjlighet i samband med 1990 årsfördes som en

Sverige.
betydelsen denAlternativet för till reduceraEU att av

hårdare produk-interna marknadsregleringen införa alltär att
nuvarandeuppfylla såvältionsbegränsningar i syfte att som
innebärakommande WTO-åtaganden. skulleDet attt.ex. en
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mjölkkvo-ochträdailäggasmarken måsteandel attstörre av
livs-ställning exportörreduceras. EUmåste avterna som:s

bli alltsamtidigtskullevärldsmarknadenmedel på svagare.
riskinnebäraocksåskulleställningstagande storsådantEtt en

i jord-produktionsstrukturocheffektivitetför allt sämreen
bruket.

lösaför EUOmöjligtbli över-detkan attframtidenI
jord-vidsubventionerskottsproblematiken export avgenom

kommakanWffO-åtagandena sätta stoppbruksprodukter. att
östutvidgningenkanDessutomsubventioneradför geexport.

angripadärförmåstebudgetbelastning. EUtillupphov storen
produktionsmedel inteundanföraproblemet att omgenom

skekanDet atttillräckligt lönsam.blir t.ex. genomexporten
slaktas. Iavelsdjurochskogsmarktillöverförsåkermark

viktigSverigeireformlivsmedelspolitiska1990 års var en
produktion. lskullevaraktigtmarkutgångspunkt tasatt ur

markendäremotsågreform 1992EU:s pro-som enman
sikt.påvärd bevaravälduktionsresurs att

Direktstöd6.3

marknads-förinomEUdirektstödDe ramenges avsom nu
neddragningarförkompenseraavseddaregleringarna är att av

till denkopplademindreellerbidragstödpriser. Dessa är mer
kompensationsbidragensharHittillsproduktionen.aktuella

stödpriserna.gjortsharsänkningardenivå motsvarat avsom
nivå-någongjortsdet inteharprodukternade flestaFör av

världsmarknadspriser.ändradeviddirektstödenjustering av
stöd igodkända UR-av-betraktadesarealstödEU som:s

docktordepolitiksin sättaförändringtalet. USA:s pressav
säkerhet kommamedtorde attstöd och det störstaEU:s

produktionsneutrala. Istödenkrav påställas görs enatt mera
alltmarknadsregleringeninomstödendärsituation ges
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skaifrågasättas EUkan detmindre göra storutrymme enom
framtidenanvänds. ldirektstödomläggning de som nuav

miljöskäl och dåochregional-behövasdirektstöden avsynes
vidtar.jordbruketåtgärderspeciellatillkopplade somvara

produktionen iintemarknadsbalansen fårpåverkainteFör att
konkurreraregionalstödochfår miljö-områdende utsom

stöd.inte får någotjordbruketområden där
direktstödframförts dedetsammanhang harvissaI att

kopplas tillskaprisstödetförinom att pro-ges ramensom
uppfylla vissavisstduktionen ska bedrivas sätt. t.ex.ett
koppling harsådanförskälmiljökrav". Som göraatt en
miljölagstift-nuvarandefå densvårtdet är attangetts att

uteslutaintegår dockeffektivt.fungera Detningen att attatt
miljökopplingförslagetbakomverkliga skäletdet är att en

efterleva vidarestöden kan nästamotiverakan ävenatt
så-införatveksamtdärförWTO-runda. Det att envarasynes

marknadsreg-inomstödenbakgrundkopplingdan attmot av
Mil-miljöskäl.bortkunna gåleringen inte skulle att ta pga.

medelmeduppfyllassåledesbörjömål eftersträvas somsom
regionalstödmål. Miljö- ochtill dessadirekt anknytninghar

dennaförutformatsde måluppnåbör direkt för att somges
politik.

direktstödendifferentieraockså diskuteratsDet har att
deframförsmåjordbrukensådant de större.sätt attett gynnas

långtgåendefannsMacSharry-planen.Inför reform,1992 års
maximal areal.viss ltillarealstödenplaner begränsapå att en
långtgående åt-likadet inteblevslutliga reformbeslutetdet

dockslipperproduktionlitenjordbrukare med attgärder,
motsvarande 92mindreodlingeni trädamarklägga änärom

riktigtdetemellertid diskuteraskanspannmål. ärDetton om
jordbrukStöd till småframföratt annan.enen gruppgynna

konkur-intebevarasförtagsstrukturleda till ärkan att som
odlings-förvärden,andraStöd förrenskraftig. öppett.ex.
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marknadsregle-landskap. bör på sätt änersättas annat genom
ringen.

Beslutsordning6.4

åtgärderna inomfinansieradekollektivtdeminskningEn av
intervention,ochexportbidragsåsommarknadsregleringen.

åtgärdermellan derelationen ärförändrakommer att som
endast delvisåtgärdermed degemensammajämförthelt som

Miljö-medel.medfinansieradeeller inte alls är gemensamma
beslutbetydligtidagregionalpolitikenoch styrs genommer

marknadsregleringarna.medjämförtpå nationell nivå
blirframtidenbehovet ifråga hurEn att stramastort av

regeltillämp-ilikformighetför fåreglerna störreatt enupp
fåi framtidenuppgift kanEU-kommissionensningen. mera

iåtgärdermedlemsländernastillsynhakaraktären överattav
fårintestödprogram störadeden meningen upprättasatt som

utsträckningdenmedlemsländerna. lmellankonkurrensen
medelske medfinansiering kommer att gemensammasom

medlenha intresseocksågivetvis EUkommer attatt ett av
används effektivt.
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Effekter for intressenterna7 av

alternativa utvecklingar CAPav

effekternakapitel och genomgångI 7 8 närmaregörs aven av
utvecklingende alternativa strategier ställts förbåda som upp

avsnittCAP. 5.4.av se

konkurrenskraftenReform i syfte stärkaCAP attavo
princip avreglerad marknadpå ien

restriktionerAnpassning CAP till de somnyaavo
sannolikt blir följden kommande WTO-av

Östeuropautvidgning, budget-förhandlingar,
restriktioner m.m.

kapitelEffekterna studeras i detta ochför olika intressenter

kapiteleffekterna produktionsgrenar studeras iför olika
skattebetalarnaEffekterna förbeskrivs här konsumenterna,

samhällsnivåoch effekterna påproducenterna. analysEn av
bli fullstän-måste Skall analysenomfatta dessa intressenter.

läggasdig bör för regional balans, miljöockså effekter m.m.
utanför området förtill. Effekter slag liggerdetta senareav

denna rapport.
från de grundalterna-konstaterats utgårDe effekter som

iavgörande betydelse för styrkantiv redovisas Avsom ovan.
i vilken utsträckning det kommereffekter givetvisdessa är att

givetviskompensationsbetalningar. Vidare detförekomma är
be-utsträckning det kommerbetydelsefullt i vilkenockså att

och avgifterför kollektiva nyttigheterbetalningarslutas om
effekter.för negativaför korrigera externaatt
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för konsumenternaEffekterl

fokusikonsumentmåletdärreformering sättsEn CAP merav
praktikenIför konsumenterna.tillprincipielltär nyttarent

blibörPrisfalletlivsmedel.påfallande priserbör den leda till
kommit i ba-harmarknadernainnaninledningsskedetistörst

visadeavregleringensvenskadenErfarenheterna frånlans. att
refor-ochkändaåtgärderna blevprisfallen ägde närnärrum

Ge-redananpassningarnakraft hadeträdde i ägt rum.men
kostnaderrenodlas kommerjordbruketstödet tillatt somnom

skattebeta-tillflyttaslivsmedelsprisernavia övertas utnu
livsmedelskonsumenterna.förlarna vilket positivtär

livsmedelför olikabetalarpriser konsumenternaDe som
ochlivsmedelsindustrimarginalerdeberoendeär somav

dedraskall kunnahandel Om konsumenterna nyttaut.tar av
råvaruledet krävsiuppståkan kommaprissänkningar attsom
leden såefterföljandedeifungerande konkurrens att omo-en

uppstå.inte kanmarginalförstärkningartiverade
Ökat såvälkonkurrensökadberoendeutbud varorav

tillocksåvärldsmarknaden börinom EU nyttavarasom
för konsumenterna.

risk fördärförfinns detregleringnuvarandeBibehålls en
avreglering.medblir högrekonsumentpriserna änatt en

skattebetalarnaEffekter för7.2

skattebetalarna ökaInitialt kommer belastningen att p.g.a.
stödet flyttasförKostnadernareformeringen överCAP.av

skatte-skattebetalarna. Förtilllivsmedelskonsumenternafrån
medjämförtkostnadernainledningsvisbetalarna ökar nuva-
Skattebeta-öka.kommerdirektstödenrande situation attom

kost-överskottsproduktionenlarna slipper finansiera genom
tordedettaintervention,nader för exportbidrag, mm., men
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utveckling blevväl ökade direktstöd. Dennaän tas utmer av
fördel dock kost-följden års reform.också 1992 En är attav

mycketjordbruket tydliggörsnaderna för stödet till mera
med nuvarande situation.jämfört

heltför stöden finansieras delsFinansiella utgifter över

budget. Utgifter fördels delvisbudget. EU:sEU:s över ex-
budget.bekostas heltportbidrag och intervention EU:söver

och djurbidra-de generella areal-På finansierassättsamma
delvisfinansieras däremotMiljö- och regionalstöd övergen.

medlemsländer.respektivebudget och delvisEU:s av
nationellautgifter dels deFinansieringen ökade överav

ökadebudget kan medförastatsbudgetarna, dels EU:söver
samhälleligtisnedvridningar, kostnadenvarigenom sett ett

själva utbetalningen.perspektiv blir högre än

Effekter för producenterna7.3

UR-avtalgällandeJordbruket infor vägval. Nui stårEU ett
möjlighetertillämpningen innebär EU:soch CAP attattav

tillåta viss import,producera tvingasminskar. Dels EU att en
begränsade.alltdels blir möjligheterna exporteraatt mer

Även redu-oförändrad tvingas EUlåter CAPEU attom vara
andra alternativetsin jordbruksproduktion. Det är attcera

ochförhandlingar inom WTOoffensivt tasätt mötaett nya
världsmarknaden.kampen övrigamed de exportörernaupp

tillnaturligtvis också leda EUsådant handlande kanEtt att
världsmarknadenmarknader såväl påtvingas att somge upp

möjlighe-dockhemmamarknaden.på Detta sätt att agera ger
andraoch utvecklas.jordbruket överleva Denför t.o.m.ter att

krympa.endast till sektorn måsteledervägen att
skulle kunna fördel-perspektiv detkortsiktigtI ett vara

ioförändrad möjligt. Settmed politik såaktigt är somen som
annorlunda ef-emellertid utfallet bliperspektiv kanlängreett
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neddragningarframtvingaWTO-avtal kannytttersom ett nya
Även Central- ochmedlemsländer iproduktionen. nyaav

utveckling.likartadkan medföraOsteuropa en
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produktions-för olikaEffekter8

alternativaolikagrenar av

utvecklingar CAPav

hurgenomgångproduktavsnitt börjar medVarje resp.aven
konse-Därefterutformas.alternativ tekniskt kan görs en

föri sin helhet. delsdels föreffekterna EUkvensanalys av
prisföränd-belysabl.a. sikteSverige. Analysen atttar

effekter,regionalaproduktionsförändringar,ringar, m.m.
mål ochuppnå regionalasyftar tillstödSärskilda attsom

alternativentvågenomgång. Dei dennamiljömål intetas upp
emellertiddirektstöd. börDetmed generellakan kompletteras

WTO-förhandlingar kan innebärakommandeobserveras att
stödfor-sådanafritt utformamöjligheternarestriktioner i att

mer.

Följande produkter tas upp:
Avsnitt

8.1Spannmål
8.2Oljeväxter
8.3Socker
8.4Mjölk
8.5Nötkött
8.6fjäderfä ochGriskött, ägg
8.7och grönsakerFrukt
8.8livsmedelBearbetade

Övriga 8.9produkter
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Spannmål8.1

detoch trädaproteingrödorSpannmål inkl. oljeväxter, är

budget. Reformen CAPvaruområdet ienskilt EU:styngsta av
ökade forbudgetutgifternaår betydde EU1992 överatt :s
resultatetspannmål blevprissänkning påspannmål. Den som

tillanimalieproduktionenkommitreformen har nytta ge-av
lägre foderpriser.nom

reformeringsarbetet påfortsättaviktigt skälEtt att
budgetkostnaderna ochspannmålsområdet de högaär pro-

olje-ProblematikenWTO-åtagandena.blem med klaraatt
i avsnittväxtområdet 8.2.separattas upp

ReformAlternativ 1

spannmålsomrâ-målsättningen påEnligt alternativ 1 attantas
mellan prisnivån i ochutjämning EUdet blir det skeratt en

interventions-världsmarknaden. kan uppnåsDet attgenom
världsmarknadsprisnivå forpriset successivt sänks ned mot

interventionspriset nårsedan helt bort. Genom atttasatt
exportbidrag bortbehovetvärldsmarknadsprisnivå faller av

marknadsregle-den internaliksom övriga åtgärder inom

förmögenhetseffekter kandramatiskaringen. undvikaFör att
kompensationdirektstöd ske.kompensation i form Dennaav

syfte skapaanpassningsperiod.bör under l atttrappas enav
kompensationsbeloppenjordbrukarna börklara villkor för

kompensationenperioden. tekniskt börbeslutas för hela Rent
nuvarandeliknar dettill jordbrukarna på sättett somges

systemet.

frikoppladeReform med stödAlternativ bl

jord-kompensationen tillvariant alternativ kanpå 1Som en
frikopplat stöd.bruket i form ettavges
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frikopplade stödenför devaltslösningtekniskaDen som
arealbidragssystem.medlikheter EU:si vissaUSA har

med arealstödsedan 1993/94tillämpasI EU systemett
träda. Bidragetochproteingrödorspannmål, oljeväxter,till

aktuell areal detavkastningsnivå ochhistoriskbaseras på
det inte någonspannmålsöks.för vilket bidrag Förår görs

prisutvecklingen. EU:stillhänsynmedjustering bidragetav
frikopplad eftersomdeltillsåledesbidragmetod äratt enge
avkastningsföränd-pris- ochförinte justerarinte manman

svårt bytaspecielltintedetringar. teknisktRent attvarasynes
skulleJordbrukarnamotsvarande det i USA.till systemett

grödfördelningenenligtarealstödetfrikoppladefå dett.ex.
Jordbrukarnatidsperiod.vissmedeltal förföretaget ett ensom

påverkas.stödetfrittarealen heltkan därefter använda attutan
möjligtdetreglerlagt inSåväl harEU USA gör attsomsom

valt begränsaharEUbegränsa stödutbetalningarna. I attman
areal, basarea-bidragsberättigandestödet i form högstaav en

budgetbegränsningar.len, medan i harUSA satt uppman

Exempel:

enligtkonstruerasstöd kunnafrikopplatSverige skulleFör ett
följande:

986-1 990:Genomsnittlig avkastningsnivå l

spannmål t/ha4,02-
vattenhaltoljeväxter t/ha 18 %2,25-

hamilj.Maximalt 1,737Areal:
enskilda fö-på defördelningGenomsnittligGrödfördelning:

1995-1996retagen

påfungerarfrikopplathurföljande visasdetI systemett
1997.fr.o.m.tillämpasföretagsnivâ och systemet antasatt

helaförgenomsnittettillharavkastningsnivåFöretagets satts
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oförändrad mellan 1996exempletiBidragsnivånlandet. är
och 1997.

GenomsnittEOdling, ;92ha
708Spannmål 6
15lOljeväxter 2
151Träda 2

1001010Summa

för frikopplat stödGrund

modell, krnuvarandeBidrag enligt

L996122
173 000000Spannmål 130

41 000000Oljeväxter 82
31 000000räda 63T

000000 245275Summa

stöd:med frikopplatUtfall 1997

stödrikopplataktisk odling, FF
bidrag, krgrund, ham

00015270Spannmål 80
61 00015Oljeväxter 15

0004715Träda 5
000100 260100Summa

arealstöd medjordbrukarens ökarexemplet framgårAv att
valts för 1997. Omgrödfördelningvid denkronor00015 som

hela arealen ellerspannmålodlaväljerjordbrukaren attatt
grödvaletdet olikabidragetblirhela arealenodla vall på trots

det samma.
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Anpassning reformAlternativ 2 utan

med stödpriserbibehållerI alternativ EU2 systemetantas att
och exportbidragssystem.interventions-och därav följande

möjligheternabegränsningarklara deFör attatt som avser
nödvändigtsubventioner detstödmed attexportera synesav

dvs. högreproduktionsbegränsningar,skärpa kraven på trä-
torde bli följdenutvecklingdesprocent. Motsvarande av en

har mycketländereftersom dessautvidgning EU österutav
GATT-kvoter.små

Effekter8.1.1

Effekter alternativ 1av

spannmål påtillhör de femEU exportörernastora aven av
Kanada devärldsmarknaden. ochEU exportö-näst störstaär

denefter ochUSA EU exportörenstörstaär nästvetererna av
1995/96.förhållandena Avfodersäd efter USA avserav

priserna påhögstahar dedetdessa EUärexportörer som
exportsubven-despannmål således måsteoch störstageman

naturligtvisspannmålspriser liggertionema. EU:s även över

Östeuropa.prisnivån i Central- och
olikaspannmål istödpriser förjämföraDet svårtär att

olika.kaneftersom regleringsled, kvalitet,länder varam.m.
varje årInternational Council publicerarGrains samman-en
dominerandederegleringar iställning nationella spann-av

uppgifterdessaMed ledningländerna.målsproducerande av
ska såredovisasprisersammanställning gjorts.har De somen

han-ochkvaliteterlikvärdigamöjligtlångt sammaavsesom
delsled.
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1995/96,spannmål länderi olikaTabell 10 Stödpriser för

kr/100 kg

KornVete
103interventionspris 103EU.
5",Kanada, Board 70Wheat
72price 98USA, target

CouncilKälla: International Grains

tillhar lettspannmålsproduktionen iför EUStödpriserHöga
procuktionsme-insatsproduktion baseras stor aven som

betydligtspannmålsproduktionen i EUdel. Generellt ärsett
Kanada.i USA och Detintensiv produktionenän t.ex.mera

betydligt högreavkastningen ii EUåterspeglas änäräven att
Avkastnings-spannmålsexporterande länderna.i de övriga

väderleksförhållan-skillnaderna delberor till även atten
Australienidelar EUdena i änär t.ex.stora avgynnsammare

och Kanada.
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världen,delari olikaVeteavkastningen11Tabell av
ton/ha

1990-1994GenomsnittLand
5,26EU
6,54Frankrike-
6,82Danmark-
5,73Sverige
4,57Ungern
1,80Sovjet
2,54USA
2,19Kanada
2,04Argentina
1,54Australien

3,29Kina

CouncilInternational GrainsKälla:

neddragningpåbörjaofrånkomligtdel blir detEUzsFör att en
världsmark-tillanpassningstödnivåerna så görsatt enav

mark-mindrealltintenadsprisnivån accepterar enmanom
dettasikt innebärkortPåexportmarknaden.nadsandel på

markna-konkurrenskraft påoch EU:sexportbidragsänkta att
situation be-klara dennakommerförsämras. EUden Hur att

världsmarknadspris-nämligenfaktorer,huvudsak på tvåiror
kostnadsanpassningen.utvecklingen och

världsmarknadspriset1995/96, haråret,Det senaste som
tillämpatharprisnivå och EUEU:sregel legat t.o.m.över ex-

världs-troligtdetperspektivlängreportskatter. I är attett
nuvarandeunder EU:sliggamarknadspriserna kommer att

prisernadock påtydergjortshar attprisnivå. Prognoser som
börjanundernivåhögrenågotstabiliseras på änkommer en

talaringetdockfinns det1990-talet. På sikt attmotsomav
realaiuttrycktfallaspannmålspriset ska fortsätta termer.att
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Som jämförelse kan spannmålspriserna i börjannämnas att av
1970-talet dubbelt så höga under 1995/96än ut-var mer som
tryckt i reala termer.

ska kunnaFör EU hävda sin position marknadenatt
krävs således kostnadseffektiv produktion. de domine-Ien
rande spannmålsområdena i de förutsättningarnaEU är yttre
för produktion mycket goda. Klimatet regelär gynnsamtsom
och odlingsstrukturen god. kompetens i branschenHögär är
också fördel vad gäller bl.a. produktionsmedelsstyrningen
och odlingssäkerhet. finns möjligheter till strukturrationa-Det

liseringar eftersom spannmålsproduktionen regel finns isom
de områden där detta möjligt till skillnad från många andraär
produktionsgrenar.

Enligt från i EU-parlamentet Landrapporten en grupp
and Food Policy Intergroup 1996 pekadesuse sommaren

spannmål produkt där kanEU konkurrens-ut som en vara
kraftigt på avreglerad marknad.en

Kompensation för prissänkningar bör begränsas till en
övergångsperiod och successivt. Det viktigtärtrappas attav
villkoren för övergångsperioden slås fast för hela perioden så

villkoren blir helt klara för producenterna. finns skälDetatt
förtalar ändra utformningen kompensationsbidra-attsom av

eftersom stödet ska fasas bör det skälget ut ett tungtmen vara
inte ändra nuvarande metod.att

Effekter alternativ b1av

Förutsättningen för frikopplat stöd ska fungera ochatt ett vara
meningsfullt det finns flera konkurrenskraftiga al-är att
ternativ kan vid ändradevälja mellan. Jordbrukarna mark-att
nadsförutsättningar smidigare ställa sinpå sätt änett nu om
produktion för efterfrågan.möta

olikaKonkurrenskraften varierande mellan delar inomär
kanEU. I vissa områden och för vissa produkter jordbruket
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världsmarknaden,konkurrera övrigaväl med aktörer på me-
andraför produktion idan högt stöd förutsättningenärett

Frankrike, Storbritan-Spannmålsodlingen i bl.a.områden.
blisödra Sverige torde kunnanien, Tyskland, Danmark och

konkurrenskraftig de flesta konkurrentländer. Igentemot
till fördelskulle frikopplat stöd kunnadessa områden ett vara

jämfört nuvarande stödformer.med

förutsättningar kan frikopplatmedområdenI sämre ett
eller mindrejordbruksproduktionenstöd leda till att upp-mer

produktionenhör eftersom då inte ställs något kravdet att
Är kopplat till produktionenstödetska upprätthållas. däremot

förut-områden medblir givetvis utfallet annorlunda. I sämre
kompletteras medfrikopplade stödetsättningar måste det re-

bibehållas. Regionalstö-kunnagionalstöd jordbruket skaom
till de mål eftersträvas.den kopplingbör ha stark somen

stödutbetalningarnaalternativ begränsaEtt är attannat
Enligt den s.k. MacSharry-jordbruksföretagen.till de mindre

Trädesersättningträdeskravet tillplanen 15 procent.sattes
arealföretag,till hektarskulle dock endast 7,5 somperges

od-ersättning. medingen Företagträdades därutöver engavs
få kompensationsålunda inteling hektar skullepå 50änmer

fullt ut.
stödet förbättrasalternativFördelen med sådant är attett

medrelativt Farantill minsta jordbruksföretagende sett. att
motverkar effekti-detrikta stödet sådantpå ärsätt attett en

förnödvändigstrukturanpassning kanvisering och varasom
marknaden.konkurrenskraftska sinEU behållaatt

perioddet för kortaretordeSkulle stöden trappas enav
modu-frikopplade stöd ellerinföramindre intressant attvara

lerade stöd.
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Effekter alternativ 2av

världs-Väljer bibehålla prisnivå liggerEU överatt en som
exportbidrag kom-marknadspriset och innebär kravsom
produktionsminsk-det innebära krav på ytterligareattmer

Öst-med nuläget.ningar administrativa regler jämförtgenom
innebär ytterligare problem för En-europautvidgningen EU.

ligt uppgifter redovisade uppgår EU-15:slexpertgruppav
CÖE-länder harWTO-tak till milj. och de25 6ton somca

tillsammans milj.kvantitetWTO-avtal har 2 ton.caen
vilkenräkneexempelföljande tablå redovisasI överett

vid utvidgatträda krävas år 2000/2001kan komma ettsom
Produktions-olika skäl.Beräkningen osäker mångaEU. är av

ÖE-ländernaspecielltoch konsumtionsutvecklingen i C är

antagits densvår förutse exakthet. harmed Det attatt genom-
lika med densnittliga avkastningen på den trådade arealen är

använti olikagenomsnittsskörd. ton/ha,4,6 EU samman-som
ton/ha blirhang. hektaravkastning 3,5Används istället en

trädesbehovet 20nästan procent.
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spannmålsodlingför EU:sTabell Konsekvenser ut-12 av
trädessystembudsbegränsning genom

ÖE-länderna Summal 5 CEU-
förAreal tillgänglig

7530spannmålsodling. 45

milj. ha

3 5Avkastning, t/ha 5,5

353105Produktion, milj. 248ton
90 275Konsumtion, milj. 185ton

Överskott, 7815milj. 63ton

272WTO-tak, milj. 25ton

Exportbehov utöver
51WTO-tak, milj. ton

Trädesbehov, %
15-avkastning 4,6

ton/ha
19-avkastning 3

ton/ha

-avkastning 233,0
ton/ha

beräkningarKälla: Egna
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8.1.2 SverigeEffekter för

spannmålsodlingDe områden i Sverige med betydande som
torde få klara hårdare konkurrens från övrigasvårast att en
EU-länder och från tredje land överskottsområdena i Svea-är
lands slättbygder.

flesta kostnaderna i växtodlingen oberoendeDe är av
skördenivån, fosfor och kalium,utsäde, grundgödslingt.ex.
ogräsbekämpning, och arbete. Kostnader för kvävemaskiner
och växtskadegörare har samband med avkast-närmareett
ningsnivån. innebär produktionskostnaderna kgDet att per
blir lägre områden avkastning jämfört medi med hög områ-
den figur framgår denmed låg avkastning. följande areal-Av

vägda 1995 års arealer normavkastningen länsvis. figur-Av

framgår Götalands södra och slättbygder haratten norra
högre Skillnadenavkastning Svealands slättbygder. mellanän
dessa regioner till kg/ha. Vid nuvarandeuppgår l 000ca
prisnivåer kr/ha.uppgår intäktsskillnaden till 1 000ca
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Figur spannmål2 förNormskörd länsvis för 1995, kg/ha
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Län
Källa: Statistiska centra/løyrcin bearbetningoch egen

Balanssituationen inom landet varierar mellan olika regioner.
Södra Sverige har normalt inte något överskott foder-sett av
säd medan det under år med höga skördar förekommer över-
skott brödsäd. Överskotten i Sverige finns iDe störstaav
Mälardalen. Animalieproduktionen förhållandevis liten iär
detta och kvarnindustrin har tillbaka.område gått Möjlighe-

till konkurrenskraftig från dessa områden ocksåärten export
relativt begränsad. Under 1980-talet efterfrågade främst Sov-

Östtysklandjetunionen, och kvantiteter.Polen Detstora var
då möjligt spannmål direkt från Mälarhamnar iatt exportera
små fartyg, exportmöjlighet i2-5 000 Denna ärton. stortnu

borta. innebär spannmålen från dessa områdenDetsett att
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tilloch lastasstorhamntill någondras framförst måste om
från inlan-spannmålKostnadenbåtar. transporteraattstörre
VLdkg.kr/1005-10tilluppgårexporthamndet till en av-ca

kr/ha.till 300fraktfaktordennauppgårt/hakastning 4 ca
kvali-säkerochhögspannmålproduceraMöjligheterna att av

Senabelägen.odlingenlängre ärminskar också norruttet
dåligaochvattenhalterför högariskökadinnebärskördar

spannmålSvenskbrödspannmålen.förbaknings-egenskaper
finnsietochvärldsmarknadenfunnitsnormaltdockhar

affärskontakter. till USAsäljashar kunnatHavreupparbetade
normaltdockpriser,förhållandevis godatid tillunder lång

exportbidrag.med
företagenSvealandi ärslättbygdernafördel för är attEn

imebaravregleringårs1990och attförhållandevis attstora
jordbrukarledeti såvälrationaliseringargenomfördesdet som

handelsledet.i
kon-kurrens-slättbygderochsödra ärGötalandsI norra

följande faktorer:beroende påbättre bl.a.förmågan

odlingsbetingelsersäkrarehektaravkastningHögreo
efterfråganlokalStörreo

exportmöjligheterGynnsammareo

SverigesödraiområdenaspannmålsproducerandeDe
efterkonkurreramöjligheterha goda ävenatt en av-synes

spannmålsproducerandeviktigaandraJämfört medreglering.
nackde-betydandefinnas någradet inteområden mersynes

medi nivåvälSverige liggersödraiHektaravkastningenlar.
i EU. Denområdenspannmålsexporterandeandra

berorgenomsnittsavkastningen i Svergeförhållandevis låga
höstsåcdförförhållandendeltill spann-stor ogynnsamma

animalie-spannmålsbaseradeSverige. Deni mellerstamål
Sverige.delarnasödrakoncentrerad till deproduktionen är av
i definnsi Sverigesvinproduktionenhälften treNästan av



/Qfiéklc/jfâiz oli/utproduktinnxg/u/zul 103SOU l997:5

Halland.Kristianstad ochMalmöhus,sydligaste länen
områden.kvarnindustrin finns också i dessaMerparten av

betydandei Malmö, andrakvarn finnsSveriges största
Mellan-och Lidköping.Göteborg, Mjölby lkvarnorter är

belä-kvarnfinns det endastsverige större ärsomennumera
i Uppsala.gen

Spannmålsavkastningen 1995, ton/haTabell 13

Område Q1;eg
5,53Frankrike 6.57

Tyskland 89 5,64

Storbritannien 7,60 5,70

Danmark 5.397.30
4,08Sverige 6,26
5,59Malmöhus 7,32-
4.65Kristianstad 6,75-

Östergötland 3,846,20-
Skaraborg 6,16 3,82-
Västmanland 6,08 4,27-

EU-totalt 5,045,99

centralbyrånKälla: och StatistiskaEurostat

tilli farozonen uppgår 100spannmålsareal liggerDen som -
milj.skörd på O,5-1,0vilket200 hektar,000 tonmotsvarar en

exportbidragSkulle motsvarandeomställningsareal.exkl.
bidrag inomregionalstöd spann-ges somsom nuges som

milj. krkostnad på 300 500målsregleringen det cager en -
år.per

liten betydelseförhållandevisSpannmålsodlingen har av
till delenodlingenregionalpolitiska skäl eftersom ärstörsta
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de byg-jordbruksbygderna. Itill de bättrelokaliserad sämre
fo-uteslutande förspannmålsodlingenderna sker nästan egen

vallodlingen.omväxlingsgröda tillderanvändning och som

frikoonlat stödiordbruket i SverigeEffekter för av

förutsättningarvarierandemed kraftigtSverigelandI ett som
leda tillfrikopplade stödinförandeför jordbruk skulle ett av
där detbättre områdena,landsdelar. deolika Iolika utfall i

jordbrukarna,alternativ förkonkurrenskraftigafinns flera

positivkunnastödtill frikoppladeskulle övergång ge-varaen
själva sinfrihetjordbrukarna får större att styraatt pro-nom

duktion.
och där dendär lönsamhetenbygdernadeI ärsämre svag

skulle fri-stödpåproduktionen byggerfortsatta ettatt ges,
leda tillvalts i USAtillämpningenligt denkopplat stöd som

någraförsvinner. Ställs det inteellerminskarproduktionenatt
jordbruketfinns det risk förstödetkrav på attmottagarna av

områden.dessaförsvinner itill delstor
enligtspannmålsodlingentillstödetmoduleringEn av

hektar företag,maximeras till 50stödetMacSharryplanen, per
beräkning utifrån 1995Sverige.i Enfår konsekvenser även

spannmålsarealstödberättigadvisarförhållandenårs att
Vidmilj. hektar.hektar till 0,9milj.minskar från 1,1 caca

minskar belastningen EU:sarealstödetnivånuvarande

milj. kronor.budget med 400
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Tabell 14 Effekter modulering arealstödct Förav av
spannmål i Sverige, hektar

Nuvarande regler SO-ha regel
Odlare under ha50 677 600 677 600
spannmål

Odlare ha50 415 200 227 800över
spannmål

Summa areal 0921 800 905 400

Skillnad 187 400

Källa: Egen beräkning

8.2 Olj eväxter

Oljeväxter ingick del i 1992 års reform. Odlingensom en ges
enbart stöd i form arealbidrag, för övrigt finns det inteav
några marknadsreglerande åtgärder.

Alternativ Reform

Enligt alternativ målsättningen1 successivtantas attvara
ned arealstödet så odlingen skerhelt på marknads-trappa att

mässiga villkor.
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reformAnpassningAlternativ 2 utan

konstruktionnuvarandebibehållerEUalternativ 2l antas att
stödbegränsningarpåkravytterligareocharealstödmed att

arealen.bidragsberättigandedenminskauppfylls attgenom

Effekter8.2.1

olika råvaror. lmängdframställaskanVegetabiliskt fett av en
andraoljeutvinning. IförsolrosorochfrämstodlasEU raps

bomullsfrö, jordnötterSojabönor,användsvärldendelar av
Produktionenfettframställning.vidråvaroroljepalmoch som

Sojabönorvärlden.iländerantalspridd till runtstortär ett om
ocksåArgentina harochBrasilieni USA,främstodlas men

omfattande iodlasi EUproduktion. Förutom merrapsstor
Kina.ochKanada, Indien

fruk-ochfröerfetthaltigaVärldsproduktion15Tabell av
milj.1995/96, tonter

Råvara
128Sojabönor
37Bomullsfrö
26Jordnötter
24Solrosfrö
32Rapsfrö
5Kopra
4Palmkärrta

Källa: USDA

subven-endast EUdetprisförhållandennormalaVid är som
producenter.ledandevärldensblandoljeväxtodlingentionerar
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spelardettaför sojabönor,låneprissystemharUSA ett men
Låneprisnivån iprisnivåer. USAroll vid normalamycket liten

bli svårt för EUkan därförkr/kg.1,20-l,30 Det attär mo-ca
oljeväxtodlingentillstödstöd i fortsättningen. EUzstivera ett
1990-talet leddebörjan påvilket iUSA,har ifrågasatts av

House-avtalet.Blairfram till det s.k.
enda de le-denbakgrund EUMot äratt meraavav nu

stöd till od-i nulägetoljeväxtproducenternadande gersom
problem medprisförhållanden. kan EUvid normalalingen

areal-oljeväxtproducent. EU:sbehålla sin ställningatt som
gäller vidkr/haf.n. till drygt 4 000stöd uppgår genom-ca

prisförhållandenVid rådandeton/ha.snittlig avkastning, 2.36
jordbru-andelungefär likaarealstödeti Sverige utgör stor av

produktintäkten.karnas intäkter som
CÖE-läitdernas Enligtomfattande.oljeväxterodling ärav

länder år 2000kommer dessaEU-kommissionens prognoser
Mediarealen EU-IS.ha areal 50nästan procentatt avsomen

CÖE-länderna medlemmar i EU ochblirantagande attom
ökabudgetkostnadernaskullemed nuvarande stödsystem

kanmarknaden i EU-15påkraftigt inom UnderskottEU. suga
CÖE-ländernaupp och detiöverskottsproduktionen väntas

med WTO-taket.bli problemdärför inte några

Sverige8.2.2 Effekter för

EU-inträ-minskat sedanoljeväxter Sverige harOdlingen iav
stödnivån inom EUtill dettadet. viktig orsak ärEn är att

medlemska-Sverige innangällde iden stödnivålägre än som
mellanpriskvot på l:2,5tillämpade Sverige1994pet. en

underhögrekvotspannmål och oljeväxter och denna ännuvar
kvot på l:2,l.nulägetidessförinnan. tillämparåren EU en

oljeväxtod-tilltorde ledastödneddragningarYtterligare att
svenskaställning i densinförsvarafår svårarelingen ännu att

växtodlingen.
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möjligtklimatskäl intelandet detdelarl attärstora avav
höstsåddasäkerhet kannågorlundaMedhöstså oljeväxter.

mellanAvkastningsskillnadeni Skåne.oljeväxter enbart odlas

höstrapsNormskörden foravsevärd.höstraps och vårraps är
normskörden för vårrapsmedanSkånekg/ha idrygt 3 000är

övrigaMälardalsområdct.i Ikg/ha800inte 1är änmer ca
delarinnebärhöstsådd vilketdominerarEuropa att storaraps

avkastningsnackdel.Sverige har enav

ton/hai EU,Hektaravkastning förTabell 16 raps

990/91 1994/95Land l -
2,56Danmark
2,79Frankrike
2,86Tyskland
2,87Storbritannien
1,98Sverige

2.72EU-l 5

WorldKälla: Oil

Socker8.3

mindrebetydligtbudgetmässigtSockerregleringen är om-av
Sockerproduktionenspannmålsregleringen.fattning ärän
spannmålsproduktionendetaljregleradbetydligtdock änmer

reform.årsomfattades inte 1992sockerområdetoch av
sockerregle-brukartekniska konstruktionsinGenom

självfinansierande internabetraktasringen attgenomsom
exportkostnaderna.bekostar Pro-produktionenavgifter

sannolikhet vältratsdock medharduktionsavgifterna stor
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på konsumenterna och har till mycket höga socker-lettöver
priser inom vilket hög gränsskyddsnivå.EU, avspeglas i en
Sockerproduktionen kvoterad gäller produktion-både vadär

storlek och mellan olika sockertyper, vilket också torde haens
bidragit till den höga prisnivån.

Alternativ Reforml

Målsättningen för reform på sockerområdet kan att tavaraen
bort de marknadsregleringar i formfinns i nulägetsom av ex-
portbidrag och produktionskvoter. kan skeDet attgenom
successivt sänka de administrativa priserna till den nivå som
råder på världsmarknaden.

det värdeGenom stödpriser sänks kommerEUatt som:s
ünns i produktionskvoterna falla vilket det lättaregörattnu

avvecklingavveckla bör också skekvotsystemet. Detatt en
kvotsystemet för de alternativa sötningsmedlen. Genom attav

sockerpriset till världsmarknadsprisnivå blir detanpassas
möjligt produktionsrestitutionerbort medäven att systemetta

till den tekniska industrin.
råder iMed hänsyn till lönsamhetden somgynnsamma

sockerproduktionen jämfört andra produktionsgrenar kanmed

kompensationdet diskuteras det befogat någonär attom ge
för kompensationde prissänkningar kommer ske. Omattsom

tidsbegränsadmedges bör enbart underdenna över-ges en
gångsperiod.

Alternativ Anpassning reform2 utan

hålla fast vidEnligt alternativ bör målsättningen2 att nu-vara
marknadsordning och med kvotsystemetvarande styraatt

överskrids.produktionen så WTO-taket inteatt
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Effekter8.3.1

Alternativl Reform

sockerbetorSockerproduktionen baseras ii EU stort sett
teknikmodern iProduktionsmetoderna bygger påråvara.som

kli-Nackdelen försåväl odlings- industriledet. EU är attsom
och industriolämpligt och odlingi vissa delar ärär attmatet

stödnivåersockerrör inte kan odlas.småskalig Högaattsamt
generellt högt. Dehar medfört kostnadsläget i EU ärsettatt

Brasi-till på världsmarknaden,svåraste konkurrenterna EU

Mellanamerika, grundar sin produktion pålien och länder i

lämpligt klimat ochdärsockerrör. Produktionen ettavgynnas
världsproduk-låga till den totalaproduktionskostnader. Sett

viktigareblivit allt råvara.tionen socker har sockerrör enav
andel frånsockerrör ökat sin 63Mellan och 1996 har1986

till 70procent procent.
innebäratorde avregleringTotalt för hela EUsett enen

i detnackdelar diskuteratskraftigt ökad konkurrens. De som
sockerproduktionen i måsteföregående kan leda till EUatt

ske i områden med deminska. Minskningen kommer att
industristruk-naturliga förutsättningarna, den sämstasämsta

Varia-och med de förutsättningarna försämsta export.turen
avkast-tionen i avkastningen inom lägstaEU Denär stor.

medlemsländerna.nordligasteningen har de sydligaste och de

avkastning.högstFrankrike, Belgien och Holland har normalt

avkastning.Sverige ligger under genomsnittligaEUzs
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ton/haEU 1996/97 ,socker iTabell 17 Hektarskörd av

Frankrike 9,95

Belgien 9,02
8,62Holland

Tyskland 7,86

Storbritannien 7,65

6,91Danmark

Grekland 6,63

Sverige 6,27
Finland 4,06

Genomsnitt 7,89

Prognos

Källa: EU-kommissionen

till-reglering idagomfatta denAvregleringen bör också som
sötmedel. innebärtillverka Detför förlämpas råvarorna attatt

produk-spannmålsbaseradeochkonkurrensen mellan socker-
för kon-till fallande priserledaökar vilket också börter

sumenterna.
sötnings-fri mellan socker ochUSA konkurrensenI är

produkter-de olikamedel. i användningenDetta avspeglas av
konsumtionenberäknas 521996/97För procentatt avcana.

Sedansötningsmedel.socker och 48utgörs procent avcaav
Andelenfrånminskathar andelen socker 571990/91 procent.

i låg.sötningsmedel socker EUför andra ärän
med mångagod jämförtsockersektornLönsamheten i är

detkan därför diskuterasandra produktionsgrenar. Det avom
sockerbetsod-lönsamhetsskäl motiverat kompenseraär att
dock svårtstödpriserna. Detlarna för minskningen är attav

socker-specialmaskiner iförfullt hänsyn till kostnaderut ta
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betsodlingen kapital- och arbetsinsatsoch det krävs störreatt
i spannmålsodlingen.än t.ex.

Alternativ reformAnpassning2 utan

produktionsöverskottPå sockerområdet förutses betydandeett
inom bedömningar gjorts iår enligt deEU 2000 expert-som

Utvidgningen innebär dock Överskotts-EU attgrupp av
Östeuropa beräknasproblemet kan bli något mindre eftersom

dockfå underskott socker. Enligt finns detlexpertgruppav
också tyder på exportöverskott imarknadsbedömningar som
Östeuropa.

år 2000,Tabell 18 Prognos exportbehovet sockeravav
milj. ton

Överskott i år 2,8EU 2000
Överskott CÖE-ländernai -O,8

WTO-tak 1,7

iExport kvot 0,3som ryms

8.3.2 SverigeEffekter för

nuläget Halland, Blekinge ochodlas sockerbetor i Skåne,I
Ölandsödra och Gotland. till hektar-Kalmar län Settsamt

avkastningen, hektar, och till andra skillna-sockerskörden per
der, och delarnafrakter, det de södra västrat.ex. avsynes vara

konkurrenskraftiga. Arealmässigt detSkåne ärär mestsom
Öland för-Gotland och Kalmar län kan komma attsamt som

lora Halland begränsadOdlingen Blekinge ochi ärmest. av
omfattning.
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Jämfört med övriga avkastningenEU i Sverige lägreär
i viktiga producentländer Frankrike, Tyskland ochän som

Danmark. svenskaDen avkastningsnivån dock högre iär än
Sydeuropa och i Finland.

På industrisidan har det gjorts omfattande strukturratio-

naliseringar i Sverige. Under bruksstrukturen20 år ica var
Sverige låst politiska beslut. Sedan dessa beslutgenom. upp-
hävdes har flera bruk rationaliserats bort och ytterligare för-

ändringar har aviserats. inte alltför avlägsen framtidInom en
det möjligt det bara kommer finnas två sockerbruk iär att att

Sverige. Kapaciteten hos de kvarvarande bruken då väl iär
klass med bruken i de ledande sockerproducerande länderna i

EU.

regionalpolitiskaAv skäl sockerbetsodlingenär av
mindre betydelse jämfört med de flesta andra produktions-

däreftersom det liten gröda. de regioner od-Förärgrenar en
ling förekommer har den dock betydelse.stor

8.4 Mjölk

Mjölk de produkter undantagen itungavar som varen av
omfattande1992 års reform. Mjölkregleringen och detär

finns produktionskvotersåväl med exportbidragsystem som
och intervention.

EU-kommissionenPå mjölkområdet under vå-attavser
förslag reformeringI997 lämna till gällanderen en av nu

marknadsreglering. finns sålunda inte några färdigaDet ännu
förslag såväl kommissionen enskilda länder har gåttmen som

och med olika alternativ. olika alternativ har disku-Deut som
har varit eller mindre långtgående. följandeIterats mer upp-

ställning har alternativen delats i förstatvå Denupp grupper.
de alternativ innebär omfattandegruppen avser som en mer
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föränd-innebärandradenmedanreformering meragruppen
regleringen:nuvarandei denringar

reformalternativLångtgående

med:kombinationPrisstödsneddragning io
formerolika-direktstöd i

mjölkkvoter-ökad
kompensationPrisstödsneddragning utano

regleringarnuvarandeiModifiering

kvotneddragningGenerello
kvoterInlösen avo

internafinansieringOmläggning exporten,avavo
avgifter

B-mjölkochTvåprissystem A-o

dockbörtill WTO görasmed hänsynreservationallmänEn
reformaltemati-olikagenomföra demöjlighetenvad gäller att

ven.

ReformAlternativ l

mjölkregle-förmålsättningenalternativEnligt l attantas
nedstödpriserEU:sanpassning motringen görsär att aven

Sänkningenvärldsmarknaden.råder påden nivå avsom
ochinterventions-kraften iinnebär export-stödprisnivån att

i EUavskaffas prisernaoch kanminskar närbidragssystemen
Eventuelltvärldsmarknaden.påprisernamedöverensstämmer

bibehållas underlagringprivatmedkan ensystemen
innebär dessutomStödprissänkningen attövergångsperiod.

intefinnsDetavveckla kvotsystemet.möjligtblidet kan att
admini-mjölkmängdenbegränsatillskälnågotlängre att
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överskott till världs-eftersom eventuelltstrativ avsättsväg
smidigare avtrappningmöjliggöramarknadspris. För att aven

tillåtaskvotkvantiteten inledningsviskvotsystemet kan att
sänks.samtidigt stödprisnivånstiga som

jordbruketförenas medStödprissänkningen kan att ges
utformas rad olikaKompensationen kan påkompensation. en

sätt:

kg mjölkStöd pero
Stöd kopero
Arealbundet stödo

läggs direktpristilläggKompensationen kan ett somges som
för potatisstär-tillämpasmjölkpriset. Motsvarandepå system

kelse.

mjölkko.räknas DetKompensationen kan äräven om per
efterbidragetdifferentieramed detta alternativ möjligt att av-

bidrag i helaellerkastningen i olika områden att ge samma
EU.

kompensationenYtterligare möjlighet är att pergeen
alter-mjölkproduktionen. dettaanvänds för Ihektar vall som

fördela stödet.metoder förantalnativ finns det utattstortett
eller avkast-mjölkavkastningentillkan kopplasDet t.ex.

ningen på vallen.
fastställa vilkenalternativ förolikafinns ocksåDet att

Kompensationenbidragsberättigad.kvantitet mjölk ärsom
eller faktiskmjölkkvoten påstorleken påkan kopplas till

tidsperiod.vissmjölkproduktion under en
erhålla bidraget. kanställas för DetOlika krav kan att

den bidragsberättigadedelställas krav på vissatt aven
stöd helttill mejeri eller så kanfaktiskt levereraskvantiteten

frikopplas från produktionskrav.
successivt underdetutformas såStödet kan att trappas av

övergångsperiod.en
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reformAlternativ Anpassning2 utan

bibehålls enligtmjölkregleringenEnligt alternativ 2 antas att
medel förkvoterna användsnuvarande modell och attatt som

innebär ocksåWTO-taket.hålla produktion inom DetEU:s att
CÖE-länderna produktionskvoter. Förfå tillämpakommer att

troligendetuppfylla WTO-åtagandena måste görasatt
olikakvotneddragningar. kan utformas påDessa sätt:

producenterneddragning för allaGenerello
anbudsförfarandeenligtUppköp kvoter, ettt.ex.avo

två-prissystem möjligt.alternativ kanSom ytterligare ett vara
pris för den kvantitetJordbrukarna tullskyddatett somges

marknaden, A-mjölk. medankan inhemskasäljas på den rest-
stöd, B-mjölk. Olika al-världsmarknadenpåavsätts utanen

två-prissystem. Enskilda före-tänkbara förternativ ävenär ett
och B-mjölk eller så kan företag ikan producerabåde A-tag
producera eller B-mjölk.sin helhet antingenvälja A-att

8.4.1 Effekter

Alternativl Reform

mins-hög, harexportandel världsmarknadenpåEU:s är men
världs-gällande priser påunder Vidkat de åren.senaste nu

med dekonkurreramarknaden skulle EU-länderna få svårt att
Zeeland ochkostnadseffektiva länderna, bl.a. Nya Au-mest

mjölkproduk-också kommit signalerstralien. harDet attom
länder skulleSydamerika.i Dessationen kan komma ökaatt
världsmark-konkurrenter påockså kunna komma bli svåraatt

ländernaden. nackdelar dessaharEU attgentemot genom
dessa länder kanProduktionen iklimatet är ogynnsammare.

kan påbyggnader och djuren gåbedrivas med enklare ute
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dessutomEU-länderåret. vissadel Ibete under ärstörre aven
dålig.strukturen

demjölkproduktionen ijämförtstudiehar iOECD en
mjölk-antaletstudien framgårmedlemsländerna.olika Av att

injölkpro-i de viktigaregel högrebesättningkor ärsomper
EU-länderna.jämfört medutanförducerande länderna EU

mjölkbesättningar.Australien harspecielltDet är storasom
och ii EUvarit ungefär densammaStrukturutvecklingen har

Holland slä-Vissa länder iövriga länderna. EU.de t.ex.som
efter.dockpar

någramjölkproduktion iStrukturdata förTabell 19

OECD-länder

GenomsnittligtbesättningarAntalLand
koantal9911
1976_ 1991976: 001 1

3421Kanada 40
512745USA

68 102Australien 5 7

3625Danmark 49
14 25Frankrike 3 7

129Tyskland 44
4436Holland 64
6758Storbritannien 68
251549Sverige

Källa: OECD
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världs-påkunna konkurreratalar för skaDet EUattsom
väl utvecklade ochproduktionsmetodernamarknaden ärär att

länder,klass. vissahög lden tekniska utrustningen är t.ex.av
delenbetekan påkornaIrland, medger klimatet störreatt vara

Enligtstallbyggnader.dyrainte behövsåret och detattav
snabbare i län-ko ökatavkastningenOECD:s studie har per

flesta EU-länderna. I Ka-med deutanför jämförtderna EU

periodenunderökat med 57nada har avkastningen procentca
varit mindre 30avkastningsökningenmedan än1976-1991

fördock med undantagEU-länderna,i flertaletprocent
Frankrike.

mjölkproduktionenAvkastningsutveckling iTabell 20
l9761001976-1991,under perioden

Rel.talLand

Kanada 157

USA 131
Australien 149

ZeelandNya 117

Danmark 27l
Frankrike 151

Tyskland 126

Holland 1 19

Storbritannien 1 10

Sverige 115

Källa: OECD

hög, 45-världsmarknadenandelEftersom EU:s är ca
leda tillsannolikhetmedskulle avreglering50 %, störstaen

underlättarvärldsmarknadspriserprisnivån Stigandestiger.att
svårbe-dockför mjölkPrisutvecklingenavreglering. ären
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tillverkasprodukterolikafleraeftersom detdömd är avsom
innebäraiavreglering EUkan attmjölkråvaran. Dessutom en
kommerökar, vilketvärldendelari andra attproduktionen av

världsmarknadspriserna.pressandeverka
denprisnivåhögrehållakantroligt EUDet är att en

förvärldsmarknadenmedjämförtmarknadeninterna varor
kandryckesmjölk. Detkonkurrensutsatta,mindre t.ex.ärsom

förhål-tillnischproduktermöjligtockså ettexporteraattvara
pris.landevis högt

nuvarande kvotsystemriktatsKritik har attmot genom
påavgifterproduktionsstruktur. Högatill steldet leder en

förhindrateffektivtharkvotkvantitetenproduktion över ex-
tvingatsproducenternaharexpanderapansion. kunnaFör att

kvoträttigheter.köpaatt upp
deinnebärvärldsmarknadsprisnivåstödpris attSänkt mot

i bety-minskarsuccessivtåtgärdernamarknadsreglerande
bortfaller be-världsmarknadsprisetpris nårdelse. När EU:s

liksomöverskottsproduktionenstöd tillhelthovet pro-avav
utveckla sinmöjlighetsåpåduktionskvoter. EU sätt attenges

hemmamarknaden.in påmejeriproduktion och inte stängas
eftersomproduktioneffektivaretillledabör ocksåDet en

i näringen.utvecklingentill bromsatenderarkvotsystem
prispresskraftigleda tillhelt tordebort kvoternaAtt ta en

möj-begränsadefinnsinledningsvisdet åtminstoneeftersom
Effekter-exportmarknaden.påöverskottetligheter avsättaatt

olikapåkan kompenserassänkt prisstöd sätt.na av
kompensationssystemutformningenvidviktigasteDet av

Hårdamöjligt.flexibeltväljer så systemär ettatt somman
överlå-tillmöjlighetermed fåkombineratproduktionkrav på

strukturen. En.fastlåsning iriskerarbidragsrättertelser enav
kanlandgränserochregion-med bidragsrätterfri handel över

där detområdenislåsproduktionendock leda till utatt av
bevaras.produktionenviktigtolika skäl är att
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medlemsländeravkastningsskillnader mellan olikaStora
mellandifferentieringar i varje fallmotiverar det görsatt

kommer produ-olika länder. inte någon differentieringGörs
medan producenteravkastning missgynnasmed högcenter att

skulle detmed låg avkastning Sveriges delFör varagynnas.
kompensationsbetalningen mednackdel att sammaen ge

ibelopp avkastningen hög Sverige.i hela eftersomEU är

1994 olikaunder i EU-Tabell 21 Avkastning mjölkkoper
länder, kg/ko

Belgien 4 922

Danmark 6 527

Tyskland 2485
Grekland 3 562

Spanien 4 01 l
Frankrike 3745
Irland 4 240
Italien 4 504
Holland 6 145
Österrike 3 901

Portugal 4 368

Finland 9835

Sverige 6 774

Storbritannien 3605

EU-kommissionenKälla:

till vallen positiv eftersom denkoppling stödetEn ärav
struktureffekter. dock tvek-kan få positiva miljö- och Det är

medkopplas så-priskompensationen skasamt sammanom
vad beträffar kopp-dana Variationen inommål. EU är stor

mjölkproduktion. kompensationenlingen vall och Ommellan
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införaonödigdetnedska omväg atttrappas vara ensynes
vallodlingen.stöd kopplat till

sänkt prisstödkompensation föralternativ till ärEtt annat
möjlighetJordbrukarna fåröka mjölkkvoterna. mötaattatt ut

produktion.för ökadproducentpriser medlägre ett utrymme
intäkter frånin ökadehämtaJordbrukarna kan på så sätt
stödprissänktmöjligtmarknaden. Detta är att gergenom

WTO-åtagandenapåexportstöd och trycketminskat behov av
minskar.

antalmycketfinns detVid sidan kvotsystemet stortettav
finnsmarknaden. Detden internamarknadsregleringar på

avsättningsbe-ochexportbidragbl.a. interventionsuppköp,
marknaden. Genomför den internafrämjande åtgärder att

världsmarknadenråder påprispris till detEU:snärma som
åtgärder.avveckla dessadet bli möjligtskulle att

Anpassning reformAlternativ 2 utan

komplicerad vidmjölksektorn blirBedömningen enmeraav
exportbidragsbe-eftersomWTO-effekternabedömning av

Enligtprodukter.olikafördelade pågränsningarna expert-är
hållaproblem för EUuppståkan det komma1 attattgrupp

skummjölkspulver.ochför främstsig inom kvantiteterna ost
CÖE-länderna specielltiöverskottetpåverkaintebedöms stor

produktionen.ökabli svårteftersom detomfattning väntas att
måsteinnebär EUtillMinskade möjligheter attexport

mjölk-skära nedundvikitHittills harvidta åtgärder. attman
förexportbidragenbortvaltIstället harkvoterna. taattman
detPå siktför vissadestinationer liksomvissa synesvaror.

innebärDetskära i kvoterna.omöjligt inte börjadock ettatt
ytterligareriskerarfastlåst attännu system perma-sommera

Även fårmejeriindustrinproduktionsstrukturen.nenta pro-
mängdmindrealltfåranläggningarnaeftersomblem en
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möjlig-innebär ocksåmjölkråvara bearbeta. EU:set attatt
minskar.heter exportmarknadenkonkurreraatt

medkvoter i taktmetod lösaEn över-är att attannan
anbudssys-kan skeskottsproblemet ökar. Det ettt.ex. genom

ersättningmjölkproducenternaerbjuderEU att mottem. av-
generell kvotneddragningJämfört medsina kvoter.yttra en

fördelen jordbrukarna utifrån sinahar metod dendenna att
eller slutavälja vill fortsättaförutsättningar kan om manegna

långsiktig lösningdock inte någonmed produktionen. Det är
belastning budget.innebär för EUzsoch det uen -.umalternativ tilldiskuteratstvå-prissystem harEtt ensom

A-mjölken inomförändring nuvarande kvotsystem. avsättsav
världsmark-B-mjölken säljs pånuvarande stödsystem medan

bon-med två-prissystemnaden stöd. Fördelen är att .ettutan
produktion.marginalvärdet för sinden direkt får signaler om

dock flera. Produktion vadRiskerna med utöverärsystemet
kunna till tredjeskullekonsumeras inom EU exporterassom

de kanland, med stöd priserdet får inte ske tas utav sommen
hemmamarknaden jämförför den mjölk producerassom

producerassockerområdet. Mjölkproblematiken ut-som
med bidrag, det inne-stödkvoten får inteöver exporteras av

inombär därav produceratsmjölk och produkteratt som resp.
åtskilda. också detutanför hållas krävskvoten måste Det att

gårdsnivå, hur mycketsker troligen påfördelning, ner aven
också lagtsfullt pris. harmjölk får till Detproducerassom

helhet väljafram förslag företaget i sin måsteatt om manom
ska B-mjölk.producera ellerA-

invändningarkomma två-kan dessutomDet mot ett
UR-avtalet.prissystem striderdet motattp.g.a.
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Sverigeför8.4.2 Effekter

kostnadsnackdelarSverige harMjölkproduktionen i gentemot
Avkastningsnivåninom EU.producentländernade viktigare

andra EU-jämfört medSverigeifodermedel lågolikaför är
förekommande fo-vanligtmycketFodermajsländer. är ett

HektaravkastningenHolland.ochFrankrikeidermedel t.ex.
ton/hamed 4jämföraskanvilketton/ha,till 10uppgår caca
kraftigSverigeKlimatet iSverige.foderkorn i utgörför en

påkanDjurenkostnaderna.för kunnabegränsning varapressa
och betetdel åretbegränsadendast underbete svararaven

därförkrävsfoderbehovet. Detför liten delbara avan-aven
förlagringsutrymmenbyggnader för djurencerade samt stora

inleveran-vidtransportnackdelarhar dessutomfoder. Sverige
produktioneneftersomlandetdelari vissamjölken avser av

gäller förnackdelMotsvarandeområden.spridd överär stora
anslutningfinns iproduktionen inteeftersomutleveransema

verkarfördelSverigeskonsumtionsområdena. Tilltill de stora
tabell har21ko, enligtavkastningmycket högdäremot peren

imedlemsländernablandkoavkastningSverige högst per
EU.

NorrlandIstrukturenlandetdelarvissaI är ogynnsam.av
besättning-medelkoantalet iSverigei delar ärvästrasamt av

medJämförtkonkurrensnackdel.innebärvilketlågt enarna
någotSverigeharinom EUkonkurrentländernasvåraste ettde

harStorbritannienHolland ochDanmark,medelkoantal.lägre
Finland harspecielltochTysklandmedanbesättningarstörre

företag.genomsnittantal kor ilägrebetydligt per
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genomsnitt besättningTabell 22 Antal mjölkkor i per
länsvis 1995 i Sverige

Å
Södermanland w
Östergötland u
Kalmar

Malmöhus w

Skaraborg
Kristianstad w
Västmanland

Norrbotten

Göteborgs och Bohus 22

Gävleborg 21

Västerbotten 20
Jämtland 20

Västernorrland 19

Medeltal hela landet 27

Källa: centralbyrånStatistiska
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några EU-länderibesättningMedelkoantal23Tabell per
1993

Land

Danmark 39,8

Holland 41

27,3Frankrike

22,7Tyskland
10,5Finland
69,4Storbritannien

Irland 27,3

15,5Italien
26,2Sverige

21EU-l 5

Källa: EU-kommissionen

imjölkproduktionen,ikostnadspostenbetydandeDen mest
fleraSverige harSödrafoder.tidsperspektivet,kortadet är

landet, såsom:delarnafördelar jämfört de avnorra

hektaravkastningHögreo
i närområdetfodersädutbudStörre avo

fraktavståndKortareo
betesperiodLängreo

vallsåvälFörhektaravkastningenklimatskälbl.a.Av är som
Sverige.medSverige jämförtsödrahögre ifodersäd norra
central-Statistiskaslåttervall, enligtförHektaravkastningen

Hallands länhögre i75normskördarbyråns är procentca
förhål-Motsvarandelänen.nordligastemed de fyrajämfört

detfinnsSverigesödrafodersäden. Iförlande gäller även
foderspannmålsslag,speciellaodlamöjlighetdessutom att
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konkurrensförmå-förstärkerytterligarerågvete och vete, som

gan.

delarslåttervall och korn i olikaförTabell 24 Normskörd

landet 1995, kg/haav

Slåttervall Kpm@
4 949Malmöhus 8 713

4 073Halland 8 613
3 129Jönköping 8827

259334 3Värmland 5
2 348Västernorrland 4 597

339590 2Västerbotten 4

Källa: Statistiska centralbyrån

animalieproduktionmed mycketsödra landetde delarnaI av
utbudet.balanseradväl Iefterfrågan förhållandevis motär

lederfodersäd vilket tillpåSverige det underskottrådernorra
Fraktkostnadenområden.till dessaden måsteatt transporteras

uppskattas tillSverige kanfrån Mälardalsområdet till canorra
Även iblir dyrareimporterade fodermedelöre/kg.10 norra

Sverige.Sverige jämfört med i södra
LivsmedelsekonomiskaEnligt kalkyler upprättats avsom

0,25 kr/kgproduktionskostnadenSamarbetsnämnden är ca
besättningmedjämförtmed korlägre för besättning 50 enen

med kor.30
kalky-i tabell 25produktionskostnaderRedovisade avser

till arbete.ersättninglerade kostnader exklusive eget
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mark-arbete ochProduktionskostnad, exkl.Tabell 25
ibesättningsstorlekarolikamjölk ikostnad, för samt

mjölklandet, kr/kgdelarolika av

RiksområdeBesättningsstorlek,
IIImölkkor Iantal

3,572,842,8130
3,432,722,6840
3,302,612,5450

kartbilaga.framgårRiksområdesindelningen av

Källa: LES

förhål-mjölkproduktionenskäl spelarregionalpolitiskaAv en
spriddproduktioneneftersomrolllandevis är över storastor

framgårtabellarbetsintensiv. 25Avlandetdelar ärsamtav
ochmellan södrakostnadsskillnadavsevärddet äratt norraen

Sverigemjölkkor i södrabesättning på 30 ärSverige. För en
för be-mjölk lägrekr/kgproduktionskostnaden 0,75 än enca

MedelkoantaletSverige.storlek isättning med norrasamma
Sverige jämförtibetydligt lägredockbesättning är norraper

Kostnadsskill-kor.skillnaden 10delarna,de södramed är ca
kalkylEnligt LESkr/kg.således 0,75naden större änär ges

olika regional-kr/kg iSverige 1,30iföretaget mercanorra
Sverige.södraföretaget imiljöstödoch än

Sverige, ivid mejerierna ik-mjölksproduktionandelHög
konkurrensfördel ef-innebärSverige,isynnerhet är ennorra

nackdelDetsvåradessa ärär transportera.atttersom envaror
förhållandevismejeriproduktersvenska äratt anonyma

jord-Sverigedels påvärldsmarknaden. berorDet att p.g.a.
vårblygsam dels påhar haftbruksregleringarna export, atten

bulkvaror.inriktadvarittraditionella motexport mer
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8.5 Nötkött

Nötkött de viktiga produkter omfattadesvar en av avsom
CAP-reformen prisstödet växlades1992. En del motav av
direktstöd refor-kopplades till djurantalet. del iSomsom en

infördes uppföd-regler gynnade extensivävenmen som en
ning nötkreatur. BSE-krisen inne-På nötköttsområdet harav
burit tilltagande obalans marknaden. Vikande konsum-påen
tion har lett till kraftigt sänkta priser. På sikt det möjligtär att
nötköttskonsumtionen åter kommer stiga.att

Alternativ Reforml

Enligt alternativ för1 målet reformering nöt-antas att en av
köttssektorn ytterligare marknadsanpassningar.är göraatt
Detta bör uppnås fördjupa ytterli-1992 års reformattgenom

innebär stödprisnivån sänks världsmark-Det nedatt motgare.
nadsprisnivå, vilket leder till behovet intervention ochatt av
exportbidrag minskar och helt kan medbort. linje 1992Itas
års reform bör kompensation de prisfallövergångsvis förges

troligen kommer marknaden. Kompensatio-uppstå påattsom
bör i första hand djurbidrag, dvs. utnytt-nen genomges som

jande befintliga stödformer.av
alternativ till djurantalet skulleEtt stöd i förhållande till

kunna stödet slåttervall ochi förhållande till arealattvara ge
bete.
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reformAnpassningAlternativ 2 utan

marknadsreglering förnuvarandeEnligt alternativ 2 attantas
produktionsutrym-minskabibehålls. Förnötköttssektorn att

stödbidragsrätter,antalminskatåtgärderutnyttjasmet som
för slakta kalvar, etc.att

8.5.1 Effekter

Alternativl Reform

konkurrenseninnebärregleringarMinskat inslag attav
nötköttsmark-påkonkurrensförmågamarknaden EU:sökar.

vikti-demed mångajämförtförhållandevisnaden är avsvag
iKlimatet EUvärldsmarknaden.påproducentländemagaste

förutomfoder,tillha tillgångmåstedjureninnebär extraatt
stallbygg-finnasmåsteoch detåretdelarunderbete, stora av

Storleksstrukturenfoder.för lagranader attsamt utrymmen
nackdel. Dessaocksåi EUnötköttsbesättningarnapå är en

Styrkan ikostnadsnackdel.harfaktorer innebär EUatt en
högpåproduktionennötköttsproduktion ärEU:s är att en

djurmaterial.bramednivå ochteknisk ett
produk-nuvarandehävda denpåsvårtfåtordeEU attatt

bedömningarnötköttsmarknad. Enligtavregleradtionen på en
iökanötköttsproduktionenFAOhar gjorts väntasavsom

nötköttsproduktionenharUSAOceanien. INordamerika och
in-och 1996. Detta1991mellanmed 15ökat procentnästan

medanöka,kommerområdenfrån dessa attnebär att exporten
marknadsandel.minskar sinEU

produktionsgrendentroligenNötköttsproduktionen är
Delandskapethållaför öppet.betydelsehar attstörstsom

kompensationsammanhangi dettastöd diskuteras somsom
olikamedblandasintebör typerprissänkningarför samman

skäl bördessaStödmiljöstöd.regional- och avsom gesav
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konkur-enbart miljö- och regionalmål.utifrån Avavvägas
får stödnötköttproduktionrensskäl det dock viktigtär att som

miljö- och regionalskäl inte slår övrig produktion.utav
stöd djur stödetalternativ tillEtt att attge per ge per

fördelutnyttjas i produktionen.hektar vall och bete Ensom
stödet blirsådan konstruktion skulle kunnamed attvaraen

miljö-produktionsneutralt. skulle kunnaDet även görasmer
förhål-med mycket areal ikopplingar och producenteratt

stöd.lande djurantalet skulle kunna relativt högt Detill ett
aspekterna bör enligt vad tidigaremiljömässiga sagtssom

prissänkningar börhanteras ersättning förochseparat som
generella arealstöd väljandra medel än

Alternativ Anpassning reform2 utan

mycketnötköttsmarknadExpertgrupp bedömer EU:s1 som
världsmarknadenkänslig för prisförändringar påsåväl som

BSE-kri-hemmamarknadenför konsumtionsforändringar på
har gjort situationen alltmeradet halvåretsenaste an-sen

fåsåledes risk för kommersträngd. finns EUDet attstor att
problem det WTO-tak finns på nötköttsom-med klaraatt som

Östeuropautvidgningen blirrådet. leder till överskottetatt
ännu större.

med hjälpmöjligheterna till nötköttGenom att export av
åtgärderandrasubventioner starkt begränsade måsteärav

haroktober 1996vidtas för produktionen. Underatt anpassa
dockfattat beslut produktionsanpassningar,EU utan attom

stödprisnivåerna.sänka Dessa utgörs av:

Minskat antal bidragsrättero
Stöd till spädkalvsslakto
Stöd till slakt kalvaryngreavo
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utbudettillbakatillsyftaråtgärderdessaSamtliga att pressa
köttproducenter.förlönsamhetsnivån EU:sökaoch så sätt

stödinföratveksamtdockdeteffektivitetssynpunkt attärUr
dessutomfinnsDetproduktionsresurser.undanförseltill av

produk-eftersomstöd måstesådanarisk för permanentasatt
fortfa-stallbyggnaderochmoderdjuri formtionsresurser av

kvar.rande finns

SverigeförEffekter8.5.2

nack-fleraklimatetSverige hariNötköttsproduktionen p.g.a.
i EUproducentländernadeflerajämfört meddelar storaav

och byggna-foderförKostnadernavärldsmarknaden.och på
svårtfåSverigeskäl kandessa atti Sverige.högre Avder är

företagdikoroch ärantalGenomsnittligtkonkurrera. peram-
konkur-ytterligarevilketSverigeilägst enger ennorra

landet.delför dennarensnackdel av
framgårharLES attkalkyler upprättatdeAv pro-som

ihögrebetydligtSverige änduktionskostnaden i ärnorra
kostnadsskillna-ungtjurproduktion ärSverige. Försödra av

kr/kg kött.den 6,50eller20drygtkalkylernaenligt procent ca
kött.kr/kgmed 5,43i lIImiljöstöd RoochRegional- cages

ungtjur,produktionskostnaden förframgårtabell 26Av
beaktats.hararbete,exkl.kostnader,samtligadär
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nötköttsproduktion,Tabell 26 Produktionskostnad för

exkl. markkostnad, kr/kg köttarbete och

R0 I 28,80

R0 29,16
R0 lll 35,20

Källa: LES

talarmiljö- och regionalskäl finns det dock mycketAv som
för speciellt nötköttsproduktionen bör möjligheter attatt ges
finns kvar vissa områden. Stöd till nötköttssektorn dessai av
skäl bör dock hanteras separat.

via arealstöd för vall och betes-Stöd till nötköttssektorn
mark har effekter innebär fördelningvissa positiva avmen en
stödet från den faktiskaligger långt produktionen. Are-som

mycket mellan de olika besättningama.alutnyttjandet varierar
basis från lantbruksregistret har genomsnittligPå uppgifterav

vall- till hektar för företag medoch betesareal beräknats 1,8
och dikor. i kor har areal på1-10Företagam- gruppen en
hektar vall och bete medan kor har2,78 101-200 engruppen

genomsnittlig areal hektar.på 0,83

fjäderfä ochGriskött,8.6 ägg

Marknadsregleringarna fjäderfä omfatta-för griskött, och ägg
skillnad från övriga animali-des inte års reform. Till1992av

enkla sineprodukter dessa marknadsregleringar tämligen iär

uppbyggnad och omfattar i praktiken endast exportstöd.
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ReformAlternativ 1

tjä-ochgriskötts-förmålsättningenalternativEnligt 1 antas
såinarknadsanpassning attderfáregleringarna göraatt envara

skebörvärldsmarknadspris. Detsigstödpriserna närmar ge-
efterdessaochsänkssuccessivtexportbidragen att enattnom

bort.övergångsperiod kan tas
foder-medprissänkningen attdel kompenserasTill en

billigare.blirspannmålen

reformAnpassningAlternativ 2 utan

tjä-ochgriskötts-förmålsättningenalternativ 2Enligt antas
marknadsreg-den internabibehålladerfárregleringen attvara

produktionsanpass-behovVidexportbidrag.leringen med av
exportbidragssystemet.begränsningarningar görsattantas av

Effekter8.6.1

ReformAlternativl

animali-spannmålsbaseradedeförmarknadsregleringarEU:s
traditionelltharochfjäderfäkött ägg,griskött,eprodukterna,

huvudsakiharProduktionen styrtsbetydelse.litenvarit avav
Över-världsmarknaden.prisutvecklingencykliskaden

produkterförmindrebetydligt ändärförskottsproblemet är
begränsaderelativtnötkött. Deochsockerspannmål,som

utjämnatillsyftatin, harhar attregleringsâtgärder sattssom
speci-krävasdärför inteDetvariationerna.de cykliska synes

deförproduktionsgrenar göraatti dessaingripandenellt stora
marknadsanpassningarna.nödvändiga
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Anpassning reformAlternativ 2 utan

liggafjäderfäköttbåde griskött ochproduktionEU:s väntasav
WTO-taket. innebärmöjliga enligt Detde nivåer ärrunt som

nedskärningar måsteför ytterligaredet finns risk attatt stor
hållit tillbakaHittills harproduktionen. EUgöras exportenav

produkterantaletminska är export-att somgenom
bidragsberättigande.

rar Sverige8.6.2 Effekter

fläsk, fjäderfä ochKonkurrenskraften för produkter äggsom
foderspannmâl.god tillgång Pro-beror till delen påstörsta av

beroende förutsätt-mindreduktionen betydligtär yttreav
nötkött.spannmål ochprodukterningar jämfört med som

exportmark-ökad konkurrens påSänkt pris for spannmål och

animalieproduktion iökad områ-naden kan förutrymmege
inte längrespannmålsproduktionden i Sverige där "ren" är

Mälardalen dåområden ilönsam. i första handDet är som
expanderad produktion.kan förintressantvara

påverkar konkur-lagstiftningfinnsDet även somannan
berör djurhåll-reglerrenssituationen. kanDet t.ex. somvara

fodermedelsanvändning.ningen och

Frukt och grönsaker8.7

omfattandebeslutathar under 1996EU om en re-sommaren
och grönsaker. Syftetmarknadsregleringen för fruktform av

deminska betydelsen direktamed reformen har varit att
stödja näringenoch iställetmarknadsingripandena attgenom
producentkooperativ ochbl.a. förbättra förutsättningarna

reformeringar krävs mark-Ytterligaresamla utbudet. men
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ibetydelselitenförhållandevis ut-nadsregleringerna är av
gångsläget.

EUförEffekter8.7.1

områdendegrönsakerochfrukt ärför ett somRegleringen av
medjämförtSydeuropaförrollförhållandevisspelar stor

blidärförkanvaruområdeÅtgärder dettainomNordeuropa.
varitharoftaländer mot-dessaeftersomgenomförasvåra att

reformeringar.tillståndare

SverigeförEffekter8.7.2

litenSverigeigrönsaker ärochfruktProduktionen avav
jord-inomproduktionsgrenarandramedjämförtomfattning
fore-varitintehittillsharproduktionensvenskabruket. Den

marknadsregleringen.internadeninomåtgärdernågramål för
påsäljsproduktionen när-svenskadendelhelEn av

priskänslig.mindreanledningdennaochmarknaden är av
pris-dockpåverkari EuropaprisutvecklingenallmännaDen

Sverige.inivån även
ochfruktanvänderlivsmedelsindustrisvenskFör som

positivavregleringskulleproduktioni singrönsaker varaen
förbilligas.skulleimporteneftersom

livsmedelBearbetade8.8

utjämningbidrag. EnlivsmedelbearbetadeVid export gesav
exportstödbehovetinnebärför råvarorna attprisnivån avav
längeSåprodukterna.bearbetadedeför somförsvinner även

möj-kvarfinnsdockdetmåstegränsskyddkvarfinnsdet ett
livsmedelsråvaror.importeradeförprisutjämningförligheter
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Övriga8.9 produkter

Värdemässigt omfattar de produkter behandlats i avsnitt-som
huvuddelen8.1-8.8 den jordbruksbudge-en av gemensamma

Övriga produkter olivolja, vin, tobak och spå-ten. t.ex.som
nadsväxter bör behandlas i princip på desättsamma som pro-
dukter behandlats i det föregående. de fall det finnsIsom
skillnader mellan pris ochEU:s världsmarknadspriset bör en
utjämning ske. Andra intern marknadsreglering ityper av
form intervention, prisstöd och kvoter kan avvecklasav som

följd prisutjämningen.en av
Som exempel kan produktionsbidraget tillnämnas att to-

bak bör Följa den avtrappning för produktergörssom som
spannmål och mjölk. Eftersom stödet just för tobak blandär
de högsta i utgångsläget, kr/ha,50 000 borde nedtrapp-ca
ningen ske i förväg just för denna produkt. detta skaMot to-
baksproduktionens betydelse för de grekiska landsbygden
ställas.
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påverkasområdenAndra9 avsom

marknadsregle-förändringar av

ringarna

föränd-vidpåverkasområdenandrafinnsDet även ensom
följandekapiteldettamarknadsregleringarna. l tasring av

områden upp:

områdejordbruketsvalutaregleringeno
miljöstödetochregional-o

områdejordbruketspåValutaregleringen9.1

valu-reform påomfattandegenomförainförstårEU att en
valutaunionen,europeiskadenAvsiktentaområdet. är att

för behovetAvgörande1999.fr.0.m.ska införasEMU, av
områdejordbrukets ärexklusivt pågällervalutaregler som

ivalutapolitiken EU.förgenerelltgällareglervilka attsom
i allafulltgenomföraskommaskulle utOm EMU att
speci-behovfinnasinte längredetmedlemsländer avsynes

gäller påreglersärskildajordbruket. Deregler förella som
bort.således kunnaskulleområdedetta tas

genomföraskommainteEMUdäremotdet attSkulle
utanför,ståväljerSverigebl.a.exempelvis attfullt attut,

valutareglernadereformerakunnaskulle det övervägas att
skulleåtgärderpåExempelCAP.inomtillämpas somsom
reval-vidtillämpningenskulle kunnagenomföraskunna vara

jordbruksomräkningskursen.devalveringvering avresp.
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marknadsregleringenSambandet mellan9.2

miljöpolitikenregional- ochsamt

såväl alternativ och kandet föregående framgår 1 2Av att
betydelsefullai regionalpolitisktinnebära produktionenatt

områden kommer i farozonen.
Ökad marknadsregleringarnaskonkurrens attp.g.a.

områden vik-styrka minskar kan innebära äratt svagare som
miljöskäl får svårt klara sig.tiga regional- och Motsva-attav

fortsättningsvisrande kan också inträffa WTO-EU p.g.a.om
exportstöd.åtaganden inte kan fortsätta att ge

vissaföregående det specielltframgått detSom är gre-av
spelar roll förinom animalieproduktionen storsom en re-nar

nötköttsproduktion.gionalpolitiken, nämligen mjölk- och
företrädesvis i områden därfinnsproduktionsgrenarDessa

produktion. ocksåfinns till denna Detdet få alternativ är ar-
kontinuerligakräverbetsintensiva produktionsgrenar som

spannmålsproduktion därarbetsinsatser jämfört med t.ex. ar-
Mjölk-koncentrerade till delar året. ochbetsinsatserna är av

samband medhar starktnötköttsproduktionen ett pro-som
förduktionen skapar också förutsättningargrovfoder attav

biologiska mång-hålla landskapet och upprätthålla denöppet
talden.

och miljöinriktade åtgärdernivåerna för regional-Om
demellanblir höga kan lätt motsättning uppstå geogra-en

ochför sådana åtgärder andrafiska områden föremålärsom
till de intäktergeografiska områden får lita som genere-som

därför behov de regional-på marknaden. finnsDet attavras
kontinuerligtoch miljöinriktade åtgärderna över.ses
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landsbygdsut-stöd tillochStrukturstöden9.3

veckling

Sverigeidagslägetitillämpasstrukturstödens.k.deAv en-
förädlingtillstödjordbrukareförstartstöd samtdast yngre

harjordbruksprodukter. Dessutommarknadsföringoch nuav
delfi-stödjordbrukare. Dessa ärtillinvesteringsstödinförts

denhär slagetstöd detharGenerelltnansierade EU. sett avav
kanvilketminskar,kapitalkostnaderföretagetseffekten att

nystartade företag.synnerhetför ivärdefulltvara
följandebl.a.strukturstöd kanformerolikaGenom av

uppnås:effekter

medförakanochteknik attiInvestering nyasomnyo
stöd intesnabbareintroduceras änprodukter om

utnyttjas
djur-ökatteknik ochmiljövänligiInvesteringaro

skydd
produkterförädladeFramställning meraavo

påsamhället lagtkostnaderReducering somavo . djurskyddochmiljöåtgärderjordbruket i form av
inflödetstyrningGeografisk resurseravavo
jordbrukarnablandmedelålderLägreo

kapitalintensitetHögreo
landsbygdsutvecklingproduktion,Diversifiering avo

tänkbartfulltdetÄven realkapitaletstödet riktas ärmotom
kanstödeteftersomökakommermängden arbete attävenatt

Behovetproduktionen.ellerbedrivamöjligtdet startaattgöra
al-de tvåmellansigskiljaintetordeslagetdet härstöd avav

skisseradesutvecklingjordbrukspolitikensförternativ som

ovan.
slagannorlundalandsbygdsutveckling äntillStöd är av

behand-tidigaretidigare. Debehandlatsstödformerde som
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lade marknadsreglering, regional- och miljö-stödformerna,
första hand syfta tillstöd strukturstöd, kan i sägas attsamt

lands-det lönsamt bedriva jordbruk. Stöd tillgöra attmera
bygdsutveckling syftar andra sidan till minska beroendetå att

jordbruk underlätta andra verksamheter påatt attav genom
till landsbygdsutvecklinglandsbygd introduceras. Stöd är

därför i regionalpolitiken vid sidan deinslagett pro-av mera
duktanknutna tillämpas jordbruksområdetstödformer påsom
och stöd riktar sig Andra verksam-regionalpolitiska motsom
heter. landsbygdsutvecklingheller behovet stöd tillInte av

skisseradestorde inte skilja sig mellan de två alternativ som

ovan.
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tilldirektivKommitténs expertgruppen

livsmedelsproduktionenrörandeSvenska intressen

klarastmedlemsländer inom EUtill deSverige hör utta-som
jord-reformering EU:sönskemållat gemensammaavenom

rörandeintressensvenskaViktigaCAP.brukspolitik ut-
avregle-marknadsorientering.ökadvecklingen CAP är enav

medlenjordbrukspolitiskamiljöanpassning. Deochring tar
livsmedel.producentroll delsjordbruketssikte på avsom

produ-rollenIkollektivaproducentdels somvaror.avsom
odlings-detvärdetingårkollektiva öppnacent avvarorav
miljöerviktigakulturhistorisktbevarandetlandskapet, av

produktionen.fördelningregionalvissuppnåsamt att aven
meningeni dentydligasyfte börolika medlensDe vara
uppfylla.siktarvilket mål deskall framgådet mot attatt
harjordbrukspolitikeninom denMedlen suc-gemensamma

förhållandenuppståttallteftersom detinförtscessivt mansom
haröverskådlighetentillbidragitharkorrigera.velat Detta att

mellankopplingenkanskeochminskat ettrent attatt me-av
uppfyllatillbidraskulle ärmedletoch det måldel att nusom

otydligt.mycket
totalasänkning denkanåtagandena i WTOGenom aven

ske. Däremotkommajordbruksprodukterförstödnivån att
inomutnyttjasmedelantaletminskningsker inte somaven

antaletharjordbrukspolitiken. Snarareden me-gemensamma
CAP-refor-bakgrunddelsåren,del ökat de motsenaste av

WTO-åtagandena.bakgrunddels mot avmen,
kommittédi-regeringensiarbete,Kommitténs angessom

refor-tillförslagtillleda framskaDir.1995:109,rektiv ett
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syf-viktigtdetarbeteled i dettaSom ärCAP. attettmer av
medlen blir klara.jordbrukspolitiskamed de olikatena

analysskaförsta göraSom expertgruppenstegett aven
1992 års CAP-jordbrukspolitiken inom EU.fördaden hittills

skai analysen. Expertgruppenbetydelsecentralreform är av
struk-effektivitet,påverkarjordbrukspolitikenanalysera hur

skat-ochproduktionen. Konsumenternasoch inkomster itur
beaktas.skall ocksåtebetalarnas intressen

kommit-förskalldelrapport enligtEn presenterasovan
1996.den maj29tén

skallandra göraSom expertgruppenett steg genom-en
bakgrundmedlenjordbrukspolitiskaolikadegång mot avav

mark-måluppfyllelsen,tillde bidrarutsträckningi vilken att
jordbrukspolitiskaantaletökanadsorienteringen ska samt att

reduceras. Destyrka bördessminska ochmedel bör ävenatt
svenskti isoleratintedärvidbörsvenska intressena ettses

gemenskapsperspektiv.långsiktigtisammanhang ettutan
jordbrukspolitiken ochreformeringfortsattFrågan avom

reformårsberördes 1992inteområdenandraäven avsom
medlems-ytterligaremedutvidgningeffekternasamt av en

beaktas.länder skall
gemenskapsange-varithuvudsakligenhittillsharCAP en

påbörjadesförändringartill deMed hänsynlägenhet. som
utvidgningkommande österutCAP-reform,med 1992 års

självklart längre.likaintedettaåtaganden i WTOoch är
subsidaritetsprincipenundersökaskall därförGruppen om

tillämpaspolitikdentillämplig delar ge-som nuavvore
mensamt.

uppdelningstriktomöjligthar visat sigDet göraatt aven
delEnde olikaarbetsuppgifterna mellan expertgrupperna. av

därför andraarbetsuppgifter tangerarexpertgruppens grup-
skall därfördubbelarbeteonödigtundvikaarbete. För attpers

förExpertgruppenmellansamråd ske expertgrupperna.
specifiktför frågorfrämstsvenska intressen har somansvar
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före-Avgränsningsproblemlivsmedelsproduktionen.tillhör
harfrämsttillFörhållandeiligger expertgrupp tre ansvarsom

ochnyttigheterkollektivaproduktionför frågorna ex-avom
omvärldstaktorer.analysförettpertgrupp avenansvararsom

den 13kommitténförskaslutrapportEn presenteras

januari 1997.
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slättbygderSverigesSödra och mellerstal
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