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Forord 

Denne rapporten er todelt. Første del ser på forskjellige forhold knyttet til de støtteordninger i 

landbruket som er organisert gjennom landbruksavtalen i WTO. Andre del ser på 

internasjonale handelsstrømmer på noen sentrale landbruksprodukter de siste ti årene. 

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er oppdragsgivere og initiativtakere for 

rapporten. Disse har også finansiert prosjektet. Fagpersoner er representert i en 

referansegruppe som består av: Per Agerup, Kai Norman Hanssen og Eugen Tømte. En særlig 

takk til Kai Normann Hansen for mange nyttige samtaler og kommentarer til tidligere utkast. 

Når det gjelder det faglige innholdet, vurderinger og konklusjoner står Landbrukets 

Utredningskontor ansvarlig for rapportens innhold. Rapportens første del er utarbeidet av 

utreder Torbjørn Tufte. Andre del av rapporten er utarbeidet av utreder Aase Lømo. 

Landbrukets Utredningskontor takker for et interessant oppdrag. 

Oslo, februar 2002 

Eugen Tømte 
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1 Innledning 

Denne rapporten består av to deler som i all hovedsak er utarbeidet uavhengig av hverandre. 

Første del fokuserer på støtteordningene i WTO, der bruken av støtteordninger blant aktørene 

Australia, Canada, EU, New Zealand og USA er det sentrale. Den andre delen fokuserer på 

utviklingen av den internasjonale handelen med noen utvalgte landbruksvarer i perioden 1990 

til 2000. Handelsstrømmene for noen av de viktigste og største vareslagene i matvarehandelen 

i verden blir beskrevet. Vareslagene hvete, ris, kjøtt, melk og sukker presenteres med 

bakgrunn i foreliggende statistiske data, i hovedsak fra FAOs database. 

Temaet er støtteordninger i WTO på landbruket for aktørene Australia, Canada, EU, New 

Zealand og USA i rapportens første del. Fokuset er utvikling, utfordringer og posisjoner for 

disse fem aktørene. Reduksjonen innen ulike støtteordninger som ofte blir omtalt som et 

hovedproblem i forhandlingene, er i realiteten mest aktuelt for et ganske begrenset antall 

aktører av de 144 WTO-medlemmene. Gul boks blir brukt av 30 av de 144 medlemmene, 3 av 

144 medlemmer har støtte i blå boks, og eksportsubsidier er et virkemiddel 25 av 144 

medlemmer har tilgang på. Det er også stort sett de samme aktørene som går igjen under de 

ulike ordningene. I praksis betyr det at de konkrete restriksjonene på disse støtteordningene 

bare har direkte innvirkning på overføringene i landbruket for 30 av de 144 medlemmene i 

WTO. 

De fem aktørene, Australia, Canada, EU, New Zealand og USA, som alle har sterke interesser 

knyttet til støtteordningene i landbruksavtalen i WTO, blir analysert i forhold til resultatet fra 

Uruguayrunden. Videre blir posisjonene og utgangspunktet de fem aktørene har i den nye 

forhandlingsrunden kort presentert. Hovedpoenget er å gi en grov framstilling av de ulike 

aktørenes situasjon nå når implementeringstiden av uruguayresultatet er over. I tillegg søker 

rapporten å illustrere situasjonen for hver av aktørene foran den nystartede 

forhandlingsrunden, utfra hvordan de har tilpasset seg de forpliktelsene Uruguayrunden påla 

aktørene gjennom etableringen av en landbruksavtale. Med bakrunn i dette ser en på noen av 

de signalene ulike aktører har sendt ut i forbindelse med gjennomføringen av 

ministerkonferansen i Doha. 

På denne måten søker rapporten å gi en oversikt over støtteordningene for landbruket slik de 

er organisert i WTO, samt å illustrere hvilket utgangspunkt de ulike aktørene har i forhold til 

ytterligere reduksjoner i overføringene til landbruket. Dette blir gjort ved at utgangspunktet 

blir illustrert på grunnlaget av landenes notifiseringer av støtte til WTO, samt at noen av 

forhandlingsforslagene til Doha konferansen blir presentert for å gi et bilde av de ulike 

posisjonene aktørene har i den nystartede forhandlingsrunden. 
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Side 2 Støtte og handel 

Den andre delen av rapporten ser på handelsutviklingen i verden på landbruksvarer i det siste 

tiåret. Basert på FAOs database - FAOSTAT - presenterer rapporten handelsstrømmene for 

noen viktige matvarer. Et sentralt spørsmål er hvorvidt en gradvis liberalisering av handelen 

reflekteres i eksport- og importmønsteret for noen sentrale matvarer i løpet av 1990-tallet, og 

hvorvidt resultatene av Uruguayrunden kan spores i handelsmønsteret etter 1994. 

Argumentene i WTO er basert på at økt liberalisering gir mer rettferdig handel for alle land 

uavhengig av et lands samfunns-økonomiske struktur. Ettersom implementeringsperioden av 

Uruguayrunden ble avsluttet for i-landene i 2000, og fremdeles pågår for u-landene, er det alt 

for tidlig å trekke klare empiriske slutninger om dette. Like fullt er det viktig å få dokumentert 

hva som har skjedd så langt, for å kunne finne en mulig retning på utviklingen som følge av 

Uruguayrunden. Ikke minst er det nødvendig å få dokumentert styrkeforholdet mellom ulike 

handelspartnere, for å kunne vurdere hvilket potensiale de enkelte land eller grupper av land 

har når handelen med landbruksvarer skal liberaliseres ytterligere. 

I et Nord-Sør perspektiv er det særlig interessant å se hvorvidt handelen har økt for flere 

aktører, særlig hvorvidt flere utviklingsland har økt sin eksport i vesentlig grad de siste ti 

årene. I handelen med landbruksvarer har det vært en utvikling der varene generelt er mer 

bearbeidet en før. Det er derfor interessant å se om det er et mønster i bearbeidingsgraden hos 

eksportørene. Det er imidlertid en rekke forhold både internt og eksternt som ligger bak et 

lands handelsstruktur og endringer av den. Vi kan derfor ikke trekke slutninger om effekten 

av WTO-forpliktelsene ved bare å se på eksport- og importmønsteret ved et lands økonomiske 

struktur. 
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Del I 
WTO og støtteordninger i landbruksavtalen 





2 Støtteordninger innen WTO-systemet 
WTO sine retningslinjer for liberaliseringen av handelen med landbruksvarer er i hovedsak 

tuftet på to prinsipper. Det første prinsippet er rettet inn mot en liberalisering av den 

internasjonale handelen gjennom en nedbygging av tollbarrierer. Det andre prinsippet er 

etableringen av et rammeverk rettet inn mot støtteordninger og reduksjon av støtte til 

landbrukssektoren. Det vil i praksis si at for mange land betyr Uberaliseringen av handelen 

også mye for hvordan produksjonen innen landbruket er organisert. 

Liberalisering av landbruket i WTO-terminologien kan illustreres ved de fire 

forhandlingsområdene som var tema for jordbruksforhandlingene i GATT: Markedsadgang, 

eksportsubsidier, internstøtte og veterinære og plantesanitære reguleringer. De tre første 

saksområdene er rettet mot barrierer som kan hindre eller forstyrre handelen internasjonalt. 

Markedsadgangen er konsentrert omkring toll og kvoter. Eksportsubsidiene gjelder tilskuddet 

som 25 land har adgang til å tilføre varer ved eksport. Internstøtten består av tilskuddene over 

budsjetter og skjermingsstøtten som er virkemiddelet for å utlikne forskjeller mellom 

nasjonalt prisnivå og prisnivået på verdensmarkedet, samt andre former for tilskudd rettet mot 

landbruket. Det siste saksområdet, veterinære og plantesanitære forhold, har en målsetting om 

å harmonisere regelverket for hva som er "trygg mat" og hindre at dette er et forhold som kan 

brukes av land som en teknisk handelshindring. 

I forbindelse med forhandlingsrundene i WTO er det en tendens til at økt liberalisering av 

handelen med landbruksvarer blir likestilt med redusert toll og støtte. I diskusjonen omkring i 

hvilken retningen utviklingen går, blir dermed toll ofte brukt som måleenhet og referanse for 

omfanget av frihandel. Konklusjonen er ofte at dersom tollen er redusert, er økt liberalisering 

av verdshandelen resultatet. Dette er nok ofte tilfellet for begrensede områder dersom 

liberalisering betyr fri markedsadgang, men I-land har som regel flere mekanismer enn toll 

tilgjengelig for å beskytte sitt landbruk. For U-land derimot er ofte toll den eneste operative 

beskyttelsemekanismen for det nasjonale landbruket. Men da tollen først blir gjeldende når en 

vare er eksportert og skal importeres av en aktør, i denne sammenhengen et land, er også et 

lands innenlandske støtteordninger en viktig faktor i WTO-forhandlingene, da dette påvirker 

handelsstrømmene internasjonalt. Det er her en sammenheng mellom det nasjonale nivået og 

det internasjonale nivået, både når det gjelder import og eksport av varer. 

I hovedsak blir det skilt mellom eksportsubsidier som er direkte rettet mot handelen med 

utlandet, og andre innenlandske støtteordninger som produksjonsstøtte og regionalstøtte. Selv 

om tollvernet og støtteordningene blir behandlet som to kategorier i WTO, er det en klar 

sammenheng mellom disse kategoriene. Målsettingen i WTO i et langsiktig perspektiv er også 

klar, da målet utvilsomt er en generell nedbygging av handelsbarrierer for landbruksvarer, 

enten disse barrierene består av toll eller subsidier. 
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For å organisere reduksjonene er det etablert en referanseperiode som reduksjonene skal 

måles mot, kalt basisperiode. Basisperioden for internstøtten er 1986 - 1988, mens 

basisperioden for eksportsubsidier er 1986 -1990. Reduksjonene i et land tar utgangspunkt i 

gjennomsnittsstørrelsen for støtten i basisperioden, og det er i forhold til denne størrelsen 

reduksjonene skal gjennomføres. Det er også viktig å være klar over at aktørene har svært 

sprikende synspunkt på hva en liberalisering av handelen omfavner. En tydelig skillelinje, 

hvor det er stor splid mellom aktører, er spørsmålene om hvorvidt faktorer som dyrevelferd, 

arbeidsstandarder, miljø, bioteknologi, samt helse og sanitære forhold bør tillegges betydning 

eller ikke. Flere I-land ønsker å integrere retningslinjer for produksjonskrav til landbruket, 

mens mange U-land ser på denne tilnærmingen som en annen form for proteksjonisme, ved at 

I-landene stiller krav som V-landene ikke makter å oppfylle. 

2.1 Reduksjon av toll på landbruksvarer 

Uruguayrunden betydde en harmonisering av grensevernet til et system basert på toll. Før 

Uruguayrunden var grensevernet i mange land basert på kvoter, altså mengdebasert, som 

begrensende tiltak mot import. Med Uruguayrunden ble det tatt utgangspunkt i en 

basisperiode der det ble satt maksimumstollsatser for det enkelte land utfra en 

beregningsmodell som i grove trekk tok utgangspunkt i differansen mellom innlandspris og 

verdensmarkedspris i perioden 1986 - 1988. Deretter ble landene pålagt et krav om en 

gjennomsnitts tollreduksjon på 36 prosent og minimum 15 prosent på alle landbruksprodukter 

(dette er forpliktelsen til I-land). Det vil si at tollsatsene på hver enkelt vare skulle reduseres 

med minimum 15 prosent, men at den samlede tollreduksjonen skulle være på minst 36 

prosent. Dette gav stor fleksibilitet på hvilke produkter et land ønsket å beskytte og hvilke det 

ville ilegge kraftig tollreduksjon. Gjennomføringsperioden var 1995 - 2000, og er altså 

avsluttet. 

Det er også opprettet to typer importkvoter gjennom WTO. Dette er "minste adgangskvoter" 

og "kvoter basert på historiske handelsstrømmer". Minste adgangskvoter ble dannet for å 

åpne for handel mellom "nye" land, eller for å åpne for handel med nye varer. Disse kvotene 

er derfor siktet inn på å utvide et lands handelsrelasjoner med nye handelspartnere eller nye 

varegrupper. Kvotene basert på historiske handelsstrømmer ble etablert for å sikre den 

eksisterende handelen, så den ikke skulle frafalle når tollsystemet ble lagt om. Det betydde at 

land med en åpen økonomi og mye import ble ilagt mange importkvoter, slik tilfellet var for 

blant annet Norge. 

Det er sannsynlig at ytterligere nedbygging av tollsatsene blir pålagt landene gjennom neste 

forhandlingsrunde i WTO. 
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Støtte og handel Side 5 

2.2 Støtteordninger 

I WTO-modellen er rammeverket for nasjonale støtteordninger i landbruket identifisert og 

organisert gjennom et system av "bokser" for støtte. Systemet er basert på at støtteordninger 

går under ulike fargekoder rangert etter hvor store handelsmessige konsekvenser støtten blir 

forstått å ha på det internasjonale markedet. Støtteordningene blir deretter plassert i grønn, blå 

eller gul boks. Minst innvirkning på handelen har grønn støtte, deretter følger blå støtte, mens 

gul støtte blir rangert som mest forstyrrende på handelen. Den gule støtten er WTO

medlemmene forpliktet til å redusere gjennom Uruguayrunden. Grønn, blå og gul boks speiler 

altså ulike kriterier for hvordan den økonomiske støtten blir tilført landbruket utfra de 

retningslinjene som er etablert i WTO-systemet. Det er et lands innenlandske jordbruksstøtte 

som er organisert gjennom WTO-boksene. 

Landbruksstøtten blir plassert i gul, grønn eller blå boks ut i fra hvilken form støtten har. Gul 

boks blir brukt på produksjonsavhengig støtte, som skjermingsstøtte og prisstøtte gitt som 

budsjettstøtte. Den produksjonsuavhengige støtten er i grønn boks. Støtte i grønn boks skal 

ikke være handelsforstyrrende. Støtte til forskning og miljø er eksempel på grønn støtte. Blå 

boks inneholder støtte til produksjonsbegrensende tiltak. Blå støtte blir sett på som mindre 

handelsforstyrrende en gul støtte, men ikke så handelsnøytral som grønn støtte. Eksempler på 

blå støtte er brakklegging av areal og areal og dyrestøtte gitt utfra et fast antall dyr eller areal 

(Hagelia, A.B., Huseby, H. m.fl. (1999)). 

Fargekodene på boksene i landbruksavtalen er inspirert av fargene på trafikklys. Grønn 

symboliserer da kjør i betydningen tillatt støtte, gul står for brems ned i betydning reduser 

støtten. Rød er ikke etablert da det er forbudt. Utenfor ligger blå boks, som det muligens 

brenner et blått lys for? 

I tillegg til støtten knyttet til boksene eksisterer det eksportsubsidier, som er en spesialisert 

støtteordning som blir brukt for å gjøre produkter fra land som ikke er særlig 

konkurransedyktige på pris mer konkurransedyktige på verdensmarkedet. Denne støtten 

benyttes også for å fa avsetning for overproduksjonen. Eksportsubsidiene behandles som 

særskilt tema i WTO-terminologien. Eksportsubsidier utgjør ikke en del av de 

støtteordningene som er organisert under grønn, gul og blå boks, men blir behandlet som et 

selvstendig område i WTO. Det eksisterer også eksportkreditter som er en annen variant av 

eksportstøtte som blant annet USA bruker. 
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3 Utviklingen innen de ulil(e støtteordningene 
WTO er etablert som en organisasjon der GATT-regelverket er innlemmet, i tillegg er det 

opprettet en landbruksavtale i WTO, noe som ikke var en del av GATT-regelverket. GATT

forhandlingene i perioden fra 1986 til 1994, kalt Uruguayrunden, dro for første gang inn 

landbrukspolitikken som fullt forhandlingstema i GATT. GATT-avtalen utgjør i dag en del av 

avtaleverket i Verdens Handelsorganisasjon, da WTO ble etablert gjennom Uruguayrunden. 

Fra 1. januar 1995 ble GATT-avtalen avløst av WTO, og 144 land har full medlemsstatus i 

WTO per januar 2002. Retningslinjene for den internasjonale samordningen av handelen med 

landbruksvarer blir i stor grad formet gjennom dette forumet. Som et resultatet av 

Uruguayrunden ble organiseringen omkring landbruket i sin helhet brått en del av den 

internasjonale dagsordenen. Forhandlingsresultatet betydde også at den nasjonale 

landbrukspolitikken til WTO-medlemmene ble en del av rammeverket til WTO. Søkelyset 

innen landbrukssektoren var dermed rettet mot både grensevern og støtteordninger som 

begrensende faktorer for en mer liberalisert handel med landbruksprodukter. 

3 .1 Grønne, blå og gule støtteordninger 

Grønne støtteordninger er den aksepterte støtten i WTO. Bakgrunnen for at denne støtten er 

fritatt fra reduksjonsforpliktelser er at tiltak innen denne kategorien blir regnet for å ha 

minimal innvirkning på den internasjonale handelen. Grønn støtte skal i prinsippet være 

handelsnøytral støtte, og inngår ikke i beregningen av den samlede internstøtten, den såkalte 

AMS (Aggregate Measurement of Support). Blå støtteordninger ble også fritatt fra reduksjon i 

landbruksavtalen, men disse har større innvirkning på handelen enn grønn støtte, og inngår i 

den samlede støtten (AMS). Denne støtten blir likevel indirekte dratt ut igjen fordi den er 

fritatt fra reduksjonsplikten. Blå støtte er et resultat av kompromisset EU og USA inngikk for 

å få en sluttavtale for landbruket i Uruguayrunden (kompromisset er ofte omtalt som "Blair 

House"-avtalen). Blå støtte er ikke etablert på permanent basis. Reduksjonsforpliktelsene ble 

pålagt gule støtteordninger. For I-land var reduksjonsforpliktelsene på 20 prosent. Systemet 

med de ulike støtteordningene, som ble resultatet av Uruguayrunden, resulterte i at over 60 

prosent av den innenlandske støtten til landbruket i OECD-land i realiteten ble unndratt fra 

reduksjonsforpliktelsene. Det vil si at i underkant av 40 prosent av den samlede internstøtten 

er underlagt krav om reduksjon gjennom det nåværende forhandlingsresultatet i WTO 

(OECD, 2001). Utviklingen innen internstøtten for landbruket i EU, Canada, Australia, New 

Zealand og USA kan belyses på bakgrunn av følgende spørsmål: 

Hva resulterte sluttforhandlingene av Uruguayrunden i? 

Hva har skjedd i implementeringsperioden av Uruguayresultatet som påvirker landenes 

utgangspunkt i den nye forhandlingsrunden i WTO? 

Hva vil skje, og hvilke signaler ble gitt gjennom ministererklæringen fra Doha? 
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3 .1.1 Hva resulterte sluttforhandlingene av Uruguayrunden i ? 

Hovedresultatet av Uruguayrunden var at intern støtten ble klassifisert i kategoriene grønne 

og gule støtteordninger. Grønn støtte var den godkjente støtten, mens gul støtte skulle 

reduseres fordi den virker uheldig på handelen. Konkret ble det bestemt at gule 

støtteordninger skulle reduseres med 20 prosent i perioden 19995 - 2000. Gule støtteordninger 

er produksjonsavhengig støtte. 30 land har tilgang til å bruke gul støtte. I prinsippet var det 

skissert et opplegg med kun grønn og gul støtte, der all støtte som ikke var grønn var gul og 

dermed reduksjonspliktig. Men som et resultat av Blair House-kompromisset mellom EU og 

USA ble det opprettet en blå boks i tillegg til utgangspunktet med grønne og gule 

støtteordninger. Støtten i blå boks ble fritatt fra reduksjonsforpliktelsene, men inngår som del 

av den samlede støtten og kan ikke økes vesentlig, da det er etablert et tak for den samlede 

støtten for hvert land med bakgrunn i basisperioden. Taket for blå støtte er at støtten ikke skal 

overskride nivået fastsatt i 1992. For Norge er taket 7,8 milliarder i blå boks. Likevel er 

intensjonen at den samlede internstøtten i gul og blå boks skal reduseres. Blå støtte skal ha 

minimal innvirking på internasjonale priser og handel. Grønne støtteordninger, som skal være 

handelsnøytrale, ble fritatt fra reduksjon og kan også økes. Dette er den "legitime" støtten i 

landbruksavtalen i WTO. I denne rapporten blir grønn støtte omtalt som "godkjent støtte", 

mens gul og blå støtte blir omtalt som "ikke godkjent støtte" ut i fra at disse blir sett på som 

forstyrrende for handelen. 

Kompromisset med blå boks var særlig viktig for de landene som baserte store deler av sin 

landbruksstøtte på ordninger som nå ble klassifiserte som gul støtte, og derfor 

reduksjonspliktige i følge WTO-avtalen. For de fem aktørene som denne rapporten ser på; 

EU, Australia, New Zealand, Canada og USA, var det bare EU dette hadde avgjørende 

betydning for. Gjennom kompromisset fikk EU (og Norge for den del) mulighet til å 

omdefinere deler av den gule støtten til blå støtte, og på denne måten oppfylle 

reduksjonsforpliktelsene. Kriteriene for blå støtte er omfattende, men ikke på langt nær så 

strenge som kriteriene for grønn støtte. I praksis betydde dette at subsidier ble flyttet fra gul til 

blå boks. Dette førte til at reduksjonene ikke ble så omfattende og all støtte som ble flyttet fra 

gul boks til blå boks ble regnet som reduksjon i gul boks i henhold til AMS-forpliktelsene. I 

praksis førte dette til at mange land fikk oppfylt sine reduksjonsforpliktelser uten at de reelle 

overføringene til jordbruket ble redusert. Men det er en viktig forskjell mellom blå og grønn 

støtte, for blå støtte er en del av den samlede støtten (AMS) i teorien, i motsetning til grønn 

støtte. Dette betyr at landene er mer bundet når de bruke blå støtte enn grønn støtte, da det er 

et tak på blå støtte fastsatt i Uruguayrunden. Grønn støtte derimot er fritatt fra 

reduksjonsforpliktelser og det er ingen hindringer for at et land øker den grønne støtten. For 

de andre landene var utgangspunktet i WTO noe bedre enn tilfellet var for EU, fordi disse fire 

landene i utgangspunktet baserte sin landbrukspolitikk på et system med en større del av 

landbruksoverføringene organisert som ordninger som tilfredsstilte kravene som lå i grønn 

boks. 
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Blå støtte er en hybrid mellom grønn og gul støtte. Den er ikke opprettet på permanent 

basis foreløpig, og er ikke regnet som godkjent støtte, 

altså ligger den formelt sett under gul støtte. Men likevel er blå støtte fritatt fra 

reduksjonsforpliktelser, noe som er sammenfallende med grønn støtte, men blå støtte er 

ilagt restriksjoner på beløp som kan plasseres som blå støtte, noe som ikke er tilfellet 

for grønn støtte. Blå støtte blir regnet som mer forstyrrende på handelen enn grønn 

støtte, men mindre forstyrrende enn gul støtte 

Figur 3.1. Modellfor organiseringen av internstøtten i WTO 

Side 9 

3.1.2 Hva har skjedd i implementeringsperioden av Uruguayresultatet 

Hovedskillet innen internstøtte til jordbruket går både prinsipielt og i praksis mellom grønne 

støtteordninger og andre støtteordninger (blå og gule). Selv om blå boks er unndratt 

reduksjonsforpliktelsene, samt at en liten del av gul boks, de såkalte "de minimis" også kan 

holdes utenfor reduksjon, så inngår dette i den samlede støtten (AMS). Likevel kan gul og blå 

støtte overskride AMS-forpliktelsen i gul boks, fordi blå støtte er unndratt fra 

reduksjonsforpliktelser per i dag. Det vil si at det ligger en føring i WTO-regimet om at disse 

støtteordningene skal reduseres på sikt. Den grønne støtten er imidlertid godkjent støtte og 

derfor ikke under tilsvarende press som andre støtteordninger. Så lenge støtteordninger 

oppfyller kriteriene for grønn støtte, kan et land øke disse overføringene om det er ønskelig. 

Derfor er det reelle skillet for fremtidige forhandlinger, skillet mellom grønne støtteordninger 

og andre støtteordninger om en tar utgangspunkt i avtaleteksten i landbruksavtalen. Et mål på 

hvor godt et land har tilpasset seg WTO-avtalen når det gjelder internstøtten kommer frem 
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ved å undersøke hvor mye av støtten som er plassert i grønn boks i forhold til de andre 

boksene. I de kommende forhandlingene er dette avgjørende for en aktør sin posisjon og 

utgangspunkt når nye reduksjonsforpliktelser for landbruket skal fremforhandles i den 

pågående WTO-runden. En illustrasjon på Australia, Canada, EU, New Zealand og USA sin 

stilling før neste forhandlingsrunde er å se på grønne støtteordninger, som er godkjent støtte, 

samt støtte som inngår i den samlede internstøtten (AMS). Det er satt et tak på ikke godkjent 

støtte for hvert enkelt medlemsland i Uruguayrunden, og denne inneholder gule 

støtteordninger, inkludert "de minimis" som kan utgjøre en del av gul støtte. Etter intensjonen 

så er blå boks en del av AMS-.forpliktelsen. Men summen av gul og blå må ikke være under 

AMS-forpliktelsen så lenge den blå boksen er fritatt fra reduksjonsplikten. Derfor er det 

opprettet et eget øvre tak for blå støtte. 

Alle tallene er fra notifiseringer til WTO i perioden 1995 - 1998, da det fleste land var 

kommet langt i omleggingen av internstøtten i henhold til sluttresultatet i landbruksavtalen. 

Dette bildet illustrerer ikke om forpliktelsene blir oppfylt, men det illustrerer situasjonen 

landene er i når det gjelder fremtidige reduksjoner. 

Tabell 3.1. Australia, Canada, EU, New Zealand og USA sine interne støtteordninger ogforpliktelser 

om total støtte, i millioner norske kroner, prosenter i parentes: 

Land Grønn støtte G11/ og bld stolte Samlet stolte AMS f01plikte/se ÆMS forpliktelse 
(Andel av sa111let (de 111i11in1/s inkl.) (Grom~, gul og (Nivilet som 111i1111s g11l og bld. 

stolte) (Andel av sa111/et blil boks) intemstøtten skal støtte 
støtte) reduseres til i g11/ (Andel u11der 

boksetter nlvilet AMS-
red11ksjonen på forplikte~e11 er 

20 %er pil etterat 
'Kfe11110111fort) red11ksjone11 er. 

gjen11omfurt) 

Australia 6280 671 6951 2654 1983 

(1997/1998) (90) (10) (100) (100) (75) 

Canada 9693 9393 19085 24010 14617 

(1995) (51) (49) (100) (100) (61) 

EU 191383 593247 784630 618589 25342 

(1996/1997) (24) (76) (100) (100) (4) 

New Zealand 935 0 935 1519 1519 

(1997) (100) (0) (100) (100) (100) 

USA 335000 45000 380000 144000 99000 

(1996) (88) (12) (100) (100) (69) 

Som nevnt tidligere sier ikke forholdet mellom AMS-forpliktelsen og den samlede støtten av 

gul og blå boks noe om hvorvidt et land oppfyller sine forpliktelser eller ikke. 

Så lenge blå boks ikke er reduksjonspliktig kan den samlede støtten i gul og blå boks 

overstige AMS-forpliktelsen. Men per definisjon i landbruksavtalen i WTO er grønn støtte 

godkjent støtte og all annen internstøtte ikke godkjent støtte, som dermed skal reduseres over 

tid. Derfor er blå støtte i definisjonen en del av gul støtte og dermed ikke såkalt godkjent 
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støtte. Det vil si at både gul og blå støtte skal reduseres etter intensjonen i landbruksavtalen, 

da hovedskillet går mellom godkjent støtte og ikke godkjent støtte i WTO i betydning at den 

bør reduseres, det vil si grønn støtte i forhold til ikke grønn støtte. 

Tabellen viser at både organiseringen av støtten er ulik og at utgangspunktet for fremtidige 

forhandlinger er veldig forskjellig for de fem aktørene. Når det gjelder i hvilken form støtten 

blir tilført landbruket, er ytterpunktene EU versus New Zealand. Ut i fra tabellen skiller New 

Zealand seg klart ut med 100 prosent av internstøtten plassert i grønne støtteordninger. Også 

Australia og USA har størsteparten av sin støtte i kategorien grønn støtte med henholdsvis 90 

og 88 prosent. Canada er i en mellomposisjon med 51 prosent grønn støtte, mens EU bare har 

24 prosent av internstøtten som grønn støtte. Den resterende støtten som blir tilført landbruket 

er da under press i de kommende forhandlinger i WTO. 

Når en ser på forholdet mellom AMS-forpliktelsen og ikke godkjente støtteordninger, 

illustrerer det handlingsrommet aktørene har i fremtidige forhandlinger omkring reduksjon i 

internstøtten. Ved at blå boks ble opprettet på midlertidig basis med fritak fra reduksjoner, 

fikk aktørene (her EU) mulighet til å oppfylle sine reduksjonsforpliktelse på 20 prosent ved å 

flytte gule støtteordninger til blå støtteordninger ved å omdefinere støtten til mindre 

markedsforstyrrende støtte. Ved neste runde er imidlertid ikke dette situasjonen, da blå boks 

er begrenset i omfang. Rammeverket for internstøtten er etablert, og spørsmålet er snarere om 

blå boks er en del av dette rammeverket, eller om den skal fjernes. Når neste reduksjon skal 

fremforhandles er spørsmålet hva som ligger i "betydelig reduksjon i internstøtten", altså gul 

og eventuelt blå boks. 

Ved at New Zealand har all sin internstøtte som grønn støtte betyr det at de i prinsippet er 

forberedt på en avskaffelse av all internstøtte som ikke er grønn, altså en reduksjon på 100 

prosent i gul og blå boks. Også USA og Australia vil ha små problemer med en ny reduksjon 

på 50 - 70 prosent. EU derimot har mindre handlingsrom. De har 4 prosent margin under 

AMS-forpliktelsen og gul og blå støtte utgjør 76 prosent av all støtten. Uten 

reduksjonsfritaket i blå boks ville EU ikke oppfylt AMS-forpliktelsen, da EU har 22 prosent i 

blå boks. Det betyr at EU bare tåler små reduksjoner i internstøtten før de møter problemer 

med å overholde forpliktelsene. Selv om Canada ikke er i en like god posisjon som Australia, 

USA og New Zealand, har de få problemer med kutt oppimot 50 prosent, som er et godt 

utgangspunkt i forhold til EU. 

3.1.3 Norges situasjon i implementeringsperioden 

Ved å bruke tilsvarende illustrasjon på Norge, viser det seg at Norge er i en svært presset 

situasjon om nye drastiske kutt i den ikke godkjente internstøtten blir resultatet av nye 

forhandlingsrunder i WTO. 
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Tabell 3.2 Norge sine interne støtteordninger og forpliktelser om total støtte, i millioner norske 

kroner, prosenter i parentes: 

Land Grønn stolte Gul og blå stolte Samlet støtte AMS forpliktelse AMS forpliktelse 
(Andel av st1111let (de minimis inkl) (Grøm1, gul og (JVivdet som mi1111s gul og. blål 

stolte) (Andel m• samlet bld) intenistøtten skal støtte 
I støtte) redifseres til i g11l (Andel under 

I boks etter nivllet AMS-
I 

,red11ksjo11e11 pil f otpliktelse11 er 

!I I• 
20%er pil etter 11t 

li li gjennomført) retf,uksjone11 er " 
6 

gjennomført) 

Norge 3700 18196 21896 11449 - 6747 

(1997/1998) (17) (83) (100) (100) (- 59) 

Tabellen viser at Norge har 17 prosent av internstøtten som grønn støtte. 

Reduksjonsforpliktelsen på 20 prosent ble oppfylt ved at gul støtte ble omdefinert til blå støtte 

som er fritatt fra reduksjonsplikten. Når en ser på forholdet mellom AMS-forpliktelsen og 

internstøtten i gul og blå boks for Norge, viser det seg at Norge har en støtte på 6,7 milliardar 

mer enn AMS-forpliktelsen. Dette er mulig fordi blå støtteordninger er unndratt 

reduksjonsplikten. Men det betyr også at Norge med 83 prosent av internstøtten i blå og gul 

boks vil ha problemer med ytterligere reduksjoner. Med-59 prosent betyr det i praksis at 

Norge ikke tåler ytterligere reduksjoner, eller at deler av den ikke godkjente støtten må bli 

omgjort til støtte som er godkjent som grønn støtte. Sammenlignet med Australia, Canada, 

New Zealand og USA, er Norge i en svært presset situasjon. Av de seks aktørene er EU og 

Norge i tilnærmet samme situasjon når det gjelder reduksjon i internstøtten, da ingen av dem 

har noe særlig handlingsrom. 

3.1.4 Hva vil skje, og hvilke signal kom rundt ministererklæringen fra Doha 

Implementeringsperioden av sluttresultatene av Uruguayrunden varte frem til og med år 2000 

for i-landene (mange u-land har en lengre tidsperiode og andre forpliktelser enn i-landene). 

Det betyr for det første at forpliktelsene landene påtok seg i Uruguayrunden nå skal være 

gjennomført nasjonalt. Det er ingen av landene i denne rapporten som har brutt sine 

forpliktelser med hensyn til de reduksjoner de er pålagt å gjennomføre innen internstøtten i 

landbruket i henhold til WTO. At implementeringsperioden er over betyr det at nye 

forpliktelser og reduksjoner står på trappene ved at en ny forhandlingsrunde i WTO så smått 

har startet, og ministererklæringen er presentert. 

For internstøtten er utgangspunktet for forhandlingene om en legger slutterklæringen fra 

Uruguayrunden til grunn, at det er to typer internstøtte i landbruket: grønne støtteordninger 

som er godkjent, og gule støtteordninger som skal reduseres. Blå støtteordninger er 

midlertidige og hører per i dag formelt inn under gule støtteordninger, dog uten at de er 

reduksjonspliktige. Som vist ovenfor betyr det at det er ulike utgangspunkt for landene foran 

den kommende forhandlingsrunden, når det gjelder hvordan de har organisert internstøtten 
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sin. Det betyr at hvordan internstøtten er plassert etter WTO-terminologien er av avgjørende 

betydning for hvor sårbart et land er og hvor mye det kan redusere innen den enkelte 

støtteordningen før en total omlegging av landbruket er nødvendig for å oppfylle eventuelle 

reduksjonsforpliktelser. 

3.1.4.1 Mulige utfall omkring internstøtten 

Av all internstøtte er grønne støtteordninger minst utsatt for reduksjonskrav. Det er lite trolig 

at det vil bli satt fokus på grønne ordninger med det første, og om så skulle bli tilfelle vil det 

da trolig dreie seg om hvor strenge kriteriene er. Her er en etablering av et øvre tak en 

mulighet. 

Gule støtteordninger vil bli utsatt for et betydelig press. Cairns-gruppen (med blant annet 

Australia, Canada og New Zealand) har gitt signal om at deres målsetting på sikt er å 

eliminere gule støtteordninger. Trolig vil det også komme et betydelig press på blå 

støtteordninger da mange aktører i WTO ser på disse som kun en midlertidig 

overgangsordning (noe de også er utfra forhandlingsresultatet) og et tema for forhandlinger. 

Den usikre posisjonen til blå boks blir forsterket av at få land benytter den. For tiden er det 

bare EU, Norge og Slovakia som benytter blå boks ved at de notifiserer blå støtte til WTO 

(Statssekretærgruppen for WTO, 1999). Hva resultatet blir for blå boks er usikkert, men 

mange muligheter eksisterer. Ytterpunktene er enten at blå boks blir avskaffet, eller den blir 

etablert på permanent basis. Blå støtteordninger kan også bli reduksjonspliktige og slik bli en 

integrert del av de gule støtteordningene som er reduksjonspliktige. Det kan også bli et 

kompromiss der deler av blå boks blir godkjent som grønn støtte, mens andre ordninger i blå 

blir gjort til vanlige gule støtteordninger. 

Uansett, er at intensjonen i WTO å redusere den handelsforstyrrende landbruksstøtten, og per 

i dag ligger gul og blå støtte i denne kategorien. Dette vil også være utgangspunktet i de 

kommende forhandlingsrundene. Som vist i tabell 1 og 2 ovenfor så betyr alle disse mulige 

utfallene at EU og Norge har et meget presset utgangspunkt sammenlignet med de andre 

aktørene. Dette kommer av at disse to aktørene har organisert støtten annerledes enn de andre 

aktørene i forhold til kriteriene i de ulike boksene. EU og Norge har begge tuftet støtten sin i 

hovedsak på blå og gule støtteordninger. Derfor er størstedelen av internstøtten av en slik type 

at store reduksjonskrav kan bli resultatet av forhandlingsrunden, mens de andre aktørene 

allerede i dag er i en posisjon der 60 - 70 prosent reduksjon på gule og blå støtteordninger byr 

på små problem. De sistnevnte landene har sin internstøtte i hovedsak som grønn støtte, blå 

støtte gjør de ikke nytte av, og en forholdsvis liten andel er kategorisert som gul støtte. 

Det vil komme nye reduksjonskrav i kommende forhandlingsrunder, der USA, Canada, New 

Zealand og Australia har rikelig handlingsrom for både å presse på for store reduksjoner og 

for å greie å gjennomføre kraftige reduksjoner selv. EU og Norge derimot har lite rom for 
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reduksjoner, og små muligheter til å gjennomføre store reduksjoner uten at drastiske tiltak må 

iverksettes for å omkanalisere støtten til tiltak som oppfyller kriteriene for grønn støtte. 

3.1.4.2 Forhandlingsforslag og Doha erklæringen 

Ministererklæringen fra Doha gir klare signaler for hvilken retning forhandlingene om 

internstøtten vil ta i neste runde. Ministererklæringen inåregnes som et minste felles 

multiplum der det er oppnådd en viss enighet mellom partene om temaene forhandlingene 

skal rettes mot, samtidig som både aktørene med offensive og defensive interesser skal gå god 

for dette utgangspunktet. Det vil si at ministererklæringen er et bredt kompromiss, der 

rammeverket for forhandlingene blir skissert, men de konkrete tiltakene og størrelsen på disse 

er fraværende. På mange måter er erklæringen et kompromiss for å komme videre. Det vil si 

at ministererklæringen ikke skal forskuttere forhandlingsresultatet, noe som betyr at det er et 

større forhandlingsrom enn det erklæringen skisserer. Ministererklæringen utrykker seg derfor 

mye svakere enn de forslagene som landene har kommet med i forkant av ministermøtet, når 

de flagger sine posisjoner og interesser. 

Noen slutninger kan uansett trekkes fra ministererklæringen når det gjelder fremtiden til 

internstøtten. Det er entydig slått fast i ministererklæringen at internstøtten skal reduseres 

ytterligere fra nivået som ble fastsatt i Uruguayrunden. I ministererklæringen heter det at 

forhandlingene setter som mål å få "substantial reductions in trade-distorting domestic 

support". Spørsmålet er hva som ligger i betydelige reduksjoner i internstøtten. Utfra tabellen 

ovenfor er det tydelig at aktørene har veldig ulike posisjoner for hvor store reduksjoner de kan 

påta seg uten at hele landbrukspolitikken må legges om. Forhandlingsforslagene i forkant av 

ministermøtet i Doha speiler også dette. 

Hva Cairns-gruppen (blant annet Australia, Canada, Argentina og New Zealand står bak dette 

forslaget) legger i betydelige reduksjoner kommer tydelig frem i et av forhandlingsforslagene 

deres. I forslaget viser Cairns-gruppen til at de søker å oppnå store reduksjoner i internstøtten 

slik at all handels- og produksjonsforstyrrende støtte blir eliminert. Dette skal skje gjennom 

en ny formel for reduksjoner i gul og blå boks, der 50 prosent reduksjon i det første året av 

implementeringsperioden blir ansett som et minimum når det er snakk om store reduksjoner. 

Cairns-forslaget antyder også at en gjennomgang av grønne støtteordninger er nødvendig for å 

sikre at disse ikke virker handelsforstyrrende (WTO, doc. G/AG/NG/W/35). En mer 

avventende holdning kommer frem i EU sitt forslag. EU er ikke avvisende til kutt i gule 

støtteordninger, så lenge blå og grønne støtteordninger blir opprettholdt og videreført på 

samme måte som i dag (WTO, doc. G/AG/NG/W/17 og G/AG/NG/W/90). Dette er svært 

sammenfallende med Norges forslag for internstøtten, der også viktigheten av blå boks blir 

eksplisitt spesifisert (WTO, doc. G/AG/NG/W/101). USA sitt forslag er rettet mot en 

forenkling av systemet for internstøtte og at betydelige reduksjoner må gjennomføres. USA 

ønsker to kategorier; godkjent støtte og støtte som skal reduseres, altså slik systemet var bygd 

opp før blå boks ble etablert som en midlertidig ordning (WTO, doc. G/AG/NG/W/15). 
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I en annen kategori kommer et forslag fra 11 utviklingsland. 1 Disse landene vier 

oppmerksomheten mot grønne støtteordninger. Forslaget dokumenterer at USA og EU har økt 

internstøtten betydelig i grønn boks i de siste årene. Disse 11 landene ser med uro på at det er 

et sterkt fokus på reduksjoner i gul boks, mens internstøtten samlet øker. Så lenge 

internstøtten i USA og EU faktisk øker i stedet for å bli redusert, hevder disse landene at det 

må innføres en grense for omfanget av grønn støtte. De 11 landene påpeker at 

hovedproblemet omkring internstøtten er at overføringene i mange I-land (særlig USA og EU 

som er store eksportører av landbruksprodukter) stadig øker, og at dette må hindres ved at 

forhandlingene ser på grønne støtteordninger og samlet støtte isteden for et ensidig fokus på 

gul støtte (WTO, doc. G/AG/NG/W/14). Dette er en posisjon som også en gruppe av 

afrikanske stater har fremlagt i sitt forhandlingsdokument (WTO, doc. G/AG/NG/W/142). 

Strategien i flere I-land med å fase om subsidiene til landbruket til godkjent støtte blir omtalt i 

Agra Europe sin analyse av EU i Doha: 

"what the EU has done since the beginning of the I 990s is to reduce not the substance, but the form of its 
trade distorting subsidies to agriculture. The substance has actually increased, with total expenditure on direct 
agricultural support rising from less than I 0 billion Euro at the beginning of the decade to more than 30 
billion Euro today" (Agra Europe, 16.11 .200 I, s.A/2). 

Generelt er det stort sett bred oppslutning om ytterligere reduksjoner innen gule 

støtteordninger. Størrelsesorden på reduksjonene er det mindre enighet om, og om hvorvidt 

blå støtteordninger skal regnes som en del av gul støtte eller ikke er en klar skillelinje. Når det 

gjelder blå støtteordninger er det særlig EU og Norge som forsvarer disse, mens Cairns

gruppen og USA er pådrivere for å avskaffe blå boks. Grønne støtteordninger er det særlig u

landene som arbeider for å endre retningslinjene for, men i den kommende runden vil trolig 

disse støtteordningene være tilnærmet "fredet" i forhandlingene utfra signalene som kom 

igjennom ministererklæringen fra Doha. 

Men selv om blå støtteordninger er i en meget utsatt posisjon er det grunn til å anta at EU vil 

sette et svært stort trykk inn for å beholde disse ordningene. Agra Europe skildrer EUs 

forhandlingsposisjon rundt blå støtteordninger slik: 

The bedrock ofthis strategy [EUs forhandlingsstrategi i WTO] is preservation of the blue box. Without that, 
the whole edifice of EU agricultural support and its resulting distortion ofmarkets, will collapse." (Agra 
Europe, 16.11.2001, s.A/2). 

Gjennom den avhengigheten EU har til blå støtteordninger, taler det mye for at EU vil ha en 

svært offensiv strategi for å sikre fortsatt eksistens av disse støtteordningene. Dette er en av 

det klareste skillelinjene mellom EU og de fire andre aktørene i denne rapporten. EU sitt 

utgangspunkt er det motsatte av de andres, og generelt er EU langt mer restriktiv til store kutt 

i internstøtten enn det tilfellet er for USA, Australia, New Zealand og Canada. Dette henger 

selvfølgelig sammen med den evnen aktøren har til reformer etter systemet i WTO, og kan 

slik sees i sammenheng med det bildet tabell 3 .1. presenterer av aktørene. 
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3 .2 Eksportsubsidier og eksportkreditt 

Presset mot eksportsubsidier på landbruksvarer vil være stort fremover, da disse utvilsomt må 

karakteriseres som tiltak med forstyrrende virkning på verdenshandelen og for den del 

verdensmarkedsprisene. Generelt er det også vilje blant aktørene til å redusere disse, tvisten 

står om omfanget av reduksjonene. I ministererklæringen står det følgende om 

eksportsubsidier: 

"reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies" (Ministererklæringen, 
WT/MIN(Ol)/DEC/W/1, 14.11.2001). 

I Uruguayrunden ble de landene som benyttet eksportsubsidier pålagt reduksjoner, både i 

volum og verdi. Videre bruk av eksportsubsidier ble begrenset til spesifiserte produkter for 

hvert land. Land som ikke benyttet eksportsubsidier i basisperioden fikk forbud mot å ta slike 

· subsidier i bruk (med visse unntak for U-land). Likevel er bruken av eksportsubsidier 

fremdeles utbredt, særlig innen sektorene: kjøtt, meieri og kornprodukt. Det er 25 av 

medlemslandene i WTO som har fått godkjent å bruke subsidier ved eksport gjennom 

Uruguayrunden. 

Eksportsubsidier er brukt som sikkerhetsventil for mang I-land, ved at subsidiene sikrer 

avsetning av eventuell overproduksjon. Særlig er eksportsubsidier en viktig buffer i EU sin 

landbrukspolitikk. Canada har også benyttet eksportsubsidier. Det er spesielt meieri og 

komsektoren Canada har subsidiert. USA har benyttet eksportsubsidier på kom, i tillegg 

benytter USA eksportkreditter. Om eksportkreditt er indirekte eksportsubsidie er et terna 

fremfor den nye forhandlingsrunden i WTO. Australia og New Zealand ønsker å avskaffe 

eksportsubsidiene, og blant annet New Zealand argumenterer med at eksportsubsidier er ren 

dumping av varer til under markedspris, noe som igjen presser verdensmarkedsprisene 

nedover. 

3 .2.1 EU og eksportsubsidier 

Uruguayrunden førte til at det ble stilt krav om reduksjoner i bruken av eksportsubsidier, både 

når det gjaldt volum og verdi. 

Det er EU som er den fremste forsvarer av fortsatt tilgang til å bruke eksportsubsidier i WTO. 

I beløp er EU også den aktøren som er den største brukeren av eksportsubsidier. Det kommer 

av at eksportsubsidier er et avgjørende virkemiddel for EUs landbrukspolitikk, og Øverby og 

Bottheim (1995) omtaler eksportsubsidier som en av hjørnestenene i EUs landbrukspolitikk. 

Både Caims-gruppen og USA talte for en full eliminering av eksportsubsidier i sine 

forhandlingsforslag før ministermøtet i Doha (G/AG/NG/W/11 og G/AG/NG/W/15). EU er 

langt mer tilbakeholdne i sine forslag. For det første stiller EU spørsmål ved det ensidige 

1 Disse 11 landene er: Cuba, Dominikanske Republikk, Honduras, Pakistan, Haiti, Nicaragua, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Sri 
Lanka og El Salvador. 
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fokuset på eksportsubsidier i WTO. EU hevder at det er kun eksportsubsidier som er 

forhandlingstema, mens for eksempel eksportkreditter og mathjelp ikke blir behandlet under 

WTO-systemet, selv om de i følge EU har tilnærmet samme virkning på verdensmarkedet. 

EU viser vider til at de har hatt en signifikant reduksjon i bruken av eksportsubsidier. I 1992 

utgjorde eksportsubsidier 55 prosent av den totale eksportverdien av landbruksprodukter i EU, 

mens tilsvarende tall var redusert til 9,4 prosent i 1998. EU er likevel åpen for ytterligere 

reduksjonsforpliktelser knyttet til eksportsubsidier, men dette forutsetter at alle former for 

eksportstøtte trekkes inn i forhandlingene fremover (WTO, doc. G/AG/NG/W/34). Det vil si 

at EU krever at eksportkreditter og mathjelp som USA benytter seg mye av, blir inkludert i 

den kommende forhandlingsrunden. Gjennom ordlyden i Ministererklæringen "all forms of 

export subsidies" er et klart signal om at EU har fått gjennomslag for sitt syn slik at også 

eksportkreditter blir innlemmet som tema i i WTO. I følge OECD (2001) kan cirka 90 prosent 

av alle utgiftene til eksportsubsidier i OECD-landene knyttes til EU, målt etter landenes 

notifikasjoner til WTO. 

3.2.2 USA og eksportkreditter 

USA baserer seg på en utstrakt bruk av eksportkreditter og matvarehjelp (food aid), og er 

derfor ikke avhengig av eksportsubsidier i samme grad som EU. EU på sin side viser til at 

eksportkreditter tar mange former som for eksempelet lån/garanti/forsikring, lav pris og 

lignende. Eksportørene blir dermed tilgodesett med bedre vilkår enn markedsvilkårene både 

når det gjelder renter og tilbakebetaling. I praksis er dette en indirekte eksportsubsidie, da det 

som regel er innbakt et rent netto tap i disse kredittene hevder EU. EU angriper også såkalt 

matvarehjelp, da slik hjelp har en tendens til å være størst når giveren har store 

overskuddslagre, og verdensmarkedsprisene er på det laveste. Derfor kan matvarehjelpen 

brukes som buffer ved eventuell overproduksjon. Matvarehjelp blir nok ikke behandlet som 

handel, men en gjennomgang av kriteriene for når det er matvarehjelp og når det er handel er 

ikke usannsynlig. I følge OECD benytter også en rekke andre land eksportkreditter, men det 

største omfanget står USA, Australia og Canada for. OECD påpeker også at summen av 

eksportkreditter har økt i perioden 1995 til 1998. I 1995 ble det brukt 5504 millioner US 

dollar til eksportkreditter blant femten utvalgte OECD land.2 Tilsvarende beløp for 1998 var 

7910 millionar US dollar. Det betyr en økning i bruken av eksportkreditter på 44 prosent i 

denne perioden. Men som tidligere nevnt, taler det meste i Ministererklæringen fra Doha for 

at også eksportkreditter er et saksfelt som er på dagsorden i forhandlingene fremover. 

2 De femten landene i undersøkelsen er: Australia, Canada, Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, 
Nederland, Portugal, Spania, Ungarn, Korea, Norge og USA. 

LV-rapport nr.4 - 2002 





4 Oppsummering 
Hovedresultatet av Uruguayrunden for landbruket var at:medlemmene fikk på plass en 

landbruksavtale og en SPS-avtale. Uruguayrunden må betraktes som et resultat der 

hovedformålet var å etablere et utgangspunkt for videre forhandlinger om hva som er 

akseptabelt i den nasjonale organiseringen av landbruket, i forhold til den internasjonale 

handelen med landbruksvarer. Dette utgangspunktet ble dannet gjennom at ulike indikatorer 

ble etablert og systematisert utfra de konkrete ordningene som benyttes innen sektoren. 

Landbruksstøtten ble systematisert gjennom at det ble opprettet kategorier for støtte, der 

måleenhetene er sammenlignbare mellom landene. Hovedskillet går mellom tiltak som kan 

virke forstyrrende på den internasjonale handelen og ordninger som ikke er 

handelsforstyrrende. Det ble etablert maksimale tollsatser for hvert enkelt land, som videre 

kutt i tollsatsene skal ta utgangspunkt i. Kutt i tollsatser står høyt på den videre agendaen i 

WTO-forhandlingene. 

I landbruksforhandlingene i WTO blir eksportsubsidier behandlet som et eget tema. I 

Uruguayrunden ble det nedlagt forbud mot at eksportsubsidier kunne tas i bruk av land som 

ikke allerede brukte dette som et verktøy. Der eksportsubsidier er i bruk ble det innført 

reduksjonsforpliktelser for aktørene både på volum og beløp. I tillegg ble tilgangen til bruk av 

eksportsubsidiene direkte bundet til produktkategorier i hvert enkelt land. I WTO er det stor 

oppslutning om at eksportsubsidier er et uheldig virkemiddel, og det vil være et kraftig press 

på disse i den kommende forhandlingsrunden. 

For internstøtten ble det etablert to kategorier. Den ene kategorien er godkjente støtte som kan 

videreføres, og den andre er støtte som skal reduseres, og på sikt helst avskaffes. Dette er altså 

henholdsvis grønne og gule støtteordninger. I tillegg resulterte kompromisset mellom USA og 

EU i at blå støtte ble opprettet på midlertidig basis. Blå støtte er i prinsippet klassifisert som 

gul støtte, men er likevel fritatt fra reduksjonskravene. Med grunnlag i de 

reduksjonsforpliktelsene som Uruguayrunden påla landene å gjennomføre, har det skjedd 

store endringer i organiseringen av landbruksstøtten i mange industriland, særlig når det 

gjelder internstøtten og grensevernet. Men til tross for de klare intensjonene om at 

internstøtten skulle reduseres, har den i realiteten økt i de fleste OECD-landene. Dette er et 

resultat av to hovedfaktorer: Opprettingen av de midlertidige blå støtteordningene, og at 

grønne støtteordninger ikke er begrenset, og kan i praksis derfor økes fritt. Disse forholdene 

gjør at overføringene innen grønn støtte har økt, og noen land har omdefinert reduksjonen i 

gul støtte til blå støtte. USA og Canada er eksempel på land som har økt støtten i grønn boks. 

EU og Norge er eksempler på land som har basert reduksjonene i gul støtte på at denne støtten 

er omkanalisert til blå støtteordninger. For internstøtten i landbruket betyr disse faktorene 

samlet sett at den faktiske utviklingen i landbruksstøtten er at de totale overføringene har økt 

mer i beløp enn det reduksjonene i gul støtte tilsvarer. Selv om støtten har økt er 
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konsekvensene for aktørene i denne rapporten likevel svært sprikende. Særlig er EU kommet i 

en situasjon der ytterligere reduksjoner i støtteordninger som ikke er grønne, trolig vil vise 

seg å være svært vanskelig å gjennomføre innen de rammer som er skissert i WTO

forhandlingene. EU er presset fordi de er avhengig av de blå støtteordningene, og uten disse 

vil landbrukspolitikken EU baserer seg på spille fallitt. De fire andre aktørene derimot fører 

en landbrukspolitikk som gir rom for svært store reduksjoner i gule støtteordninger, samtidig 

som disse ikke baserer seg på blå støtte i det hele tatt, da disse tilfører landbruket subsidier 

som i stor grad blir beregnet som grønn støtte. Det at EU har en annen innretning på sin 

landbrukspolitikk enn Australia, New Zealand, USA og Canada betyr i realiteten at EU 

kommer i en svært presset forhandlingsposisjon i WTO. Særlig er EU presset fordi de har et 

handlingsrom som er begrenset sammenlignet med de andre landene, når det gjelder evnen til 

å gjennomføre reduksjoner i støtten til landbruket uten at hele landbrukspolitikken må legges 

om. 
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5 Handel med landbrul(svarer 
Vi skal i denne rapporten se på omfang og endringer i handelen med utvalgte landbruksvarer 

for perioden 1990- 2000. Det har foregått en økning av internasjonal handel med 

landbruksvarer gjennom hele 1990-tallet. I forbindelse med Uruguayrunden ble det for første 

gang forhandlet om å liberalisere handelen med landbruksvarer. Det har likevel ikke foregått 

store endringer siden den gang når det gjelder nedbygging av importvernet i Nord. Imidlertid 

har en del land i Sør spesielle avtaler om markedsadgang til enkeltland i Nord. En del av den 

økte handelen skyldes derfor trolig at handelen har økt innenfor de enkelte regioner, kanskje 

særlig i Nord. I de fleste tilfeller er det ikke tilgjengelig tall lenger enn til 1999. Vi skal her se 

på utviklingen gjennom hele 1990-tallet, og et interessant spørsmål er om det er mulig å se et 

skille etter 1994 da Uruguayrunden var ferdigforhandlet. En tidsperiode på fem år er 

imidlertid svært kort tid for å kunne se endringer og identifisere mulige årsaksforhold. 

Uansett vil en slik dataanalyse si noe om de faktiske endringene i volum og handelsstrømmer 

av utvalgt<';: landbruksprodukter. Dernest vil det kunne gi en pekepinn på en utviklingstendens, 

i lys av den ytterligere liberalisering som vi kan vente oss vil skje framover. 

Handelen utgjør en liten del av produksjonen 

Verdens jordbruksproduksjon økte gjennom hele nittitallet, men vekstraten har sunket fra en 

årlig vekst på 4 - 5 prosent i perioden 1993-96 ned til en gjennomsnittlige vekst i 1999 på 2,8 

prosent for utviklingsland og 1,5 prosent i industriland (FAO 2001). Selv om handelen med 

matvarer har økt, skal vi huske på at den utgjør en liten andel av verdens matvareproduksjon3
• 

Mindre enn 10 prosent av verdens kom-, melk- og kjøttproduksjon utbys på verdensmarkedet. 

I 1998 besto 10 prosent av den internasjonale varehandelen av jordbruksvarer mens andelen i 

1980 var 15 prosent (Normann Hansen 2002). At andelen har gått ned mens handelen med 

landbruksvarer har økt betydelig, reflekterer hvor stor vekst man har hatt i verdenshandelen 

generelt i løpet av denne perioden. 

Bearbeidingsgrad- geografiskfordelt? 

Ett forhold som har endret seg i handelen med matvarer er bearbeidingsgraden. På 

verdensbasis har det siden midten av 1980-tallet vært en markert økning i andelen av 

landbruksvarene som er bearbeidet før eksport (WTO 2001a). I lys av diskusjonen om 

hvorvidt det har funnet sted en ny internasjonal arbeidsdeling, er det også interessant å 

undersøke om det er noe mønster i hvor landbruksvarene med henholdsvis har høy og lav 

bearbeidingsgrad eksporteres fra. Det er en stor litteratur som tar for seg hvorvidt man kan 

tale om en ny internasjonal arbeidsdeling eller ikke, altså hvorvidt verden fortsatt grovt sett 

kan deles inn i to, de som hovedsakelig eksporterer ubearbeidede råvarer på den ene siden, og 

de som eksporterer bearbeidete landbruks og industrivarer på den andre siden, eller om 

3 Her brukes begrepet matvare og landbruksvare synonymt, både fordi det meste av landbruksproduktene er mat og fordi vi 
her kun ser på mat. Når det refereres til WTO-forhandlingene og landbruk inngår imidlertid viktige ikke-spiselige produkter 
(skinn, bomull, gummi). 
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endringene i et globalt perspektiv er så store at det er tale om en ny internasjonal 

arbeidsdeling. 

Et viktig argument for å si at vi ikke har noen ny internasjonal arbeidsdeling mellom landene i 

Nord og Sør, er at den industrialisering som har funnet sted i Sør er relativt begrenset og 

enklavepreget mange steder. Samtidig er det slik at selv om enkelte land i Sør har oppnådd en 

høy grad av industriproduksjon, utgjør dette en svært liten andel av den samlede produksjonen 

som foregår i Sør, og ikke minst når deres industriproduksjon sammenlignes med verdens 

samlede produksjon. I lys av denne diskusjonen er det interessant å se om det er noe mønster 

med hensyn til bearbeidingsgrad på de eksportvarene vi her skal få en oversikt over, og hvem 

som er importører. Men her er det vel og merke tale om relativ lav bearbeidingsgrad: 

tørrmelk, råsukker eller raffinade, hel hvete eller hvetemel, samt ulik bearbeiding av ris. 

Mulige ulikheter i industriell framstilling på dette nivået er mindre interessant av den grunn. 

5 .1 Avgrensninger 

Når vi skal studere omfang og endringer i handelen medjordbruksvarer, er det relevant å se 

dette i sammenheng med handelshindringer og nedbygging av disse, prisutvikling og 

produksjonsstrukturer. Et spørsmål er for eksempel om en reduksjon i produksjonen, kan føre 

til redusert eksport eller om det også kan være motsatt, fordi lavere produksjon fører til 

høyere priser og dermed fører til økt satsing på eksport. 

Dette prosjektet er imidlertid av begrenset omfang, der formålet først og fremst er å presentere 

data og de faktiske forholdene omkring handelen med noen utvalgte varer. Her begrenser vi 

oss til i noen sammenhenger å trekke inn omfang og endringer i produksjonen av en gitt vare. 

Rapporten er først og fremst et bidrag som bakgrunnsinformasjon knyttet til diskusjonen 

omkring WTO-forhandlingene. Like fullt må foreliggende beskrivelse av handel med enkelte 

landbruksvarer forstås som et lite bidrag til en større empirisk og teoretisk analyse av hvilken 

rolle handelen med landbruksvarer har i en underutvikling og/eller utviklingsprosess. Dette 

ligger utenfor denne rapportens rammer. 

5 .1.1 Utvalgte varegrupper 

I denne rapporten presenteres omfang og endringer i handelsstrømmer for fire 

matvareprodukter som alle er store i volum og som dominerer verdensmarkedet, henholdsvis 

melk, sukker, hvete, ris og kjøtt. Varene er i større grad bearbeidet for salg enn hva de var 

tidligere. Ernæringsmessig er to av varene blitt mer dominerende og har til en viss grad tatt 

over for andre kilder. Det har blitt hevdet at billig amerikansk hvete og annen hvete som er 

blitt dumpet i land i Sør, har bidratt til å endre dietten mange steder, særlig i byene. I Afrika 

har hvete i noen grad tatt over for hirse og durra, mens den i Asia i noen grad har erstattet ris. 
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Melk: Det er en rekke varer som inngår i gruppen av melkeprodukter. Vi begrenser oss her til 

å se på selve melkeproduktet. Da det forekommer lite eksport av fersk melk, konsentrerer vi 

oss om tørrmelk, som også dominerer handelen med melkeprodukter generelt. 

Sukker: Sukker eksporteres som råsukker, raffinert (hvitt) sukker samt ulike former for annet 

bearbeidet sukker (for eksempel melis). Vi begrenser oss her til å se på samlet mengde 

sukker, (som hos FAOSTAT blir oppgitt i mengde omregnet til råsukkervekt), og omfanget 

av råsukker. På den måten får vi et mål på omfanget av sukkerprodukter generelt (med unntak 

av alle varer produsert med sukker som en av flere innsatsfaktorer) og den delen av den totale 

sukkereksporten som eksporteres ubearbeidet. 

Korn: Her skal vi konsentrere oss om hvete og ris. 

Hvete: Dersom vi holder ris utenfor beregningene utgjør hvete halvparten av verdens samlede 

korneksport. På verdensbasis produseres like mye mais og hvete, og dette utgjør til sammen 

nær 80 prosent av verdens kornproduksjon. (International Grain Council: 

http://www.igc.org.uk). Her beregner vi summen av hvetekorn og hvetemel omregnet til 

vekten av hel hvete ("Wheat+Flour,Wheat Equivilibrium"). Om lag ti prosent av eksporten 

består av mel. 

Ris: Ris eksporteres med ulik bearbeidingsgrad, og her beregner vi kun det samlede volum av 

ns. 

Kjøtt: Her ser vi på omfanget av handelen med kjøtt samlet sett, det vil si ulike dyreslag som 

enten er ferskt, nedkjølt eller frossent. Det vil si kjøtt som er lite bearbeidet. Dessuten ser vi 

særskilt på handelsvolumet for ferskt storfekjøtt, da dette har hatt et voksende marked særlig i 

Sør-Øst Asia og i andre områder med en voksende middelklasse. 

5 .2 Ulike handelsmarkeder 

I en analyse av handelsstrømmer må vi ha klart for oss hva som er analyseenheten. Ett marked 

eller en blokk kan både være et land og en gruppe av land. Mange land har slått seg sammen 

på grunn av felles interesser, eller er slått sammen for analyseformål, men der de utgjør 

selvstendige økonomiske enheter hver for seg. 

5.2.1 EU: ett marked 

Her blir dataene for EU-landenes eksport og import beregnet slik at EUs intrahandel ikke er 

med. I enkelte tilfeller er det for sammenligningenes skyld foretatt beregninger også for 

handelen mellom EUs medlemsland. Da er dette nevnt spesielt. 

5.2.2 Grupper av land 

Det finnes en rekke regionale handelsavtaler i verden basert på grupper av land som har 

inngått handelsavtaler. Ett eksempel er EØS-avtalen som gjør at Norge, Island og Lichtenstein 
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er en del av EUs indre marked på noen områder. Andre eksempler på slike avtaler er 

NAFTA, ASEAN og CARICOM. Caimgruppen består av land som kjennetegnes av å ha en 

stor eksport av landbruksvarer4
• Dette er mer en interesseorganisasjon, og gruppen har ikke 

inngått handelsavtaler slik som de andre ovemevnte landene5
• 

I denne rapporten blir de såkalte MUL-landene (minst utviklete landene) ofte presentert som 

en gruppe, uten at utgjør noen felles handelsorganisasjon eller marked. I deres samlede import 

og eksport inngår derfor også handel mellom landene. 

5.2.3 Spesielle ordninger for markedsadgang 

I følge WTOs prinsipper vil en hver spesial ordning mellom grupper av land virke 

handelsvridende og dermed diskriminerende for andre, og det har vært et mål å få forbud mot 

slike ordninger. Et unntak her har vært synet på de fattigste landene, der WTO har hatt en 

uttalt politikk om at utviklingsland, og særlig de fattigste av dem, skulle ha muligheten til å 

opprettholde sine spesialordninger for en overgangsperiode. 

Det eksisterer i dag en rekke handelsordninger som sannsynligvis kan bidra til å forklare 

enkelte handelsstrømmer. Som nevnt legger EØS avtalen føringer på hvem Norge for 

eksempel handler med. Vår handel er imidlertid så liten at det ikke vil slå ut i den globale 

statistikken. 

Ett forhold som imidlertid kan sette spor på globalt nivå er den avtalen EU har med stater i 

Afrika, Karibien og Stillehavet, den såkalte ACP-ordningen, som gir disse landene kvoter for 

enkelte av sine varer inn til EU. Videre har FN gjennom UNCTAD sitt GSP-system fra 1972 

(Generalized System of Preferences), som innebærer at utviklingsland skal kunne eksportere 

varer med redusert eller ingen toll til de mest utviklete landene i verden (www.unctad.org/gsp). I 

dette systemet er MUL-landene innfridd særskilte fordeler. Fra EUs side gjelder 

innrømmelsene fra og med 2001 for alle landbruksprodukter unntatt ris, sukker og bananer. 

Lignende avtaler gjelder fra USAs, Japans, Canada og Norges side. De generelle 

innrømmelsene overfor MUL -land som gruppe er imidlertid ikke mulig å spore her, da de 

fleste av disse avtalene ble inngått etter 20006
• 

5 .2.4 Metode og kilder 

For å skaffe en oversikt over handelsstrømmer på globalt nivå, er man nødt til å gå til 

sekundærkilder, det vil si benytte statistikk som internasjonale institusjoner har samlet inn og 

systematisert. Både Verdensbanken, Verdens handelsorganisasjon (WTO) og FN har slik 

statistikk tilgjengelig. For å få opplysninger om de enkelte vareslag for så mange land som 

4 Caimsgruppen består av Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Fiji, Filippinene, 
Guatemala, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Paraguay, Sør-Afrika, Thailand og Uruguay. 
5 Dette er ikke gjensidige utelukkende grupperinger og organisasjoner. For eksempel er Thailand og Filippinene 
medlemmer både av den regionale organisasjonen ASEAN og Caims-gruppen. 
6 Med unntak av noen få produkter har det i Norge vært gitt full tollf1ihet for varer for MUL-land siden 1995. 
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mulig, viser det seg at FAOSTAT gir det beste grunnlaget for å kunne sammenligne land 

over tid. FAOSTAT er databasen til FAO, som er FNs organisasjon for mat og jordbruk. 

Styrken til F AOSTAT er at de har data for alle land i verden, på ulike vareslag både når det 

gjelder produksjon, eksport og import med tidsserier tilbake til 1961. En stor svakhet ved 

FAOSTAT er deres mangel på å anvende de standardiserte kategorier av produkter, det vil si 

den internasjonale HS-nomenklaturen. Dersom FAOSTAT hadde bygget sin database etter 

dette klassifiseringssystemet, ville det ikke være noen tvil om hvilke produkter, bearbeidet og 

ubearbeidet som ligger innunder de større kategoriene som ris og hvete. 

Denne svakheten ved FAOSTAT veies opp mot deres store omfang av tilgjengelig data, og 

gerenelle pålitelig. Så langt det er mulig er de vareslagene vi her ser på jevnført med HS

nomenklaturen. 

Bruk av sekundærstatistikk vil imidlertid alltid medføre en viss grad av usikkerhet og mangel 

på nøyaktighet. Kontrollmulighetene er heller ikke mange. I denne type presentasjoner og 

analyser er det en avveining mellom krav til reliabilitet samtidig som relevansen til dataene 

blir ivaretatt. I en analyse på makronivå vurderes FAOs tall som best egnet ut fra formålet 

med vår analyse. 

L U-rapport 11r.4 - 2002 





6 ·Melk 

6.1 Definisjon og avgrensning 

Det er en rekke produkter som inngår under betegnelsen melkevare som innbyrdes er svært 

ulike og som har forskjellig bearbeidingsgrad. Her avgrenser vi oss til å se på den største 

enkeltvaren som det handles med, nemlig tørrmelk. Den er kategorisert som 04.02 i HS

nomenklaturen. 

6.2 Tørrmelk 

6.2.1 Eksport 

Verdens eksport av tørrmelk økte fra snaue 1, 7 millioner tonn i 1990 til nærmere 2, 7 millioner 

tonn i 1999, en økning på 57 prosent. Prisen har fluktuert noe men med en klar nedgang på 

slutten at 1990-tallet. Imidlertid har prisen på tørrmelk gått opp etter år 2000 og OECD spår 

en ytterligere økning generelt for melkeprodukter fram til 2006 (OECD 2001d). Nøyaktig 

pris og eksportmengde er ikke tilgjengelig hos FAO og i Verdensbanken). 
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Figur 6.1: Verdens samlede eksport av tørrmelk 1990 - 1999. Tonn og US dollar per tonn. 

Sett under ett har eksportvolumet på tørrmelk økt nokså jevnt, mens prisen har variert. Ikke 

overraskende har prisutviklingen til en viss grad vært omvendt proporsjonal med 

eksportvolumet. 

EU har væ1t den overlegne eksportøren gjennom hele 1990-tallet, men med en liten nedgang i 

eksportvolumet. Deretter følger New Zealand som verdens største enkeltland og med en 

fordobling av eksporten i løpet av tiåret. Australia og USA har også hatt vekst i perioden. Til 

sammen sto disse fire for 75 prosent av verdens samlede eksport av tørrmelk i 1999, en 
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reduksjon på seks prosentpoeng sammenlignet med 1990. Samtidig hadde de en vekst i 

eksportvolumet av tørrmelk. 

.,.,~~ ' 

. ·~ '.".----- -.- --!'.-- ..... ___ ~- ,_.,.., . ...ø -~~-

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

/-+-EU --Australia ' - ··fr- New Zealand -li- USA / 

Figur 6. 2 Verdens største eksportører av tørrmelk. 1990-1999. Tonn. 

6.2.2 Import 

Verdens fire største importører av tørrmelk er Algerie, Brasil, Russland og Kina. Dernest 

kommer EU som importerer en del tørrmelk fra tredjeland, men i et langt mindre omfang enn 

deres samlede eksport ut av EU. De fire stores andel av verdens samlede import steg fra 17 til 

29 prosent i løpet av 1990-tallet. Dette er land der tørrmelk til en viss grad konsumeres 

direkte, men der veksten sannsynligvis også skyldes en voksende industri. Uansett reflekterer 

dette økt kjøpekraft. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

-+-Brasil --Kina+HongK ___._Russland -Algerie 

Figur 6.3 Verdens største importører av tørrmelk 1990-1999. Tonn. 
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MUL-landenes samlede import lå på nivå med Algeri i 1990 og på nivå med Russland i 1999. 

Det vil si at denne gruppen av land samlet sett hadde bare en liten nedgang i importen, fra 151 

000 tonn til 134 000 tonn. Av hensyn til lesbarheten er MULs samlede import av tørrmelk 

ikke med i framstillingen i figur 6.3. Tørrmelk er for mange i verdens fattigste land eneste 

melkekilde. At MUL som gruppe er på nivå med andre enkeltland er en indikator på at det hos 

disse landene er en direkte forbruksvare for den delen av befolkningen som har råd, mens for de 

store enkeltimportørene er tørrmelk også en innsatsfaktor til industriell framstilling av andre 

matvarer. MUL-landenes samlede eksport av tø1Tmelk utgjorde i 1999 en prosent av deres 

samlede import. Av de seks landene med eksport av tørrmelk var det bare Uganda som ikke 

samtidig var importør av tørrmelk. For de andre landene var eksporten ubetydelig sammenlignet 

med størrelsen på importen. 
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7 Sulcker 

7 .1 De finisj on og avgrensning 

Sukker er en sekkebetegnelse på en rekke saccharosevarer, det vi si det som går under kapittel 

17 (17.01) i HS-nomenklaturen. Her begrenser vi oss til å se på de varene som ligger innenfor 

betegnelsen landbruksprodukter, det vil i hovedsak si råsukker eller raffinert sukker. 

FAOSTAT presenterer åtte ulike sukkerkategorier. For vårt formål gir det mening å basere 

oss på følgende to kategorier: Den samlede vekten/verdien av sukker beregnet som råsukker 

("Total Raw Equivilibrium") og ubearbeidet sukker ("Centrifugal, Raw"). Det siste vil si 

sukker som bare har gjennomgått tørrspraying. Den første summen refererer til samlet eksport 

av sukkerrelaterte varer der alt er omregnet til råsukker (i vekt og pris). Den andre kategorien 

refererer til alt som eksporteres uten å være raffinert eller anvendt til andre formål. Jo større 

andel det ubearbeidete sukkeret ("raw centrifugal") utgjør av samlet eksportert sukkervolum, 

jo større råvareksportør er landet med hensyn til dette vareslaget. 

7.2 Verdensmarkedet 

Verdens sukkerbalanse har forverret seg i løpet av 1990-tallet med stadig større 

overproduksjon. I 1999 utgjorde overskuddslageret drøye 56 millioner tonn, beregnet til 45 

prosent av forbruket. Ti år tidligere var tilsvarende andel 28 prosent (European Commision 

1999). Brasil, India og Thailand har stått for den største økningen i sukkerproduksjonen. 

Dernest følger Cuba og Kina. Den største nedgangen har EU-blokken stått for. Større vekst i 

produksjon enn i forbruk har også fått dramatiske utslag på spotmarkedet. Hvitt sukker sank 

fra 27 euro til 17 euro fra 1997 til 1999 (London) mens råsukkeret sank fra 23 euro til 14 euro 

i samme periode (New York) (ibid). 

Spørsmålet her er på hvilken måte dette kommer til uttrykk i eksportstruktur og 

handelsstrømmer. 

I figur 7.1 vises den samlede eksportmengde i verden beregnet etter hva sukkeret veier når det 

omregnes til råsukkervekt. Videre vises omfanget av råsukker alene. Som vi ser har både 

sukkereksporten totalt og eksporten av råsukker økt i løpet av ti-året. Imidlertid er den 

andelen som råsukkeret utgjør av samlet sukkermengde sunket noe, fra 59 prosent i 1990 til 

53 prosent i 1999. A raffinere sukker er en nokså komplisert industriell prosess. Men like fullt 

er andelen sukker som eksporteres som råsukker relativt høy. Et interessant spørsmål er derfor 

om det er tydelige forskjeller mellom eksportørene når det gjelder deres bearbeidingsgrad av 

eksporten. Videre viser figuren prisutviklingen for henholdsvis råsukker og sukker med en 

viss bearbeidingsgrad. Her ser vi at råvareprisen enkelte år faktisk har ligget over prisen for 

ulike former for bearbeidet sukker. Prisutviklingen har vært den samme for disse to 
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kategoriene der prisnedgangen var markant i siste halvdel av 1990-årene samtidig som 

eksportvolumet økte. Sett hele 1990-tallet under ett har prisnedgangen vært mest dramatisk 

for råsukkeret, med mer enn en halvering av prisen. 
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Figur 7.1. Verdens samlede eksport av sukker (omregnet til råsukkervekt), mengde råsukker samt 

eksportpris for råsukker og bearbeidet sukker. 1990-1999. 

7. 3 Utviklingen for de største sukkereksportørene 

I 1999 var Brasil den overlegent største eksportøren av sukker. Deretter fulgte EU, Australia 

og Cuba. Disse fire har også økt sin andel av verdens samlede eksport av sukker. 
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Figur 7.2. Verdens samlede eksport av sukker (regnet som råsukker i vela), summen av de fire største 

eksportørene samt andelen i deres eksport som er ubearbeidet. 1990-1999. 
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Som vi ser har veksten i verdens samlede sukkereksport økt fr~ 28 millioner tonn i 1990 til 39 

millioner i 1999, en økning på 39 prosentpoeng. De fire største eksportørenes andel av 

verdens samlede eksport har variert noe i løpet av ti-året, med en nedgang i løpet av første 

halvdel av 1990-tallet og med en klar oppgang i løpet av siste halvdel. Hvorvidt dette har 

sammenheng med en viss liberalisering etter Uruguayrunden er imidlertid ikke lett å påvise. 

Sett tiåret under ett hadde disse fire en svak økning av sin samlede andel av verdens eksport 

(2,5 prosentpoeng) og befestet derfor sin dominerende rolle i løpet av ti-året ved å stå for 

nesten to tredeler av verdens sukkereksport i 1999. Målt for verden under ett har andelen 

sukker som selges som råsukker sunket litt, men like fullt utgjør ubearbeidet sukker over 

halvparten av verdens sukkereksport. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

I~ Australia --Brasil --lr-CUBA """*"""EU 

Figur 7. 3. Verdens fire største eksportører av sukker. 1990-1999. Tonn. 

Som vi ser er det Brasil og Cuba som helt har endret posisjoner som sukkereksportører. 

Brasils endring har vært dramatisk med en samlet økning i eksporten fra 1,6 millioner tonn til 

12,5 millioner tonn fra 1990 til 1999. Cuba var den ledende sukkereksportør av sukker i 1990 

med 25 prosent av verdens sukkereksport. I 1999 var Brasil den største med 32 prosent, det 

vil si at de sto for nesten en tredel av verdens sukkereksport. Endringen har vært dramatisk i 

løpet av ti-året, da landets andel i 1990 var snaue seks prosent. 

Når vi ser på graden av råsukker i disse landenes eksport er det noen entydige klare 

forskjeller. EU-blokken eksporterer utelukkende raffinert og andre bearbeidede sukkervarer 

(17.02 i HS-nomenklaturen), mens Australias og Cubas eksport begge består av om lag 99 

prosent av råsukker gjennom hele 1990-tallet. Brasil eksporterer også mye råsukker, men 

deres andel har variert noe. 
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7.3 .1 Australia 

Australia har økt sin sukkereksport med 47 prosent i løpet av 1990-tallet. I 1999 utgjorde 

deres eksport 11 prosent av verdens sukkereksport. Det påfallende med Australia er at de 

utelukkende eksporterer råsukker. Offentlige databaser gir ikke mulighet for å studere hvilke 

land som importerer en enkelt vare fra et gitt land. Mest sannsynlig ligger deres marked i 

USA og EU, noe som også kan forklare hvorfor de ikke eksporterer bearbeidet sukker. Til det 

er tollmurene inn til EU og USA for høye. Det er heller ikke stor prisdifferanse på 

verdensbasis på råsukker og bearbeidet sukker. Deres rolle som en stor eksportør av råsukker 

harmonerer med Caimsgruppen generelt når det gjelder ønsket om nedbygging av tollmurer. 

Imidlertid er Australia proteksjonistiske når det gjelder sukkeret, da de har et behov for å 

beskytte hjemmemarkedet sitt. Det er en relativt kostbar prosess å raffinere sukker, og landet 

er avhengig av å beskytte sin egen raffinade mot konkurranse fra andre land. Etter 

Uruguayrunden har Australia fått beholde tollvernet på sukker (WTO 2001a)7. Det blir derfor 

interessant hva som kommer ut av de pågående forhandlingene når det gjelder deres 

proteksjonistiske interesser på nettopp dette området, samtidig som landet selv er avhengig av 

markeder for sin råsukkerproduksjon. 

7.3.2 Brasil 

I dag framstår Brasil som verdens ledende sukkernasjon. Landets eksportvolum var åtte 

ganger større ved utgangen av 1990-tallet enn hva den var ved inngangen til 1990-årene. 

Deres samlede produksjon har økt fra 8,1 til 21 millioner tonn i samme periode, der nesten 

hele veksten reflekteres i økt eksport. I 1990 utgjorde eksporten mindre enn en firedel av 

produksjonen, mens den i 1999 utgjorde bortimot 60 prosent. Av samlet eksport har råsukker 

utgjort mer enn halvparten i hele denne perioden. På midten av 1990-tallet var så mye som tre 

firedeler av eksporten ren råvare. Deres egen sukkerindustri er stor, og mye brukes til etanol 

for fremstilling av drivstoff til biler. Det er interessant å merke seg at en så høy andel av 

sukkeret eksporteres ubearbeidet. Med deres store hjemmemarked og store produksjon av 

raffinert sukker, ligger forklaringen neppe i manglende kapasitet og evne til selv å bearbeide 

sukkeret. Det høye nivå av råsukker henger trolig sammen med høye tollmurer for raffinert og 

andre bearbeidete sukkervarer på de store markedene. 

7 Henholdsvis 23 prosent og 21 prosent for råsukker og raffinert sukker (Se WTO (2001 a) Appendix Tabell III 2)). 
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Figur 7. 4. Brasils samlede sukkereksport og andel av eksporten som er ubearbeidet. 

1990-1999. 

7.3.3 Cuba 

Side 35 

I løpet av 1990-tallet har landets sukkereksport sunket dramatisk. Eksportvolumet holdt seg 

på et jevnt nivå på mellom 6,5 og 7 millioner tonn gjennom hele 1980-tallet og inn på 1990-

tallet. Reduksjonen kom etter at det økonomiske samarbeidet mellom Cuba og Øst-Europa, 

COMECON, brøt sammen i 1992. Da hadde allerede eksportprisene falt til en tre-del av 

prisen sammenlignet med to år tidligere. Som en konsekvens av dette har også den samlede 

produksjonen i løpet av 1990-tallet blitt mer enn halvert. Som vi ser av figur 7.5 har nesten 

hele sukkereksporten bestått av råsukker. 
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Figur 7. 5 Cuba: Samlet eksport av sukker, eksport av råsukker samt pris. 1990-1999. 
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7.3.4 Hvem eksporteres sukkeret til? 

Det er altså noen ra eksportører som dominerer verdens sukkermarked. 

I et Nord-Sør perspektiv er det interessant å se hvordan en typisk råvare som man kan 

produsere i mange land i Sør, slår ut i et globalt perspektiv. Som vi har sett domineres 

sukkermarkedet av fire land, der to av dem kan kategoriseres som utviklingsland (land i Sør). 

Et tredje land i Sør som har en betydelig eksport av sukker er Thailand. Da deres eksport 

utgjør en del mindre enn de over nevnte landene (for eksempel 27 prosent av Brasils eksport i 

1999), er landet imidlertid ikke tatt med blant de "store eksportørene". De andre sukker 

eksporterende landene i Sør opererer med svært små volum sammenlignet med de over nevnte 

landene. 

MUL-landene versus andre utviklingsland 

Som kjent dominerer Brasil sukkereksporten, deretter følger Cuba og Thailand et stykke bak. 

Dersom vi ser på MUL-landene for seg, er deres samlede eksport av sukker helt ubetydelig. 

Deres andel var til sammen 0,9 prosent i 1990 og hadde sunket til under 0,5 prosent i 1999. 

Ser vi derimot på den gruppen av utviklingsland som ikke er i kategorien MUL-land, sto de til 

sammen for 63 prosent av verdens sukkereksport i 1999. Innen denne gruppen sto Brasil, 

Cuba og Thailand for 75 prosent av denne eksporten i 1999. 

En rekke land i Sør produserer og eksporterer råsukker. Et land som Fiji er svært avhengig av 

sukkereksporten og har få andre bein å stå på. Imidlertid er deres bidrag i global sammenheng 

svært liten (i 1999 eksporterte landet 316 000 tonn, som tilsvarte 9 prosent at Thailands og 2,5 

prosent av Brasils eksportvolum samme år). I figur 7.6 presenteres den samlede import for 

henholdsvis verden totalt, MUL-landene, gruppen av andre utviklingsland samt gruppen 

"utviklete land". 

Disse inndelingene i kategorier av regioner i verden gir bare noen grove anslag. Her er 

eksport og import til EU beregnet uten åta med intern handel. I kategorien "utviklete land" 

( developed countries i flg FAO), er imidlertid alle enkeltland med, slik at samlet import og 

eksport for denne gruppen er summen av de enkelte land. I følge FAOSTAT innbefatter 

kategorien av "utviklete land" flere enn definisjonen "industrialiserte land'', først og fremst 

ved at de nye østeuropeiske statene i øst er medregnet8
• På den måten er svært mye intern 

handel med i den samlede eksport og import. 

For begge grupper av utviklingsland, henholdsvis MUL-land og utviklingsland som ikke er 

kategorisert som MUL, er det bruttoeksport og bruttoimport som presenteres. Vi rar dermed 

ikke fram omfanget av internt handel, men på den andre siden får vi fram hvor mye sukker 

som henholdsvis eksporteres og importeres av disse to hovedgrupper av land. Disse gruppe-

8 I 1990 sto den samlede eksporten i EU for 45 prosent av de utviklete landenes sukkereksport. I 1999 hadde andelen sunket 
til 36 prosent. Da er ikke den interne handelen med. 
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inndelingene av land refererer heller ikke til noen handelsblokker, slik EU gjør. I figur 7.6. blir 

MUL-landenes rolle illustrert ved at deres graf knapt er synlig på bildet. Når det gjelder sukker, 

kan det se ut til at MUL-landene ikke er konkurransedyktige nok og landene klarer derfor ikke å 

nyttiggjøre seg fordelene ved en generell liberalisering av handelen. 
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Figur 7. 6. Samlet eksport av sukker for regioner i Nord og Sør. 1990-1999. Tonn. 

På den andre siden ser vi at utviklingsland som ikke er definert blant de aller fattigste, til 

sammen står for den største eksporten av sukker i verden. Her dominerer Brasil og Thailand. 

Begge er med i Caimsgruppen og arbeider for å bygge ned grensevernet. Disse landene i Sør 

har derfor helt andre interesser enn mange av MUL-landene i WTO-sammenheng.9
• 

7.3.5 Importmønsteret 

Også på importsiden kommer det fram et mønster av enkelte store land og blokker. På samme 

måte som for eksporten, gir sukkerimporten et bilde av store forskjeller med hensyn til 

bearbeidingsgrad. I 1999 var Russland den absolutt største importøren av sukker, 

hovedsakelig raffinert og andre former for bearbeidet sukker. Andelen råsukker har økt med 

økende import. Det tyder på et stadig større marked for sukker og at mye av den økte 

importen har bestått av råsukker der landet selv står for raffineringen. På slutten av 1990-

tallet fulgte Indonesia etter Russland som storimportør. Deres import har også i økende grad 

bestått av råsukker, men hele veien har importen av raffinert og annet bearbeidet sukker 

dominert. I 1999 var andelen råsukker kommet opp i 27 prosent. 

Etter en sterkt vekst i importen utgjorde MUL-landenes samlede import like mye som 

Indonesias alene. Raffinert sukker dominerte importen , og for de fleste MUL-landene 

utgjorde råsukker ingen eller mindre enn fem prosent av sukkerimporten. Men med økt import 

økte også andelen av råsukker noe gjennom 1990-tallet. To land, Bangladesh og Mauretania, 

skiller seg ut med en svæ1i høy andel råsukker i importen. Når det gjelder Bangladesh kan 

9 Se WTO-sekretariatets oversikt over ulike forhandllingsforslag:. 3240/Rev.2 (6825) B2 (i) W/35. 

LV-rapport nr.4 - 2002 



Side 38 Støtte og handel 

dette henge sammen med at landet også har en relativt høy grad av annen type enkel industri, 

særlig innen tekstil. Mer overraskende er det at Mauritania skiller seg ut sammenlignet med 

andre MUL-land. Hvorvidt dette reflekterer omfanget av egen raffinering er imidlertid 

usikkert. 

Det store flertallet av verdens fattigste land importerer altså sukkeret ferdig raffinert (eller 

bearbeidet på annen måte). Blant land og handelsblokker som er store sukkerimportører 

finner vi videre USA, EU, Japan og deretter Sør-Korea. Det påfallende med deres import er at 

den nærmest utelukkende består av råsukker. For EUs del betyr dette videreforedling som så 

representerer en viktig eksportkilde. 

Norge importerer alt sukkeret fra EU. Det er et tankekors at Norge ikke importerer noe fra 

Brasil som er verdens største eksportør. Det skyldes EØS-avtalen som gir oss tollfrihet for 

varer som er innsatsfaktorer i vår produksjon, som for eksempel sukker fra EU. Dersom vi 

hadde importert sukker fra Brasil ville reglene om tredjeland som opprinnelsesland for 

innsatsfaktorer i en vare, ført til at sukkervaren måtte tolldeklareres og dermed gi høyere pris. 

Selv om dette altså bare gjelder for industriframstilte varer som skal eksporteres ut av Norge, 

blir konsekvensen at alt sukker for konsum også importeres fra EU. 

Av presentasjonshensyn er de seks største importørene delt opp i to grafiske framstillinger i 

figur 7.7. Bortsett fra et stort hopp i USAs sukkerimport i 1996 og 1997, har landet ved siden 

av EU, Japan og Sør-Korea hatt et relativt jevnt importnivå i løpet av 1990-tallet (øverste 

diagram). 
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Figur 7. 7. Verdens 6 største sukkerimportører. Total sukkerimport og omfang av råsukker. 1990-1999_. 

Tonn. 

Indonesia og MUL-landene hadde en relativ liten import i 1990, men opplevde derimot en 

stor økning i løpet av ti-året. Indonesia økte improten fra 300 000 til 2,3 millioner tonn i løpet 

av 1990-tallet, mens MUL-landene samlte fordoblet importen i samme periode fra 12 

millioner tonn til nær 24 millioner tonn. I nederste diagram vises også Russlands import, som 

sammenlignet med alle de andre landene har en meget høy import med store variasjoner. På 

grunn av store forskjeller i volumet har de to framstillingene i figur 7.7 ulike akser, noe som 

er viktig å legge merke til for å kunne sammenligne. 
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7.4 Handel med sukker i et Nord/Sør perspektiv 

Det samlede bilde av henholdsvis importører og eksportører, samt forholdet mellom råsukker 

og bearbeidet sukker, kan settes inn i en større sammenheng. Slik det er nevnt innledningsvis i 

kapittel 5, har det foregått en diskusjon om det de siste tiårene har foregått en ny 

internasjonale arbeidsdeling i verden der det ikke lenger er det rike Nord som bearbeider 

varer, og det fattige Sør som produserer og eksporterer råvarer. På bakgrunn av det mønsteret 

vi har sett på sukkerhandelen, kan vi ikke trekke konklusjoner om så generelle 

samfunnsprosesser. Like fullt kan det mønsteret som tegner seg her være en indikator på en 

slik global prosess. Dersom vi faktisk kan snakke om en ny internasjonal arbeidsdeling, og 

ikke bare nisjer av teknologisk utvikling i enkelte land i Sør, kunne man tenke seg at land i 

Sør hadde tatt i bruk den teknologien som bearbeiding av råsukker representerer - både i land 

som eksportører og importører av sukker. 
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8 Hvete 
Ved siden av ris er hvete den største kilden til karbohydrater for verdens befolkning. Det er 

den komgruppen soni det også er mest internasjonal handel med. Når vi holder ris utenfor 

utgjør mais og hvete til sammen 79 prosent av all komproduksjon 10
• Mais og hvete utgjør 

omtrent like mye av verdens produksjon målt i tonn. 

Verdens største produsent av hvete er Kina, deretter følger EU, mens India og USA er på delt 

tredjeplass. Imidlertid er det USA som er den overlegne eksportøren av hvete, etterfulgt av 

Canada, EU og Australia. Som følge av overproduksjon i USA og EU har mange land i Sør 

fått tilgang på billig hvete. WTO-forhandlingene har ført til at det i prinsippet har blitt mindre 

lønnsomt å eksportere på grunn av restriksjoner i bruken av eksportsubsidier. Hvorvidt dette 

reflekteres i statistikken i form av nedgang i eksporten og/eller høyere priser på 

verdensmarkedet, er derfor interessant å studere. Tilgang på billig hvete har vært med på å 

endre dietten blant en del av befolkningen i Afrika og Asia11, særlig gjelder dette byene. En 

økende andel av verdens befolkning er derfor mer sårbare for prissvingninger på hvete i dag 

enn hva som var situasjonen for et par tiår siden. Samtidig konkurrerer billig hvete ut lokal 

produksjon. 

8 .1 Verdens hveteeksport 

Verdens samlede eksport av hvete økte fra 94 millioner i 1990 til 106 millioner i 1999. Da er 

alt beregnet i vekt av hel hvete. Som nevnt ovenfor utgjør mel en liten del av denne eksporten. 

I løpet av 1990-tallet har andelen ligget under ti prosent. Slik det kommer fram i figur 8.1 

varierer prisen per tonn med eksportvolumet. 

Dersom vi tar med den interne handelen mellom land i EU i beregningene, økte verdens 

samlede eksportvolum fra 108 til 126 millioner tonn i løpet av 1990-tallet. Eksporten internt i 

EU sto da for 13 prosent i 1990 og 16 prosent i 1999. Selv om EU er ett marked, og skal 

behandles som det i statistikken, kan det likevel være relevant i noen sammenhenger å se 

deres interne handelsomfang i forhold til verdenshandelen. I diskusjonen om hvorvidt det 

foregår en globalisering av handelen i verden, argumenteres det blant annet for at det snarere 

er en økt regionalisering som finner sted, for eksempel med økt handel innen EU (Bislev 

1999). Dette kan se ut til å gjelde for hvetehandelen også. 

10 Slik det er nevnt i kapittel 5 er mais definert som kom i norsk og internasjonal statistikk. 
11 Et eksempel er Filippinene der bill ing import av hvete (importen fra USA ble fordoblet fra 1988 til 1999) har slått beina 
under en del av den lokale produksjonen og dermed gjort befolkningen avhengig av import, også når prisene stiger. Kilde: 
FAOST AT og Alice Raymundo, Via Campesina, Fillipinene, innleder på seminaret "Market Dominance or Democratic 
Contra!?" 17.nov.2001 , Diakonhøgskolens internasjonale senter. 
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Figur 8.1. Verdens samlede eksport av hvete og prisutviklingen på verdensbasis 1990-1999. 

Som vi ser har det vært store variasjoner i hveteeksporten, men med en vekst samlet sett 

gjennom 1990-tallet. I 1992 var det en topp i eksporten på drøye 110 millioner tonn, deretter 

sank eksportvolumet fram til 1996 til knappe 94 millioner tonn. Fra og med 1997 har hvete 

eksporten steget hvert år - det gjelder tall for år 2000 som i skrivende stund er blitt 

tilgjengelige hos FAO. Prisutviklingen har svingt omvendt proporsjonalt med endringene i 

eksportvolumet. 

Verdens største eksportør av hvete er USA. Deretter følger henholdsvis Argentina, Canada, 

EU og Australia. Sammenlagt hadde de fem handelspartnerne en stabil eksport (målt i volum) 

fra 1990 til 1999. Da verdens samlede eksport har økt, betyr det at deres samlede andel av 

eksporten har sunket i denne perioden, fra henholdsvis 93 til 83 prosent. Deres svært 

dominerende rolle er derfor samlet sett noe svekket. Samtidig ser vi også at USA hadde en 

vekst i eksporten de første årene på 1990-tallet, som førte til at deres eksport alene utgjorde 

36 prosent av verdens samlede eksport i 1993. I 1999 hadde den sunket til 28 prosent. Av 

figur 8.2 ser vi hvordan forskjellene mellom "de fem store" er blitt mindre, samtidig som 

USA dominerte eksportmarkedet gjennom hele ti-året. Mens Canada og EU har hatt en svak 

nedgang, har Australia og Argentina hatt en tilsvarende oppgang i samme periode. 
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Figur 8.2. Verdensfem største hveteeksportører. 1990-1999. Tonn. 

8.1.1 Sammenligninger av tiden før og etter Uruguay-runden 

For å gi et bilde av situasjonen over litt tid, er det gjort beregninger for de ulike eksportørenes 

gjennomsnittlige eksport i perioden 1995-1999, sammenlignet med første halvdel av 1990-

tallet (før Uruguayrunden) . 

Gjennomsnittlig ble verdens samlede hveteeksport lite endret fra første til siste halvdel av 

1990-tallet, fra henholdsvis 102,5 til 101 millioner tonn. Som vi ser her har gruppen av "andre 

eksportører" blitt større fra første til siste halvdel av 1990-tallet. Det har først og fremst gått 

på bekostning av EU's rolle som storeksportør, og i beskjeden grad fått betydning for USA's 

rolle. 

Tabell 8.1 er basert på FAOSTATs tall. En presentasjon av data for siste halvdel av 1990-

tallet som presenteres hos International Grain Council, viser små avvik fra våre beregninger 

når det gjelder de fem store eksportørene. Imidlertid viser de til et langt lavere tall for gruppen 

av andre land, bare 8,9 millioner samlet hveteeksport for perioden 1995-1999, mot våre 

beregninger som viser til sammen 15,5 millioner tonn for denne gruppen12
• 

12 
Det betyr at den samlede eksport i verden etter deres beregninger er tilsvarende lavere, og dermed at USA relativt sett har 

en sterkere posisjon enn hva tallene basert på F AOST AT viser. FAOs styrke er nettopp at de har tall fra de fleste land, noe 
som i dette tilfelle kan ha gitt høyere tall for verdens samlede produksjon enn hva andre kilder oppgir. 
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Tabell 8.1: Gjennomsnittlig volum i hveteeksporten blant de største eksportørene. Gjennomsnittlige 

verdierfor 1990-1994 og for 1995-1999. Millioner tonn. (i prosent). 

1990-1994 1995-1999 

Argentina 5,9 ( 6) 8,2 ( 8) 

Australia 10,8 ( 11) 14,9 ( 15) 

Canada 21,1 ( 21) 17,5 ( 17) 

EU 21,3 ( 21) 14,8 ( 15) 

USA 33,1 ( 32) 30,0 ( 30) 

Andre land 10,2 ( 10) 15,5 ( 15) 

SUM 102,4 (101) 100,9 (100) 

Her ser vi at både Canada, EU og USA har redusert sitt eksportvolum både absolutt og relativt 

fra første til siste halvdel av 1990-tallet. Dette gjelder særlig EU, og hm være et resultat av de 

reduksjonene i eksportsubsidier som EU forpliktet seg til etter Uruguayrunden. Vi ser at både 

Australia, Argentina og gruppen av "andre land" har tatt mer av kaka, i absolutt og relativ 

forstand. Like fullt viser bildet helt tydelig hvem som fortsatt dominerer hvete-eksporten. 

Gjennomsnittlig sto Canada, EU og USA til sammen for nesten to tredeler av hveteeksporten i 

siste halvdel av 1990-årene. I første halvdel av 1990-årene utgjorde imidlertid deres samlede 

eksport tre firedeler av verdens samlede hveteeksport. Deres posisjon har derfor til en viss 

grad blitt svekket. 

Et langt skritt bak de fem store, men like fullt en stor eksportør av hvete, er Kazakhstan. Som 

en tidligere del av Sovjetunionen er det ikke egne tall for Kazakhstan for 1990 og 1991. I 

1999 eksporterte landet 3,4 millioner tonn hvete, det vil si nesten en tredel av Argentinas 

eksport samme år. 

EU og USA har til sammen redusert sin andel av verdens hveteeksport med 12 prosentpoeng i 

løpet av 1990-årene (fra 48 til 36 prosent). Det skyldes ikke en nedgang i volum, men at andre 

eksportører har økt sin eksport i denne perioden. Ser vi nærmere på tallene for hele perioden, 

ser vi imidlertid at både EU og USA har hatt en absolutt vekst tidlig på 1990-tallet og deretter 

en nedgang i eksporten fra 1994/95. Mens USA har vært stabile har både Canada og EU 

redusert sin eksport sett hele perioden under ett. På den andre siden har både gruppen av 

"andre land", Argentina og Australia økt sin eksport og dermed også økt sin relative 

posisjon13
• Dette kan tyde på at Uruguayrunden har ført til lettere markedsadgang for flere 

aktører. 

Både EU, Caimsgruppen og Canada alene (som jo er medlem av Caimsgruppen), har kommet 

med forslag til den pågående forhandlingsrunden om reduksjon i handelsvridende støtte innen 

13 For Argentinas del økte deres andel av verdens hveteeksport fra 5,6 til 7 ,4 prosent fra 1990 til 1999, for Australias del fra 
10,7 til 13,4 prosent i samme periode. 
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landbruk. Imidlertid skiller EUs forslag seg mye fra Cairnsgruppen hva omfang og tempo 

angår. Forskjellene gjenspeiler ulik eksportsituasjon for viktige landbruksvarer. Et eksempel 

er EUs ønske om opprettholdelsen av blå boks, noe både Canada alene og Cairnsgruppen vil 

ha bort. Et annet er EUs forslag om opprettholdelse av visse former for støtte i gul boks, mens 

Cairnsgruppen ønsker 50 prosent reduksjon i løpet av det første implementeringsår14
• I 

forhold til hvete er det særlig Argentina blant landene i Cairnsgruppen som har offensive 

interesser, mens for Brasil og Fiji er interessene knyttet spesielt til sukker (for Brasil er 

interessen sannsynligvis også knyttet til andre landbruksvarer). 

Foruten disse store eksportørene er det som nevnt Kazakhstan som har en eksport av en viss 

størrelse. I 1990 var det tre andre land enn "de fem store" som eksporterte mer enn en million 

tonn, henholdsvis Sovjetunionen, Ungarn og Saudi-Arabia. Mesteparten av hveten fra 

Sovjetunionen kom sannsynligvis fra dagens Kazakhstan. Ungarn økte sin hveteeksport til vel 

tre millioner i 1995, men har så redusert den igjen til vel 700 000 tonn i 1999. Saudi Arabia 

har redusert sin eksport dramatisk og eksporterte ikke mer enn 13 tonn i 1999 ! 

Dette betyr derfor at selv om det har foregått en viss vektforskyvning i dominansen på verdens 

hvetemarked, og at flere mineire eksportører har økt sin eksport, er det de samme aktørene 

som dominerte hveteeksporten ved utgangen av som ved inngangen til 1990-årene. Vi skal 

imidlertid ikke glemme at for mindre eksportører kan en økning i hveteeksporten ha stor 

betydning for deres økonomi og/eller struktur i jordbruksproduksjonen, selv om volumet ikke 

slår ut i internasjonal statistikk. Et eksempel er Mexico, som økte sin eksport fra 2 900 til 347 

000 tonn fra 1990 til 1999. Det må her tilføyes at deres eksport har fluktuert mye, og at 

endringene ikke er så dramatisk som tallene for disse to årene skulle tilsi. Et tilsvarende 

eksempel er Polen med en vekst fra 25 000 til nesten 400 000 tonn eksportert hvete i samme 

periode. Imidlertid importerer Mexico langt større volum enn de eksporterer, mens Polen 

importerer mer enn halvparten så mye som det de eksporterer. 

8 .2 Strukturer i hveteimporten 

8 .2 .1 Verdens ti største importører 

I FAOs database for landbruk er det generelt ikke mulig å få tall for hvilke land de ulike 

landene eksporterer til. Det er ett unntak og det er for ulike kornslag, deriblant hvete. Derfor 

vil vi i denne oversikten av storimportører også gi noen tall for hvilke land disse importørene 

har som handelspartnere når det gjelder hvete. 

I tabell 8.2 er verdens ti største hveteimportører i 1999 presentert. Videre er det gjort en 

beregning for den gjennomsnittlige importen for de ulike landene for siste halvdel av 1990-

tallet. Kina er for eksempel ikke er blant de ti største i 1999, men sett halve tiåret under ett var 

landet blant de største importørene. Det skyldes at deres import varierer mye. 

14 Se WTO-sekretariatets dokument (W/35 og W/90, B2 (i)) 3240/Rev 2 (6825) 21 sept. 2001. 
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Tabell 8.2. Verdens 10 største importører av hvete. Millioner tonn 

Import 1999 Gj .snittlig import 1995-99 

1. Brasil 7,2 Brasil 6,7 
2. Iran 6,2 Egypt 6,4 
3. Egypt 6.1 Japan 6,0 
4. Japan 6,0 Kina 5,8 
5. Russland 4,7 Algerie 4,3 
6. Algerie 4,1 Iran 4,5 
7. Pakistan 3,2 Indonesia 3,7 
8. Indonesia 3,2 Sør-Korea 3,0 
9. EU 3,0 EU 2,9 
10. Marokko 2,8 Pakistan 2,6 

Når vi ser på EU samlet, var deres import på om lag 3 millioner tonn, og EU var dermed 

blant de ti største importørene i 1999. Imidlertid var eksporten ut av EU på 16 millioner tonn 

samme år. Som en stor nettoeksportør presenteres derfor ikke EU noe mer i forbindelse med 

store importører. 

Ved å se flere år under ett, får vi her fram et mer stabilt bilde av hvem som utgjør de største 

importørene. Kinas import varierer relativt lite sammenlignet med omfanget av landets egen 

hveteproduksjon. Men sammenlignet med andre lands nivå på importen framstår endringene 

som svært store. Kina er for eksempel ikke blant de ti største importørene i 1999, mens de for 

siste halvdel av 1990-tallet gjennomsnittlig var rangert som nr fem. Deres største handels

partner har her vært USA. 

Brasil var den største enkeltimportøren i 1999, der drøye 90 prosent av importen kom fra 

Argentina. Tilsvarende gikk 70 prosent av Argentinas hveteeksport til det store nabolandet i 

1999. Dette handelsforholdet har sannsynligvis sammenheng med den regionale 

handelsavtalen i Sør-Amerika, MERCOSUR. Brasil har en omfattende :fjørfeproduksjon og 

har hatt klar økning i eksporten i løpet av 1990-tallet. En del av hveteimporten kan derfor 

være forhvete til :fjørfeproduksjonen uten at dette er mulig å få fram i handelsstatistikken. 

Uansett er det svært sannsynlig at veksten i hveteimporten reflekterer økt kjøpekraft i visse 

deler av befolkningen og en dreining i dietten. 

Egypt har gjennom hele 1990-tallet importert mest fra USA (60-70 prosent) og en del fra 

Australia. Fram til 1995 hadde landet ingen import fra Argentina, men fra og med 1996 har 

Argentina eksportert hvete til Egypt. Det samme var situasjonen for hvete fra EU, men der 

viser FAOSTAT tall for import fra og med 1995. Hvorvidt Egypts nye handelspartnere på 

hvete har sammenheng med forhandlingsresultatene etter Uruguayrunden kan vi imidlertid 

ikke trekke ut av dette uten også å ha studert kvoteordninger og andre forhold i Egypt 

nærmere. 
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8.2.2 Andre importører 

Foruten de landene som er presentert i tabell 8.2, er følgende land oppført med mer enn en 

million tonn importert hvete i 1999, rangert etter størrelse på volum: Colombia,Tunis, Libya, 

De Forente Emirater, Peru, Malaysia, Nigeria, India, Kina, Israel, Tyrkia, Yemen, Fillippene, 

Sør-Korea, USA og Bangladesh. 

To av disse landene, Bangladesh og Yemen, er MUL-land. For øvrig dominerer MUL-land 

listen over de mindre importørene, med noen hundre tusen tonn. Blant de mindre importørene 

finner vi også Norge og Island. Beregninger for MUL-landene samlet sett viser en total 

import i 1999 på til sammen 9,2 millioner tonn hvete. Importen til de to over nevnte MUL

landene, utgjorde i 1999 hele 49 prosent av MUL-landenes samlede import, med henholdsvis 

2,4 millioner tonn for Bangladesh og 2, 1 million tonn for Yemen. 

For disse to storimportørene i gruppen av MUL-land, består en del av hveteimporten 

sannsynligvis av matvarehjelp. I Yemens tilfelle kan dette virke sannsynlig da nesten 

halvparten av importen er i form av mel. Det overraskende er at nesten hele volumet fra USA 

besto av hel hvete. Det samme gjaldt for Australia, mens det meste av importen fra EU besto 

av mel og sannsynliggjør at det eksporteres via andre kanaler enn den kommersielle. Dersom 

andelen av mel i hveteimporten er indikator for om det er matvarehjelp eller kommersiell 

vare, er det i Bangladesh' tilfelle vanskelig å forstå at hele deres hveteimport er kommersiell. 

Så nær som all hveteimport var i form av hel hvete i 1999, og det var også tilfelle gjennom 

hele 1990-tallet for Bangladesh. 

I figur 8.3 vises utviklingen på 1990-tallet for er de land og grupper av land som sto for den 

største importen 1999. For å gjøre presentasjon mer lesbar, er de syv største importørene 

gruppert. MUL-land presenteres for seg som en gruppe, der Bangladesh og Yemen som sagt 

står for nesten halvparten av volumet. Dernest er Brasil og Japan gruppert sammen. Begge er 

store importører i 1999, mens veksten gjennom 1990-tallet nesten utelukkende skyldtes 

forløpet for Brasil som i motsetning til Japan hadde en kraftig vekst i denne perioden. Japan 

har holdt et jevnt høyt nivå hele tiden på om lag 6 millioner tonn mens Brasil nærmere 

firedoblet sin import og lå på 7 ,2 millioner tonn i 1999. 

Videre er Algerie og Egypt gruppert sammen, de er begge afrikanske land uten å være MUL

land. Begge har variert importen, men sett hele tiåret under ett har de hatt et stabilt nivå. 

Egypt har hele veien ligget på en høyere importvolum enn Algerie. Til sist er Iran og Pakistan 

gruppert sammen i framstillingen i figur 7.5. Iran står for 50 - 80 prosent større import enn 

hva Pakistan gjør. Selv om det er forskjeller mellom landene, er det langt større forskjell 

mellom disse landene som gruppe og ned til det store antallet mindre importører. 
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Figur 8.3 De største importørene av hvete i 1999. Land og grupper av land. 1990-1999. 

Når vi ser på Algeries og Egypts samlede import eller hver for seg, ser vi at de som de eneste 

storimportørene ikke har økt importen i løpet av 1990-tallet. Algerie har hatt en noe variabel 

produksjon, men stabil sett hele tiåret under ett. Egypt har økt sin produksjon og produserte 

like mye i volum i 1999 som landet selv importerte. I 1990 lå importen 50 prosent over 

produksjonsomfanget. På grunn av befolkningsveksten gjennom 1990-tallet har ikke økningen 

i hveteproduksjonen ført til større forbruk per capita i Egypt. 

Kina og Russland 

De første årene på 1990-tallet var verdens import dominert av to land, Kina og Russland. 

Deres import har sunket dramatisk.. I og med at figur 8.3 viser de landene som i 1999 var de 

største hveteimportørene, kommer ikke Kinas og Russlands utvikling fram. Deres utvikling 

presenteres i figur 8.4 der Brasil, verdens største importør i 1999, er med for 

sammenligningens skyld. 
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Figur 8.4 Import av hvete 1990-1999. Brasil, Kina og Russland. Tonn. 

Som nevnt utgjør Kinas reduksjon i hveteimporten en svært liten endring i forhold til landets 

eget produksjonsvolum. Importen fluktuerer i stor grad med egen produksjon, og utgjør hele 

tiden en svært liten andel av den. Som verdens største hveteprodusent dekker derfor landet 

90-95 prosent av hveteforbruket til verdens største befolkning. I 1990 produserte Kina 98 

millioner tonn og importerte 13, 5 millioner. I 1999 produserte de nesten 114 millioner tonn 

selv og importerte 1,5 millioner tonn. 

For Russlands del har faktisk ikke bare importen, men også deres egen produksjon gått ned i 

denne perioden. Det er med på å anskueliggjøre den vanskelige økonomiske situasjonen som 

Russland har vært i på 1990-tallet. Vi vet at det har blitt gitt mye matvarehjelp til Russland, 

blant annet fra EU. Om dette innbefatter hvete er usikkert. I FAOSTAT ser vi imidlertid en 

klar nedgang i importen fra både EU og USA, og at det er Kazakhstan som er den absolutt 

største handelspartneren for Russland på slutten av 1990-tallet. EUs eksport av hvete har ikke 

sunket så mye som man kunne forvente som konsekvens av forpliktelsene i WTO 

(Uruguayrunden). Ut i fra det som kan leses ut av tall fra F AOSTAT kan forklaringen på 

deres høye eksportnivå altså ikke være eksport til Russland i form av matvarehjelp. 

Det er imidlertid svært sannsynlig at det ikke foregår noen systematisk registrering av import 

og eksport når dette skjer i form av matvarehjelp. Derfor kan handelsstatistikken i slike 

tilfeller være vanskelig å tolke. 

8.3 Andre kornslag 

Eksport og importmønsteret for andre kornslag er på verdensbasis nokså lik situasjonen for 

hvete. Det vil si at USA er den dominerende eksportøren, og at en rekke land i den tredje 
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verden er nettoimportører. Ser vi på andre kornslag under ett, med unntak av ris, (havre, rug, 

bygg, hirse, sorghum og mais) sto USA for gjennomsnittlig nær 60 prosent av eksporten i 

siste halvdel av 1990-tallet. Som tidligere nevnt utgjør mais og hvete fire femdeler av verdens 

korneksport, når ris holdes utenfor. I 1999 sto USA for to tredeler av verdens maiseksport. På 

verdensbasis domineres altså kornhandelen av få kornslag og få eksportører. (Se for øvrig 

International Grain Council for en enkel oversikt). 
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Majoriteten av verdens befolkning har ris som sin viktigste næringskilde. Imidlertid har det 

foregått en prosess de senere årene, særlig blant bybefolkningen i Asia, der hvete har ratt 

innpass på bekostning av ris i dietten. Dette har flere årsaker og skyldes blant annet de 

forholdene som kan forklare hvorfor hvete til en viss grad har erstattet andre kornsorter (og 

belgfrukter) i afrikanske land. 

Ris har større tetthet og gir mer næring per kilo enn for eksempel hvete. Dette medfører derfor 

mindre absolutt volum og høyere enhetspris. I 1999 var eksportprisen på ris på verdensbasis 

304 US dollar per tonn, mens hvete lå på 120 US dollar per tonn. Like fullt ble det eksportert 

hvete for 16,2 milliarder dollar i 1999 mens samlet eksportverdi for risen var under 

halvparten; 7,9 milliarder dollar. Selv om det produseres noe mer ris enn hvete på 

verdensbasis, er hvete altså en langt større handelsvare15
• hnidlertid er ris en meget stor 

eksportvare for de landene som eksporterer. 

9 .1 Definisjoner og benevninger 

Benevningene for ris som brukes i FAOs database om produksjon er ikke identiske med 

benevningene brukt i eksportdatabasen. I produksjonsdatabasen framkommer kun betegnelsen 

"paddy-rice'', altså ubehandlet ris, eller uavskallet ris. I eksport- og importdatabasen 

framkommer betegnelsen "rice", samt "paddy rice" og ulike varianter av behandlet ris og 

rismel. Det er uklart om disse underkategoriene av ris kommer i tillegg eller er en del av den 

store kategorien som kun betegnes som "rice". I 1999 ble det på verdensbasis eksportert 

snaue 26 millioner tonn "rice'', mens 4,5 millioner tonn utgjorde ulike kategorier til sammen. 

Det er noe uklart om disse kommer i tillegg eller inngår i hovedbetegnelsen "rice". Vi velger 

å forstå betegnelsen som den totale mengden ris som henholdsvis eksporteres og importeres. 

I våre beregninger ligger derfor "rice" til grunn for den totale mengden ris som det handles 

med. Der det er tale om produksjonsvolum tolkes "paddy rice" dithen at det refererer til den 

totale mengden produsert ris. 

9 .2 Endringer i riseksporten 

Verdens samlede riseksport ble fordoblet i løpet av 1990-tallet. I motsetning til utviklingen på 

hvete har ikke prisen på ris vært omvendt proporsjonal med svingninger i eksportvolumet. 

Prisen har holdt seg på et nokså jevnt nivå, mens eksporten har øktjevnt i perioden. Ser vi 

1990-tallet under ett, sank prisen på ris fra 332 til 304 dollar per tonn (en reduksjon på åtte 

prosent), mens eksporten økte fra 12,5 millioner tonn i 1990 til nesten 26 millioner i 1999. 
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Imidlertid steg prisen på ris da eksportvolumet sank i 1995-96. På slutten av 1990-tallet sank 

både prisen og volumet. 
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Figur 9.1 Samlet riseksport og pris per tonn på verdensbasis. 1990-1999. 

Sett hele 1990-tallet under ett, har prisen vært stabil mens samlet volum har mer enn fordoblet 

seg, fra 11,7 til 24,9 millioner tonn i løpet av ti-året. Prisnivået på verdensbasis skjuler 

imidlertid en del forskjeller. Et eksempel er EU som i tillegg til å produsere noe ris selv, også 

importerer ris som bearbeides til blant annet hurtigris før det så eksporteres ut. EUs eksport til 

tredjeland utgjør derfor 4-5 prosent av verdens samlede eksport. Det påfallende med denne 

eksporten er prisen. Sammenlignet med gjennomsnittsverdiene for verden, ligger prisen 50-60 

prosent høyere for ris fra EU (150-200 US dollar mer per tonn). Det betyr derfor også at en 

del eksportører ligger lavere i pris enn det prisnivået som kommer fram i figur 9 .1 . 

De store eksportørene av ris er først og fremst Thailand og Vietnam, og deretter Kina, USA, 

India og Pakistan. I figur 9.2 har vi valgtåta ut USA for å gjøre figuren mer lesbar. Samtidig 

blir da figuren et bilde av den asiatiske situasjonen. Sammenlignet med de store asiatiske 

riseksportørene har USA ligget på et jevnt nivå gjennom 1990-tallet, i 1990 lå eksporten på 

2,5 millioner tonn og i 1999 på 2, 7 millioner tonn. Det vil si at USA i 1990 var verdens største 

eksportør etter Thailand, mens landet i 1999 var blitt forbigått av Vietnam. Samtidig var India 

og Kina kommet på høyde med USA som eksportør. 

Thailands eksport økte fra 4,0 til 6,8 millioner tonn i løpet av 1990-tallet. Som vi ser av figur 

9.2 har landet hatt en klar vekst og samtidig et høyt volum sammenlignet med de andre 

landene. Dette henger sannsynligvis sammen med deres historiske handelsforbindelser 

vestover, særlig mot dagens EU-land. 

15 I 1999 ble det produsert 610, 2 millioner tonn ris og 586,4 millioner tonn hvete. I 2001 hadde produksjon sunket til 
henholdsvis 585,6 millioner tonn ris og 566,8 millioner tonn hvete. Da FAOST AT bare har produksjonstallene for 2001, og 
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Figur 9. 2 Verdens største eksportører av ris, bortsett fra USA. 1990-1999. Millioner tonn. 
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I siste halvdel av 1990-tallet har de fem største eksportørene stått for om lag 80 prosent av 

verdens riseksport, noe som innebærer en liten økning fra 1990. Den dominerende aktøren er 

Thailand. Landet har lenge hatt en stor eksport, med noen variasjoner fra år til år. Økningen 

på 1990-tallet er likevel ikke nødvendigvis et tegn på en dramatisk endring i 

handelsmønsteret. I 1989 var eksporten oppe i over 6 millioner tonn, nesten det samme nivået 

som i 1999. Den store endringen på eksportmarkedet står først og fremst Vietnam for. Deres 

eksport økte dramatisk på slutten av 1980-tallet, holdt et jevnt nivå i første halvdel av 1990-

tallet og har fra 1996 økt 2,5 ganger. 

Figur 9.2 gir et visuelt bilde av en eksportsituasjon som i tid er sammenfallende med 

resultatene av Uruguayrunden. Det kan se ut som at situasjonen etter 1994 utløste et potensielt 

eksportmarked for Pakistan, Vietnam og India. Som resultat av Uruguayrunden måtte blant 

annet Japan og Sør-Korea lette på importrestriksjonene for ris. Deres import av ris har økt 

betydelig, uten at det ser ut til å ha sammenheng med endringene i egen produksjon, som har 

holdt seg på et jevnt nivå. Det kan derfor se ut til at de asiatiske eksportørene har funnet seg 

nye markeder i andre land i Asia. Slik vi kommer til nedenfor om importmønsteret på ris, 

viser det seg at Filippinene hadde en kraftig økning i importen i 1998. Dette hang sammen 

med et tilsvarende fall i deres egen ris-produksjon nettopp det året. Filippinenes import på 2,4 

millioner tonn i 1998 kan derfor sannsynligvis leses ut av figur 9.2 som viser en stor eksport 

for Kina, India og Vietnam det året. 

Kina og India 

Dersom vi ser siste halvdel av 1990-tallet under ett, eksporterte India og Kina gjennomsnittlig 

like mye, og begge hadde en klar vekst i perioden. Deres eksportmønster har likevel vært 

svært forskjellig (se figur 9.2). India har hatt to store topper i riseksporten i denne korte 

perioden. Kina derimot har hatt en kraftig økning på slutten av tiåret og tok igjen Indias nivå 

ikke tall for handel, kan vi foreløpig ikke se om produksjonsnedgangen etter 1999 reflekteres i handelsvolumet. 
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først i 1999. India har hatt en vekst i risproduksjonen som har vært større en 

befolkningsveksten. De har blitt en storeksportør av ris samtidig som landet er nettoimportør 

av mange viktige matvarer. Dette forholdet reflekteres også i deres posisjoner i WTO

forhandlingene, ved at de nettopp har en klar offensiv holdning når det gjelder ris. Indias 

risproduksjonen utgjorde i 1999 134 millioner tonn av verdens samlede 610 millioner tonn, 

med andre ord en stor andel av verdens samlede ridproduksjon. Av dette er det altså svært lite 

som eksporteres. Landets bråe svingninger i riseksporten kan tyde på at de bruker eksporten 

som en markedsregulator. 

I 1999 sto Kina for om lag en tredel av hele verdens risproduksjon. Produksjonen har ligget 

nær 200 millioner tonn på slutten av 1990-tallet. Andelen ris som eksporteres blir dermed helt 

ubetydelig. For den kinesiske handelsbalansen og økonomi er sannsynligvis også endringene i 

eksporten ikke så dramatiske som grafen kan gi inntrykk av. Imidlertid blir ikke Kinas - eller 

Indias - betydning som eksportør noe mindre av den grunn. For Kinas del blir det interessant 

å følge utviklingen framover og se hvilken betydning deres nye medlemskap kan få for det 

framtidige handelsmønsteret - i dette tilfellet for ris. 

Andre land 

Pakistans rolle synes beskjeden sammenlignet med de største av de store. Like fullt hadde 

Pakistan større eksportvolum enn Kina og India de første årene på 1990-tallet. Deres eksport 

har også økt mye i denne perioden, fra 0,7 til 1,9 millioner tonn- en økning på 140 prosent. 

Vietnam har selv et svært stort hjemmemarked for sin risproduksjon og eksporterte bare drøye 

8 prosent av den samlede produksjonen i 1990 og 15 prosent i 1999. At landet har satset 

kraftig på ris er også tydelig gjennom en produksjonsvekst på 63 prosent i løpet av 1990-

tallet. 

Sammenligning av 1990-94 versus 1995-99 

Når vi beregner gjennomsnittstall for eksporten for første og siste halvdel av 1990-årene, ser 

vi tydelig at USA og Thailand har redusert sin posisjon, mens India og Vietnam har økt sin 

relative rolle betydelig. Andre mindre riseksportører består av enkelte land i Latin-Amerika, 

Afrika, noen arabiske land, samt Australia. Denne gruppen har til sammen økt sin eksport 

med 11 millioner tonn dersom vi legger gjennomsnittsberegninger for første og siste halvdel 

av 1990-tallet til grunn. Likevel har denne gruppen redusert sin posisjon som riseksportør. 

Dette betyr at fordelingen relativt sett mellom de største er forskjøvet, samtidig som 

konsentrasjonen i verdens riseksport har økt. Det tyder på økt markedsadgang for noen få 

land i Sør, mens markedsadgangen kan ha blitt uforandret eller relativt forverret for 

småeksportør i Sør. 
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9. 3 Importmønsteret 

De ti største importørene av ris ved utgangen av 1990-årene var som følger: 

Tabell 9.1. De ti største importørene av ris. 1999. 

Land Millioner tonn 

Indonesia 4,75 

Bangladesh 2,22 

Brasil 0,98 

EU 0,86 

Iran 0,85 

Irak 0,78 

Filippinene 0,83 

USA 0,35 

Hongkong 0,33 

Cuba 0,27 

I 1999 sto de to folkerike statene Indonesia og Bangladesh for 27 prosent av verdens samlede 

risimport. Deres import har økt betydelig i løpet av 1990-tallet og har i stor grad bidratt til den 

samlede økningen i importen av ris til landene i Sør, det vil si de landene som i følge FAO og 

annen FN-statistikk refereres det til som "low-income-countries". 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

11:\:'\1 Bangladesh •Indonesia D MUL m Lav-innt I 

Figur 9. 3. Import av ris for ulike kategorier av land i Sør. 1990-1999. Tonn. 

I figur 9.3 er kategorien av lavinntektsland inndelt i fire grupper: 

1. Bangladesh 

2. MUL-land der Bangladesh er tatt ut av gruppen 

3. Indonesia 

4. De resterende land i lavinntektsgruppen. 

LU-rapport nr.4 - 2002 



Side 56 Støtte og handel 

Figuren viser en klar økning i risimporten for lavinntekslandene samlet, med en økning fra 3,4 

til 11,9 millioner tonn fra 1990 til i 1999. Dette skyldes i all hovedsak vekst i importen for to 

land, henholdsvis Indonesia og Bangladesh. Når vi ser på MUL-landene uten Bangladesh, ser 

vi at denne underkategorien av lav-inntektsland har vært nokså stabil gjennom 1990-årene. 

Det er særlig Indonesia som bidrar til endringene i stolpediagrammet. 

Veksten i Indonesias import skiller seg så kraftig ut at andre lands endringer blir svært små i 

sammenligning. 

I figur 9 .4 presenteres derfor veksten hos de store importørene uten å ta med Indonesia. Av 

hensyn til lesbarheten er landene presentert i to diagrammer. 
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Figur 9.4 De største importørene av ris i verden bortsettfra Indonesia. 1990-1999. Tonn. 
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I motsetning til de andre importørene ser vi at importen til EU har holdt seg stabil. I 1990 var 

EU den største importøren, mens i 1999 hadde handelsblokken det samme importvolumet 

som Filippinene, Iran og Irak. 

Bangladesh hadde en dramatisk vekst fra 380 000 tonn i 1990 til 2,2 millioner tonn importert 

ris i 1999. Brasil var på høyde med Bangladesh i 1990 og har også hatt en klar vekst. Brasils 

vekst var imidlertid langt mer moderat og importen var i 1999 på en knapp million tonn - noe 

over nivået for EU, Filippinene, Iran og Irak. 

For sammenligningens skyld presenteres Indonesia sammen med Bangladesh i figur 9.5 da 

Bangladesh hadde det største importvolumet i 1999 sammenlignet med de andre landene 

presentert i figur 9.4. Importen av ris til henholdsvis Bangladesh og Indonesia er imidlertid 

liten sammenlignet med det volumet landene selv produserer. Mens importen økte med snaue 

to millioner tonn ris økte Bangladesh' egen produksjon fra knappe 27 millioner til drøye 34 

millioner tonn. For Indonesias del økte importen med knapt en halv million tonn til nærmere 

fem millioner tonn, samtidig som landet økte produksjonen fra 45 til 55 millioner tonn. 

Befolkningsøkningen kan være en viktig årsak til risimporten, men det ser imidlertid ut til at 

produksjonsøkningen klarer å holde tritt med befolkningsutviklingen16
• 
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Figur 9. 5. Indonesias import av ris, sammenlignet med Bangladesh. 1990-1999. Tonn. 

På samme måte som for hvete, er det en viss sannsynlighet for at importen av ris inn til 

Bangladesh kan ha væ1i i form av matvarehjelp. Dette er det imidlertid ikke tall for i FAOs 

database. 

16 Bangladesh' egen risproduksjon økte med nesten 26 prosent i løpet av 1990-tallet, det er ett prosentpoeng høyere vekst enn 
hva befolkningsveksten var fra 1990 til 2000. Indonesias risproduksjon økte med 22 prosent mens befolkningsveksten var på 
16 prosent. 
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9.4 Oppsummering ris 

Til tross for en sterk vekst i verdens samlede eksport av ris, var prisen på verdensbasis nokså 

stabil gjennom 1990-tallet. Riseksporten domineres av noen :fa aktører; USA samt fem 

asiatiske land: India, Kina, Pakistan, Thailand og Vietnam. Thailand har hele tiden vært den 

absolutt strøste eksportøren, mens Vietnam har hatt størst vekst i sin eksport, og er nå den nest 

største eksportøren. I løpet av 1990-tallet har det vært en viss forskyvning mellom de største 

eksportørene, samtidig som konsentrasjonen i eksporten har økt. Den økte importen skyldes 

særlig Bangladesh og Indonesia. 
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10 Kjøtt 
I likhet med de andre matvarene vi har sett på i denne rapporten har også handelen med kjøtt 

økt i denne tiårs-perioden. Samlet sett økte eksportvolumet av kjøtt med nær 100 prosent i 

løpet av 1990-tallet, fra 7,3 til 14, 5 millioner tonn. Dersom vi i tillegg regner med den 

handelen med kjøtt som foregikk innen EU, utgjorde den samlede eksporten i verden 11,5 

millioner tonn i 1990 og 20,8 millioner tonn i 1999. Det betyr at 37 prosent av all eksport av 

kjøtt i verden i 1990 foregikk mellom EU-land. I 1999 hadde andelen sunket til 30 prosent. 

Heretter holder vi imidlertid handelen internt i EU utenfor beregningene. 

10.1 Benevninger og definisjoner 

Kjøtt er en svært omfattende kategori med en rekke ulike produkter som det av 

sammenligningsgrunner og krav til oversiktlighet er lite egnet å presentere som ulike 

kategorier. Det er imidlertid to mål som det er mulig å studere over tid, og som sammen og 

hver for seg, er uttrykk for handelsstrømmer og velstandsutvikling. Det er henholdsvis den 

samlede eksport av kjøtt (det vil si alle dyreslag, men med liten grad av bearbeiding) og 

eksport av slaktet ferskt storfekjøtt. I den samlede kategorien som har betegnelsen "Meat 

fresh, chilled, frozen" inngår det som etter HS-nomenklaturen er klassifisert som kapittel 2, 

det vil si skrott, nedkjølt vare, stykningsdeler. Vi antar derfor at varer under kapittel 16 (det 

vil si hermetikk og andre bearbeidede varer) ikke er med i denne kategorien. Videre kan vi 

klassifisere storfekjøtt ("Meat Bovine Fresh) som 0201 i HS-nomenklaturen. 

I likhet med de andre vareslagene vi har sett på i denne rapporten er det heller ikke for kjøtt 

noen entydig gruppering av ulike kjøttrelaterte kategorier. Den samlede kategorien av ferskt, 

nedkjølt og frossent kjøtt utgjør en stor samlekategori i FAOs database, der de ulike 

spesifiserte undergrupper ser ut til både å inngå i denne felleskategorien (eksempelvis ferskt 

storfekjøtt) og andre varer som opplagt ikke hører innunder (eksempel kjøttekstrakt eller 

tørket kjøtt). 

Som underkategori av alt kjøtt som er ferskt, nedkjølt eller frosset, er det en kategori som 

peker seg ut som særlig relevant å se nærmere på, nemlig ferskt storfekjøtt. Vi vet generelt at 

kjøttforbruket har gått opp i verden, som følge av økt levestandard for store 

befolkningsgrupper. Det er særlig storfekjøtt man kan måle forbruket på, sett i en 

velstandsutviklingen. OECD har hevdet at nettopp forbruket av storfekjøtt er en indikator på 

det. På den måten kan vi få en indikator på land som har gjennomgått en viss vekst, mens der 

veksten har økt fra et høyt nivå til et enda høyere (som mange steder i den vestlige verden), 

vil det neppe slå ut på forbruket av storfekjøtt. I global sammenheng er det derfor en indikator 

for velstandsøkning i mellominntektsland og for velstandsøkning blant deler av befolkningen 

i lavinntektsland. 
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10.2 Kjøtteksporten på verdensbasis 

Til sammen ble det i 1999 eksportert kjøtt for 22,5 milliarder US dollar, mot 15,2 milliarder i 

1990. Til sammenligning ble det i 1999 eksportert hvete for 13 ,3 milliarder US dollar. Kjøtt er 

derfor en stor inntektskilde selv om volumet er langt mindre enn for de andre matvarene vi 

har sett på her. 

Den største enkeltvaren under kategorien kjøtt er ferskt slaktet storfekjøtt og den samlede 

eksporten økte fra 2,9 til 4,05 millioner tonn fra 1990 til 1999. Den utgjorde 28 prosent av den 

samlede kjøtteksporten i 1999. Som vi ser av figur 10.1, har det vært en moderat vekst i 

eksporten av storfekjøtt sammenlignet med kjøtt totalt sett. Prisen har holdt seg mer stabil 

enn for kjøtt generelt, men for begge kategorier har det altså vært en nedgang i prisen på 

1990-tallet, 7 prosent for storfekjøtt og 25 prosent for kjøtt generelt. Ikke overraskende ser vi 

at prisutviklingen for kjøtt er omvendt proporsjonal med eksportvolumet. 
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Figur JO.I Verdens samlede eksport av kjøtt og eksport av slaktet storfelqøtt.1990-1999. 

Målt i tonn og US dollar per tonn. 

10 .2 .1 De største eksportørene av kjøtt totalt 

De store eksportørene av kjøtt er EU, USA, Australia, New Zealand, Argentina og Brasil. 
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Figur 10.2. Verdens seks største eksportører av lqøtt totalt.1990-1999. Tonn. 
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Samlet sett økte disse seks landene sin andel av verdens totale eksport av kjøtt fra 67 prosent 

til 72 prosent i løpet av 1990-tallet. Da det har vært beskjeden vekst i eksportvolumet for de 

fire landene på den sørlige halvkule, betyr det at disse relativt sett har svekket sin stilling noe, 

og at USA og EU har økt sin relative posisjon betydelig. Til sammen utgjorde USAs og EUs 

samlede kjøtteksport 37 prosent av verdensvolumet i 1990. I 1999 hadde andelen økt til 

nesten halvparten (49 prosent). 

10.2.2 Eksport av storfekjøtt 

Når vi bryter ned samlekategorien kjøtt og ser særskilt på storfekjøtt, ser vi i figur 10.3 at det 

er de samme landene som dominerer eksporten på verdensbasis. Veksten har vært mer 

moderat for de enkelte landene og EU har opplevd en klar nedgang i eksporten. 
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Figur 10.3.Eksport av storfekjøtt 1990-1999. Verdensfem største eksportører. Tonn. 
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USA har hatt en markant oppgang i eksportvolumet av storfekjøtt mens Australia og New 

Zealand har hatt en svak økning. Sammen med EU var Australia verdens største eksportør i 

1990. I 1999 var Australia den klart største, mens USA lå på andre plass. Som vi så ovenfor, 

har EU samlet sett hatt en klar økning i kjøtteksporten, andre kjøttprodukter har dermed mer 

enn erstattet nedgangen i ferskt slaktet storfekjøtt. EUs eksport av svin og fjørfe ble mer enn 

tredoblet i denne perioden. Eksportmønsteret for kjøtt skyldes sannsynligvis en rekke ulike 

forhold. Uruguayrunden kan ha betydd noe for handelen, men det er sannsynligvis andre 

forhold som har hatt større betydning. Vi vet for eksempel at det har vært dyresykdommer 

flere steder (svinepest, kugalskap), og at EU har blitt mer konkurransedyktig på svin og fjørfe, 

mens USA har blitt mer konkurransedyktig på storfekjøtt. 

De fem store eksportørene har gjennom hele 1990-tallet hatt til sammen ca 70 prosent av 

verdens samlede eksport av storfekjøtt. Selv om eksportmønsteret har gått i noe ulik retning 

hos disse eksportørene, er altså deres samlede rolle stabil og dominerende 17
• 

10.2.3 Gir økt liberalisering økt markedsadgang? 

I den norske diskusjonen og argumentasjonen om at landene i Nord bør legge til rette for mer 

import av landbruksprodukter fra Sør, er det blant annet vist til produksjonen og eksporten av 

storfekjøtt i Botswana og Namibia. Av verdens samlede eksport av kjøtt utgjorde disse to 

landenes totale kjøtteksport fem promille i 1990, og andelen sank til tre promille i 1998 og til 

en promille i 1999. Ser vi kun på storfekjøtt lå deres samlede andel av verdenseksporten på en 

drøy prosent ved inngangen til 1990-årene og hadde sunket til noen få promille på slutten av 

1990-tallet. I 1999 tilsvarte deres eksport til sammen 2,6 prosent av USAs eksport av 

storfekjøtt18
• 

Med bakgrunn i disse tallene er det vanskelig å se for seg hvilket potensiale fattige land i Sør 

skal ha for å hevde seg i verdenshandelen når den liberaliseres mer og mer. Deres meget 

svake posisjon på verdensmarkedet ser altså ut til å ha blitt ytterligere svekket i perioden der 

noen av handelshindringene er blitt bygget ned, og som nettopp hadde som intensjon å 

fremme handelen hos flere handelspartnere. Imidlertid kan eksporten ha stor betydning for 

disse landenes inntekter og samtidig gjøre landet sårbart. Botswanas samlede eksportinntekter 

fra kjøtt var på 56, 7 millioner US dollar i 1990 og fram til 1999 hadde inntekten bare steget til 

58,4 millioner dollar. Hva dette er uttrykk for vet vi imidlertid ikke før dette er sett i 

sammenheng med produksjonsstrukturen og eksportstrukturen generelt. Det er også et åpent 

empirisk spørsmål om hva som vil skje med deres eksport når EUs og USAs tollmurer bygges 

ned. 

17 Brasil er ikke med i presentasjonen av de største eksportørene. Landet hadde lite storfeeksport i 1990, men økte den til 150 
000 tonn i 1999, som bare var 10 000 tonn mindre enn Argentina. Dersom Brasil regnes med her økte de "fem store" samt 
Brasil sin samlede andel av storfeeksporten til hhv 72 prosent i 1990 og 73 prosent i 1999. 
18 Med noen få unntak har Canada, EU og Japan i løpet av 2000 og 2001 innfridd full tollfrihet for alle varer fra MUL-land. 
EU har foreløpig unntak for bananer, sukker og ris. Norge har hatt denne ordningen som en del av sitt GSP-system siden 
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10. 3 Importmønsteret 

Ser vi på kjøttimporten samlet sto følgende sju handelsmarkeder for nær halvparten av 

verdens samlede kjøttimport i 199919
• 

Tabell 10.1. Verdens største importører av kjøtt. 1999. 

Land Millioner tonn 

Japan 2,1 

Hong Kong 1,6 

Russland 1,28 

USA 1,26 

Kina 1,10 

Mexico 0,93 

EU 0,84 

Sør-Korea 0,39 
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Det slående utviklingstrekket her er økningen i importen for Kina og Hong Kong20
• Kina 

ekskludert Hong Kong tidoblet kjøttimporten fra 1990 til 1999, Hong Kong mer enn 

femdoblet importen i samme periode. 

Mexico og Sør-Korea hadde nesten bortimot tre ganger så stor import ved utgangen som ved 

inngangen til 1990-årene. Japan økte sin allerede omfattende import med drøye 70 prosent i 

samme periode. Selv om en økning i forbruket av storfekjøtt kan brukes som en indikator på 

velstandsutvikling i følge OECD, vil den i mange tilfeller ikke være en tilstrekkelig indikator. 

For Japans del er sannsynligvis den kulturelle dimensjonen viktigere enn den økonomiske når 

det gjelder å forklare økningen i importen av storfe på 1990-tallet. De fem store importørene 

økte sin andel av importen med fire prosentpoeng fra 1990 og bidro dermed til en viss økning 

i konsentrasjonen av kjøtthandelen. Vi ser altså at USA og EU både er storeksportører og 

importører av kjøtt. For EUs del er som kjent den interne handelen mellom EU-land ikke 

medregnet her. 

Importmønsteret av kjøtt reflekterer mer enn noe annet matvareslag hvor velstandsveksten har 

vært størst, der en voksende middelklassen har muligheter til å endre kostholdet i en mer 

vestlig retning. Dette blir særlig tydelig for tallene fra Hong Kong og Kina. Når det gjelder 

1995, dette har også gjeldt Namibia og Botswana. Selv om dette ikke gir utsalg på statistikken kan det ha mye å si for den 
enkelte eksportør. 
19 I oversikten er Hong Kong satt opp for seg. Men formelt sett er Kina og Hong Kong en handelspartner, og dermed en 
gigant i denne sammenhengen, med til sammen 2,7 millioner tonn importert kjøtt. 
20 I likhet med FAOs tall presenteres disse to handelspartnerne hver for seg. Selv om Hong Kong i dag er en del av Kina, vil byen 
beholde sitt særlige styresett, med stor grad av uavhengighet fra Beijing, i hvert fall de neste 50 årene. Dette kommer blant annet 
frem når det gjelder handel (http://odin.dep.no/ud/norsk/publ/handlingsplaner/03213 l-220002/index). 
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Mexico kan den store importen skyldes at landets store kveghold i stor grad går til eksport av 

levende dyr. 

Totalomfanget av kjøttimporten gjenspeiler stort sett forholdet mellom landene når vi ser 

særskilt på importen av storfekjøtt. Den største importøren av storfekjøtt i verden er faktisk 

USA med nesten 900 000 tonn i 1999, mer enn hva de selv eksporterte samme år av 

storfekjøtt. Deretter følger Japan med nesten 700 000 tonn importert storfekjøtt. Så følger 

Russland, Mexico, Sør-Korea, Canada og Egypt som store importører. 
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11 Oppsummering 
Som vi har sett i denne gjennomgangen av handelsstatistikk, er det ikke mye som tyder på at 

handelen med de største matvarene i verden er blitt spredt på flere aktører i løpet av de senere 

årene. Handelen med landbruksvarer har økt samtidig som handelsrestriksjoner er blitt bygget 

ned. Liberaliseringen av handel med landbruksvarer kan derfor ha hatt en effekt på omfanget 

av handelen. Et felles kjennetegn på de ulike matvarene vi har sett på, er at det er et begrenset 

antall store eksportører på verdensmarkedet. I den grad deres posisjon har blitt svekket i løpet 

av 1990-tallet har det i all hovedsak berørt EU. For store eksportører som Argentina og 

Australia har deres rolle som eksportør i stor grad blitt styrket. Det gjelder også for USA i 

flere tilfeller. Dersom man skal kunne trekke noen sammenhenger mellom dokumenterte 

handelsstrømmer på den ene siden og den gjennomgangen av WTOs støtteordninger vi finner 

i rapportens første del, kan det synes sannsynlig at EU i større grad har måttet begrense sin 

eksport enn hva USA og andre storeksportører har måttet gjøre. Dette skyldes isåfall de 

avtaler som er inngått etter Uruguayrunden omkring restriksjoner og forbud mot bestemte 

støtteordninger. EU har måttet redusere sine støtteordninger i større grad enn hva USA, 

Canada, Argentina og Australia har forpliktet seg til. Dette reflekteres i deres ulike syn og 

forhandlingsforslag i WTO, blant annet synet på om blå boks bør avvikles eller opprettholdes. 

Selv om vi her har sett på de viktigste matvarene det handles med internasjonalt, skal vi huske 

på at dette er svært få varer sammenlignet med alt som omfatter handel med landbruksvarer. 

Det er for eksempel gjort beregninger som viser at i løpet av 1990-tallet har den samlete 

eksporten av landbruksvarer fra EU til Latin-Amerika økt langt mer enn hva tilsvarende 

varestrøm har gjort den andre veien (Berthelot 2001). Vi må derfor være forsiktige med å 

trekke konklusjoner om endringer i handelen med landbruksvarer generelt. 

En oppsummering av de varene vi her har presentert viser at: 

• Eksporten av tørrmelk økte gjennom hele 1990-tallet, men med størst vekst i løpet av siste 

halvdel. Som eksportør ble EU relativt svekket, mens USA, Australia og New Zealand 

økte sin posisjon både relativt og absolutt. 

• Sukkereksporten økte i løpet av tiåret, og det gjorde også konsentrasjonen av eksportører. 

Reduksjonen i Cubas eksport har direkte sammenheng med endringene i den politiske 

situasjonen på begynnelsen av 1990-tallet. Hvorvidt Brasils meget sterke vekst som 

eksportør etter 1994 har sammenheng med Uruguayrunden vet vi ikke. Et påfallende 

mønster i handelen med sukker er skillet mellom henholdsvis importører og eksportører 

når det gjelder sukkerets bearbeidingsgrad. Raffinering av sukker ser ut til å være 

forbeholdt landene i Nord. 

• Verdens samlede hveteeksport økte med 13 prosent i løpet av 1990-årene. Selv om 

eksporten domineres av USA, har deres relative betydning blitt noe redusert da både 

Australia og Argentina har styrket sin rolle som eksportører. Brasil og noen andre 



enkeltland, som Egypt, Iran og Japan, dominerer hveteimporten i større grad ved utgangen 

enn ved inngangen til 1990-årene. 

• Verdens samlede riseksport ble fordoblet i løpet av dette ti-året, der flere eksportører har 

kommet på markedet. Det påfallende mønsteret her er at de store asiatiske eksportørene 

har fått økt markedsadgang til andre asiatiske land i løpet av siste halvdel av 1990-tallet. 

• Verdens samlede eksport av kjøtt (i form av ferskt, nedkjølt eller frossent) har fordoblet 

seg i løpet av 1990-tallet. Ser vi på ferskt storfekjøtt spesielt, har eksporten økt med 30 

prosent. Seks eksportører dominerer verdenshandelen, der EU og særlig USA har hatt en 

meget sterkt vekst etter 1993/94. EU opplevde en nedgang i eksport av storfekjøtt, mens 

USA opplevde en oppgang. Når det gjelder importen av kjøtt er den også relativt 

konsentrert ved at halvparten av importen gikk til seks markeder. Når vi holder Hong 

Kong utenfor økte Kina sin import ti ganger fra 1990 til 1999, Japan tredoblet sin import. 

Ellers er Hong Kong, Sør-Korea, Egypt og Mexico store importører. 

Med bakgrunn i denne gjennomgangen er det ikke mulig å trekke noen konklusjoner om 

sammenhengen mellom handelsstrømmer og forhandlingene i WTO. Vi kan imidlertid antyde 

noen mulige årsakssammenhenger. EUs nedgang i eksporten på enkelte varer kan tyde at 

forpliktelsene om å redusere eksportsubsidiene har fått effekt. Bruk av eksportstøtte er særlig 

knyttet til meieriprodukt, kom og kjøtt. Da det først og fremst er EU som bruker dette 

handelsverktøyet, er det derfor sannsynlig at det reflekteres i deres eksportvolum på de over 

nevnte varene. Slik det kommer fram i rapportens første del om støtteordninger, har både 

Australia, USA, Canada og New Zealand støtteordninger som i langt større grad går inn 

under grønne boks og som derfor til nå ikke har vært gjenstand for reduksjonsforpliktelser. 

Liberaliseringen av handel med matvarer kan ha hatt en effekt på handelsvolumet, og vil 

sannsynligvis komme til å få det i langt større grad framover. Dersom den veksten i 

handelsvolumet vi har sett på 1990-tallet er et resultat av nedbyggingen av handels

restriksjoner, er det i tilfellet noe som de største eksportørene har tjent på. Dersom 

liberaliseringen skal føre til økt eksport fra land i Sør, må det gis preferanser spesielt rettet 

mot denne gruppen av land i større grad enn i dag, slik at andre land lettere kan få 

markedsadgang. Det er imidlertid svært langt fram til at mindre eksportører i Sør skal kunne 

komme opp på en nivå på sitt eksportvolum som får betydning på verdensbasis. 

I den politiske debatten om betydningen av liberaliseringen av handel med landbruksvarer, 

har det blitt argumentert med at landene i Nord må bygge ned handelsrestriksjoner slik at 

landene i Sør kan få eksportert sine landbruksprodukter, som innforstått er hjelp til utvikling. 

Hvorvidt satsing på eksport av landbruksprodukter faktisk er veien å gå for å få i gang en 

utvikling, er en stor og viktig diskusjon som ligger utenfor denne rapportens rammer. 
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