
Internasjonalt 
landbruk

Hver dag har Nationen temasider:

Mandag ○ Forskning og utdanning
Tirsdag ○ EU
Onsdag ○ Internasjonalt landbruk
Torsdag ○ Næringsliv og Veksttorget
Fredag ○ Mat
Lørdag ○ Nyskapning

40 land berørt av eggskandale
Mattrygghet. I alt 40 land er nå rammet av 
skandalen der insektmiddelet fipronil er fun-
net i egg.

Så langt har 24 av medlemslandene i EU 
meldt om funn av fipronil i egg. I tillegg er det 
meldt om tilfeller i 16 land utenfor EU, deri-
blant i Norge. Innenfor EU er det kun Litauen, 
Portugal, Kypros og Kroatia som ennå ikke er 
berørt, opplyser EU-kommisjonens talsperson 
Anca Paduraru. Eggskandalen ble tirsdag tatt 
opp til diskusjon under EUs uformelle land-
bruksministermøte i Tallinn. ©NTB

– Industriland, USA, EU og Ca-
nada inkludert, har kontinuerlig 
tilført handelsvridende subsidier 
til sine bønder, som er langt høy-
ere enn utviklingsland er tillatt 
å gjøre, skriver den kinesiske og 
indiske regjeringen i en felles 
uttalelse i forbindelse med for-
handlinger i Verdens handelsor-
ganisasjon (WTO).

– Industriland står for 90 pro-
sent av globale AMS (samlet han-
delsvridende støttenivå, såkalt 
«gul støtte», journ.anm.), som ut-

gjør rundt 160 milliarder dollar. 
Mesteparten av utviklingslan-
dene bruker ikke AMS. Subsidier 
og tollvern for mange landbruks-
produkter i industriland utgjør 
mellom 50 og opp til 100 prosent 
av produksjonsverdien, mens ut-
viklingsland er tvunget til å be-
grense prisstøtten til 10 prosent 
av verdien, raser stormaktene 
Kina og India.

– Krevende for Norge
AMS står for Aggregate Measure-

ment of support og omfatter mar-
kedsprisstøtte (priskontroll) og 
produksjonsavhengig budsjett-
støtte. India og Kina krever nå full 
stans av disse før de er villige til å 
gå videre i forhandlingene.

AMS-taket for Norge utgjør 
11,449 milliarder kroner årlig, 
i 2015 utnyttet vi 94 prosent av 
dette. For Norge har det forhand-
lingene vært viktig å skille mel-
lom støtte til produksjon som går 
til det nasjonale markedet, og det 
som går til eksport.

– Det er flere måneder til mi-
nistermøtet i Buenos Aires. Det 
er derfor ikke i dag noe grunnlag 
for å forskuttere eller spekulere i 
resultatet av fremtidige forhand-
linger, sier kommunikasjonsråd-
giver Guri Solberg i Utenriksde-
partementet.

– Dette er krevende for Norge. 
Vår landbrukspolitikk tåler dår-
lig reduksjoner i gul støtte, og det 
gjør ikke saken bedre at vi er hel-
ler ikke egentlig i målgruppen for 
India og Kina, siden vi ikke ek-
sporterer landbruksprodukter i 
betydelig skala, sier daglig leder 
Christian Anton Smedshaug i 
Agrianalyse.

– Vi har en del påvirknings-
kraft siden vi er en fredsnasjon 
og økonomisk makt gjennom 
oljefondet, og har et godt diplo-
mati, men dette er en kamp ho-
vedsakelig mellom stormaktene, 
og vi må ha smarte allianser for å 
finne gode løsninger. Enigheten i 
WTO om å fase ut eksportstøtte 
på ministermøte i Nairobi 2015, 

Kina og India går i strupen på EU og 
Norge for subsidiering av landbruket 
og krever fjerning av prisstøtte der-
som forhandlingene skal fortsette.

Ingen stormakt

«Dette er en kamp  
hovedsakelig mellom  
stormaktene, og vi  
er ingen stormakt.»
Christian Anton Smedshaug,  
Agrianalyse

Landbruksstøtte splitter WTO

 ○ Handelsforhandlinger

Har påvirkning: Utenriksminister Børge Brende (til høyre), Roberto Azevedo, generaldirektør i Verdens handelsorganisasjon og Michael Froman, the United States Trade Representative (til venstre) under det uformelle ministermøte om global handel i Oslo i fjor. 
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Råvarebørs

Utvikling i norske og utenlandske matvarepriser

Landbruksdirektoratet har en rolle som rådgiver for Land-
bruks- og matdepartementet, og følger utviklingen i det 
internasjonale markedet for landbruksvarer tett. Nationen 
publiserer denne prisinformasjonen og analysene tilknyttet 
utviklingen i samarbeid med direktoratet. Se landbruksdi-
rektoratet.no for bakgrunnsmaterial.

Prisutvikling på storfe

Prisutvikling på svin

FAO sin prisindeks syner 
at dei internasjonale pri-
sane på storfekjøt gjekk 
litt ned i juli. 

Høgare tilførslar av storfe-
kjøt i USA gjorde det mindre 
naudsynt for landet å impor-
tere storfekjøt for å supplere 
marknaden. Det ga lågare 
etterspurnad og ein viss pris-

nedgang for storfekjøt på 
verdsmarknaden.

På den europeiske mark-
naden var det ikkje så store 
rørsler i prisane på storfekjøt 
i juli. Medan den tyske prisen 
på ung okse i gjennomsnitt 
var om lag på nivå med prisen 
i juni, låg den danske prisen i 
gjennomsnitt svakt over snitt-
prisen for juni. 

Dei internasjonale pri-
sane på svinekjøt som er 
med i FAO sin prisindeks 
for kjøt gjekk litt ned i 
juli.

Det var nokså store tilførslar 
av svinekjøt til dei globale 
marknadane, men sterk etter-
spurnad hindra at prisane fall 
vidare.

Den danske prisen på svi-
nekjøt gjekk ned i juli, etter å 
ha vore stabil sidan midten av 
mai. 

Gjennomsnittsprisen for 
EU gjekk òg ned. Prisen var li-
kevel langt høgare enn i same 
månad i fjor. EU-prisane på 
svinekjøt er blant dei interna-
sjonale prisane som er med i 
FAO sin prisindeks.
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EU slår ned på klorkylling
Brexit. USAs president Donald Trump har 
antydet etter et møte med den britiske han-
delsministeren Liam Fox, at britisk reduksjon 
av matstandarder, vil tillate eksport av ame-
rikansk klorbehandlet kylling. Dette fikk Fox 
kraftig kritikk for av britiske medier, men selv 
mener han klorkylling er en «ubetydelig detalj» 
i den store sammenhengen.

The Guardian skriver at EU-politikere mener 
Fox sine uttalelser er «ignorante og ufordøye-
lige», og kan utfordre brexit-forhandlingene.

100 kyr døde i én transport
Australia. Nesten 4000 sau og mer enn 500 
kyr døde under sjøtransport i første halvdel av 
2017, ifølge en rapport fra australske myndig-
heter, skriver Australian Associated Press.

På en bestemt ferd døde nesten 100 kyr i 
løpet av en åttedagers transport. Saken etter-
forskes nå av det australske mattilsynet. 

I første halvår av 2017 eksporterte landet 
777.000 sau og 445.000 storfe. 0.5 prosent av 
sauene (3,839) og 0.12 prosent av kyrne (522) 
døde under transporten.

som også rammet våre ordnin-
ger, viser jo at vi må følge godt 
med. Vi må uansett forholde oss 
til konsekvensene av en ny løs-
ning, sier Smedshaug.

Forskjellige interesser
India og Kina og Brasil mener 
det er urettferdig at USA, EU og 
Japan krever kutt i subsidiene 
som utviklingslandene bruker 
for å støtte egne bønder, sam-
tidig som i-landene har langt 
bedre utgangspunkt selv. Utvi-
klingslandene har gjerne inves-
teringsstøtte og innsatsstøtte – 
for eksempel subsidier til kjøp av 
kunstgjødsel.

– Dette viser at WTO-avtalen, 
som er over 20 år gammel, er la-
get i en verden som ikke eksiste-
rer lenger. Den gangen så hadde 

ikke India og Kina noen avansert 
landbrukspolitikk og heller svak 
økonomi, og hadde heller ingen 
støtte for å sikre prisnivået og 
sikre stabilitet og gode sosiale 
vilkår for eget jordbruk. Nå har 
de andre ambisjoner, andre be-
hov og større makt. Kina ble jo 
heller ikke medlem av WTO før 
i 2002.

– I utgangspunktet vil det væ-
re et stort problem for Norge hvis 
forslaget om AMS-kutt går gjen-
nom. Men forslaget gir også en 
mulighet til å diskutere en utvik-
ling som ikke går i retning av fle-
re kutt i reguleringer og reduk-
sjon av tollvern, men derimot en 
prosess mot å gi flere land større 
muligheter i sin jordbrukspoli-
tikk. Hvorfor ikke gi Kina og In-
dia noen av de samme mulighe-

tene som oss, spør Smedshaug.
Ifølge Smedshaug rives nå for-

handlingene i tre mulige retnin-
ger. Noen land får mulighet til 
å øke AMS og dagens i-land får 
noen andre innrømmelser. Dette 
vil eksportører som Australia og 
Brasil like dårlig. 

EU og USA under Trump vil 
være opptatt av å beskytte egen 
produksjon i en tid med lave 
rpiser og da, blir det å beskytte 
hjemlig produksjon viktigst, og 
sjansen er stor for at de avviser 
kravene og Kina og India toner 
ned kravet.

Forhandlingene kan  også stag-
nere helt. Dette blir avgjort i de-
sember 2017 i Buenos Aires.

Martin Jacob Kristoffersen
martin.kristoffersen@nationen.no

Landbruksstøtte splitter WTO

 ○ Handelsforhandlinger

Har påvirkning: Utenriksminister Børge Brende (til høyre), Roberto Azevedo, generaldirektør i Verdens handelsorganisasjon og Michael Froman, the United States Trade Representative (til venstre) under det uformelle ministermøte om global handel i Oslo i fjor. 
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

ONSDAG 6. SEPTEMBER 2017 ○ NATIONEN TEMA ○ 11


	WTO buoens aires 1
	Wto Buones aires 2

