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1 INNLEDNING
I. I Motivering
Med resultatet av folkeavstemmingen 28. november 1994 friskt i minnet, kan en spørre seg
om hvorfor det er nødvendig med ny gjennomgang av de utviklingstrekk en i dag kan se i EUs
felles landbrukspolitikk, CAP. Er det ikke slik at vi med Norges nei i folkeavstemmingen nå
kan slutte å skjele til hvilke landbrukspolitiske forhold som råder i EU? Det forholder seg nok
ikke slik, og det av ulike grunner. Pr. i dag er det i realiteten viktigere å holde seg orientert
om CAP enn det tidligere har vætt på alle områder bortsett fra at vi i dag ikke er et potensielt
EU-medlemsland på kort sikt.
Utvidelsen av EU med Finland, Sverige og Østerrike førte til at de tre lands selvstendige
landbrukspolitikk ble erstattet med EUs felles landbrukspolitikk, CAP. For norsk
landbrukspolitikk betyr dette et bortfall av viktige referanserammer for utformingen av egne
politikk. Det er ikke til å komme i fra at politikere lærer av hverandre på tvers av
landegrenser, og spesielt Sverige har i så måte generelt vært viktig for Norge (om enn ikke for
landbruket pr. dags dato). Nå er det slik at de land det er naturlig for oss å sammenligne seg
med er EU-medlemmer, og vi må forvente at politisk inspirasjon i økende grad vil bli hentet
her. Videre kan en heller ikke se bort i fra den opinionsdannende effekt endringer i
internasjonal landbrukspolitikk kan ha i Norge.
Den direkte økonomiske betydningen av CAP for norskjordbruk er et resultat av de endringer
GATT Uruguay-runden har medført for det norske grensevernet for jordbruksprodukter'.
Gjennom en overgang fra et kvantitativt vern til et tollbasert grensevern har det norske
markedet blitt koblet til det internasjonale markedet for jordbruksprodukter. I EU
sammenheng blir dette ble igjen forsterket av at vi med Sveriges ja til EU har fått en lang
grense mot EU som er forholdsvis lett å ta seg til og over for store deler av den norske
befolkningen. Det er også lettere å få gjennomslag for importerte varer fra et land som står
oss nært enn hva som ville vætt tilfelle med import fra mer fjerntliggende land. Dette kan
eksemplifiseres ut fra at det er flere nordmenn som oppfatter portugisiske produkter som
mindreverdige i forhold til norske produkter enn hva som gjelder for svenske produkter.
Kostnadene i det norske jordbruket kan med dette altså ikke avvike ubegrenset fra kostnadene
i de omkringliggende land på grunn av faren for økt import av varer.

For en nærmere gjennomgang av GATT Uruguay-runden se f.eks. LV-notat nr.4/1994: "GATT - reform
av nasjonal landbrukspolitikk".
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1.2 Tilnærming og plan i det videre arbeidet
Til grunn for dette arbeidet ligger en forståelse av at endringer i omkringliggende forhold, det
vil si forhold som er bestemt utenfor sektorpolitikken, kan føre til nye sektorpolitiske
konklusjoner og derav en ny utforming av gjeldende landbrukspolitikk. Dette gjelder selv om
de politiske målsettingene forblir de samme. Altså selv om en ikke har noe grunnlag for å
forvente endringer i· EUs landbrukspolitiske målsettinger uttrykt i R.omatraktatens paragraf 39,
vil den aktive politikken endre seg over tid. Den aktive politikken må imidlertid være hjemlet
utfra de grunnleggende forhold i traktatteksten. Av den grunn blir også en del av de
omlegginger som er foreslått av ulike ekspertgrupper ikke gjennomførbare i praksis. Det vi
vil få frem i dette arbeidet er nettopp politisk mulige utviklingstrekk for CAP i årene fremover
når vi forutsetter at de landbrukspolitiske målsettingene forblir de samme.
I kapittel to vil vi legge hovedvekt på sentrale forhold som preger de landbrukspolitiske
omkringliggende forhold ved utgangen av 1990-årene. Sentralt i dette bildet står: at
reformperioden til 1992-reformen av CAP løper ut i 1996, betydningen av løsningen i GATT
Uruguay-runden for CAP og betydningen av gjennomførte og forestående unionsutvidelser.
Kapittel tre vil så ta for seg foreslåtte endringer i CAP, både av mulig og mer umulig karakter.
Det siste blir gjerne fremmet av økonomer som gjennom bruk av normative økonomiske
teorier som rettesnor forfølger ideen om et landbruk som har økonomisk effektivitet som
overordnet målsetting. I kapittel fire samles trådene for å, om mulig, trekke noen
konklusjoner på bakgrunn av arbeidet.
Som det fremgår av det ovenforstående blir det i dette arbeidet ikke utkrystallisert en
hovedproblemstilling. Arbeidet blir holdt i en beskrivende form, og formen er valgt utfra et
ønske om å gi leserne en bred gjennomgang av forventede landbrukspolitiske utviklingstrekk i
EU i årene som kommer.

2 LANDBRUKSPOLITISKE REALITETER ETfER 1996
2.1 Etterspill til MacSharry-reformen
MacSharry-reformen av 19922 er bare begynnelsen (og ikke slutten) på en endringsprosess
som kommer til å prege CAP i flere år. Det viktigste poenget i reformen var å få ned
intervensjonsprisene for enkelte vareslag, og så kompensere prisnedgangen gjennom direkte
For en mer detaljert gjennomgang av CAP generelt og 1992-reformen spesielt, se f.eks LU notat nr.
11/1993: "EFs felles landbrukspolitikk. 1992-reformen"
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tilskudd, såkalte kompenserende utbetalinger. Om enn med mange mangler så representerer
1992-reformen et fundamentalt skift i det at EU gikk fra å ha et rent markedsstøtte system til
et system hvor også direkte tilskudd har en betydelig plass. De direkte tilskuddene (for
planteproduksjonssektoren "Arable Area Payments", AAP) skulle, som nevnt, kompensere for
de prisreduksjonene reformen innebar. Dette fikk i særlig grad virkning for kornproduksjonen
hvor intervensjonsprisen-ble-redusert med-ca en tredjedel, og 1992-reformen blir også ofte
referert til som hovedsaklig en kom-reform.
Det store spørsmålet som reiser seg ved iversettelsesperiodens utløp er da hva som kommer til
å skje med de kompenserende utbetalingene fremover. Utfra budsjettproblemer,
1992-reformen har økt budsjettkostnadene, og en erkjennelse av at de direkte tilskuddene er
produksjonsdrivende selv om de er knyttet til historisk avling, ønsker ulike grupper at disse
bortfaller. Men selv om det heller ikke er noen lovhjemling for fortsatt utbetaling etter
markedsåret 1995-96, vil bruken av AAP fortsette også etter at reformprogrammet når sin
slutt. Spørsmålet er bare i hvilken form så skjer.
De to hovedendringene som er foreslått med hensyn til hvordan AAP ordningen skal
videreføres, er enten at satsene for AAP skal reduseres eller at utbetalingene skal begrenses til
en viss andel av hver produsents produksjon. Politisk er imidlertid også disse endringene
svært vanskelig å gjennomføre. Den franske regjering vil insistere på at tidligere gitte løfter
om kompensasjon vil bli innfridd3 • Det er derfor grunn til å tro at
kompensasjonsutbetalingene vil holdes på 1995-96-nivået så lenge det er mulig. Det vil si
frem til slutten av implementeringen av GA TT Uruguay-runden år 2000-01, eller inntil
mangel på finansieringsmidler fremtvinger reduksjoner.
Det er imidlertid klart at når CAP-reformen når sitt utløp, er det slutt på den politiske fredning
av CAP. Det vil i sterkere grad bli fokusert på at reformen bare omhandlet ca 50 prosent av
EUs totale produksjon av jordbruksvarer, at forskjellene i prisstøtte mellom ulike vareslag har
økt og at administrasjonsbyrden av CAP har blitt større. Dette gjør at den landbrukspolitiske
situasjonen i EU etter vekstsesongen 1995-96 er nokså uklar.

2.2 GATI Uruguay-runden
GATT Uruguay-runden vil forsterke den prisreduserende effekten til 1992 reformen av CAP,
og det kan forventes at alle markedspriser for jordbruksvarer i EU vil bli stadig redusert i
årene 1995-2000. Dermed vil EU bøndene i stadig sterkere grad være avhengig av en
Dette ble blant annet hevdet av Brian Gardner, direktør EPA Associates SPRL, på Outlook
'95-konferansen i London 22. og 23. februar I 995.
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kontinuerlig effektivisering for å være fortsatt levedyktige. Selv om
priskompensasjonsutbetalingene fortsetter på 1995-96-nivå vil ikke dette være nok til å fylle
gapet mellom gamle priser fra før 1992, og de prisene en kan forvente resten av dette
århundrede.
I det lange løp vil-EU1ordbrukets evne til å tilpasse seg GATT"begrensningene være avhengig
av flere forhold. De viktigste er: Produksjonskostnadene i EU, verdensmarkedsprisen på
produktene (hvor også eventuelle endringer i valutaverdien til dollar må tas hensyn til) og
videreføring av kompensasjonsordningene. Et hovedproblem som jordbruket i EU står
ovenfor er de begrensninger for subsidiert eksport GATT-avtalen innebærer. EU-12 hadde en
selvforsyning av de viktigste jordbruksproduktene på ca 120 prosent i 1994, og med de priser
og tilskuddsordninger som er gjennomgått ovenfor gir dette problemer i GATT-sammenheng.
Ovenfor denne situasjonen har EU tre hovedvalg: i) bygge ut lagre, ii) senke prisene enda mer
eller iii) øke kvotebegrensningene/brakkleggingsdelen. Gitt at i) er dyrt og upraktisk (lagrene
må tømmes en gang) og at iii) er politisk umulig blir det sannsynlige valget å redusere prisene
ytterligere slik at eksporten blir holdt innen grensene av GATT-avtalen.
At det er uenighet, ettersom fra hvilket ståsted en ser, om hvordan GATT Uruguay-runden
virker på jordbruket i EU er imidlertid helt klart4 • Holdningen fra offisielt EU hold er at
Kommisjonen har gjort en god innsats og at EU er tjent med GATT-avtalen som er forventet å
medføre større stabilitet på verdensmarkedet samtidig som CAP har fått internasjonal
legitimitet. Bøndene i EU er av en annen oppfatning, og gjennom en felleserklæring fra
COPA og COGECA kreves det full kompensasjon for en GATT-avtale som i deres øyne setter
på spill hele eksistensgrunnlaget for et stort antall bønder. Et tredje syn blir fremmet av såkalt
"grønne" organisasjoner. Det går ut på at U-landenes interesser ikke er ivaretatt i
GATT-avtalen, og at en gjennom Blair House og Kantor-Brittan avtalen nærmest lisensierer
USA og EU for fortsatt overproduksjon av jordbruksvarer med påfølgende dumping av
matvarer på verdensmarkedet.

2.3 Unionsutvidelse
2.3.1 EFTA-3 i 1995
Det er ikke forventet at unionsutvidelsen med de tidligere EFTA-landene Finland, Sverige og
Øste1Tike skal føre til større endringer i markedsbalansen for jordbruksvarer i EU. I
gjennomsnitt er de tre landene i balanse med hensyn til tilbud og etterspørsel av de viktigste
Holdningene referert i det følgende er fremkommet i ulike nummer av Agra Europe i desember og
januar 1993-94.
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jordbruksproduktene. Det eneste som fremheves er at de kvotebegrensningen som er satt for
de nye medlemslandene for melk- og sukkerproduksjon kan gi noe avsetningsmuligheter for
det overskuddet som er i resten av EU-landene.
For EU-budsjettet er virkningen av utvidelsen at det er kommet tre nye netto bidragsytere når
den budsjettrelaterte -overgangsperioden er over. Dette vil -lette noe av .presset på
EU-budsjettet for ikke-jordbruksrelaterte områder. For jordbrukssektoren vil det ikke bli en
slik virkning. Dette fordi budsjettrammene for jordbruket vil bli økt i samsvar med de
estimerte utgiftene til jordbruket i de nye medlemslandene. Hvordan utvidelsen i realiteten
påvirker EUs forpliktelser i GATT-sammenheng er ennå ikke avklart.
2.3.2 Visegrad-4 i år ±2005
Realistene innen Europakommisjonen er av den oppfatning at medlemskap i EU for
Visegradlandene (den Tsjekkiske republikk, Ungarn, Polen og Slovakia) er lite trolig før ut i
midten av neste ti-år. Det samme er tilfellet for Bulgaria og Romania som også er kandidater
for medlemskap. Pr i dag reguleres handelsforholdet mellom EU og de ovenfor nevnte stater
gjennom "The Europe Agreements" (Europa-avtaler), som har vært virksomme fra 1992 og
skal gå ut i 1996.
Det kan imidlertid være at utvidelsesambisjonene i EU og enkelte medlemsland er så store at
utvidelsesprosessen påskyndes. Hvis så skulle skje blir det nødvendig for EU å gjøre
landbrukspolitiske tilpasninger allerede på slutten av dette tiåret. Hvis ikke CAP slankes, vil
utvidelsen østover kunne bli en fryktelig tung økonomisk belastning for EU. Dette begrunnes
ut fra anslag som USDA (det amerikanske landbruksdepartementet) har gjort over
produksjonspotensialet til de seks medlemskandidatene. De anslagene som er gjort i den
amerikanske rapporten, hvor f. eks. potensialet for eksport av svinekjøtt fra gruppen av
potensielle EU-medlemmer i år 2000 blir anslått til 291 000 tonn (nesten tre ganger mer enn i
dag), står i sterk kontrast til kommisjonens (DGVI) langt mer moderate vurderinger. Ser en på
hvor ulik oppfatningen er i Europakommisjonen og USDA av totalt produksjonspotensialet
for jordbruket i de sentral- og østeuropeiske landene, beskriver dette to forskjellige
virkelighetsoppfatninger. Dersom EUs egne anslag viser seg noenlunde korrekte, trenger ikke
en ny utvidelse av EU østover å bety så svært mye for utviklingen av CAP. Hvis derimot
USDA har mer korrekte anslag (noe de fleste tror), vil en utvidelse av EU østover resultere i
betydelige endringer i CAP. Dette blir nødvendig utfra de store summene som kommer til å
bli belastet EUs budsjetter i form av eksportsubsidier dersom ingen betydelige endringer skjer.
Det er heller ikke gitt at en slik økning i eksportsubsidiene i det hele tatt lar seg gjennomføre
innenfor rammene av GATT-avtalen.
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3 FREMTIDIGE ENDRINGER I CAP
3. I Ekspertrapporter
Større og grunnleggende endringer i EUs landbrukspolitikk har blitt anbefalt i ulike planer
publisert det seneste halve året. Den første og mest omtalte er den såkalte
Munk/Larsen-rapporten5 , som ble shevet på oppdrag avEiiroj)akommisjonens avdeling for
økonomiske og finansielle spørsmål (DGII). Denne har blitt fulgt opp av i hvert fall to
tilsvarende arbeider, som også fremmer det samme perspektivet. Alle tre reformplanene
inneholder noen eller alle av de punktene nevnt under:
•

Reduksjoner i alle administrative priser i CAP, slik at disse nærmer seg
verdensmarkedspriser i løpet av fem til syv år.

•

Parallelle reduksjoner i terskelprisene (i samsvar med reduksjonene i
intervensjonsprisene)

•

En hurtig utfasing av de eksisterende kompenserende utbetalingene som kom med
MacShany-reformen

•

Nye kompenserende utbetalinger som måtte komme i de kommende reformene av
sukker-, frukt og grønnsaker- og vinsektoren, skal være helt frikoblet fra
produksjonen.

•

Slike subsidier skal bare utbetales inne gitte tidsgrenser

•

Produksjonskvoter for sukker og melk bør gjøre omsettbare også over landegrenser, og
den endelige utfasingen av kvoteordningen bør planlegges

•

Subsidier for bruk av miljømessig gode produksjonsmåter skal gjøres gjeldende for
alle produsenter.

•

Introdusere sosiale- og miljømessige programmer i regi av de nasjonale regjeringene

•

Finansiere slike statlige programmer etter medlemsstatenes evne til å betale, hvor da
de minste og fattigste landene får høyest grad av delfinansiering fra Brussel.

Hva en ønsker å oppnå med disse foreslåtte endringene, skal vi ta nærmere opp i det
påfølgende kapittelet hvor innholdet i Munk/Larsen- rapporten blir lagt til grunn.

"EC Agricultural Policy for the 21 Century", Reports and Studies No. 4 1994.
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3.1.1 Mer om Munk/Larsen-rapporten
Allerede i innledningen slås det fast fra hvilket ståsted arbeidet i utredningen er gjort. Der
heter det: "Analysen er basert på en basis forutsetning om at jordbruk ikke skal bli behandlet
annerledes enn andre sektorer hvis der ikke er sterke grunner for å gjøre det. Derfor vurderer
rappoiien - gjennom bruk av et økonomisk perspektiv - argumentene for utviklingen av en
spesiell politikk for å.avhjelpe problemene i jordbruket." Grunnleggende i arbeidet er da den
overordnete målsettingen om økonomisk effektivitet i jordbruket.
I rapporten slås det fast at de fleste utviklede land støtter nasjonalt jordbruk for å behjelpe
sosiale belastninger som har blitt påført sektoren gjennom økonomiske endringer i det
omkringliggende samfunnet. For EU har hovedinstrumentene i CAP vært prisstøtte. På
følgende måte karakteriserer rapporten verdien av et slikt virkemiddel: "Dette virkemiddelet,
som oppmuntrer til økt produksjon men straffer konsumentene, har resultert i full
selvforsyning eller overskuddproduksjonsproblemer for de fleste jordbruksprodukter i EU
siden 1980-tallet. Metoden, som alltid har vært problematisk, har over tiden blitt stadig mer
kostbar gjennom komplisert administrasjon, forstyrrelser i resursbruken, skadelige
miljøeffekter og internasjonale handelsspenninger." Altså et helt klart svar om at en fremtidig
CAP ikke bør være basert på prisstøtte.
Når det gjelder verdien av MacSharry-reformen i 1992, vurderes dette som et skritt i riktig
retning om enn et nokså ufullstendig et. Dette begrunnes ut fra at reformen ikke omhandlet
mer enn ca 50 prosent av det totale volumet til EU jordbruket, og derfor har økt forskjellene i
støttenivå for ulike vareslag. De direkte utbetalingene anses heller ikke som helt frikoblet fra
produksjonen, men mer som delvis koblet til daværende produksjonsnivå.
På denne måten kommer en da i rapporten frem til at bare ut fra hensynet til økonomisk
effektivitet alene burde kursen legges om i CAP. Men i tillegg føres også de tidligere nevnte
argumentene om endringer i CAP utfra at dagens CAP skaper handelsproblemer ovenfor ikke
EU-land, utvidelse av EU mot sentral- og Øst-Europa og at en innføring av direkte
inntektsstøtte vil muliggjøre et klarere skille mellom ansvaret for det indre markedet og
konkurransen på den ene siden og ansvaret for mer lokale sosiale- og miljømessige problemer
på den andre. I rapporten bli det slått fast at EU skal ta hånd om det første, mens den andre
siden i henhold til subsidiaritetsprinsippet i Maastricht-avtalen, skal bli tatt hånd om av
medlemsstatene.
Tiltakene som blir anbefalt går i de spor som er satt opp i forrige kapittel (3 .1 ), og på denne
måten skal det da bli mulig å gi inntektsstøtte til de som trenger det mest ut fra sosiale- eller
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økonomiske perspektiver. "Effektiviteten i jordbruksproduksjonen og den politiske
administrasjonen ville bli forbedret. Distriktsutvikling og beskyttelse av miljøet kunne ved
bruk av målrettede instrumenter bli gjennomført på mer kostnadseffektive måter."
Alt i alt fremmer altså Munk/Larsen-rapporten (og de andre rapportene) et syn som går ut på
at bare særbehandlingen av jordbruket ble avskaffet så ville EUs jordbruksrelaterte problemer
nærmest løse seg av seg selv. Så langt er da innholdet i rapporten en akademisk øvelse i
teoretisk økonomi som kommer frem til en lykkelig slutt, men hva så med mulighetene for å
gjennomføre disse planene? Vurderinger omkring det politiske miljøet og de hindringer det
vil kunne skape for iverksettelsen av de anbefalte utviklingsplanene er på det nærmeste helt
fraværende. En kan heller ikke ubetinget hevde at Munk/Larsen -rapporten tar hensyn til
ordlyden i Romatraktatens paragraf 39 punkt 2:
"Ved utformingen av den felles landbrukspolitikk og de særlige forholdsregler som den kan
medføre, skal det tas hensyn til a. landbruksnæringens egenart som følger av landbrukets
sosiale oppbygging og den strukturelle og naturgitte forskjell mellom de enkelte områder, b.
nødvendigheten av å gjennomføre den ønskede tilpasning gradvis, og c. den kjensgjerning at
landbruket i medlemsstatene utgjør en sektor som er nært knyttet til økonomien som helhet."
I bestrebelsen etter å gjøre landbruket mest mulig likt andre sektorer blir det altså bortglemt at
en spesiell landbrukspolitikk er hjemlet ut fra ordlyden i Romatraktaten.

3.2 Det politiske utfallsrom
Når så ulike rapporter entydig peker i samme retning, kan en så sette likhetstegn mellom disse
og hva som kommer til å bli gjennomfø1i politikk i den nære fremtid? I dette tilfellet kan en
ikke det. For Munk/Larsen-rapporten var ikke engang mottagelsen av rapporten i
Europakommisjonens avdeling for landbruk (DGVI) lunken, den var rett og slett fiendtlig.
Rapporten ble avfeid med ord som "ugjennomførbar" og "manglende i forståelsen av de
nåværende problemene" 6 • DGVI sin talsmann presiserte at rapporten ikke reflekterte, og
heller ikke ville reflektere, den offisielle tenkingen omkring fremtidig utvikling av EUs
distriktspolitikk. Når det er sagt er det likevel ting som kommer til å utvikle seg i den
retningen som rapporten antyder enten DGVI vil eller ikke.
Kombinasjonen av CAP-reformen i 1992 og GATT Uruguay-runden vil også fremover
påvirke utviklingen, men da i større grad plantesektoren enn husdyrsektoren. Det er
Agra Europe No 1613, 30. september 1994.
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sannsynlig at det økende behovet for EU for å få kontroll med eksporten når produksjonen
øker samtidig som det skal åpnes opp for markedsadgang for importerte varer, vil tvinge ned
prisen på kom. En intern markedspris for kom ned mot verdensmarkedspris er da ikke en
umulighet. Skulle så skje, kunne også terskelprisen bli redusert parallelt med at prisstøtten for
kom i EU ble bygget ned. Altså en utvikling som blir fremmet i de ulike rapportene.
Hva som derimot anses som politisk umulig er at meieri- og kjøttsektoren skal ned på
verdensmarkedsnivå med hensyn til prisene. Dette vil koste mer i form av store reduksjoner i
antallet marginale produsenter eller budsjettkostnader for å kompensere prisfallet gjennom
direkte støtte enn hva som politisk kan aksepteres. Det er også lite sannsynlig at
medlemsstatene vil godta en fullstendig omlegging til produksjonsnøytrale støtteformer som
en slik utvikling ville påkreve.
En snarlig omlegging av CAP i tråd med de virkemidlene som blir presentert i rapportene er
altså lite sannsynlig. Det som imidlertid kan skje er at utarbeiding og publisering av slike
rapporter, hvor det fremmes planer om et mye billigere og mer effektivt EU landbruk, gir
opinionsdannende effekter. Dette vil igjen påvirke de politiske beslutningstakerne, slik at på
lenger sikt vil hva som er politisk mulige løsninger endre seg.

4 AVSLUTTENDE VURDERINGER
4.1 Oppsummering

Det bildet som er blitt tegnet i dette notatet av det landbrukspolitiske landskapet i EU rundt
årtusenskiftet, er at mye er uklart og ambisjonsnivået for faktiske landbrukspolitiske endringer
varierer utfra hvilket ståsted en har. Pr dags dato står de landbrukspolitiske myndigheter i EU
for minst mulig endringers-holdning, presset for mer overgripende reformer kommer fra de
akademiske miljøer. Dette er ikke noe enestående for hverken jordbruket i EU eller EU som
sådan. Det som virker til å forsterke posisjonen til de mer endringsvillige akademikerne, i
hvert fall på sikt, er de omkringliggende forhold som også drar i deres retning. Med det tenker
en på GATT Uruguay-runden, unionsutvidelsen(e) og budsjettproblemene, som alle
fremtvinger en mindre omfattende og billigere landbrukspolitikk i EU. En kan si det slik at
dagens politiske forhold i EU ikke gir rom for de store omveltninger i EUs landbrukspolitikk
på kort sikt, men hva som er politisk mulige løsninger vil endre seg over tid. Derfor kan en
forvente en løsning i retning av hva som er skissert i de forannevnte ekspertrapportene, noe
avdempet utfra det grunnleggende forhold at det er lovhjemlet at EU skal ha en spesiell
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landbrukspolitikk og at landbruket derfor ikke helt kan politisk sidestilles med andre
næringer.

4.2 Vurderinger omkring virkningen for norskjordbruk
Mye av den problematiseringen-som ·er·gjort i dette notatet vedrørende den landbrukspolitiske
utviklingen i EU, gjelder for så vidt også for norske forhold. At norske økonomer også ønsker
en mindre omfattende og kostnadskrevende jordbrukspolitikk her til lands er ingen
hemmelighet. Det er også et politisk grunnlag for en utvikling i denne retningen, noe som
fremgår av St.prp. nr.8 (1992-93), gjennomføringen av fjorårets jordbruksoppgjør og de
forventninger som råder omkring Regjeringens holdning i årets oppgjør. Likevel skal en
passe seg for å trekke likhetene for langt.
Utgangssitusjonen i EU og Norge er svært forskjellige, og da blir heller ikke virkningene like.
EU jordbruket er preget av store overskuddsproblemer, og det koster å bli kvitt produktene på
verdensmarkedet gjennom bruk av eksportrestitusjoner. I Norge har vi noe
overskuddsproduksjon for enkelte produksjoner, men i gjennomsnitt har vi en selvforsyning
på ca 50 prosent på kaloribasis. Når det gjelder innholdet i landbrukspolitikken har vi i Norge
en langt sterkere tradisjon enn EU for å innpasse også andre politiske målsettinger enn de rent
produksjonsrelaterte. Det har altså vært politisk vilje for å understøtte for eksempel
regionale-, sosiale- og miljømessige problemer gjennom landbrukspolitikken. Et tredje punkt
er at vi i Norge har en rent nasjonalt tilpasset politikk. Den er utarbeidet for norske forhold og
finansiert av Norge. I EU har de en felles landbrukspolitikk som er gjort gjeldende over et
stort geografisk område som innehar store forskjeller/spenninger på ulike områder, for
eksempel økonomisk utvikling. Når en ser dette i lys av at det er helt forskjellige kriterier
som er bestemmende for hvor mye et medlemsland skal betale inn i EU-kassen og hvor mye
det får ut i form av jordbruksstøtte, tilsier dette at det vil bli stadige konflikter med hensyn til
størrelsen på jordbruksoverføringene.
I Norge har vi da ikke de interne spenningene i like stor grad som i EU, og vi kan derfor
forvente en mindre dramatisk utvikling hvis bare nasjonale forhold blir bestemmende for
utviklingen. Imidlertid ble dette notatet innledet med en betraktning om at politikere lærer av
hverandre på tvers av landegrensene. Derfor vil en sterk endring i EUs landbrukspolitikk i
retning av dereguleringer kunne virke til å forsterke de samme kreftene her til lands.

Landbrukets
Utredningskontor
- administrativt underlagt
Landbrukssamvirkets Felleskontor er et samarbeidsorgan for:

Norges Bondelag
Norske Melkeprodusenters Landsforbund
Norsk Kjøttsamvirke
Norske Eggsentraler
AL Gartnerhallen
Norske Felleskjøp
Norske Potetindustrier
Honningcentralen AL
NRF -Avlslaget for Norsk Rødt Fe
Norsk Svineavlslag
Landteknikk
Gjensidige Forsikring
Fokus Bank AS
Landkreditt
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