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Sammendrag på dansk

I mange OECD lande er landbrugssektoren fortsat karakteriseret ved støtte
og beskyttelse på højt niveau. I 2003 udgjorde støtten til producenter tværs over
OECD området målt i procenter 32% af gårdens indtægter, en lille fremgang fra 2002
men en nedgang fra 37% i 1986-88. PSE i 2003 er estimeret til USD 257 milliarder eller
EUR 229 milliarder.

Reformen er blevet reflekteret i sammensætningen af støtte. Andelen af de
mest produktions- og handelsforvridende former for støtte – udbytte- og
tilførselsammenkædet støtte – er faldet fra mere end 90% producentstøtte i 1986-88 til
omkring 75% i 2001-03. Der er også sket en lille indsnævring i spredningen af
støtteniveauer mellem råvarer. Samtidig med at denne fremgang er bemærkelsesværdig,
ses der kun en meget begrænset brug af politik rettet mod specifikke formål og
nydelsesberettigede, og derfor er der behov for yderligere indsats i disse retninger. Der
kræves også yderligere indsatser for at sikre, at politikken bliver mere transparent,
skræddersyet til specifikke resultater, fleksibel med hensyn til at reagere på skiftende
prioriteter samt retfærdig. Den stadig store andel af udbytte- og tilførselsammenkædet
støtte opmuntrer den hjemlige produktion, forvrider handelen og bidrager til betrængte
priser på verdensplan på landbrugsprodukter. Nogle gange pålægger landbrugspolitikken
i OECD lande unødige omkostninger på de hjemlige forbrugere og skatteydere, og mange
støttepolitikker lægger pres på miljøet og straffer konkurrencedygtige leverandører,
inklusive leverandører fra udviklingslande.
Landbrugspolitikreformen forbliver meget uens tværs over landene. Der er
store og tiltagende forskelle i støtteniveauet blandt OECD lande, og det varierer
betydeligt i hvor stor udstrækning en eventuel yderligere reform er nødvendig. Støtten til
producenter i 2001-03 var under 5% af gårdens indtægter i Australien og New Zealand,
20% eller mindre i Canada, Mexico, Polen, Slovakiet, Tyrkiet og USA, omkring 25% i
Den tjekkiske Republik og Ungarn, 35% i Den Europæiske Union og 60% eller mere på
Island, i Japan, Korea, Norge og Schweiz.
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I 2003 blev et antal politiske ændringer introduceret. Det var det første år med
implementering af landbrugspolitiske rammer i Canada og fuld implementering af 2002
Landbrugslov (FSRI Act) i USA. Norge introducerede en ny standardbetaling pr. hektar,
der er til rådighed for alle landmænd for deres bidrag til det kulturelle landskab. Man fik
nødhjælpsbetalinger i Australien (tørke) og i Canada (BSE). Der blev gjort en indsats
for at forbedre effektiviteten på de hjemlige markeder bag den betydningsfulde
grænsebeskyttelse i Japan og Korea (ris) og Norge (mejeriprodukter). Den tjekkiske
Republik, Ungarn, Polen og Slovakiet fortsatte med at forberede sig på deres optagelse
i Den Europæiske Union i maj 2004, hvilket omfattede direkte ændringer i
producentbetalinger,
udgifter
til
infrastruktur
og
udvikling
af
fødevaresikkerhedssystemer. Der blev opnået enighed i Den Europæiske Union om
reformen for den fælles landbrugspolitik, der skal implementeres i 2005-07, hvilket
medførte et betydeligt skridt videre i retning af at afkoble støtte fra
produktionsbeslutninger. I Schweiz blev der også taget beslutning om den nye
landbrugsreformpakke, der skal implementeres i perioden 2004-07, i fortsættelse af den
langsigtede ændring væk fra de mest handelsforvridende foranstaltninger.
Stærke priser på verdensplan på kød og olieplanter, mejeriprodukter og ris var en
kontrast til de lavere priser på verdensplan på sukker, hvede og majs i 2003.
Kødmarkeder blev forstyrret på grund af sygdomsudbrud i flere dele af verden.
Betydelige valutakursbevægelser, især en svag amerikansk dollar og en stærk Euro, var
vigtige faktorer, der influerede samhandelsmønstrene. Mens nogle lande stadig stræbte
efter de ønskede politikreformer på unilateral basis, kørte de multilaterale
handelsforhandlinger fast på Ministermødet i Cancún. Opnåelse af fremgang på WTO

ville puste liv i den landbrugspolitiske reformproces.
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