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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att studera vems intressen WTO:s jordbruksavtal och EU:s 

jordbrukspolitik tillvaratar med inriktning på handelshindrens påverkan på u-ländernas 

jordbruk. För att kunna genomföra syftet har jag använt mig av följande frågeställningar: Vad 

har WTO:s jordbruksavtal inneburit för förändringar på handelshindren? Vad får EU:s 

stödsystem inom jordbruket för konsekvenser på världsmarknaden? Vad blir konsekvenserna 

på u-ländernas jordbruk av handelshindrens och EU:s stödsystems påverkan på 

världsmarknaden? 

Min slutsats är att u-ländernas jordbruk konkurreras ut som en följd av WTO:s jordbruksavtal 

och EU:s jordbrukspolitik. Detta anser jag vidare bero på att handelshindren inte reducerats i 

tillräckligt stor utsträckning, vilket har lett till att länderna i världen inte konkurrerar med 

varandra på lika villkor även då det är tanken bakom WTO. Jag anser inte att EU:s stödsystem 

eller WTO:s jordbruksavtal är utformat i syfte att skada u-länderna. Jag tror inte att 

människan i grund och botten är ond, men däremot egoistisk. Därför kan konsekvenserna på 

u-ländernas jordbruk ses som en ogynnsam effekt av att de rika länderna inte är villiga att 

offra delar av sin egen välfärd till fördel för de fattiga länderna.    
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1. Inledning 
�Ett tyst krig pågår på världsmarknaden för jordbruksprodukter. De största förlorarna är 

bönderna i utvecklingsländerna��.1 

 

Stämmer citatet ovan? Pågår det ett tyst krig på världsmarknaden och i så fall vem har startat 

det? Varför har ett �krig� på världsmarknaden startat? Beror det på att människan i grund och 

botten är ond och vill förstöra för alla andra eller kan det bero på att människan hela tiden 

sätter sig själv och sitt eget land främst? Frågorna angående handel mellan länderna i världen 

är många och svaren är ofta komplicerade. Det är inte bara och sluta upp med den sortens 

handel ett land valt att bedriva för att rädda ett annat land. Det ger givetvis konsekvenser i ens 

eget hemland. Då är frågan snarare hur mycket är individen själv villig att ge upp av välfärd 

för att rädda de fattiga länderna.  

 

Arbetet handlar om hur handelsorganisationen World Trade Organizations (WTO) 

jordbruksavtal och EU:s jordbrukspolitik påverkar u-länderna. Mer specificerat så är det EU:s 

jordbrukssubventioner och de dumpade världsmarknadspriserna i kombination med att 

WTO:s jordbruksavtal inte förbjuder användandet av dessa handelshinder som bidrar till den 

ogynnsamma effekten i u-länderna. Med exportstöd, inhemska subventioner och tullar 

fortsätter därmed hindrandet av en global rättvis handel på de områden de fattiga länderna 

verkligen har en chans att konkurrera � jordbruket. De flesta u-länderna i dagens läge ställer 

sig dock bakom öppnandet av handeln för det är enbart på detta sett de har en chans att 

konkurrera med västvärlden.  Frågan som då kan ställas är huruvida EU och WTO med flit 

förstör för de fattiga ländernas jordbrukshandel eller om det, som sagts ovan, är en ogynnsam 

effekt av att de enskilda länderna inte vill ge upp delar av sin egen välfärd? 

 

 

                                                
1 Fokker Rian, EU: s gemensamma jordbrukspolitik � bristen på samstämmighet, Forum syd, Stockholm, 2000, 
sid. 1   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är utifrån ovanstående inledning att studera vems intressen WTO:s 

jordbruksavtal och EU:s jordbrukspolitik tillvaratar med inriktning på handelshindrens 

påverkan u-ländernas jordbruk.  

 

För att kunna genomföra ovanstående syfte tar jag hjälp av följande frågeställning: 

1. Vad har WTO:s jordbruksavtal inneburit för förändring på handelshindren? 

2. Vad får EU:s stödsystem inom jordbruket för konsekvenser på världsmarknaden? 

3. Vad blir konsekvenserna på u-ländernas jordbruk av handelshindrens och EU:s 

stödsystems påverkan på världsmarknaden? 

 

1.2 Metod, avgränsningar och material 

Metoden jag använt mig av är textanalys. För att ämnet ska bli hanterligt har jag avgränsat 

mig till att ta upp enbart jordbruket inom WTO och EU. Sen har jag begränsat mig ytterligare 

genom att inrikta mig på handelspolitiken och speciellt handelshindrens påverkan på u-

länderna.  

 

Materialet jag använt mig av är litteratur, tidningsartiklar och internetsidor. Jag har behandlat 

allt material med samma kriticism och jag är medveten om att delar av materialet kan vara 

starkt vinklat. Målsättningen har givetvis varit att söka källor som ger en nyanserad bild, men 

det har varit ganska svårt att hitta källor som inte tar ställning för eller emot WTO:s 

jordbruksavtal och EU:s jordbrukspolitik. Min ambition har varit att ställa mig så objektiv 

som möjligt till materialet, men det insamlade materialet bör granskas kritiskt då mycket av 

materialet är taget från grupper som starkt motsätter sig WTO. Den teoretiska diskussionen 

förs utifrån teorin om komparativa fördelar och frihandelns betydelse för den internationella 

handeln med tyngdpunkt på handelshindrens påverkan på världsmarknaden. Litteraturen jag 

använt mig av i teoridelen är Begg (2003), Jönsson & Reiter (2002), Seth (2004) och Eklund 

(2002). Denna litteratur har jag kompletterat med en rapport från United Nations 

Development Programme, Nationalencyklopedin och SOU 1997:26. I den empiriska delen har 

jag främst använt mig av Seth (2004), Agebjörn & Elmqvist (2004), Globala studier från 

organisationen Forum Syd och litteratur från Attac (en organisation mot den globala 

världshandelsordningen). Jag har även kompletterat med sidor från Internet och olika artiklar.    
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1.3 Disposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen inleds med en teoridel där jag diskuterar teorin om komparativa fördelar mot 

bakgrund av begreppet frihandel. Efter det kommer ett kapitel om handelspolitik med 

inriktning på handelshinder och hur handelshindren påverkar varandra. Jag har valt att ta med 

detta kapitel för att förenkla förståelsen för kommande kapitel. Kapitel innehåller en kort 

beskrivning av WTO:s historiska bakgrund och dess organisation. Detta då jag anser det 

nödvändigt för att förstå kommande kapitel. Kapitlet har sin tyngdpunkt på de särregler 

organisationen förhandlat fram för u-länder. Orsaken till att jag valt att ta med detta kapitel är 

att jag anser det nödvändigt för uppsatsens slutprodukt. Nästa kapitel handlar om WTO:s 

jordbruksavtal med inriktning på handelshindren och dess reduktion eftersom det är detta som 

starkt påverkat u-ländernas situation idag. Efter det kommer ett avsnitt om EU:s 

jordbrukspolitik och även detta är inriktat mot handelshinder med speciellt fokus på EU:s 

stödsystem. Anledningen till att jag valt att ta med bakgrundsinformation om WTO men inte 

om EU beror på att kunskaperna om WTO är ganska små jämfört med EU. Nästa kapitel 

handlar om u-ländernas situation och hur den har förändrats på grund av EU:s 

jordbrukspolitik och WTO:s jordbruksavtal. Här har jag valt att exemplifiera med mejeri- och 

köttmarknaden för att underlätta förståelsen för de problem avtalen har medfört. Till sist 

avslutar jag med en sammanfattande diskussion som sker mot bakgrund av de förgående 

kapitlen. Där tar jag även in mina egna åsikter om hur jag upplever u-ländernas situation mot 

bakgrund av teorin, syfte och frågeställning.   
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2. Teori � Handelspolitik  
Handelspolitiken har aldrig haft en sådan central och kontroversiell roll som den har i dagens 

läge. Demonstrationerna mot den internationella handelspolitiken är många och ofta 

våldsamma.2 1999 lamslog tiotusentals demonstranter WTO:s ministermöte i Seattle när de 

protesterade mot den ekonomiska globaliseringens negativa effekter.3 På ena sidan står de 

som är övertygade om att frihandel är det enda rätta för den globala handeln och på andra 

sidan står de som anser att frihandelssystemet är en central del av en orättvis världsordning. 

De som är positiva till frihandel anser att det är ett idealtillstånd som präglas av fri 

konkurrens, av självständiga ekonomiska aktörers köp och försäljning och att staten inte 

ingriper i ekonomin mer än att den övervakar att dessa principer följs. I ett frihandelssystem 

existerar inte heller inte några handelshinder. Verkligenheten ser dock inte ut så, men däremot 

främjar dagens handelspolitiska system utvecklingen mot en friare handel där WTO utgör en 

viktig aktör.4 Ett viktigt steg i denna utveckling är att länderna konkurrensutsätter sina egna 

företag. Detta innebär i sin tur att de handelshinder ett land har ska försvinna.5  

 

2.1 Teorin om komparativa fördelar 

Internationella skillnader mellan tillgängligheten av produktionsfaktorer leder till att länders 

produktionskostnad och varupriser ser olika ut. Ett lands import är ett annat lands export.6 

Teorin om komparativa fördelar innebär att länder ska specialisera sig på att producera de 

varor som har den lägsta tillverkningskostnaden jämfört med andra varor.7 Teorin grundar sig 

i Adam Smiths analys om absoluta fördelar. Absoluta fördelar innebär att det land som har 

lägst tillverkningskostnad för en viss vara har absoluta fördelar i att producera denna vara då 

produktionen kan ske till ett lägre pris än i andra länder. Grundaren av teorin om komparativa 

fördelar David Ricardo kom som en följd av Smiths analys fram till att handel kan vara 

lönsamt även för ett land som inte har några absoluta fördelar i produktionen av varor. Enligt 

denna teori behöver inte länder vara bäst på att producera något för att tjäna på handel utan 

det som krävs är att länder inriktar sig på att producera det de är minst dåliga på.8 Olika länder 

har olika produktionsförutsättningar och ett land som har stora tillgångar på skog, malm och 

vattenkraft ska inrikta sin produktion på dessa faktorer. På samma sätt som länder med bördig 

                                                
2 Jönsson C & Reiter J, S. 9. 
3 Pehrson Lennart, Tiotusentals protesterade mot ny frihandelsrunda, Svenska Dagbladet, 99-12-01. 
4 Jönsson C & Reiter J, S. 10. 
5 Agebjörn A & Elmqvist A,  S. 42. 
6 Begg David, Economics-seventh edition, McGraw-Hill Education, United Kingdom, 2003, S. 462. 
7 Begg, D, S. 464. 
8 Jönsson Christer & Reiter Joakim, Handelspolitik i förändring, SNS förlag, Angered, 2002, S. 23-24. 
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åkermark ska specialisera sin produktion på jordbruk. Om länder specialiserar sin produktion 

på det de relativt är bäst på kommer alla ländernas sammanlagda produktion att bli avsevärt 

mycket större än om varje land på egen hand försöker tillverka alla produkter. Detta leder 

sedan till billigare varor både produktionsmässigt och konsumtionsmässigt. Enligt detta 

resonemang är det alltså de komparativa fördelarna som bör avgöra hur världsproduktionen 

ska delas upp mellan olika länder. Desto större världshandeln blir desto tydligare framgår de 

olika ländernas fördelar.9 

 

Teorin kräver dock att ett antal viktiga förutsättningar är uppfyllda för att den ska få fritt 

spelrum, för att de komparativa fördelarna ska gälla. Jag kommer enbart att ta upp 

förutsättningen om perfekt konkurrens som innebär att alla länder exporterar och importerar 

under exakt samma villkor. Det är endast i ett sådant tillstånd det kan granteras att varan 

produceras av det land som har den bästa förutsättningen i produktion av varan10. WTO 

arbetar för en öppnare handel mellan länderna i världen, men än är vi inte där. Utan dagens 

handel störs av olika handelshinder och därmed förhindras teorin om komparativa fördelar att 

få verka fritt i praktiken.    

 

2.2 Handelshinder och dumpning 

Handelshinder är åtgärder som hindrar en fri handel med varor och tjänster. Oftast handlar det 

om hinder som försvårar import, men i en vidare mening innefattar begreppet även åtgärder 

som syftar till att stimulera exporten och på så sätt störa ett fritt internationellt 

handelsutbyte.11 Grovt indelat finns det tre sorters handelshinder och dessa är; tullar, 

kvantitativa restriktioner och subventioner.12 

 

Tullar är det vanligaste handelshindret och den främsta anledningen är att det är den billigaste 

formen av handelshinder. En tull är en statlig avgift som tas ut på importerade eller 

exporterade varor.13 Tullen innebär att det blir dyrare att föra in varor i landet och därmed blir 

varan dyrare innanför tullmuren än utanför.14 Det finns två sorters tullar varav den ena ger 

staten inkomster i form av en avgift som betalas till staten vid import av en viss vara. Den 

                                                
9 Eklund Klas, Vår Ekonomi, Bokförlaget Prisma, Värnamo, 2002, S. 176-177. 
10 Agebjörn Anika & Elmqvist Annika, Sänkt pris Kort datum � grundkurs i globalisering, Ordfront Förlag, 
Finland, 2004, sid. 39 
11 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=198486&i_word=handelshinder, 2005-04-15. 
12 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 98. 
13 Jönsson C & Reiter J, S 287. 
14 SOU 1997:26, EU:s jordbrukspolitik och den globala livsmedelsförsörjningen, Stockholm, 1997, S. 51 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=198486&i_word=handelshinder
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andra sortens tull är en skyddstull och den skyddar inhemsk produktion mot utländsk 

konkurrens. Tullen beräknas vanligen i procent av varans importpris, men den kan även utgå 

från varans vikt, volym eller antal.15  

 

Det finns flera skäl till att införa tullar. Den främsta anledningen är dock att det skyddar 

produktion, sysselsättning och inkomster i de inhemska företagen mot utländsk konkurrens.16 

Produktionen skyddas genom höga importtullar som begränsar antalet varor som förs in i 

landet. Antingen kan tullen vara så hög att den helt förhindrar import av en vara eller så är 

tullen lagom hög så att de inhemska producenterna ges likvärdiga eller bättre möjligheter att 

priskonkurrera. Höga importtullar drabbar inte bara importören utan även exportören då tullen 

påverkar det pris importören och exportören kommer överens om. Importören är givetvis inte 

villig att betala lika mycket för varan om tullen är hög än om den vore låg. Emellertid behöver 

en hög tull inte enbart innebära att utländska företag stängs ute från den inhemska marknaden. 

Istället kan det leda till att det utländska företaget väljer att investera i landet istället för att 

sälja till det, genom att de exporterar kapital.17 

 

En annan anledning till att ett land inför tullar kan, som nämns ovan, vara att skaffa inkomster 

till staten. Detta är särskilt viktigt för u-länder eftersom de har mer begränsade möjligheter att 

få statsinkomster genom vanlig beskattning. Därför blir tullinkomster en av de få 

möjligheterna u-länderna har till statsinkomst. Problemet med detta kan dock bli att om 

tullarna blir för höga finns det risk att importen uteblir för en viss vara och då står staten utan 

inkomst för den varan. Ännu en risk med alltför höga tullar är att importen istället sker genom 

smuggling.18  

 

Kvantitativa restriktioner avser handelshindrande åtgärder som syftar till att begränsa import 

och export av varor till en viss fastställd kvantitet. Dessa åtgärder begränsar och försvårar 

internationell handel.19 Importrestriktionerna skiljs mellan absoluta och icke-absoluta 

restriktioner. De absoluta innebär att de helt förbjuder import av en viss vara. Det kan 

antingen leda till att inhemska företag får en monopolställning i landet eller så kan det fungera 

som skydd mot landets inhemska företag. Icke-absoluta restriktioner innebär en viss 

                                                
15 Jönsson C & Reiter J, S 287. 
16 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=332740&i_word=tull, 2005-04-15. 
17 Seth Torsten, WTO och den internationella handelsordningen, Studentlitteratur Lund, 2004, sid. 149. 
18 Seth T, S. 149. 
19 Jönsson C & Reiter J, S. 277-278. 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=332740&i_word=tull
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kvantitativ begränsning av importen på en vara till ett land.20 Med andra ord tillåter ett land 

bara att en att en viss mängd av en speciell vara importeras per år.21 Den vanligaste formen av 

icke-absoluta restriktioner är importkvotering och det finns två olika sorters importkvotering. 

Det är dels diskriminerande importkvotering som gäller import från ett speciellt land och dels 

global kvotering som omfattar all import av den aktuella varan oberoende var den kommer 

ifrån.22  

 

Länder kan också vilja begränsa sin export, vilket innebär att man inför exportrestriktioner. 

Syftet med dessa kan vara att ett land vill skydda sin egen förädlingsindustri, att landet värnar 

om tillgången på mat, att öka skatteintäkterna eller att bevara naturresurser som håller på att ta 

slut.23 Vanligtvis beror det dock på att två regeringar bestämmer tillsammans att begränsa 

produktion och export av en vissa vara för att hålla priset uppe. Ett exempel är OPEC-

ländernas (Organization of the Petroleum Exporting Countries) restriktioner på oljeproduktion 

och försäljning.24 

 

Subventioner innebär ett statligt ekonomiskt stöd för inhemsk produktion (interna stöd) eller 

för export (exportsubventioner).25 Ur frihandelssynpunkt, som bygger på att företag ska 

konkurrera på lika villkor, är subventioner ett problem då de förhindrar frihandel. 

Subventionerna är också ett problem ur rättvisesynpunkt då rika länder har betydligt större 

ekonomiska möjligheter att ge subventioner än vad fattiga länder har då det kräver pengar 

direkt ur statskassan.26  

 

De interna stöden finns i olika former och påverkar världshandeln olika mycket.27 Interna stöd 

stimulerar inhemsk produktion och leder till ökat utbud på marknaden. Det är dessa stöd som 

lett till den överproduktion EU haft problem med under lång tid. Interna stöd ger inte i sig 

upphov till någon prisförändring på världsmarknaden utan det är först i kombination med 

tullar och exportsubventioner priset förändras.28 Subventioner till icke-exporterande företag 

kan göra det svårare för utländska företag att ta sig in på den inhemska marknaden, vilket 

                                                
20 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210712&i_word=importkvoter, 2005-04-15. 
21 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 98. 
22 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210712&i_word=importkvoter, 2005-04-15. 
23 Seth T, S 197-198 
24 Seth T, S 167.  
25 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 98. 
26 Seth T, S. 265. 
27 Seth T, S. 191-192. 
28 SOU 1997:26, S. 53 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210712&i_word=importkvoter
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210712&i_word=importkvoter


 8

leder till försvårande av den internationella handeln.29 De interna stöden delas upp i olika 

kategorier. Det stöd som inte påverkar produktionsmängden kallas för avlänkat stöd och det 

får inte några effekter på världsmarknaden. Länkade stöd däremot påverkar direkt 

produktionsmängden och kan leda till förändring av den internationella handeln. Sedan finns 

det direkta och indirekta stöd. Direkta stöd finansieras av skattemedel och betalas ut direkt till 

bönderna och de indirekta stöden är det bönderna får i betalning av konsumenterna när de 

köper produkterna.30 

 

Ett land kan även subventionera sin export och orsakerna till det är flera. En anledning är att 

landet vill underlätta för de inhemska producenterna att ta marknadsandelar från producenter i 

andra länder. Subventionerna kan därmed leda till att importlandets producenter konkurreras 

ut då de subventionerade varorna ofta blir billigare. Ett annat skäl till att subventionera 

exporten är för att begränsa inhemska prisvariationer. Exportsubventioner kan även användas 

för att bli av med eventuell överskottsproduktion på världsmarknaden.31 Detta påverkar direkt 

handelsmönstrens genom att det kan leda till att priserna på världsmarknaden sjunker, vilket i 

sin tur stör frihandeln. Anledningen till att priserna sjunker beror på att exportsubventionerna 

ofta leder till att varorna går att sälja till dumpade priser (se nedan).32   

 

En dumpad vara är en vara som säljs på en utländsk marknad till ett lägre pris än vad den 

kostar på exportörens hemmamarknad. Detta innebär att ett företag tillämpar olika priser för 

olika köpare, prisdiskriminering. Dumpning avses också när ett företag säljer sina varor under 

tillverkningskostnaden, underprissättning. En vara som säljs till underpris är alltid dumpad 

oavsett om den säljs på den inhemska marknaden eller utomlands. Det låga priset är givetvis 

till fördel för konsumenterna i det importerande landet, men inte för företagarna som löper 

risk att konkurreras ut när de inte har möjlighet att sänka sig till de dumpade varornas 

prisnivå.33 

 

Orsakerna till dumpning genom prisdiskriminering och underprissättning kan vara helt 

naturliga. Bland annat kan det vara ett sätt för land eller företag att ta sig in på en utländsk 

marknad de annars inte skulle ha tillgång till. Då kan ett lågt pris vara enda chansen att hävda 

                                                
29 Seth T, S. 265. 
30 Seth T, S. 191-192. 
31 Seth T S. 194. 
32 Seth T S. 194. 
33 Seth T, S. 264. 
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sig mot de företag som redan är etablerade på den efterfrågade marknaden.34 För EU har 

dumpning varit ett sätt att bli av med de enorma överskott unionen har på jordbruksvaror.35  

  

2.3.1 Hur handelshindren påverkar varandra 

Handelshindren påverkar världshandeln olika mycket och sällan står de var och en för sig för 

förändringarna. Istället påverkar de varandra på ett sätt som kan verka negativt för en rättvis 

global handel. Ett exempel på hur handelshindrena påverkar varandra: 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Exempel på gränsregleringens effekt på världsmarknaden. 
 

Som figur 2 visar kommer priset (P) på världsmarknaden att vara lika så länge inga 

gränsregleringar eller subventioner existerar. I och med att EU har höga gränsregleringar 

kommer priset i EU (PEU) att hållas över världsmarknadspriset. När höga tullskydd 

kombineras med interna stöd som stimulerar produktionen leder det till ökat utbud på den 

inhemska marknaden. Det är en direkt följd av ökad produktion och att efterfrågan på varor 

sjunker av det höga inhemska priset. Det innebär i sin tur att ett överskott kommer att bildas. 

På grund av att priset inom EU är för högt för att det ska kunna gå och sälja varorna på 

världsmarknaden för samma pris blir EU tvungna att exportsubventionera sina bönder för att 

kunna bli av med överskottet på sin produktion. Detta bidrar till att EU kan sälja sina varor till 

dumpade priser och därmed kommer priset på världsmarknaden (Po).36  

                                                
34 Seth T, S. 264. 
35 Baldwin Richard & Wyplosz Charles, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education, New 
York, 2004, S. 222-223. 
36 SOU 1997:26, S. 53-56. 
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4. World Trade Organization (WTO) 
�För att förstå hur stora ambitioner WTO har kan man föreställa sig ett stort hus med många 

rum, som är olika viktiga och används på olika sätt. Under ett och samma tak hyser man avtal 

av olika slag, vilka alla är betingade av samma arkitektur och för vilka WTO är >> den 

gemensamma institutionella ramen�37. 

 

WTO:s avtal har som uppdrag att fastställa handelsregler mellan medlemsländerna och 

ambitionen är att villkoren för handel ska göras lika över hela världen. Därmed ska 

handelshinder, av det slag som nämndes i förgående kapitel, förbjudas och alla företag ska 

behandlas lika oavsett varifrån de kommer eller hur stora eller små de är.38  

 

4.1 En organisations födelse 

Grunden till WTO lades redan efter Andra Världskrigets när förhandlare från de allierade 

länderna samlades i den amerikanska orten Bretton Woods för att diskutera hur man kunde 

upprätta ett ekonomiskt regelverk som skulle säkerställa en framtida stabil och 

tillväxtfrämjande utveckling39. I Bretton Woods föddes handelsorganisationen International 

Trade Organization (ITO) som skapades av ekonomen John Maynard Keynes40. ITO hade 

som funktion att verka för frihandel och ökat handelsutbyte41. Dock kom organisationen 

aldrig att bli verklighet då senaten i USA vägrade att acceptera ITO42.  

 

Det enda som levt kvar av ITO är det som i dagligt tal kallas för General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT, allmänna tull- och handelsavtalet). Det är detta avtal som sedan 

1948 jobbat för att gradvis minska tullavgifterna och öka det internationella handelsutbytet43. 

GATT inrättades således av västmakterna med syfte att gemensamt arbeta för att sänka 

tullarna på export- och importvaror och därmed få bort den protektionistiska politik som 

dominerat efterkrigstiden. GATT kom snart att etablera sig som ett internationellt regelverk 

för internationell handel.44  

                                                
37 George Susan, WTO bakom fasaden, Ordfront förlag, Danmark, 2001, S. 21. 
38 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 85. 
39 www.forumsyd.se/cenferences/w_gek_old_op/grund_wto.pdf, 2005-03-12. 
40 George S, S. 16. 
41 www.forumsyd.se/cenferences/w_gek_old_op/grund_wto.pdf, 2005-03-12. 
42 George S, S. 16. 
43 George S, S. 16. 
44 www.forumsyd.se/cenferences/w_gek_old_op/grund_wto.pdf, 2005-03-12. 
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Efterhand ville medlemsländerna utvidga GATT, som enbart gällde handel med varor, till att 

gälla fler områden som bland annat jordbruket. Förhandlingarna om ett utvidgat 

frihandelsavtal och ökat handelsutbyte mellan medlemsländerna fördes i så kallade rundor, 

där Uruguayrundan kom att bli avgörande för bildandet av WTO45. Uruguayrundan inleddes 

1986 och avslutades först 1994.46 Länderna nådde en överenskommelse, men det dröjde ända 

till december 1993 och i april 1994 skrevs avtalet under.47 Avtalet som kom att kallas 

Marrakechavtalet markerar WTO: s officiella födelse.48 

 

Till skillnad från GATT var WTO ett mycket mer omfattande avtal på grund av att betydligt 

fler områden tillfördes. Många av dessa områden låg långt utanför det som vanligtvis räknas 

in i regleringarna för handel. En av de största skillnaderna mellan avtalen är att i GATT hade 

medlemsländerna möjlighet att inte skriva under vissa avtal och länderna kunde även 

förhandla fram enskilda undantag från grundavtalen. En annan skillnad är att WTO har fått 

betydligt större befogenheter än GATT, vilket till största delen beror på de så kallade 

Tvistlösningsorganet som fungerar som en internationell handelsdomstol.49   

 

WTO-avtalen styrs av ett antal grundläggande principer som utgör själva stommen i 

organisationen. Den första principen kallas för single-undertaking och innebär inga undantag. 

WTO är en helhet som medlemsländerna villkorslöst måste acceptera eller förkasta. Denna 

princip innebär att ländernas suveränitet delvis är underställd WTO då varje land ska svara för 

att landets lagar, bestämmelser och administrativa handlingssätt överensstämmer med de 

skyldigheter landet har enligt avtalen. Den andra principen innebär att organisationen är ett 

forum för ständiga förhandlingar och inte ett resultat av ett färdigt fördrag. Det finns därmed 

inget slutmål i sikte utan länderna ska hela tiden sträva mot ständigt ökande liberalisering av 

handeln. Den tredje grundprincipen säger att medlemsländernas regelsystem ska tillåta insyn. 

Detta innebär att länderna måste informera WTO:s sekretariat om gällande lagstiftning och 

varje ny lag som kan tänkas påverka handeln. Den fjärde principen handlar om �mest gynnad 

nation�, vilket betyder att varje medlemsland ska behandla �lika� varor som exporteras från 

andra länder på samma sätt. Inom WTO är det olagligt att göra skillnad på �lika� varor mellan 

olika utländska leverantörer.  Den femte principen handlar om nationell behandling och 
                                                
45 www.forumsyd.se/cenferences/w_gek_old_op/grund_wto.pdf, 2005-03-12. 
46 www.forumsyd.se/cenferences/w_gek_old_op/grund_wto.pdf, 2005-03-12. 
47 Seth T, S. 47-48. 
48 George S, S. 16. 
49 www.forumsyd.se/cenferences/w_gek_old_op/grund_wto.pdf, 2005-03-12. 
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innebär att varje medlemsland måste behandla alla varor från utlandet lika gynnsamt som de 

inhemska varorna behandlas. Den sjätte principen säger att det är förbjudet att införa kvoter, 

embargon, kvantitativ begränsning av utrikeshandeln och minimipris, både vad det gäller 

export och import. Den sjunde principen innebär att dumpning är förbjudet.50 Dessa principer 

syftar alla till samma mål och det är att liberalisera världshandeln genom att öppna gränserna 

och avskaffa handelshindren. All verksamhet ska konkurrensutsättas och marknadslagarna ska 

vara styrande.51  

 

Ministerkonferensen (Ministerial Council) är organisationens högst beslutande organ och 

utgörs av representanter från samtliga medlemsländer. De ska sammanträda minst en gång 

vart annat år.52 Eftersom det är ganska lång tid mellan ministerkonferensens möten utgörs 

WTO:s egentliga arbete av det Allmänna Rådet (General Council). Rådet sitter i Genève och 

består av permanenta ambassadörer för medlemsländerna.53 I Genève finns även WTO:s 

sekretariat som består av 533 personer, främst från OECD-länderna (Organization for 

Economic Co-operation and Development som är ett handelssamarbete mellan i-länder).54 

 

Tvistlösningsorganet, som är WTO:s domstol, har gjort det möjligt att bestraffa länder. Ett 

medlemsland har rätt att anmäla ett annat medlemsland om de anser att landet brutit mot de 

skyldigheter WTO-avtalet innebär. Då är det tvistlösningsorganet som har som uppgift att 

hantera dessa tvister inom ramen för WTO. Om ett medlemsland fälls av domstolen kan de 

straffas genom handelssanktioner eller embargon av det land som drabbats.55 Förhandlingarna 

i domstolen är inte offentliga, men däremot kan länderna överklaga domen till en panel av 

experter som utses av WTO.56  

 

4.2 Särregler för u-länder 

U-länder har oftast väldigt svårt att till fullo leva upp till de krav som WTO stadgar om och på 

grund av detta har dessa länder fått en särställning.57 Särbehandlingen, som kallas för Special 

and Diffrential Treatment (SDT), har varit en del av GATT-avtalet sedan en lång tid 

                                                
50 George S, S. 22-24. 
51 George S, S. 21. 
52 George S, S. 17-18. 
53 Seth T, S. 52-53. 
54 George S, S.18. 
55 www.forumsyd.se/cenferences/w_gek_old_op/grund_wto.pdf, 2005-03-12. 
56 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 86. 
57 Seth T, S. 66-67. 
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tillbaka.58 Dessa regler ska göra det möjligt för länderna att få ett större marknadstillträde i 

andra länder samtidigt som de undantas vissa skyldigheter på ett sätt som kan förhindra att 

utländska företag etablerar sig på deras egna marknader. U-länder har rätt att införa tullar för 

att skydda uppbyggnaden av sin industri och de får införa kvantitativa restriktioner för att 

skydda betalningsbalansen, men det får dock bara ske under en övergångsperiod.59  

 

1979 fattades ett särskilt beslut i GATT som innebär att u-länderna får gå ifrån principen om 

mest-gynnad-nations-behandling och detta beslut är aktuellt även idag. I praktiken betyder 

beslutet att i-länder kan ha lägre tull på import från u-länder än från övriga i-länder samtidigt 

som de inte ska vänta sig samma behandling tillbaka från u-länderna. Andra särregler WTO 

stadgat om innebär bland annat att de allra fattigaste länderna ska endast avkrävas åtaganden 

och medgivanden i den utsträckning det är förenligt med landets behov och förmåga. U-

länderna får även längre tid på sig att göra landets lagstiftning och tillämpningen av den 

förenlig med WTO:s regler. De behöver heller inte fullgöra sina skyldigheter på ett sätt som 

skulle bli alltför dyrt för landet. Många av särregelerna stadgar ofta att särskild hänsyn ska tas 

till u-ländernas behov och möjligheter, men däremot preciseras det inte närmare vad detta ska 

innebära.60  

 

De särreglerna som ur u-ländernas synvinkel dock är de viktigaste är de som det stadgas om i 

avtalet om subventioner och i jordbruksavtalet. Där erkänner organisationen nämligen att 

subventioner kan vara nödvändigt och till och med ett positivt inslag i ett fattigt lands 

ekonomiska politik.61 Däremot är det inom jordbruksavtalet som SDT är som mest begränsad. 

Det är endast de allra fattigaste länderna, Least Developed Countries (LDC), som har 

permanenta undantag från samtliga reduktionskrav. De andra u-länderna har istället fått längre 

tid på sig att genomföra reduktionerna av handelshindren än vad i-länderna har. Dessutom 

behöver de inte reducera hindren med lika stor procentnivå som i-länderna, men reduktionen 

måste än dock ske.62 De har även rätt att införa importtullar för att skydda den inhemska 

marknaden, men även dessa måste sänkas på sikt.63 

 

                                                
58 Einarsson Peter, Jordbruket och WTO, Forum Syd, Jönköping, 2001, sid. 31. 
59 Seth T, S. 66-67. 
60 Seth T, S. 67. 
61 Seth T, S. 67. 
62 Einarsson P, S. 31. 
63 Http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf, 2005-03-15 

Http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf
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U-länderna har även förmånliga regler i samband med tvistlösning eftersom att tvistlösningen 

är ett medel för de fattiga länderna att hävda sina intressen. Därför ska u-länder få ett särskilt 

bistånd för att bättre kunna ta till vara sina möjligheter i tvistlösningen. För de allra fattigaste 

länderna stadgas även att andra länder ska visa återhållsamhet när det gäller att använda 

tvistlösningsförfarandet mot dem. Tvistlösningen ska också gå snabbare när ett u-land är 

inblandat, vilket beror på att u-länder är mer känsliga för störningar av sin handel. Däremot 

får u-länderna längre tid att förbereda sig inför en tvist och de har även rätt att begära att 

minst en av panelledamöterna kommer från ett u-land.64  

 

WTO har efter ministerkonferensen i Seattle 1999 inrättat ett särskilt utbildningsprogram, 

Advisory Centre on WTO Law (ACWL) för u-länder. De har som uppgift att ge råd i rättsliga 

frågor och hjälpa de fattiga länderna. Man arrangerar även seminarier och kurser till förmån 

för u-länder.65 Anledningen till utbildningsprogrammet är att det krävs stora summor pengar 

och tid att hålla sig ajour med allt som sker inom organisationen, vilket många av de fattiga 

länderna inte har råd med. En ambassadör från syd har sammanfattat situationen på följande 

sätt:  

 

�WTO är som ett stort biopalats. Man måste veta vilken film man verkligen vill se, eftersom 

man inte kan se alla�.66  

 

                                                
64 Seth T, S. 67-68. 
65 Seth T, S. 68. 
66 George S, S. 19. 
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5. WTO:s jordbruksavtal 
Jordbruksavtalet var inte klart när WTO-avtalet skrevs under 1994 utan det var inte förrän 

1995 som medlemsländerna lyckades enas om jordbruksfrågan och WTO:s jordbruksavtal 

Agreement on Agriculture (AoA) trädde i kraft.67 Jordbruket var den frågan länderna hade 

svårast att nå enighet om under Uruguayrundan, vilket inte är konstigt då jordbruket är 

föremål för omfattande stöd och regleringar i de flesta länderna.68 Dessutom är mat inte vilken 

vara som helst utan mat kan jordens befolkning inte vara utan därför var frågan extra 

känslig.69 

 

WTO:s jordbruksavtal syftar till att öka den globala handeln med mat och andra 

jordbruksprodukter. Detta ska ske genom att de handelshinder som finns för sådan handel 

gradvis ska försvinna.70 Idag råder en konflikt mellan rika nord och fattiga syd angående 

jordbruksavtalet. Bakgrunden till denna konflikt är det faktum att folket i syd inte får 

tillräckligt med livsmedel medan folket i nord har problem med sitt överskott. Idag domineras 

jordbrukshandeln av i-länderna, som står för cirka 70 procent av både import och export på 

jordbruksvaror. Detta sker samtidigt som 96 procent av världens jordbruksbefolkning bor i u-

länderna.71 Dessutom är den största andelen av u-ländernas bönder småbrukare som får svårt 

att klara sig om de utsätts för konkurrens från stora eller kraftigt subventionerade företag i 

väst.72  

 

I huvuddrag innebär jordbruksavtalet att alla jordbruksrelaterade handelshinder ska 

omvandlas till tullar och sedan ska dessa gradvis sänkas. De sänkta tullarna ska sedan bindas 

mot en viss nivå och denna nivå får inte överskridas.73 Dessa tullar ska i sin tur bereda vägen 

för ökat marknadstillträde. De interna stöden ska i huvudsak avvecklas och alla kvantitativa 

handelsrestriktioner ska förbjudas.  Medlemsländerna måste också tillåta ett minsta 

marknadstillträde för varje enskild jordbruksprodukt, vilket innebär att man tillåter import av 

en viss volym livsmedel till avsevärt mycket lägre tullar än normalt.74 Detta gäller även för 

                                                
67 http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf, 2005-03-15. 
68 Seth T, S. 185. 
69 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 97. 
70 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 97. 
71 Seth T, S. 187. 
72 Agebjörn A & Elmqvist A, S. 97. 
73 http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf, 2005-03-15. 
74 http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf, 2005-03-15. 

http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf
http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf
http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf
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länder som är självförsörjande på jordbruksprodukter.75 Exportsubventioner ska sänkas eller 

försvinna helt. Själva idén med avtalet är med andra ord att kvantitativa restriktioner och 

subventioner på både import och export slutligen ska försvinna och de handelshinder som tills 

vidare får finnas är tullar. Att visst tullskydd tillåts vara kvar beror på att det anses vara det 

minst skadliga handelshindret.76 

 

5.1 Jordbruksstöden 

För att klassificera de olika formerna av stöd har WTO använt sig av en trafikljusmodell.77 

Detta innebär att stöden är indelade i olikfärgade boxar beroende på i vilken grad de är 

tillåtna. Det finns en röd, en gul, en grön och en blå box och samtliga boxar motsvarar de 

samlade stödåtgärder ett land vidtar för sitt jordbruk.78   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 Stödboxarna inom WTO  

 

Röda lådan innehöll de stödformer som förbjöds i och med att WTO-avtalet trädde ikraft 

1995. Med andra ord har innehållet i den röda lådan redan eliminerats. Exempel på stöd i 

denna box är rörliga införselavgifter som innebär tullar som varieras automatiskt när priset på 

varan ändras.79  

 

Gula lådan innehåller de stöd som strider mot avtalets grundprinciper och som i princip ska 

försvinna, men har tillsvidare accepterats mot att länderna genomför viss reduktion.80 Dock 

får de medlemsländer som inte använder sig av stöd i denna box inte heller införa dessa 

                                                
75 Einarsson P, S. 14. 
76 Seth T, S. 189. 
77 Seth T, S. 192. 
78 George S, S. 45. 
79 Einarsson P, S. 14. 
80 Einarsson P, S. 14. 
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stöd.81 Hit hör i huvudsak alla stöd som inte är särskilt undantagna och det rör sig framförallt 

om interna stöd till bönder som får direkt effekt på produktion och handel. Lådan innehåller 

även system för prisregleringar via garanterade minimipriser och statliga uppköp (se kapitel 

om EU:s jordbrukspolitik).82  

 

Gröna lådan innehåller de stöd som organisationen tillsvidare tillåter utan reduktionskrav.83 

Med andra ord betraktas dessa stöd som tillåtna. Det handlar dels om avlänkat stöd, vilket 

innebär att det inte påverkar hur mycket en bonde producerar och därmed inte får någon större 

effekt på den internationella marknaden. Dels handlar det om stöd som syftar till att 

förverkliga olika politiska mål. Stöden ges antingen i form av direktstöd eller indirekta stöd. 

De kan bland annat innebära förbättrad infrastruktur, investeringsstöd eller statliga 

serviceprogram för forskning, utbildning och marknadsföring. De länder som ger mest gröna 

stöd är USA, Japan och EU, varav EU:s stöd till största delen går till olika miljöprogram.84  

 

Den blå boxen kom till mycket senare än de andra och innehåller den slutliga kompromissen, 

vilket innebär att den innehåller mycket av det som borde ligga i den gula boxen. De blå 

stöden strider mot avtalets grundprinciper, men får tillsvidare fortsätta utan reducering under 

förutsättning att de kopplas till krav på produktionsbegränsning.85 Stöden får inte överstiga 

1992 års stödnivå och boxen innehåller större delen av EU:s direktstöd som areal- och 

djurbidrag. Den blå boxen är i realiteten specialsydd för EU:s inhemska stödprogram och 

många länder vill ha bort den.86 

 

Exportrestriktioner utgör som sagt en begränsning av den internationella handeln och är 

därmed förbjuden. Däremot finns det en specialreglering i jordbruksavtalet. Anledningen till 

regleringen är för det första för länder som är beroende av livsmedelsimport, där andra länders 

användande av exportrestriktioner kan utgöra ett hot för den dagliga försörjningen. För det 

andra finns den för länder som hamnat i en krissituation och måste prioritera den inhemska 

produktionen när matförråden sinar. Jordbruksavtalet säger att ett land får införa 

                                                
81http://lutherhjalpen.svenskakyrkan.se/ArticlePages/200411/11/20041111133329_svkbje924/20041111133329_
svkbje924.dbp.asp, 2005-05-18 
82 Einarsson P, S. 14. 
83 Einarsson P, S. 14. 
84 Seth T, S. 191-192. 
85 Einarsson P, S. 14. 
86 Seth T, S. 193. 
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exportrestriktioner tillfälligt för att motverka allvarlig brist på livsmedel. Definieringen av 

regleringen är dock vag och därmed blir det svårt att avgöra när den får utnyttjas.87   

 

5.2 Reducering av handelshinder 

Jordbruksavtalet gör skillnad mellan i-länder och u-länder när det gäller hur mycket ett land 

måste sänka sin tull. Hur tullreduceringarna ska gå till finns inte inskrivet i själva 

jordbruksavtalet utan det finns i varje lands medgivande. Av dessa framgår att tullarna för I-

länder ska reduceras med 36 procent i genomsnitt och med minst 15 procent per enskild vara 

under en sexårsperiod. U-länderna ska sänka sina tullar med 24 procent i genomsnitt under en 

tioårsperiod.  De allra fattigaste länderna behöver inte sänka sina tullar alls. Detta innebär att 

övergången från olika handelshinder till enbart tullar i stort sett ska vara genomförd i 

dagsläget. Dock har det haft störst genomslagskraft vad det gäller industriprodukter, vilket 

innebär att tullarna inom jordbruksområdet fortfarande är relativt höga.88  

 

Exportsubventioner ska reduceras då de bidrar till att sänka världsmarknadspriserna och 

därmed påverkar handelsmönstrena. De ska reduceras på ett sätt att de inte är större än 79 

procent för i-länder och 86 procent för u-länder av den volym som subventionerades 1986-

1990. Exportsubventionerna får heller inte överstiga 64 procent för i-länder respektive 76 

procent för u-länder av de budgetutgifter för exportsubventioner som var 1986-1990. Det 

finns med andra ord ett vollymbaserat och ett budgetbaserat kriterium för reducering av 

exportsubventioner. Anledningen till att reduktionen baseras på åren 1986-1990 beror på att 

då nådde EU:s exportstöd rekordhöjder. Därmed blir reduceringen för EU:s del inte så stor. 

U-länder har sällan haft råd att ge exportsubventioner så för deras del blir det knappt ingen 

skillnad alls mot tidigare, vilket innebär att situationen som sådan inte har förändrats så 

mycket.89 

 

De interna stöd som ska reduceras enligt jordbruksavtalet är de länkade stöden och de direkta 

stöden till bönderna, alltså de stöd som bidrar till överproduktion, statliga uppköp och 

dumpning. Nu är det dock så att man tillsvidare har accepterat dessa stöd under förutsättning 

att en viss minskning sker. Även reduktionen av de interna stöden utgår ifrån stödets 

omfattning under basperioden 1986-1988, vilket innebär att reduceringen in blir så stor på 

                                                
87 Seth T, S. 197-198. 
88 Seth T, S. 190. 
89 Seth T, S. 194. 
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detta område heller. Avtalet skiljer mellan i-länder och u-länder. I-ländernas stöd ska ha 

minskat med 20 procent av stödets omfattning under ovan nämnda period och u-ländernas 

stöd ska ha sänkts med 13.3 procent. De har sex respektive tio år på sig att genomföra 

reduceringen. Dessutom sker den på alla jordbruksprodukter tillsammans, vilket innebär att ett 

land inte behöver reducera stödet för varje enskild vara utan det kan göras på ett genomsnitt 

av alla produkter. Detta innebär i sin tur att det går öka stödet för en viss vara så länge man 

minskar det desto mer för en annan.90 Dessutom utgår reduceringarna som sker på 

subventionerna från de stöd som staterna redan har givit. Detta innebär att stater som inte givit 

något stöd heller inte får införa något i efterhand i enlighet med sjätte principen, men de stater 

som ger stöd kan behålla dem men på en något lägre nivå. Detta är en obalans i avtalet till 

fördel för de stater som givit stöd sedan en tid tillbaka, bland annat USA, EU, Japan, Norge.91  

 

De reduceringar och tullsänkningar som medlemsstaterna måste genomföra leder till ökad 

konkurrens och kan få negativa effekter på stora befolkningsgrupper. För att minska sådana 

följder har man infört en skyddsklausul som innebär att medlemsstaterna kan införa tillfälliga 

tullar under vissa särskilda förutsättningar. Förutsättning för att få utnyttja skyddsklausulen är 

att staten förbehållit sig den rätten. Som det ser ut i dagens läge har skyddsklausulen använts 

ofta och framförallt av USA, EU, Polen, Schweiz, Norge och Japan, det vill säga framförallt 

av i-länder.92   

 

                                                
90 Seth T, S. 192. 
91 Seth T, S. 193. 
92 Seth T, S. 196-197. 



 20

6. EU:s jordbrukspolitik 
EU: s jordbruksprogram kallas för the Common Agricultural Policy (CAP) och består av en 

politik vars syfte är att bidra till att inkomsterna från jordbruket ökar. Det gemensamma 

jordbruksprogrammet bildades 1962 och hade som uppgift att hålla priserna på jordbruksvaror 

höga och stabila. Programmet har under åren lett till en rad olika problem och fastän reformer 

har genomförts kvarstår många av problemen även idag.93  

 

EU:s jordbrukspolitik ses mot bakgrund av den situation som rådde i efterkrigseuropa under 

1950-talet. Kriget hade medfört livsmedelsbrist och därmed var försörjningssituationen i 

Europa allvarlig.94 Därför var jordbruksfrågan viktig för europeiska beslutsfattare när 

Romfördraget förhandlades fram.95 Romfördraget är fördraget om upprättandet av Europeiska 

Ekonomiska Gemenskapen och undertecknades 1957 av Belgien, Frankrike, 

Förbundsrepubliken Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Syftet med fördraget 

var att säkerställa ekonomisk och social utveckling och att stärka gemenskapen mellan de sex 

medlemsländerna. Länderna ingick nu i en tullunion samt att de arbetade för att utveckla 

gemensam jordbruks- och transportpolitik.96  

 

Europa hade under efterkrigstiden svårt att konkurrera med stora jordbruksnationer som 

Canada, USA och Australien.97 Därför blev syftet med CAP att höja produktiviteten för att på 

så sätt säkra livsmedelsförsörjningen och höja inkomsterna från jordbruket.98 Målen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken framgår i artikel 33 i EG-fördraget och är följande; Att höja 

produktiviteten inom jordbruket genom tekniska framsteg och att produktionsfaktorerna 

utnyttjas maximalt. Att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard genom 

att höja den individuella inkomsten. Stabilisera marknaderna för jordbruksprodukter, vilket 

innebär att effekterna av variationer i utbud och efterfrågan minskas. Att trygga försörjningen 

av jordbruksprodukter och att garantera konsumenterna produkter till rimliga priser.99 För att 

dessa mål skulle kunna uppnås föreskriver artikel 34 i EG-fördraget upprättandet av en 

gemensam organisation av jordbruksmarknaderna. Dessa utformades efter gemensamma 

                                                
93 Baldwin R & Wyplosz C, S. 211. 
94 Seth T, S. 186. 
95 www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/104000.htm, 2005-05-10. 
96 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=295110&i_word=romf%f6rdraget, 2005-05-10. 
97 Seth T, S. 186.   
98 Fokker R, S. 7. 
99 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E033:SV:HTML, 2005-05-10. 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=295110&i_word=romf%f6rdraget
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E033:SV:HTML
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konkurrensregler, samordning av nationella marknadsorganisationer och en gemensam 

europeisk marknadsorganisation.100 

 

De europeiska politikerna enades om att den bästa lösningen för att genomföra de gemensamt 

uppsatta målen var att införa ett omfattande stödsystem med höga gränsskydd. Detta skulle 

leda till att Europas jordbruk blev konkurrenskraftigt och självförsörjande.101 I början ansågs 

CAP väldigt framgångsrikt då produktionen ökade och bönderna dessutom tjänade bra. 

Jordbrukspolitiken reducerade också Europas importtvång när bönderna produktionstakt 

växte. Dock innebar stödsystemet att priserna på jordbruksprodukter steg och därmed fick 

konsumenterna betala ett högre pris för jordbruksvaror. Den snabbt ökande medelinkomsten 

ledde dock till att medelsumman folket spenderade på mat sjönk. Minnet av livsmedelsbristen 

under andra världskriget bidrog även till att människorna inte var missnöjda med de höga 

priserna för nu fanns det i alla fall gott om mat.102 EU gick därmed under väldigt kort tid från 

att vara beroende av import (nettoimportör) till att bli en stor exportör (nettoexportör) av 

jordbruksprodukter.103  

 

EU har under de senaste åren genomfört en rad reformer som lett till förändringar i EU:s 

gemensamma jordbrukspolitik.104 I början av nittiotalet stod EU inför ett nytt GATT-avtal 

(WTO-avtalet) om liberalisering av handel och detta krävde förändringar av den 

gemensamma jordbrukspolitiken inom EU. Anpassningen inleddes genom att successivt 

ersätta prisstödet för nötkött och grödor med ett direktstöd till bönderna. Kraven från GATT-

avtalet har lett till stora förändringar i fördelningen av EU:s jordbruksbudget då 

exportsubventionerna minskade till 15 procent av den totala jordbruksbudgeten år 1997. Detta 

samtidigt som direktstödet steg till att utgöra 49 procent av jordbrukets budget under samma 

år. Utåt sett har dock förändringarna inte varit särskilt märkbara då EU fortfarande har de 

högsta exportsubventionerna av alla WTO:s medlemsstater. Tullsatserna är höga nog att 

begränsa importen och tillgången till EU:s marknad har inte ökat. Detta samtidigt som 

importen från u-länder gradvis har minskat. Dessutom är det många som ifrågasätter 

direktstöden då EU fortfarande säljer varor till dumpade priser på världsmarknaden.105   

 
                                                
100 www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/104000.htm, 2005-05-10. 
101 Seth T, S. 186. 
102 Baldwin R & Wyplosz C, S. 220.         
103 Fokker R,  S.7. 
104 Fokker R, S. 8. 
105 Fokker R, S. 9-10. 
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I juli 1997 föreslog kommissionen en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken inom 

ramen för Agenda 2000. Agenda 2000 var ett utkast till EU:s framtida politik med tanke på 

den planerade utvidgningen. Denna reform är den hittills mest radikala och övergripande 

reformen av jordbruket sedan samarbetet inleddes.106 Anledningen till reformeringen är bland 

annat att om samma jordbrukspolitik som innan skulle tillämpas efter utvidgningen av EU 

skulle kostnaderna för jordbruket bli ännu större samtidigt som inkomstklyftorna skulle öka 

och påverka sociala strukturer i de nya EU-länderna. Ett annat argument för förändringen är 

att efterfrågan på jordbruksprodukter troligen kommer att öka som en följd av 

befolkningstillväxten i och med utvidgningen. Den nya reformen ska successivt avskaffa 

direktstöden och de nya stöden ska inte längre vara kopplade till själva produktionen.107  

 

6.1 Stödsystemet och hur det påverkar världshandeln 

EU spenderar över 40 miljarder årligen på att stödja unionens jordbruk. Av dessa går ungefär 

15 procent, 6 miljarder euro, till exportsubventioner, 30 miljarder utgör direktstöd och över en 

miljard i stöd till förädlingsindustrin. Dessa stöd verkar i allra högsta grad 

handelshindrande.108 

 

EU:s jordbrukspolitik är uppdelad i en marknadsreglerande del (den första pelaren) och en 

struktur- och regionalpolitisk del (andra pelaren). Den första pelaren är den dominerande 

delen av jordbrukspolitiken och den grundas på tre principer; gemensamma priser, 

gemenskapspreferens och gemensam finansiering.109 Gemensamma priser avser fri rörlighet 

för jordbruksprodukter mellan medlemsstaterna. Gemenskapspreferenser innebär att EU:s 

produkter ges prioritet och prisfördelar gentemot importerade produkter. Produkterna får även 

skydd av den inre marknaden mot dels billiga varor som importeras från ett tredje land och 

dels mot förändringar i världsmarknadspriserna. Gemensam finansiering innebär att alla 

utgifter och omkostnader till följd av tillämpningen av jordbrukspolitiken ska betalas av 

gemenskapens budget.110   

 

Den marknadsreglerande delen är samma för alla EU-länder och består till största delen av 

ekonomiska stöd till lantbruket för att odla till exempel spannmål samt stöd till att föda upp 

                                                
106 www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/104000.htm, 2005-05-10. 
107 Fokker R, S. 9-10. 
108 Fokker R, S. 11. 
109 www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate_1658.aspx, 2005-05-10. 
110 www.europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/104000.htm, 2005-05-10. 
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djur till slakt. Dessa ekonomiska bidrag är direktstöd och de utgör den största delen av 

bidragssystemet.111 Direktstöden är direkt riktade till en precis grupp och till skillnad mot 

gränsregleringar ger de i sig inte upphov till någon prisskillnad mellan marknadspriset inom 

landet och världsmarknadspriset. Det är först när direktstödet kombineras med 

gränsregleringar som priset på jordbruksprodukterna förändras.112 

 

Förändringarna CAP förde med sig gav inte bara problem utanför EU utan även inom. Det 

gick inte sälja allt överskott på världsmarknaden vilket innebar att EU blev tvungen att gå in 

och köpa upp överskottet. I avtalet står det att om bönderna inte får sålt sina produkter köper 

EU upp produkterna till ett pris som ligger på samma nivå som minimipriset, dock är det en 

sista utväg. Först visste EU inte vad de skulle göra med de uppköpta jordbruksprodukterna, 

men det var de inte så oroliga över i början då det ansågs att detta läge bara var temporärt. 

Alltså förvarades överskottsvarorna så att de kunde användas i framtiden. De fortsatt höga 

priserna, interna stöden och de teknologiska framstegen gjorde dock att investeringar i 

jordbruket fortfarande ansågs attraktivt och därmed fortsatte utbudet att öka. Det var detta 

som ledde till de så kallade �kött-, vete-, och smörbergen�.113  

 

För att förstå EU:s stödsystems påverkan på världsmarknaden illustreras detta i figur 4. På de 

flesta viktiga jordbruksprodukter beslöt EU att bönderna skulle garanteras minimipriser på 

sina produkter (P1). Detta innebär i relaiteten att CAP garanterar att köpa upp obegränsat med 

jordbruksprodukter, av jordbrukare inom EU som inte får sålt sina varor, till samma pris som 

minimipriset.  Dessa priser skulle i sin tur ligga över världsmarknadspriset (P). För att kunna 

garantera bönderna det höga priset införde EU höga importtullar tillsammans med interna 

stöd. Syftet med de höga priserna var att de skulle skydda den inre marknaden mot billiga 

importvaror samtidigt som den egna produktionen stimulerades. Detta ledde till att 

produktionen ökade då bönderna tjänade mer pengar desto mer de producerade. På grund av 

de höga priserna konsumenterna fick betala sjönk konsumtionen inom unionen. Detta i 

kombination med ökad produktion gav ett produktionsöverskott. I figur 4 visas även vilka 

konsekvenser denna politik har fått i världen. Utan CAP och dumpning skulle 

världsmarknadspriset vara Pw. I och med att EU införde CAP gick de, med hjälp av 

stödsystemet, från att vara nettoimportör till att bli nettoexportör. Innan detta hade EU varit en 

                                                
111 www.snf.se/verksamhet/jordbruk/bygg-lantbruk-cap.htm, 2005-05-10. 
112 SOU 1997:26, S. 
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av världens största importörer, men när det förändrades sjönk den sammanlagda 

världsimporten. Detta samtidigt som det blev dyrare att exportera till EU och därmed sjönk 

även världsexporten. På figuren visas detta genom att efterfrågekurvan skiftar inåt och priset 

sjunker till P� i och med införandet av CAP och exporten blir X�. Som illustrerades i figur 4 

fick EU ett överskott av jordbruksprodukter när produktionen stimulerades. Detta överskott 

vill medlemsländerna till varje pris bli av med, vilket ledde till att de införde 

exportsubventioner för att underlätta exporten. I praktiken innebär detta att EU säljer 

dumpade varor på världsmarknaden. Sedan står stödsystemet för mellanskillnaden mellan det 

dumpade priset och det inhemska priset så att bönderna inte förlorar några pengar. I figuren 

visas att när EU dumpar sina produkter skiftar utbudskurvan utåt och då sjunker 

världsmarknadspriset ännu mer (P�). Samtidigt som EU:s efterfrågan på import minskar och 

det blir ännu dyrare för icke EU-länder att exportera till EU då de inte kan hålla samma låga 

pris och därmed sjunker även deras export (X�).114 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 4 EU:s stödsystems påverkan på priset på världsmarknaden 
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7. Hur påverkas u-länderna 
Många av dagens u-länder är självförsörjande när det gäller jordbruksprodukter, vilket 

innebär att de kan balansera en viss import av baslivsmedel mot en viss export av andra 

jordbruksvaror. Det gäller dock inte alla u-länder utan det finns en rad fattiga länder som är 

nettoimportörer av jordbruksprodukter. Det innebär att de är direkt beroende av 

världsmarknaden för sin överlevnad och hit hör bland annat många av de allra fattigaste 

länderna i världen. Generellt går det att säga att u-ländernas del i den internationella 

jordbrukshandeln är marginell samtidigt som de enskilda länderna är beroende av sin 

jordbruksexport och import.115    

 

De handelshinder u-länderna har använt sig av är främst importrestriktioner och tullar då de 

inte kostar pengar ur statskassan. Dessa handelshinder har funnits för att skydda den inhemska 

produktionen mot billiga varor från länder som subventionerar sitt jordbruk. Idag är 

importrestriktioner förbjudna och tullarna har de tvingats att sänka enligt WTO-avtalet. De 

har rätt att införa vissa begränsade importtullar, som framgår av särrreglerna, men även dessa 

måste sänkas på sikt. I praktiken innebär därmed avtalet att de fattiga länderna tvingas tillåta 

import enligt stadgandet om minsta marknadstillträde, ofta till dumpade priser, oavsett om 

länderna av rena försörjningsskäl vill skydda jordbrukssektorn. Detta sker samtidigt som i-

länderna kan fortsätta att skydda sina jordbruk och dessutom på olika sätt subventionera sin 

export.116 För att enkelt kunna illustrera på vilket sätt EU:s jordbrukspolitik och WTO:s 

jordbruksavtal har påverkat u-länderna ska jag ge exempel från mejerimarknaden och 

köttmarknaden. 

 

EU är världens största exportör av mejerivaror och står för cirka 50 procent av den totala 

världsmarknaden. Priset på mejerivaror inom unionen är idag nästan dubbelt så höga som i de 

övriga ledande exportländerna av mejeriprodukter. Idag är det bara två andra aktörer som kan 

konkurrera med EU på mejerimarknaden och det är Australien och Nya Zeeland. De priser 

dessa länder tillsammans sätter, genom subventioner, på mejeriprodukterna har fått stora 

konsekvenser i u-länderna.117 Subventionerna innebär att u-länderna översvämmas med 

billiga produkter från Europa och på lång sikt hindras därmed deras ekonomiska utveckling då 

många industrier går i konkurs till följd av att de inte klarar av att konkurrera med de 

                                                
115 http://www.forumsyd.se/conferences/w_gek_old_op/grund_AoA.pdf, 2005-03-15  
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117 Fokker R, S. 13-16 
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utländska priserna.118 Detta leder i sin tur till att allt fler människor i de fattiga länderna väljer 

att flytta in till staden varav efterfrågan på mejeriprodukter ökar.119 U-länderna blir då 

tvungna att köpa in billiga mejeriprodukter för att tillgodose den ökande efterfrågan i landet i 

samband med urbaniseringen.  Bönderna förlorar även sina incitament för att öka den 

inhemska produktionen då de ej får sålt sina produkter eftersom de inte har råd att ta ut lika 

låga priser som de ledande mejeriexportörerna.120  

 

Brasilien är ett land som stött på problemen som beskrivs ovan. Efterfrågan på 

mejeriprodukter i landet har ökat till den grad att Brasilien själva inte kan möta den och detta 

även fast landet har god produktionspotential. Anledningen till den ökade efterfrågan är en 

följd av ökad urbanisering i landet. Detta har lett till att den inhemska marknaden är överöst 

med billiga mejeriprodukter från EU. I Brasilien har protesterna mot EU:s subventioner varit 

kraftiga och detta även fast landet är importberoende vad gäller mejeriprodukter. Brasiliens 

mejeriproduktion har ökat stadigt under de senaste åren, men problemet är att efterfrågan har 

ökat snabbare än produktionen. När landet importerat billigare produkter från EU har det lett 

till producentpriserna i Brasilien sjunkit som en följd av ökat tryck på marknadspriserna och 

de inhemska bönderna har konkurrerats ut. De brasilianska bönderna vill höja importtullarna 

för att förhindra att billiga varor kommer in i landet, men det får de inte enligt WTO-avtalet. 

Tanken är att om de får införa högre tullar ska det höja priserna och de inhemska bönderna 

skulle få möjlighet att modernisera sin produktion och på så sätt komma ifatt den höga 

efterfrågan.121  

 

Samma problem som med mejeriexporten står även köttmarknaden för. EU har under åren 

skapat ett enormt överskott av köttvaror � de så kallade �köttbergen�. EU har ända sedan 

1981 dumpat nötkött i västra Afrika. Efter många protester kundes det konstateras att 

unionens politik hade lett till allvarliga följder för den inhemska produktionen, handeln och de 

olika boskapsprojekt som inletts i området. Efter detta minskades exportsubventionerna till 

Västafrika, vilket förbättrade situationen avsevärt. Dock inte särskilt länge då EU 1994, efter 

att Västafrika upphävt sina importrestriktioner som en följd av WTO:s jordbruksavtal, 

återigen riktade in sig på den afrikanska marknaden. Denna gång var exportsubventionerna 

ännu större och priserna i området sjönk markant varav de inhemska böndernas verksamhet 
                                                
118 Fokker R, S. 1.   
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konkurrerades ut. EU:s handelspolitik ställer sig därmed i stark kontrast till 

utvecklingsbehovet i regionen.122 Om EU skulle minska sina subventioner till köttmarknaden 

skulle de afrikanska bönderna få större tillgång till världsmarknaden samtidigt som 

dumpningen av jordbruksprodukter skulle upphöra.123 

En stor brist i demokratin är det stora antalet tekniska förhandlingar, de många kommittéernas 

och arbetsgruppernas möten som pågår samtidigt. De utgör ett ständigt problem för u-

länderna som har lett till att de sällan deltar. Ett trettiotal av de fattiga länderna har inte ens 

någon permanent ambassadör i WTO och vissa medlemsländer delar på en ambassadör.124 

  

                                                
122 Fokker R. S. 18-19 
123 http://www.afrikagrupperna.se/fakta/global/oenighe.htm, 2005-05-22 
124 George S, S. 20 

http://www.afrikagrupperna.se/fakta/global/oenighe.htm
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8. Sammanfattande diskussion 
Syftet med denna uppsats är att studera vems intressen WTO:s jordbruksavtal och EU:s 

jordbrukspolitik tillvaratar med inriktning på handelshindrens påverkarn på u-ländernas 

jordbruk. För att kunna genomföra syftet har jag använt mig av följande frågeställningar: Vad 

har WTO:s jordbruksavtal inneburit för förändringar på handelshindren? Vad får EU:s 

stödsystem inom jordbruket för konsekvenser på världsmarknaden? Vad blir konsekvenserna 

på u-ländernas jordbruk av handelshindren och EU:s stödsystems påverkan på 

världsmarknaden? 

WTO-avtalet kräver att medlemsländernas jordbruksmarknader ska öppnas och utsättas för 

konkurrens från resten av världen. Detta ska ske genom reducering av handelshinder och att 

de omvandlas till tullar som sedan ska sänkas. Jag anser därmed att avtalet har inneburit en 

förändring på handelshindren. Däremot anser jag att de inte förändrats i tillräckligt stor 

utsträckning. De största förändringarna som innebär att import- och exportsubventioner ska 

reduceras, att dumpning är förbjudet, att import- och exportrestriktioner ska försvinna har 

bara delvis genomförts. De länder som har en lång tradition av ovanstående handelshinder har 

inte fått tillräckligt hårda krav på sig att reducera hindren. Detta beror delvis på att 

reduceringen utgår från den period då bland annat EU:s stöd nådde väldigt höga nivåer och 

därmed blir den procentuella sänkningen inte så stor. Situationen är egentligen den samma för 

u-länderna. Den nivå de utgår ifrån är samma nivå som EU utgår ifrån. Problemet blir dock att 

u-länderna inte har haft råd att använda sig av ovanstående handelshinder då de kräver pengar 

ur statskassan och därför besitter de heller inte några av dessa hinder. Regeln om att ett land 

inte får införa några handelshinder efter att WTO-avtalet trädde i kraft är densamma både för 

i-länder och u-länder. Dock blir det u-länderna som drabbas i större grad då de, som jag sa 

innan, är de länder som inte haft råd att införa några av de aktuella handelshindren. Här anser 

jag att det uppstår en orättvisa mellan i-länder och u-länder, men om den är medveten eller om 

det enbart är en ogynnsam effekt låter jag vara oskrivet. En del av de särregler som avtalet 

stadgar om för u-länderna anser jag därmed få begränsad effekt. Detta då som jag skrev 

tidigare de fattiga länderna inte använder sig av handelshinder i så stor utsträckning.  

Att avtalet ändå stadgar om särregler för de fattiga länderna anser jag ändå vara ett bevis på 

att det finns en medvetenhet om att u-länderna inte kan anpassa sig efter avtalet lika snabbt 

som i-länderna. Dock tror jag att de behöver vara ännu mer omfattande om u-ländernas 

jordbruk ska ha en chans att kunna konkurrera med i-ländernas. Jag anser även att i-länderna 



 29

måste tillåta större export från u-länderna än vad de gör i dagens läge. Det är fortfarande svårt 

att exportera till EU då de har rätt att behålla relativt höga importtullar på jordbruksvaror.  

Att WTO-avtalet är så omfattande och komplicerat att u-länderna inte har tillräckligt med 

pengar för att sätta sig in i alla olika delar av avtalet anser jag är fel. Däremot hoppas jag att 

läget förbättrats efter ministermötet i Seattle då beslutet om införandet av ACWL togs. 

Förhoppningsvis innebär det att u-ländernas kunskaper om vad som pågår inom 

organisationen förbättras och att de bättre kan sätta sig in i vad avtalets olika delar innebär. På 

så sätt kan de fattiga ländernas medvetenhet öka och därmed även deras förmåga att påverka 

de beslut som tas i WTO.  

EU:s stödsystem till jordbruket som generaliserat innebär att produktionen stimuleras 

samtidigt som priserna inom unionen hålls uppe med hjälp av höga importtullar har inneburit 

förändringar på världsmarknaden i form av sänkta världmarknadspriser på 

jordbruksprodukter. Stödsystemet bidrar till överproduktion och ett överskott på 

jordbruksvaror som EU sedan dumpar på världsmarknaden till låga priser. Dessa 

jordbruksprodukter importerar i sin tur u-länderna då dessa produkter är billigare än de 

inhemska jordbruksprodukterna.  

Jag anser att konsekvenserna av WTO:s jordbruksavtal och EU:s stödsystem till jordbruket 

för u-länderna är att de konkurrerar ut u-ländernas inhemska jordbruk. Detta då det blir 

billigare att importera subventionerade jordbruksvaror till dumpade priser från EU än vad det 

är att köpa inhemskt producerade jordbruksvaror. Detta har i sin tur gjort att länder som 

faktiskt har potential för inhemsk produktion inom jordbrukssektorn har förlorat den. 

Anledningen är att det inte längre blir lönsamt att vara bonde i ett u-land när invånarna i 

landet kan köpa billigare varor som importerats från länder med subventionerat jordbruk. 

Detta har även fått konsekvenser inom u-länderna i form av att urbaniseringen har ökat 

lavinartat då det inte längre lönar sig att arbeta som bonde. Detta leder till att efterfrågan på 

jordbruksprodukter inom landet blir ännu större och därmed tvingas de även att öka importen 

från i-länderna. Det blir en ond cirkel av olika faktorer som utlöser varandra. Därmed kan jag 

tänka mig att konsekvenserna av WTO:s  och EU:s agerande inom jordbruket har fått större 

genomslagskraft än vad som var tänkt. Jag tror inte att de rika länderna medvetet vill förstöra 

för de fattiga länderna i världen, men det är svårt att ge upp delar av den välfärd 

jordbrukspolitiken inom de rika länderna faktiskt innebär.    
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I och med utslagningen av bönder har urbaniseringen i många u-länder ökat lavinartat och det 

gör att efterfrågan på jordbruksprodukter inom landet blir ännu större och därmed ökar 

importen från i-länderna. Det blir en ond cirkel av olika faktorer som påverkar varandra i och 

med att u-ländernas inhemska bönder konkurreras ut. 

Min slutsats är, utifrån ovanstående, att u-ländernas jordbruk konkurreras ut som en följd av 

WTO:s jordbruksavtal och EU:s jordbrukspolitik. Detta anser jag vidare bero på att 

handelhindren inte reducerats i tillräckligt stor utsträckning, vilket har lett till att länderna i 

världen inte konkurrerar med varandra på lika villkor även då det är tanken bakom WTO. Jag 

anser inte att EU:s stödsystem eller WTO:s jordbruksavtal är utformat i syfte att förstöra för 

de fattiga länderna på jorden. Jag tror inte att människan i grund och botten är ond, men 

däremot egoistisk. Därmed anser jag att det inte pågår ett �tyst krig på världsmarknaden� och 

beviset för det kan ses av att u-länderna faktiskt ställer sig bakom öppnandet av internationell 

handel. Den måste bara utformas på ett sätt att den gynnar alla och inte bara ett fåtal.  
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Förklara  

Fundera 

Omformulera 

Kopierat 

 

De flesta länder behandlar jordbrukat olika. Rika länder har en förmåga att subventionera sina 

jordbruk medan fattiga länder istället skattar jordbruken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




