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Inte mycket att vänta för jordbruket
när WTO håller ministermöte
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Det har blivit dags för
WTOs tolfte ministerkonferens. Det är få,
om någon, som hyser
förhoppning om att det
multilaterala handelssystemet ska ta några
stora steg, men kanske
kan mötet ge en plan,
ett arbetsprogram framåt. EU-kommissionen
har i alla fall flera önskemål, bland annat på
jordbruksområdet.

• Inte mycket att vänta för
jordbruket när WTO håller
ministermöte

Konferensen var planerad
att äga rum i Kazakstan i
juni 2020, men flyttades
med anledning av Corona-pandemin. Konferensen
hålls istället den 30 november till den 3 december i
WTO-sekretariatets hemstad Geneve och samarrangeras med Kazakstan.
Det är i år 20 år sedan
WTOs medlemsländer
enades om arbetsprogrammet Doha Development
Agenda. En del framsteg
har gjorts sedan dess men
någon stor ”all inclusive”
förhandlingsuppgörelse i
WTO har inte gjorts sedan

organisationen skapades i
samband den senaste stora
förhandlingsuppgörelsen i
den så kallade Uruguayrundan 1994.
Det multilaterala handelssystemet har istället
länge befunnit sig i en fas
där det kritiseras och suttit
fast i polarisering och hos
nyckelaktörer såsom USA,
Indien och Kina. Parallellt
har WTO-länder istället valt
regionala och bilaterala
vägar för att förbättra handelsrelationer och handel.
Intensiva förberedelser
pågår just nu inför ministermötet. Konferensen är
viktig för organisationens
trovärdighet och legitimitet. Ngozi Okonjo-Iweala
från Nigeria är sedan den
1 mars i år ny generaldirektör för WFO och bär
med sig ny energi och
hög ambition. Dr Okonjo-Iwela, som länge arbetat
med olika internationella
utvecklingsfrågor, har
bland annat sagt att WTO
måste leverera ett paket för
trygg livsmedelsförsörjning.
Ett sådant skulle för att

vara värt namnet behöva
inkludera såväl regler för
exportrestriktioner som ett
förhållningsätt till Indiens
krav på lagerhållning (med
inbäddat prisstöd) för just
livsmedelsförsörjning.
Mycket har också hänt
utanför själva handelssystemet. Bredden av hållbarhetsfrågor vid sidan av
ekonomi och handel har
intagit agendan på ett mer
påtagligt sätt. Fiskesubventioner är en sådan.
Jordbrukets avtal
Jordbruket är sedan Uruguayrundan en naturlig del av
WTOs diskussion. I samband med Uruguayrundan
antogs ett särskilt jordbruksavtal (Agreement on
Agriculture) och ett avtal
för sanitära och fytosanitära frågor.
Jordbruksavtalet
innefattar de tre delarna
marknadstillträde (tullar),
interna stöd och exportkonkurrens. För alla dessa
har medlemsländerna
åtagit sig att respektera
vissa högsta nivåer på tullar

Vad gäller för olika typer av interna stöd i WTO?
• Stöd som omfattas av
en begränsning av hur
mycket som får ges.
• Alla stöd kopplade till
produktionen (prisstöd,
andra stöd kopplade till
produktion, pris eller
produktionsfaktorer).

I EU t ex intervention,
samt återtag av frukt
och grönt

• Stöd som, under viss regler efter
överenskommelse mellan EU och
USA, undantas begränsning.
• Delvis produktionskoppling; krav
på produktion av vissa grödor t ex
ok, men måste vara kopplade till
produktionsbegränsning

I EU t ex stöd till
bomull, bananer samt
frivilligt koppade stöd (i
Sverige
nötdjursbidraget)

• Stöd undantagna från
åtagande.
• Stöd som inte är produktionseller handelsstörande.

I EU t ex
Gårdsstöd
Miljöersättning
FoU
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och stöd. När det gäller
exportstöd, som varit en
del av förhandlingen om
exportkonkurrens, enades
länderna vid ministerkonferensen i Nairobi 2015 om
att förbjuda alla former av
direkta exportstöd.
Jordbruksförhandlingen står denna gång inte i
centrum för ministermötet.
Men EU-kommissionen
har ett antal önskemål och
prioriteringar även på detta
område. Framförallt handlar det om att EU vill se ett
arbetsprogram för direkta
stöd, transparens och ett
undantag för leveranser
till FNs livsmedelsprogram
(WFP) när det gäller exportrestriktioner.
EU vill se ökad transparens i allmänhet kring
uppföljningen av redan
Forts på sida 4
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VM-Index: Fortsatt stigande internationella priser
LRFs världsmarknadsprisindex har stärkts
ytterligare under 2021
och ligger nu på alltime-high. Prisökningarna på diesel och gödning fortsätter också
stadigt uppåt. För vegetabilier, animalier och
djurfoder ligger priserna
idag högre än extremåren 2008 och 2011.
LRF-index fortsätter att stiga under hösten. Se Figur 1.
De senaste 12 månaderna
har LRF-index stigit med 22
procent. Animaliepriserna
fortsätter att stiga och har
nu stigit med 18 procent
jämfört med september
2020. Vegetabiliepriserna
stiger åter efter sommarens
korta uppbromsning och
är nu 30 procent högre än
förra året.
Historiskt höga priser på
vegetabilier
Under tredje kvartalet steg

sockerpriserna, spannmålspriserna samt priserna
på vegetabiliska oljor. Se
Figur 2. Spannmålspriserna ligger nu 24 procent
högre, vegetabiliska oljor
58 procent högre och
socker 50 procent högre
än september 2020. För
spannmål och vegetabiliska
oljor ligger priserna över
pristopparna 2008 och
2011, medan sockerpriset
fortfarande ligger under.
Sockerpriserna har
nu stigit sex månader i
rad med totalt med 27
procent mellan april och
september 2021. De senaste
månadernas prisökningar
beror på bland annat på
frost och torka i Brasilien
och därmed osäkerheter
kring Brasiliens kommande
skördar. Ökad produktion
av etanol till fordonsbränsle i Brasilien driver också
upp priserna. Emellertid
ser skördarna ut att bli bra
i andra exportländer, som

LRFs världsmarknadsprisindex har omarbetats och baseras från och
med 2014 på FAO1 Food Price Index och bygger på globala priser för
produktslagen kött, mejeri, spannmål, vegetabiliska oljor och socker.
För att belysa hur den internationella prisutvecklingen påverkar det
svenska jordbruket har indexet räknats om till svensk valuta. Vidare
vägs det slutliga indexet så att det motsvarar den svenska produktionens värdemässiga andelar. I LRFs index väger animalier tyngre medan spannmål och socker väger tyngre i FAOs index. Basår är 2010.

till exempel Indien, vilket
har en dämpande effekt på
prisutvecklingen.
Spannmålspriserna har
stigit under hösten och är i
september 6 procent dyrare
än i juli då priset föll något
till följd av att ny skörd
kom ut på marknaderna.
Under september steg
priserna främst på vete, ris
och havre medan majspriserna var oförändrade.
Begränsat exportutbud och
stor importefterfrågan i
pandemins spår driver upp
vetepriserna. Havrepriserna
stiger till följd av mindre
arealer och små skördar i
Nordamerika samt sämre
skördar än väntat i Ryssland

Figur 1. Vegetabilier. Prisindex 2014-2016 = 100

samtidigt som efterfrågan
är god.
Priserna på vegetabiliska
oljor som föll tillbaka i juni
har sedan dess stigit med
10 procent. Det är priserna
på palmolja och rapsolja
som leder prisuppgången
under hösten. För palmoljan finns en fortsatt oro
att man i Malaysia har brist
på gästarbetare i regionen.
Sojaolja och solrosoljor föll
däremot under september.
Stigande animaliepriser
LRFs animalieprisindex,
som är en sammanslagning
av köttindex och mejeriindex har, efter fallande
priser under i början av

Figur 2. Animalier. Prisindex 2014-2016 = 100
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Figur 4. Insatsvaror. Prisindex 2014-2016 = 100
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Marknaden
Världsmarknadspriser
Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen
Prisutveckling Chicago Board of Commerse
USD per ton
700

Världsmarknadspriser
I diagrammet illustreras
prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago.
Priserna gäller för kontrakt
med framtida leverans
inom 1-2 månader.
Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på
världsmarknaden även om
inte prisnivån är direkt
jämförbar med den europeiska.
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Noteringen för griskött avser den danska marknaden.

Genomsnittlig kurs		
2020
Sept 2021		

Aktuell kurs
26 okt 2021

9,20
10,49

8,27
10,06

8,35			
10,14			

2020, stigit med 18 procent
under årets första nio månader. Köttpriset steg med
26 procent och mejeripriserna steg med 11 procent.
Prisutvecklingen på kött
har dämpats under september. Se Figur 3. Samtidigt
steg priset på mejerivaror
något.
Under den senaste
månaden steg priserna
kraftigt på såväl smör som
skummjölkspulver medan
helmjölkspulver och ost
steg i mindre utsträckning.
De stora prisökningarna på
smör och skummjölkspulver beror på stor importefterfrågan och minskade
exportvolymer från främst
EU men också på att mjölkningssäsongen ännu inte
kommit i gång i Oceanien.
Den senaste månaden
steg priserna på lammkött

och nötkött till följd av
stark internationell efterfrågan och lågt exportutbud. Brist på slaktdjur på
södra halvklotet är en av
orsakerna. Samtidigt föll
priserna på fjäderfä och
griskött. Fortsatt svag och
fallande importefterfrågan
från Kina trycker ned de
internationella priserna på
griskött.
Svenska avräkningspriser i
september 2021.
Mjölkpriserna i Sverige
ligger på en fortsatt hög
nivå. Även nötkött och
griskött ligger kvar på höga
nivåer. Spannmålspriserna i
Sverige har följt med de internationella priserna och
har stigit under september
jämfört med sommarmånaderna.

Inhemsk marknad, vecka 43
Griskött, slaktad vikt, Danmark

DKK/kg		
8,40		

SEK/kg
11,29

Källa: Riksbanken, Danish Crown

Allt dyrare energi och
gödning
Det internationella dieselpriset har de senaste
12 månaderna stigit med
93 procent, vilket är en
återhämtning till samma
nivåer som före coronapandemin. Just nu befinner sig
stora delar av den globala
ekonomin i återstartsläge
med små lager och snabbt
ökande efterfrågan som
driver bränslepriserna
uppåt. Gödningspriserna
stiger också kraftigt till följd
av dyrare olja och naturgas.
Fortsatt stigande gödningspriser är att vänta eftersom
gödningsproducenter
stänger ned tillverkningen till följd av de kraftigt
stigande naturgaspriserna i
Europa.
De internationella
foderpriserna toppade i

maj på en historiskt hög
nivå men har sedan dess
sjunkit med 9 procent.
Foderpriserna ligger ändå
17 procent högre än för 12
månaders sedan.
De stigande priserna på
insatsvaror är ett fortsatt
stort orosmoment för svenska lantbrukare.
Jan Lorentzson
Jan.lorentzson@lrf.se
FAO = Food and Agriculture
Organization of the United
Nations
1
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Forts från sida 1
gjorda åtaganden. Många
WTO-länder brister i att
notifiera stöd och tullar
vilket EU med flera vill
ändra på.
Arbetsprogram
EU vill också se andra
länder reformera sin
jordbrukspolitik åt det
håll EU gjort och gå mot
mindre handelsstörande
jordbruksstöd. Ambitionen
från övriga varierar kraftigt.

Kommissionens förhoppning är att få tillstånd ett
arbetsprogram med fokus
på neddragning av handelsstörande direkta stöd.
När det gäller exportrestriktioner är undantag
för leveranser till WFP
högst prioriterat, men frågan här vill Kommissionen
se förtydliganden kring
reglerna för att notifiera
åtgärder som begränsarexporten. Det handlar om att
öka förutsägbarheten för

marknadens aktörer. Även
här är det många WTO-länder som tycker annorlunda
och flera tidigare försök att
strama upp WTO-regelverket kring exportrestriktioner har misslyckats.
I fråga om marknadstillträde ser EU inte
WTO-processen som det
viktigaste för närvarande.
Här har fokus istället varit
bilaterala handelsförhandlingar. Men att få till ökad
transparens i hur WTOs

medlemsländer rapporterar den tull som faktiskt
tillämpas (applied tariffs)
är en viktig fråga.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Läget i EUs bilaterala handelsavtal
EU-kommissionens
generaldirektorat för
jordbruk redogjorde på
ett möte med näringslivet och representanter
från det civila samhället
i förra veckan för läget i
olika handelsfrågor.
Kommissionens huvudfokus just nu är inställt på att
få redan ingångna avtal att
tillämpas på det sätt som
var tänkt så att syftet med
avtalen uppfylls. Här finns
att skruva på, inte minst
när det gäller tillämpning
av sanitära och fytosanitära regler och tekniska
handelshinder, som ibland
hindrar EUs export trots
ingångna frihandelsavtal.
Kommissionen framhåller också vikten av de bila-
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internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor. Normal utgivningsdag
är fredag, cirka 20 nummer per år.

terala avtal som förhandlats
fram genom åren. Man
ser att handelssiffrorna
förbättras mer inom ramen
för ingångna avtal. 2020
ökade handeln med 2,2
procent inom avtal medan
den utanför olika preferensarrangemang växte med 1
procent.
Pågående förhandlingar
har EU bland annat med
Nya Zeeland och Australien. Det är oklart när dessa
förhandlingar går i mål.
Det finns utmaningar i
båda dessa. Australien, som
ligger efter Nya Zeeland
förhandlingsmässigt,
bedöms löpa långt in på
2022. I inget av fallen har
förhandlarna kommit till
de för EU så kallat känsliga
produkterna (i dessa avtal

mejeriprodukter, nötkött,
får- och lammköttkött samt
socker).
En förhandling med
Chile är på väg att slutföras de närmaste veckorna
och bedöms mycket goda
exportmöjligheter för
europeiskt jordbruk och
livsmedelsindustri, till exempel för mejeriprodukter
(ost) och 200 GIs. EUs handelsförhandlingar ska numera vara ”new generation
agreements” och innefatta
hållbara livsmedelssystem,
djurvälfärd med mera. Avtalet med Chile tillhör den
nya generationen avtal.
För avtalet med länderna i den sydamerikanska
gemensamma marknaden
Mercosur håller den juridiska granskningen på att

Ansvarig utgivare och redaktör
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se
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slutföras. För att omhänderta den skepsis i fråga
om hållbarhet som finns i
EU-parlamentet och flera
medlemsländer beträffande avtalet för Kommissionen en dialog med Mercosur. Det är svårt att sia
om när Kommissionen kan
bedömas kunna ta avtalet
till rådet och parlamentet,
men kanske först andra
halvåret 2022.
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

