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. Verdenshandel
PARIS - Forud for WTO-forhandlingerne i Hong Kong i december bliver EU's
stoettepolitik nu alvorligt ramt af nye afsloeringer af, hvem det egentlig er,
der faar mest i landbrugsstoette, for ifoelge det franske nyhedsbureau AFP er
det slet ikke de smaa boender, pengene gaar til, saadan som det ellers ofte
haevdes i forsvaret for landbrugsstoetten.
I Storbritannien er den britiske dronning derimod en af dem, der tjener mest
paa stoetteordningen, og det goer hun i kraft af de mange store jordbesiddelser,
hun har, skriver bureauet.
Frankrig har ingen dronning, men landet har til gengaeld nogle andre meget
store jordbesiddere, og ifoelge en forsker ved instituttet for politiske studier
i Paris, Pierre Boulanger, faar de en langt stoerre del af landbrugsstoetten end
de mange smaaboender goer.
Frankrigs 2530 stoerste landbrug, som udgoer mindre end en pct. af det
samlede antal franske landbrug, faar saaledes mere i stoette end de 182.270
husmandsbrug, som tilsammen daekker 40 pct. af al landbrugsjord i landet.
Pierre Boulanger medgiver dog, at han ikke har vaeret i stand til at
fremskaffe de praecise tal, men han forklarer ogsaa hvorfor: De franske
landbrugsmyndigheder har ganske enkelt ikke villet udlevere tallene.
Med til regnestykke hoerer imidlertid, at Frankrig er det land, der modtager
mest i landbrugsstoette fra EU, og i 2004 blev det til mere end 70 mia. kr.,
svarende til 22,1 pct. af den samlede stoetteordning, CAP.
Frankrig har afvist enhver nedskaering i landbrugsstoetten, men forud for
WTO-forhandlingerne er baade Frankrig og EU under skarp beskydning fra navnlig
USA, som kraever landbrugsstoetten afviklet.
peter.rosendahl@wanadoo.fr
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