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Varifrån får EU sina pengar och hur används de?

Varifrån får EU sina pengar?

EU finansieras med bidrag från sina medlemsstater. Varje land betalar 0,73 procent av sin
Bruttonationalinkomst (BNI) och en procentandel av mervärdesskatten eller momsen till EU:s budget.
Dessutom får EU en del intäkter från tullavgifter.

På 1980-talet klagade Storbritannien över EU-avgifterna och lyckades under statsministern Margareth
Thatcher förhandla billigare medlemsavgifter för Storbritannien. Ett av argumenten var att det
brittiska jordbruket fick mindre EU-bidrag i jämförelse med t.ex. Frankrike. Därför tyckte man i
Storbritannien att landet gick för mycket på minus av medlemskapet. Därför har Storbritannien sedan
1980-talet haft lite billigare medlemsavgifter än andra medlemsländer.

Tyskland, Storbritannien och Frankrike var de tre största nettobetalarna år 2012 inom unionen, alltså de
gick mest på förlust av medlemskapet. Polen, Portugal och Grekland var de tre största
nettomottagarna samma år. De gick mest på plus i fråga om vad de betalar till unionen och vad de får
tillbaka i olika bidrag.

Frankrike får största andelen av EU:s jordbruksstöd. Detta har väckt missnöje bland andra EU-
medlemsländer. På bilden ser man en bondgård med gäss i Verdun i norra Frankrike. Franska jordbruket
producerar t.ex. gåslever (foie gras) som är en lyxprodukt och som är eftertraktat utomlands. (Bildkälla:
Seppo Nykänen/ YLE.)
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Jordbrukets betydelse i EU

Ca 40 procent av EU:s budget går till jordbruket. När EU:s föregångare Europeiska ekonomiska
gemenskapen (EEG) skapades på 1950-talet fanns det risker för underproduktion av matvaror och därför
blev en av gemenskapens uppgifter att se till att maten räckte till för en växande befolkning. Dessutom
försökte man understöda medlemsländernas inhemska jordbruk genom att ha tullar på utomstående
länders produkter. Därför understödde man starkt jordbruket.

På 1970- och 1980-talen gick ungefär hälften av EG:s budget till jordbruksstöd och andra ändamål som
stödde landsbygden och jordbruket. I dag är andelen mindre men det finns en ganska stor
överproduktion av jordbruksprodukter inom EU. En del av överloppsvarorna exporteras till länder som
finns utanför EU-området.

I dag är det Frankrike som får största delen av EU:s jordbruksstöd i absoluta siffror (totalt). Relativt
sett (i förhållande till BNP och befolkning) är det Grekland och Ungern som får största
jordbruksbidragen. En del människor anser att jordbruksandelen av EU-budgeten är för stor och att man
borde minska på jordbruksbidragen.

EU har också satsat på att kvalitetsstämpla olika jordbruksprodukter, t.ex. Parmesanost. Med
kvalitetsstämplingarna vill man öka jordbruksprodukternas konkurrenskraft, både inom EU-marknaden
men även utanför EU-området och se till att namnet inte missbrukas.

Därför kan inte vem som helst kalla sina salladsostar för fetaost, utan endast grekiska producenter efter
att EU beviljade ett namnskydd för den grekiska fetaosten. Tidigare gjorde man salladsost med namnet
feta även i Finland, men det ersattes av ”salladsost”.

Inom fiske har EU försökt begränsa överfiske inom sina gränser, eftersom flera fiskarters antal i Europa
och i världen minskat.

Konkurrens och monopolföretagens framtid

EU satsar framförallt på små- och medelstora företag och försöker åtminstone enligt sina egna riktlinjer
stöda konkurrensen inom unionen. I och med att man stöder konkurrensen försöker man se till att
konsumenterna (alltså de som köper varor och tjänster) ska få köpa för ett rättvist pris och att priserna
hålls nere. Den Europeiska kommissionen har t.ex. anklagat storföretaget Microsoft för att klumpa flera
olika varor i ett paket, vilket enligt kommissionen har tvingat konsumenterna att köpa varan för ett
oskäligt högt pris.

EU har därför försökt minska andelen monopolföretag. Ett monopolföretag har hela marknaden inom
en bransch, t.ex. VR inom järnvägstrafiken och Alko inom alkoholförsäljningen i Finland. EU strävar efter
att öka konkurrensen och släppa andra företag på marknaderna, fastän vissa monopolbolag är
accepterade.

I Finland har penningspels- och tippningsmonopolbolagen Veikkaus, Ray och Fintoto utsatts för kritik av
Europeiska kommissionen. Kommissionen ansåg år 2006 att den finska lagstiftningen inte hade goda
riktlinjer för tippningstjänster och penningspel. År 2013 meddelade kommissionen trots allt att den
accepterar de finska spelmonopolen. Tanken med spelmonopolet har varit att från statens sida
kontrollera dessa för medborgarna potentiellt beroendeframkallande aktiviteter. En del av intäkterna
från spelbolagen går till välgörenhet.



3

ARBETSBLAD
Europeiska komissionen har också nyligen (2013) kommit med ett förslag om att öka konkurrensen på
de europeiska järnvägarna. Därför har finska VR:s monopolställning ifrågasatts, men persontrafiken
kommer att fortsätta inom statliga bolaget VR troligtvis till år 2024 enligt finska
kommunikationsministeriets senaste beslut.

Finska tågpassagerarföreningen lämnade trots allt in en klagan till Europeiska kommissionen och
klagade över VR:s monopolställning samtidigt som staten beslöt att skjuta upp privatiseringen till år
2024.

I Storbritannien privatiserade man järnvägsnätverket år 1993, vilket ledde till att det finns över 90 bolag
som sköter järnvägstrafiken. Det har inte varit ett lyckat experiment i och med att det är för många
företag, vilket leder till osmidig trafik och många tågförseningar.

I Sverige har man delvis privatiserat järnvägstrafiken, men Statens Järnvägar ägs av staten och bolaget
sköter en stor del av järnvägstrafiken. Det var det mer lyckade svenska exemplet som fick
Storbritanniens regering att genomföra privatiseringen, men i det brittiska experimentet gick man för
långt.

Då EU föreslog att t.ex. Finland borde avskaffa tågmonopolet använde man den svenska modellen som
ett lyckat exempel. I Finland planerar man att en del av trafiken skulle skötas av andra bolag än VR i
framtiden. Då skulle de längre sträckorna troligen skötas av det statliga bolaget VR, medan kortare och
mindre trafikerade avsnitt kunde skötas av andra bolag.

Alkoholmonopolet i Finland (Alko) och i Sverige (Systembolaget) har sin grund i tanken att alkoholen är
skadlig för folkhälsan och att staten måste ha kontroll över försäljningen och priserna för att kunna
övervaka alkoholkonsumtionen. I Danmark har man en liberalare attityd gentemot alkoholkonsumtionen
på samma sätt som i Kontinentaleuropa och där är alkoholförsäljningen friare. Norge (som inte är ett
EU-land) har också statligt alkoholmonopol med ett bolag som heter Vinmonopolet. De nordiska
alkoholmonopolen fick fortsätta sin verksamhet då Finland och Sverige gick med i EU, fastän de inte
följer de europeiska principerna om fri konkurrens. EU har ännu inte krävt att alkoholförsäljningen borde
privatiseras eller konkurrenssättas i Norden.

Fri handel och globalisering

I princip försöker EU tala för fri handel och konkurrens. Å andra sidan är EU en komplicerad helhet, där
olika intressegrupper vill bevaka sina egna intressen och undvika ökad konkurrens från andra håll. För att
bevaka sina intressen sysslar olika grupper med så kallad lobbyverksamhet. Att ”lobba” betyder att
man försöker påverka beslutsfattarna.

T.ex. franska jordbrukarna med sina subsidier och brittiska regeringen med sina billigare EU-
medlemsavgifter har varit skickliga på att lobba EU för att få sina egna intressen förverkligade i
beslutsfattandet och lagstiftningen.

Ur ett globalt perspektiv vore det bra för u-länderna att få fritt handla med sina varor på EU-
marknaderna vilket skulle öka välfärden i dessa länder, men på grund av tullar och andra restriktioner
och lobbyverksamhet blir det dyrare och svårare för dem att sälja sina varor till EU. Många EU-
medborgare vill heller inte ha produkter från övriga världen inom EU, eftersom det ökar konkurrensen
på de egna produkterna och tjänsterna, varmed många är rädda att konkurrensen på inhemska
produkter och tjänster ökar och att inhemska arbetsplatser försvinner.
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Det finns också restriktioner på hur människor får flytta till EU och arbeta inom området. Rörligheten
inom unionen för dess medborgare är stor för dem som vill bo eller jobba i ett annat EU-land, men att
komma utifrån till den Europeiska unionen är mycket svårare.

Enligt EU:s officiella uttalanden strävar man efter en rättvisare värld och fri handel. Dessutom försöker
man också beakta miljöaspekter och etiska regler inom handeln.

Många kritiker har menat att det vore bra om en stor del av livsmedelsprodukterna skulle produceras i
andra länder, t.ex. Brasilien, men på grund av tullar och restriktioner som EU och USA har för att skydda
t.ex. sina egna jordbrukare och deras näringar har gjort att det i praktiken existerar tullar som skyddar
de egna marknaderna och ger inkomster.

Just nu (2014) förhandlar man också om ett frihandelsavtal mellan USA och EU, vilket skulle öka utbytet
och handeln mellan dessa två parter. Många EU-medborgare är också skeptiska och oroliga att
amerikanska företag kommer till Europa och konkurrerar ut våra europeiska bolag.

I stora drag blev EU-produkter billigare då Finland gick med i EU, men varor som kom från länder som
var utanför EU blev inte billigare. Finska butiker fick billiga spanska tomater, men bananerna som
kommer huvudsakligen från Latinamerika blev inte det. Å ena sidan får konsumenterna (alltså köparna)
billigare matvaror, men samtidigt ökar konkurrensen för t.ex. finska gurkor och tomater som är lite
dyrare än de spanska EU-gurkorna och -tomaterna. För finska livsmedelsbranschen innebär EU att det
kommer mat från Europa som gynnar de finska konsumenterna (priserna sjunker) men som konkurrerar
med de finska yrkesfiskarnas och tomatodlarnas produkter. Många vill också köpa de inhemska
produkterna för att stöda det finska jordbruket, fastän de finska grönsakerna är lite dyrare.

Konkurrensen gäller även andra branscher än livsmedelsbranschen. Ur ett globalt perspektiv är det de
komparativa fördelarna som spelar en stor roll, alltså att var och en producerar den varan och tjänsten
de är bäst på (och där det är kostnadseffektivast, alltså billigast att producera) och sedan säljer man det
i ett fritt utbyte. Det är t.ex. ingen vits att odla tobak i Finland på grund av ogynnsamma förhållanden,
men däremot har vårt land länge producerat mycket papper och haft en stor skogsindustri för export på
grund av att här finns råvaror och goda förutsättningar för det. Dessvärre ser det dåligt ut för
pappersindustrin (p.g.a. av digitaliseringen) och Nokia och därför borde Finland hitta nya
exportmarknader. Spelbolag som Supercell och Rovio räcker inte till.1

De komparativa fördelarna, fria handeln och utbytet ökar den totala välfärden för de länder som är med
i utbytet. Detta leder till globalisering, alltså en ökad internationell handel. Fastän globaliseringen leder
till större välfärd totalt sett är det många som kritiserat den, eftersom flera jobb försvinner till andra
regioner i och med att det blir ekonomiskt lönsammare att producera någon annanstans, t.ex. i Kina. De
som vill skydda det egna landets näringar för konkurrens kallas för protektionister.

I västvärlden och EU har inkomstklyftorna mellan fattiga och rika ökat, men globalt sett och i u-länderna
har inkomstklyftorna och fattigdomen minskat och välfärden ökat. Globaliseringen leder också i vissa fall
till ökade utsläpp och miljöproblem på grund av industri och transporter, vilket är en av de stora
utmaningarna som EU måste ta itu med. Exempelvis fångar man fisk i Europa som sedan transporteras

1 Ekonomiprofessor Vesa Kanniainen vid Helsingfors universitet påpekade att spelbolagen inte är tillräckliga för exporten.
Dessutom menar han att pappersindustrin knappast växer p.g.a. digitaliseringen och att det går dåligt för Nokia. Därför skulle det
behövas nya finska exportdrivande branscher. (Helsingfors universitet 2014.)
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till Kina för att packas. Sedan transporteras den packade fisken tillbaka till europeiska matbutiker. Ur
kostnadssynvinkel är det lönsamt, men för miljön är det belastande att transportera produkterna av och
an.

Uppgifter

1. Varifrån får EU sina pengar?
2. Är det rättvist att Storbritannien har lyckats förhandla billigare medlemsavgifter? Motivera.

(Diskutera i par eller små grupper.)
3. Varför kvalitetsstämplar EU t.ex. olika livsmedelsprodukter?
4. Vad innebär monopol? På vilket sett har EU satt käppar i hjulen för vissa monopolföretag?
5. Tycker du att järnvägstrafiken ska privatiseras eller behållas inom ett statligt monopolbolag?

Motivera. (Diskutera i par eller i små grupper.)
6. På vilket sätt har EU främjat trafiken mellan de europeiska länderna?
7. Vad är lobbyverksamhet?
8. Varför stöder EU konkurrensen samt små- och medelstora företag men är emot monopol?
9. Vad betyder ”komparativa fördelar”?
10. Vilka utmaningar har EU:s ekonomi i dag och i framtiden?
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