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1. Johdanto

euroopan unionin budjetti nostattaa suuria 
tunteita. Ne ovat kenties eniten pinnassa, kun 
neuvotellaan eu:n budjettikehyksistä. sen tar
koituksena on sopia budjetin koosta, rahoi
tustavoista sekä karkeasti siitä, mihin rahaa 
kohdennetaan. Budjettikehyksillä määritellään 
eu:n budjetin tulo ja menopuolen rakenne 
seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. kehyksillä on 
suuri merkitys myös eu:n politiikkojen kan
nalta.

Budjettikehyksiä alettiin laatia unionin 
1980luvun kassakriisin vuoksi. siihen asti tu
loista ja menoista oli päätetty vuosittain. kes
keisenä pontimena kehyksille oli isonBritan
nian haluttomuus maksaa omaa maksuosuut
taan, koska se ei hyötynyt eu:n maatalouspo
litiikasta samalla tavalla kuin muut maat. ke
hysten syntyyn vaikutti myös eu:n laajenemi

nen vuonna 1986. Vuonna 1988 syntyi niin 
sanottu delors i paketti, jossa luotiin kohee
siorahastot. Niillä suunnattiin tukea eu:n tuol
loin neljälle köyhimmälle maalle kreikalle, 
Portugalille, espanjalle ja irlannille.

kehyksillä määritellään myös se, kuinka 
suuri eu:n budjetti suurimmillaan voi olla suh
teessa eu:n bruttokansantuloon (Bktl) (aiem
min bruttokansantuotteeseen (Bkt)). iberian 
laajennuksen jälkeen budjettikattoa nostettiin 
1,1 prosentista suhteessa eu:n Bkt:hen 1,27 
prosenttiin. itälaajenemisen yhteydessä budjet
tikattoa on pyritty alentamaan. se on nykyisin 
1,24 prosenttia suhteessa eu:n bruttokansan
tuloon, mutta useat maat haluaisivat alentaa 
sitä. käytännössä unionin budjetin loppusum
ma on viime vuosina ollut noin 1,1 prosenttia 
suhteessa Bktl:ään.

tässä artikkelissa arvioidaan eu:n budjetin 
tulo ja menopuolen rakennetta ja tuoreimman 
budjettikehyksen tuomaa muutosta. lopuksi 
arvioidaan nykyrakenteen järkevyyttä ja tule
vaisuutta.

* �uokattu versio esitel��st� Kansantaloudellisessa Yh�
dist�ksess� 9.2.2006. Kiit�n Pentti Pikkaraista ja Kirsi Wid�
��réni� ko��enteista, jotka �aransivat teksti� huo�atta�
vasti.
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2. EU:n budjetin rahoitus ja sen
kehitys1

eu:n budjetin rahoitus perustuu niin sanottui
hin omiin resursseihin. Ne koostuvat jäsenmai
den keräämistä tullituloista unionin ulkorajalla, 
maatalousmaksusta, arvonlisäveropohjaan pe
rustuvasta maksuosuudesta ja tulotasoperustei
sesta maksusta. Viimeksi mainitun niin sanotun 
neljännen resurssin tarkoituksena on tasapai
nottaa eu:n budjetti. Nykyään se on merkittä
vin rahoituserä. omat resurssit ovat ikään kuin 
jäsenmaiden unionille maksamia veroja tuon
nille, kulutukselle ja tuloille. eu ei voi ottaa 
lainaa.

omien resurssien keskinäinen painotus on 
ajan myötä hieman muuttunut. Vielä 1960lu
vulla, kun eu:n budjetti oli hyvin pieni, eu:n 
ulkorajojen tullitulot ja maatalousmaksu riitti
vät rahoittamaan koko budjetin. lähinnä maa
talouspolitiikan menoista johtunut eu:n bud
jetin nopea kasvu 1970luvulla edellytti uusia 
omia resursseja. tällaiseksi muodostui vuonna 
1970 tehty päätös kerätä prosentti jäsenmaiden 
arvonlisäveropohjasta eu:n yhteiseen kassaan. 
alVmaksua alettiin kerätä vuonna 1979. se oli 
merkittävin rahoituserä 1990luvun loppupuo
lelle asti.

Vuonna 1988 luotiin neljäs resurssi, joka on 
jäsenmaiden tulotasoon perustuva maksu. se 
on tietty osuus jäsenmaiden bruttokansantulos
ta. osuus vaihtelee vuosittain, koska neljännen 
resurssin alkuperäisenä tarkoituksena oli tasa
painottaa eu:n budjetti. se on muodostunut 
merkittävimmäksi rahoituseräksi, koska arvon
lisäveropohjaan perustuvaa maksua on pienen
netty huomattavasti. tämä kehitys jatkuu, kos

ka alVpohjaan perustuvaa maksua pienenne
tään edelleen vuonna 2007. taulukossa 1 on 
esitetty eu:n budjetin rahoituksessa tapahtu
neet muutokset ja lisäykset ja kuviossa 1 eri 
resurssien osuudet budjetin rahoituksesta vuo
sina 1971–2001.

eu:n budjetin rahoitusta on noin 20 vuo
den ajan säädelty niin sanotuilla rahoituske
hyksillä. Niiden tarkoituksena on arvioida 
unionin budjetin euromääräinen suuruus seit
semäksi vuodeksi kerrallaan. edellisen kerran 
vuosien 2000–2006 kehyksistä päätettiin vuon
na 1998 agenda 2000:na tunnetun maatalous
politiikan uudistuksen yhteydessä.

euroopan unionin budjetin rahoituskehyk
set syntyivät 1980luvun puolivälin rahoitus
kriisissä, jonka kulminaatiopisteenä oli Fontai�
nebleaun ko��ro�issi vuonna 1984. se seurasi 
jälkimaininkina vuoden 1979 euhuippuko
koukselle, jossa silloinen isonBritannian pää
ministeri Margaret thatcher löi käsilaukkunsa 
pöytään huutaen: ”I want �� �one�”.

syynä thatcherin purkaukseen oli isonBri
tannian asema budjetin suurimpana nettomak
sajana koko sen siihenastisen jäsenyyden aika
na. Huono budjettiasema oli seurausta siitä, 
että budjetin painottuminen maatalouden tu
kemiseen ei hyödyttänyt Britanniaa yhtä paljon 
kuin esimerkiksi ranskaa. tätä taustaa vasten 
isoBritannia ei myöskään sulattanut alV
maksua, jota oli juuri alettu kerätä.

syntyi Britanniaa koskeva erikoissääntö, the 
UK rebate, jolla isonBritannian rahoitusosuut
ta eu:n budjettiin pienennettiin. tämä kom
pensoitiin kasvattamalla muiden jäsenmaiden 
maksurasitusta. isonBritannian saama poik
keus budjettimaksuille on yksi budjettikehys
neuvottelujen kiistanaihe.

rahoituskriisin ratkaisu johti myös pidem
män aikavälin rahoituskehysten laadintaan. 

1 Perusesit�s EU�n budjetin rahoituksen ja �enojen kehi�
t�ksest�, ks. ���s Baldwin ja W��losz (2006).
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�aulukko 1. EU�n budjetin rahoituksessa ta�ahtuneet �erkitt�vi���t �uutokset

Muutoksen kohde ajankohta Muutos

alVmaksu 1970 Määriteltiin 1 %:ksi alVpohjasta. alettiin kerätä 1979.
alVmaksu 1985 Nostettiin 1,4 %:iin alVpohjasta
isonBritannian maksu 1985 Pudotti isonBritannian maksuosuutta noin 
helpotus (ns. uk rebate) kolmanneksella
Budjettikatto 1988 Nostettiin 1,1:stä 1,2 %:iin suhteessa eu:n kansantuloon 

vuodesta 1992 alkaen
Budjettikatto 1994 Nostettiin 1,27 %:iin suhteessa eu:n kansantuloon 

vuoteen 1999 mennessä
alVmaksu 1994 laskettiin asteittain 1,0 %:iin suhteessa alVpohjaan 

vuoteen 1999 mennessä. lisäksi maksun määräytymisessä 
käytettävän alVpohjan ylärajaksi säädettiin 50 % 
suhteessa kansantuloon aiemman 55 %:n sijaan.

alVmaksu 2000 laskettiin 0,75 %:iin alVpohjasta 2002 ja edelleen 
0,50 %:iin 2004

isonBritannian maksu 2000 itävalta, ruotsi, Hollanti ja saksa saivat alennuksen 
helpotus isonBritannian maksuosuuspienennyksen rahoituksessa
Budjettikatto 2000 alennettiin 1,24 %:iin eu:n kansantulosta
alVmaksu 2007 lasketaan 0,3 %:iin eu:n kansantulosta2

Kuvio 1. EU�n budjetin rahoitus 1971–2001

lähde: http://ec.europa.eu/budget/publications/budget_in_fig_en.htm

2 Vuosina 2007–2013 se on kuitenkin Itävallalle 0,225 %, Saksalle 0,15 % sekä Hollannille ja Ruotsille 0,10 %.
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Niitä on laadittu tähän asti neljästi vuosille 
1988–1994, 1994–2000, 2000–2006 ja 2007–
2013.

Neuvottelut vuosien 2007–2013 kehyksistä 
aloitettiin vuonna 2004 ja jäsenmaat pääsivät 
niistä sopuun joulukuussa 2005. jäsenmaiden 
sopima kompromissi pyrki supistamaan eu:n 
budjettia pudottamalla kuluvan kehysjakson 
budjetin sitoumusten ylärajan 1,14 prosentista 
yhteen prosenttiin suhteessa eu:n bruttokan
santuloon vuoteen 2013 mennessä.

rahoituskehysten hyväksyntä edellyttää 
kuitenkin myös euroopan parlamentin ja ko
mission hyväksynnän.3 euroopan parlamentti 
hylkäsi jäsenmaiden aikaansaaman sovun tam
mikuussa 2006. kiista parlamentin ja jäsenmai
den välillä aiheutui siitä, että parlamentti vaati 
omassa kannanotossaan 12 miljardin euron li
säystä sitoumuksiin vuosille 2007–2013.

lähes koko kevään kestäneiden neuvotte
lujen jälkeen sitoumuksiin tehtiin kosmeettisia 
muutoksia. Ne laskevat 1,01 prosenttiin eu:n 
kansantulosta vuoteen 2013 mennessä. si
toumusten määrä kasvoi neljällä miljardilla 
eurolla koko periodilla vuoden 2004 hinnoin. 
lisäys suunnattiin pääasiassa tutkimus ja ke
hitystoimintaan, euroopan laajuisiin verkkoi
hin ja kansalaisten turvallisuutta koskevaan 
erään. sitoumusten yhteissumma koko perio
dilla on 864 miljardia euroa vuoden 2004 hin
noin. keskimäärin sitoumukset ovat 1,045 pro
senttia eu:n kansantulosta. eu:n budjetin 
katto jätettiin edelleen 1,24 prosenttiin eu:n 
kansantulosta. sitoumusten ja varsinaisen bud
jettikaton väliin siis luotiin nykyistä suurempi 
marginaali.

3. EU:n budjetin menot ja
niiden kehitys

Vaikka eu:n budjetti oli unionin alkuvuosina 
pieni, sen institutionaalinen rakenne löytyy pit
kälti jo rooman sopimuksesta (ks. Blankart ja 
kirchner 2004). sopimuksen artikla 404 perus
taa maatalouden ohjaus ja takuurahaston, joka 
toimi pohjana myöhemmin käynnistyneelle yh
teiselle maatalouspolitiikalle. artikla 1235 puo
lestaan loi euroopan sosiaalirahaston, joka 
toimi pohjana rakennerahastoille ja eu:n alue
politiikalle. Näiden rahastojen tarkoituksena 
oli tasoittaa yhteismarkkinoiden hyötyjä jäsen
maiden välillä.

erityisesti ajateltiin, että yhteismarkkinat 
hyödyttävät teollisuuden korkean osuuden 
omaavaa saksaa, mutta ei niinkään maatalous
valtaista ranskaa. italian argumentti sosiaalira
hastolle oli tuki maan rakennemuutokselle 
maatalousvaltaisesta teollistuneeksi maaksi. 
toinen jakolinja eeCmaiden välillä oli talouk
sien avoimuus. saksa ja erityisesti Benelux
maat olivat suhteellisen alhaisten kaupan estei
den (tullien) maita, ranska ja italia puolestaan 
korkeiden tullitasojen maita (ks. tarkemmin 
sapir 1992). ranska ja italia pelkäsivät, että 
tiivistyvä integraatio johtaa kasvavaan diver
genssiin jäsenmaiden välillä ja näin ne halusivat 
institutionalisoida tulonjakovälineet rooman 
sopimukseen. syynä tähän pidettiin ulkomaan
kaupan nopeaa sopeutumiskykyä ja maatalou
den sekä työmarkkinoiden hidasta sopeutumis
kykyä. ranska oli eeC:n maatalousvaltaisin 
maa ja italiassa työmarkkinoiden rakennemuu
tosta pidettiin syynä mahdollisiin tappioihin 

3 Niin sanottu instituutioiden välinen sopimus.

4 Amsterdamin sopimuksesta lähtien artikla 34.

5 Amsterdamin sopimuksesta lähtien artikla 146.
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(Blankart ja kirchner 2004). divergenssi vs. 
konvergenssi keskustelu on uuden talousmaan
tieteen myötä edelleen ajankohtainen teema 
taloudellisen integraation yhteydessä.

Nykyisin noin 80 prosenttia menoista koh
distetaan eu:n maatalouspolitiikkaan ja raken
nerahastoihin. loppu käytetään ulkosuhteisiin, 
tutkimus ja kehitystoimintaan sekä hallin
toon.

kuviossa 2 on esitetty eu:n budjetin meno
jen jakauman kehitys vuodesta 1975 nykypäi
vään. siitä huomataan, että vaikka maatalous
politiikan ja rakennerahastojen menojen yh
teenlaskettu osuus on säilynyt käytännössä 
vakiona, niiden keskinäinen jakauma on muut
tunut tasaisesti 1970luvulta alkaen. Muutos 
kiihtyi 1980luvun lopulla, kun espanja ja Por
tugali liittyivät eYjäseniksi.

euroopan integraation alkuvuosina maata
lousbudjetin osuus oli ylivoimaisesti suurin. 
Maatalouspolitiikasta päätettiin ministerineu
vostossa, mutta sosiaalirahastojen säännöt oli 
kirjattu rooman sopimukseen. kukin maa 
maksoi tietyn ennalta määritellyn prosentti
osuuden rahastojen ennalta kiinnitetyistä me
noista. Näillä kontribuutioilla katettiin 50 pro
senttia sosiaali, rakenne tai aluepoliittisista 
ohjelmista jäsenmaissa. jokainen ohjelma edel
lytti kaikkien jäsenmaiden tuen, mikä ymmär
rettävästi piti sosiaalirahaston koon pienenä 
(Blankart ja kirchner 2004).

Maatalouspolitiikka sen sijaan perustui po
liittiseen päätöksentekoon. jaettava kakku ei 
ollut kiinteä, vaan myös siitä päätettiin erik
seen. Maatalouspolitiikan päätöksenteossa piti 
siirtyä määräenemmistön käyttöön vuoden 
1966 alusta. tämä olisi todennäköisesti estänyt 
ranskaa viemästä läpi sille tärkeän maatalous
politiikan laajentamista. ranska jättäytyi pois 
eeC:n kokouksista syksyllä 1965 ja sai niin sa

notun Luxe�bur��in ko��ro�issin kautta käy
tännössä kumottua määräenemmistön käytön. 
samalla se osoitti uskottavasti, että on valmis 
eroamaan eeC:stä. Vastaavaa uskottavaa uh
kaa ei vapaakauppaorientoituneilla mailla ollut. 
Näin ollen ranska sai helpommin tahtonsa 
läpi. tämä kasvatti maatalousmenojen osuutta 
(Blankart ja kirchner 2004).

isonBritannian jäsenyys ja sisämarkkinaoh
jelma muuttivat asetelmaa, mikä näkyy budje
tin menojen rakenteen muutoksena 1980luvul
la. eu:n budjetin rahoitus muuttui, kun käyt
töön otettiin niin sanotut omat resurssit. Bud
jetti rahoitettiin vuodesta 1970 alkaen eeC:n 
ulkorajojen tullituloilla ja jäsenmaiden arvon
lisäveropohjaan perustuvalla maksulla. tämä 
poisti tarpeen rahoittaa sosiaalirahaston meno
ja kiinteillä prosenttiosuuksilla.

isonBritannian ja myöhemmin erityisesti 
kreikan, Portugalin ja espanjan jäsenyydellä 
oli myös suuri merkitys. omat resurssit olivat 
isolleBritannialle epäedulliset. Niistä päätet
tiin kolme vuotta ennen isonBritannian jäse
nyyttä, kun sen jäsenyys alkoi näyttää varmalta 
ranskan presidentin Charles de Gaullen jäätyä 
eläkkeelle. isoBritannia kykeni kuitenkin uh
kaamaan eY:tä erolla järjestämällä kansanää
nestyksen jäsenyydestään vuonna 1975 jo liityt
tyään jäseneksi. Negatiivinen tulos olisi ollut 
eY:n tulevaisuudelle haitaksi, kun se muuten
kin paini euroskleroosin paineessa. isoBritan
nia ei hyötynyt maatalouspolitiikasta, koska sen 
oma tuotanto oli varsin pieni. samalla sen ke
räämät ulkotullit olivat suhteellisen suuret, jo
ten isostaBritanniasta tuli merkittävä netto
maksaja. kuten edellä on todettu, tämä johti 
isonBritannian maksuosuuden alennukseen ja 
samalla paineeseen supistaa maatalouspolitii
kan menoja.

kreikan, Portugalin ja espanjan jäsenyys 
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vuosina 1981 ja 1986 nosti jälleen esille kysy
myksen tiivistyvän integraation voittajista ja 
häviäjistä. Vanhat eYmaat olivat valmiita kom
pensoimaan sisämarkkinoiden mahdolliset 
haittavaikutukset uusille jäsenmaille populis
min ja kommunismin pelossa. tuoreet demo
kratiat oli varta vasten sidottu eY:hyn pitkäl
listen neuvottelujen tuloksena. tämän seurauk
sena rakennerahastot kasvoivat merkittävästi. 
lisäksi perustettiin uusille jäsenmaille sekä ir
lannille kohdistettu koheesiorahasto vuonna 
1992. Nyt päätetty budjettikehys kasvatti ko
heesiorahaston osuutta (ks. kuvio 2) ja muutti 
sen luonnetta, koska sen tukea voi saada mikä 
tahansa kriteerit täyttävä jäsenmaa.6

sisämarkkinaohjelmasta voidaan katsoa kum
puavan myös seuraava vaihe eu:n budjetin 
menojen kehityksessä. ohjelmaan liittyen mää
räenemmistöpäätösten merkitys nousi huomat
tavasti, koska sisämarkkinalainsäädännöstä 
päätettiin määräenemmistöllä. usein tämä on 
tulkittu luxemburgin kompromissin päättymi
seksi. Määräenemmistöllä tehtävät päätökset 
nostavat maiden vaikutusvallan aivan uuteen 
asemaan, koska yksikään yksittäinen maa ei voi 
estää päätöksiä. tämän vuoksi on todennäköis
tä, että päätöksenteko kokonaisuutena perus
tuu äärimmäisen monimutkaisiin lehmänkaup
poihin.

4. Budjettikehys 2007–2013:
muuttuiko mikään?

Yleislinjaltaan eu:n sovittu budjettikehys ei 
muuta asioita juuri lainkaan. Maatalouspolitii

lähde: http://ec.europa.eu/budget/publications/budget_in_fig_en.htm.

Kuvio 2. EU�n budjetin �enojen rakenne 196�–2006

6 Maa voi saada koheesiorahaston tukea, jos sen ostovoi-
makorjattu tulotaso on alle 90 prosenttia EU25:n ostovoi-
makorjatusta tulotasosta.



388

K�K 3 / 2006

kan ja rakennerahastojen yhteenlaskettu osuus 
on 79 prosenttia. tämä siitäkin huolimatta, että 
suhteellisesti lissabonin tavoitteita palveleva 
’kilpailukykyä, kasvua ja työllisyyttä’ tukeva 
sekä ’kansalaisten turvallisuutta, vapautta ja 
oikeuksia’ koskevat erät kasvavat eniten: edel
linen 69 prosenttia ja jälkimmäinen peräti 78 
prosenttia. Ne ovat kuitenkin olleet edellisessä 
budjettikehyksessä euromääräisesti niin pieniä, 
että rakenne ja koheesiorahastojen 21 prosen
tin kasvu riittää pitämään niiden suhteellisen 
osuuden käytännössä ennallaan. rakenne ja 
koheesiorahastojen kasvun toisena puolena on 
maatalouspolitiikan menojen leikkaus (ks. ku
vio 3). osin tähän liittyvänä yksityiskohtana 
voidaan pitää isonBritannian maksuosuus
alennuksen pienentymistä.

Yksi merkittävä piirre uudessa budjettike
hyksessä on, että siihen sisältyvien sitoumusten 
määrä suhteessa eu:n kansantuloon laskee. 

tämä siitäkin huolimatta, että uudet jäsenmaat 
ovat tulotasoltaan huomattavasti vanhoja jäsen
maita köyhempiä. koheesiorahastot ulottuvat 
nyt laajemmalle maajoukolle7, mutta koheesio
tukien ylärajaa säädellään maan tulotason mu
kaan. rakennerahastoissa keskeisenä element
tinä säilyy niin sanottu 75 prosentin sääntö, 
jonka mukaan alueet, joiden tulotaso alittaa 75 
prosentin tason eu25:n keskiarvosta. kohee
siorahastojen tuki kasvaa suhteellisesti huomat
tavasti enemmän kuin rakennerahastojen.

kaiken kaikkiaan vuosien 2007–2013 bud
jettikehys on hienoinen askel tulonjakoon pai
nottuvasta budjetista eutason julkishyödyk
keitä rahoittavaan budjettiin, mutta muutos on 
tässä suhteessa varsin mitätön.

Kuvio 3. Vuosien 2007–2013 budjettikeh�ksen rakenne

7 Maille, joiden tulotaso oli vuosina 2001–2003 alle 90 
prosenttia EU25:n tulotasosta.
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5. EU:n budjettia koskeva kritiikki:
mitä olisi pitänyt tehdä?

useat ekonomistit ovat kritisoineet eubudje
tin liiallista painottumista tulonjakoon. Budjet
ti rahoittaa eutason hankkeita vain hyvin vä
hän. kun otetaan maatalouspolitiikka, raken
nerahastot ja hallinto pois, jäljelle jää noin 15 
prosentin osuus eli 18 miljardia euroa vuoden 
2006 budjetissa. tabellini (2002) kuvaa tätä 
osuvasti: ”Now the whole dis�ussion on the EU 
bud��et onl� �on�erns who ��ains and who loses, 
and in �arti�ular whi�h �ountries are benefi�
�iaries or net �a�ers and how �u�h.”

Myös Baldwin (2005a) kritisoi budjetin ra
kennetta samasta näkökulmasta. Hänen mu
kaansa eu:n budjetin tulisi keskittyä nollasum
mapolitiikkojen sijaan positiivisen summan 
aktiviteetteihin. edellisistä voidaan mainita esi
merkkinä eu:n maatalouspolitiikka ja jälkim
mäisistä integraation instituutioiden muodos
taminen, ulkosuhteet, yhteiset ulkoiset kaup
pasuhteet, yhteistyö kehitysavussa, yhteistyö 
eu:n ulkorajan valvonnassa jne. taloudellinen 
integraatio (kaupan ja tuotannontekijäliikkei
den vapaus) on itsessään positiivisen summan 
politiikkaa. Vaikka se tuottaa voittajia ja häviä
jiä kaikissa jäsenmaissa, voittajat hyötyvät 
enemmän kuin häviäjät menettävät kussakin 
jäsenmaassa, jolloin tulonjakoelementti voi
daan jättää jäsenmaiden huoleksi (ks. Baldwin 
2005a).

lääkkeeksi budjetin rakenteellisiin ongel
miin Baldwin (2005a) tarjoaa kolmea ratkaisua. 
ensimmäiseksi hänen mukaansa eu:n maata
louspolitiikka tulisi kansallistaa. kukin jäsen
maa voisi tällöin tukea maanviljelijöitään sa
malla tavalla kuin esimerkiksi taiteilijoita. sen 
lisäksi, että eu:n maatalouspolitiikka on tar
peetonta nollasummapeliä, Baldwin (2005b) 

kritisoi maataloustukien suuntautumista. jos 
maatilat järjestetään suuruusjärjestykseen, suu
rimmat 6 prosenttia maatiloista saa 53 prosent
tia maatalouspolitiikan tuesta ja suurin 1,5 
prosenttia 27 prosenttia. suurimmat tilat ovat 
tyypillisesti myös rikkaimpia.8 Viljelijää kohti 
laskettuna eniten eu:n maataloustukia saavat 
tanskalaiset ja belgialaiset viljelijät, vähiten 
puolestaan tsekkiläiset ja virolaiset viljelijät. 
Viljelijää kohti lasketuissa tuissa uudet jäsen
maat saavat kymmenen viimeistä sijaa eu25:
ssä. Baldwin (2005b) kutsuukin eu:n maata
louspolitiikkaa doo� niboR järjestelmäksi.9

toiseksi rakennerahastojen tuki tulisi Bald
winin mukaan muuttaa projektirahoitukseksi. 
Hänen perusargumenttinsa on, että ei ole lain
kaan selvää, hyödyttääkö esimerkiksi rakenne
rahastojen tavoitealue i:n tuki alueita, joiden 
tulotaso on alle 75 prosenttia eu:n keskiarvos
ta. Projektirahoituksessa keskeiseen rooliin 
nousisi projektien arviointi, mikä Balwinin mu
kaan vähentäisi rakennerahastojen menoja ny
kyisestä ja lisäisi tuen käytön tehokkuutta. Mie
lenkiintoista on, että Baldwinin ehdotus muis
tuttaa etäisesti rakennerahastoja edeltäneitä 
rooman sopimuksen sosiaalirahastoja.

kolmantena kohtana Baldwin esittää eu:n 
budjetin radikaalia jopa 80 prosentin supista
mista. supistustarve olisi sitä pienempi mitä 
enemmän budjetin menot suuntautuisivat yh
teisiin positiivisen summan politiikkoihin.

8 Alkuvuodesta 2006 julkaistun Eurobarometer-kyselyn mu-
kaan 29 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että yhteinen 
maatalouspolitiikka on onnistunut pienten ja keskisuurten 
tilojen tukemisessa. Kielteisten vastausten osuus oli 48 pro-
senttia (European Commission 2006a). Suomessa vastauk-
set olivat erityisen kielteisiä: vain yhdeksän prosenttia vas-
taajista katsoi maatalouspolitiikan onnistuneen ja 86 pro-
senttia epäonnistuneen.

9 Robin Hood väärinpäin kirjoitettuna.
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Myös Gros ja Micossi (2005) muuttaisivat eu:
n budjetin rakennetta radikaalisti. sen tulisi 
heidän mukaansa keskittyä tutkimukseen ja 
innovaatiotoimintaan sekä ulkoiseen ja sisäi
seen turvallisuuteen maatalouspolitiikan sijaan. 
taulukossa 2 on esitetty numeroina Grosin ja 
Micossin ehdotus eu:n budjetin rakenteeksi. 
lisäksi taulukkoon on koottu sapirin (2003) 
raportin esitys, komission esitys vuodelta 2004 
(european Commission 2004) ja toteutunut 
keväällä hyväksytty budjettikehys. luvuissa ei 
ole mukana hallintomenoja, joiden osuus on 
noin viisi prosenttia. Ne on jätetty pois myös 
hyväksytyn budjettikehyksen luvuista.

taulukosta on helppo huomata, että akatee
miset ehdotukset (sapir 2003 ja Gros ja Micos
si 2005) ovat huomattavasti radikaalimpia kuin 
komission esitys toteutuneesta puhumattakaan. 
Hyväksytty budjettikehys muutti olemassa ole
vaa rakennetta vain kosmeettisesti ja vaikka 
maatalouspolitiikan menot hieman laskevat, ne 
säilyttävät pääroolin eu:n budjetissa.10 komis

sio olisi laskenut maatalouspolitiikan merkitys
tä noin kolmanneksella ja siirtänyt painopistet
tä rakennerahastoihin ja rakenteellisen sopeu
tumisen menoihin. toteutunut kehys ja komis
sion esitys säilyttävät budjettikaton ennallaan 
suhteessa Bkt:hen, mutta sapirin sekä Grosin 
ja Micossin ehdotukset pudottaisivat sen yh
teen prosenttiin. jälkimmäisten merkittävin 
keskinäinen ero on se, että sapir ei käyttäisi 
budjettia ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen 
lainkaan, kun taas Gros ja Micossi antavat niil
le varsin suuren painon ja lisäksi ainoina ehdo
tuksista käyttäisivät budjettia myös yhteiseen 
puolustukseen.11

lissabonin strategian toteuttaminen (kasvu
ja kilpailukyky) näkyy komission esityksessä ja 
toteutuneessa kehyksessä vain hyvin pienellä 
painolla. tässä suhteessa Grosin ja Micossin 
sekä sapirin esitykset ovat paljon rohkeampia. 
jos lasketaan kasvu ja kilpailukyky, sisäinen ja 

�aulukko 2. Kol�e ehdotusta EU�n budjetin rakenteeksi ja toteutunut budjettikeh�s, % EU�n budjetista �l. 
hallinto�enot

Budjettierä sapir Gros ja Micossi komissio toteutunut

kasvu ja kilpailukyky 451 37,5 131 9
konvergenssi 401 401 351 381
rakenteellinen sopeutuminen 0 0 101 0
Maatalouspolitiikka 151 0 301 461
ulkosuhteet 0 1 7,5 101 6
sisäinen turvallisuus 0 1 7,5 2 1
Yhteinen puolustus 0 1 7,5 0 0

Yhteensä 10011 10011 10011 10011

Budjettikatto/Bkt, % 11 1,00 11 1,00 11 1,24 11 1,24

lähteet: Gros ja Micossi (2005), sapir (2003), european Commission (2004) ja omat laskelmat.

10 Myös EU:n päätöksenteossa maatalouteen liittyvien pää-
tösten osuus on yli 40 prosenttia (ks. Alesina et al. 2005).

11 Keväällä julkaistun ja myös aiempien Eurobarometer-
kyselyiden perusteella kansalaismielipide on useimmissa 
jäsenmaissa hyvin suopea ulkoisen ja sisäisen turvallisuu-
den merkityksen nostamiselle EU:ssa (ks. esim. European 
Commission 2006b tai Alesina et al. 2005).
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ulkoinen turvallisuus sekä puolustus eu:n laa
juisiksi julkishyödykkeiksi, Grosin ja Micossin 
esittämä budjetti kohdentaisi 60 prosenttia näi
hin ja 40 prosenttia tulonjakoon. tässä suh
teessa se on kvalitatiivisesti arvioiden lähimpä
nä Baldwinin (2005a) esitystä, joskaan ei yhtä 
radikaali.

Yksi yleinen johtopäätös on, että akateemi
nen eubudjettia käsittelevä kirjallisuus suh
tautuu rakennerahastoihin tai konvergenssita
voitteen säilyttämiseen eu:n budjetissa suota
vampana kuin maatalouspolitiikan (mm. sapir 
2003, Gros ja Micossi 2005, tabellini 2002, 
Baldwin 2005a). Nykyisenkaltaiset rakennera
hastot saavat kuitenkin osakseen voimakasta 
kritiikkiä muun muassa läpinäkymättömyyten
sä ja tukien käytön arvioinnin puutteen vuoksi. 
lisäksi rakennerahastoista myönnettyjen tu
kien kohdentaminen haluttaisiin siirtää jäsen
maiden tasolle (tabellini 2002). arvioidessaan 
nykyistä järjestelmää Boldrin ja Canova (2001) 
päätyvät johtopäätökseen, että eu:n aluepoli
tiikalla ei ole ollut vaikutusta tulotasokonver
genssin kannalta.12 Midelfartknarvik ja over
man (2002) puolestaan argumentoivat, että 
rakennerahastojen tuet ovat vääristäneet tuo
tannon sijoittumista maiden suhteelliseen 
etuun nähden.

6. Voiko muutos toteutua?

Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että euroopan 
unionin budjetti keskittyy vääriin asioihin. 
Vuosille 2007–2013 hyväksytty budjettikehys 
muuttaa budjetin aiempaa rakennetta vain kos

meettisesti ja on jyrkästi ristiriidassa lissabo
nin strategiaan nähden.

jos lissabonin strategia todella koetaan tär
keäksi, niin miksi budjetin rakennetta ei muo
vata siihen suuntaan? Vastaus löytyy valtapoli
tiikasta. jäsenmaat eivät ole niinkään kiinnos
tuneita budjettipolitiikan sisällöstä, vaan siitä 
kuinka paljon kukin maa kykenee saamaan ta
kaisin maksamiaan budjettimaksuja. jäsenmai
den maksut eu:n budjettiin ovat paria poik
keusta lukuun ottamatta prosentti suhteessa 
Bktl:ään. suurimmat poikkeukset ovat Belgia 
ja Hollanti, joiden maksuosuus ylittää prosen
tin lähinnä tullitulojen vuoksi ja isoBritannia, 
joka on selvästi alle prosentin maksuhelpotuk
sensa vuoksi. tulevalla budjettikehyskaudella 
jäsenmaiden maksut ovat todennäköisesti vie
läkin tarkemmin jokin kiinteä osuus Bktl:stä, 
koska arvonlisäveromaksun merkitys vähenee 
olennaisesti.

Budjettikehys määrittelee varsin tarkasti 
sen, kuinka paljon kukin maa maksaa eivätkä 
maat pääse siihen vaikuttamaan. Menopuolella 
kehys määrittelee ainoastaan sen, mihin rahaa 
käytetään, mutta ei sitä, miten sitä maittain 
käytetään.13 ensi näkemältä voisi luulla, että 
budjetin menot suuntautuvat erityisen maata
lousvaltaisiin ja köyhiin maihin. tätä joulu�uk�
ki�alliajatusta voidaan testata estimoimalla 
yksinkertainen regressio, jossa selittävinä muut
tujina on jokin maatalousvaltaisuutta kuvaava 
muuttuja ja jokin tulotasoindikaattori. selitet
tävä muuttuja on maan tulot eu:n budjetista. 
osoittautuu, että tämäntyyppinen malli toimii 
erittäin huonosti.14

12 Vastaavanlaista näkemystä edustaa Braunerhjelm et al. 
(2000). Rakennerahastotukien menestystarinana pidetään 
yleensä Irlantia. Mezzogiorno puolestaan edustaa vastak-
kaista ääripäätä.

13 Lukuun ottamatta vanhoja koheesiorahastoja. Niissäkin 
suurin maa Espanja hyötyi muita maita enemmän.

14 Tulotasomuuttuja saa jopa väärän etumerkin (ks. Bald-
win et al. 2001).
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Valtapolitiikkamallissa maiden tuloja eu:n 
budjetista selitetään vaikutusvallalla. kauppi ja 
Widgrén (2004, 2006) tarkastelevat mallia, jos
sa maiden osuuksia eu:n budjetin menoista 
selitetään shapleyshubik indeksillä, joka voi
daan tulkita kakunjakoongelman yhdeksi rat
kaisukäsitteeksi tai vaikutusvallan mittariksi.15

shapleyshubik indeksi laskee todennäköisyy
den maiden vaa’ankieliasemille, kun päätös
säännöt (äänimäärät ja käytetty määräenemmis
tösääntö) ovat tiedossa. se on varsin abstrakti 
käsite, mutta on saanut viime aikoina empiiris
tä tukea. kauppi ja Widgrén (2006) käyttävät 
aineistoa eu:n budjettimaksuista vuosilta 
1975–2002 ja he päätyvät seuraavaan yhtä
löön

BudsHare =
–0,005 + 1,003*ssi + 0,0287*GeFr,
(0,80) (13,48) (2,79)

jossa BudsHare on maan osuus eu:n budje
tin menoista, ssi on shapleyshubik indeksi 
ja GeFr on saksaranska dummy, joka saa 
arvon yksi saksalle ja ranskalle ja arvon nolla 
muille maille. Yhtälöstä huomataan, että ssi:n 
kerroin on teorian mukaisesti tasan yksi, vakio 
ei teorian mukaisesti poikkea merkitsevästi 
nollasta. ranskasaksa dummy on mielenkiin
toinen lisä, joka voidaan helposti tulkita eu
historiaa vasten.16 Mallin selitysaste on 90 pro
senttia.

kaupin ja Widgrénin (2004, 2006) tulokset tu
kevat yllä esitettyä tabellinin ajatusta, että lop
pujen lopuksi eumaat ovat ainoastaan kiin
nostuneita siitä, kuinka paljon ne voivat hyötyä 
eu:n budjetista. tulokset eivät kuitenkaan se
litä sitä, miksi budjetin rakenne on säilynyt 
sellaisena kuin se kreikan, espanjan ja Portu
galin jäsenyyden, rooman sopimuksen sekä 
ranskan ja isonBritannian vaikutuksesta on 
muovautunut. eu:n budjetin suurin rakenteel
linen muutos on sen painopisteen trendinomai
nen siirtyminen maatalouspolitiikasta rakenne
rahastoihin, missä iberian maiden ja kreikan 
jäsenyydellä on ollut suuri merkitys (ks. esim. 
Baldwin et al. 1997). Maatalouspolitiikan ja 
rakennerahastojen yhteenlaskettu osuus on 
kuitenkin säilynyt käytännössä vakiona, mikä 
on merkinnyt nollasummapolitiikan osuuden 
pysymistä noin 80 prosentissa budjetin loppu
summasta.

Mikä estää eu:n budjetin painopisteen siir
tymisen tulonjaosta yhteisiin politiikkoihin? 
taulukko 3 antaa tähän vastauksen, joka sekin 
liittyy valtapolitiikkaan. taulukossa 3 on esitet
ty jäsenmaiden nettomaksut eu:n budjettiin 
vuosina 2003 (eu15) ja 2004 (eu25) sekä mai
den äänet ministerineuvostossa kyseisinä vuo
sina. sisämarkkinaohjelman myötä yhä suu
rempi osa eupäätöksistä tehdään määräenem
mistöllä, joka vuonna 2003 oli 62 ääntä 87:stä 
ja itälaajenemisen jälkeen 232 ääntä 322:sta.

taulukon 3 luvut osoittavat, että sekä net
tomaksajilla että nettosaajilla on riittävä määrä 
ääniä hallussaan estääkseen mitkä tahansa bud
jettiin kaavaillut muutokset, joilla olisi vaiku
tusta niiden nettomaksuasemaan. jos valtapo
litiikka selittää maiden saamiset eu:n budjetis
ta, potentiaaliset muutokset voivat koskea lä
hinnä budjettikehystä. Nettomaksujen ja net
tosaamisten valtatasapaino pitää sen kuitenkin 

15 Kun jako ei edellytä yksimielistä päätöstä, silloin vastaa-
va käsite on Nash-ratkaisu. Ks. tarkemmin Shapley (1953) 
ja Shapley & Shubik (1954).

16 Vaikutusvallan kannalta ks. Widgrén (1994). Ilman Saksa-
Ranska -dummya SSI:n kerroin ei ole yhtä tarkasti yksi, 
mutta ei poikkea tilastollisesti merkitsevästi ykkösestä vii-
den prosentin merkitsevyystasolla (Kauppi ja Widgrén 2004, 
2006).
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muuttumattomana (ks. myös Blankart ja kir
chner 2004).

Mielenkiintoista on, että ennen itälaajene
mista suomi näytti olevan vaa’ankieliasemassa. 
Nettosaajien äänimäärä 28 vuonna 2003 riittää 
vain nipin napin estämään päätöksiä. Vuosina 
1998–99 ja 2001 suomi oli nettomaksaja (ks. 
Baldwin 1995a), jolloin nettosaajien äänimäärä 
putoaa alle 26:n, joka tarvittiin ennen itälaaje
nemista päätösten estämiseen.

Valtapolitiikkanäkemys tukee siis ajatusta, että 
eu:n budjetin rakenne tulonjaon ja yhteisten 
politiikkojen välillä on hyvin vakaa. äänimää
rälukujen perusteella näyttää siltä, että itälaaje
neminen olisi tehnyt sen entistäkin vakaam
maksi.

Valtapolitiikkanäkemys tukee kuitenkin si
täkin ajatusta, että eu:n budjetissa tapahtuu
mittavia muutoksia. uudet jäsenmaat saavat 
kakkosluokan kohtelun sekä maatalouspolitii

�aulukko 3. Netto�aksut EU�n budjettiin ja ��net �inisterineuvostossa vuosina 2003 ja 200��

Nettomaksu 2003 Nettomaksu 2004 äänet neuvostossa äänet neuvostossaNettomaksu 2004 äänet neuvostossa äänet neuvostossa
milj. euroa milj. euroa 2003 2004

espanja –8455 –7972 18 27
kreikka –3322 –4065 15 12
Portugali –3477 –3080 15 12
irlanti –1563 –1563 13 17
Puola –1409 27
Belgia –745 –1089 15 12
luxemburg –857 –851 12 14
liettua –368 17
tsekki –250 12
latvia –199 14
unkari –175 12
slovakia –168 17
Viro –146 14
slovenia –111 14
kypros –52 14
Malta –45 13
suomi –9 71 13 17
tanska 283 350 13 17
itävalta 359 427 14 10
ruotsi 1047 1231 14 10
ranska 1725 3073 10 29
Hollanti 2923 3153 15 14
italia 1093 3421 10 29
isoBritannia 3755 4557 10 29
saksa 8566 8486 10 29

Nettomaksajien äänet 59 1641

Nettosaajien äänet 28 1581

lähde: Baldwin (2005a) ja omat laskelmat.Baldwin (2005a) ja omat laskelmat.
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kassa että erityisesti rakennerahastoissa, joissa 
eutukien yläraja suhteessa vastaanottajamaan 
tulotasoon on säädelty. tästä johtuen uusien 
jäsenmaiden saamat rakennerahastotuet asu
kasta kohti alittavat selvästi vanhojen jäsenmai
den vastaavan (ks. Baldwin 2005a).

jos valtapolitiikka on toiminut eu:n bud
jettimaksujen määrääjänä tähän asti, ei ole mi
tään syytä uskoa, että asetelma muuttuisi. tämä 
kasaa paineita uusien jäsenmaiden brutto ja 
nettosaamisten merkittävälle kasvulle, kun ne 
varmuudella tulevat vaatimaan yhtäläistä koh
telua vanhojen jäsenmaiden kanssa. seuraavis
ta budjettikehysneuvotteluista voi tämänkin 
vuoksi odottaa erittäin vaikeita. Maatalouspo
litiikan kansallistaminen ja budjetin rohkea 
rakenteellinen uudistus helpottaisi tämänkin 
ongelman ratkaisua.a. 
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