
EU:s Jordbrukspolitik. Från självförsörjning till EU:s Jordbrukspolitik. Från självförsörjning till 
multufumtionalitetmultufumtionalitet

Ulf JonssonUlf Jonsson
EkonomiskEkonomisk--historiska institutionenhistoriska institutionen

Stockholms universitetStockholms universitet



D hi i k f h i VäD hi i k f h i VäDe historiska erfarenheterna i VästeuropaDe historiska erfarenheterna i Västeuropa

•• Två världskrig med avspärrningar och Två världskrig med avspärrningar och 
försörjningsproblemförsörjningsproblemförsörjningsproblemförsörjningsproblem

•• En förödande depression under 1930En förödande depression under 1930--talet som talet som 
slog hårt emot jordbruket ochslog hårt emot jordbruket ochslog hårt emot jordbruket och slog hårt emot jordbruket och 
livsmedelsförsörjningen för breda folkgrupperlivsmedelsförsörjningen för breda folkgrupper

•• Västeuropa var under en stor del av 1900Västeuropa var under en stor del av 1900--taletstalets•• Västeuropa var under en stor del av 1900Västeuropa var under en stor del av 1900 talets talets 
första hälft inte självförsörjande på livsmedelförsta hälft inte självförsörjande på livsmedel

•• Ännu i mitten av 1960Ännu i mitten av 1960--talet var Västeuropatalet var VästeuropaÄnnu i mitten av 1960Ännu i mitten av 1960 talet var Västeuropa talet var Västeuropa 
beroende av livsmedelsimport från främst USAberoende av livsmedelsimport från främst USA



Graden av självförsörjning inom EU 1956Graden av självförsörjning inom EU 1956--1993 (100 = 1993 (100 = 
jä ik )jä ik )jämvikt) jämvikt) Källa: C RogerKälla: C Roger, , ”Libéralisation des échanges agro”Libéralisation des échanges agro--alimentaires et politiques agricoles: alimentaires et politiques agricoles: 
comment les concilier? Le cas de l’union européenne et de la Pac, i: G Michlet et al (eds), comment les concilier? Le cas de l’union européenne et de la Pac, i: G Michlet et al (eds), Agriculture Agriculture 
et alimentation en quête de nouvelles légitimités. et alimentation en quête de nouvelles légitimités. Economica 1998Economica 1998

ProduktProdukt 1956/60 1956/60 1968/71 1968/71 1973/741973/74 1985/861985/86 1992/931992/93

SpannmålSpannmål 8585 9090 9191 110110 120120

Därav veteDärav vete 9090 109 109 104104 124124 133133

SockerSocker 104104 107107 100100 123123 128128

VinVin 8989 9797 103103 104104 115115VinVin 8989 9797 103103 104 104 115115

GrönsakerGrönsaker 104104 9999 9494 107 107 106106

Frukt utom Frukt utom 
itit

9494 8888 8282 8787 8585
citruscitrus

Veg. oljorVeg. oljor 1919 2424 3636 5656 6565

NötköttNötkött 9292 8888 9090 107107 108 108 

FläskköttFläskkött 100100 100 100 100100 102102 104104

FågelFågel 9393 100100 102102 105105 105105

SmörSmör 101101 108108 9898 110110 121121SmörSmör 101101 108108 9898 110110 121121

OstOst 100100 102102 103103 106106 107107

MjölkpulverMjölkpulver -------- 135135 186186 220220 212212



En översikt av sammansättningen av de viktigaste En översikt av sammansättningen av de viktigaste 
jordbrukspolitiska stödformerna Källa: F Néron,jordbrukspolitiska stödformerna Källa: F Néron,jordbrukspolitiska stödformerna Källa: F Néron, jordbrukspolitiska stödformerna Källa: F Néron, 
Petit precis d’agriculture. De la politique à la Petit precis d’agriculture. De la politique à la 
techniquetechnique Ed France Agricole 2011 s 15Ed France Agricole 2011 s 15technique.technique. Ed France Agricole 2011 s 15Ed France Agricole 2011 s 15



Spänningar och motsättningar i EU:sSpänningar och motsättningar i EU:sSpänningar och motsättningar i EU:s Spänningar och motsättningar i EU:s 
jordbrukspolitikjordbrukspolitik

•• I den första fasen var uppslutningen kring I den första fasen var uppslutningen kring 
politiken stor internt och det fanns ingen uttaladpolitiken stor internt och det fanns ingen uttaladpolitiken stor internt och det fanns ingen uttalad politiken stor internt och det fanns ingen uttalad 
kritik externtkritik externt
I t kt d tt jäl fö ö j i h d ä t iI t kt d tt jäl fö ö j i h d ä t i•• I takt med att självförsörjning hade vänts i I takt med att självförsörjning hade vänts i 
växande överskott med ökande kostnader för växande överskott med ökande kostnader för 
bl t b ti ä k itik i t tbl t b ti ä k itik i t tbl.a. exportsubventioner växer kritiken internt bl.a. exportsubventioner växer kritiken internt 
och i synnerhet externtoch i synnerhet externt

•• EU försöker nu utveckla och försvara en specifik EU försöker nu utveckla och försvara en specifik 
europeisk jordbrukseuropeisk jordbruks-- och livsmedelsmodelloch livsmedelsmodell



Total level of agricultural subsidies per 
h t 1986/88 2000/2002 d ll Shectar 1986/88-2000/2002  dollars  Source: 
Demeter 2003

Region/country 86/88 00/02
Eu 709 670Eu 709 670
Norway 2820 2254
Switzerland 3357 2958
South Korea 5440 9307
Japan 9163 9307
USA 98 112USA 98 112
New Zeeland 33 5
Australia 3 2



Total level of agricultural subsidies per full Total level of agricultural subsidies per full 
i i k h d d ll Si i k h d d ll Stime active worker: thousand dollars Source: time active worker: thousand dollars Source: 

Demeter 2003Demeter 2003

Region/Country 86/88 00/02
EU 10 15EU 10 15
Norway 29 38
Switzerland 35 30
South Korea 8 23South Korea 8 23
Japan 14 23
USA 16 19
New Zeeland 4 1
Australia 3 2


