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Abstract  
 
 
The Hidden Agenda of the Euro 
How External Factors Can Explain the Creation of the EMU 
 
Bachelor’s thesis 
 
The aim of the thesis is to highlight external factors to explain why the EMU was created. 
The external factor considered here is the monetary policy of the United States, which 
often conflicted with European interests. The statistical data in the thesis, as well as 
previous research, show that even though the EU economically in many ways had 
become an equal partner of the US during the second half of the 20th century, the union 
still faced US influence and dependence. 

The results of the thesis can be explained with neorealist theories on power 
measured as an actor’s distribution of capabilities and balancing of power. An actor that 
is equipped with the world’s leading currency is more independent from others. Other 
actors, on the other hand, become increasingly dependent on the major currency and the 
policy of its owner. The decision to implement the EMU, with the Euro as a common 
currency, should thus be seen as an attempt of the EU to increase its own power resources 
in order to escape dependency on America, and to balance US influence and dominance.  
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1 Inledning 
 
 
EMU, den ekonomiska och monetära unionen i Europa, fångar med jämna mellanrum 
medias uppmärksamhet, vanligtvis i samband med de motgångar som förekommit under 
årens lopp. Samarbetet implementerades enligt tidsramen 1999 trots de flesta ekonomers 
avrådan – något som fick EMU att benämnas som ett politiskt, snarare än ett ekonomiskt, 
projekt. Redan från början valde Danmark, Storbritannien och Sverige att stå utanför 
samarbetet, ett beslut som bekräftades i den svenska folkomröstningen under hösten 
2003. Mycket uppmärksamhet riktades också mot EMU efter att Frankrike och Tyskland 
bröt mot reglerna i Stabilitets- och tillväxtpakten, och under förra våren när rykten 
florerade om att Italien kunde komma att lämna valutaunionen.  

Man kan då, med tanke på alla kontroverser, ställa frågan om EMU är en bra idé? 
Men ett svar som samtliga kan ställa sig bakom kommer av naturliga skäl aldrig att nås. 
För även om denna fråga utvecklas och diskuteras till vägs ände så kommer såväl 
ekonomer, politiker och forskare inom detta område, som den allmänna opinionen att 
vara oense – något som märktes i debatten vid den svenska folkomröstningen.  

En rad mäktiga och inflytelserika personer i Europa har dock uppenbarligen ansett 
att EMU var ett viktigt projekt. Framstående europeiska ledare som Pierre Werner, 
Jacques Delors, Helmut Kohl och François Mitterrand har starkt bidragit till det 
europeiska ekonomiska samarbete som finns idag, där 12 medlemmar i den Europeiska 
unionen (EU) har en gemensam valuta och penningpolitik, utförd av en gemensam 
europeisk centralbank. Vad motiverade då deras önskan att skapa en valutaunion? När ett 
projekt som EMU knakar i fogarna kan det vara av vikt för dess medlemmar, och 
intressant för andra, att utreda och erinra sig om drivkrafterna för dess tillkomst.  

Hur kan då skapandet av EMU förklaras? Tidigare forskning i detta ämne 
redovisar flera, i vissa fall kompletterande, faktorer. Några exempel är att EMU har 
kommit till stånd genom medlemsstaternas inhemska politiska förhållanden eller utifrån 
ekonomiska överväganden. Andra fokuserar på förhandlingsprocessen, att EU:s olika 
institutioner eller enskilda individer varit drivande i frågan, samt att ekonomisk 
integration är ännu en garant för att förhindra ett nytt krig i Europa. Allt som oftast läggs 
fokus på interna förklaringsfaktorer medan externa förklaringar är mer sällsynta.  

En av det minst utforskade är att EU sedan andra världskrigets slut varit utsatt för 
press och påverkan utifrån, framförallt från USA. Genom ett ekonomiskt samarbete 
hoppades EU att utvecklas till en mäktigare internationell aktör på det ekonomiska planet 
och därmed kunna balansera USA:s dominerande ställning. Den gemensamma valutan, 
euron, utgjorde då redskapet för detta genom att konkurrera med dollarn som världens 
ledande reservvaluta och som det mest använda betalningsmedlet vid internationell 
handel. I en tid när den transatlantiska relationen vid återkommande tillfällen har satts på 
prov genom olika uppfattningar i frågor som Irak, Kyotoprotokollet, samt vid 
förhandlingar om världshandelns utseende utgör detta inte bara en aktuell 
förklaringsfaktor, utan kanske även det område där framtida meningsskiljaktigheter 
mellan EU och USA kommer att vara vanligast förekommande. 
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1.1 Syfte och problem 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa att externa faktorer kan förklara skapandet av 
EMU. Mer specifikt är avsikten att lyfta fram det synsätt som förklarar EMU med att EU 
önskade bli en mäktigare internationell aktör och, genom euron som konkurrent med 
dollarn, en motvikt mot USA. Detta ska ses mot bakgrund av att Europa under en lång 
period efter andra världskriget tvingades uppleva amerikanskt inflytande och påtryck-
ningar att föra en ekonomisk politik fördelaktig för USA. Jag vill även med hjälp av 
neorealismen ge detta synsätt en teoretisk förankring. Svårigheten att sammanfatta detta 
till en hanterbar problemformulering leder till följande abstrakta frågeställning:  
 
Hur kan skapandet av EMU förklaras?  
 
Den historiska processen under andra hälften av 1900-talet som ledde fram till att EMU 
startade 1999 är en central del i denna uppsats. Detta inbegriper dels den interna 
utveckling som skedde inom det europeiska ekonomiska samarbetet, men även den 
ekonomiska relationen mellan Europa och USA, samt hur den sistnämnde agerade som 
ledare för det internationella ekonomiska systemet efter andra världskriget. Dessa ämnen 
återfinns bland de underfrågor som blir aktuella att besvara vilka kommer att behandlas i 
uppsatsens empiridel. Frågorna konkretiserar även frågeställningen och innefattar: 
– Hur har den ekonomiska integrationens utveckling i Europa sett ut sedan 1950?  
– Vilken utveckling har den ekonomiska relationen mellan Europa och USA tagit sedan 
andra världskriget? 
– Hur ser det ekonomiska styrkeförhållandet mellan EU och USA ut idag? 
– Vilka fördelar finns det för EU att ha en gemensam valuta?  
– Varför vill en aktör ha en valuta som används i internationella sammanhang?  
– Hur agerade USA i det internationella ekonomiska systemet efter andra världskriget 
och hur påverkade det Europa? 
 
 

1.2 Definitioner 
 
Olika benämningar för det europeiska samarbetet kommer att möta läsaren framöver. 
EEC, EG, EU, men även Europa och Västeuropa, används i denna uppsats för att 
beskriva det europeiska mellanstatliga samarbetet, som i takt med dess utveckling haft 
dessa olika namn under olika tidsperioder (se kapitel två). I stort sett kommer den 
benämning som gäller för aktuell tidpunkt också att användas här men i vissa fall görs 
avvikelser från detta. Oavsett namn är alltså betydelsen dock detsamma – den europeiska 
integrationen under 1900-talets andra hälft.  

Den europeiska ekonomiska integrationen i sin tur förstås i studien som den 
mellanstatliga process efter andra världskriget som ledde fram till skapandet av EMU. 
Begreppet regional ekonomisk integration kommer, förutom i dess allmänna betydelse, 
också att användas som beteckning för den europeiska motsvarigheten. 
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1.3 Forskningsläget 
 
Som nämndes i inledningen har tidigare forskning gett flera olika förklaringar till 
skapandet av EMU. Den stora majoriteten fokuserar på faktorer inom Europa och mellan 
de europeiska staterna (Loedel 1998:245). Detta bekräftas också i den mycket utförliga 
genomgång som Amy Verdun gör i antologin Before and Beyond EMU (2002). Några av 
de olika sätt att förklara europeisk ekonomisk och monetär integration som identifieras är 
olika faktorer i medlemsstaternas inhemska politik, experters betydelse, institutionella 
aspekter, den tyska återföreningen, framgången med EMS, eller en kombination av dessa 
faktorer (Ibid. 74-75).  

Litteratur som lägger fokus på externa faktorer är däremot svårare att hitta. Här 
följer ett urval bland de som, i varierande omfattning, beaktat även dessa aspekter när 
skapandet av EMU ska förklaras. Robert O. Keohane och Stanley Hoffmann redovisar i 
inledningskapitlet i antologin The New European Community (1991) tre olika synsätt som 
tillsammans förklarar institutionella förändringar i Europa under 1980-talet. Två av dessa 
benämns ”spill-over”, som härleder förändringarna till politiska institutioner och 
processer i gemenskapens Europa, och the preference-convergence hypothesis, som 
förklarar omfattande och viktiga beslut med att mäktiga europeiska stater hade gemen-
samma intressen i vissa frågor.  

The political economy hypothesis, det tredje synsättet, hävdar att förändringar i 
Europa sker för att anpassa sig för press utifrån. EU förändras för att medlemsstaternas 
ekonomier och företag ska vara fortsatt konkurrenskraftiga i världsekonomin och det 
ansågs att Europa endast kunde konkurrera på det internationella planet genom en enad, 
gemensam hemmamarknad (Ibid. 18-25).  

Ivo Maes identifierar i Economic Thought and the Making of European Monetary 
Union (2002) flera olika förklaringsfaktorer till att det EMU som finns idag lyckades till 
skillnad från tidigare försök. En av dessa var en vilja att göra Europa till en starkare 
internationell aktör vilket skulle minska dess utsatthet för internationella ekonomiska 
störningar och beroendet av USA:s förda politik. Inte minst från franskt håll ansågs det 
viktigt att dela USA:s privilegium att ha en internationell reservvaluta vilket även skulle 
stärka Europas makt i det internationella ekonomiska och monetära beslutsfattandet (Ibid. 
167-172).  

Båda ovan nämnda bidrag blandar interna och externa förklaringsfaktorer. I viss 
mån gör även Loedel (1998) detta i sin undersökning av interaktionen mellan den 
amerikanska dollarn, den tyska marken och samarbetet i EMS (Europeiska monetära 
systemet, se avsnitt 2.2) som förklaring till skapandet av EMU, men betydelsen av 
externa faktorer är utan tvekan central (Ibid. 244-245). Slutligen finns de som enbart 
fokuserar på externa förklaringar, t.ex. C. Randall Hennings artikel Systemic Conflict and 
Regional Monetary Integration: The Case of Europe (1998) som i denna studie kommer 
att behandlas i kapitel fem. 
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1.4 Teoretisk bakgrund 
 

1.4.1 Realismen och dess utveckling  
Realismen har efter andra världskrigets slut varit den mest framträdande teoribildningen 
inom studiet av internationell politik. Den uppstod, med Hans Morgenthau och senare 
Kenneth Waltz som främsta företrädare, ur en kritik mot mellankrigstidens altruistiska 
människobild och tilltro till kollektiv säkerhet och internationella organisationer.  

Den internationella politiken, enligt realismen, utspelas i en anarkisk miljö vilket 
innebär att det inte finns någon auktoritet som säkerställer global ordning. Den viktigaste 
aktören utgörs av rationella stater som ser till sina egna intressen, vilka definieras utifrån 
sin position i förhållande till andra stater. Inom den klassiska realismen utgör överlevnad 
det viktigaste målet för en stat varför säkerhet och militär kapacitet kommer att vara varje 
aktörs huvudfrågor. En aktörs strävan mot säkerhet innebär dock per definition att övriga 
aktörer blir mindre säkra. Internationellt samarbete kan ses som försök att hantera detta 
säkerhetsdilemma.  

Realismen fick ett uppsving under 1900-talets sista två årtionden genom 
neorealistisk teori, främst associerad med Theory of International Politics av Kenneth 
Waltz (1979). Den stora skillnaden vid utformningen av internationella relationer är att 
neorealismen, förutom individers och staters inneboende egenskaper, även betonar 
strukturen i det internationella politiska systemet (Rosamond 2000:131-132). Strukturen 
kan beskrivas som systemets inneboende egenskaper och utgörs enligt Waltz av 1) 
anarki; 2) aktörer med samma uppgifter; samt 3) fördelningen av maktresurser mellan 
aktörerna.1 Det internationella politiska systemet ses alltså fortfarande som anarkiskt med 
stater som den viktigaste aktören. Även om staterna varierar i storlek, rikedom, makt etc. 
är de ändå lika när det kommer till de uppgifter de har att utföra (dess funktion) och i de 
mål, ytterst överlevnad, som de strävar efter. Det som skiljer aktörerna åt är deras 
förmåga och tillgången på maktresurser att utföra detta, något som jag kommer att 
återkomma till i nästa avsnitt.  

Så länge världen inte har en gemensam regering kommer internationell politik att 
präglas av anarki. Därmed, menar Waltz, kan förändringar i det internationella politiska 
systemet endast ske genom att aktörernas inbördes fördelning av maktresurser ändras. En 
sådan förändring i systemets struktur ändrar förväntningarna på hur aktörerna kommer att 
agera och på utgången av deras samverkan. På så sätt kan utvecklingen från den 
multipolära världsordning som rådde innan världskrigen till kalla krigets bipolära 
förklaras (Waltz 1979:88-97).  

Det anarkiska systemet, med dess inneboende osäkerhet om andra aktörers 
avsikter, begränsar samarbete mellan stater på två sätt. För det första genom risken att 
andra drar större fördel av samarbetet än sig själv och, för det andra, att en aktör riskerar 
att bli beroende av andra. Men samarbete mellan stater existerar även i ett anarkiskt 
system. Stater eftersträvar som ett minimum överlevnad och kommer använda alla 
tillgängliga medel för att uppnå detta. Denna teori om balansering av makt kan ske 

                                                 
1 Waltz använder begreppet ”distribution of capabilities” vilket vid en ordagrann översättning blir 
”fördelning av förmågor/möjligheter”. Jag väljer istället att benämna det fördelning av, alternativt tillgång 
till, maktresurser vilket jag tror kommer anses naturligt när jag redovisar innebörden av Waltz begrepp 
nedan. 



 5

internt, t.ex. att öka sin ekonomiska eller militära styrka, och externt genom att skapa och 
stärka sin egen allians eller försvaga motpartens (Ibid. 105-106, 115-118). ”Externally, 
states work harder to increase their own strength, or they combine with others, if they are 
falling behind” (Ibid. 126). 

När det kommer till att förklara europeisk integration har realister och neorealister 
inte haft en särskilt framträdande roll. Morgenthau (1978:521-522) ser samarbetet som ett 
sätt för de individuella staterna i Europa att tillsammans kompensera för deras minskade 
makt. Därutöver är det ett försök att inkorporera det historiskt överlägsna Tyskland i ett 
samarbete med gemensam kontroll över dess sammanlagda styrka. Waltz (1979:70-71) 
härleder den europeiska integrationen till det förändrade internationella systemet med 
supermakterna USA och Sovjetunionen efter andra världskrigets slut. När frågan om krig 
och fred i Europa inte längre avgjordes av de europeiska staterna själva uppstod ett läge 
där de i större utsträckning kunde arbeta tillsammans för kollektiva intressen trots risken 
av en relativ förlust.  
 

1.4.2 Makt 
Makt är ett centralt begrepp inom statsvetenskapen. Samtidigt innebär det ofta svårigheter 
då någon konsensus om maktbegreppets innebörd knappast existerar. Robert Dahl har 
bidragit med en ofta använd definition som säger att ”A har makt över B i den utsträck-
ning att A kan få B att göra något som B annars inte skulle göra” (Jönsson 1981:249-
251).  

Waltz (1979) argumenterar för ett resursperspektiv på makt där aktörerna i det 
anarkiska systemet främst skiljs åt genom tillgången till maktresurser för att utföra vissa 
funktioner, dvs. det som är gemensamt för dem. Stater rangordnas sinsemellan på basis 
av deras makt, och makten mäts genom att jämföra aktörernas tillgång till resurser (Ibid. 
97-98). Waltz likställer ekonomiska, militära och andra resurser men nämner särskilt 
befolkningens och statens storlek, naturtillgångar, ekonomisk förmåga, militär 
kompetens, och politisk stabilitet (Ibid. 131).  

Vid en genomgång av USA:s ekonomiska styrka på 70-talet betonar Waltz bl.a. 
landets stora tillgång till naturresurser, dess andel av världens totala produktion och 
handel, samt dess investeringar i andra länder. En stats oberoende från andra mäts i den 
grad staten behöver andra, och hur mycket de andra behöver staten (Ibid. 146-147). Det 
internationella systemet kan endast präglas av ömsesidigt beroende om aktörernas 
tillgång till maktresurser ändras och förlorar sin politiska betydelse (Ibid. 152). 

I artikeln Bargaining Power: Notes on an Elusive Concept (1981) ger Christer 
Jönsson ett bidrag till att utveckla och bringa klarhet till begreppet makt genom att sätta 
in det i ett förhandlingsperspektiv. Jönsson identifierar vikten av att ha maktresurser som 
är betydelsefulla vid olika situationer, issue-specific, och framhåller exempelvis 
ekonomiska resurser då det kan ge makt i flera olika sammanhang (Ibid. 249-250). 

Dahls ovan nämnda maktdefinition ger ett resultatperspektiv med ett framgångs-
rikt utövande av makt i fokus. Ett alternativ är att se makt som en kommunikations-
process där en aktör försöker influera en annan vilket innebär att fokus hamnar på 
processen, dvs. själva utövandet av makt. Jönsson identifierar olika meddelanden som 
kan finnas i maktutövningen för att påverka motparten. Ett av dessa tar formen av en 
uppmaning: Gör X. För att detta ska vara effektivt för den som påverkar krävs det för det 



 6

första att den som ska påverkas är åtkomlig för maktutövandet, samt även att den som 
påverkar uppfattas som trovärdig. Trovärdighet erhålls genom att visa på ett engagemang 
som syftar till att få den andra att handla till ens fördel, samt göra det svårare för denne 
att undkomma maktutövningen (Ibid. 251-252).  

Makt handlar om relationer genom en process med minst två aktörer där aktör A 
genom försök att utöva makt mot aktör B inleder ett socialt förhållande som ger B 
möjlighet att utöva makt över A. Ett ömsesidigt beroende medför därmed att aktörerna 
har möjliga maktfaktorer mot varandra, men däremot inte att maktförhållandet 
nödvändigtvis är symmetriskt. Vid asymmetri ges tillfälle att utöva makt och ett av dessa 
benämner Jönsson asymmetrisk känslighet och sårbarhet. Känsligheten utgör ett mått på 
hur snabbt och i vilken grad förändringar från en aktör medför kostsamma effekter för en 
annan. Sårbarheten utgörs av benägenheten att drabbas av kostnader från en annan aktör 
även efter det att åtgärder vidtagits. Avgörande blir då hur tillgängliga och kostsamma 
som alternativen är för att förändra situationen (Ibid. 254-255).  
 
 

1.5 Metod 
 

1.5.1 Tillvägagångssättet i perspektiv 
Som tidigare nämnts har EMU förklarats av ett flertal forskare som valt att fokusera på en 
mängd olika faktorer. Vid en genomgång av ett urval av dessa blir det tydligt att fokus på 
forskningen har legat på förhandlingsprocessen som ledde fram till beslutet att genomföra 
EMU. Bland dessa har den mest uppmärksammade debatten handlat om det ska anses 
vara medlemsstaternas representanter (intergovernmentalister) eller företrädare för 
unionens gemensamma institutioner (neofunktionalister) som fått gehör för sina intressen 
och fattat de avgörande besluten.  

De som har undersökt bakomliggande faktorer och frågat sig varför medlems-
länderna ens satte sig vid förhandlingsbordet redovisar faktorer som härrör till Tysklands 
återförening eller asymmetrin inom tidigare ekonomiska samarbeten i Europa. Forskare 
som hittar förklaringen utanför Europas gränser och den politik som förs där är däremot 
lätträknade, vilket även gäller redovisning av konkreta exempel, och antal sidor som 
avsätts till detta synsätt hos dom som trots allt tar upp det. Detta verkar således vara en 
vit fläck på forskningskartan.  

Ett undantag är Hennings ovan nämnda artikel (se sidan tre) som även 
introducerade mig för externa faktorer för att förklara skapandet av EMU. Henning 
redovisar konkreta exempel på hur USA agerat i det internationella ekonomiska systemet 
och hur detta fick Europa att inse behovet av ett regionalt ekonomiskt samarbete. Jag 
menar därmed att artikeln kan sägas befinna sig på detaljnivå i förklarandet av EMU med 
externa faktorer och därför, naturligt kan tyckas, saknar ett mer övergripande perspektiv.  

Realismen och särskilt neorealismen erbjuder många av de verktyg som behövs 
för att ge externa förklaringsfaktorer ett teoretiskt ramverk. Dess fokus på det inter-
nationella systemet, på balansering av makt, och på makt definierat utifrån aktörers 
tillgång till olika maktresurser ger beståndsdelar som kommer att vara användbara när en 
teoretisk bakgrund till externa förklaringsfaktorer för den europeiska ekonomiska 
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integrationen ska göras. Att varken realismen eller neorealismen tidigare har gjort några 
större ansträngningar att förklara europeiskt samarbete ser jag som en möjlighet för mig 
att bidra till en utveckling både inom neorealistisk teori och förklaringar för europeisk 
integration.  

Det som undersöks här är ett fall av europeisk integration som skulle ha kunnat 
göras som en komparativ studie genom att jämföra med andra försök till europeisk 
integration, inom det ekonomiska eller andra områden. Med tanke på att varken den 
tidigare forskningen eller den valda teorin har gjort några egentliga försök att förklara 
ämnet för denna uppsats, anser jag att mitt val att göra en deskriptiv fallstudie kan 
motiveras. Studien kan beskrivas som en disciplined configurative study i att den är 
beskrivande och teoristyrd (Eckstein 1975:99).  

Bristen på tidigare forskning har medfört vissa svårigheter när det kom till att 
välja ut innehållet i empirin, då hjälp med att fokusera på viktiga områden för detta ämne 
därmed saknades. Hennings artikel fick mig dock tidigt att fokusera på relationen mellan 
EU och USA, samt på att utreda betydelsen av en stor valuta. Neorealismen uppmärk-
sammade mig på betydelsen av det internationella systemets utseende och hur det har 
utvecklats genom årens lopp, och därmed även på den historiska aspekten i den 
transatlantiska relationen.  
 

1.5.2 Materialöversikt och disposition 
Utbudet på material inom det valda ämnet är, som sagts vid ett flertal tillfällen, mycket 
bristfälligt. Jag har därför behövt ta hjälp av litteratur som förklarar EMU utifrån andra 
faktorer och, från dom som åtminstone nämner externa faktorer, studerat referenslistor i 
hopp om att finna mer i andra källor. Resultatet var i många fall nedslående men det kan i 
alla fall sägas ha bidragit med några pusselbitar. Istället har jag använt mig av 
sekundärlitteratur inom andra områden, t.ex. böcker som behandlar den transatlantiska 
relationen. En del statistik har också samlats in under studiens gång. World Trade 
Organizations (WTO) hemsida, publikationer från EU:s statistiska byrå Eurostat, samt 
hemsidan för EU-kommissionens delegation i USA har varit de viktigaste källorna här.  

Nästa kapitel innehåller en historisk översikt för skapandet av EMU. Kapitlets 
ambition är att beskriva hur det hände, men inte varför. Det innehåller de tidigare försök 
som gjorts inom den europeiska ekonomiska integrationen och ger på så sätt läsaren 
nödvändig bakgrundsinformation inför kommande kapitel. European Monetary 
Integration av Daniel Gros och Niels Thygesen (1998) samt European Monetary 
Integration: 1958-2002 av Emmanuel Apel (1998) ger bra och detaljerade beskrivningar 
av den historiska processen och utgör de två viktigaste källorna för detta kapitel. Kapitel 
tre består av två delar. I den första görs en genomgång av utvecklingen i den ekonomiska 
relationen mellan EU och USA sedan andra världskrigets slut där The United States and 
the European Union in the 1990s: partners in transition av Kevin Featherstone och Roy 
H. Ginsberg (1996) varit en betydelsefull källa. Den andra delen omfattar en jämförelse 
av EU:s och USA:s ekonomiska styrka idag där ovan nämnda statistik utgör källor.  

Kapitel fyra tar upp olika ekonomiska och politiska fördelar som euron antogs 
medföra.  För att utröna detta har både artiklar och litteratur använts där Apel (1998) och 
The political economy of monetary union av Malcolm Levitt och Christopher Lord (2000) 
är särskilt värda att nämnas. Även kapitel fem utgörs av två delar. Den första behandlar 
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den monetära aspekten av relationen mellan EU och USA och baseras på en liknande 
genomgång från Featherstone och Ginsberg (1996). Resterande del av kapitlet tar upp 
Hennings artikel och innehåller därmed en rad konkreta empiriska exempel på varför 
EMU genomfördes. 

I kapitel sex vill jag visa hur EMU kan förklaras utifrån externa faktorer och hur 
detta kan förankras med det valda teoretiska perspektivet. Bl.a. kommer neorealismen att 
användas som hjälpmedel för att beskriva det internationella ekonomiska systemets 
utseende, och hur utvecklingen i maktförhållandet mellan USA och EU inom detta 
system kan förklara skapandet av EMU. Jönssons maktdiskussion kommer främst att 
användas för att analysera den transatlantiska relationen. Uppsatsen avslutas med 
slutsatser samt förslag på tänkbar framtida forskning i kapitel sju. 
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2 EMU – en tillbakablick i tre delar 
 
 
Ett fördjupat och utvecklat europeiskt ekonomiskt samarbete kan såväl ses som ett 
politiskt som ett ekonomiskt projekt. Upprepade försök till att samordna medlemsstat-
ernas ekonomiska politik och att nå inbördes stabila växelkurser är två återkommande 
inslag. Den starka politiska vilja som funnits att genomföra projektet blir tydligt när de 
olika försöken, till följd av åtskilliga misslyckanden, beaktas.  

Denna historiska översikt tar upp de viktigaste händelserna och försöken till ett 
ekonomiskt samarbete sedan andra världskriget. I det första avsnittet redovisas den 
inledande strävan till att föra upp ekonomiska frågor på gemenskapens agenda samt 
Wernerrapporten, det första konkreta förslaget till att skapa en ekonomisk och monetär 
union. Avsnittet därefter ägnas åt de olika initiativ, främst EMS, under 1970- och 80-talet 
som syftade till att skapa stabila växelkurser mellan Europas stater. Den avslutande delen 
beskriver utvecklingen från mitten av 1980 fram till 1999 som innebar att den 
ekonomiska och monetära unionen i Europa genomfördes. 
 
 

2.1 Från kol och stål till Wernerrapporten 
 
Det som vanligtvis anses vara det första steget under efterkrigstiden mot ekonomisk 
integration i Europa togs när fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG, 
vanligen kallad Kol- och stålunionen) undertecknades 1951. Detta samarbete och dess 
institutioner tillsammans med andra samarbetsområden ledde i Romfördraget 1957 till 
skapandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG)2 (Apel 1998:4-5). 

Genom Romfördraget beslutades bl.a. att en tullunion (den gemensamma 
marknaden) och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) skulle skapas. Däremot 
behandlade fördraget få konkreta riktlinjer för det ekonomiska samarbetet och uttryckte 
endast allmänna formuleringar om att varje medlemsstats växelkurs är av gemensamt 
intresse. Växelkursstabilitet erhölls genom Bretton Woods-systemet som möjliggjorde att 
de europeiska valutorna kunde upprätthålla en begränsad fluktuation gentemot varandra. 
Under större delen av 1960-talet lyckades medlemsstaterna i EEG med detta vilket bl.a. 
var viktigt för funktionaliteten hos tullunionen och CAP (Gros & Thygesen 1998:8-11).  

Mot slutet av 60-talet var tullunionen genomförd och CAP i bruk varför 
medlemsländerna vid ett toppmöte i Haag 1969 uttryckte önskemål om att gå vidare mot 
en ekonomisk och monetär union. Detta initiativ ska ses mot bakgrund av att Europas 
ekonomier visade tecken på att divergera till följd av Frankrikes devalvering och 
Tysklands revalvering 1969. Efter initiativ från Tysklands förbundskansler Willy Brandt 
fattades ett beslut om att tillsätta en grupp, under ledning av Luxemburgs premiärminister 
Pierre Werner, som skulle utreda möjligheterna för en ekonomisk och monetär union.  

I oktober 1970 presenterades den s.k. Wernerrapporten, en detaljerad plan i tre 
steg som skulle leda till EMU innan decenniets slut. Det var ett reformivrigt förslag 
innehållande fasta växelkurser mellan medlemmarna och att makten över såväl nationell 

                                                 
2 1967 förkortades namnet till Europeiska gemenskapen, EG. 
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budget- som ekonomisk politik skulle överföras till EG-nivå. Det första steget skulle vara 
avklarat innan slutet av 1973. Men när Bretton Woods-systemet i början på 70-talet 
visade tecken på att bryta samman för att 1973 slutgiltigt kollapsa skrinlades även 
Wernerrapporten. Detta kan ha berott på den tilltro som fanns i Europa till att Bretton 
Woods-systemet skulle garantera stabila växelkurser varför nödvändiga institutionella 
reformer för detta ändamål inte togs med i rapporten (Ibid. 11-14). 

 
 

2.2 Nya försök till växelkursstabilitet 
 
Vid 70-talets början var alltså förutsättningarna för en valutaunion minst sagt dåliga. När 
Wernerrapporten inte kunde implementeras och med Bretton Woods-systemet på 
upphällningen letade Europa efter andra alternativ för att behålla stabila växelkurser. Det 
första försöket kallades för ”ormen i tunneln” där breddstorleken på ”ormen” symbol-
iserade den inbördes variation som de deltagande europeiska valutorna fick ha gentemot 
varandra. ”Tunneln” i sin tur utgjorde symbol för den marginal gentemot dollarn som 
”ormen”, dvs. de europeiska valutorna, skulle hålla sig inom (Apel 1998:36-37).  

Systemet togs i bruk 1972 men fick omgående svårt att fungera i en period med 
en turbulent valutamarknad och året därpå upphörde ”tunneln” då dollarn tvingades gå 
över till en flytande växelkurs. Det som återstod, den s.k. ”valutaormen”, innebar att de 
deltagande europeiska valutorna behöll fasta växelkurser sinsemellan medan de flöt mot 
övriga valutor. Även detta system präglades av problem med länder som anslöt och 
lämnade systemet, samt av devalveringar och revalveringar för att hålla de deltagande 
valutorna inom de bestämda fluktueringsmarginalerna (Gros & Thygesen 1998:15-19).  

Resterna av ”valutaormen” i slutet av 1970-talet bestod i princip av ett system där 
valutorna i Benelux-länderna och Danmark var knutna till den tyska marken (D-marken). 
Det fanns därför ett behov av ett nytt europeiskt växelkurssystem och efter ett förslag från 
Frankrikes president Valéry Giscard d’Estaing och Tysklands förbundskansler Helmut 
Schmidt bildades 1979 det Europeiska monetära systemet (EMS). Dess tre huvuddelar 
var 1) valutaenheten European Currency Unit (ECU) som utgjordes av ett vägt 
medelvärde av medlemsstaternas valutor; 2) ett arrangemang för kreditstöd där varje 
medlemsland kunde låna av andra medlemmar; samt den mest betydelsefulla delen 3) 
växelkursmekanismen Exchange Rate Mechanism (ERM) (Apel 1998:45-48; 69-70).  

ERM var liksom ”valutaormen” ett system för att begränsa de deltagande 
ländernas valutafluktuation till ±2,25 procent gentemot övriga medlemmars valutor. Ett 
land som inte hade deltagit i ”valutaormen” tillätts dock en marginal på ±6 procent som 
skulle minskas när dess ekonomi gjorde detta möjligt. Om en valuta riskerade att hamna 
utanför denna gräns i förhållande till en annan valuta var bägge medlemsstaternas 
centralbanker skyldiga att i obegränsad mängd intervenera på valutamarknaden. Detta 
innebar att de skulle köpa den valuta som minskade i värde och sälja den som ökade.  

Under perioden 1979-83 förekom, som ett resultat av medlemsstaternas olika 
ekonomiska politik, ett flertal justeringar av växelkurserna genom att valutorna 
devalverades gentemot D-marken. 1983-87 stabiliserades ERM samtidigt som 
asymmetrin med tysk dominans blev allt tydligare. D-marken växte fram som den valuta 
som i realiteten bestämde växelkursen mellan den amerikanska dollarn och valutorna som 
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ingick i ERM. De övriga medlemsstaterna förde å sin sida en penningpolitik med målet 
att hålla fasta kurser med den tyska marken (Ibid. 55-58; 73-74).  

1987-92 lyckades samtliga ERM-medlemmars växelkurser att hålla sig inom de 
tillåtna marginaler och flera framsteg mot ett närmande av de olika ekonomierna gjordes. 
Efter 1990 uppstod dock problem som resulterade i en turbulent period 1992-93 vilket till 
slut tvingade fram en ökning av gränsen för maximal tillåten valutafluktuation mellan 
medlemsstaterna (Gros & Thygesen 1998:103). 
 
 

2.3 Mot EMU genom ett nytt fördrag  
 
I och med undertecknandet av den s.k. Enhetsakten 1986 beslutades att alla hinder för 
den gemensamma marknaden skulle vara borta före 1992 års slut. Samtidigt upprepades 
målsättningen att skapa en ekonomisk och monetär union och det fastslogs att de 
nödvändiga institutionella reformer som detta krävde endast kunde ske genom ett nytt 
fördrag (Szász 1999:88; 94-96). På EG-toppmötet i Hannover 1988 tillsattes därför en 
grupp, under ledning av EG-kommissionens ordförande Jacques Delors, med uppgiften 
att studera och föreslå konkreta åtgärder för skapandet av EMU. Resultatet, The Report 
on Economic and Monetary Union in the European Community, mer känd som 
Delorsrapporten, offentliggjordes 1989.  

Delorsrapporten föreslog att EMU skulle förverkligas i tre steg där det första, som 
inte skapade några nya institutioner, skulle starta den 1 juli 1990. Det andra steget kunde 
inledas först när ett nytt fördrag hade undertecknats (Ibid. 113-118). På EG-toppmötet 
1989 i Madrid godkändes både Delorsrapportens förslag och tidtabell. Dessutom enades 
man om att sammankalla en regeringskonferens för att skapa det nya fördrag som EMU:s 
andra steg krävde. Detta resulterade 1991 i Maastrichtfördraget3 som förutom att fast-
ställa det institutionella ramverk som en valutaunion behövde, även la fast den tidtabell 
där en ekonomisk och monetär union skulle bildas i tre steg (Gros & Thygesen 1998:406-
410). 

Det första steget, som alltså startade den 1 juli 1990, tog bort regler som 
motverkade fria kapitalrörelser och medförde även en ökad samordning av medlems-
staternas ekonomiska politik. Nästa steg inleddes den 1 januari 1994 och innebar att 
Europeiska monetära institutet (EMI) etablerades. Den skulle bl.a. övervaka ERM och 
förbereda för Europeiska centralbankens (ECB) verksamhet som fyra år senare ersatte 
EMI. Vidare under detta steg skulle medlemsstaterna öka centralbankernas oberoende, 
och för att säkerställa sunda offentliga finanser hos medlemsländerna inrättades 
Stabilitets- och tillväxtpakten. 1998 beslutades att elva länder klarade de s.k. konvergens-
kriterierna4 och kunde därmed den 1 januari 1999 inleda det tredje och avslutande steget. 
Då bildades valutaunionen vilket innebar att euron infördes som gemensam valuta och att 
ECB tog över ansvaret för penningpolitiken. Av dagens 25 medlemsstater i EU står 
Danmark, Storbritannien, Sverige, samt de 10 länder som blev medlemmar i unionen 
2004 utanför EMU (Internet 3). 

                                                 
3 Dess officiella namn är Treaty on European Union (EU-fördraget) och innebar att EU bildades. 
4 De villkor, bl.a. mått för pris- och växelkursstabilitet, budgetdisciplin, och låga räntor, för att en 
medlemsstat ska godkännas för EMU. 
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3 EU och USA: partners och konkurrenter 
 
 
Det omfattande ekonomiska samarbetet mellan EU och USA har sedan andra världskriget 
varit under ständig förändring. Det går att identifiera tre olika perioder som beskriver 
relationen mellan USA och Västeuropa under efterkrigstiden. Den första utmärks av 
amerikansk hegemoni och varade från 1945 och cirka 20 år framåt. Därefter följde 
ungefär 20 år (1966-cirka 1985) av avtagande hegemoni där samarbetet blev mer jämlikt, 
för att sedan ersättas av ett symmetriskt förhållande från 1986 och framåt, den post-
hegemona perioden (Featherstone & Ginsberg 1996:13). 

Detta kapitel är uppdelat i två delar. I den första ges en historisk bakgrund till den 
ekonomiska relationen mellan EU och USA från det andra världskrigets slut. Kapitlets 
andra del visar genom en strukturell jämförelse hur samarbetet idag präglas av ett 
ömsesidigt beroende mellan två, i många ekonomiska avseenden, jämnstarka parter. En 
historisk översikt över parternas monetära relationer återfinns i kapitel fem. 
 
 

3.1 Från amerikansk hegemoni… 
 
Vid andra världskrigets slut gick det ekonomiska samarbetet mellan Västeuropa och USA 
in i en ny era. Före kriget hade detta samarbete varken något rättsligt eller politiskt 
ramverk och utspelade sig mellan USA och enskilda europeiska länder. Efter kriget 
stärktes samarbetet till något som kan betecknas som ett ”partnerskap”. Med Sovjetunion-
en som gemensamt hot fanns det ett ömsesidigt beroende mellan USA och Västeuropa 
gällande deras säkerhetsbehov.  

Samarbetet baserades på gemensamma politiska, ideologiska och säkerhets-
mässiga mål och värdegrunder som antikommunism, liberalism och principen om 
kollektivt självförsvar. Därutöver tog det, i takt med att den europeiska integrationen blev 
allt mer omfattande, en mer bilateral form med diplomatiska relationer och politisk 
samordning mellan dåtidens EU och USA. Det utvecklades också till ett samarbete som 
baserades på ett rättsligt och politiskt ramverk i och med åtaganden i organisationer som 
IMF, OECD och GATT.5 Den enighet mellan EU och USA som rådde om det 
internationella ekonomiska systemets mål och medel, samt dess nödvändiga regler och 
institutioner baserades på den gemensamma tilltron till kapitalism och liberalism.  

Även om det ekonomiska samarbetet betraktades som ett partnerskap efter andra 
världskriget så var maktfördelningen mellan de båda parterna ojämn. USA var världs-
ledande inom handel, fungerade som världens centralbank och hade med dollarn den 
dominerande valutan. Denna amerikanska hegemoni medförde att USA fick de fördelar 
och kostnader som associerades med denna ställning. Västeuropa å sin sida, ekonomiskt 
utmattat och starkt påverkat av kriget, fruktade amerikansk isolering, inte dominans 
(Featherstone & Ginsberg 1996:117-119).  

                                                 
5 IMF är förkortningen för Internationella valutafonden, OECD för Organisation for Economic Co-
operation and Development, samt GATT, föregångaren till WTO, som står för General Agreement on 
Tariffs and Trade. 
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Hos det politiska etablissemanget i USA fanns dock inga sådana tankar utan i 
likhet med européerna var oron för en återgång till krigets Europa stor. Den allmänna 
uppfattningen i Washington var att Europa behövde återuppbyggas och inkluderas i en 
global handelsordning för att säkerställa fortsatt tillväxt i den amerikanska ekonomin. En 
politisk och ekonomisk integrering av Europa blev därför ett grundläggande mål i den 
amerikanska utrikespolitiken under efterkrigstiden och USA:s kongress antog 1948 en 
resolution som gick så långt som att förespråka skapandet av ett Europas förenta stater 
(Meek 2002:12-14, 20). 

Från mitten av 60-talet kunde en utveckling mot ett allt mer jämlikt transatlantiskt 
partnerskap skönjas. Västeuropa hade återhämtat sig från kriget, fortsatt utveckla den 
europeiska integrationen, och i allt större grad närmat sig USA:s ekonomiska kapacitet. 
Europa blev därutöver den viktigaste aktören inom GATT och med skapandet av EMS i 
slutet av 70-talet markerades ett försök att förändra det tidigare beroendet av USA. USA 
däremot brottades med allt större ekonomiska problem med underskott i betalnings- och 
bytesbalansen, samt en kostsam närvaro i Vietnamkriget. Det tidigare så starka 
amerikanska stödet för den europeiska integrationen blev fortsättningsvis allt mer 
avhängig tillgången för USA till den europeiska marknaden, vilket resulterade i en 
ökning av handelsdispyter parterna emellan (Featherstone & Ginsberg 1996:120).  

Utvecklingen mot ett mer symmetriskt förhållande i relationen mellan de allt mer 
jämnstarka parterna Europa och USA fortsatte även under den sista delen av 1900-talet. I 
takt med att styrkeförhållandena utjämnades och att EU blev en allt mäktigare 
internationell aktör, började också en förändring av samarbetets karaktär att märkas. Det 
partnerskap som präglade den transatlantiska relationen under Kalla kriget har ersatts 
under 90-talet av en allt hårdare konkurrens inom det ekonomiska området. De allt 
ökande och ofta utdragna handelstvisterna parterna emellan är kanske de tydligaste 
exemplen på denna utveckling (White 2001:1).  

Dagens samarbete mellan USA och EU baseras på olika gemensamma 
deklarationer. Transatlantiska Deklarationen från 1990 formaliserade bl.a. den bilaterala 
politiska dialogen på olika nivåer, däribland det årliga toppmötet mellan USA, EU-
kommissionen, samt EU:s ordförandeland. På toppmötet i Madrid 1995 undertecknades 
den Nya Transatlantiska Agendan (NTA) som ytterligare utvecklade samarbetet och 
formulerade målsättningar inom bl.a. diplomatiskt samarbete, globala frågor, samt 
handelspolitiska och ekonomiska frågor. Det Transatlantiska Ekonomiska Partnerskapet 
(TEP), upprättat vid toppmötet i London 1998, syftade till att stärka det multilaterala 
handelssystemet samtidigt som man försökte undanröja handelshinder mellan EU och 
USA (Internet 4).  

Det kanske tydligaste sättet att visa dagens styrkeförhållanden är genom en 
jämförelse parterna emellan för olika indikatorer på ekonomisk makt. En sådan genom-
gång kommer nästa avsnitt att ägnas åt. 
 
 

3.2 …till ömsesidigt beroende – en strukturell maktjämförelse 
 
Detta avsnitt syftar till att visa på det ömsesidiga beroende som präglar dagens relation 
mellan USA och EU. Därutöver ger det också en indikation på de båda parternas stora 
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betydelse för världsekonomin. De olika jämförelsemåtten utgörs av respektive aktörs 
storlek på ekonomi och marknad, handel, samt investeringar som alla är indikatorer för 
ekonomisk makt. De överrensstämmer till stor del med de som Featherstone och 
Ginsberg (1996) använder. Diskussion och kommentarer i texten är också influerad av 
denna källa men anpassad till mer aktuell data. 

De statistiska uppgifter som samlats in6 redovisas i samtliga fall för EU:s 
medlemsstater innan utvidgningen 2004 (hädanefter kallad EU15). I de fall data varit 
tillgängligt redovisas även EU:s samtliga 25 medlemmar (EU25) och de 12 länder som 
ingår i EMU (Eurozonen). I hopp om att göra texten lättläst redovisas exakta uppgifter 
huvudsakligen i tabeller i anslutning till texten.  
 

3.2.1 Storlek på ekonomi och marknad 
Inledningsvis kan det vara relevant att jämföra marknadens och ekonomins storlek i EU 
och USA. EU var redan innan utvidgningen tidigare i år världens största gemensamma 
marknad, men även Eurozonens befolkning är större än USA:s. Med tanke på att antalet 
medlemmar i både EU och EMU kommer att utökas kan denna övervikt gentemot USA 
förmodas öka i framtiden.  

När det gäller storleken på ett lands ekonomi är bruttonationalprodukten (BNP), 
dvs. summan av producerade varor och tjänster i ett land, ett ofta använt mått. Här 
uppvisar EU25 ett något högre värde än USA som dock i sin tur har lite drygt en tredjedel 
så stor BNP som Eurozonen. Det mest relevanta måttet på BNP vid en jämförelse är BNP 
per capita justerat för prisskillnader mellan olika länder (Purchasing Power Standard, 
PPS). Här märks också den mest markanta skillnaden mellan de båda då EU endast når 
upp till drygt två tredjedelar av den amerikanska nivån.7 Samtidigt har USA en betydligt 
högre tillväxt än Europa vilket indikerar att denna skillnad framöver kan komma att öka. 
 
Tabell 1. Befolkningens storlek och olika mått på BNP för EU och USA 

 EU25 EU15 Eurozonen USA 
Befolkning, miljoner (2003) 454,56 380,36 306,70 293,03 
BNP, miljarder USD (2003) 11,017 10,522 8,209 11,000 
BNP-ökning (2002-3) 0,9% 0,8% 0,5% 3,1% 
BNP/capita i PPS (2003) 24027 27511 26595 37756 

(Källa: Internet 1) 
 

3.2.2 Multi- och bilateral handel 
Trots vissa skillnader i prestanda och storlek visar tabellen ovan att både EU och USA är 
stora marknader med stora ekonomier. Som sådana måste de även fungera i ett större 
internationellt handelssystem. EU15 var 2002 världens största exportör med 19 procent 
av världens totala export, undantaget den interna handeln inom EU, följt av USA med 14 

                                                 
6 All data för detta kapitel kontrollerades senast den 16 januari i år. 
7 Hur stor skillnaden i realiteten är tvistar ekonomer om. Mäter man arbetsproduktiviteten, dvs. BNP per 
arbetad timme, har européerna gått från 65 till 91 procent av amerikansk nivå sedan 1970, men samtidigt 
har de minskat arbetstiden i takt med att effektiviteten ökat. Vem som i slutändan har högst levnadsstandard 
beror då på hur man värderar fritid i förhållande till pengar (Örn 2004). 
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procent. För import var förhållandet det motsatta med USA som stod för 23,2 procent av 
världens totala import och EU15 för 18 procent. USA och EU utgör därmed världens 
största exportörer och importörer (Internet 2).  

Sett till importens och exportens storlek i procent av BNP är EU mer beroende av 
handel än USA, och uppgår till ca. 36 respektive 36,5 procent för EU15 och Eurozonen. 
Motsvarande siffror för USA är 14,9 respektive 11,2 procent.8 Handelns, för EU mycket 
stora och för USA stora, betydelse gör de båda aktörerna beroende av ett fredligt och 
fungerande internationellt handelssystem.  
 
Tabell 2. Importens och exportens andel (%) av BNP för EU och USA 
 EU15 Eurozonen USA 
Importens storlek i procent av BNP (2001) 35,3 36,6 14,9 
Exportens storlek i procent av BNP (2001) 35,9 37,2 11,2 

(Källa: European Commission 2002:54)  
 
Den bilaterala handeln understryker betydelsen av det transatlantiska samarbetet. För EU 
är USA den största handelspartnern inom både export och import. Med handeln mellan 
EU-länderna borträknad importerar EU15 15,3 procent av sin totala import från USA 
medan 22,6 procent av den totala exporten går till USA (European Commission 
2004a:42-43). Runt en femtedel av USA:s totala import och export utgörs av handeln 
med EU15 (inkluderas de 10 nya medlemsstaterna ökar andelen endast med några 
tiondels procentenheter). Detta gör EU till USA:s största import- och näst största (efter 
Kanada) exportmarknad. Den bilaterala handeln visar att de båda aktörerna förutom ett 
ordnat internationellt handelssystem dessutom har ett ömsesidigt beroende i form av 
tillgång till varandras hemmamarknader.  
 
Tabell 3. Andel av USA:s totala import från och export till EU 
 EU15 EU25 
Andel av USA:s totala import från EU15 and EU25 (2003) 19,4% 20,1% 
Andel av USA:s totala export till EU15 and EU25  (2003) 20,8% 21,3% 

(Källa: Internet 1) 
 

3.2.3 Bilaterala investeringar  
Trots att den omfattande handeln mellan EU och USA utgör världens största bilaterala 
handelsrelation räknas en annan del av det transatlantiska ekonomiska samarbetet som 
den mest betydande delen. Bilaterala investeringar, mätt i utländska direktinvesteringar 
(FDI, Foreign Direct Investment), aktörerna emellan uppnår inte bara astronomiska 
summor varje år utan beräknas dessutom skapa mellan 12 och 14 miljoner arbetstillfällen. 
USA och EU är varandras största källa mätt i FDI (European Commission, 2004b). Av 
den totala FDI som strömmade in i USA 2003 kom 62,1 procent (856 miljarder USD) 
från EU15. USA å sin sida investerade 47,2 procent (845 miljarder USD) av sin totala 
FDI i EU15 samma år (Internet 1). 

                                                 
8 I USA utgör istället den privata konsumtionen en stor andel av BNP. 
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4 Betydelsen av en stor valuta 
 
 
Ett samarbete liknande EMU hade kunnat genomföras utan euron. Som exempel kan 
nämnas att Wernerrapporten varken föreslog eller avfärdade en gemensam valuta. Varför 
togs då beslutet att inrätta euron som valuta för det ekonomiska samarbetet i Europa? 
Detta kapitel tar upp de potentiella fördelar som identifierades vilket ledde till att EMU 
fick en valuta som kan komma att konkurrera med den amerikanska dollarn.  

Det första avsnittet tar upp de ekonomiska fördelar som euron antogs medföra, 
bl.a. en förväntat högre tillväxt genom ökad handel och investeringar, samt en lägre 
inflation. Därefter utreds de fördelar som finns i att ha den dominerande valutan i 
världen, dvs. en valuta som andra länders centralbanker har i sin valutareserv och som 
används vid internationell handel. Att euron skapades för att konkurrera med dollarn om 
denna position har framförts som det ekonomiska samarbetets dolda agenda. Till sist 
redovisas de politiska fördelar som euron kan medföra genom att ge unionen ökad makt i 
internationella forum och förhandlingar.  

Ett antal avgränsningar har varit nödvändiga för detta kapitel. Det är varken en 
fullständig redogörelse för EMU eller valutaunioner i allmänhet som ges nedan. 
Därutöver redovisas inga potentiella nackdelar med att ha en gemensam valuta vilket 
innebär att detta kapitel, liksom hela uppsatsen, inte gör några anspråk på att avgöra om 
det var ett riktigt val att implementera EMU.  
 
 

4.1 Ekonomiska fördelar med euron 
 
Vid skapandet av EMU fanns farhågor om att den då dominerande tyska marken de facto 
skulle bli den gemensamma valutan. Förutom att vara politiskt neutral, utgjorde euron en 
symbol för en varaktig monetär union och för medlemsstaternas förpliktelse mot denna. 
Därutöver upplevde EU i avsaknad av en gemensam valuta fortfarande hinder för den 
gemensamma marknadens mål om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. 
Investeringar och handel mellan medlemsstater skulle stimuleras om dessa hinder kunde 
avlägsnas. 

EU-kommissionen menade att skapandet av euron skulle leda till en ökad och 
mindre inflationsutsatt tillväxt i Europa genom två kombinerade effekter. Den första 
hänger samman med att europeiska företag (och resenärer) tidigare tvingades leva med 
fluktuerande valutor och kostnader för att växla från en valuta till en annan. Utan denna 
risk, och genom minskande transaktionskostnader, förväntades handel och investeringar 
mellan de deltagande länderna i EMU därmed underlättas. Den andra effekten härrör sig 
till det som vanligtvis brukar räknas som en kostnad med att formera en valutaunion – 
nämligen det faktum att deltagande länder förlorar möjligheten att bedriva en självständig 
penningpolitik. Med en gemensam valuta följer att ett land i ekonomiska svårigheter inte 
kan devalvera sin valuta. Men avsaknaden av detta medför även att den riskpremie som 
investerare kräver i kompensation för denna devalveringsrisk elimineras. Valutaunionen 
medför därmed lägre räntor vilket skapar gynnsammare förutsättningar för investeringar.  
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Begränsade pris- och löneförväntningar anses också vara en fördel i och med att 
länder får svårare att konkurrera genom att depreciera valutan. I och med att ECB 
skapades efter den tyska centralbankens modell, med inflationsbekämpning som främsta 
mål och självständighet från politiskt inflytande, anses den också ha ärvt Bundesbanks 
trovärdighet (Levitt & Lord 2000:12-18). För länder som historiskt sett haft hög inflation 
medförde EMU-medlemskapet därmed ett trovärdigt engagemang till makroekonomisk 
disciplin som de annars inte kunnat nå.  

Samtidigt ska det påpekas att de ovan nämnda fördelarna med högre tillväxt och 
lägre inflation dels har ansetts relativt marginella, och dels ifrågasatts. Apel (1998:99-
100) hävdar dessutom att fördelen med ökad prisstabilitet ska tillskrivas Maastricht-
fördraget och inte själva valutaunionen. En annan sådan indirekt fördel är lägre räntor 
härstammande från den minskade risk som konvergenskriterierna om budgetdisciplin 
medför.  

Företag kan dra nytta av stordriftsfördelar vid produktion för en gemensam 
europeisk marknad och på så sätt bättre konkurrera med företag i USA som redan åtnjuter 
denna fördel. Med euron kan EU också ta upp kampen med den amerikanska dollarn som 
den dominerande valutan i världen, en fördel som nu kommer behandlas. 
 
 

4.2 Fördelar med att ha den internationellt dominerande valutan  
 
Efter andra världskrigets slut blev den amerikanska dollarn den dominerande valutan i 
världen. Detta innebar att den användes som den officiella reservvalutan hos 
centralbanker världen över, samt vid fakturering och betalning vid internationell handel. 
Det finns flera fördelar med detta som EU i och med euron hoppas kunna utmana USA 
om – vilket har betecknats som ”the euro’s hidden agenda” (Cohen 2003:577). Att ha en 
valuta som andra länder är villiga att ha som reservvaluta innebär en ekonomisk vinst. 
Denna skapas genom det faktum att om ett annat lands centralbank vill ha euron i sin 
valutareserv får EMU-länderna i utbyte varor, tjänster och tillgångar i princip utan 
kostnad (Apel 1998:98).  

Med en valuta som används som betalningsmedel vid internationell handel kan en 
aktör finansiera handelsunderskott, vilket nästa kapitel kommer visa att USA tidigare 
gjort (se avsnitt 5.2), samt enklare och billigare attrahera kapital än genom att låna från 
andra länder. Därutöver åtnjuter medlemmar från valutaunionen vid handel med länder 
utanför unionen en förbättrad position genom minskade transaktionskostnader och att 
valutakursrisken hamnar hos motparten. Ytterligare ett område där EU kan tänkas utmana 
USA är på de finansiella marknaderna genom att investerare får tillgång till en gemensam 
marknad med tillgångar värderade i euro (Levitt & Lord 2000:162-168). Slutligen, många 
priser på världsmarknaden för viktiga råvaror, t.ex. olja, samt för färdiga industrivaror 
sätts i US-dollar. Detta ger USA ytterligare en fördel genom en ökad efterfrågan på 
dollarn som medför en relativt stabiliserande effekt på valutakursen (Ekström et al 
1999:54). 

Vilken valuta som kommer att dominera ett internationellt ekonomiskt system 
avgörs av flera faktorer. Nödvändiga förutsättningar är en valutas likviditet, dvs. att den 
är lätt att omsätta världen över, samt dess trovärdighet i fråga om stabilitet – med andra 
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ord en valuta som genererar låg inflation, samt att den inte riskerar att devalveras. 
Storleken på valutans bakomliggande ekonomi samt dess betydelse inom världshandeln 
spelar också in (Spahn 2001:164; Levitt & Lord 2000:163-166). Tidigare (se avsnitt 3.2) 
har visats att EU är världens största marknad och har en andel av världshandeln i 
jämförelse med USA. Innan EMU startade utgjorde dollarn runt 60 procent av världens 
reservvalutor medan motsvarande andel för EU:s valutor var ungefär 20 procent (Levitt 
& Lord 2000:166). Vid samma tid var dollarn och de europeiska valutornas andel som 
betalningsmedel vid världshandeln 48 respektive 33 procent (Ibid. 19). Med tanke på att 
EU storleksmässigt har en jämförbar nivå av världens totala handel med USA, finns här 
utrymme för att eurons användning ska hamna i nivå med dollarn. 

Huruvida euron kommer att kunna konkurrera med dollarn eller inte tvistar 
forskare om. Att avgöra detta är visserligen inte denna uppsats syfte, men en kort 
genomgång av några av de resonemang och argument som framförts kan ändå i detta läge 
vara på sin plats. Bergsten (1997) listar fem avgörande faktorer för om en valuta kommer 
att spela en global roll.9 Han hävdar att euron klarar alla dessa och att dess införande 
kommer att leda till ett bipolärt internationellt valutasystem med dollarn och euron som 
de dominerande valutorna (Ibid. 91-92). 

Ekström et al (1999:122-127) förutspår att euron kan komma att utmana dollarn i 
den internationella handeln, på internationella finansmarknader, hos andra länders 
valutareserver, samt bland privata placerare. Cohen (2003) däremot anser att euron inte 
kommer att kunna utmana dollarn som en global valuta. Detta eftersom handel med euron 
även fortsättningsvis kommer att medföra högre transaktionskostnader än med dollarn. 
Samtidigt finns det hinder för tillväxt inbyggt i EMU genom Stabilitets- och 
tillväxtpakten och ECB:s mål om prisstabilitet vilket kommer att påverka avkastningen – 
och därmed investeringsviljan – på tillgångar i euro. Slutligen är det otydligt vem som 
egentligen styr euroområdet. Den institutionella uppbyggnaden skapar ledarskapsproblem 
dels inom ECB, dels vid utförandet av växelkurspolitiken och vid externa kontakter. 
Cohen redovisar även resultat från eurons första verksamma period som visar att den 
endast ersatt Europas tidigare valutor och inte knappat in på dollarn i fråga om en valutas 
olika användningsområden (Ibid. 576-582, 584-590). Att det kommer ta tid innan euron 
kommer konkurrera med dollarn i andra länders valutareserv samt som betalningsmedel 
vid internationell handel är dock de flesta forskare överens om.  
 
 

4.3 Politiska fördelar med en stor valuta  
 
Den status och prestige det innebär för en aktör att ha den dominerande valutan i världen 
kan inte negligeras. Valutan utgör en mäktig symbol för aktörens ledande ställning, och 
ger uttryck för dennes förmåga att utöva inflytande genom att forma normer och 
uppfattningar hos andra. En mer direkt politisk fördel härstammar från det monetära 
                                                 
9 Dessa är 1) storleken på valutaområdets ekonomi och världshandel; 2) ekonomins självständighet från 
externa påtryckningar; 3) avsaknad av växel- och kapitalkontroller; 4) bredden, djupet, och likviditeten hos 
ekonomins kapitalmarknad; samt 5) ekonomins styrka, stabilitet och externa position (Bergsten 1997:86-
88). Den första och sista redovisades i avsnitt 3.2 medan den andra kommer att avhandlas i nästa kapitel, 
vilket även kommer visa att just avsaknaden av självständighet och amerikanska påtryckningar på den 
europeiska ekonomin var en viktig orsak till skapandet av EMU. 
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beroende andra får gentemot aktören med den dominerande valutan. Den sistnämnda är 
inte bara inhemskt bättre rustad mot inflytande och tvång utifrån, utan har dessutom en 
bättre position att driva sina intressen, samt även påverka och utöva inflytande, på det 
internationella planet (Cohen 2003:578). I nästa kapitel (se avsnitt 5.2) ges exempel på 
hur USA genom påtryckningar har fått EU:s medlemmar att inse vikten av att 
tillsammans utjämna maktrelationen parterna emellan.  

För ett mellanstatligt samarbete som EU är det en ständig process att 
sammanjämka de olika medlemsstaternas politik till en gemensam ståndpunkt. Liksom 
inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området, där målet är att EU ska tala med en 
röst, har det inom det ekonomiska samarbetet under årens lopp vuxit fram en ökad 
medvetenhet om vikten av en gemensam ekonomisk politik, och att detta kan öka EU:s 
betydelse som internationell aktör. Att Europa ska bli en mäktigare aktör gällande globala 
monetära frågor har alltid varit en drivkraft bakom det ekonomiska samarbetets 
utveckling. När Storbritannien och Frankrike slöt upp på Tysklands sida mot USA 1986 
bekräftades utvecklingen mot en gemensam europeisk röst även inom detta område 
(Loedel 1998:245-50). 

Ett område där EU sedan tidigare har stått enat och därigenom tillskansat sig en 
position som den internationellt mäktigaste aktören är inom handelspolitiken. EU har 
under 1900-talets andra hälft vid ett flertal tillfällen spänt sina muskler inom detta 
område vilket resulterat i ett flertal handelstvister med USA. Förhandlingsrundor inom 
WTO (och GATT innan 1995) har inte kunnat genomföras utan EU:s medverkan och 
godkännande. EU:s stora betydelse inom handelspolitiken kan till stor del förklaras av 
kommissionens aktiva roll. Den har t.ex. mandat att företräda hela EU, efter att 
medlemsländerna enats om en gemensam linje, vid förhandlingar med andra aktörer 
(McCormick 2002:204-207). 

Liknande den betydelse som unionen nått inom handelspolitiken genom att enas 
om gemensamma ståndpunkter kan euron, om den blir en viktig internationell valuta 
jämsides med dollarna, ge EU ökat inflytande i olika internationella forum och enklare 
förhandla med stater som USA (Apel 1998:99). Som komplement till G7 och G8 har bl.a. 
Bergsten (1999:33) förespråkat ett skapande av G3 och till och med G2 (utan Japan) vid 
hantering av internationella ekonomiska och monetära frågor. I en organisation som IMF 
är det troligt att EU:s inflytande kan komma att öka eftersom unionen i och med EMU 
har en gemensam penningpolitik. Ett hinder för EU:s inflytande i olika internationella 
organisationer, som IMF och GATT/WTO, har varit deras institutionella uppbyggnad 
som endast tillåtit stater som medlemmar (Levitt & Lord 200:252-253; McCormick 
2002:208).  
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5 Monetära relationer  
 
 
I kapitel tre konstaterades att det ekonomiska samarbetet mellan USA och EU med tiden 
utvecklats till ett mer symmetriskt, präglat av ömsesidigt beroende. Detta blir särskilt 
tydligt vid en historisk genomgång av relationen parterna emellan när det gäller monetära 
frågor. Valutakursers fluktuering t.ex. har haft stor påverkan på den bilaterala handeln 
mellan USA och EU, samt på respektive parts betalningsbalans. När det handlar om 
penningpolitik och monetära relationer går det därför inte att karaktärisera stater som 
oberoende aktörer, utan den enas agerande påverkar även andra. Detta kapitel har för 
avsikt att visa att relationen mellan USA och EU inte är ett undantag från detta, utan i 
själva verket är en av förklaringarna till bildandet av EMU.  
 
 

5.1 En transatlantisk relation i förändring 
 
Vid andra världskrigets slut hade USA genom Bretton Woods-systemet, där 44 länders 
valutor var knutna till dollarn som i sin tur var kopplad till ett värde i guld, ett naturligt 
ledarskap i det internationella ekonomiska systemet. USA agerade som en välvillig 
hegemon genom att stabilisera systemet med stimulansåtgärder och genom sitt ledarskap. 
Denna amerikanska hegemoni medförde att USA fick de fördelar, i form av den 
bekvämlighet för amerikansk handel och besparingar för dess konsumenter när det mesta 
av världshandeln gjordes i dollar, och kostnader, t.ex. att utsätta dollarn för risk som 
världens reservvaluta, som associerades med denna ställning. 

När USA 1971 lämnade Bretton Woods-systemet, vilket ledde till dess 
upplösning, markerade det slutet på landets dominerande ställning. Såväl inrikespolitiska 
faktorer som förändringar i det internationella systemet, bl.a. ett starkare och 
självständigare Europa, förklarar USA:s agerande att gå från en internationalistisk till en 
nationalistisk inställning. Ett USA som inte var villigt att axla tidigare åtaganden innebar 
också en vändpunkt i den transatlantiska relationen. Västeuropa var dock varken kapabelt 
eller önskade ersätta USA som den dominerande aktören varför relationen dom emellan 
därefter präglades av både symmetri och asymmetri. Dollarn utgjorde även fortsättnings-
vis den dominerande reservvalutan i världen och USA var alltjämt den mäktigaste 
aktören.  

Bretton Woods-systemets upplösning 1973 medförde flytande växelkurser mellan 
världens valutor, men försök att stabilisera det internationella systemet gjordes genom G7 
och EMS. G7 bildades 1975 som en informell sammanslutning bestående av sju av 
världens ledande industriländer. Medlemmarnas finansministrar och centralbankschefer 
fattar inga bindande beslut, utan träffas för att utbyta synsätt och information med 
varandra samt utforma gemensamma rekommendationer. EMS (se kapitel två) sågs i 
Europa som ett svar mot problemen under tidigare perioder med fluktuerande valutor som 
skadat den europeiska integrationen och ekonomiska återhämtning. Viljan att skapa ett 
eget system för växelkursstabilitet ska också ses mot bakgrund av den för EU 
ofördelaktiga penningpolitik som USA hade bedrivit vilket kommer att beskrivas 
utförligare nedan.  
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Under 1980-talets första hälft var dollarn övervärderad vilket medförde kostnader 
för såväl USA som EU och störningar på den internationella handeln och valutasystemet. 
Vid Plaza-överenskommelsen 1985 beslutade länderna i G7 att tillsammans minska 
värdet på dollarn och öka värdet på yenen och D-marken. Detta markerade slutet på 
amerikansk hegemoni och USA var därefter i större grad tvunget att ta hänsyn till andra 
politiska aktörer och valutor. Dollarns position som världens viktigaste valuta och 
stabiliserande ankare i det internationella valutasystemet reducerades under 80-talet 
samtidigt som dess andel som reservvaluta hos andra centralbanker, i handeln, samt i 
utländska lån från banker minskade. Vid samma period medförde EMS stabila 
växelkurser och därmed en viss ökad självständighet från dollarn för de deltagande 
europeiska länderna (Featherstone & Ginsberg 1996:155-160). 
 
 

5.2 EMU – ett resultat av USA:s ekonomiska politik och påverkan? 
 
Europa skapade EMU för att minska beroendet av, och inflytandet från, USA som haft en 
dominerande ställning i det internationella valutasystemet under efterkrigstiden. Denna 
tes driver C. Randall Henning i artikeln Systemic Conflict and Regional Monetary 
Integration: The Case of Europe (1998), och menar att störningar i det internationella 
systemet, orsakat av uteblivna amerikanska åtgärder, skapade starka incitament till ett 
ökat ekonomiskt samarbete för staterna i Europa.  

Den första delen i detta kapitel innehåller en kort genomgång av Hennings teori 
och de fördelar som ett regionalt ekonomiskt samarbete för med sig. Avsnittet därefter 
redovisar USA:s ekonomiska politik under olika perioder efter andra världskriget och hur 
detta påverkade Europa. Denna del knyter an till den historiska genomgången av EMU 
som gjordes i kapitel två där de olika initiativen till ekonomiskt samarbete i Europa 
förklaras utförligare än i texten nedan. 
 

5.2.1 En teori för regional ekonomisk integration 
Henning utvecklar en teori för makroekonomisk makt och inflytande som, mycket 
kortfattat, består i att när en hegemon stabiliserar det internationella valutasystemet på ett 
sätt som överrensstämmer med små staters önskemål är de nöjda med den rådande 
situationen. Om hegemonen istället gång efter annan destabiliserar systemet ger detta de 
små staterna starka incitament till regionalt ekonomiskt samarbete. Därutöver kan en stor 
stat påverka mindre staters ekonomiska politik, dels genom den politik som den stora 
staten för, men även genom betydelsen av dess valuta för de mindre staterna (Henning 
1998:537-544).  

Investeringar fördelas inte jämt utan föredrar marknader med större säkerhet. Om 
internationella investerare skulle förlora förtroendet för det stora landet kommer de inte 
nödvändigtvis att placera dessa tillgångar jämt mellan olika marknader utan välja de med 
störst säkerhet. Sålunda medför ett kapitalutflöde från det stora landet att de ekonomiska 
relationerna gällande valutor, investeringar och handel mellan de mindre länderna störs. 
Att motverka detta ger ytterligare anledning till ekonomiskt samarbete mellan de mindre 
staterna menar Henning, som därutöver anser att det finns fem tydliga fördelar med ett 
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regionalt valutasamarbete. Utan att gå in på dessa i detalj rör det sig om en önskan hos 
små stater att, vid fluktuationer hos den stora statens valuta, ha stabila växelkurser 
gentemot sina regionala handelspartners. Andra motiv är att motverka negativa effekter 
från den dominerande aktören, samt minska den stora statens möjligheter och alternativ 
till påverkan. Dessutom innebär samarbete en minskad risk att en av de små staterna 
allierar sig med den stora staten, och att de små staterna tillsammans på det 
internationella planet kan gå från att vara en ”liten” till en ”stor” aktör (Ibid. 545-546). 
 

5.2.2 Perioder av amerikansk stabilisering och störning 
Henning identifierar fyra skeden under efterkrigstiden då USA har stabiliserat det 
internationella systemet och sju perioder då landets agerande har präglats av nationella 
egenintressen framför internationellt ansvarstagande. Sambandet är tydligt, när USA 
stabiliserat det internationella systemet har viljan till ekonomisk integration i Europa varit 
svag, medan utvecklingen mot EMU har tagit tydliga steg framåt efter varje tillfälle då 
USA skapade störningar i systemet. Dessa störningar kännetecknades av en kraftigt 
försämrad betalningsbalans för USA, plötslig förändring av dollarns växelkurs, och/eller 
påtryckningar från den amerikanska administrationen, ofta i kombination med abrupta 
förändringar i USA:s inhemskt förda makroekonomiska politik.10 Perioder med stabilitet 
utmärktes av motsatta förhållanden och aktioner. 

Den första tiden av stabilitet varade från slutet av 1940- till mitten av 50-talet och 
omfattade bl.a. amerikanskt stöd för Bretton Woods-systemet och Marshallplanen. Den 
andra perioden, mellan 1961-66, medförde ett minskat kapitalutflöde från USA som ett 
resultat av deras aktivt stabiliserande ekonomiska politik. Perioden 1973-76 präglades av 
internationell ekonomisk turbulens men USA förde en aktiv inhemsk politik med en 
relativt stabiliserande verkan på systemet, samt minskade sina försök att påverka den i 
Europa förda ekonomiska politiken. I slutet av 70-talet noterade dollarn en rekordlåg nivå 
gentemot den tyska marken vilket markerade starten för regelbundna interventioner från 
USA:s sida 1979-80. Även denna period (1978-81) kännetecknas av ett aktivt 
amerikanskt samarbete samtidigt som landet upphörde med politiska påtryckningar. 
Dessa fyra perioder innebar inget, eller ett avstannande, intresse från Europas sida till ett 
ekonomiskt samarbete (Henning 1998:549-559). 

Den första av sju perioder med störningar i det internationella systemet, skapat av 
uteblivna amerikanska åtgärder, inträffade 1958-61 då USA:s betalningsbalans gick från 
överskott till underskott. Detta medförde ökade kapitalströmmar till Europa som i sin tur 
innebar att Tyskland tvingades revalvera D-marken. 1962 kom reaktionen från europeiskt 
håll med kommissionens första rapport om monetär integration. Nästa period varade 
mellan 1967 och -71 då en expansiv amerikansk penningpolitik ledde till en ökad 
inhemsk inflation och underskott i handelsbalansen vilket minskade dollarns trovärdighet 
internationellt. Ansvaret för Bretton Woods-systemets fortlevnad överläts dessutom på 
Japan och Europa, en amerikansk politik som kom att benämnas ”benign neglect”. 
Wernerrapporten som för första gången föreslog skapandet av EMU blev Europas svar.  

1971 övergav USA det bestämda värde som dollarn hade gentemot guld och efter 
en andra devalvering 1973 var Bretton Woods-systemet historia. Trots en fortsatt 
                                                 
10 För en översiktlig beskrivning av makroekonomisk teori och begrepp, se t.ex. Makroekonomi: teori, 
politik och institutioner av Klas Fregert och Lars Jonung (2005). 
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försvagning av dollarn och ökande inflation förde USA inte en kontraktiv finanspolitik 
för att stödja dollarn vilket hade stävjat inflationen, förskonat Europa från kapitalinflöde, 
samt förlängt det fasta växelkurssystemet. Flytande valutakurser följde där EU med 
”ormen i tunneln”, och sedermera endast ”ormen”, försökte uppnå stabilitet mellan 
valutorna.  

Under den fjärde perioden, 1977-78, pressade USA Tyskland att, trots ett ökande 
tyskt handelsöverskott, föra en expansiv finanspolitik. Tyskland motsatte sig detta vilket 
ledde till en appreciering av D-marken och en depreciering av dollarn som bl.a. riskerade 
att påverka den tyska exporten och sysselsättningen. Tyskland förespråkade därför ett 
utvecklat ekonomiskt samarbete i Europa vilket resulterade i skapandet av EMS. Nästa 
period av amerikanska påtryckningar och brist på internationellt ansvarstagande 
inträffade i början av 80-talet då USA förde en ekonomisk politik som innebar 
rekordhöga räntor. Detta ledde till en appreciering av dollarn som i sin tur förvärrade 
inflationen i Europa. Denna gång var det Frankrike som drabbades värst och försökte 
därför driva det ekonomiska samarbetet framåt. 

Dollarkursen fortsatte först att appreciera innan den i mitten av 80-talet föll mot 
D-marken. Denna nedgång var dock endast marginell och inte tillräcklig för att minska 
USA:s handelsunderskott. USA försökte då på nytt påverka europeiska regeringar, 
särskilt Tyskland, att föra en expansiv finans- och penningpolitik. Tyskland, som tidigare 
hade upphört att samarbeta med den amerikanska administrationen, gick inte USA till 
mötes. Detta medförde en depreciering av dollarn vilket i sin tur innebar en appreciering 
av de europeiska valutorna som bl.a. riskerade att minska tillväxten. Frankrike och 
Storbritannien slöt 1986 upp på Tysklands sida i kritiken mot USA vilket markerade en 
vilja att kollektivt motstå amerikanska politiska påtryckningar. Konflikten mellan USA 
och Tyskland fortsatte under 1987 vilket ytterligare drev på den tyska viljan att utveckla 
EMS. Under slutet av 80- och början av 90-talet, den sjunde och sista perioden, fortsatte 
USA att föra en politik som resulterade i budgetunderskott med tillhörande underskott i 
handelsbalansen, samt försökte påverka den politik som fördes i Europa. De europeiska 
staterna i sin tur gick vidare med sina ansträngningar mot ekonomisk integration vilket 
resulterade i Delorskommitténs rapport om EMU och Maastrichtfördraget (Ibid. 550-
564).  

De tydligaste hänvisningarna till detta synsätt har kommit från Europeiska 
Kommissionen och från Frankrike. Kommissionen fastslog i sin rapport One Market, One 
Money från 1990 att så länge Europas stater inte för en samordnad ekonomisk politik kan 
USA utnyttja detta till sin fördel. Ett, i och med EMU, ekonomiskt enat Europa skulle 
dock, enligt kommissionen, bli en aktör med ökad betydelse i jämförelse med Japan, 
USA och övriga världen. Denna tanke var också betydelsefull, om inte avgörande, när det 
franska folket röstade för Maastrichtfördraget då den i undersökningar visade sig vara en 
av de viktigaste frågorna. Vidare fastslog Jacques Delors att med en gemensam valuta 
skulle Europa kunna stå emot turbulens på den internationella kapitalmarknaden och 
tvinga USA och Japan att ”spela enligt reglerna” (Ibid. 564-565). 
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6. Analys  
 
 

6.1 Bristen hos tidigare förklaringar av EMU 
 
Utvecklingen mot EMU har av forskare förklarats på ett flertal olika sätt. Henning 
presenterar i sin artikel ett tidigare outforskat synsätt där USA:s försök till påverkan och 
instabiliteten i dollarn vid återkommande tillfällen uppmärksammade Europa om 
betydelsen av ett regionalt ekonomiskt samarbete. Varje period av bristande amerikanskt 
ansvarstagande i det internationella systemet har mötts av tydliga steg, antingen i form av 
institutionsbyggande, initiativ för stabilisering av växelkurser, eller konvergens av den 
ekonomiska politiken, mot det som idag är EMU. De olika försök till växelkursstabilitet 
som gjorts i Europa, inklusive Wernerrapporten, EMS samt dagens EMU, kan därmed ses 
som en direkt följd av den i USA förda politiken, särskilt de återkommande uteblivna 
åtgärderna mot dollarns instabilitet, samt försöken till att påverka EU. 

Hennings artikel står i skarp kontrast mot tidigare förklaringar av det europeiska 
ekonomiska samarbetet. Dessa har framförallt fokuserat på interna faktorer – vare sig de 
förknippas med de individuella medlemsstaterna eller unionen – och särskilt på själva 
förhandlingsprocessen eller på Delorskommitténs arbete. Problemet med ett sådant 
synsätt är tvåfalt. För det första ger det inte någon fullständig förklaring till EMU då det 
inte tar hänsyn till den omvärld som EU verkar i. Och för det andra missar det framförallt 
i många fall att förklara varför EU – oavsett om man vill framhålla medlemsstaternas 
eller de mellanstatliga institutionernas betydelse – ens började inleda förhandlingar om en 
valutaunion.  

Realismen och, dess vidareutveckling, neorealismen har i stort sett varit totalt 
obekant när det kommer till att förklara EMU. Neorealisten Joseph Grieco har dock gjort 
ett försök att ändra på detta men då genom att fokusera på interna aspekter i 
förhandlingsprocessen som ledde till beslutet att gå vidare mot valutaunionen. Andra 
hävdar att sådana förklaringar av EU:s integrationsprocess inte utgör en del av 
neorealismens forskningsagenda och därmed inte heller något som den kan hållas 
ansvarig för (Rosamond 2000:133). Dess fokus på det internationella systemet borde 
dock innebära att det går att hitta förklaringsfaktorer för skapandet av EMU på 
systemnivå och därmed ett sätt för neorealismen att bidra.  
 
 

6.2 Det internationella ekonomiska systemets utseende 
 
Om neorealismens beskrivning av det internationella politiska systemet appliceras på det 
internationella ekonomiska systemets utseende under 1900-talet efter andra världskrigets 
slut, blir slutsatsen att det har varit, och fortfarande är anarkiskt. Bretton Woods-systemet 
innehöll endast ett antal implicita regler som dess medlemmar antogs följa (vilket USA 
inte gjorde och därmed ledde till Bretton Woods-systemets upplösning). IMF, G7 och 
G8, som de senaste decenniernas utgjort de mest betydelsefulla institutionerna där stater 
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träffats i monetära och andra ekonomiska frågor, fattar inga bindande beslut utan 
utformar endast rekommendationer.  

Aktörerna i detta system har med andra ord agerat utan någon global överhöghet. 
Dessa aktörer, oavsett om de utgörs av stater eller av mellanstatliga organisationer som 
EU, agerar rationellt och utifrån ett egenintresse. Det är förmodligen få områden där detta 
blir tydligare än inom det ekonomiska. Olika former av stöd och subventioner till egna 
företag, tullar för andras industrier och varor, ständiga handelskrig mellan EU och USA 
är några exempel på detta. Andra exempel har redovisats i denna studie genom den av 
USA förda politiken där landet använde sin dominerande valuta, sin inhemskt förda 
politik och sin ställning i systemet för att säkerställa sina intressen.  

Aktörernas intressen är även i det internationella ekonomiska systemet primärt 
överlevnad, om än inte i samma betydelse som kalla krigets militära termer. Inom det 
ekonomiska området kan detta förstås som faktorer relaterat till oberoende. Detta kan 
översättas till en minskad utsatthet för internationella ekonomiska störningar, ett minskat 
beroende av en annan aktörs förda politik, och en ökad betydelse inom olika 
internationella forum för att på så sätt kunna driva igenom sina egna intressen. USA 
åtnjöt länge ensamt privilegiet att kunna agera utifrån sina egna intressen inom det 
ekonomiska området. EU kunde det inte och dess överlevnad, sett ur ekonomisk 
synvinkel, var på så sätt hotad. Det enda sättet för EU att öka säkerheten, dvs. minska 
beroendet, var genom att öka sina maktresurser.  

 
 

6.3 Förändring i systemets struktur 
 
Utvecklingen under 1900-talets andra hälft har inneburit att EU har stärkt sin position i 
det internationella ekonomiska systemet. Det har skett en förändring i systemets struktur 
och i enlighet med neorealismens teorier så har detta skett genom att aktörernas tillgång 
till maktresurser har ändrats. EU har ökat sin kapacitet på många av de ekonomiska 
områden som Waltz betecknar som viktiga. Som den strukturella jämförelsen tidigare i 
studien visade är EU:s interna marknad numera större än USA:s, dess ekonomiska storlek 
är jämförbar, och aktörernas individuella och gemensamma andel av världshandeln är 
dels likvärdig, dels betydande. Handelns betydelse för både EU och USA samt deras 
bilaterala investeringar visar också på två jämnstarka parter till skillnad från tidigare där 
USA var den dominerande aktören. Det förändrade internationella ekonomiska systemet 
präglas av ömsesidigt beroende, även det en konsekvens av EU:s ökade maktresurser och 
i enlighet med teorin. 

Oavsett om det internationella ekonomiska systemet, såväl innan som efter dess 
förändring, beskrivs som uni-, bi- eller multipolärt befann sig EU fortsatt i en situation 
under påverkan och beroende från en annan aktör, USA, och dess valuta. Flera gånger, 
och så sent som i början av 90-talet, använde USA dollarkursen och sin ekonomiska 
politik för att få de europeiska länderna att agera på ett för USA fördelaktigt sätt. USA:s 
agerande var maktdemonstrationer och det meddelande som sändes var likt det Jönsson 
beskriver som en uppmaning, gör X.  

Till en början åtnjöt USA den trovärdighet som effektiviteten i denna 
maktutövning kräver. Men i takt med att landets agerande alltmer kom att präglas av 
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nationella egenintressen framför internationellt ansvarstagande, t.ex. vid upplösningen av 
Bretton Woods-systemet, förlorades denna trovärdighet. De europeiska staterna blev 
alltmer ovilliga att gå USA till mötes men hade fortfarande svårt att undkomma 
maktutövningen. De hade ökat sina maktresurser men maktförhållandet gentemot USA 
var fortfarande asymmetriskt. Maktutövningen från USA:s sida resulterade i europeisk 
arbetslöshet, inflation och minskad tillväxt vilket gjorde Europa mycket, med Jönssons 
terminologi, känsligt sett till kostnaden av USA:s agerande. Eftersom Europa hade svårt 
att undvika eller förändra situationen innebar det även att sårbarheten var stor.  
 
 

6.4 EMU – maktresursen som EU har saknat? 
 
Ett EU som under andra hälften av 1900-talet utökat sina maktresurser i det ekonomiska 
systemet måste ha upplevt att det saknat något. För trots att unionen i många ekonomiska 
avseenden var jämbördigt med USA fortlevde påtryckningarna, beroendet och utsattheten 
från supermakten. Det internationella ekonomiska systemets struktur hade förändrats men 
utgången av aktörernas samverkan i det var på många sätt fortfarande oförändrat. En 
förändring av detta kräver att aktörernas fördelning av maktresurser ändras, vilket också 
EU hoppades skulle ske med skapandet av EMU.  

När EMU blev verklighet den 1 januari 1999 innebar det att medlemmarna fick en 
gemensam valuta och därigenom också en gemensam monetär politik utförd av en 
gemensam centralbank. Som kapitel fyra visar identifierade EU ett antal fördelar med att 
inrätta euron. Dessa utgörs av ekonomiska – bl.a. en förväntat högre tillväxt genom ökad 
handel och investeringar samt lägre inflation – och en önskan att konkurrera med dollarn 
som den dominerande valutan i världen. I det sistnämnda ryms också ekonomiska 
fördelar, t.ex. vid handel med andra länder.  

Men en stor valutas betydelse och användningsområde är mycket större än i rent 
ekonomiska aspekter och utgör därmed en sådan maktresurs som Jönsson benämner 
issue-specific. Att vara utrustad med världens ledande valuta är en symbol för aktörens 
ledande ställning inom det internationella systemet och skyddar denna från inflytande och 
tvång utifrån, samtidigt som den gör att andra aktörer hamnar i en beroendeställning. 
Valutan måste här ses som ett sätt för en aktör att säkerställa egenintressen. I likhet med 
en aktörs innehav av kärnvapen t.ex. utgör därmed systemets dominerande valuta en 
maktfaktor. En viktig skillnad mellan de båda är dock att kärnvapen inte har kommit till 
faktisk användning under perioden efter andra världskriget vilket, som denna studie visat, 
en aktörs valuta har gjort – och det med stor framgång. 

Med skapandet av EMU med euron som gemensam valuta följde att de deltagande 
länderna även fick en gemensam penningpolitik och därmed blev en enad aktör i 
monetära frågor. Detta sätt för medlemsstaterna att stärka sin allians ska i enlighet med 
neorealismens teorier ses som ett sätt att balansera makt för att försvaga motparten, i 
detta fall främst USA. Tidigare i denna studie har en parallell till handelspolitiken, där 
EU är en internationellt mäktig aktör, gjorts där EU utgör just en enad aktör. 
Förhoppningen från EU var att detsamma skulle ske inom det monetära området genom 
EMU, vilket de uttalanden från t.ex. kommissionen och Jacques Delors, som avslutade 
kapitel fem, vittnar om. 
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7 Slutsatser och framtida forskning 
 
 
Denna uppsats har visat hur externa faktorer kan förklara varför EU i slutet av 1980-talet 
beslutade att gå vidare med den ekonomiska integrationen genom att 1999 inrätta EMU 
med den gemensamma valutan euron. I studien utgör USA:s roll och agerande i det 
internationella ekonomiska systemet, samt landets ekonomiska politik de externa faktorer 
som påminde EU om behovet av ett utökat ekonomiskt samarbete. Med neorealistisk 
teori, applicerad på det internationella ekonomiska systemet, erhålls många hjälpmedel 
för att förstå hur externa faktorer kan förklara skapandet av EMU.  

Sedan andra världskrigets slut har EU i ett flertal viktiga ekonomiska aspekter 
(storlek på befolkningen och BNP, andel av världshandeln etc.) blivit en alltmer 
jämnstark aktör i jämförelse med USA, och samarbetet aktörerna emellan har utvecklats 
till ett präglat av ömsesidigt beroende. Trots detta har USA vid återkommande tillfällen 
utsatt EU:s medlemsstater för påtryckning att föra en ekonomisk politik fördelaktig för 
USA. Därutöver har EU-länderna varit beroende av dollarns utveckling i kraft av dess 
roll som världens ledande valuta. USA har genom sin valutas fördel därigenom kunnat 
använda detta maktverktyg för att driva sina intressen i det internationella ekonomiska 
systemet.  

Konsekvenserna av den amerikanska ekonomiska politiken i Europa blev stigande 
arbetslöshet och inflation, samt lägre tillväxt. Hos EU och dess medlemsländer växte en 
ökad medvetenhet fram att ett fördjupat ekonomiskt samarbete var det som behövdes för 
att motverka detta. EU behövde agera gemensamt, som en aktör, i ekonomiska frågor och 
ha de resurser för att motverka beroendet av, och konkurrera med, USA på det 
internationella planet. Lösningen blev euron som medförde att de deltagande länderna 
inordnades under en gemensam penningpolitik och att de fick en maktfaktor gentemot 
andra aktörer på det internationella planet, samtidigt som den minskade beroendet av den 
i USA förda politiken. Fördelen med att ha en betydande valuta internationellt är alltså, 
och som visats i uppsatsen, mycket större än mätt endast i ekonomiska termer. Som 
symbol för aktörens ledande ställning, dess förmåga att utöva inflytande på andra, samt 
det beroende andra aktörer får, gör det till en verklig maktfaktor. USA har sedan andra 
världskrigets slut haft denna. EU hoppades med euron att balansera denna makt. 

I kapitel sex visades hur neorealismen kan användas för att förklara europeisk 
ekonomisk integration, något som det tidigare varit ytterst sparsamt med. Neorealismens 
beskrivning av det internationella systemet, med rationella aktörer som söker uppnå sina 
nationella intressen i ett anarkiskt system, passar väl in på den ekonomiska motsvarig-
heten. Skillnaden mellan aktörerna utgörs av tillgången till maktresurser, och en 
förändring i det internationella systemet sker genom att aktörernas inbördes fördelning av 
maktresurser ändras. En sådan förändring i systemets struktur ändrar också förvänt-
ningarna på hur aktörerna kommer att agera och på utgången av deras samverkan. Vad 
euron får för påverkan på EU:s agerande och på den transatlantiska relationen framöver 
är något jag överlåter till framtida forskning inom detta ämne att avgöra.11  

                                                 
11 Som jag skrev i avsnitt 4.2 har jag dels inte haft för avsikt att utreda dessa frågor, och dels att det bland 
forskare råder en konsensus om att en eventuell förändring av maktförhållanden till följd av EMU kommer 
att ta tid. 
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För den som vill gå vidare med resultaten från denna uppsats skulle en 
komparativ studie kunna vara möjlig där det kan undersökas varför det EMU som finns 
idag lyckades till skillnad från tidigare försök, t.ex. Wernerrapporten. Var det möjligtvis 
så att EU identifierade ett ”window of opportunity” under 1990-talet? Betydelsen av kalla 
krigets slut och USA:s relativt minskade betydelse på valutamarknaden under 1980-talet 
är exempel på förändringar i det internationella systemet som då skulle behöva belysas 
ytterligare.  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att förklara EMU på ett mer heltäckande sätt 
än vad som har gjorts här. En möjlig utgångspunkt kan då t.ex. vara de olika synsätt som 
Keohane och Hoffman (1991) ger (se avsnitt 1.3) och applicera dom på EMU. Detta 
skulle eventuellt kunna kombineras med ett försök att diskriminera mellan de olika 
förklaringssätten för att på så sätt avgöra vilken som haft störst betydelse för skapandet 
av EMU.  

Av Keohane och Hoffmans olika synsätt har denna studie använt the political 
economy hypothesis som fokuserar på EU som en aktör. För den som istället vill studera 
enskilda medlemsstaters betydelse kan the preference-convergence hypothesis väljas. 
Skapandet av EMU förklaras då av att de mäktigaste EU-länderna kunde enas eftersom 
de identifierade delar som överensstämde med respektive lands intressen. Faktorer som 
då skulle kunna undersökas är hur Frankrike fick inflytande i den europeiska 
penningpolitiken som i realiteten tidigare hade styrts från Bundesbank, om Tyskland fick 
återföreningen i utbyte mot stöd för EMU, samt betydelsen för Storbritannien att kunna 
stå utanför en process som de visserligen inte önskade men samtidigt hade svårt att 
förhindra.  

Skapandet av EMU skulle även kunna undersökas utifrån Storbritanniens, 
Tysklands och Frankrikes historiskt sett olika relation till USA. EMU beskrivs ofta som 
ett tysk-franskt projekt medan Storbritannien med sin negativa inställning till utökad 
ekonomisk integration intagit en passiv roll. Vilken betydelse hade då Frankrikes bitvis 
ansträngda relation till USA för de franska motiven bakom EMU? Och utifrån denna 
hypotes, kan Storbritanniens starka relationer med USA i så fall ha påverkat det brittiska 
ledarskapets negativa uppfattning om valutaunionen? En aktörs möjlighet att påverka 
utgången av EU-samarbetet genom att delta i själva processen är en annan fråga som 
aktualiseras med detta synsätt. 
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