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Abstract 

 

The BRIC countries: an opportunity or a threat to the EU? 

- To trade or not to trade, and EU actorness regarding Europe 2020 

 

This thesis examines the challenges for the European Union (EU), in regards to the BRIC countries and 

the current economic and financial crisis. The EU has, in recent years, experienced a growing competi-

tion from the BRIC countries, which have seen huge growth rates. At the same time, the economic and 

financial crisis has affected the EU, and most member countries have seen falling growth rates and ris-

ing account deficits.  

 

Because of these challenges, this thesis will discuss whether to protect the union from the exogenous 

challenges or to improve its competitiveness. According to this, the thesis has identified two hypotheses: 

� Hypothesis I: The EU should opt for a free trade approach to solve the economic challenges, as 

this will ensure a higher level of growth and prosperity. 

� Hypothesis II: The EU is partially an actor in regards to implementing the Europe 2020 growth 

strategy, as the union has no direct way of intervening to ensure a successful implementation, 

but can create influence through its economic and political tools.  

In order to analyse this, the thesis has included two different trade theoretical approaches; one advocat-

ing free trade and one advocating protectionism, and an actor theory, which examines the actorness of 

the EU. The free trade approach involves the theories on absolute and comparative advantages by Adam 

Smith and David Ricardo, and the New Trade Theory by Paul Krugman. The protectionist approach is 

advocated by the French Economist, Jean Luc Greau, who believes the EU will benefit from protection-

ist measures, in certain areas. 

The actor theory looks into the opportunity, presence, and capability of the EU. These are the exter-

nal events that create opportunity for the EU to act, the ability to exert influence outside its borders; and 

the capability to formulate consistent policies, and to use economic and political tools.   

 

The results, obtained from the analysis, support the above-mentioned hypotheses. The analysis, of the 

trade relations between the EU and the BRIC countries, illustrates that a growing trade with the BRIC 

countries has enhanced the interdependence between the regions. It show that a growing purchasing 
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power, in these countries, has benefitted the EU and increased the union’s exports, and it states that 

more open borders will enhance the incentives and demands for an increased competitiveness. The ex-

periences with The Single European Market have shown that free trade has increased the competitive-

ness of firms and that not only low cost countries have benefitted from the breakdown of trade barriers. 

The analysis of the EU’s actorness shows that the EU is partially an actor in regards to the implemen-

tation of the Europe 2020 strategy. The EU has no direct way of intervening in the Open Method of 

Coordination, where the strategy is to be implemented, but several other tools make way for EU influ-

ence. This happens for instance through economic tools like The European Semester. The political will 

of national governments play a very significant role in regards to Europe 2020, and although the last ten 

years have shown a lack of political will, the crisis has, in certain ways, increased the will to act. This 

will benefit the implementation of the strategy, and a successful implementation will increase the Un-

ion’s presence towards the BRIC countries. 

 

Therefore, to stand up to the exogenous challenges, the EU needs both free trade and a higher competi-

tiveness; In order to gain from free trade, a country needs to be competitive, but in order to gain from a 

high level of competitiveness, a country needs to be able to trade freely.  
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KAPITEL 1: INDLEDNING 

1. Indledning 

Dette speciale tager udgangspunkt i de økonomiske og handelsmæssige relationer mellem Den Eu-

ropæiske Union (EU) og BRIK-landene.1 De seneste års økonomiske og finansielle krise har efter-

ladt EU-landene med store økonomiske udfordringer; faldende vækstrater og stigende 

budgetunderskud, mens flere af verdens nye vækstøkonomier - herunder i særlig grad BRIK-

landene - fortsat udvikler sig positivt. 

Specialet vil beskrive, hvilke udfordringer BRIK-landene udgør for EU som en konsekvens af 

landenes eksplosive økonomiske udvikling, samt analysere hvordan EU skal imødekomme udfor-

dringerne fremadrettet, og forbedre sin konkurrencemæssige position. I forlængelse heraf, vil speci-

alet reflektere over, hvorvidt BRIK-landene er en mulighed eller en trussel. Analysen vil tage 

udgangspunkt i såvel EU’s handelspolitik som i Europa-2020 vækststrategien.23 

 

1.1. Introduktion 

EU har på en række områder været en succesrig konstellation, og en af unionens største bedrifter er 

det økonomiske og handelsmæssige område, idet EU udgør verdens største markedsplads 

(McCormick, 2007, s. 84). EU-landene stod i 2003 for 40 % af verdens eksport4, hvilket svarer til 

næsten fire gange så meget som USA’s andel, og BNP i EU-25 udgjorde i 2004 næsten en tredjedel 

af verdens BNP. Dette til trods for, at befolkningerne i EU-25 udgør under 10 % af verdens samlede 

befolkning (McCormick, 2007, s. 88-90).  

I løbet af de seneste årtier, er den globale konkurrence dog blevet intensiveret. Det er i stor grad 

BRIK-landene, der udgør en udfordring, og alt tyder på, at denne udfordring kun vil blive større i 

fremtiden. Som en konsekvens af den finansielle krise, har de fleste EU-lande siden 2008 været i 

recession eller oplevet meget lave vækstrater, mens både Kina, Indien og Brasilien5 fortsat oplever 

høj vækst (Nationalbanken, 2010). 

Konkurrencen fra BRIK-landene er stigende, og det er disse vækstøkonomier, EU skal være op-

mærksom på, hvis unionen vil forblive en økonomisk stormagt. Den amerikanske investeringsbank, 

                                                 
 
1 Samlebetegnelse for Brasilien, Rusland, Indien og Kina 
2 Se bilag nr. 1 for vækststrategiens målsætninger 
3 Benævnes fremover EU-2020 
4 Tallet er inklusiv intra-EU handel 
5 Brasilien havde dog minusvækst i 2009 
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udfordring for EU, da landet er storeksportør af naturgas og olie. På grund af dets geografiske pla-

cering i EU’s umiddelbare nærhed, udgør Rusland derfor et vigtigt sikkerhedspolitisk område 

(Johnson & Turner, 2006, s. 421-423). I anden halvdel af 2008 og i 2009, blev Rusland hårdt ramt 

økonomisk, som følge af de faldende verdensmarkedspriser på naturgas og olie (Lassen, 2009). I 

2010 oplevede Rusland dog en vækst på 3,8 %, jf. figur 1.1. 

 

Indien (1,17 mia. indbyggere) er verdens fjerdestørste økonomi, mens det er nummer 164 i verden, 

målt efter BNP per capita (CIA World Fact Book, 2011). Indien har investeret massivt i servicesek-

toren samt i forskning og uddannelse, og landet har derfor en relativt veluddannet befolkning, med 

fire millioner kandidat-uddannede årligt (Giddens II, 2007, s. 18). Indien har gennemgået mange 

vigtige økonomiske reformer - blandt andet handelsliberaliseringer - der har gjort det lettere at drive 

forretning, og har fremmet landets udvikling (Johnson & Turner, 2006, s. 427-431). Indien har i år-

tier haft moderate vækstrater, men siden årtusindeskiftet er landets indkomst per capita steget med 

5,3 % årligt (Hirst et. al., 2009, s. 144). Trods en lavere vækst end Kina, vurderes det, at Indien alle-

rede i år 2013 vil overhale Kinas vækstrater, og at landet vil vokse mere end noget andet land de 

næste 25 år (The Economist, 2010, s. 11). 

 

Kina (1,3 mia. indbyggere) har oplevet stor vækst, siden landet i 1979 påbegyndte overgangen fra 

plan- til markedsøkonomi. Siden da har de årlige vækstrater i Kina været på gennemsnitlig 9 %, og 

den kinesiske eksport er vokset eksplosivt med ca. 14 % om året (Johnson & Turner, 2006, s. 409-

411), (CIA World Fact Book, 2011). Kina er i dag verdens andenstørste økonomi, efter USA, da 

landet i de senere år har overhalet både Storbritannien, Tyskland og Japan (Barboza, 2010), og lan-

det udgør derfor den definitivt største økonomi af BRIK-landene. Dette viser, hvor hurtigt Kina ud-

vikler sig; ifølge det internationale finanshus Goldman Sachs’ prognose fra 2003, skulle Kina først 

have overhalet Japan i 2015 (Christensen et. al., 2010, s. 30).  

Dog er landet, med et BNP per capita på USD 6.600, kun rangerende som nummer 128 i verden 

(CIA World Fact Book, 2010). Kina har investeret massivt i forskning og uddannelse, hvilket har 

givet landet en relativt veluddannet befolkning. Det er derfor ikke kun landets status som lavind-

komstland, der har gjort det attraktivt for udenlandske investorer, og Kina udgør følgelig en helt 

specifik udfordring for EU. Ikke alene tilbyder landet betydeligt lavere produktionsomkostninger, 

det kan nu også bidrage på vidensområdet (Christensen et. al., 2010, s. 223). Et bevis på landets 

satsning på knowhow er den stort anlagte videnskabspark i Beijing, og det faktum at landet hvert år, 

lige som Indien, uddanner fire millioner kandidater (Giddens II, 2007, s. 18 & 67).  
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I kraft af ovenstående, er der ingen tvivl om, at BRIK-landene udgør en stor økonomisk udfordring 

for EU. Kina er den væsentligste udfordring på kort sigt, da landet har haft den største vækst og sta-

dig oplever stor fremgang, men de øvrige BRIK-lande har ligeledes potentialet til at udfordre EU. 

Specielt Indien og Brasilien forventes at opnå stor vækst i fremtiden (Christensen et. al., 2010, s. 

30-32). 

Den skærpede konkurrence giver, ifølge Johnson & Turner (2006), EU følgende muligheder; en-

ten skal unionen indføre protektionistiske tiltag og derved forsøge at underminere konkurrencen 

udefra, eller unionen skal forbedre sin konkurrenceevne og samtidig udnytte de muligheder, som en 

forbedret adgang til disse store økonomier vil give (Johnson & Turner, 2006, s. 409). Disse tilgange 

danner udgangspunktet for dette speciale og lægger op til problemformuleringen. 

1.2.  Problemformulering 

Udfordringen for EU er at sammensætte den strategi, der sikrer, at unionen kan fastholde og udbyg-

ge sin konkurrencemæssige position i fremtiden. Dette speciale vil forsøge at finde svar på udfor-

dringen, ved hjælp af følgende problemformulering: 

� Hvilke redskaber har Den Europæiske Union til at matche BRIK-landenes økonomiske 

styrke og forbedre sin konkurrencemæssige situation på verdensmarkedet? 

1.2.1. Problemstillinger og hypoteser 

Problemformuleringen danner baggrund for nedenstående problemstillinger, som vil blive besvaret 

gennem en test af relaterede hypoteser, der er udledt fra de i specialet anvendte teorier.  

� Problemstilling I: Hvilken handelsmæssig strategi skal EU vælge, for at sikre den højeste 

vækst og velstand, samt bevare sin status som økonomisk stormagt? Er frihandel eller protek-

tionisme midlet?  

� Hypotese I: En frihandelsmæssig strategi er at foretrække til at løse EU’s økonomiske og konkur-

rencemæssige udfordringer, da mere samhandel fører til større vækst og velstand.  

 

� Problemstilling II: Hvilken aktørstatus har EU, i forhold til at implementere Europa 2020 

vækststrategien i medlemslandene, og derved forbedre unionens konkurrenceevne udadtil? 
 

� Hypotese II: EU er delvist en aktør, i forhold til at implementere EU-2020, da EU ikke har direkte 

interventionsmagt i forhold til implementeringsapparatet, men kan skabe indflydelse i medlems-

landene via sekundære midler. 
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1.3. Metode 

Hensigten med dette speciale er, at vurdere og analysere, hvordan EU kan stå imod de økonomiske 

og handelsmæssige udfordringer fra BRIK-landene. Her inddrages EU’s handelspolitik, samt EU’s 

vækststrategi EU-2020. Det vil blive analyseret, hvilken handelsstrategi – frihandel eller protektio-

nisme - EU skal agere ud fra, samt hvorvidt EU i praksis er i stand til at implementere EU-2020. Til 

at svare på problemformuleringen og de nævnte problemstillinger, inddrages nedenstående teoreti-

ske områder, der vil blive gennemgået i kapitel 2. 

� Udvalgte handelsteoretiske tilgange, der skal anvendes til at analysere, hvorvidt frihandel eller 

protektionisme er den rette tilgang for EU, i forhold til at stå imod udfordringerne fra BRIK-

landene. 

� En aktørteori, der skal anvendes til at analysere, i hvilket omfang EU er en aktør i implemen-

teringen af EU-2020. 

Dette speciales kapitel 3 og 4 vil analysere hvilken handelstilgang, EU skal praktisere udadtil over 

for BRIK-landene. Til at vurdere, hvorvidt en mere liberal eller restriktiv handelstilgang er løsnin-

gen, anvendes litteraturen ”Genstart Europa – en ny begyndelse for EU” fra DI (Rasmussen & 

Andersen, 2009). Ligeledes inddrages diverse publikationer fra EU-Kommissionen, samt litteratur 

om Det Indre Marked, Verdenshandelsorganisationen (WTO) og EU’s mest protektionistiske poli-

tikområde; landbrugspolitikken, samt litteratur om Kinas valutakurspolitik. Yderligere anvendes 

bogen ”Fremtidens stormagter – BRIK’erne i det globale spil”, der bidrager med den nyeste viden 

specifikt om BRIK-landene.  

 

Kapitel 5 vil analysere EU’s aktørstatus i forbindelse med EU-2020. Til at vurdere, hvorvidt EU er 

en aktør, inddrages litteratur om begge EU’s vækststrategier; Lissabon-strategien og Europa 2020-

strategien, samt litteratur om Lissabon-traktaten, den åbne koordinationsmetode, og EU’s økonomi-

ske tiltag i forbindelse med den økonomiske og finansielle krise. Desuden inddrages Falkner & 

Treibs ”Compliance Theory” (2010), for at kunne foretage en sammenligning af den generelle 

overensstemmelse mellem EU- og national lovgivning. 

 

  



 

1.4. Specialets struktur 

Specialet er opbygget på følgende måde

 

Figur 1.2.: Specialets opbygning
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Bag tilvejebringelsen af en optimal konkurrencedygtighed ligger både EU’s handelstilgang, og mu-

lige nødvendige reformer i medlemslandene, for at sikre et højere uddannelsesniveau, højere be-

skæftigelse, større produktivitet osv., jf. EU-2020. De handels- og konkurrencemæssige områder er 

omfattende, men de er begge inddraget i specialet i erkendelsen af, at de ikke kan stå alene. EU’s 

handelstilgang er afhængig af EU’s konkurrencedygtighed, og vice versa.  

Specialet ønsker ikke, at foretage en vurdering af, hvorvidt målsætningerne bag EU-2020 er de 

mest effektive til at forbedre EU’s konkurrencedygtighed. Vægten vil i stedet blive lagt på EU’s ev-

ne til at implementere strategien, samt dens betydning for EU’s styrke udadtil. I denne forbindelse 

skal det nævnes, at der med ”EU” menes det overordnede politiske EU-system jf. Kelstrup et. al., 

(2008). 

 

Diskussionen om frihandel eller protektionisme er langtfra ny, og det er en gængs antagelse, at fri-

handel gavner verdenshandelen og skaber større vækst. Ikke desto mindre er protektionistiske poli-

tikker stadig udbredt på verdensmarkedet, og ikke mindst i krisesituationer forsøges denne politik 

praktiseret, som et middel mod udefrakommende udfordringer. Derfor anses handelsdiskussionen 

fortsat at være meget vigtig, og af største relevans i forhold til EU’s vækststrategi; for at drage for-

del af en forbedret konkurrenceevne kræves adgang til andre landes markeder.   
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KAPITEL 2: TEORIER 
 
2. Introduktion til teorier 

De følgende afsnit vil redegøre for de teoretiske tilgange, der er valgt til at undersøge problemfor-

mulering og problemstillinger. De teoretiske tilgange udgør teorier om frihandel og protektionisme, 

og om EU som aktør. 

2.1. Handelsteorier 

De følgende afsnit vil redegøre for to forskellige handelsteoretiske tilgange. Teorierne skal anven-

des til at vurdere, hvilken handelstilgang, der er mest fordelagtig for EU, i forhold til at kunne mat-

che konkurrencen fra BRIK-landene. Tankegangen om frihandel er en essentiel, om end ikke fuldt 

udbygget, del af det europæiske samarbejde indadtil, hvor Det Indre Marked (DIM) spiller en væ-

sentlig rolle (Hansen et. al., 2005, s. 195-196). Udadtil er EU dog mere protektionistisk funderet, 

hvor specielt landbrugsområdet beskyttes gennem høje toldsatser, kvoter, og eksportstøtte (Hansen 

et. al., 2005, s. 194).  

Frihandelstilgangen udgøres af Adam Smith, David Ricardo, og Paul Krugman, der alle opfatter 

mere samhandel som middel til større vækst og velstand (Hansen et. al., 2005), (Krugman, 1994a). 

Den protektionistiske tilgang inspireres af merkantilismen, samt den franske økonom Jean-Luc 

Greau, der mener, at EU i flere tilfælde skal indføre handelshindringer mod varer udefra, for at sikre 

europæiske arbejdspladser (Munck, 2009). 

 

2.1.1. Frihandel 

Der er fremsat flere handelsteorier, siden Adam Smith formulerede sin teori om absolutte fordele. 

På trods af dette, og at teorien er fremsat i 1700-tallet, spiller teorien stadig en vigtig rolle. Teorien 

fastslår, at lande skal specialisere sig på de områder, hvor de har mulighed for at fremstille produk-

ter billigere og bedre end andre lande, og dermed har absolutte fordele. Derved vil der være basis 

for samhandel, og lande vil kunne opnå maksimal velstand. Ifølge Smith, er det landes udrustning 

med produktionsfaktorer - udbudssiden - der afgør på hvilke områder, der opnås absolutte fordele. 

Ulempen ved denne teori er, hvis et land har absolutte fordele på flere områder, eller hvis et land 

har dyrere produktion på alle områder. I sådanne tilfælde vil samhandel ikke kunne forklares 

(Hansen et. al., 2005, s. 158). 

Teorien blev derfor suppleret af David Ricardo, der i 1817 fremsatte ”Ricardos lov om kompara-

tive fordele”. Denne lov erklærer, at et land godt kan drage fordel af samhandel, hvis det ikke har 
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absolutte fordele. Et land, der er overlegent på alle områder, vil nemlig specialisere sig i det områ-

de, hvor dets overlegenhed er størst. Det vil give andre lande mulighed for at specialisere sig i de 

områder, hvor de er mindst underlegne, og dermed har en komparativ, eller relativ, fordel. Herved 

har alle lande mulighed for at producere, og den samlede produktion vil blive større end ved teorien 

om de absolutte fordele. Dermed er samhandel mellem alle lande en mulighed, og teorien spiller en 

vigtig rolle som begrundelse for international frihandel (Hansen et. al., 2005, s. 158-160).  

I takt med, at handelen på verdensplan er blevet mere kompliceret, har denne teori dog også vist 

sig at være utilstrækkelig. Den har stadig sin berettigelse, men skal suppleres med andre teorier for 

at kunne forklare eksempelvis intra-industriel handel (Hansen et. al., 2005, s. 160-161). Denne type 

handel foregår, når lande både importerer og eksporterer den samme type vare, og derved udfordres 

Smith og Ricardos teorier, der kun forudser inter-industriel handel. Intra-industriel handel udgør en 

meget stor del af verdenshandelen - ca. 60 % - og den er forårsaget af produktion af den samme 

produktkategori i flere lande, tilpasset individuelle efterspørgselsbehov (Johnson & Turner, 2006, s. 

393-394). Derfor er der brug for, at supplere Smith og Ricardos teorier. 

Meget forenklet set, ville ovenstående teorier betyde, at Brasilien skulle specialisere sig i land-

brugsproduktion, da landet har absolutte og komparative fordele på dette område. Rusland skulle 

handle med naturgas og olie, qua adgangen til disse produktionsfaktorer, og Indien og Kina skulle 

specialisere sig inden for forskellige dele af produktions- og servicesektoren. EU ville have kompa-

rative fordele på videnbaseret vækst. Dette ville sikre den optimale produktion, og nødvendiggøre 

samhandel. 
 

Ovennævnte teorier er begge omkring 200 år gamle, og Paul Krugmans ”Ny Handelsteori” fra 

1980’erne inddrages derfor i specialet. Krugmans forudsætning er – ligesom Smith og Ricardos - at 

mange varer og tjenesteydelser kan blive produceret langt billigere, hvis lande specialiserer sig, og 

derved opnår stordriftsfordele. Dette kræver et stort marked og stor efterspørgsel, og derfor sam-

handel på tværs af lande. Ifølge teorien kan man ikke forudsige hvilke lande, der vil producere hvil-

ke varer, da forekomsten af stordrift ikke er betinget af naturlig besiddelse af relevante 

produktionsfaktorer. Verdenshandelen er dynamisk, og det er i stedet specialiseringen og deraf føl-

gende stordriftsfordele, der vil forklare produktionsmønstret og nødvendiggøre samhandel 

(Krugman, 1994a). På dette område adskiller Krugmans teori sig fra Smiths og Ricardos, der begge 

lægger vægt på besiddelse af produktionsfaktorer; et lands fordele fører til specialisering. Krugmans 

teori klarlægger, hvordan forbrugernes efterspørgsel efter et varieret vareudbud åbner for mulighe-

den for handel med lignende produkter mellem lande; intra-industriel handel (Krugman, 1994a). 
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Krugman ser ikke handel som et nulsumsspil, og han vurderer ikke konkurrencen fra vækstøkono-

mierne som en trussel, der vil true den vestlige verdens store handelsmagter. Tværtimod, vurderer 

han, at en større samhandel og økonomisk vækst i den tredje verden vil skabe muligheder, som EU 

ikke har råd til at ignorere (Krugman, 1994b). 

 

Teorierne af Smith, Ricardo og Krugman har alle en liberal tilgang, hvor frihandel er nøgleordet. 

Teorierne varierer lidt fra hinanden, men i bund og grund er budskabet det samme: gennem specia-

lisering og samhandel kan verdens lande opnå den største vækst og velstand, og hvis lande ikke 

handler sammen, kan de ikke specialisere sig. Forudsætningen for at bruge frihandelsteorierne er en 

plussum-tankegang; samhandel vil øge vækst og velstand på tværs af lande. Frihandelsteorierne ser 

derfor BRIK-landene, som en mulighed frem for en trussel. 
 

2.1.2. Protektionisme 

Som modpol til frihandelstilgangen anvendes den franske økonom Jean-Luc Greau’s protektionisti-

ske tilgang, der er formuleret som følge af den stigende konkurrence udefra. Han udfordrer frihan-

delstankegangen, og mener, at handelsbarrierer, i et vist omfang, er mest fordelagtig for EU i 

forbindelse med udfordringerne fra vækstøkonomierne. Greau’s teori er blandt andet fremstillet i 

Ugebrevet A4, der er udgivet af LO (Munck, 2009).  

Protektionisme medfører en beskyttelse af egne markeder, ved at opsætte handelshindringer for 

varer udefra. Dette kan være i form af teknisk betonede krav, fiskale hindringer som øgede toldsat-

ser og eksportstøtte, samt fysiske krav som kvoter og andre importrestriktioner. Protektionisme er 

ikke så udbredt længere, blandt andet grundet samarbejdet i WTO, der netop arbejder for at fremme 

verdenshandelen. På grund af den finansielle krise, og udflytningen af arbejdspladser fra EU, er be-

grebet dog igen kommet på tale, og Greau mener, at protektionisme både er uundgåelig og stærkt 

tilrådelig for landene i Europa. Der foregår i dag en udflytning af arbejdspladser, som skævvrider 

handelsbalancen. EU havde i 2008 et underskud på handelsbalancen på ca. 110 mia. euro, og det er 

for at dæmme op for denne situation, at EU skal indføre protektionistiske tiltag. Greau mener dog 

ikke, at man fuldstændigt skal lukke grænserne og stoppe al samhandel, men blot beskytte de områ-

der, hvor EU er udsat for stor konkurrence udefra. De varer, som EU ikke selv producerer, eller har 

meget brug for, skal man fortsat tillade adgang. Han vurderer i den forbindelse, at dette ikke vil 

skabe gengældelsesaktioner fra tredjelande (Munck, 2009).  

Greau ønsker derved, at unionen skal beskytte sig til kunstigt skabte fordele, frem for selv at 

skabe dem, som frihandelsteoretikerne ønsker. Han mener desuden, at teorierne om absolutte og 
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komparative fordele er forældede, da vi lever i en dynamisk verden, hvor netop virksomhedsudflyt-

ninger er med til at skabe ny viden og nye produktionsvilkår i andre lande. Dette forhold er dog i 

overensstemmelse med Krugmans teori, der også forudsiger en dynamisk verden, og deraf ændrede 

fordele. Forskellen er, at hvor Krugman opfatter dette som positivt, opfatter Greau det som noget 

negativt, der skal forhindres. Han ønsker derfor at indføre tiltag, der kan sikre, at EU-landene kan 

foretage den samme produktion som førhen. Greau anser industrien som en stor værdiskaber, og 

Europas afindustrialisering skal derfor stoppes. Dette skal gøres ved hjælp af protektionistiske til-

tag, og ved at hæve lønningerne for ansatte i industrien. Dette vil, ifølge Greau, hæve den inden-

landske efterspørgsel og statens skatteindtægter, til gavn for de offentlige finanser, og derved sikre 

sociale fremskridt i Europa (Munck, 2009). 

 

Der er flere interessante elementer i Greau’s teori. For det første er hans holdning en tilsidesættelse 

af WTO’s principper, der taler for større åbenhed og mere konkurrence. For det andet har Greau af-

grænset sine protektionistiske holdninger til et EU i krisetider, hvor der foregår udflytning af indu-

strien, og hvor kun nogle varegrupper skal beskyttes, og for det tredje forudser han ingen 

gengældelsesaktioner fra omverdenen. Hans teori afviger derfor fra tidligere teorier om protektio-

nisme, der gælder for alle stater til alle tider.  

Protektionisme er en udløber af det merkantilistiske system, der var begrundet i økonomisk nati-

onalisme, hvor hensigten var at skabe den størst mulige nationale pengemængde gennem størst mu-

lig eksport og mindst mulig import. Økonomi og handel blev brugt som redskaber til at opnå 

politisk magt og økonomisk uafhængighed af andre stater. Stater var konkurrenter, og der var ingen 

former for samarbejde eller ønske om gensidig afhængighed. Handelen i verden blev anset som væ-

rende konstant – nulsumspil - og et lands andel af verdenshandelen blev derfor forsøgt øget gennem 

importforbud, told og andre handelsrestriktioner. Specielt efter industrialiseringen, blev merkanti-

lisme set som en måde til at hale ind på stormagten, Storbritannien, gennem en beskyttelse af egne 

industrier. Tankegangen bag merkantilisme er at ”the ability to produce is more important than the 

result of producing”, hvilket derved adskiller sig fra frihandelsteoretikerne, der ser specialisering og 

den størst mulige produktion som målet (Jackson & Sørensen, 2007, s. 181-183).  

Merkantilismen og protektionismen ser følgelig BRIK-landene som en trussel frem for en mu-

lighed, da de overtager en større del af verdenshandelen. Jo mere EU importerer fra BRIK-landene, 

jo mindre kan EU producere, og jo mere øges BRIK-landenes relative styrke. Den protektionistiske 

teori skal agere modpol til frihandelsteorierne, og det skal vurderes, hvilken af disse tilgange, der er 

den bedste for EU i forbindelse med udfordringerne fra BRIK-landene. 
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2.2. Aktørteori 

Aktørteorien skal anvendes til at analysere, hvorvidt EU er i stand til at implementere EU-2020, og 

om EU dermed er en aktør indadtil over for medlemslandene, og udadtil over for BRIK-landene. 

EU-2020 er en intern vækststrategi, men samtidig er den en del af en udenrigspolitisk strategi, der 

skal forbedre EU’s konkurrencedygtighed udadtil. Teorien tager udgangspunkt i teori om EU som 

en global aktør (Bretherton & Vogler, 2006). Denne teori opstiller nogle forudsætninger for EU’s 

opportunity, presence og capability. Disse forudsætninger omhandler EU’s muligheder for at agere, 

i forhold til udefrakommende udfordringer; EU’s evne for at øve indflydelse uden for egne grænser; 

samt EU’s evne til at formulere effektive politikker og benytte politiske instrumenter. Disse områ-

der konstruerer tilsammen EU’s aktørstatus (Bretherton & Vogler, 2006, s. 24-36). Teorien opfattes 

som yderst relevant for dette speciale, da det er vigtigt at analysere, hvorvidt EU er i stand til at øve 

indflydelse, såvel indadtil som udadtil. Dette er ikke mindst væsentligt, idet EU-2020’s forgænger, 

Lissabon-strategien, ikke levede op til forventningerne (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 6).  

EU’s konkurrencedygtighed er yderst vigtig i forbindelse med udefrakommende udfordringer. 

Derfor vedtog EU-15 i år 2000 Lissabon-strategien, der havde til formål at gøre EU til verdens mest 

konkurrencedygtige økonomi inden år 2010 (Kelstrup et. al., 2008, s. 276). Det lykkedes dog ikke 

at implementere og gennemføre strategien, hvorfor EU i sommeren 2010 vedtog EU-2020. Grundet 

Lissabon-strategiens manglende indfrielse, er det relevant at analysere og vurdere EU’s capability i 

forhold til at skabe indflydelse i medlemslandene, og få dem til at forstå vigtigheden af at imple-

mentere målsætningerne. Det primære i dette speciale er derfor den indre styrke, mens EU’s pre-

sence over for BRIK-landene også inddrages i naturlig forlængelse heraf. Hvis ikke EU's 

medlemslande kan blive enige indadtil og agere i forhold til vedtagne beslutninger, vil de heller ik-

ke kunne agere som en aktør over for BRIK-landene. 

2.2.1. Opportunity 

Opportunity betegner de faktorer i det eksterne miljø, der styrker eller indskrænker EU’s mulighe-

der for at agere eller undlade at agere. Globaliseringen har medført en ændret tilgang til stater, der 

ikke i samme grad som tidligere opfattes som aktører over for ikke-statslige økonomiske aktører. I 

stedet tillægges markeder mere vægt. Denne ændrede opfattelse, og den gensidige - primært 

økonomiske - afhængighed mellem stater, har medført en større betydning for EU, der derved har 

opnået muligheden for at agere på vegne af medlemslandene. Dette har blandt andet haft indflydelse 

på fællesskabsniveau, hvor det øgede fokus på markeder, frem for stater, er reflekteret via DIM og 

efterfølgende via Lissabon-strategien, der begge søger at skabe de bedst mulige konkurrencevilkår. 
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Eksternt er unionens handelsrelationer, og den stadigt mere åbne markedstilgang udadtil, konse-

kvensen af samme tilgang (Bretherton & Vogler, 2006, s. 24-25). 

Den kolde Krigs afslutning førte også til en større interaktion mellem verdens lande, hvilket har 

givet opportunity til EU i forhold til at indlemme de Centraleuropæiske lande i unionen. Murens 

fald har derved været med til at udvikle EU’s rolle som en aktør på den globale scene (Bretherton & 

Vogler, 2006, s. 5). Retorisk opfattes globaliseringen som en stor trussel, men kan EU udnytte den 

opportunity, som globaliseringen bringer, til at opbygge en mere specialiseret og konkurrencedygtig 

region, har unionen mulighed for at opnå en større afsætning af varer, qua en forbedret adgang til 

andre landes markeder (Bretherton & Vogler, 2006, s. 58). 

Udfordringen udefra er opportunity for EU, da EU-2020 er fremkommet som en reaktion på 

BRIK-landenes enorme vækst, og den økonomiske og finansielle krise, der begge har understreget 

behovet for en større konkurrencedygtighed. Unionens vækststrategi konstrueres gennem en proces, 

der tager højde for EU’s capability og internationale presence. 
 

2.2.2. Presence 

Presence betegner EU’s evne til at øve indflydelse uden for egne grænser, gennem sin tilstedevæ-

relse, og ved at forme opfattelser, forventninger og adfærd hos andre. Presence omfatter to indbyr-

des forbundne sæt af faktorer, der bestemmer EU’s omdømme og status hos eksterne parter. Disse 

er:  

� EU’s karakter og identitet 

� Eksterne konsekvenser af EU’s indenrigspolitiske aktiviteter  

EU’s karakter omhandler det politiske system, der udgøres af medlemslandene og institutionerne 

via samspillet med omverdenen, mens identiteten er den fælles forståelse af, hvad EU er og gør. 

Denne dannes på baggrund af EU’s værdier jf. capability. Sidstnævnte opfattes som meget vigtig 

for EU’s aktørstatus, da det er unionens identitet, der afgør dens rolle og politiske prioriteringer. Det 

er altså unionens identitet, der afgør, hvordan EU agerer (Bretherton & Vogler, 2006, s. 27-29 & 

42). De eksterne konsekvenser af indenrigspolitikken er reaktioner fra tredjelande. Lande uden for 

unionen er ofte berørt af EU’s politikker gennem eksempelvis DIM, der gør unionen attraktiv at væ-

re medlem af, eller handle med (Bretherton & Vogler, 2006, s. 70).  

Presence er blevet forøget over tid, som en konsekvens af EU’s integration i henholdsvis bred-

den og dybden. Eksempelvis har udvidelserne bevirket, at EU’s indre marked er vokset, hvilket har 
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gjort adgangen dertil mere attraktiv (Bretherton & Vogler, 2006, s. 28), og vedtagelsen af Lissabon-

traktaten har øget antallet af politikområder, der træffes beslutning om på overstatsligt niveau. Des-

uden er EU og EF med Lissabon-traktaten blevet til én juridisk enhed, der kan indgå bindende afta-

ler med lande og organisationer uden for EU, og en ny udenrigsrepræsentant og udenrigstjeneste er 

oprettet under Udenrigsrådet (Folketingets EU-oplysning, 2008), (German Information Centre, 

2010). Presence understreger derved vigtigheden af et stærkt EU indadtil, da det giver unionen mu-

lighed for at øve indflydelse udadtil. For at opnå indre styrke, kræves en succesrig implementering 

af EU-2020. Dette kræver politisk vilje eller capability. 

 

2.2.3. Capability 

Capability refererer til den interne del af EU’s ageren, og er tilgængeligheden af politiske instru-

menter, samt unionens evne til at benytte disse og formulere effektive politikker. Capability omfat-

ter også den politiske handlekraft. Capability henviser til de aspekter af den politiske proces, der 

indskrænker eller muliggør eksterne aktioner – følgelig unionens evne til at reagere i forhold til op-

portunity, og til at drage fordel af presence (Bretherton & Vogler, 2006, s. 29-36). Capability be-

dømmes ud fra følgende fire forudsætninger: 
 

1. En fælles forpligtelse over for de grundlæggende værdier  

2. National legitimering af beslutningsprocesser og prioriteringer, relateret til udenrigspo-

litikken 

3. Evnen til at formulere fælles politikker, der lever op til krav om sammenhæng og ensar-

tethed – herunder politisk vilje  

4. Evnen og kapaciteten til at udnytte politiske instrumenter som diplomati, forhandlinger, 

og økonomiske redskaber 

Kilde: (Bretherton & Vogler, 2006, s. 30-31) 
 

 

1. En fælles forpligtelse over for de grundlæggende værdier indebærer faktorer som ”respekt for 

den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskeret-

tighederne”. Disse værdier er indskrevet i Lissabon-traktaten, og de forpligter dermed medlemslan-

dene (Folketingets EU-oplysning, 2008, s. 20). Værdierne giver forståelse for EU’s identitet jf. 

presence, og hvorfor unionen handler, som den gør. I forlængelse heraf, er EU blevet betegnet som 

en normativ magt, der stiller krav om demokrati og menneskerettigheder i forbindelse med handelen 

med andre lande (Bretherton & Vogler, 2006, s. 42).  
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2. Andet punkt kræver at beslutningsprocesser og prioriteringer, der har at gøre med udenrigspoli-

tikken, legitimeres på nationalt plan. Dermed ses på EU’s legitimitet over for medlemslandene, og 

dermed evnen til at skabe indflydelse udadtil, jf. presence. Medlemslandene skal derfor godkende 

og være indforstået med EU’s handlinger og prioriteringer (Bretherton & Vogler, 2006, s. 30-31). 

EU-2020 er en del af en udenrigspolitisk prioritering, der skal styrke EU’s konkurrencedygtighed, 

men det er ikke et område, EU juridisk set har indflydelse på (Giddens, 2007, s. 198). Medlemslan-

dene har vedtaget strategien på EU-niveau, og skal efterfølgende legitimere den nationalt gennem 

praktisk implementering. Her opfører medlemslandene sig ofte som ”vaneforbrydere”, der godken-

der lovgivning på EU-niveau uden at gøre noget ved det i praksis (Jensen L. W., 2010). Derfor er 

det væsentligt at analysere, hvilke muligheder EU de facto har, for at få gennemført målsætningerne  

 

3. Tredje forudsætning er en etableret evne til at formulere fælles politikker, der opfylder krav om 

sammenhæng og ensartethed. Sammenhæng betegner graden af intern koordinering og overens-

stemmelse mellem EU’s politikområder. Her er der på flere områder paradoksale forskelle. Blandt 

andet er DIM bygget op omkring frihandel, mens landbrugspolitikken er protektionistisk. Ensartet-

hed er overensstemmelse mellem medlemslandenes egne udenrigspolitikker og EU’s udenrigspoli-

tik, og viser den politiske vilje til at agere samt det politiske engagement - eller mangel herpå - over 

for EU. Overensstemmelsen mellem EU’s udenrigspolitikker er blevet styrket gennem EU’s nye 

udenrigstjeneste, men samtidig vanskeliggjort af unionens udvidelse til 27 medlemslande 

(Bretherton & Vogler, 2006, s. 31-33). Lissabon-strategien har vist, at der ikke altid er overens-

stemmelse mellem EU’s politik og medlemslandenes politiske vilje til at agere. Således har kun 

meget få af medlemslandene levet op til strategiens krav (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 6).  

 

4. Slutteligt stilles der krav til EU’s evne og kapacitet til at udnytte politiske instrumenter som di-

plomati, forhandlinger, og økonomiske redskaber. Denne evne er en reaktion til opportunity, hvor 

udefrakommende begivenheder eller udfordringer forbedrer EU’s evne til at formulere effektive po-

litikker – eksempelvis EU-2020. Ligeledes har EU kunnet stille krav til medlemslandene, gennem 

økonomiske redskaber, som eksempelvis det Europæiske Semester og stabiliseringspakken. 
 

2.3. Opsummering af teorier 

Dette kapitel har gennemgået de teoretiske tilgange, der skal vurdere EU’s redskaber, i forhold til at 

forbedre sin konkurrencemæssige situation og matche konkurrencen fra BRIK-landene. Hvad angår 

EU’s handelstilgang, sætter Greau spørgsmålstegn ved EU’s åbne markedstilgang og ønsker mere 
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protektionisme med fokus på at beskytte arbejdspladser. Smith, Ricardo og Krugman er derimod 

fortalere for mere frihandel, og deraf specialisering, som middel til vækst og velstand. 

Hvis EU skal fastholde og udbygge frihandelstilgangen, vurderes det nødvendigt at forbedre 

konkurrenceevnen, så unionen kan følge med udfordringen fra BRIK-landene. EU-2020 er EU’s 

svar på denne udfordring, der skal gøre unionen til den mest konkurrencedygtige region i verden. 

Aktørteorien skal anvendes til at analysere og vurdere, hvorvidt EU er en aktør i forhold til at im-

plementere strategien. Dette gøres på baggrund af teoriens krav om opportunity, presence og capa-

bility. 

 



 

KAPITEL 3: ANALYSE 

3. Økonomiske relationer mellem EU og BRIK

Dette kapitel vil analysere investerings

ved analyseres, hvorvidt BRIK

om outsourcing af produktionen rykker magtbalancen i verden fra v

dre værditilvækst i EU (nulsum

af Det Indre Marked og WTO, 

hold til udfordringerne fra BRIK

 

3.1. Investerings- og handelsrelationer

BRIK-landene er alle meget vigtige handelspartnere for EU. Landene stod i 2009 for 31,7 % af 

EU’s samlede import, mens landene tegnede sig for

ligning udgjorde handelen med USA 13,3 % af EU’s import, og 18,7 % af EU’s eksport. BRIK

landene under ét udgør derved et lige så vigtigt eksportmarked som USA, mens EU importerer n

sten 2,5 gange så meget fra BRIK
 

Figur 3.1.: Samhandel mellem EU

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Gambini, 2010,
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3. Økonomiske relationer mellem EU og BRIK-landene

investerings- og handelsrelationerne mellem EU og BRIK

BRIK-landenes fremkomst øger værditilvæksten i EU

om outsourcing af produktionen rykker magtbalancen i verden fra vest mod øst, og efterlader mi

nulsumspil). Dette kapitel vil, sammen med kapitel 4

 analysere hvilken handelstilgang, der er at foretrække for EU

udfordringerne fra BRIK-landene. 

og handelsrelationer mellem EU og BRIK

landene er alle meget vigtige handelspartnere for EU. Landene stod i 2009 for 31,7 % af 

de import, mens landene tegnede sig for 18 % af EU’s samlede eksport.

ligning udgjorde handelen med USA 13,3 % af EU’s import, og 18,7 % af EU’s eksport. BRIK

landene under ét udgør derved et lige så vigtigt eksportmarked som USA, mens EU importerer n

BRIK-landene, som fra USA (Gambini, 2010, s. 3)

.1.: Samhandel mellem EU-27 og BRIK-landene, 1999-2009 

d af tal fra Gambini, 2010, & Eurostat, 2008. 
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væksten i EU (plussumspil), eller 

est mod øst, og efterlader min-

sammen med kapitel 4 der vurderer effekten 

handelstilgang, der er at foretrække for EU, i for-

mellem EU og BRIK-landene 

landene er alle meget vigtige handelspartnere for EU. Landene stod i 2009 for 31,7 % af 

18 % af EU’s samlede eksport.8 Til sammen-

ligning udgjorde handelen med USA 13,3 % af EU’s import, og 18,7 % af EU’s eksport. BRIK-

landene under ét udgør derved et lige så vigtigt eksportmarked som USA, mens EU importerer næ-

(Gambini, 2010, s. 3). 

 

EU-27 import

EU-27 eksport
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Figur 3.1. viser udviklingen i samhandelen mellem EU-27 og de enkelte BRIK-lande, i perioden 

1999 til 2009.9 Som figuren viser, er samhandelen steget i løbet af det seneste årti. Dog er den faldet 

fra 2008 til 2009, som følge af den økonomiske og finansielle krise. EU’s eksport til Kina er som 

den eneste steget i perioden 2008-2009, og har medvirket til, at landet er blevet EU’s tredjevigtigste 

eksportmarked, efter USA og Schweiz (Gambini, 2010).  

At Schweiz med 7,5 mio. indbyggere udgør EU’s andet vigtigste eksportmarked, viser tydeligt 

det potentiale Kina med over 1,3 mia. indbyggere, og BRIK-landene under et med næsten tre mia. 

indbyggere udgør. De 7,5 mio. schweizere er meget købedygtige10, men det er størstedelen af 

BRIK-landenes befolkninger ikke - endnu! (CIA World Fact Book, 2011). En større købekraft i 

BRIK-landene er derfor i EU’s interesse. Denne kan forbedres gennem en fortsat vækst i landene. 

Analysevirksomheden Dragonomics, der specialiserer sig i analyser af den kinesiske økonomi, vur-

derer, at den kinesiske middelklasse har vokset sig to en halv gange større på blot fire år, og at den i 

slutningen af 2009 udgjorde 300 mio. købedygtige personer (Randrup, 2011). Dette potentiale er 

vigtigt for EU at udnytte. 
 

Figur 3.2. viser BRIK-landenes procentuelle andel af EU’s samlede handel fra 2008 til 2009, samlet 

set og for hvert enkelt BRIK-land. Denne viser, at BRIK-landenes andel af handelen med EU er be-

varet på stort set samme niveau i perioden, selvom den samlede handel er faldet, jf. figur 3.1. 

Figur 3.2.: BRIK-landenes andel af EU-27 eksport/import 2008-2009 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Gambini, 2010, s. 3. 

                                                 
 
9 Tal for Kina er eksklusiv Hong Kong 
10 Schweiz er den 17. største økonomi i verden ift. BNP pr. capita. 



 

BRIK-landenes andel af EU’s eksport er faldet marginalt 

landenes andel af EU’s import er steget marginalt fra 31,4 % til 31,7 %

import fra BRIK-landene har medført mindre eksport fra EU

gør den samme udfordring som før k

omverdenen, og derfor skal beskyttes

nogen positiv effekt for EU’s vækst

 

Hvad angår investeringer, er relationerne mellem EU og BRIK

er på handelsområdet. Figur 3.3. viser de direkte udenlandske inves

og BRIK-landene11 i perioden 2006

været meget begrænsede, mens EU’s investeringer har været mere signifikante, uden at de udgør en 

stor del af EU’s investeringer; I 2009 modtog BRIK

(Goncalves, 2010). Til sammenlig

EU, 2010). 
 

Figur 3.3.: EU-27 FDI (flow) i/fra BRIK

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 

 

Rusland er den største modtager af inv

re afviklinger. Brasilien og Rusland foretager de største investeringer i EU, mens 

til og fra Indien og Kina er meget lave, og kun udgør en lille del af de samle

                                                 
 
11 Tal for Kina er eksklusiv Hong Kong
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Generelt er der sket en stigning i perioden 2006-2007, men der er sket et fald i perioden 2008-2009 

som følge af den økonomiske krise. 

De lave investeringer i Kina og Indien viser et stort potentiale for europæiske virksomheder i 

fremtiden. De lave investeringer i Kina kan blandt andet skyldes, at kinesiske krav i forhold til inve-

steringer kun gradvist udfases efter landets optagelse i WTO (Johnson & Turner, 2006, s. 416). På 

samme måde forventes en kraftig stigning i kinesiske investeringer i EU i fremtiden. Kina har fået 

interesse for det europæiske marked, hvor både de største økonomier og de mest kriseramte lande er 

målgruppen. Dette kan vise sig at være en fordel for såvel de kriseramte lande som for eurozonen 

generelt, og give øget vækst (Jensen, 2010). DIM og den fælles valuta spiller en vigtig rolle i for-

bindelse med EU’s evne til at tiltrække investeringer udefra (Cernat & Parplies, 2010) - investerin-

ger der er ”helt vitale for at tiltrække viden, vækst og velstand til Europa” (Rasmussen & Andersen, 

2009, s. 57). De følgende afsnit vil analysere på samhandel og investeringer mellem EU og hvert af 

de fire BRIK-lande. 

 

3.1.1. Kina 

Kinas handelsrelationer med EU er langt mere udviklede end de øvrige BRIK-landes, og landet ud-

gør på kort sigt den væsentligste udfordring – mulighed eller trussel! Landets eksport til EU er stør-

re end de tre andre landes samlede eksport til EU, jf. figur 3.1 og 3.2. Kina har gennemgået en stor 

udvikling, siden landet i 1979 påbegyndte overgangen fra plan- til markedsøkonomi. Siden har de 

årlige vækstrater i gennemsnit været på 9 %, og landets andel af verdenshandelen er steget betyde-

ligt. Hvad angår andel af verdensøkonomien har landet mangedoblet sin del, fra 0,5 % i 1979 til 8,4 

% i 2009. Kina er verdens anden største eksportør, med 3 gange så megen udenrigshandel, som 

vækstøkonomierne Indien og Brasilien tilsammen. På trods af den imponerende udvikling, er det 

vigtigt at huske på, at den kinesiske befolkning udgør ca. 20 % af verdens befolkning (CIA World 

Fact Book, 2010). Kina udgør altså langt fra den andel af verdensøkonomien, det potentielt kunne, 

på baggrund af sin størrelse. 

Til sammenligning udgør EU en meget større del af verdensøkonomien, da under 10 % af ver-

dens befolkning skaber næsten en tredjedel af verdens produktionsværdi. Med andre ord, er der intet 

usædvanligt i, at Kina oplever stor vækst, og at landet med sine 1,3 mia. indbyggere nu udgør en 

større økonomi, end for eksempel Tyskland og Storbritannien, med henholdsvis 82 mio. og 62 mio. 

indbyggere.  

Udviklingen i Kina stemmer overens med såvel Greau’s som Krugmans teori; den dynamiske 

udvikling har skabt fordele for Kina. Men hvor Greau ser udviklingen ske på bekostning af EU og 
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vil indføre protektionistiske tiltag, ser Krugman udviklingen som naturlig og ønskværdig, og en mu-

lighed, som EU skal udnytte for at skabe vækst på sit eget marked. 

 

EU oplever meget store handelsunderskud på samhandelen med Kina, og i 2008 og 2009 var under-

skuddet på henholdsvis 170 og 133 milliarder euro. Den forbedrede handelsbalance i 2009 skal ses i 

lyset af, at Kinas eksport til EU er faldet væsentligt, som følge af den økonomiske krise, mens Ki-

nas import fra EU er steget. Kinas andel af EU’s eksport er dermed steget fra 6,0 % til 7,5 %, jf. fi-

gur 3.2. Da den kinesiske økonomi er meget eksportafhængig, faldt væksten i både 2008 og 2009 (9 

%) i forhold til 2007 (13 %), men vækstraterne er stadig imponerende, og de blev delvist holdt oppe 

af en voksende indenrigsefterspørgsel (CIA World Fact Book, 2010). 

Tallene viser en gensidig afhængighed mellem parterne; en stigende købekraft og derved stigen-

de efterspørgsel i Kina er positivt for EU, der forbedrede sin eksport til landet i 2009. Kinas udvik-

ling har dermed været med til at mildne effekterne af krisen. Samtidig faldt Kinas eksport til EU, 

som følge af en forringet købekraft i unionen. Den forringede købekraft skyldes krisen, faldet i ver-

denshandelen, samt den deraf stigende arbejdsløshed (Christensen et. al., 2010, s. 267). Som tidlige-

re påvist, er netop et lands købedygtighed vigtigt, jf. Schweiz’ status som et af EU’s største 

afsætningsmarkeder. Den globale handel er derved et plussumspil, jf. de i specialet anvendte teorier, 

og Kina fremstår som en mulighed frem for en trussel, hvor Europa gennem en øget markedsadgang 

og konkurrenceevne kan opnå stor vækst. Dette bakkes op af nedenstående citat fra CBS-professor, 

Kjeld Erik Brødsgaard:  

� ”Væksten i Kina vil fortsætte i mange år, men udviklingen i Europa står stille. Derfor er det helt 

afgørende, at vi formår at blive en del af den kinesiske udvikling.” 

Kilde: (Springborg & Svansø, 2010) 

I forlængelse af dette, er det vigtigt at påpege, at en stor del af Kinas eksport er reeksport. 40 % af 

Kinas import er til direkte brug for produktionen af eksportvarer (Christensen et. al., 2010, s. 215). 

Dette stemmer endvidere overens med Krugmans teori om, at et land ikke er afhængigt af naturlig 

besiddelse af råvarer, men i stedet af specialisering og samhandel. Desuden understreges den gensi-

dige afhængighed; EU har interesse i en stigende kinesisk købekraft, der kan opretholde og forbedre 

EU’s eksport, mens Kina har interesse i et fortsat stærkt europæisk marked, der kan efterspørge lan-

dets produktion. Dette understeger vigtigheden af frihandel. 

EU’s afhængighed af det kinesiske marked må dog på sigt betegnes som værende større end ki-

nesernes afhængighed af EU, efterhånden som indenrigsefterspørgslen i landet stiger. Dette har fået 
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EU til at overveje sin hidtidige kritiske kurs over for Kina, blandt andet i relation til menneskeret-

tigheder. I forbindelse med den globale udfordring fra BRIK-landene, og Kinas voksende rolle på 

den globale politiske scene, har EU svækket på sine normative krav til blandt andet Kina. (Crone & 

Nielsen, 2010). EU’s konkurrencedygtighed er svækket relativt i forhold til Kinas, og derfor er uni-

onen nødt til at overveje at nedtone sine værdier, der ellers er nedfældet i Lissabon-traktaten, for at 

kunne klare sig. 

 

Den europæiske købekraft er blevet styrket siden Kinas indtræden på verdensmarkedet, qua lavere 

priser. Derved kan de europæiske lønninger falde, uden at levestandarden forværres; man kan købe 

de samme varer som tidligere til en billigere pris (Krugman, 1994b). Praktiseres løntilbageholden-

hed, vil den europæiske konkurrencedygtighed forbedres. Dette er blandt andet sket i Tyskland og 

Letland, der ad denne vej har hævet konkurrencedygtigheden og derved eksport og vækst (Giddens, 

2007, s. 51), (Sperling V. , 2010b). Der tages derfor afstand fra Greau’s teori om at hæve lønnin-

gerne i industrien, da det blot vil forværre EU’s konkurrencedygtighed, på grund af dyrere produk-

tion, og gøre behovet for protektionisme endnu større. Kun ved en relativt højere produktivitet eller 

en relativt faldende løn, vil konkurrenceevnen stige. Greau’s foreslåede protektionistiske tiltag vil – 

selv hvis de ikke gengældes – delvist underminere den stigende kinesiske købekraft, og derved 

EU’s vækstmuligheder. Som handelsrelationerne mellem EU og BRIK-landene har vist, er samhan-

delen dog kendetegnet ved gensidighed. 

Den åbne tilgang er vigtig af flere årsager end ovennævnte. BRIK-landenes indbyrdes arbejdsde-

ling, som henholdsvis råvareimportører (Indien og Kina) og råvareeksportører (Rusland og Brasili-

en), gør dem til særdeles vigtige markeder for hinanden – specielt hvis efterspørgslen fra EU falder. 

De fire lande har hver sine fordele i produktionen, og de vil kunne opnå stordriftsfordele ved at 

handle sammen. Derfor er det af største vigtighed for EU ikke at lukke sine grænser, og risikere at 

gå glip af BRIK-landenes fremtidige vækst. Lukker EU grænserne, vil fremtidige vækstmuligheder 

forsvinde (Christensen et. al., 2010, s. 28). EU skal være opmærksom på det store handelsunder-

skud til Kina, men det skal ikke modvirkes gennem protektionisme, der blot vil virke tilbage på 

unionen. I stedet skal EU’s konkurrencedygtighed forbedres, hvilket kapitel 5 vil behandle. 

 

Kina beskyldes ofte for at holde sin valuta – renminbien – kunstigt lav og derved forbedre landets 

konkurrencedygtighed. En lav valutakurs er den mest koncentrerede form for protektionisme, der 

findes. Den fungerer både som eksportstøtte, fordi den gør et lands egne varer billigere, og som im-

porttold, fordi den gør udlandets varer dyrere. Den meget lave valutakurs har ifølge kritikere været 
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en af hovedårsagerne til, at Kina har øget sin eksport så meget, som det er tilfældet (Harmsen, 2010, 

s. 6). Spørgsmålet er dog, om Kina ikke havde oplevet vækst uden en manipuleret valutakurs, da 

landet er ekstremt konkurrencedygtigt, qua lave lønninger og et højt uddannelsesniveau (Ussing, 

2010). En anden vigtig pointe i denne forbindelse er, at andre lande også manipulerer med valutaer - 

blandt andet har Danmark en fastkurspolitik over for euroen. Yderligere skal det nævnes, at på trods 

af den lave kinesiske valutakurs, vil landets eksportpriser alt andet lige stige, som følge af den sti-

gende vækst i landet (Praefke, 2010).  

En kraftigt stigende inflation i Kina viser, at dette allerede er ved at ske. Et lands valuta og infla-

tion hænger i høj grad sammen, og de dyrt importerede varer, som følge af den lave valuta, skaber 

inflation. Dette sker specielt på fødevareområdet, hvor Kina er meget afhængig af import. En øget 

inflation skærper krav om stigende lønninger, der virker ved at forringe konkurrencedygtigheden 

(Ussing, 2010). Flere danske virksomheder inden for tekstilindustrien har allerede kunnet mærke de 

stigende priser - og krav der følger med økonomisk styrke - hvorfor de overvejer at flytte produkti-

onen væk (Hall, 2011a).  

I det omfang, Kinas protektionistiske tiltag har forbedret landets handelsbalance, er det, som ved 

andre protektionistiske politikker, en kortsigtet løsning, der ikke skaber fordele for Kina på længere 

sigt. Selv med en opskrivning af valutaen, vil Kina uden tvivl opleve vækst, men stigende kinesiske 

priser og en stigende valutakurs vil samtidig forbedre den europæiske konkurrencedygtighed rela-

tivt (Ussing, 2010). Kinas fastholdelse af en lav valutakurs og Vestens modstand herimod, signale-

rer dog Kinas stigende indflydelse på den verdenspolitiske scene (Damsgård, 2010). Ifølge 

merkantilismen bliver økonomi og handel brugt som redskaber til at opnå politisk magt og økono-

misk uafhængighed af andre stater. Kinas øgede politiske magt er netop fremkommet, som følge af 

landets økonomiske styrke, men hvor merkantilismen frasiger sig gensidig afhængighed, er dette 

speciales pointe dog, at Kinas øgede styrke er skabt gennem gensidig samhandel med blandt andet 

EU. Dette forhold skal EU fastholde, for at bevare sin egen økonomiske styrke. Kina har i januar 

2011 indgået handelsaftaler med USA, der vurderes, at kunne skabe 235.000 nye amerikanske job 

(Thomsen, 2011). Dette understreger vigtigheden af, også at udbygge samarbejdet mellem EU og 

Kina. 

3.1.2. Rusland 

Rusland er EU’s anden vigtigste handelspartner af BRIK-landene, men dog af en lidt anden karakter 

end Kina, da langt størstedelen af Ruslands eksport til EU er fra energisektoren. Rusland udgør der-

ved et sikkerhedspolitisk interessepunkt for EU. Rusland er meget afhængig af energisektoren, og 
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de stigende energipriser, før den finansielle krise, medførte, at handelsbalancen mellem EU og Rus-

land udviklede sig til Ruslands fordel (Lassen, 2009). I 2008 og 2009 blev Rusland dog hårdt ramt 

økonomisk, da landet er yderst følsom over for ændringer i verdensmarkedsprisen på naturgas og 

olie, hvor det i høj grad baserer sin økonomi (Lassen, 2009). I 2010 oplevede Rusland igen vækst 

på 3,8 % jf. figur 1.1. EU er Ruslands ubetinget vigtigste handelspartner, da samhandelen udgør 

over 50 % af Ruslands samlede handel med omverdenen (Johnson & Turner, 2006, s. 421-427). 

Rusland er EU’s tredjestørste handelspartner, og der er derved stor gensidig afhængighed mellem 

parterne (Gambini, 2010). 

Rusland er særdeles vigtig for EU, qua sin beliggenhed som naboland og stormagt, og efter Sov-

jetunionens kollaps i 1991, var det naturligt for EU at udvide sine handelsrelationer med Rusland. I 

1997 trådte en partnerskabs- og samarbejdsaftale i kraft, som skulle arbejde hen imod en frihandels-

aftale, og Rusland stræber desuden efter WTO-medlemskab. Et medlemskab, EU aktivt støtter, da 

begge parter er interesserede i et frihandelsområde. En frihandelsaftale med Rusland er vigtig for 

EU – ikke mindst ud fra en sikkerhedspolitik betragtning (Danmarks ambassade Moskva, 2010). 

Det forventes, at Rusland bliver optaget i WTO i år 2012 (Pedersen, 2010).  

 

3.1.3. Indien 

Indien og Kina er geografisk tæt beliggende, men landene adskiller sig fra hinanden ved, at Kinas 

udvikling i stor grad er opnået gennem den industrielle sektor, mens Indien har specialiseret sig i 

servicesektoren. Blandt andet derfor, er EU's handelsrelationer med Indien mindre udviklede, end 

de er med Kina, jf. regionernes komparative fordele. EU’s og Indiens fordele findes inden for sam-

me område, i større grad end tilfældet er med Kina. EU’s samhandel med Indien udgør således kun 

omkring 2 % af unionens samlede handel. EU er dog en meget vigtig handelspartner for Indien, da 

samhandelen udgør en fjerdedel af landets import og eksport. Det er primært tøj, tekstiler og land-

brugsprodukter, EU importerer, mens den primære eksport til Indien er maskiner og kemikalier 

(Johnson & Turner, 2006, s. 427-431). Som det eneste af BRIK-landene, har Indien underskud på 

handelen med EU. I 2008 og 2009 var underskuddet på henholdsvis 2 og 2,1 mia. euro jf. figur 3.1. 

Udfordringen for EU er derved at udbygge samhandelen. Dette kan ske gennem den handelsaftale, 

Indien og EU forventes at afslutte i foråret 2011. Dette er den største bilaterale handelsaftale, EU 

nogensinde har indgået, og den vil kraftigt sænke prisen på europæiske varer på det indiske marked 

(Sperling A. V., 2010a). Vigtigheden af denne handelsaftale understreges af, at Indien på længere 

sigt vurderes at besidde de bedste vækstmuligheder, og at landet inden for få år vil overtage Kinas 

rolle som det største vækstlokomotiv. Dette begrundes med landets sublime afhængighedsratio – 
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størrelsen på arbejdsstyrken i forhold til andelen af børn og ældre – der er blandt verdens bedste 

(The Economist, 2010). Kinas begyndende prisstigninger, jf. den stigende inflation, kan gøre Indien 

til et meget vigtigt supplement til Kina.  

Indien har den laveste købekraft af BRIK-landene, med et BNP per capita langt under Brasiliens, 

Ruslands, og Kinas. Den indiske økonomi er placeret som nummer 164, målt efter BNP per capita, 

hvilket afspejler sig i landets handelsrelationer med EU, der er de absolut laveste. Indiens lavere 

købekraft, samt indiske virksomheders fokus på hjemmemarkedet gør, at EU ikke oplever den 

samme vækst på det indiske, som på det kinesiske marked (The Economist, 2010). Derfor er den 

fremtidige frihandelsaftale vital for EU. Samtidig understreger handelsaftalen, at EU’s Asien-fokus 

ikke kun er koncentreret om Kina.  

3.1.4. Brasilien 

Brasilien er sammen med Indien mindre vigtige handelspartnere end Rusland og Kina, da handelen 

med Brasilien kun udgør omkring 2 % af EU’s samlede udenrigshandel. Handelsbalancen mellem 

EU og Brasilien er næsten lige, med kun et lille underskud for EU (Gambini, 2010). Den brasilian-

ske produktion er i stor grad inden for landbrugsområdet, hvor landet ønsker en mere fri markeds-

adgang til EU (Christensen et. al., 2010, s. 109). Dette har dog vist sig vanskeligt, både i WTO- og i 

bilateral sammenhæng, grundet EU’s beskyttelse af landbrugsområdet via landbrugspolitikken 

(CAP12) (Kelstrup et. al., 2008, s. 299-302).  

CAP blev en realitet i starten af 1960’erne, grundet et ønske om selvforsyning på fællesmarke-

det, og landbrugsstøtten har siden udgjort en stor del af EU-budgettet (Kelstrup et. al., 2008, s. 56-

62). CAP rykker dog produktionen væk fra de områder i verden, der har de absolutte og komparati-

ve fordele på området - blandt andet Brasilien. EU har hverken absolutte eller komparative fordele, 

da unionen ikke producerer billigere, og da landbrugsproduktion ikke er det unionen er mindst inef-

fektiv til. Ikke desto mindre, har CAP ændret EU’s status som nettoimportør af fødevarer til en af 

verdens største eksportører. Da denne store produktion kun er opretholdt gennem støtteordninger, 

påvirker det verdenshandelen i negativ retning, og skader andre landes muligheder for at producere 

i henhold til deres respektive fordele. Derved bliver verdens samlede landbrugsproduktion dyrere 

end nødvendigt. Priserne på fødevarer har således fulgt den generelle prisudvikling de seneste 15 år, 

hvorimod priserne på globaliserede varer er faldet markant13 (Hall, 2011a). 

                                                 
 
12 CAP = Common Agricultural Policy 
13 Se bilag II: Globaliserede varer er blevet markant billigere. 
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Brasilien lægger ikke overraskende stor vægt på en liberalisering af verdenshandelen, inden for spe-

cielt landbrugsområdet (Christensen et. al., 2010, s. 109), og er derved et af de lande, der bliver be-

rørt, som følge af EU’s protektionistiske landbrugspolitik. Denne besværliggør Brasiliens 

udenrigshandel, da en stor del af landets produktion er på landbrugsområdet, hvor det har såvel ab-

solutte som komparative fordele. Et eksempel, der viser den forkerte fordeling af produktionen er, 

at sukker produceret i EU er to en halv gange dyrere, end sukker produceret i de lande, der har de 

absolutte fordele. På trods af dette, eksporterer EU billigt sukker til disse lande gennem eksportsub-

sidier (Mide, 2004).  

 EU er ikke længere konkurrencedygtigt på disse områder, og burde i stedet koncentrere sig om 

de områder, hvor unionen har fordele, og drage fordel af de lavere priser, som blandt andet BRIK-

landene har skabt (Hirst et. al., 2009, s. 154). Det har dog vist sig umådeligt svært at reformere 

CAP. For det første på grund af stor indflydelse fra landbrugets interessegrupper, der har svækket 

den politiske vilje, og for det andet på grund af beslutningsgangen i EU, der kræver enstemmighed 

(Kelstrup et. al., 2008, s. 140-143). 

EU’s enorme støtte til landbruget har skabt kunstige fordele for EU, der har bevirket, at unionen 

kan konkurrere på verdensmarkedet. Dog kunne den enorme støtte bruges til at investere i blandt 

andet vækstbaseret forskning, som EU-2020 understreger vigtigheden af. Desuden forringer de dy-

rere fødevarepriser, der skabes som følge af den manglende konkurrence, de europæiske forbruge-

res købekraft til skade for væksten i andre sektorer (Giddens, 2007, s. 204). EU’s protektionistiske 

politik skaber derved kunstige fordele for en lille og ikke-konkurrencedygtig sektor, mens det ska-

der EU’s vækstmuligheder på andre områder, der har en større betydning for EU’s konkurrencedyg-

tighed. 

3.2. Opsummering af investerings- og handelsrelationer 

Det generelle billede af handels- og investeringsrelationerne mellem EU og BRIK-landene er, at 

samhandelen er vigtigere end investeringerne, og på trods af BRIK-landenes indtog i verdensøko-

nomien, udgør de fortsat en lille del af de samlede investeringer. Dette er dog ved at ændre sig, da 

specielt Kina forventes at blive en storinvestor i fremtiden. Hvad angår samhandelen, har der gene-

relt været en stigende udvikling, både i forhold til import og eksport. Dette viser, der er plussumspil 

i relationerne mellem EU og BRIK-landene. Dog er samhandelen faldet som en følge af den øko-

nomiske og finansielle krise, der har medført faldende vækstrater verden over – til skade for både 

EU og BRIK-landene. Kina har dog vist sig som et særdeles vigtigt vækstlokomotiv, da EU’s eks-

port hertil er steget under krisen. En øget vækst i Kina kan derved være med til at skabe øget vækst 
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i EU, hvis adgangen til det kinesiske marked forbedres. En forbedret adgang til BRIK-landene er 

dog afhængig af, at EU også åbner op for yderligere frihandel. 

Protektionisme vurderes generelt, at kunne forbedre et lands handelsbalance på kort sigt, da det 

vil føre til mindre import. Dette gælder for EU’s vedkommende for importen af fødevarer jf. CAP, 

og for Kinas vedkommende generelt qua den lave valutakurs. En protektionistisk tilgang vil dog og-

så føre en noget-for-noget strategi med sig, jf. merkantilismen, hvilket vil betyde, at andre lande og-

så vil indføre protektionistiske tiltag. Udviklingen i samhandelen mellem EU og BRIK-landene 

påviser denne tendens; jo højere eksport, jo højere import og vice versa. Dette sker blandt andet 

gennem omfanget af reeksport, og en henholdsvist stigende og faldende købekraft. Ligeledes kan 

protektionistiske tiltag mindske omfanget af udenlandske investeringer, og CAP’s store andel af 

EU’s budget fjerner midler fra investeringer i områder, der kunne være vækstgivende for EU. 
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KAPITEL 4: ANALYSE 2. DEL 
 
4. EU og frihandel – Det Indre Marked og WTO 

“No nation was ever ruined by trade” (Johnson & Turner, 2006, s. 408). Benjamin Franklins be-

rømte ord er også filosofien bag EU; kun gennem handel og interdependens, kan man forhindre 

fremtidige krige, og skabe størst mulig vækst og velstand. Adam Smith, David Ricardo og Paul 

Krugman argumenterer også for, at lande gennem samhandel kan opnå den største velstand, og at 

handelsbarrierer derfor skal fjernes. Frihandel er et vigtigt begreb inden for det europæiske 

samarbejde, da det er et af principperne bag såvel det europæiske kul- og stålfællesskab som DIM. 

Hvad angår BRIK-landene spiller international frihandel også en vigtig rolle – blandt andet er Kinas 

udenrigshandel næsten firedoblet sidan landets optagelse i WTO i 2001. Greau udfordrer frihandels-

tanken, hvorfor det er vigtigt at vurdere EU’s erfaringer med frihandel. 

Ovenstående analyse af de økonomiske relationer mellem EU og BRIK-landene har vist en styr-

ket interdependens mellem parterne, og den har vist, at jo mindre der handles, jo mindre bliver den 

globale vækst samlet set. CIA World Factbook vurderer, at den faldende handel under krisen i no-

gen grad skyldes protektionistiske politikker (CIA World Fact Book, 2010), hvilket også var blandt 

emnerne på G20-topmødet i Seoul i november 2010 (Damsgård, 2010). Med kapitel 3 som afsæt, 

vil dette kapitel fortsat vurdere, hvorvidt protektionisme eller frihandel er den mest fordelagtige 

løsning for EU. Dette vil blive bedømt, på baggrund af erfaringerne med Det Indre Marked og 

WTO. 

4.1. Det Indre Marked 

Det daværende EF startede som en toldunion i 1958, der fjernede alle indre toldsatser, og 

harmoniserede alle ydre toldsatser. Samarbejdet blev udbygget i 1986 med beslutningen om at 

indføre et fællesmarked (DIM), der skulle sørge for fri bevægelighed mellem alle EU’s medlems-

lande. DIM vurderes, at være en meget velegnet case til at bedømme effekten af frihandel, da hen-

sigten med DIM netop er at nedbryde alle handelsbarrierer mellem lande. Grundlaget for DIM blev 

lagt i det daværende EF med kun 12 medlemslande, men umiddelbart efter dets ikrafttræden valgte 

Sverige, Østrig og Finland at søge om optagelse (Bretherton & Vogler, 2006, s. 70). Efterfølgende 

er der kommet 12 nye medlemslande, så DIM nu består af 27 lande, samt EØS-landene og delvist 

Schweiz. Dette speciale vil inddrage to rapporter om DIM. Den første rapport er fra 1996 – ti år ef-

ter indførelsen af DIM - og om et EU med 15 medlemslande (EU-Kommissionen, 1996). Den anden 
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rapport er fra november 2007 – inden starten på den finansielle krise - og om et EU med 27 med-

lemslande (EU-Kommissionen, 2007). Udover ovennævnte rapporter, inddrages vurderinger fra 

eksterne aktører. 
 

Den første rapport fra 1996 havde mange positive konklusioner, der dog skal ses i forhold til den 

politiske udvikling, der havde fundet sted. Grundet Tysklands genforening, optagelsen af fem nye 

medlemslande siden 1986, og det faktum at al lovgivning på området endnu ikke var trådt i kraft, 

var der flere ukendte variable, der besværliggjorde en fuldstændig isoleret analyse. Ikke desto min-

dre konkluderede rapporten, at DIM havde ført til øget samhandel og konkurrence mellem virksom-

hederne i de 15 medlemslande. Handelsmængden i industrien var øget med 20-30 %, og handel på 

tværs af landegrænser foregik hurtigere og billigere. Borgernes mobilitet var styrket, og der var 

skabt mellem 300.000 og 900.000 flere jobs end uden DIM. De lande, der havde fået mest ud af 

DIM, var de perifere lande, der havde haft den højeste vækst. Derved var der sikret et højere niveau 

af økonomisk konvergens og samhørighed mellem EU-landene, uden at den økonomiske aktivitet 

dog var ensrettet. Hvad angik investeringer, var EU blevet et mere attraktivt og konkurrencedygtigt 

marked, og antallet af fusioner og virksomhedsovertagelser var steget. DIM havde også styrket den 

intra-industrielle handel, da landene i større grad specialiserede sig inden for bestemte pris- og kva-

litets-nicher, frem for blot inden for deres respektive komparative fordele (EU-Kommissionen, 

1996). 

Rapporten afviste de spekulationer, der havde været inden gennemførelsen af DIM. For det før-

ste vurderedes den øgede samhandel i unionen ikke at have været på bekostning af handelen med 

tredjelande, og for det andet var der ikke sket en ensretning af den økonomiske aktivitet imod lav-

indkomstlande. Dog var der fortsat nogle hindringer for DIM. Medlemslandene havde endnu ikke 

omsat alle EU-regler til nationale love, erhvervslivet var blevet mødt med nye, om end kortsigtede, 

omstillingsomkostninger, og området for tjenesteydelser og offentlige udbud var ikke udbygget 

(EU-Kommissionen, 1996).  

Dette understreger flere pointer i forhold til debatten om frihandel eller protektionisme. For det 

første gik den større handel inden for EU ikke ud over samhandelen med tredjelande, og der er der-

for tale om en større verdenshandel og produktion samlet set, og derved plussumspil.  

For det andet var det ikke kun lavindkomstlandene, der drog fordel af de åbne markeder, da der 

var en samlet stigende vækst i hele EU. I forhold til Greau’s protektionistiske tilgang er holdningen, 

at arbejderne i EU skal beskyttes, ved at lukke grænserne udadtil, da han frygter at arbejdspladser 

ellers vil rykke til lavindkomstlande. Dette viste sig dog ikke udelukkende at være tilfældet ved 
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DIM (EU-Kommissionen, 1996). Ganske vist blev megen produktion outsourcet til lavindkomst-

lande inden for EU, men produktionen flyttede sig i overensstemmelse med landenes absolutte og 

komparative fordele, og alle lande skabte derved arbejdspladser og højere vækst. Eksempelvis blev 

tekstilproduktionen flyttet til lande med lave lønninger, mens design og administration blev udført i 

lande med højere uddannelsesniveau og lønninger (Nielsen M. , 2010). 

For det tredje skabte den stigende økonomiske konvergens en større samlet efterspørgsel i EU. 

Dette var en fordel for de lande, der ikke havde fordele inden for lavtlønsproduktion, men som kun-

ne specialisere sig inden for andre områder, og derved opnå større konkurrencedygtighed – indadtil 

såvel som udadtil. Dette billede tegner kapitel 3 også af BRIK-landene; jo større vækst i de fire lan-

de, jo mere stiger købekraften, og jo mere vil de kunne importere fra EU. Som afsnit 3.1.1. om Kina 

viste, kan et land hurtigt flytte sig væk fra en status som lavindkomstland, hvorfor de lavere lønnin-

ger i BRIK-landene ikke skal ses som en trussel for EU på længere sigt. Lave lønninger i BRIK-

landene giver øget købekraft til fordel for forbrugerne i EU, men svækker EU’s konkurrenceevne, 

mens høje lønninger i BRIK-landene svækker købekraften, mens det styrker EU’s konkurrenceev-

ne. Derved er Greau’s argument om højere lønninger i industrien paradoksal; højere lønninger for-

værrer blot et lands konkurrencedygtighed, og øger yderligere behovet for mere protektionisme. 

 

I Kommissionens rapport fra 2007, der var udarbejdet på baggrund af økonomiske analyser og Eu-

robarometer-målinger, var der også positive konklusioner. Den øgede konkurrence havde medført, 

at der blev udbudt flere varer og tjenesteydelser af højere kvalitet til lavere priser, og over halvdelen 

af EU-borgerne mente, at deres forbrugerrettigheder var blevet forbedret. BNP var årligt steget med 

over 2 % mere end uden DIM, det var blevet lettere og billigere at opstarte og investere i virksom-

heder, og der var blevet skabt 2,75 millioner ekstra jobs. Også den intra-industrielle handel var øget 

kraftigt, da et stort marked havde åbnet for muligheden for at imødekomme mere specifikke krav 

fra forbrugerne gennem både niche-produktion og specialisering (jf. Krugman). I forhold til offent-

lige udbud, var området forbedret, og det vurderedes, at medlemslandene sparede 10-30 % ved at 

udlicitere offentlige opgaver (EU-Kommissionen, 2007).  

Adgangen til et stort marked med nu næsten 500 mio. mennesker, grundet østudvidelsen, havde 

skabt stordriftsfordele, som specielt små og mellemstore virksomheder havde lukreret ved (EU-

Kommissionen, 2007). Generelt opfattes Østudvidelsen, med 12 nye medlemslande, at have skærpet 

EU’s konkurrencedygtighed på grund af billig og veluddannet arbejdskraft. Muligheden for out-

sourcing til disse lande har styrket europæiske virksomheder, og har sikret en højere konkurrence-

dygtighed, der har skabt nye arbejdspladser – også i EU-15 (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 6).  
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Det faktum, at DIM skaber stordriftsfordele og specialisering, er netop argumentet bag frihandelste-

orierne i dette speciale, og derfor vurderes en åben adgang til de store BRIK-økonomier også at væ-

re yderst fordelagtig for europæiske virksomheder. Ifølge teorierne, kan et marked ikke specialisere 

sig inden for produktion af alle varer, da en sådan bred produktion vil umuliggøre stordriftsfordele. 

Det samme gør sig gældende for BRIK-landene, og alle andre lande, der deltager i handlen på det 

globale marked. På trods af specielt Indiens og Kinas meget store hjemmemarkeder og økonomier, 

vil disse lande heller ikke kunne specialisere sig inden for produktionen af alle typer varer. Eksem-

pelvis er Kinas store import af fødevarer direkte forårsaget af en omlægning af produktionen, fra det 

primære til det sekundære erhverv. 

Alt i alt har rapporterne konkluderet, at DIM har været en succes, og at grundlaget er blevet lagt 

for at opnå de fordele, mere frihandel kan bringe. De negative aspekter af DIM var, ifølge begge 

rapporter, manglende implementering og protektionisme, der skadede den frie handel. Dette under-

streger dog blot i endnu højere grad betydningen af mere frihandel. Dog skal det påpeges, at afsen-

deren af rapporterne er EU-Kommissionen, der har en interesse i en positiv konklusion om DIM. 

Grundet denne inhabilitet, er det valgt at inddrage synspunkter fra eksterne aktører, for således at 

kunne belyse området fra flere vinkler. 

 

DI (Dansk Industri) vurderer, at DIM har været en stor fordel for den europæiske økonomi, men 

man ønsker en yderligere udbygning. Organisationen konkluderer i rapporten ”Genstart Europa” fra 

2009, at medlemslandene kan opnå mellem 200 og 300 mia. euro yderligere om året, ved at fjerne 

samtlige barrierer. Dette svarer nogenlunde til værdien af EU’s import fra Kina i 200914 (Gambini, 

2010). DI fremhæver den frie bevægelighed og den skærpede konkurrence som grundlaget for den 

store vækst siden 2. verdenskrig, og for Europas forbedrede muligheder for at klare sig i den inter-

nationale handel (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 9). DI understreger også, at opretholdelsen af 

barrierer vil reducere medlemslandenes konkurrencedygtighed, og føre til lavere produktivitet, til 

fordel for ingen andre end EU´s konkurrenter i blandt andet BRIK-landene (Roed, 2010). 

Erhvervs- og Byggestyrelsen konkluderer i deres rapport ”Grænser for service” (2005), at der vil 

være store økonomiske gevinster at hente ved en fuld liberalisering af DIM. 70 % af danske ser-

vicevirksomheder med eksport til udlandet oplever barrierer for handelen. Heraf oplever næsten 

halvdelen af virksomhederne barrierer inden for DIM. Da området for tjenesteydelser udgør en sti-

gende del af verdenshandelen, og specielt af EU’s samlede handel, udgør barriererne et væsentligt 

                                                 
 
14 Ca. 215 mia. euro 
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problem. Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer, at en fuld liberalisering af handel med tjeneste-

ydelser vil give store økonomiske gevinster (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2005). I forbindelse med 

EU-2020, er DIM blevet relanceret, hvor målet blandt andet er, at skabe en mere fri bevægelighed 

for serviceydelser (EU-Kommissionen, 2010a). 

 

Idéen bag DIM er, at det skal fremme den økonomiske vækst i Europa, og dæmme op for en stigen-

de arbejdsløshed og faldende konkurrenceevne. Dette sker blandt andet ved at give europæiske 

virksomheder et større marked at afsætte varer på, og derved muligheden for stordriftsfordele. Sam-

tidig skærpes konkurrencen og lægger et større pres på virksomhederne til at producere flere og 

bedre varer, hvilket har forbedret den samlede konkurrencedygtighed udadtil (Hansen et. al., 2005, 

s. 195-197). Filosofien bag DIM er i overensstemmelse med frihandelsteoretikernes synspunkter, 

der netop bygger på specialisering og stordriftsfordele. Som ovennævnte rapporter har vist, har 

DIM i høj grad levet op til teoriernes forudsigelser.  

En mere åben markedstilgang, inden for EU, har øget væksten i såvel høj- som lavindkomstlan-

de, og der er derfor intet til hinder for, at en lignende udvikling vil kunne ske ved at åbne EU’s 

grænser udadtil mod BRIK-landene. DIM vurderer alene situationen inden for EU, hvorfor WTO 

vil blive inddraget. 

4.2. World Trade Organisation 

Forhandlinger om handelsaftaler uden for EU foregår blandt andet via WTO. WTO er en internatio-

nal handelsorganisation, der blev oprettet i 1995 som en efterfølger til General Agreement on Ta-

riffs and Trade (GATT), der blev indgået i 1947 efter afslutningen på 2. Verdenskrig. GATT og 

WTO har gennemført store handelsrunder med det formål at liberalisere verdenshandelen. Den se-

neste handelsrunde, DOHA-runden, er endnu ikke afsluttet på grund af forhandlingsvanskeligheder, 

i forbindelse med EU’s og USA’s landbrugsstøtte. De protektionistiske tiltag på landbrugsområdet 

er dermed igen med til at underminere verdenshandelen på en lang række områder (Kelstrup et. al., 

2008, s. 299-302). Følgende citat viser WTO og frihandelens betydning for verdenshandelen: 

� Det vurderes, at hvis alle handelsbarrierer – tekniske, fiskale og fysiske – bliver fjernet, vil ver-

densøkonomien vinde med et beløb, der svarer til hele Australiens økonomi. 

Kilde: (Kjær, 2005). 



33 
 

Udover WTO forhandler EU også selv bilaterale handelsaftaler med lande uden for EU. Den sene-

ste aftale er med Indien, der forventes at blive endeligt vedtaget i foråret 2011 (Sperling A. V., 

2010a).  

 

I forhold til Kina, er samhandelen med EU blevet øget kraftigt, siden landet i 1979 påbegyndte 

overgangen til markedsøkonomi. Samhandelen var i 2003 over 40 gange større end i 1979, og kort 

efter landets optagelse i WTO i 2001, blev Kina EU’s tredjestørste handelspartner (Kommissionen 

IX, 2003). I dag er Kina den andenstørste handelspartner, kun overgået af USA (Gambini, 2010). 

Kinas generelle udenrigshandel er steget siden overgangen til markedsøkonomi, men hvor eksport 

og import i årene op til optagelsen i WTO kun steg moderat, er den samlede udenrigshandel eksplo-

deret efterfølgende. Eksporten er mere end firedoblet fra ca. 300 til 1.300 mia. USD, og importen er 

tredoblet fra ca. 275 til 825 mia. USD, jf. nedenstående figur 4.1. (Christensen et. al., 2010, s. 216). 

En mere åben markedsadgang har skabt plussumspil, og derved været til fordel for både EU, Kina, 

og verdenshandelen generelt. 

 

Figur 4.1.: Kinas udenrigshandel 1990-2008 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Christensen et. al., 2010, s. 216. 

 

Den mere åbne markedsadgang via WTO har sørget for en stigning i verdenshandelen, der i perio-

den fra 2001 til 2008 er steget kraftigt15 (Arentoft, 2009). Kina har uden tvivl overtaget produktio-

nen af mange af de varer, som EU tidligere har produceret, men samtidig er landets import fra EU 
                                                 
 
15 Se bilag nr. III 
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steget. I forbindelse med Kinas optagelse blev toldsatser på over 150 europæiske eksportgrupper 

nedsat, restriktioner i forbindelse med joint ventures blev gradvist ophævet, og Kina blev pålagt at 

stoppe handelsforvridninger som eksportstøtte og krav om oprindelsesregler (Johnson & Turner, 

2006, s. 416). Den stigende eksport er selvfølgelig til Kinas fordel, men landets øgede indtjening, 

stigende velstandsniveau og købedygtighed er også til gavn for EU, der dermed får adgang til et 

marked med 1,3 mia. indbyggere, der udvikler en konstant voksende købekraft. Denne opfattelse 

bakkes op af analysevirksomheden Dragonomics’ føromtalte analyse (Randrup, 2011). 

Udviklingen i verdenshandelen viser en tendens af gensidighed for både frihandel og protektio-

nisme; åbner et land sit eget marked for andre lande, vil de åbne deres markeder, og vice versa 

(Rasmussen & Andersen, 2009, s. 5). Derfor vil en protektionistisk politik ikke hjælpe på beskæfti-

gelsessituationen i EU. Den store eksport til et stadigt mere åbent Kina, gennem WTO, kan tværti-

mod skabe ekstra arbejdspladser i EU, ligesom også DIM gjorde. Ved at handle med Kina har EU 

kunnet eksportere mere, og de varer, EU har importeret, har været billigere. Priser på globaliserede 

varer er generelt faldet16, hvorved forbrugerne har kunnet købe flere varer og skabt mulighed for en 

øget beskæftigelse. Kinas enorme vækst – selv under krisen – har stimuleret verdenshandelen, og 

uden en stigende efterspørgsel fra Kina, ville EU’s vækst have været yderligere svækket. Havde Ki-

nas efterspørgsel fulgt den generelle faldende tendens, ville EU’s eksport til landet have været om-

kring 20 % lavere i 2009 end tilfældet var (Gambini, 2010). Derfor er den fortsatte udbygning af 

samhandlen i WTO meget vigtig. 

Både Brasilien og Indien har været med i WTO/GATT siden oprettelsen i 1948. Det er derfor 

svært at vurdere den præcise betydning af WTO-medlemsskabet. Landenes udenrigshandel stiger 

hvert år, men uden at der har været en kraftig udvikling på højde med Kinas, jf. figur 3.1. Dog er 

også Indiens udenrigshandel steget markant efter Kinas optagelse i WTO. Dette viser, at verdens-

økonomien generelt har haft gavn af en større frihandel mellem lande (Christensen et. al., 2010). 

Den økonomiske og finansielle krise, og udfordringen udefra har bragt spørgsmålet om protekti-

onisme med sig. Greau lægger i sin teori op til, at EU skal lukke grænserne for de varer, som EU 

selv kan producere. Hans teori lægger derved op til en tilsidesættelse af WTO’s regler og princip-

per, og er en endimensionel opfattelse af, hvem der sætter dagsordenen på handelsområdet globalt 

set. Som kapitel 3 fastslår, spiller BRIK-landene en stadig større rolle, qua deres stigende økonomi-

ske magt. 
 

                                                 
 
16 Se bilag II 
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4.2.1. Shanghai-aftalen 

Et af de områder, hvor WTO har spillet en rolle er i forbindelse med Multifiberaftalens ophævelse. 

Denne aftale blev indført i 1970’erne, for at beskytte verdens industrialiserede lande mod en øget 

konkurrence på tekstilområdet, og gav dem mulighed for at indføre kvoter over for udviklingslan-

dene. I forbindelse med WTO’s Uruguay-runde i 1995, blev det besluttet at ophæve aftalen pr. 1. 

januar 2005.  

Aftalens ophør medførte, at EU’s import af tøj og tekstiler steg med over 500 % i første halvdel 

af 2005, hvilket bevirkede en kraftig reduktion i de europæiske priser, og en deraf følgende konkur-

renceintensivering for producenterne i EU. I forbindelse med Kinas optagelse i WTO, havde EU 

dog opnået rettigheden til at indføre midlertidige begrænsninger på importen. Dette førte til ”Shan-

ghai-aftalen” i juni 2005, der indførte kvoter på importen fra Kina. Da kvoterne kun var indført over 

for Kina, importerede detailbranchen i EU i stedet billige varer fra andre lavindkomstlande 

(Johnson & Turner, 2006, s. 218-219). Det protektionistiske tiltag var derfor ikke til gavn for pro-

ducenterne i EU, og ændrede ikke deres status, ligesom det ikke beskyttede arbejdspladser i EU.  

Dette eksempel viser, at europæiske producenter af tøj mv. ikke er konkurrencedygtige over for 

lavindkomstlandene, men at detailhandelen og forbrugerne i stedet kan drage fordel af de lavere pri-

ser, blandt andet BRIK-landene kan tilbyde. Detailhandlens ageren beviser frihandelsteoretikernes 

påstand om, at varerne bliver produceret der, hvor fordelene er. Havde EU kunnet opretholde kvoter 

over for omverdenen, havde det blot ført til dyrere varer for EU’s forbrugere, da EU hverken har 

absolutte eller komparative fordele på området. Derfor kan lavindkomstlande som Kina med fordel 

stå for produktionen af tøj, sko osv., hvor deres fordele for nuværende findes (Hirst et. al., 2009, s. 

154). Som tidligere påpeget, er dette dog ved at ændre sig, da prisniveauet i Kina er steget (Hall, 

2011a), og da landet i større grad er begyndt at koncentrere sig om hightech-området (Christensen 

et. al., 2010, s. 223). 

Eksemplet viser en frygt fra EU’s side for at indgå i fair konkurrence med Kina, meget modsat 

følgende udtalelse fra EU-Kommission: ”EU should accept fierce competition. China should en-

sure that it is fair competition” (EU-Kommissionen, 2006). EU’s handelshindringer, jf. Shanghai-

aftalen, viser, at EU ikke selv udøver fair konkurrence, og at Greaus protektionistiske tanker udgør 

en stor del af det europæiske samarbejde. Inden for unionen, er der dog uenighed om graden af fri-

handel, og landene i Nordeuropa var imod Shanghai-aftalen, der blev gennemtrumfet af specielt 

landene i Sydeuropa (Johnson & Turner, 2006, s. 419). 
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Ovenstående afsnit viser WTO’s berettigelse, da Multifiberaftalens ophævelse i WTO-regi førte til 

en øget samhandel og stigende produktion. Det samme gælder for Kinas medlemskab efter 2001. 

Desuden vurderer den amerikanske professor, Jonathan Eaton, at netop WTO har sikret, at be-

grænsningerne for verdenshandelen er blevet minimeret, i forbindelse med den økonomiske krise 

(Politiken, 2010). En efterlevelse af Greau’s politikker ville have forværret krisen, hvorimod en 

åben tilgang har styrket verdenshandel og vækst. EU vedtog i november 2010 den handelspolitiske 

dagsorden for perioden 2010-2015, og frihandelsargumentet er stærkt og derved i overensstemmelse 

med denne analyse (EU-Kommissionen, 2010b). 

4.3. Opsummering af EU og frihandel - Det Indre Marked og WTO 

Analysen om DIM og WTO har vist, at EU i den grad har draget nytte af en stigende verdenshandel, 

og at liberaliseringer inden for EU har bidraget massivt til medlemslandenes vækst og velstand. 

Derved bekræftes dette speciales hypotese I, og BRIK-landene anses som værende en mulighed 

frem for en trussel. Selvom ovennævnte analyse har fastslået, at der stadig er protektionistiske tiltag 

inden for såvel DIM som WTO, har analysen vist, at et frit marked kan skabe større vækst og vel-

stand, og at en blokering af frihandel er den største trussel. 

Det helt elementære ved frihandel er dog, at EU skal være en konkurrencedygtig og omstillings-

parat region, for at kunne drage fordel af mere åbne markeder. Det følgende kapitel vil, på denne 

baggrund, vurdere EU’s evne til at implementere den nye vækststrategi, EU-2020. En ting er at 

konkludere, at frihandel er den rette strategi for EU. En anden ting er at forbedre de indre vilkår, så 

EU kan få det maksimale ud af en forbedret markedsadgang. Uden indre styrke, vil EU ikke kunne 

konkurrere på verdensmarkedet. Frihandel i sig selv er derved ikke hele løsningen. Det er i stedet 

kombinationen af frihandel og en forbedret konkurrenceevne, der er det mest effektive redskab for 

EU, for at kunne matche konkurrencen fra BRIK-landene. 
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KAPITEL 5: ANALYSE - 3. DEL 

5. EU’s aktørstatus i Europa-2020 strategien 

Et mere frit marked kan være med til at styrke konkurrenceevnen, som det har været tilfældet med 

DIM, men en stærk konkurrenceevne er ligeledes en forudsætning for at kunne agere på markedet 

og bedst udnytte sine fordele. Til at styrke EU’s konkurrencedygtighed, vedtog medlemslandene i 

år 2000 Lissabon-strategien, der havde til formål at ”gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige 

og dynamiske videnbaserede økonomi” inden år 2010 (Kelstrup et. al., 2008, s. 276). Strategien 

lykkedes ikke, og flere af EU’s medlemslande har tværtimod fået svækket deres konkurrenceevne. 

Visionen om et mere konkurrencedygtigt EU er stadig til stede, og derfor vedtog Det Europæiske 

Råd i 2010 den nye vækststrategi; EU-202017 (Blanke & Kinnock, 2010). EU-2020 er en del af en 

udenrigspolitisk strategi, der skal gøre EU til en mere konkurrencedygtig region, og den er i stor 

grad rettet mod udfordringerne fra Kina og Indien (EU-Kommissionen, 2010a). Her er det væsent-

ligt at notere sig, at BRIK-”begrebet” endnu ikke var introduceret ved Lissabon-strategiens vedta-

gelse. I forbindelse med udformningen af den nye strategi, har EU-Kommissionen flere gange meldt 

klart ud, at en realisering af strategien kræver en stor indsats fra medlemslandene, samt politisk vilje 

og ejerskab (EU-Kommissionen, 2010c). 

 

5.1. Introduktion til aktøranalyse 

I forbindelse med analysen af EU’s aktørstatus over for medlemslandene, og derved over for BRIK-

landene, inddrages en aktørteori (Bretherton & Vogler, 2006). I forhold til denne teori, har globali-

seringen, samt den økonomiske og finansielle krise skabt opportunity for EU, der herved har øget 

sin capability over for medlemslandene og formuleret en vækststrategi i en europæisk frem for en 

national kontekst. Behovet for og bevidstheden om at stå sammen er øget, for ”det er ikke godt nok 

at være en vindernation i en taberregion” (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 7).  

En succesrig implementering af EU-2020 vil være en styrkelse af EU’s presence udadtil, da et 

mere konkurrencedygtigt EU har en større global betydning på den økonomiske, såvel som på den 

politiske scene. BRIK-landenes voksende globale rolle, blandt andet i G20-regi, er sket i takt med 

deres voksende økonomiske styrke, og det har understreget behovet for at styrke EU’s presence, jf. 
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følgende citat fra Kommissionen. Derfor er det af største vigtighed, at målsætningerne bag EU-2020 

gennemføres. 

� ”De udfordringer EU står over for er større end før recessionen, samtidig med at vores spillerum er 

begrænset. Og resten af verden står ikke stille. G20’s øgede betydning viser vækstlandenes stigende 

økonomiske og politiske magt.” 

Kilde: (EU-Kommissionen, 2010a, s. 8). 

Som anført, lykkedes EU ikke med Lissabon-strategien, og det er derfor usikkert, om EU kan 

lykkes med EU-2020. Medlemslandene har ikke udvist den politiske vilje, eller haft evnerne til at 

implementere målsætningerne, og flere af landene står pt. - i forbindelse med den verserende 

finansielle krise - over for værre udfordringer end ved Lissabon-strategiens vedtagelse. Fokus for en 

række lande er at få vendt en negativ økonomisk udvikling på kort sigt, snarere end at udtænke 

langsigtede strategier. Yderligere har Kommissionen ingen sanktionsmuligheder over for medlems-

landene, da beslutningstagningen er begrundet i ikke-retligt bindende målsætninger via den åbne 

koordinationsmetode (OMC18), hvor såvel Lissabon-strategien som EU-2020 forsøges gennemført 

(Kelstrup et. al., 2008, s. 277). 

Alligevel hævder dette speciale, at EU på flere områder har mulighed for at agere, og at unionen 

delvist kan betragtes som en aktør. En væsentlig pointe i denne forbindelse er, at EU har kunnet 

vedtage målsætningerne bag strategien to gange, hvorved disse for alvor er blevet forankret i det eu-

ropæiske samarbejde. Visionen er dog en ting, og implementeringen af strategien har vist sig at væ-

re noget andet. Derfor er det væsentligt, at undersøge om EU kan gennemføre strategien i praksis, 

og derved udøve sin aktørstatus såvel indadtil via capability, som udadtil via presence. Dette vil det 

følgende analyseafsnit undersøge, på baggrund af en række primære og sekundære midler. 

De primære midler er formuleret i forbindelse med EU-2020, og er derfor i direkte sammenhæng 

med strategien. OMC er et primært middel, da det danner grundlaget for strategiens implemente-

ring. Desuden er relanceringen af Det Indre Marked formuleret som en del af EU-2020.  

De sekundære midler har ikke direkte virkning på strategien, men det vil blive analyseret, om de 

de facto kan spille en rolle i forbindelse med implementeringen. De sekundære midler er blandt an-

det Lissabon-traktaten, der har skabt institutionelle ændringer og derved øget EU’s mulighed for at 

agere samlet udadtil. Desuden inddrages den økonomiske og finansielle krise, der har skabt store 

                                                 
 
18 Engelsk forkortelse for “Open Method of Coordination” 
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udfordringer i medlemslandene, men som samtidig har skabt opportunity for EU, samt capability 

gennem en øget politisk vilje. 

5.2. Lissabon-traktaten 

Lissabon-traktaten er den nyeste traktatbase i EU’s historie, der først og fremmest skal gøre det mu-

ligt for EU at fungere med 27 medlemslande. Lissabon-traktaten var en nødvendighed, på grund af 

EU’s mislykkede forsøg på at gennemføre Forfatningstraktaten (Folketingets EU-oplysning, 2008, 

s. 2-3). Heller ikke Lissabon-traktaten blev godkendt i første omgang, da Irland i juni 2008 stemte 

nej ved en folkeafstemning. Dette udvandede traktaten, på grund af bevarelsen af en stor EU-

Kommission (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 6). Generelt er mange EU-beslutninger betegnet ved 

undtagelser og genforhandlinger, hvilket svækker EU’s presence på den internationale scene 

(Bretherton & Vogler, 2006, s. 28).  

Den nye traktat skal effektivisere beslutningsgangene ved flere flertalsafgørelser frem for en-

stemmighed, danne grundlaget for udvælgelsen af en fast formand for EU, og ikke mindst etablere 

EU’s eget udenrigspolitiske organ under ledelse af udenrigsrepræsentanten. Disse tiltag skal for-

stærke og strømline EU’s stemme på det globale plan - herunder over for BRIK-landene – hvorved 

EU’s presence er styrket. Målsætningen bag Lissabon-traktaten er at gøre EU i stand til at tackle 

globale udfordringer (Folketingets EU-oplysning, 2008, s. 2-3). Med Lissabon-traktaten er EU og 

EF desuden blevet omdannet til én juridisk person, hvilket betyder, at EU kan indgå bindende afta-

ler med internationale organisationer og tredjelande som en enhed (Folketingets EU-oplysning, 

2008, s. 37), (German Information Centre, 2010). Derved er EU’s presence forøget i såvel WTO- 

som G20-regi, hvor EU er repræsenteret af den faste formand, og kan tale med én stemme. 
 

EU’s presence er på papiret blevet styrket udadtil gennem Lissabon-traktaten, men denne styrkelse 

har kun reel effekt, såfremt EU’s politiske og økonomiske magt også styrkes. Derved sikres, at uni-

onens stemme bliver hørt på den globale scene, da kun et stærkt EU kan forme andre landes opfat-

telser, forventninger og adfærd. Et stærkt EU udadtil kræver derfor et stærkt EU indadtil, gennem 

capability og en succesrig implementering af EU-2020. Lissabon-traktaten påvirker derfor ikke di-

rekte EU-2020’s implementering, men understreger i stedet behovet for dens gennemførelse og vig-

tigheden af at sikre politisk vilje herfor. Dette bakkes op af nedenstående citat: 

� ”EU vil kun kunne påvirke de globale politiske beslutninger, hvis vi handler sammen. En stærkere 

repræsentation udadtil skal ledsages af en stærkere samordning indadtil.”  

Kilde: (EU-Kommissionen, 2010a) 
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5.3. Lissabon-strategien og Europa 2020 

Lissabon-strategien blev vedtaget i år 2000 af EU-15, og bestod af såvel en økonomisk som en so-

cial og miljømæssig dimension (Kelstrup et. al., 2008, s. 276). Til gennemførelse af strategien brug-

te man OMC, som en ny form for beslutningstagning begrundet i ikke-retligt bindende 

målsætninger, hvorfor EU’s capability var kraftigt svækket. Lissabon-strategiens målsætninger blev 

ikke indfriet, hvorfor EU vedtog den nye 2020-strategi, i år 2010.  

EU-2020 er en vision for Europa frem mod år 2020, der ligesom Lissabon-strategien er baseret 

på økonomiske, sociale og miljømæssige områder, hvor prioriteterne er en såkaldt intelligent, inklu-

siv, og bæredygtig vækst. Strategien indeholder fem målsætninger, ud fra hvilke medlemslandene 

skal fastsætte deres nationale mål, til opfyldelse inden 2020 (EU-Kommissionen, 2010a). Målsæt-

ningerne afspejler de tre ovennævnte prioriteter, og er målbare samt gensidigt forstærkende. De 

suppleres yderligere ved en række flagskibsinitiativer, der skal hjælpe til at sikre fremskridt.19 Mål-

sætningerne er: 

� At 75 % af befolkningen mellem 20-64 år skal være i beskæftigelse 

� At 3 % af EU’s BNP skal investeres i forskning og udvikling 

� At 20/20/20-klima- og energimålene skal være opfyldt 

� At andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør være under 10 %, og mindst 40 % af 

den unge generation skal have en videregående uddannelse 

� At gruppen af borgere, der er i fare for at blive ramt af fattigdom, skal reduceres med 20 

millioner 

EU-2020 indeholder flere af de samme målsætninger som Lissabon-strategien, men målene er mere 

klart formulerede, og EU-Kommissionen har forsøgt at styrke ledelsesmetoderne, så man bedre kan 

sikre sig, at medlemslandene lever op til de målsætninger, de har forpligtet sig til (EU-

Kommissionen, 2010a). Dette vil blive uddybet senere i diskussionen af OMC. Såvel Lissabon-

strategien som EU-2020 er vedtaget af et samlet Europæisk Råd, og derfor antages det, at alle med-

lemslande er enige i målsætningerne, og reelt har troen på, at det kan lade sig gøre at implementere 

dem nationalt. Derfor tyder det på manglende capability fra EU’s side, i forhold til at fastholde visi-

onen over for de nationale regeringer. EU’s stats- og regeringschefer kan i den forbindelse omtales 

                                                 
 
19 Se bilag nr. I 



41 
 

som en slags ”vaneforbrydere”, der har visionerne, når de er i Bruxelles, men som glemmer hvad de 

har forpligtet sig til, så snart de returnerer til deres respektive hjemlande (Jensen L. W., 2010). 

For at sikre, at den udenrigspolitiske strategi lykkes, er det vigtigt, at de enkelte medlemslande 

viser politisk vilje, jf. capability, og igangsætter de tiltag, der skal gøre dem i stand til at leve op til 

målsætningerne. Dette bakkes op af nedenstående citat: 

� ”Den største udfordring er om medlemslandene har modet til at bringe ofre til gavn for Europa og 

evnerne til at forklare nødvendigheden”  

Kilde: (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 23) 

 

5.3.1. Relanceringen af Det Indre Marked 

I forbindelse med EU-2020 er DIM blevet relanceret, som et direkte led i strategiens implemente-

ring, da det anses som en afgørende faktor i forhold til vækst og jobskabelse (EU-Kommissionen, 

2010a). Som kapitel 4 viste, har DIM skabt en øget konkurrenceevne for europæiske virksomheder, 

men dets manglende implementering, manglende håndhævelse, og de fortsat protektionistiske poli-

tikker forårsager samtidigt en uudnyttet konkurrenceevne, og forhindrer mulige økonomiske gevin-

ster – specielt inden for serviceerhvervet.  

Servicedirektivet, der oprindeligt var et led i Lissabon-strategien, blev vedtaget i 2006, men 

grundet kraftig kritik fra Europa-Parlamentet var ”oprindelseslandprincippet”20 ikke inkluderet, og 

muligheden for at sælge tjenesteydelser på tværs af grænser var dermed besværliggjort 

(Folketingets EU-oplysning, 2009). Som kapitel 4 viste, er der også generelt barrierer, selv på de 

områder hvor DIM burde fungere i retlig forstand. EU’s capability er følgelig mangelfuld, da med-

lemslandene ikke implementerer og håndhæver den vedtagne politik nationalt. 
 

Generelt modtages DIM’s relancering positivt, og det vurderes, at den kan have samme positive ef-

fekt, som ved dens oprindelige lancering i 1980’erne (Jensen L. W., 2010). Erhvervs- og Byggesty-

relsen har påpeget, at netop handelen med tjenesteydelser er præget af store barrierer, og at en fuld 

liberalisering på området vil kunne skabe store økonomiske gevinster for europæiske virksomheder 

(Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2005). Kommissionen forventer, at en fuld gennemførelse af tjene-

steydelsesdirektivet, vil medføre en stigning i BNP på op til 1,5 % (EU-Kommissionen, 2010a). En 

øget vækst medfører, alt andet lige, mere innovation og flere arbejdspladser, hvilket øger beskæfti-

gelsen, giver færre fattige osv. Dette er i overensstemmelse med EU-2020 målsætningerne. 

                                                 
 
20 Tjenesteudbydere i EU skal overholde lovgivningen i etableringslandet og ikke i det land, hvor ydelsen leveres. 
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DIM er en væsentlig brik i spillet om at bekæmpe protektionismen inden for EU’s grænser, samt en 

væsentlig forudsætning for EU’s konkurrencedygtighed udadtil. Den øgede udfordring udefra opfat-

tes, i dette speciale, som en mulighed for EU, men det kræver en forbedret konkurrenceevne, for at 

EU kan agere mest effektivt på det globale marked. Relanceringen af DIM kan derved være med til 

at øge EU’s presence, samtidig med at mere åbne grænser er et incitament til at sikre, at de rette po-

litiske tiltag gennemføres på EU-plan (Winters, 2004). Derved kan relanceringen af DIM, og en ge-

nerelt øget frihandelstilgang, jf. dettes speciales kapitel 3 og 4, yderligere påvirke behovet for 

implementering af EU-2020, og skabe incitamenter herfor i medlemslandene. Frihandel kræver 

uden tvivl konkurrencedygtighed, men skaber også konkurrencedygtighed. Den økonomiske og fi-

nansielle krise understreger behovet for relanceringen af DIM, da man, som tidligere nævnt, netop i 

krisetider ser en øget tendens til protektionistiske tiltag. 
 

DIM hører under området for delt kompetence, hvilket betyder, at både EU og medlemslandene kan 

lovgive, mens konkurrencepolitikken (konkurrenceregler i Det Indre Marked) hører under EU-

enekompetence, hvor kun EU lovgiver (Folketingets EU-oplysning, 2008, s. 16-17). Konkurrence-

politikken er grundstenen i DIM, og den kan sikre, at markederne giver de rigtige rammer for inno-

vation, f.eks. ved at sikre at rettigheder og patenter ikke misbruges. Derved skabes større incitament 

til innovation og forskning. Desuden kan statsstøtte, som i et vist omfang er lovligt inden for DIM, 

fremme initiativer, der hører under 2020-målsætningerne. Eksempelvis er der automatisk godken-

delse af statsstøtte, der støtter jobskabelse og vækst (Europa, 2008), og støtten kan desuden bruges 

til at fremme målsætningerne i EU-2020 om klima og energi, forskning og udvikling. Statsstøtte er 

dog naturligvis problematisk ud fra en frihandelstilgang. Yderligere har EU lovgivningsmæssigt 

mulighed for at styrke gennemførelsen af DIM, ved at udstede flere forordninger frem for direktiver 

(EU-Kommissionen, 2010a).  

Dette er væsentligt i henhold til EU-2020, hvor EU ingen direkte kompetence har i forhold til 

målsætninger og flagskibsinitiativer. EU kan i stedet, gennem en stærkere vægt på DIM og konkur-

rencepolitikken, påvirke landene og skabe incitament i retning af de reformer, der er nødvendige for 

virkeliggørelsen af EU-2020. Relanceringen af DIM kan følgelig styrke EU’s capability. 
 

5.4. Den åbne koordinationsmetode (OMC) 

Den åbne koordinationsmetode er en arbejdsform, der blev udviklet i forbindelse med Luxembourg-

topmødet i 1997, som et supplement til EU’s normale arbejdsformer. Den dækker de områder, hvor 
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EU ikke kan intervenere direkte; blandt andet på områder for beskæftigelses-, uddannelses- og soci-

alpolitik, der alle er vigtige dele af EU-2020. Grundet store nationale forskelle på disse områder, er 

det svært at lave fælles regler. For eksempel kan EU ikke fastsætte en fælles pensionsalder. 

OMC blev iværksat til at løse denne udfordring, hvor EU’s rolle er begrænset til at opfordre og 

opmuntre til samarbejde, og udbrede god praksis som inspiration til udvikling af nye strategier. 

Kommissionens rolle er altså forskudt fra initiativ- til evalueringsfasen, og der er ingen 

sanktionsmuligheder, da beslutninger foretaget efter OMC ikke er retligt bindende. I forbindelse 

med evalueringen kan EU give henstillinger til de enkelte medlemslande, men disse har heller ingen 

juridisk effekt (Kelstrup et. al., 2008, s. 103-105).  

Ideen med OMC er, at medlemslandene gennem benchmarking kan lære af hinandens bedste 

praksis, og på den måde gennem fælles erfaringer forsøge at leve op til målsætningerne. Desuden 

kan medlemslandene benytte såkaldt ”naming and shaming”, hvor et medlemsland kan blive hængt 

ud, hvis det ikke lever op til målsætningerne (Kelstrup et. al., 2008, s. 277). 
 

OMC er en tilkendegivelse af EU’s manglende direkte interventionsmagt i forhold til vækststrategi-

erne, og derved manglende aktørstatus. EU har, gennem eksterne udfordringer og intern enighed om 

gevinsterne ved samarbejde, opnået capability til at formulere en fælles EU-strategi, men i forhold 

til implementeringen spiller EU juridisk set ingen rolle. Den manglende magt til at intervenere di-

rekte i forhold til strategierne, de manglende politiske instrumenter, samt de manglende sanktions-

muligheder mindsker EU’s capability.  

Medlemslandene har det politiske initiativ til fastsættelse af retningslinjer, og OMC understreger 

derfor kraftigt behovet for national politisk vilje til at implementere EU-2020. Den politiske vilje 

har uden tvivl manglet i forbindelse med Lissabon-strategien, hvor der ikke har været overens-

stemmelse mellem EU’s og medlemslandenes politik, og derfor er EU’s capability svækket. 

Det er dog lykkedes at gennemføre tiltag via OMC. I forbindelse med flexicurity-diskussionen i 

EU, var der i flere lande betænkeligheder ved at indføre modellen, men ikke desto mindre vedtog 

EU-landenes social- og beskæftigelsesministre i 2009 enstemmigt et oplæg om ”flexicurity i krise-

tider”, der skal være med til at hjælpe EU ud af krisen (Fagligt EU, 2009). Der er altså, i de forskel-

lige EU-lande en vilje til at starte nationale initiativer, der er besluttet på baggrund af andre 

medlemslandes erfaringer og bedste praksis. På trods af EU’s manglende interventionsmuligheder, 

kan OMC opfattes som et lovende middel til at gennemføre strategien, dog uden at EU’s capability 

direkte bliver styrket. 
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I forbindelse med EU-2020, lægger EU op til en styrkelse af ledelsesværktøjerne og en stærkere 

økonomisk styring og overvågning, for at opnå resultater. I forbindelse hermed igangsættes syv 

flagskibsinitiativer, der skal hjælpe medlemslandene med at nå målene, og som kræver handling af 

såvel EU-Kommissionen som de enkelte medlemslande. På uddannelsesområdet er det eksempelvis 

EU-Kommissionens opgave at fremskynde en modernisering af det højere uddannelsessystem, samt 

at fremme mobiliteten i EU og derved øge unges jobmuligheder. Den øgede mobilitet over lande-

grænser kan fremmes gennem DIM. Medlemslandene skal til gengæld sikre effektive investeringer i 

uddannelsessystemet, samt forbedre unges adgang til arbejdsmarkedet. På denne måde vil målsæt-

ningerne forsøges gennemført på såvel EU- som nationalt plan, og EU vil gennem landerapporte-

ring overvåge medlemslandene. Dette er blevet gjort lettere gennem mere målbare og klart 

formulerede målsætninger (EU-Kommissionen, 2010a). Den styrkede overvågning til trods, fastsæt-

tes målene dog stadig af medlemslandene, i forbindelse med de nationale reformprogrammer. Her 

er EU’s eneste sanktionsmekanisme henstillinger, der ikke er retligt bindende. Den nationale politi-

ske vilje er derfor altafgørende. 

Den politiske vilje har manglet hidtil og svækket EU’s capability, men de seneste års begivenhe-

der, og den drastisk ændrede økonomiske situation globalt kan have ændret dette. Derfor vil de føl-

gende afsnit vurdere den politiske viljes status og medfølgende implementeringsmuligheder – både 

på baggrund af generelle implementeringserfaringer og den økonomiske og finansielle krise.  
 

5.4.1. Implementeringserfaringer 

Der er generelt stor forskel på EU-landenes implementeringsniveau. Ifølge Falkner & Trieb’s teori 

om ”Four worlds of compliances” kan man inddele EU-landene i fire forskellige typer; ”A World of 

Law Observance”(en verden af retlig observans); ”A World of Domestic Politics” (en verden af 

national politik); ”A World of Neglect” (en verden af forsømmelse;); ”A World of Dead Letters” 

(en verden af uudlevet vilje) (Falkner & Treib, 2010). 

5.4.1.1. En verden af retlig observans 

Den første type er de lande, der efterlever EU-beslutningerne, hvorfor EU’s capability her er meget 

stærk. Til denne gruppe hører Sverige, Finland og Danmark. Disse lande har været bedst til at nå 

målsætningerne i Lissabon-strategien, og har den bedste konkurrenceevne (Blanke & Kinnock, 

2010). Her er det tankevækkende, at netop de lande, der har taget strategien mest alvorligt, er de 

lande, der havde mindst brug for den (Giddens, 2007, s. 31). De tre lande indtager henholdsvis en 



45 
 

plads som nummer to, syv og ni på listen over de mest konkurrencedygtige økonomier (World 

Economic Forum, 2010, s. 15). 

5.4.1.2. En verden af national politik 

Den anden type er de lande, der kun efterlever EU-beslutningerne, såfremt de ikke strider imod na-

tionale interesser. Her er EU’s capability kraftigt svækket, da en efterlevelse af EU-politikker kun 

sker på områder, hvor der er direkte overensstemmelse mellem den nationale og EU’s politik. Lan-

denes egen dagsorden kommer altså før den fælles europæiske. Denne gruppe indeholder lande som 

Tyskland, Østrig, Nederlandene og Belgien, der dog også i et vist omfang har implementeret mål-

sætningerne (Blanke & Kinnock, 2010).  

Specielt Tyskland har advokeret for en øget europæisk styring, og landet har gennemført strenge 

finanspolitiske tiltag, for at forsøge at få en stigende gældsbyrde under kontrol. Den øgede politiske 

vilje i Tyskland, og de forhøjede krav til de andre medlemslande om finansiel ansvarlighed - blandt 

andet kræver Tyskland, at medlemslande fratages stemmeret i Rådet (Schäuble, 2010) - taler for en 

øget brug af OMC’s værktøjer. Et lands øgede politiske vilje og krav til andre lande kan være med 

til at sikre fremskridt hen imod opfyldelsen af målene i EU-2020. 

Da EU-2020’s implementering er afhængig af medlemslandenes politiske viljer, styrker det uden 

tvivl strategien, når Tyskland som det største, og i mange henseender mest magtfulde, medlemsland 

stiller krav, og dette kan skabe en dybere finanspolitisk integration i EU. Det kan diskuteres, hvor-

vidt dette styrker eller svækker EU’s aktørstatus. En succesrig implementering styrker EU’s pre-

sence udadtil, men den finansielle krise har også givet øget magt til Tyskland til at sætte sit præg på 

dagsordenen (Wind, 2011). Tysklands dominerende kurs kan medføre et mere mellemstatsligt sam-

arbejde, hvor de største lande bestemmer over de mindre  (Lauritzen, 2010). I denne henseende er 

det derfor mere Tysklands styrke end EU’s capability, der kan gøre en forskel. 

5.4.1.3. En verden af forsømmelse 

Den tredje type er de lande, hvor efterlevelse af beslutningerne i EU ikke er et mål i sig selv. Be-

slutningerne efterleves kun i det omfang, man er enig med dem og har den rette administrative ka-

pacitet. Til denne gruppe hører lande som Portugal, Italien og Grækenland, der alle har haft en 

meget mangelfuld implementering af Lissabon-strategien (Blanke & Kinnock, 2010).  

Netop disse lande er blevet meget hårdt ramt af krisen, og Grækenland har været tvunget til at 

tage imod økonomisk støtte via EU’s stabiliseringspakke (afsnit 5.5.1.). Det ovennævnte paradoks 
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spiller derfor også ind her. Disse lande har en meget dårlig konkurrenceevne21, og burde derfor have 

taget Lissabon-strategien meget alvorlig, men en kombination af manglende evner og politisk vilje 

har svækket strategiens implementering, og derved EU’s capability og aktørstatus. EU-landenes 

meget forskellige udgangspunkter, i forhold til EU-2020, er endnu en udfordring for EU. De nordi-

ske landes konkurrencedygtighed er ikke et problem, men det er den græske derimod. Grækenland 

er kun nummer 83 på listen over de mest konkurrencedygtige økonomier - efter lande som blandt 

andet Rwanda og Botswana (World Economic Forum, 2010). 

5.4.1.4. En verden af uudlevet vilje 

Den fjerde type indeholder primært de nye medlemslande mod øst, der kendetegnes ved en høj grad 

af politisk vilje over for omsætning af EU-lovgivning til national lovgivning, men som mangler den 

praktiske gennemførelse og håndhævelse efterfølgende. Den politiske vilje vurderes dog som en 

væsentlig forudsætning for EU-2020’s succes via OMC, hvorfor dette speciale vurderer, at EU’s 

capability er blevet styrket siden østlandenes optagelse i 2004 og 200722. Dette medfører dog ikke 

nødvendigvis en fuld implementering af EU-2020, grundet eventuelt manglende administrativ ka-

pacitet.  

Her adskiller ”en verden af uudlevet vilje” sig fra ”en verden af forsømmelse”, hvor hverken vil-

je eller evne sædvanligvis er til stede. Den politiske vilje, samt EU’s styrkede ledelsesværktøjer og 

øgede overvågning, kan medføre en stigende implementering i østlandene, der konstant vil blive ud-

fordret, og derved bedre kan udleve den politiske vilje i praksis. Et af østlandene, Ungarn, har over-

taget EU-formandskabet pr. 1. januar 2011, og et af landets helt klare prioriteter er en overvindelse 

af den økonomiske krise gennem en udmøntning af EU-2020. Formandskabets program fastslår at 

Ungarn ”vil gøre alt for, at Europa 2020-strategien bliver en succes” (Rådet for den Europæiske 

Union). 
 

EU’s capability i forhold til EU-2020, og generelt, er meget svækket, da der ikke altid er overens-

stemmelse mellem den besluttede EU-målsætning og den nationale evne og vilje til at gennemføre 

den. Det er i stedet EU’s mellemstatslige identitet, der styrer processen. De lande, der ikke efterle-

ver målsætningerne, kan klassificeres som ”vaneforbrydere”, der stemmer for EU-lovgivning, men 

som ikke forfølger målsætningerne i praksis. De forskellige grader af national legitimering skyldes 

blandt andet forskellige normer i de enkelte lande (Kelstrup et. al., 2008, s. 225-226). 

                                                 
 
21 Ifølge Global Competitiveness Report rangerer landene som henholdsvis nr. 46, 48 og 83. 
22 Østlandene var dermed ikke med til at vedtage Lissabon-strategien. 
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5.5. Den økonomiske og finansielle krise 

Den økonomiske og finansielle krise har skabt opportunity for EU og øget presset på medlemslan-

dene til at stå sammen. Dette har tvunget unionen til at reagere for at vedligeholde sin presence ud-

adtil, jf. nedenstående citat: 

� ”Krisen er et advarselssignal på et tidspunkt, hvor vi må erkende at ”business as usual” vil betyde 

en gradvis nedtur til anden række i den nye globale orden. EU vil kun kunne påvirke de globale po-

litiske beslutninger, hvis vi handler sammen.” 

Kilde (EU-Kommissionen, 2010a) 

Ud fra det realistiske perspektiv, jf. Kelstrup et. al. (2008), er det de enkelte medlemslande i EU, 

der bestemmer, og kun i det omfang, de overdrager suverænitet, vil EU kunne agere. Dette vil spe-

cielt komme til udtryk i krisesituationer, hvor EU ikke vil være stærk nok til at hindre en opsplit-

ning og en egenrådig adfærd i medlemslandene (Kelstrup et. al., 2008, s. 313-315). Dog vil dette 

speciale undersøge, om ikke netop krisesituationer kan styrke den politiske vilje, og derved øge 

EU’s capability. Stærkere politisk vilje er et helt centralt element i forhold til EU-2020’s implemen-

teringsproces via OMC. 

 

Et af de mest magtfulde lande i EU, Tyskland, inddrages til at analysere og diskutere dette. Tysk-

land er grundet dets økonomiske styrke, alt andet lige, mindre afhængig af de andre EU-lande, end 

vice versa. Ikke desto mindre kommer ”Europa først” for tyskerne, der anerkender behovet for et 

fredeligt og velstående Europa, for at skabe størst mulig trivsel, og for at stå stærkt over for de glo-

bale udfordringer. Tysklands eksportdrevne vækst og store udlån til andre lande vidner i den grad 

om den gensidige afhængighed, EU-landene imellem (Wind, 2011).  

Som tilfældet er med Kina - jf. dette speciales kapitel 3 og 4 - er også Tyskland yderst afhængig 

af andre markeder til at skabe vækst. Der er ingen tvivl om, at Tysklands magt i Europa er blevet 

øget som følge af krisen, men et stærkt Tyskland, der kræver reformer, kan samtidigt være et effek-

tivt middel for implementering af EU-2020, jf. afsnit 5.4.1.2. Tysklands afhængighed af et stærkt 

Europa kan drive fælles europæiske interesser, og derved styrke EU-2020. Dog må det samtidig an-

erkendes, at magtbalancen i EU delvist er rykket mod Tyskland, jf. det realistiske perspektiv 

(Lauritzen, 2010). 

Anthony Giddens betegner Tyskland som et ”blokeret samfund”, hvor naturlig konservatisme og 

kapitalinteresser hindrer reformer, og hvor kun kriser vil kunne ændre denne tilgang (Giddens, 

2007, s. 49-52). Tysklands - og flere andre medlemslandes - øgede reformvilje, i forbindelse med 
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den nuværende krise, bekræfter denne tese. Herved styrkes EU’s capability gennem en større over-

ensstemmelse mellem det, der besluttes på EU-niveau, og det der sker på nationalt plan. Disse 

aspekter vil blive diskuteret yderligere i de følgende afsnit. 
 

5.5.1. EU’s stabiliseringspakke 

Den økonomiske og finansielle krise har vist, at landene ikke kun søger egeninteresser, men også er 

interesseret i en stærk samlet union. EU-landene har finansieret billige lånepakker til flere medlems-

lande, og viser derved opbakning om samarbejdet. EU’s stabiliseringspakke, der blev vedtaget i for-

året 2010, består af 750 mia. euro, der er sammensat på baggrund af medlemslandenes garantier, 

IMF-midler og EU-budgettet (Presidencia Española, 2010). 

Krisen har medført store finansielle problemer i alle EU’s medlemslande; faldende vækstrater, 

faldende skatteindtægter og stigende sociale udgifter. De finansielle problemer har været opportuni-

ty for EU, der har benyttet økonomiske redskaber til at etablere en stabiliseringspakke, der giver 

mulighed for billige lån. Til gengæld forpligter landene sig til at indføre strukturelle ændringer, med 

henblik på at rette op på økonomien. Derved er EU’s capability styrket i forhold til EU-2020. 

 

Grækenland blev det første euroland, der fik brug for EU’s assistance, og dette blev kombineret 

med strenge krav. Kravene medførte et reformprogram, der blandt andet hævede pensionsalderen, 

fastfrøs pensioner, offentlige lønninger osv. (Nielsen, 2010). Disse reformer kan indvirke på Græ-

kenlands muligheder, for at nå målsætningerne bag EU-2020. Blandt andet kan en højere pensions-

alder helt konkret være med til at opfylde målsætningen om en højere beskæftigelsesfrekvens for 

aldersgruppen 20-64 år. 

Yderligere kan det forventes, at alvoren går op for grækerne, så den politiske vilje til at indføre 

yderligere reformer styrkes, for at undgå lignende forpligtelser i fremtiden. EU har, gennem re-

formkravene til Grækenland og andre låntagere, udøvet capability, hvilket indirekte kan sikre op-

fyldelse af EU-2020. Stabiliseringspakken er et solidarisk tiltag, der, kombineret med strenge krav, 

overdrager ansvaret for krisehåndtering til det enkelte medlemsland. Grækenlands ekstremt dårlige 

økonomiske udgangspunkt, EU-krav til trods, vil dog vanskeliggøre landets proces mod 2020. Des-

uden eksisterer risikoen for, at stabiliseringspakken bliver brugt som en udvej af nationale regerin-

ger, for at undgå at gennemtvinge reformer. Dette vil svække EU’s capability. 

I forbindelse med Det Europæiske Råds topmøde i december 2010 vedtog medlemslandene, at 

etablere en permanent stabiliseringspakke, der skal træde i kraft i 2013, og sikre finansiel stabilitet 

og tillid til eurozonen. DI vurderer i den forbindelse, at stabiliseringspakken, og de medfølgende 
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klare krav til medlemslandene, er effektive redskaber for EU til at gennemtvinge nødvendige struk-

turreformer (DI, 2010). Dermed skabes opbakning til ovenstående konklusioner. 

 

Generelt har den finansielle krise ført til en øget politisk vilje fra medlemslandenes side og derved 

capability for EU. Der er i større omfang sket en tilsidesættelse af kortsigtede indenrigspolitiske in-

teresser, og flere medlemslande har handlet ud fra en mere langsigtet strategi. Frankrig har gennem-

ført nogle meget upopulære pensionsreformer, og Storbritannien har indført massive besparelser og 

omstruktureringer i den offentlige sektor. I Danmark er der sket et politisk skifte hen i mod en af-

skaffelse af efterlønnen, der ellers har været et ømtåleligt emne. Dette vil direkte kunne påvirke 

2020-målet om beskæftigelse, da flere i aldersgruppen 60-64 år vil være til rådighed for arbejds-

markedet (Maressa, 2011). 

Letland har, lige som Grækenland, lånt penge fra EU, hvorefter, der er blevet indført en lang 

række økonomiske tiltag. Disse udføres både for at leve op til långivernes krav, men også for at gø-

re landet i stand til at leve op til euroens konvergenskriterier, da medlemskab af eurozonen er et væ-

sentligt succeskriterium for landet. Dette styrker EU’s capability. Letland befinder sig i en meget 

alvorlig krise, men de seneste års tiltag har resulteret i, at landets økonomiske situation er forbedret. 

På trods af besparelserne, er regeringen desuden blevet styrket ved at blive genvalgt ved det seneste 

valg i oktober 2010. Herved er den politiske vilje blevet belønnet og derved øget (Sperling V. , 

2010b). 
 

Uanset begrundelsen for gennemførelsen af disse reformer i de enkelte medlemslande, viser det en 

øget politisk vilje, og reformerne vil alt andet lige styrke EU’s capability, i forbindelse med gen-

nemførelsen af EU-2020, og derved styrkes unionens presence. Krisen kan følgelig opfattes som 

noget positivt, og være den faktor, der sikrer, at landene forstår vigtigheden af en konkurrencedyg-

tig union. Dette er vigtigt, for verden venter ikke på EU, og tøver unionen får det konsekvenser i 

fremtiden (Rasmussen & Andersen, 2009, s. 7). BRIK-landene er uden tvivl interesserede i et stærkt 

europæisk marked, jf. konklusionerne i kapitel 3 og 4, men de fire lande udgør en meget magtfuld 

gruppe, så EU er nødsaget til selv at kunne følge med. Der kan ikke spås om fremtiden, men den fi-

nansielle krise, samt den øgede udfordring udefra - ”BRIK-begrebet” var endnu ikke introduceret 

ved Lissabon-strategiens vedtagelse - vil øge EU’s capability. Derved forbedres muligheden for at 

gøre noget på europæisk plan – også i de lande, hvor udgangspunkt og implementeringserfaringer er 

meget dårlige. 
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5.5.2. Van Rompoy Task Force for Økonomisk Styring 

Som et redskab mod den økonomiske og finansielle krise, besluttede Det Europæiske Råd, i marts 

2010, at nedsætte den såkaldte Task Force, der skulle fastlægge strategien for en øget økonomisk 

styring. Denne blev ledet af Det Europæiske Råds nye formand, Herman Van Rompoy, og bestod af 

alle 27 medlemslandes finansministre. Overdragelsen af dette mandat til EU, og den historiske til-

slutning til en stærkere europæisk regeringsførelse, viser EU’s øgede capability, i forbindelse med 

den økonomiske og finansielle krise. At den politiske vilje er øget, tyder følgende udtalelse fra Van 

Rompoy på: 

� ”Deltagerne rundt om bordet forstod, at det haster, og de er rede til at samarbejde. Alle deler vil-

jen til at gøre fremskridt sammen.” 

Kilde: (European Council, 2010a) 

Det skal dog i den forbindelse gentages, at de nationale regeringer ofte optræder som ”vaneforbry-

dere”, og at deres efterlevelse af EU-beslutninger ofte er begrænset, jf. de fire ”Worlds of 

Compliances” (Falkner & Treib, 2010). 
 

Van Rompoy’s Task Force færdiggjorde sin rapport i oktober 2010, hvorefter den blev vedtaget på 

Det Europæiske Råds møde den 28-29. oktober. Målsætningen er, at rapporten skal omsættes til 

lovgivning inden sommeren 2011. Rapporten understreger EU’s øgede capability, da evnen til at 

formulere en fælles politik er blevet styrket, blandt andet via følgende områder: 

� Større finanspolitisk disciplin - en stærkere stabilitets- og vækstpagt 

� Dybere og bredere politik-koordinering (Det europæiske semester) 

Kilde: (European Council, 2010b) 

5.5.2.1. Større finanspolitisk disciplin - en stærkere Stabilitets- og Vækstpagt 

Stabilitets- og Vækstpagten er et led i Euro-samarbejdet. Det store pres på eurozonen, hvor flere 

lande er i dyb økonomisk krise, nødvendiggør dog et større fokus på de konvergenskriterier, der 

ligger bag. Dette område sikrer mere fokus på offentlige gældskriterier, og et større omfang af fi-

nansielle og politiske sanktioner, der vil kunne træde i kraft tidligere, end det har været tilfældet 

førhen. Desuden er beslutningsgangen lettet, da alle beslutninger om nye sanktioner vil blive gen-

nemført ved omvendt flertal. Det vil sige, at anbefalinger fra Kommissionen kun kan blive afvist, 

hvis et kvalificeret flertal er imod. Tiltagene skal sikre en større finansiel bæredygtighed, der kan 

udgøre grundlaget for økonomisk vækst og jobskabelse (European Council, 2010b). Tildelingen af 
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sanktioner og det omvendte flertal styrker EU’s capability, og det kan sikre en effektiv udnyttelse af 

unionens økonomiske redskaber.  

5.5.2.2. Dybere og bredere politik-koordinering (Det Europæiske Semester) 

En interessant vedtagelse fra Taskforcen er ”Det Europæiske Semester”, der betyder, at medlems-

landene skal forelægge deres nationale budgetplaner for Kommissionen og de øvrige medlemssta-

ter, inden de vedtages nationalt. Det enkelte medlemsland har stadig suverænitet, i forhold til at 

vedtage det endelige budget, men kriterierne bag Stabilitetspagten vil blive undersøgt. Det vil sige 

landenes inflation, vækst, offentlige underskud og gæld, med styrket vægt på sidstnævnte. Med-

lemslandene vil derved, i højere grad end tidligere, blive overvåget, og EU vil kunne advare et med-

lemsland, der har kurs i den forkerte retning (European Council, 2010b). 

Det Europæiske Semester vil bane vejen for en vurdering af både budgettet, samt omfanget af 

strukturreformer. Derved vil et lands finanspolitiske tiltag vurderes ud fra en europæisk kontekst, og 

der skabes en dybere finanspolitisk integration i EU, der vil kunne øge bevidstheden om, at et med-

lemslands finanspolitiske beslutninger har indflydelse på andre medlemslande. Samarbejdet i Task 

Forcen har derved endnu engang understreget den gensidige afhængighed mellem EU-landene. Den 

styrkede overvågning vil desuden være en helt konkret mulighed for, at undersøge om finanspoliti-

ske tiltag er i overensstemmelse med 2020-målene. EU har øget sin capability gennem Det Europæ-

iske Semester, men medlemslandene er stadig ansvarlige for at indføre reformer. Derfor er 

medlemslandenes politiske vilje endnu engang altafgørende. 

5.5.2.3. Task Forcen’s konsekvenser 

Disse områder øger EU’s styrke over for medlemslandene, og skaber yderligere integration i dyb-

den. Desuden sikrer de en større sammenhæng mellem EU-2020 og de midler, EU har til rådighed 

for at sikre dens gennemførelse. Områderne giver ikke direkte indflydelse, i forhold til EU-2020, 

men er i stedet sekundære værktøjer, jf. dette speciales terminologi, der indirekte kan styrke EU’s 

capability, i forhold til en succesrig implementering.  

Krisen har medført en øget capability for EU gennem oprettelsen af Task Forcen, hvis anbefalin-

ger blev vedtaget i oktober 2010 - to måneder før oprindeligt planlagt - og som indeholdt sanktioner 

og målsætninger, der ikke anses at have været mulige uden krisens ”kniven på struben”-effekt 

(European Council, 2010b). Det øgede fokus på den økonomiske vinkel i EU vurderes at kunne føre 

til bæredygtig vækst, beskæftigelse og øget konkurrencedygtighed, hvilket er de toneangivende om-

råder i EU-2020. Alle Taskforcens anbefalinger styrker EU og giver en øget bevidsthed om, hvilken 
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effekt nationale beslutninger har på andre medlemslande. Dette styrker EU’s mulighed for at reage-

re, når et medlemsland udgør en risiko for resten af unionen (European Council, 2010b). EU-

landene udgør hver især en brik, i et fælles europæisk spil om at forbedre produktivitet og vækstbe-

tingelser, og nå en nødvendig, global konkurrencedygtighed. 

Disse områder kan derfor være vigtige redskaber, i forhold til en succesrig implementering af 

EU-2020. For at medlemslandene kan fokusere på og leve op til målsætningerne i strategien, er det 

nødvendigt med en stram finanspolitisk disciplin, og et fokus på implementering af målsætningerne, 

i forbindelse med budgetplanlægningen. Her er forskningsmålsætningen på 3 % af BNP23 den mest 

målbare, men budgettet har også indflydelse på de andre målsætninger, og hvor meget der investe-

res i de enkelte flagskibsinitiativer. Vigtigheden af politisk vilje er flere gange blevet påpeget, og 

ifølge såvel specialets konklusioner, som Taskforcens formand er den blevet styrket: 

� ”Vi vil lægge grundstenen for øget økonomisk vækst. Flere lande har igangsat reformprogrammer, 

der ikke er populære i et populistisk politisk klima, men de fastholder reformerne. Der er mere poli-

tisk vilje end de fleste tror.” 

Kilde: (European Council, 2010b) 

5.6. Opsummering af EU’s aktørstatus i 2020-strategien 

Et stærkt EU indadtil er en nødvendighed for et stærkt EU udadtil. Hvis det lykkes for EU’s med-

lemslande at leve op til den nye vækststrategi, vil EU være langt bedre stillet i forhold til udfordrin-

gerne fra BRIK-landene. Dette vil gøre EU i stand til at drage nytte af en mere liberal 

handelstilgang, som der blev advokeret for tidligere i dette speciale. 

En succesrig implementering af EU-2020 afhænger dog i stor grad af medlemslandene og de na-

tionale regeringers politiske viljer og evner. Grundet EU-2020’s indsatsområder, har EU ingen juri-

disk magt over medlemslandene, da strategien i stedet skal gennemføres ved hjælp af den åbne 

koordinationsmetode. Denne giver kun EU mulighed for at opmuntre og overvåge, og derved er EU 

umiddelbart ingen aktør. 

Dette kapitel har dog undersøgt flere sekundære områder, hvor det vurderes, at EU de facto har 

indflydelse. Disse sekundære områder er ikke direkte en del af EU-2020, men kan alligevel sikre 

EU’s indflydelse, da de kan have betydning for medlemslandenes reformvilje, og for udarbejdelsen 

af de nationale budgetter. Krisen har øget EU’s mulighed for at agere, jf. opportunity, og mere kan 

                                                 
 
23 1 % fra offentlige investeringer og 2 % fra private. 



53 
 

reguleres i en europæisk frem for en national kontekst til fordel for EU’s capability, og derved pre-

sence. 

Dette speciale har derved bekræftet sin hypotese II om, at EU i delvist omfang er en aktør i for-

bindelse med implementeringen af EU-2020. EU’s rolle er vigtigere end den åbne koordinationsme-

tode tilegner unionen, men de nationale regeringers store magt, i forbindelse med 

implementeringen, gør, at EU ikke besidder den styrke, der i højere grad kunne sikre en succesrig 

gennemførelse af EU-2020.  
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KAPITEL 6: AFSLUTNING 
 
6. Konklusion 

Dette speciale har undersøgt, hvilke redskaber EU har for at matche BRIK-landenes økonomiske 

styrke, og forbedre sin konkurrencemæssige position på verdensmarkedet. Specialets problemstil-

linger er blevet dannet på baggrund af Johnson & Turner (2006), der opstiller to scenarier for EU, 

der enten skal beskytte sig mod udefrakommende udfordringer eller forbedre sin konkurrencedyg-

tighed. Specialet har i den forbindelse opstillet følgende hypoteser: 

� Hypotese I: En frihandelsmæssig strategi er at foretrække til at løse EU’s økonomiske og 

konkurrencemæssige udfordringer, da mere samhandel fører til større vækst og velstand. 

� Hypotese II: EU er delvist en aktør i forhold til at implementere EU-2020, da EU ikke har 

direkte interventionsmagt i forhold til implementeringsapparatet, men kan skabe indflydelse 

i medlemslandene via sekundære midler. 

Til at undersøge hypoteserne, har specialet inddraget to handelsteoretiske tilgange om henholdsvis 

frihandel og protektionisme. Adam Smith, David Ricardo, og Paul Krugman advokerer for frihan-

del, mens Jean Luc Greau foreslår en protektionistisk tilgang. Desuden er der inddraget en aktørteo-

ri, der er blevet anvendt til at vurdere EU’s opportunity og capability i forbindelse med Europa-

2020 vækststrategien, og i forlængelse heraf unionens presence over for BRIK-landene. 

 

Analysen af EU’s samhandelsrelationer med BRIK-landene og den generelle handelspolitiske age-

ren har verificeret specialets hypotese I, om at EU skal fastholde og udbygge en frihandelstilgang 

over for BRIK-landene. Analysen har konkluderet, at handel med andre lande drejer sig om 

gensidig afhængighed og konkurrencestimuli, og at EU vil kunne opnå de bedste økonomiske resul-

tater gennem styrkede handelsrelationer med BRIK-landene. Hvis EU fortsat skal skabe vækst, er 

unionen afhængig af efterspørgsel udefra, og her er BRIK-landene en mulighed - ikke en trussel. 

Det er netop disse lande, med Kina i spidsen, der har holdt tempoet oppe i verdensøkonomien i for-

bindelse med den økonomiske og finansielle krise.  

En åben tilgang vil, på kort sigt, kunne betyde udflytning af arbejdspladser til de mindre løn-

tunge BRIK-lande, men på længere sigt vil en voksende købekraft i landene sikre en øget efter-

spørgsel, og derved stigende import fra EU. Dette har udviklingen i samhandelen mellem EU og 

BRIK-landene vist. Er der ingen til at efterspørge de varer, EU-landene kan producere, er det lige 
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meget, hvor konkurrencedygtig og innovativ regionen er. Vælger EU derimod en protektionistisk 

tilgang over for BRIK-landene, vil unionen risikere, at adgangen gensidigt begrænses. Dette vil 

kunne skade en ellers positiv udvikling i samhandelen med specielt Kina. På kort sigt kan protekti-

onisme være en fornuftig løsning til at beskytte egne arbejdspladser, men på længere sigt vil det 

skade verdenshandelen og verdensøkonomien generelt.  

Frihandel er en mere langsigtet løsning, der vil øge værditilvæksten for alle lande, og er derved 

et plussumspil, som EU skal udnytte. Dette skal blandt andet ske gennem en fordeling af produktio-

nen, ud fra landenes absolutte og komparative fordele. Hvis EU lukker grænserne for omverdenen, 

vil det medføre dyrere produkter, da producenterne vil blive udsat for mindre konkurrence. Dette vil 

være til skade for forbrugerne. Dyrere varer i EU, og dermed lavere konkurrencedygtighed, vil kun 

være til gavn for EU’s konkurrenter. 

Ved at agere på et mere åbent verdensmarked, vil en høj konkurrencedygtighed være påkrævet, 

men samtidig har specialet konkluderet, at frihandel vil kunne skabe incitament til at opnå dette, 

ved at lægge et større pres på både virksomheder og regeringer. Det Indre Marked har sikret, at pro-

duktionen i EU har rykket sig efter landenes respektive fordele, hvilket har medført stordriftsfordele 

og derved mere konkurrencedygtige virksomheder. Frihandel kræver konkurrencedygtighed, men 

skaber følgelig også konkurrencedygtighed. 

Det kan derfor konkluderes, at mere frihandel vil give store fordele for EU’s medlemslande. 

Problemstillingerne ved Det Indre Marked og WTO, som manglende implementering, tekniske 

handelshindringer, og kvoter, bekræfter blot i endnu højere grad dette speciales hypotese I om, at 

mere frihandel skaber højere vækst og velstand. Det virkelige problem er, hvis verdens lande starter 

en handelskrig med protektionistiske tiltag. Frihandel er ikke blot en effektiv løsning, det er af stør-

ste nødvendighed. 

 

Analysen af EU’s aktørstatus har verificeret specialets hypotese II om, at EU delvist er en aktør i 

forhold til at implementere EU-2020 i medlemslandene. EU 2020 indeholder målsætninger om flere 

i uddannelse, flere i arbejde, mere forskning osv., men uden alle medlemslandes vilje til at føre stra-

tegien ud i livet, vil EU som region fortsat være svækket i konkurrencen med BRIK-landene. I den-

ne forbindelse, kræver en succesrig implementering af strategien, capability fra EU’s side, hvilket 

anses som et middel til at styrke EU’s presence udadtil. Dette er ikke mindst vigtigt, da BRIK-

landene har øget deres magt på den politiske verdensscene, gennem en øget økonomisk styrke. Vil 

EU opretholde magtbalancen, er det nødvendigt, at landene gennemfører de reformer, der kan op-

fylde EU-2020 målsætningerne. 
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I forbindelse med analysen af EU’s aktørstatus, har specialet undersøgt en række primære og se-

kundære implementeringsmidler, hvor de primære har direkte sammenhæng med EU-2020, mens de 

sekundære ikke er formuleret som et led i strategien, men alligevel de facto kan sikre en øget im-

plementeringsgrad. Specialet har undersøgt den åbne koordinationsmetode, relanceringen af Det In-

dre Marked, Lissabon-traktaten, samt relevante tiltag i forbindelse med den økonomiske og 

finansielle krise. Desuden har specialet inddraget medlemslandenes generelle implementeringserfa-

ringer. Disse har vist, at der er stor forskel på graden af implementering, politisk vilje og efterlevel-

se i medlemslandene, i forhold til det, der bliver besluttet på EU-niveau. 

Specialet har konkluderet, at EU står over for en væsentlig udfordring. Ikke kun fra BRIK-

landene, men også internt i EU, da ti års arbejde med Lissabon-strategien ikke har forbedret konkur-

rencedygtigheden nævneværdigt. I forhold til OMC, er EU ikke en aktør, da unionen ingen direkte 

interventionsmagt har til at sikre, at medlemslandene indfører de rette tiltag. I stedet er OMC et 

middel til at lægge pres på de enkelte medlemslande, hvilket en større gensidig afhængighed, lande-

ne imellem, kan skabe øget grundlag for. Blandt andet vurderes Tysklands øgede magt og krav om 

finansiel stabilitet, at kunne styrke implementeringen af EU-2020. Desuden kan relanceringen af 

Det Indre Marked, og en gennemførelse af blandt andet Servicedirektivet sikre øget konkurrence-

stimuli i EU. Dette stemmer overens med konklusionerne om EU’s handelsrelationer.  

Lissabon-traktaten har ikke givet EU yderligere aktørstatus i forhold til at sikre implementering i 

medlemslandene, men traktaten har øget EU’s presence udadtil, da EU nu kan tale med én stemme. 

Derved er behovet for EU-2020 yderligere styrket for at sikre, at EU kan tale med en så kraftfuld 

stemme som muligt. Den økonomiske og finansielle krise har på mange områder styrket EU’s ca-

pability. EU har udnyttet sine økonomiske værktøjer, og har igangsat tiltag, der kan hjælpe landene 

ud af krisen, og som samtidig har givet EU mulighed for at stille krav. Blandt andet skal landene 

sikre økonomisk konsolidering, og indføre en række reformer, for at kunne låne penge fra EU’s sta-

biliseringspakke, og EU får større indflydelse på landenes finanslove gennem det såkaldte Europæi-

ske Semester. Desuden har krisen øget den politiske vilje i flere lande, hvor kravet om reformer er 

blevet styrket. 

Den økonomiske krise har været opportunity for EU til at forankre vækststrategien i samarbejdet, 

og til at skabe større indflydelse i forbindelse med dens implementering. Lykkedes det at implemen-

tere strategien denne gang i tilfredsstillende omfang, vil det naturligt styrke EU’s presence udadtil 

gennem en forbedret konkurrencedygtighed. Denne skal sikre, at EU kan agere i forhold til sam-

handelen med BRIK-landene, på et stadigt mere frit marked.  
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Specialets anbefalinger er følgende: 

� EU skal åbne sine grænser udadtil og samtidig sikre et velfungerende Indre Marked indadtil 

� EU skal undgå protektionistiske tiltag, der vil virke tilbage på unionen og samtidig under-

minere landenes absolutte og komparative fordele 

� EU skal udnytte sine økonomiske værktøjer, som Det Europæiske Semester, til at fastholde 

målsætningerne i EU-2020 over for medlemslandene 

� EU skal påvirke den politiske vilje i medlemslandene, således at en implementering af EU-

2020 bliver realistisk  
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6.1 Perspektivering 

Analysen har blotlagt nogle helt grundlæggende problemstillinger for det europæiske samarbejde. 

Medlemslandene er nødt til at tage op til overvejelse, om de vil unionen eller ej – også når det gør 

ondt økonomisk og suverænitetsmæssigt. Det kræver et stærkere EU, at føre unionens visioner ud i 

livet – det har ikke mindst den mislykkede Lissabon-strategi bevist – og det kræver et stærkere EU, 

at stå imod udfordringerne udefra. EU-landenes udfordringer er vidt forskellige, og det vil være 

svært, at finde én tilgang, der vil kunne tilfredsstille alle lande. Landenes forskellige handelstilgan-

ge umuliggør en fuldstændig enighed om EU’s handelsstrategi - specielt i forhold til handelen med 

landbrugsvarer. De forskellige holdninger har bevirket, at EU intet har kunnet stille op over for en 

protektionistisk landbrugspolitik, hvorfor risikoen foreligger, at EU ikke vil kunne skabe en øget 

adgang til nuværende og kommende vækstmarkeder. Lykkedes det i 2011 at fuldføre Doha-runden i 

WTO-regi, vil det være et vigtigt skridt i den rigtige retning, for såvel EU som verdensøkonomien 

generelt. 

EU-landene har flere muligheder for det fremtidige samarbejde. Landene kan enten fortsætte i 

det nuværende spor, og tage de konsekvenser, en manglende økonomisk koordination vil medføre, 

landene kan tilbagerulle samarbejdet til et frihandelsområde uden større fælles samarbejde, eller 

landene kan integrere samarbejdet yderligere hen imod en føderalisering, der kan sikre en større 

ensartethed i landenes økonomiske politikker. Den nuværende situation viser, at EU-landene bør 

overveje den sidste mulighed. 

Det er naturligvis umuligt at forudsige, om EU-landene vil være i stand til at implementere EU-

2020, og først når de endelige nationale reformprogrammer foreligger i april 2011, vil ambitionsni-

veauet kunne vurderes. Der er lang tid til år 2020, og meget kan ske, men på grund af den fortsat 

voksende udfordring udefra, og den ”kniven på struben”-effekt, krisen har forårsaget, vurderes det, 

at muligheden for at implementere strategien er til stede. Omvendt må man også anerkende en risi-

ko for, at landene ikke kan leve op til målsætningerne. Et yderligere pres på euroen, kombineret 

med et eventuelt græsk kollaps, og et generelt stigende sydeuropæisk lånebehov, kan forårsage en 

faldende tiltro til unionen, og en tilbagerulning til et mere mellemstatsligt samarbejde. 
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Bilag I: Europa 2020 – en strategi for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
24 

 
 
Europa 2020 består af: 

Tre gensidigt forstærkende prioriteter: 

� Intelligent vækst: udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation. 

� Bæredygtig vækst: fremme af en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedyg-

tig økonomi. 

� Inklusiv vækst: fremme af en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer social og geogra-

fisk samhørighed. 

 
Fem overordnede målsætninger: 

� 75 % af befolkningen mellem 20-64 år skal være i beskæftigelse. 

� 3 % af EU's BNP skal investeres i F&U. 

� "20/20/20"-målene på klima- og energiområdet skal være opfyldt (herunder en emissionsre-

duktion på 30 %, hvis betingelserne er til stede). 

� Andelen af unge, der forlader skolen tidligt, bør reduceres til under 10 %, og mindst 40 % af 

den unge generation skal have en uddannelse på tertiært niveau. 

� Der skal være 20 millioner færre mennesker, som risikerer et liv i fattigdom. 

 
Syv flagskibsinitiativer: 

� "Innovation i EU" for at skabe bedre rammer og finansiering for forskning og innovation, så 

det sikres, at innovative idéer kan omdannes til nye varer og tjenester, som skaber vækst og 

beskæftigelse. 

� "Unge på vej" for at gøre uddannelsessystemerne mere effektive og gøre det nemmere for 

unge mennesker at komme ind på arbejdsmarkedet. 

� "En digital dagsorden for Europa" for at udbrede højhastighedsinternet og udnytte fordelene 

ved et digitalt indre marked for husholdninger og virksomheder. 

                                                 
 
24 Kilde: (EU-Kommissionen, 2010a) 
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� "Et ressourceeffektivt Europa", der skal bidrage til at adskille økonomisk vækst fra ressour-

ceforbruget, støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi, øge anvendelsen af vedvarende 

energikilder, modernisere vores transportsektor og fremme energieffektivitet. 

� "En industripolitik for en globaliseret verden" for at forbedre erhvervsklimaet, navnlig for 

SMV, og støtte udviklingen af en stærk og bæredygtig industribase, der kan konkurrere glo-

balt. 

� "En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job" for at modernisere arbejdsmarkederne og 

sætte folk i stand til at udvikle deres kvalifikationer hele livet igennem for at øge erhvervs-

frekvensen og bedre matche udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft, herunder gen-

nem arbejdskraftens mobilitet. 

� "En europæisk platform mod fattigdom" for at sikre social og geografisk samhørighed, såle-

des at vækst og jobskabelse kommer så mange til gode som muligt, og således at folk, der 

oplever fattigdom og social udelukkelse, får mulighed for at leve i værdighed og tage aktiv 

del i samfundet. 
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Bilag II: Globaliserede varer er blevet markant billigere 25 
 
 
 

 
  

                                                 
 
25 Kilde: (Hall, 2011b) 
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Bilag III: Faldet i verdenshandelen er bremset 26 
 
 

 
  

                                                 
 
26 Kilde: (Arentoft, 2009) 
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