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statsrådetTill Mats Hellström

Enligt Maastrichtfördraget skall EU-ländema under 1996 sammankalla konferens meden
företrädare för medlemsländemas regeringar. Konferensen skall undersöka vilka
bestämmelser i fördraget behöver måländras för stårde angivna där skall kunnaattsom som
uppfyllas. Den här fördraget ocksåskallöversynen med sikteäga EU skallav attrum
utvidgas Östeuropa.med antal länder vill bli medlemmar, främst i Central-ett ochsom

Regeringen tillsatte den 9 1995 parlamentarisk utredning inför års1996mars en
regeringskonferens Dir. 1995:15. Kommittén har antagit EU 96-kommittén.namnet

ÖvrigaOrdförande riksdagsman Björnär Sydow s. ledamöter Berit Andnorär s,von
Birgit Friggebo fp, Siv Holma v, Göran Lennmarker m, Berit Löfstedt s, Helena
Nilsson c, Mats Odell kds, Marianne Samuelsson mp, Yvonne Sandberg-Fries Stens,
Tolgfors m.

I kommitténs ingårsekretariat departementsrådet Ingrid Larén Marklund
huvudsekreterare, docent Gullan Gidlund sekreterare och redaktör Anders Bolling
pressekreterare.

Kommittén har låtauppdraget dels utredningar sakfrågorgöra viktigare kanatt om som
komma behandlas vid regeringskonferensen, dels stimuleraatt den offentliga debatten kring
regeringskonferensens huvudfrågor företrädareoch åsiktsriktningarför olikage utrymme att

för sina uppfattningar.argumentera

Expertuppsatser
Inom för den första huvuduppgiften har EU 96-kommittén givit inom främstramen experter
statsförvaltning, universitet och forskningsinstitut i uppdrag analyseranärmare antalatt ett
viktiga frågor kan komma behandlas under regeringskonferensen. viktigEnattsom
målsättning med expertuppdragen har varit bygga kompetens i Sverige kring EU:satt upp en

framtidsfrågor inte minst i förhållandestora till övriga medlemsländer och EU:s-
institutioner. Därför har det krävts ganska brett utredningsfált.ett

Uppdragen gäller i huvudsak följande frågekomplex:
insyn och öppenhet,-
EU:s framtida utvidgning såväl konsekvenser genomförande bl.a. behovensom av- -

anpassning, relationerna småmellan och och andra maktrelationer,stora stater
subsidiaritetsprincipen,-
den demokratiska kontrollen Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller,-

maktbalansen mellan institutionerna och effektiviteten i beslutsfattandet,
instrument för legitimitet folkomröstningar och möjligheten fördrag,EU:ssägaatt upp-
EU-medborgarskap och mänskliga rättigheter,-
miljöpolitik,-

-jämställdhet,



regionalpolitik,-
sysselsättningspolitik,-

säkerhetspolitik,utrikes- ochgemensam-
frågor.inrikesrättsliga och-

tiden.den närmastetjugoSammanlagt kommer presenterasexpertuppsatser attrunt
framtidaanknytning tillharinnehåller allaskriftFöreliggande tre uppsatser, ensom

ochutvidgning medperspektiv öst-historisktförstautvidgning EU. Den ett engerav
historiskaaf Malmborg,Mikaelfilosofie doktorskrivenochcentraleuropeiska länder är av

Åke vidAnderssonprofessor Eskrivenandra,Lunds universitet. Deninstitutionen vid av
aspekternaekonomiskabehandlar deStockholm,framtidsstudier iförInstitutet av en

Sundelius,docent Bengtavhandlarslutligen,tredjeöstintegration. denI uppsatsen,
små ochrelationen mellanuniversitet,Uppsalainstitutionen vid storaStatsvetenskapliga

innehållet iförsjälvaFörfattarnaroll.förändradei och SverigesEU svararstater
uppsatserna.

också givitsharskrifter medFöljande ut:expertuppsatser
Jemeck.iSubsidiaritetsprincipen EU Magnus123,SOU 1995:-

Janerikmaktbalanserkomplexitet ochEU:seffektivare. OmEnklare ochSOU 1995:131,-
Lysén.Gidlund, Göran

skrifterAndra

småskrifter, i allmänseriekommitténVid sidan ut som merexpertuppsatsema engerav
sammanfattarochregeringskonferensenproblemområden införolikaform presenterar

distribuerasgratis ochskrifterDessakommittén ärhearingarseminarier och arrangerat.som
åtta Deskrifter1995 hardecemberbibliotek. Hittills ut.alla gettsbl.a. till landets

utvidgning och EU-framtidaunionenstredje pelare,andra ochEU:sbehandlar ämnen som
sammanfattarNågra skrifterregeringskonferensen.införinstitutionemas rapporter

kommitténhearingarseminarier och arrangerat.som

1995Stockholm i december

Björn Sydowvon
96-kommitténOrdförande i EU
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Historiska perspektiv
på EU:s Östutvidgning

Mikael af Malmborg

Inledning

Både i den allmänna och i den akademiska debatten har under de åren förekommitsenaste
upprepade förebådanden nationalstatens död. Detta ingetär någontingom tvärtomnytt, utan

återkommit med jämna mellanrumsom under hela efterkrigstiden, dessa djärvamen
har också följts perioder återhållsamprognoser snart analys.av av mer

Med Marshallplanen fick federalistisk Europarörelse väldig kraft, ochen en stora
förhoppningar också Europarådets tillkomst 1949. Dessaomgav grusades emellertid inte
bara brittemas och skandinavernas tillfredsställelseav medstora nationella lösningar, utan
också majoritetsopinioner i de kontinentalaav allt föredrogstaterna den beprövadetrotssom
nationella gemenskapen framför oprövad europeisk sammanslutning.en

En våg federalistisk optimism kol- stålgemenskapensochny av tillkomst 1951,omgav och
planer drogs for politisk gemenskap och försvarsgemenskapupp inomen den trängreen
kretsen Allt föll emellertidstater. till markenav sex det initiativtagandenär landet,
Frankrike, också fällde Europaarmén i augusti 1954.

Med Romfördragen 1957 följde våg förutsägelser såväli den populäraen denny av som
vetenskapliga debatten förestående Ävennära europeisk federation.om denna gången slog
pendeln tillbaka och övertygelse nationalstatens fortsatta betydelseen bredde sig, inteom ut
minst till följd de Gaulles agerande under 60-talet.av

Nästa våg federalistiska förhoppningar kom de Gaulleav när drog sig tillbaka 1969 och
förvägen somliga återigen tycktes för såvälöppen ekonomisk politisk union. Mycketsom

litet kom den tidiga 70-talets debatt.ut Det istället åstadkomav utvidgningman var en av
EG med länder högttre värderade den nationellanya suveräniteten:som Storbritannien,
Irland och Danmark.

Under Jacques Delors dynamiska 80-tal federalismen återigen och mångaterrängvann
debattörer kvicka slags naturlig fortsättningatt, ett denvar inre marknaden,som planera
för politiskt samgående.ett Maastrichtfördragets ambitiösa programförklaringar visade sig
emellertid ligga på, och i det danska fallet bortom, förgränsen vad politikerna kunde
åstadkomma med bibehållen folklig legitimitet.



Öst-frånmedlemmarlång radinstår i begreppunionenEuropeiskaNär att ta nyaennu
iutvecklingen Västeuropahistoriskajämföra densin platsdetCentraleuropa,och är att

förhållandet mellaniskillnaderbetydandefinnsländerna. Detnytillträdandeden i demed
ochjämföratillsyftar västföreliggandenivå, ochövemationell attuppsatsstatnation och en

ekonomiskai denoch kontrasternationsbyggnadsprocessenavseendemedöst
förändras,kommaEU kanhuruppmärksamhetnågon attskall ägnasVidareutvecklingen.

östutvidgning.vidunionentillförskaraktärsdragochproblemvilka ensomnya

Är stadiumnationalismen passeratett

starkt betonathartappningmarxistisksåväl liberalModemiseringsteorier i som
Enligt1800-talet.industrialiseringen undermeduppstodfenomennationalstaten ett somsom

resultatenDetidsbundna fenomen. ärstarktnationalstatenochnationalismendetta ärsynsätt
epoken.industriellamoderna,till denbegränsad i tidenhistoriskunik ärsomprocessenav

först inödvändighetsamhället,möjlighet i detförvissoNationalstaten enmenagraraenvar
industriella.det

kapitalistiskavilket detmedium systemetvarit detnationalstatenharFunktionellt utansett
agerandekraft olikaiexisterar baraVärldsmarknadenutvecklats.hade kunnatinte av

Utanmodernai demedborgareinganationalism statema.Utanenheter.definieradepolitiskt
marknad.efterfrågan, ingenkortproduktion ochingen sagtmedborgarevälintegrerade

tjänaförpolitiska eliter1800-talets attdettaenligtuppfanns, synsätt,Nationalismen av
syften.1politiskabestämdavissa

industriella-denvi lämnartakt medbort inationalismenborde attFöljaktligen tyna
postnationellt.också blidärmedskullesamhälletpostmodemaepoken. Detmoderna

underseklerunderÄr i Europa ärdomineratordninginternationellaså dendet att som
åregionerformerolikagradvisnationalstatema ersättas enaupplösning Kommer att avav

å andradeneuropeisk unionövemationellsuccessivtochsidan meren
ekonominsmellansambandenteoriförenkladinvändaåtskilligtfinnsDet motatt omen
nationellafanns tydligadetpekaförsta kandetnationalism. För attutveckling och man

tyder inteandradetepok. Förindustrialismenslångt föremänniskormellanband
passé.skullegemenskapemanationelladeefter 1945utvecklingen varaatt

i denborttynandeidentitetensnationelladenFörutsägelsema om
Nationalstateninte besannats.så länge,har,postindustriellapostmodema epoken än

isamhället,europeiskai detenhetenpolitiskabeständigadenfortsätter utgöra mestatt
idvssammanfaller,gammalt isedanoch nation settfall där stortsynnerhet i de stat

bemärkelse.egentligaordetsnationalstater i
ochfascismenstillmotprojektgrundeniEuropafederalismendemokratiska ettDen var

erfarenheternegativafick näringochföddesenhetsverk. Den extremt avnazismens avur
detvärldskrigetefter andraså komprometterad attNationalismennationella lösningar. var

Nationalism,andGellner Nations’ nationalismenärsådantfunktionalistisktsynsättverk medEtt ettpar
CambridgeMyth,Reality,1780:Programme,NationalismsinceandE Nations1983 HobsbawmOxford och

1990,1994.



den nationellapartifårg, diskutera och erkännaproblematiskt för alla, öppetoavsett attvar
annorlunda. rimligtsammanhållningens det naturligtvis Detförtjänster. realitetema ärI var

förmåga effektiv organisation ochnationalstatens tillöverlag i harhävda Västeuropaatt att
förgrundförutsättningmed varitfolklig legitimitet, i civiliserat samarbete grannarna, en

utveckling.efterkrigstidens rekordartade ekonomiska
falloproblematiskt, i andraförhållandet och nation varit relativtvissa fall har mellanI stat

europeiska integrationen spelatkonfliktfyllt. har denhar det däremot varit I dessa ensenare
roll.avgörande

utvecklingled i nationalstatensIntegrationen ettsom

integrationeneuropeiska För detdrivkrafter bakom denDet har funnits grundläggandetre
förnyad tysk aggression, sedanförsta först garantierbehovet säkerhet, skapa motmotattav

början handlade detfrån andra ekonomins utveckling. Tillhotet Sovjetunionen. För det en
produktionen och bemötaefter därefter rationaliseraavhjälpa misären kriget, attattom om

återgedrivkraften viljanhårdnande konkurrens. tredjeständigt internationell Det attvaren
ivilja tagit sig uttryckvärdighet. Denna harden europeiska civilisationen dess ett

inom kontinentalstatema,vissa inflytelserikaövergripande federalistiskt credo hos grupper
återskapa identiteter.också fall handlat nationellahar i vissa attmen om

från fallutvecklingen mycket olikaintegrationens roll i den nationellaDen europeiska är
nation ochlång, kontinuerlig samhörighet mellantill Sverige, medfall. I land stat,ett som en

mångafinnsnationell suveränitet, detreligion genuint positiv erfarenhetoch med somav
europeisk integration.motsatsförhållande nationell identitet ochtydligt mellanupplever ett

med turbulent ochSå Tyskland och Italienfallet i nationalstaterinteär ensomyngre
hålla i minnet den mycketdessa fall viktigttraumatisk nationell utveckling. Det iär att

Fortfarandeåren andra världskriget.rådde första efter detspeciella situation under desom
fickdomineratseuropeiska politikenunder det decenniet har densenaste personer somav

Europaentusiasterbådegällersina erfarenheter under denna epok, detgrundläggande som
negativister Thatcher.François Mitterand och MargaretHelmut Kohl och som

från ockupationszonemaarkivbildema de tyskavilsna människorDe uthungrade, som
jaktstår inte baragår demonstrationståg Wir wollen Europai med plakat där det var

från omöjligflykt bort totaltordning, i lika hög gradefter internationell utan enen ny
nationell identitet.

låg fallen inte ii de tyska och italienskagemenskapensunionens betydelseDen europeiska
återkomstbåda ländersmöjliggjorde dessaavskaffade nationalstaten i denden attatt utan

för inomendast acceptabelsjälvständig tysk maktEnsuveräna stater. grannarnavarsom
institutioner.för europeiskaramen gemensamma

efter tyskarna ocheuropeiska integrationen 1945först inom för denDet är somramen
icke aggressiv nationellbalanserad, demokratisk ochitalienarna funnit form förhar en en

2 of Integration.eds, the History EuropeanW, Introduction, i LipgensW, Loth W DocumentsLoth on
Strugglefortheof Political and PressureGroups inVolume TransnationalOrganizations PaniesIV:

1990,European 1945-1950,BerlinNew YorkUnion, s
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identitet. I denna utveckling har inte funnits något motsatsförhållande mellan nation och
europeisk integration, det har förutsatt bådadet andra. De tyskautan staternasena
återförening 1990 för nationalstatstanken, allt döma förblir denattvar en seger men av
europeiska dimensionen integrerad del den tyska nationella identiteten.en av

Även i Frankrikes efterkrigshistoria har den europeiska integrationen varit centraltett
element, betydligt kontroversiellt sådant i Tyskland och Italien. Frankrikeett än ärmen mer

långamed sin nationalstatstradition vissa likt Danmarksätt och Sverige sinaänmer
bland EUs grundare. Den skillnaden i dagens lägepartner dock medan nordbornastora är att

tvingats skruva ambitionerna med sitt länge omhuldade nordiska enhetsprojekt, harner
fransmännen från förstaallra början varit med och format det europeiska till sin avbildegen
och kan kontinuerligt fortsätta så.göraatt

Resultatet halvsekels europeiska integrationssträvanden kanett sägasav vara en
konsolidering nationalstatssystemet, dels vissa tack integrationenatt staterav genom vare
funnit balanserad identitet, dels samspelet mellan fungerar bättreatten mer staternagenom

tidigareän

Djupa historiska kontraster mellan ochöst väst

Öst-Kommunismens kollaps innebar drastisk vändning i och Centraleuropas historia.en
Oavsett vilken sida befann påsig präglades de första reaktionema efter 1989muren man av

tämligen oreflekterad optimism framtidaden utvecklingen. förhärskandeDenen om
uppfattningen länderna väl kastatnär sig det planekonomiska oketatt skulle devar av
integreras i det demokratiska och kapitalistiska Europa och komma ikapp sina mer
välmående i ståVägen tänktesväst. för de ochöppen centraleuropeiskaöst-grannar
länderna återvända till normal samhällsordning.att en mer

Vi alla välbekanta med denär omsvängning i framtidsutsikterna följt sedan dess, ochsom
det skulle djupt ahistoriskt betraktelsesätt med begreppet sånormal i fallettvara om man
åsyftade något slags tänkt, genomsnittligt västeuropeiskt samhälle. Kommunismen iutgör
samtliga ansökarländer fyrtio-femtio år, blickar längre tillbaka finnsparentesen men man

såväldet i det sociala och ekonomiska det politiska livet andra traditioner demänsom man
finner i Västeuropa.

Om anlägger längre tidsperspektiv förhållandet mellan och Europaett västra östraman
framträder rad såvälvaraktiga kontraster i ekonomisk och demografrsk, politisk ochen som
kulturell utveckling. I mycket drag kan dessa kontraster sammanfattasgrova som en

frånspridning måväster företeelser,öster det idéströmningarmot av nya vara som
upplysningen eller ekonomiska utvecklingsfenomen industrialismen. Sedan sekler finnssom

3En forskare bestämtframhäver integrationen led i nationalstatensär konsolideringoch inte i dessattsom ett
upplösning den brittiskeekonomhistorikemär Alan S Milward, The Reconstructionof WesternEuropese:
I945-51, London 1984; The European Rescue of the Nation-State, London 1992; och
MilwardLynchRomero/Ranieri/Sorensen,TheFrontier of National Sovereignty. andHistory Theory I 945-
1992,London1993.
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ochindustrialiserat Västeuropakommersialiserat ochkontrast mellan i ökande grad ettetten
Östeuropa.övervägande agrart

platsendäri nationsbyggnadsprocessen, Västeuropaskala har sin motsvarighetDenna var
Östeuropa uppdelats iCentral- ochnationalstatema, medanför framväxten de förstaav

påinflytandeetnicitetensseklet. Betraktarsjälvständiga först under det senastestater man
gårfrån tidszonertill överpolitiken kan urskönja väst öst,mönsterett som somman

kontinenten.4 dynastiskatidig modem tid starkaatlantiska fanns redan iden första,I zonen
Paris och LondonLissabon, Madrid,politiska enheterna medDe centrastater. som

nationalismenskulturella-språkliga Näröverensstämde jämförelsevis väl med de gränserna.
relativtpolitisk enhet, behövdeshomogenitet inomkom med krav kulturellepok en
lokalakulturer basisuppfinnabegränsade gränsrevisioner. Snarare än att avnya

etablerademedvetandet inomuppgiften väcka nationellaetnograñska blev detdrag att
statsbildningar.

tvåtyskromerska riket. Dessgamlaomfattar i huvudsak detEuropas andra zon
lång blomstrande högkultur,historiaoch den italienska, hadehuvudkulturer, den tyska aven

lämpade sig välexisterande högkulturerupprätthållen bred bildad klass. Dessa redanav en
uppgift här försenationalismens blevnationell kultur ochgrund för modern attsom en

diplomatiskantal fältslag och myckenpolitiskt tak. detta krävdeshögkulturen med För ettett
åtgärder. välde nationellagenomgripande Näraktivitet, inga andra staterna varmen

nationalismen förstdramatisk. härutvecklingen desto Detplats, blev emellertid sommer var
i fascism och nazism.urartade i totalitära rörelser,

några väldefineradefanns varkenförutsättningarna HärI den tredje tidszonen sämre.var
upprätthålla fannsdem.några kunde Deteller politiska skaloch anrika högkulturer somsom

kulturella ochmyller folkliga kulturer,icke-nationella imperier ochgamla ett avvar
såväl territoriell splittring. Härsocial skiktningspråkliga understöddekontraster somsom

från grunden. Nations-måste och skapasbåde nationella kulturenden staten
uppgift.omvälvandehade dessutombyggnadsprocessen startade och mersenare en

efter förstai tredje fram tilli bana denden fjärde löpte utvecklingenI somsammazonen
imperiemafrån och ottomanskade tyska, habsburgskavärldskriget. Till skillnad

ideologi och komåterupprättades med allomfattanderyska imperiet,emellertid det änom ny,
år.bestå sjuttioi ytterligareatt

Öst- mångkulturell skiljer regionensåledes bakgrundfinnsI och Centraleuropa somen
Habsburgska imperietfrån synnerheti och Nordeuropa. I ärde gamla nationalstatema Väst-

omfattade flera de länderöstutvidgning, eftersom detintresse samband medi EUs somavav
står inträda i unionen.närmast tur att

imperietDet habsburgska
kungarikenaarvländema ochi unionen mellanhabsburgska imperiet hade sittDet ursprung

visserligenimperiet proklamerades1526. österrikiskaBöhmen, och Kroatien DetUngern

UKCambridgeUSA 1994, 29-31.Blackwell:OxfordGellner with Nationalism,E,Encounters s



formellt först 1804, Frankrikes militära och politiska framryckning iettsom svar
Centraleuropa, vid den tidpunkten hade det redan fyra långsekler historianärmaremen en

social och politisk sammanslutning. Det historiensär paradox det habsburgskasom atten
imperiets officiella födelseår inte startpunkten ledarskaputgör i Centraleuropaen era av

inledningen till imperiets upplösning. Imperiet kom beståutan i ytterligare drygtsnarare att
Österrike,sekel, tills det kollapsade 1918 och följdes fem självständigaett Ungern,stater:av

Tjeckoslovakien, Polen, Serbernas, Kroatemas och Slovenernas Kungarike, 1929samt som
bytte till Jugoslavien.namn

Kejsardömet rymde tolv nationella totala befolkningenprocent l9l: tyskargrupper av
23,9%, 20,2, tjecker l2,6, polacker 10,0, ruthener 7,9, 6,4.rumänerungrare
slovaker 3,8, kroaterca 5.3. serber 3,8, slovener 2,6, italienare 2,0 och muslimer i
Bosnien-Hercegovina ca 1,2. Till dessa korn judarna, dock igrupper som
befolkningsstatistiken inte räknades nationell religiös 1910 utgjorde deutansom som grupp.

befolkning-S4% imperiets totalaca av
De geografiska och politiska förutsättningarna för Habsburgmonarkin intevar gynnsamma

för uppbyggnaden imperium. Trots imperiet såvarade under lång tid lyckadesett attav
monarkin inte helt integrera sina länder och det behöll sin ursprungliga karaktär av
medeltida, feodala samlade under krona. Till skillnad från vad fallet istater deten som var
ryska tsardömet, ocksådär det fanns betydande nationell splittring där den ryskaen men
nationen allt intog dominerande ställning, ingen nationtrots stark ledningenen att tavar nog

hållaoch ihop staten.
Från 1800-talets början kom därför patriotismen i allt högre grad förskjutas frånatt

imperiet i dess helhet till de enskilda och folken. Habsburgmonarkin blev alltstaterna mer
beroende finna kompromiss mellan ingåendede folken. Ett försök tillatt generellav en en
lösning 1848-1849 misslyckades och centralmakten i Wien sin tillflykt förstärkttilltog
absolutism och i söndra och härska-politik. Detta i längden ohållbar strategi.en var en

ÖsterrikeDen uppgörelse mellan och Ungern 1867, den k Ausgleich, formellt såg uts som
uppsplittring, blev i praktiken förstärkt dubbel centralism. l den halvanvästrasom en en

reformerades dock denna stegvis antal federalistiska lösningar, den nationellaettgenom t ex
kompromissen mellan Mähren och Bukovina 1905 och 1909.

Tillkomsten dubbelmonarkin fick omfattande konsekvenser för hela säkerhetsbalansen iav
Europa. Wienkongressens säkerhetssystem byggde balans mellan Habsburgrnonarkinen
och Frankrike, Ryssland och Preussen med den tyska konfederationen. 1866 led Habsburg ett
nederlag iPreussen slaget vid Königgrätz, vilket inte bara begränsademot den habsburgska
maktsfären till Balkan, också ledde till spänningar med Ryssland och till den ödesdigrautan
alliansen med det tyska kejsardömet.

tvåDe händelserna 1866-1867 hängde ihop. Pakten mellanstora Habsburgmonarkins två
dominerande nationer, tyskar och de dominerade, framför allt slaver,motungrare, samt
Habsburgs tilltagande orientering till det tyska imperiet frånoch de slaviska
beskyddarmaktema Ryssland och Serbien, bådaledde till alienation för de slaviska folken

5KannR A, A Historyofthe HabsburgEmpire.1526-1918,LosAngelesandBerkeley:Universityof California
Press1977, 606-607.s
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ökadfickkrafter: SerbiencentrifugalaantalFöljden blevHabsburgimperiet.inom ett
för hävakrigstartadeMonarkinHabsburg.inom attattraktionskraft för sydslavema ett

dåligt förberett.mycketcentrifugalkraftdenna men var
konfliktskapande iblidömdetnotenitoriella kartaimperietshabsburgska attDet en eravar

existerade inommajoritet i det Ungernaldrigutgjordenationalism. Ungrama somenav
befolkningtotalaandel Ungernsdubbelmonarkin ungramasefter 1867 inomimperiet och av

Övriga l2,5%,tyskarutgjordesbefolkningen48,1%.och 19101880 41,2% avvar
Ändå helthadeserber.kroater ochruthener,l5,4,11,9,slovaker rumäner ungrama en

monarkin.ställning i styrelsendominerande av
Östenike, dubbelmonarkin. 1880halvandenifor tyskarna västragälldeDetsamma av

Österrikes befolkning medantotala resten36,8tyskarnautgjorde varprocent av
ochserbokroater rumäner.14,9, ruthener,polackertjeckerslovaker 23,8%,

institutionellaochjuridiskagenomfördes radårs revolutiontill 1848efterdyningamaI en
Österrike del.viktig1850och Ungerntullunionen mellanreformer var envarav

lång tidsedanbåda rikshalvomamellan defunnitsvisserligenHandelspreferenser hade
for dentillframför alltbörjanfri, tillhandeln helt nyttaförst släpptestillbaka, enmen nu

Österrike kapitalexportochindustrialiseradetill detungerska genomsenareagrarexporten
iofta hävdatsÖsterrike vadindustrisektor. Tvärtemotgryendefrån till Ungerns mersom

färgadenationalistisktiochcentrum-periferirelationeruppfattningarklichébetonade om
undersökningvisarimperiet, närmaremultinationelladettolkningar avenav

ekonomiskdrogperifera Ungern störstekonomi det dendubbelmonarkins statenatt somvar
Österrike mindretullunionen däremotcentralmaktentullunionen. För avvarnytta av

betydelseekonomisk
HabsburgimperiettolkningenhurdetSammanfattningsvis kan värt att notera avvara

denonekligenbilden ändistans blirnågra decenniersåren. Medskiftar varen annangenom
denårens omvälvningar harefter desynnerhetsammanbrottet. Iefterunder tiden senaste

tagitavigsidorHabsburgimperiets förtjänster ochbland historikerdebattenständiga enom
ochnationalstatemasanakronism iFrån ha betraktatslängevändning. att som enny

Centraleuropafragmenteradei dagensHabsburgmonarkin iställettidsålder hardemokratins
lärdomar kanfrån positivavilkenorganisation,övemationellförframhållits modellsom en

organisation forÄven någon överstatligformsvårt förneka behovetdetdras. är att avavom
illusionemellertidförblir detsmå och attatt tromånga och ärCentraleuropas stater, enunga

detkanframtiden. Däremotnågon modell förmonarkin skulleeller utgörakejsardömet vara
egenskapminst dessimperiet. Intehosegenskaperantal godabeakta avvärt ettatt

lyftasförtjänartillväxt,for ekonomiskbetydelsedärmed attoch dessmarknad,gemensam
mångkulturellfungerandefaktisktHabsburgtideråtminstone under vissafram, och envar

statsbildning.7

theAustria-Hungaryin6 DevelopmentinEconomicCustomsUnion.MonarchyTheHabsburgKomlos as a
1983, 214-220.UniversityPressPrinceton:PrincetonNineteenthCentury, s

iHabsburgimperiet7 värderinguppskattandefinnsKomlosnämnda verkFörutom avenavovan
Berkeley:1750-1914,of the HabsburgEmpire,TheEconomicRiseGoodD,ekonomiskhistoriskaverk som

andTransformation Eastined, Economicartiklar i idemflertal1984;of California PressUniversity ett
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I synnerhet jämför med alla de förödande svårigheter följde underom man som
mellankrigstiden, i imperieupplösningens spår, det uppenbartär de gamla multinationellaatt
statsbildningama hade sina goda sidor.

Nationell uppsplittring och kriser under mellankrigstiden
Vid första världskrigets slut kollapsade fyra imperier: det ryska, det tyska, det österrikisk-
ungerska och det ottomanska. Upplösningen dessa multietniska statsbildningama komav
inifrån, nationalismen fick legitimitet den amerikanske presidentenexternmen genom
Woodrow Wilsons programmatiska stöd till nationernas självbestämmanderätt i sina fjorton
punkter i januari 1918. Västmaktemas politik hade klara idealistiska drag, det fannsmen
också uppenbart maktpolitisk aspekt eftersom nationalitetsprincipen i praktiken i förstaen
hand splittrade förlorarmakterna. Uppsplittringen fick ytterligare kraft Ryssland underattav
Lenins ledning årende första efter revolutionen erkände randstatemas tillrätt
självbestämmande.

De tyska och österrikiska imperiema löstes och samtidigt förbjöds i fredema iupp
ÖsterrikesVersailles och St Germain Anschluss till Tyskland. Det Frankrike medvar som

Storbritanniens Österrikeoch USAs stöd insisterade frånatt pennanent separera
Tyskland; söndra och härska-politik skulle västmaktema och i synnerheten garanterasom
Frankrike överhanden det tyskdornineradeöver Centraleuropa. förIstället stabil och säkeren
maktbalans blev emellertid resultatet revisionism Parisfredemas ordningsnart moten som
blev hot hela Europas säkerhet.ett mot

l flertalet nybildade från Estland i till Jugoslavien i söder, etableradesstater, tillnorr en
början demokratiska styrelser, de demokratiema instabila plågadesochmen unga var av
såväl ekonomiska svårigheter etniska konflikter. Auktoritära regimer iöver;som tog snart
Litauen och Polen redan 1926, i Estland och Lettland 1934. Tjeckoslovakien behöll däremot

demokratisk styrelse, landet stundtals slitastrots sönderatt näraen attvar av
nationalitetsmotsättningarna.

Som konstaterats hade den ungerska hegemonin i dubbelmonarkins halva inneburitöstra
förtryck framför allt den slaviskaett delen befolkningen. Den etnotenitoriellaav av

fördelningen vändes helt huvudet till följd första Påvärldskriget. grund Ungernsav av
deltagande den förlorande sidan fick brutal behandling i freden i Trianonungrama en
1920. Från ha haft rike nationenatt större blev iställetett än den ungerskasom var statennu
stympad, och betydande delar den ungerska befolkningen hamnade i de angränsandeav

Tjeckoslovakien, Jugoslavien och Rumänien.staterna

CentralEurope.Legaciesfrom the Pastand Policiesfør the Future,LondonochNew York: Routledge1994;
RudolphR,BankingandIndustrializaliønsamt in Austria-Hungary:theRoleof Banks thein Industrialization

of the CzechCrownlandxI873-I914, London:CambridgeUniversityPress1976.Ett arbete drar storasom
politiskaväxlar imperietsgodaekonomiskasidor Sked TheA, Declineär and Fall of theHabsimrgEmpire
1815-1918,LondonochNewYork: Longman1989.Ett verk svenska uppmärksammarimperiemaisom en
positiv anda EngmanM,är När imperier faller. Studier kring riksuppläsningaroch Atlantis:stater,nya
Stockholm1994.
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och, fögagiltigaförblivitivärldskriget harförstaefter stort settdrogsDe gränser uppsom
mellankrigstidenunderkändeUngramaständigatillförvånande, givit upphov protester.

ungerskaParisfredema. Denrevisionkrävdesig till demsällaskälstarka avatt ensom
världskriget.sida i andraTysklandsslöttill Ungerngrundorsakenirredentan att uppvar

så mångailiksomundertrycktes här,kommunisttidenoch under1945bekräftadesGränserna
dockkundeförtrycketsovjetiskadetIntetvisteämnena.etno-nationelladenfall,andra ens

i ungerskkapitelglömtinteTrianonfredenfrågan ärochungerska ettdenhelt attavstyra
1989-1990.omvälvningamaefterblivit uppenbartånyopolitik har

Österrikevärldskrigetförstaefterfredema attresultatetblevförLiksom Ungern av
tyskliten,bliminoritet tilltysk rentdominerad attfrån varithastympades enstatatt av enen
ochSydtyrolenItalieniländer,angränsandeiminoriteteromfattandemedstat

tjecker,1918 rymdebildadestjeckoslovakiskaSudetlandet. DenTjeckoslovakien stat som
del,östligastelandetsilitenpolackerslovaker, rutenertyskar, samt gruppenungrare,

nationalitetskonfliktemahindradefrån börjanRedanKarpato-Ukraina.Rutenien
splittring ochutnyttja dennaintestatsidentitet. Hitlernågon samlad attframväxten var senav

tyskardessabortsåg från faktumhanReich, attheimskulle inssudettyskarnakräva menatt
1526 ochsedanrikethabsburgskatillhört dethadeTyskland. Deialdrig varit hemma staten

medborgarskap.tjeckoslovakiskti tjugosedanhade
sedanstorrnaktemamellanÄven varit uppdelathaefteråteruppstod 1918Polen, attsom

ochsöder österiterritoriella erövringar väster,Efterheterogenmycketblev1795, stat.en
tyskar,minoriteter;bestå etniskabefolkningPolenstredjedel att1919-1923 kom avaven

och judar.litauerukrainare,vitryssar,
Österrike statslösningensåg denrepublikeni den ensomBreda nyanyagrupper

ochGrossdeutschenf ddepartigrupperpolitiskaSamtligalösning.ofullbordad tre -
anslutningbörjantillhadesocialdemokraternaochsocialade kristnaaustronazistema, en-

maktövertagande inazisternasmedochförst iDetsittTysklandtill varprogram.
hållning ochdennasocialakristnaoch de övergavsocialdemokraterna1933Tyskland som

Österrikes oberoende.ochsuveränitetförtalesmängjorde sig till
LebensunfähigkeitbegreppetmyntadesrepublikenösterrikiskanybildadedenI

hadesloganlandet. Dennakrafter ipolitiskaflertaletpropageradesochlivsoduglighet, av
blevplanetPå psykologiskadetsida.ekonomiskpsykologisk-nationalistisksåväl som enen

perspektivetekonomiskadetTyskland. Itillanslutningenförargumentationendelden aven
inommarknadentidigaredenuppsplittringenföljdernahandlade det gemensammaavavom

optimistiskÄven hadeövrigadeflera arvtagarstatemadubbelmonarkin. en meravom
oberoende,nationellasittkonsekvensernaekonomiskadengrundinställning till nyvunnaav

ingått integreradeFrån hautrikeshandelsberoendesmåfacto attstater. somde alla devar
hittamåste deimperietsjälvförsörjandeekonomisktgradi hög nudelar i det

dubbelmonarkinskonsekvensernaekonomiskadirektaDeersättningsmarknader. av
Österrike bristochilivsmedelsbristakutsammanfattaskortsplittring kan som

Österrikes gått tillhade41 exportövrigai de procentindustriprodukter arvtagarstatema. av



den ungerska halvan imperiet och det hade i huvudsak frågavarit utbyte ungerskaav om av
industriproduktenglivsmedel österrikiskamot

Lebensurifähigkeit onekligenär har fått förnyad relevansterm efteren som
omvälvningarna 1989-1990, och utvecklingen under mellankrigstiden långaiär stycken ett
avskräckande exempel. Det framstår helt avgörande uppsplittringen den politiskaattsom av

Öst-kartan i och Centraleuropa redan faktum, åtföljsinteär varaktigettsom av en
ekonomisk fragmentisering mångade små integrerasutan iatt den europeiskastaterna
marknaden.

Alla i Centraleuropaarvtagarstaterna reagerade likartat efter 1918: de försöktesätt
reducera sin handel med grannländerna höga skyddstullar. Var och försökte stärkagenom en
sin produktion och och begränsa importen: med andra ord såegen export sälja mycketatt

möjligt och köpa så lite möjligt. Behovet kompensation försom denna gigantiskasom av
Österrikesekonomiska disintegration medförde för republiken del handelsorientering borten

från Donaubäckenet och i riktning Tyskland. Vid mitten trettiotalet gickmot hälftenav av
Österrikes Utrikeshandel och Detta ökandeväst. kommersiellamot skullemot samrörenorr

Anschluss.9tjäna försnart Betraktat i vidareargument perspektiv uppstod dettasom sätt
redan under mellankrigstiden antydningar till ekonomisk öst-västklyvning kontinenten.en av

På det hela ändrades dock den ekonomiska geografintaget inte lika plötsligt densom
politiska. Tidigare inrikes handelsströmmar blev utrikeshandel, de traditionellanu men
handelsmönstren bestod aktiva försök från regeringarnatrots omdirigera handeln.att
Däremot orsakade den protektionistiska politiken kraftig nedgång i handelns totala volym,en

10vilket förvärrade krisen.
Den nationella uppsplittringen skapade minst lika många minoritetsproblem dennya som

löste, för ingen de nybildade överensstämde helt med den etniska Påstaterna kartan.av
många håll noterades någotbehovet slags ersättning för imperiernas sammanhållandeav
makt. Nationernas förbund inte förmöget hålla alla de nybildadeatt ochvar samman staterna

rad planer för mindre, regionala sammanslutningar såg dagens ljus.en En deav mer
välkända utarbetades den österrikiske Richard Coudenhove-Kalergi.av greven

Coudenhove-Kalergi hade ingen offentlig position lyckades med brinnandeettmen
och oförtröttligt arbete vinna del och visst folkligtstatsmänengagemang stöd för sinetten

idé Paneuropa. Den österrikiska regeringenett stödde också inofficielltom hans verksamhet,
Han lanserade sina idéer i boken Paneumpa första uppl 1923 och i tidskrift meden samma

Paneuroparörelsen fick förgreningar i de flesta europeiska länder och dessnamn. omfattning
visar det fanns utbredd saknad efter den sammanhållningatt imperieten representerat,som

alla sina brister. Coudenhove-Kalergistrots ambition återge det härjade Europa dessattvar
centrala plats i världspolitiken och skapa för denrenässans europeiska kulturen.att Hanen

X Kamer From empire republic: Economicproblemsin periodto of Collapse,reorientation.anda
recontruction.i KomlosJ ed. EconomicDevelopment thein HabsburgMmmrc1 and theSuccessorStates.
NewYork: ColombiaUniversityPress1990, 251269.s
9Kamer1990, 257-258.s
m Nautz Between political disintegrationand economicreintegration.Austrian trade relationswith the

afterWorldWar1; i Gooded 1994.statessuccessor
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menade politisk enhet nödvändighet förutsättning beståendeföratt fred förochvar en att
förhindra total amerikansk-rysk dominans världspolitiken.en av

Han ville omorganisera Nationemas förbund i fem regioner: Paneuropa med kolonier,
Panamerika exkl Kanada, Ostasien Japan och Kina, förbundsstatrysk samten
Storbritannien med sitt samvälde. Lägg märke till alltsåPaneuropa varken inkluderadeatt
Storbritannien eller Ryssland. Det förra i stormakt i sig, bundetögonvar grevens en av
samväldet och sin atlantiska läggning, det hade tidigare varit europeisk stat,senare en men
hade med bolsjevismen slagit på asiatisk, icke-demokratisk väg.en

Paneuropa framställs ofta föregångare till efterkrigstidens dåEuroparörelse,som en men
skall ihågkomma bland Europaanhängare i mellankrigstidens Storbritannienatt ochman
Frankrike sågs den österrikiske planer med misstro, försök återupprättaettgrevens attsom

centraleuropeiskt imperium. Något sådantett västeuropéema inte intresserade och denvar av
Europarörelse blomstrade efter andra världskriget fick sin tyngdpunkt längre västerut.som

Ekonomisk eftersläpning
Öst-Den nationsbyggnadsprocessen i och Centraleuropa har sin motsvarighet isena

områdets ekonomiska utveckling. fåFör realistisk debatt utvidgningensatt en om
möjligheter måste beakta de ekonomiska kontraster i förhållande till Västeuropaman som

påfallandevarit åtminstone sedan industrialiseringen fart under 1800-talets hälft.tog senare
Det ligger ingen determinism i sådant konstaterande öst-västrelationen,ett det ärom men
viktigt ihågkomma nationsbyggnad och ekonomiskatt utveckling långsammaatt är

i synnerhet i jämförelse med den tid det revolution ochgöraprocesser, störtatar att en
totalitär regim. Ett lite längre historiskt perspektiv därför värdefull relief tillger en
dagsdebatten.
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46,038,641,9Tjeckoslovakien 45
44,333,730,2 35,2Ungern
30,127,223,9 21,4Polen
30,224,9 14,4Jugoslavien 24,6
28,823,2 13,3Rumänien 21,7

16,3 32,920,5Bulgarien -
33,7 44,026,2RysslandSovjetunionen 38,6
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Öst- tvåTrots betydande variationer mellan länderna i och Centraleuropa har de drag
frånskiljer dem ekonomiema i Västeuropa. Det relativ ekonomiskärgemensamt som ena en

efterblivenhet går långt tillbaka i tiden. eftersläpningDet uppenbart dagens iär attsom
förhållande kommuniståren,till västvärlden inte kan förklaras med ienbart utan stor

också djupgåendeutsträckning avspeglar ekonomiskaväst-östkontrast i Europasen mer
liv.

Det andra de omvälvningama i historia iEuropas under det sekletär att stora senaste
särskilt hög grad drabbat just Centraleuropa lika ioch det gäller mycket i ekonomiskt som
politiskt avseende. kalla krigets slut i själva fjärdeDet verket den chocken inomär större en

sekellångdrygt period. första kom i slutet 1800-talet med ojämna ryckvisaDen den ochav
Öst-industrialiseringen och fördelningen tillväxtmodern ekonomisk skakade ochav som om

Centraleuropas traditionella agrarsamhällen. följde första världskriget,Den andra chocken av
ocksåimperiema föll och resulterade i fragmentering politiskainte bara dennär utanen av

därpåden ekonomiska kartan. FöljandeDet andra världskriget och inkorporeringen i det
sovjetiska blocket kalla krigetunder blev tredje chock. Var och dessa chockeren en av
medförde drastiska förändringar ekonomiska institutioner internationellaländernas ochav
ekonomiska relationer. Transitionsperiodema smärtfyllda och fulla ekonomiska,var av

svårigheter.sociala och politiska
ifrågaDet habsburgska imperiet intog inkomst capita rnittenställning öst-om per en

förhållandevästskalan. relativt efterblivetDet i till Frankrike och relativt iavanceratvar
jämförelse med Ryssland. förekom vidsträcktaDessutom inom det Habsburgska riket en
tydlig ekonomisk väst-östkontrast, med relativt tidig industrialisering urbanisering ioch t ex

agrart.Böhmen och Mähren-Schlesien medan Slovakien förblev
Som framgår tabellen sammanföll framväxten USAs ekonomiska ledarskap underav av

åren mellan 1870 och första världskriget med relativ försvagning europeiskadeen av
Öst-position överlag, inklusive och Centraleuropa. dock framhävaDet är värtstaternas att

mångaHabsburgväldets konflikterinre och tecken skröplighet under dess sistaatt
decennier inte på området.motsvarades liknande utveckling det ekonomiska Habsburgav en
hade under 1800-talets del högre tillväxt övriga europeiska ekonomier,änsenare en
inklusive den tyska. minskade inkomstskillnadema inom imperiet betydligtDessutom under

Öst-såledesdecennierna före första världskriget. Mellan 19101870 och hämtade och
Centraleuropa försprångin del de utvecklade västeuropeiska ekonomiemas ävenen av mer

de förhållandetappade i till USA.om
Under kris- stagnationsårmellankrigstidens och fortsatte flertalet europeiska ekonomier att

förhållandeimark till USA. I detta avseende ingen tydlig skillnad mellantappa syns
Öst-Centraleuropa.Västeuropa och Arvtagarstatemas ekonomiska utveckling förefaller

varken ha varit bättre eller de västeuropeiskasämre än staternas.
Det iuppenbart de tabellen redovisade talen kommunistregimema deär närattav

årenetablerades efter andra världskrigets slut ärvde betydande ekonomisk eftersläpning ien

1 GoodD TransformationsEconomic in EastandCentralEurope,London,NewYork, Routledge1994,s
Z Ibid.
3 GoodD The theHabsburg 750-I914,EconomicRise EmpireI Berkeley1984,kapitel2 och
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förhållande både till USA. Vid tiden för det kommunstiskatill Västeuropa och
låg inkomstnivåema området europeiska genomsnittetmaktövertagandet i klart under det

capita.fjärdedel tredjedel USAsoch uppgick blott till mellan och BNPen en av per
medförde drastisk omläggning de traditionellaDet kalla kriget dock en av

då järnridån åtföljdes kommersiella kontakterna.handelsströmmama brott i deettav
Öst-Småstatema fortsatte deni och Centraleuropa handla med varandra,att men

sovjetisk. Kommunisteuropa fickvästeuropeiska förankringen byttes hastigt mot en
karaktären relativt självständigt ekonomiskt block under 50- och 60-talenett som varav

framgångsriktrelativt inriktningen importsubstitution. Situationen blevgenom
nåddedå kraftiga sitti början 1970-talet den första efterkrigstidens tillväxtannorlunda av

återfå tillväxten vände sig socialiststatema i ökande gradslut. I strävan motatt
70- och 80-talen kännetecknades markantvärldsmarknaden, önskat resultat.utanmen av en

5tilltagande eftersläpning.
ekonomiska kontrastema mellan ochSamtidigt iakttar de grundläggande västsom man
skillnader funnits och finns inombör de betydande materiellaöst, noteraman som
framstår unionen lätt enhetligVästeuropa. När talar EU enhet änom som en som merman

varit mellan nord sydvad faktiskt fallet. har historiskt lika ochKontrastemaär sett storasom
fattigaste rikaste imellan och och skillnaden mellan de och de dagensväst öst staternasom

svårtinteEU inte mindre mellan EU-snittet och vissa ansökarstater. Detär än är att se
åtminstone tyskdomineratframför sig hur vissa regioner i de inlemmas i ettstaternanya

går periferin. ikärnland och ekonomiskt vissa gamla EU-stater i Det gäller kanskeom
mellankrigstiden till viktigaresynnerhet Tjeckien under utvecklades deen avsom

industriregionema kontinenten.

Etnisk kallt krigrensning och

Öst-världskriget i omfattande förändringar och CentraleuropasAndra resulterade
Såetnoterritoriella karta. alla judar utrotades eller flydde till Vidareväst.gott som

undergenomfördes vid Tysklands fall systematisk fördrivning etniska tyskar, somen av
sekler haft central ställning i handel, förvaltning och intellektuellt liv i Baltikum, Polen,en
Tjeckoslovakien, Rumänien.Ungern och

sovjetiskaMed början under hösten 1944 flydde tyskarna framför den framryckande
armén. Uppskattningsvis fyra till fem miljoner tyskar lämnade Ostpreussen, Pommem,

första fas följdes andraSchlesien och Brandenburg i krigets slutskede. Dennaöstra av en
framför Polen ochdominerades tyskar flydde undan vedergällningsaktioner i alltattsom av

året förflyttningTjeckoslovakien. tredje fas efter krigsslutet genomfördes organiseradI en en
från Totalt rördetyskar Polen, Tjeckoslovakien och till det ockuperade Tyskland.Ungernav

1‘Good1994,s
‘5Berend The Collapseof StateSocialism.CausesandConsequences,i Gooded 1994.
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det sig fjorton miljoner frånkvinnor och barn fördrevs sina traditionellamän,om som
16hemorter. två gångerDet Sveriges befolkning vid denna tid.motsvarar

De centraleuropeiska blev resultat etniskt homogena. Polen förloradestaterna ettsom mer
dessutom omfattande territorier i vilket reducerade de vitryska, ukrainska och litauiskaöst
minoritetema, och Tjeckoslovakien fick minoritet mindre Sovjetunionenatt togen genom
Rutenien.

Det förtjänar framhållas fördrivningen, vad i dagens frånrapportering det föreatt att som
gårdetta Jugoslavien under beteckningen etnisk rensning, politik aktivtvar en som

bådeunderstöddes de västallierade Storbritannien och USA och Sovjetunionen.av av
Winston Churchill åtgärden såmotiverade här: There will be mixture of populations tono

endless trouble cleanA will be made. Massfördrivningen sågscause sweep som en
konflikter.effektiv metod undvika framtida etniskaatt

De k Heimatvertriebene ihar förbundsrepubliken utgjort betydelsefulls en
påtryckningsgrupp fåttdessutom kontinuerligt tillskott etniska tyskar, i ökad takt isom av
samband med Sovjetunionens sönderfall. Dessa folktyskar hade de bara kunde bevisa sittom
tyska automatisk till tyskt medborgarskap, sårätt de inte längre taladeävenursprung om
många ord tyska. Denna etniska koppling viktig faktor bakom Tysklandsär nyväcktaen
Drang nach Osten efter 1989, och tyskarnas potentiella betydelse i Central- ochett
Östeuropa integrerats i den marknaden kan knappast överskattas.som gemensamma

Även Östeuropafannsdet gamla konstraster mellan Väst- och ägde den verkligaom
brytningen först efter det andra världskriget. 1945 delades Europa vid Elbe. beroddeDetrum

krigets slump, råddedet egendomlig överensstämmelse mellan denmen en nya
demarkationslinjen och den urgamla historiska mellan det borgerligt kapitalistiskagränsen
Västeuropa och jorddrottamas feodalriken Elbe, förvandlades tillöster om som nu en ny

auktoritära samhällen.sorts
Det emellertid inte självklart till början kontinenten skulle komma delasattvar atten av
järnridå hålloch vissa gjordes ärliga försök avvärja blockbildningen. deNären att

europeiska enhetssträvandena fart det till början inte givet integrationen skulletog attvar en
begränsas till PåEuropa. hållamerikanskt fannsvästra planerna Marshallhjälpennär
arbetades fram vårenunder 1947 idéer låta hjälpplanen omfatta hela Europa ochattom
därmed utnyttja komplementariteten mellan det industrialiserade Västeuropa och det mer

Östeuropa. Den första europeiska ekonomiska samarbetsorgansiationen FNsagrara -
Economic Commission for Europe ECE vårengrundades 1947 inkluderade helasom-
Europa.

ÖstenDen svenske utrikesministern Undén gjorde samförståndhär i med FNs
generalsekreterare Tryggve Lie förreoch handelsministem Gunnar Myrdal, tillutnämntssom
ECEs generalsekreterare, betydande ansträngningar för det amerikanska hjälpprogrammetatt

1°Ensammanfattanderedogörelseför fördrivningenfinnsi PerssonH-P, Retorikoch realpolitik. Storbritannien
ochdefördrivna tyskarnaefterandravärldskriget,LundUniversityPress:Lund 1993,kapitel
7 Persson1993, 29 angivnaochdär referenser.s
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ocksåsåsom juni 1947administreras ECE. Marshallplanen den lanserades iskulle varav
81Sovjetunionen.utformad inbjudan till alla europeiska länder inklusiveformellt som en

emellertid intevästmaktema och SovjetunionenDe politiska relationerna mellan var
Ävensådana något oddseffektivt ekonomiskt samarbete. allade medgav motatt om man

skulleförverkliga kungstanke, föga troligt det i praktikenskulle försökt Undéns detär att
gått bådegenomföra hjälpprogram omfattade och Dessutomöst väst. ärett avanceratatt som

några tillamerikanska kongressen skulle beviljat medeldet osannolikt den ettytterst att
sådant västeuropeisk samarbetsorganisation,företag. Istället bildades separaten

till fruktbart ekonomiskt samarbete,OEECOECD, blev inkörsporten mycketett mensom
jämridån.också bekräftelsesamtidigt ekonomisken

centraleuropeiska ländernas integration med EU kanidag diskuterar de ochNär öst-man
återuppbyggnaden efter andra världskriget.det intresse dra paralleller medattvara av

såvälgången USAs hegemoni detden präglades i hög gradProcessen av
fältet. bärande idén medsäkerhetspolitiska det internationella ekonomiska Densom

återhämtning.hjälp tillMarshallplanen splittrat och Västeuropaatt ett sargatvar ge
samarbetsförmågavisa konkretHuvudkravet för hjälpen de europeiska kundestaternaattvar

fördelas organiseras. I likhet medoch själva komma hur hjälpen skulle ochöverens om
Öst- fråga samarbete mellandagens relation mellan och och Centraleuropa detEU ettvar om

åå andra.stark och samlad sidan och och splittrad denpart en svag gruppen ena
uppgift efter krigetJämförelsen haltar emellertid i viktigt avseende. USAsett annat

hjälp till självhjälp.begränsade sig till fadder, Västeuropa Dettaattatt varagera ge
så framgångsrik.integrationengrundförutsättningen gjorde den västeuropeiskasom

vissa amerikanernas krav,Visserligen protesterade de europeiska regeringarna mot av men
förhållande mellan amerikaner ochdet hela befaste denna uppläggning ett gotttaget

historikern Geir Lundestad kallat empireeuropéer. USA etablerade vad den norske ett
9invitation.

Öst- och Centraleuropa fundamentalt annorlundaRelationen mellan dagens EU och är
såtillvida ambitionen sikt den helt skall integreras med denäratt att svagare gruppen

fall tillpolitik innehöll visserligen tidigt stadium efter tendenserstarkare. EUs ett murens
sammanhållning centraleuropeiskasjälvständig mellan de ochöst-att uppmuntra en

låtaambitionen gamlapolitik kom deländerna, denna ersättas attsnart att avmen
Från centraleuropeiska ländernasbli fullvärdiga medlemmar. de ochkommuniststatema öst-

sammanhållning påfallandeockså förmågan varit ochsida har viljan och till inbördes svag
frånlöften västmaktema EU- och Nato-överskuggats ambitionen bindandeatt omav

medlemskap.

3 återuppbyggnadsprogramrneti alleuropeiskformunderFNsegidbehandlasDesvenskaförsöken organiseraatt
Cay, Svenskneutralitet och europeiski nyutkommendoktorsavhandling:Sevön Visionen Europa.en om

HistoriallinenSeura:Saarijärvi1995.Om SverigesEuropapolitikunderåteruppbyggnad1945-1948,Suomen
ståndaktiganationalstaten. och den västeuropeiskauppbyggnadsskedet, af MalmborgM, Den Sverigese:

1994.1945-1959,LundUniversityPress:Lundintegrationen
9 1945-1952, i Journal of PeaceLundestadG, Empire by Invitation:TheUnitedStatesandWesternEurope,
Research,vol 23,31986.
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Öst-visar inte viljaEU 1995 alls enad och Centraleuropasätt gentemotsamma upp en
gjorde hjälp Självhjälp finnsUSA Västeuropa 1947. Försöken till därmot attsom ge men

måleteftersom fullständig integration västeuropeiska intressen mycketberörs vitalaär en
direkt fallet USA i början det Resultatet blirvad med kalla kriget.änmer som var en

halvhjärtad politik. Viktigast de säkerhetspolitiskaallt kanske skillnaderna iärav
relationerna. USA materiellaMedan upplevde akut behov dra Västeuropasett att nyttaav av
potential i det kriget, inför riskenkalla dagens EU och Nato tvekandeär att provocera

årRyssland alltför framfart i till för fem hörde tillsnabb de länder bara sedangenom en som
den sovjetiska intressesfáren.

avreglering i och i synnerhetDen handelshindren ägde västvärldensav som rum
multilaterala lyfts ofta fram förklaring till efterkrigstidensVästeuropas organisationer som

ocksåekonomiska Onekligen delexempellösa utveckling och stabilitet. betydandevar en av
rekordårens debattklimat, starkt negativtillväxt exportledd. I dagens präglassom av en
inställning till statsintervention i samhället, det emellertid lätt glömma bort denär att

intressorganisationen inomavgörande roll den statliga styrningen och den hierarkiskasom
återhämtningen frånför världskrigetspelade den depressionen och andra ochstaterna stora

småunder delen efterkrigstiden. De neutrala neo-korporativism och denstörre staternasav
franska formen framträdandecentral ekonomisk planering exempel hurärav en

tillväxtklimat.blandning kapitalism och statskontroll skapade ett gynnsamtav
sådanaframträdandeDe nordiska länderna exempel blandekonomier. Ettär ärannat

Österrike, på järnridån ochdet enda centraleuropeiska landet hamnade västsidan ettsom av
Österrikede socialistiska. nationaliserade den tyskkontrollerademest merpartenav av

industrin vid krigsslutet välfärdsstat med neokorporativtoch utvecklade avancerad etten
priser.socialt kontrakt för kontroll löner ochav

Öst-hållavästeuropeiska bakgrund värd i minnet diskuterar ochDenna är näratt man
förhållandetCentraleuropas möjligheter komma ikapp. Lika viktigt till EU äratt attsom

fårländerna möjlighet bygga stabila ekonomisk-politiska institutioner. EU-att upp egna
medlemskapet kan här erbjuda den nödvändiga stabiliteten, det rimligt tänkaäryttre attmen
sig för betjäntavissa de och centraleuropeiska länderna tid kommeröst-att attav en vara av

också påstatlig reglering modernare ekonomiema i finnsstarkare de Västeuropa. Detänen

2°Några områdestudier behandlardetta Katzenstein Corporatismand Change.Austria,Switzerland,ärsom
andthePoliticsof Industry,Princeton:NewYork 1984;FreemanJ R, DemocracyandMarkets:ThePolitics
MixedEconomies,New York: Ithaca1989;Van derWeeH, Prosperityand Upheaval:TheWorldEconomy
I945-I980, Berkeley:LosAngeles1986.
2 Österrike Öst-försök postkommunistiskaEtt efterkrigstidens modell för det ochatt presentera som en
Centraleuropafinns Peinka SocialPartnership. for Cental Europe, iA, The Austrian A model andEastern

ifrågaGood förekom efter fall Sveriges1994 ed. Liknande tankar tidigt stadiumett murens om
svårigheterblandekonomi för visadeföredöme deex-kommunistiska Debatten dock deett staterna. somsom

finns olika ideal för regioner. vissa intressetblandtillämpa olika Med undantaghar dessutom deatt
så långtf för marknadsliberalad kommunistländema här varit betydligt lyssnatill EUs och USAsstörre att

tongångar fråninspiration några småstatsmodeller.hämta gamlaänatt
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hållsina starkt stöd för tredje-vägenlösningar de skandinaviska välfardsstatema ellerett som
marknadsekonomin.den tyska sociala

Regionalism i utvidgat Europaett

Under år har det talats mycket regionemas Europa. Det spännandeärettsenare om en
nygammal dimension i återEuropas politiska geografi blivit aktuell integrationennärsom
accelererat. Sekelgamla regionala fåridentitetsbildningar förnyad livskraft och regionernya
kommer till i takt med nationalstatsgränsema suddasatt ut.

finnsDet emellertid anledning återhållsamlite i bedömningen konsekvensernaatt vara av
den Fåregionala utvecklingen. regioner har potential bli komplement tillänatt ettav mer

existerande nationella och EU-strukturer.
Inte heller regioner inom existerande någoti undantagsfall direkt hotutgör änstater annat

den etablerade statsstrukturen. Den italienska debatten intressant exempel. I börjanmot är ett
90-talet diskuterades fullt allvar Italien skulle upphöra existera. Deattav att nya

regionala partierna, Leghe, med Umberto Bossi i nådde snabba och överraskandespetsen,
framgångar i och centrala delarna landet. I dagens läge verkar det rimligare tolkaattnorra av
ligorna efemär missnöjesyttring, och regionerna såökad makt blir det inomsom en om ges

för omstruktureringen den italienska årenTrenden de harstaten. senasteramen snarastav
gått i riktning förnyad nationell samling och vilja till ordning viamot staten.
Opinionsundersökningama visar klar majoritet befolkningen i första handatt en av

italienare.identifierar sig som
I alla välfardsstater ligger tyngdpunkten i den offentliga nivån,sektorn den lokala men

lika lite utökat kommunalt självstyre medfört nationalstatens finnsdöd det anledningettsom
förstärkt nivåregional i folkstyret i skullegrunden hota den nationellaatt anta att en

identifikationen.
långtRedan före inträdet fåtti EU har vänja vid heterogen besluts- ochoss en mer

maktstruktur och mindre överskådlig demokrati vad fallet under den svenskaänen som var
modellens glansdagar. minstInte beror det företagandets och kapitalets
internationalisering och EU-medlemskapet förstärker den trenden. Däremot kan det
ifrågasättas utvecklingen i grunden ändrar basen för identitetsbildning.om

Öst-Förutsättningarna för regionalt samarbete i och Centraleuropa kan vid första påseende
förefalla goda. Den bakgrund finns i Habsburgepoken skänkergemensamma som en
historisk legitimitet projektet åtskilligaoch försök årenhar gjorts under de senaste att
återge någotregionen dess forna storhet och enhet. Under förevändningar harstoraav
kunnat bevittna lanseringen makroregionala visioner Alp-Adria och Centraleuropa,av som

i politisk organisation har mycket litet eller intet kommit dessa projekt.termer utmen av av

22 KolankiewiczG, The OtherEurope:DifferentRoads Modemityin EasternandCentral i GarciaEurope,tose
Sed, EuropeanIdentityand theSearchfor Legitimacy,LondonandNewYork: PinterPublisher1993, 108-s
109.
23Se den italienskageopolitiskatidskriftenLimes: che lltalia. Perche’A siamotemanummerav serve una
nazione, 494, 17-18nr s
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identitetrekonstrueraled i strävanCentraleuropabegreppets renässans att somett envar
till detdistansmakeringstarkdärförrymdeSovjetimperialismen ochalternativ till aven

åtskilligaryska. sedanpå, detbygga ärhistoria ettfinnsDet att menen gemensam
regionensformuleraviljasiggrundadeProjektet attdecennier splittrat enarv.

Detnationelladenklichéemasåväl marxistiskade stereotyperna.förutsättningar bortom som
traditions, återuppväckaförsök svunnetof etttala re-invention attbefogat ettär att enom

viljadagar. Enljusarefrån imperiets attsamspeloch kulturelltlingvistisktetniskt,
nationernaellerbara underleva inte över utanlivsform,hintemationalåteruppväcka atten

någonhellernågon och knappastkejsarefinnsdet intebaraProblemetbortom dem. är att
tidens upplystadende främsta bäramaminst viktigtInteåterinsätta honom. ärvilja att avatt

borta.borgerskapettysk-judiska ärkultur detgemensamma --
underbyggnad harmateriellcentralmakt ochsammanhållandenågonavsaknadI av

dåstadiet,oppositionellatidigadetkaraktär. Inostalgiskfått luftig,därförprojektet en
ledandedissidenterintellektuellaförflutna, hademed dethuvuduppgiften göra enatt uppvar

denhandladeframtidsinriktad och dethuvudfråganemellertidroll. Snart blev ommer
Då framträddeeuropeiskavidaretill denrelationenekonomiskaochpolitiska scenen.

i folkdjupen.fundamentbristCentraleuropavisionens
ledarnamellangjordespraktiskt samarbete möteivisionema ettförsökEtt omsättaatt

iBudapestVisegrádlilla stadeni denUngernTjeckoslovakien ochfor Polen, omnorr
eftersigentusiastiska slutaöverdrivetsig intevisade attfebruari 1991. Dessa sammantre

öknamnfickVisegrád-triangelnSovjetunionen. Attunderpåtvingat samarbetedecennier av
sågssamarbetetindikerarFattigdomstriangelnBennudatriangeln eller att sommersom

På förstasamhörighetskänslor. mötetgenuinapåtryckningarpå västeuropeiska än somsvar
några ellerpakterseparatparallellt utanHavelbeskrev attprogrammet menresasom

Polen.25ochTjeckienförhållandet mellanminstpräglade interivalitetInbördesallianser.
autonomicentraleuropeiskmångkulturellandra; drömmarnablivitRealitetema har om en

åoch denlegitimitetstarkafortsattnationalismenså sidanendai kläm mellankommithar
undermilitärpolitisktBryssel ochundermarknadsmässigtanpassning,vilja tillandra sidan

Washington.
Detsamarbetet.fyrtio hämmarhärska-politik undersöndra ochSåren Moskvasefter

byggdesstrukturerekonomiskaoch demaktutövningenråabåde sovjetiskadengäller som
praktiken hadetill EGEU. ImotsvarighetländernasrealsocialistiskadeComecon,inomupp
integrationen.västeuropeiskakännetecknade dendynamiklitet denmycketComecon somav

relativtochinvesteringarutländskahandel,multilateralväxandekraftigt storaMedan en
stelbentaöstländemaisoleradesi Västeuropa,ekonomiemaintegrerade avöppna gränser

Norstedtåterkomst,Centraleurøpas2‘ GemerK,Centraleuropaprojektet,svenskadiskussionerFör seom
Förlag:Visegrád, SNStillFrån HabsburgCentraleuropasN, renässans.Rockberger1992 och1991,

Kristianstad1994.
invention25 nationsbyggnadsprocessenstarktbetonarårens omtaladeverk somenEtt de mestsenareav

UniversityPressCambridgeCambridge:of Tradition,The Inventionoch RangerT,HobsbawmEtraditions:
1983.
2° 115.Kolankiewicz1993,s



26

bilaterala handelsavtal, låg grad utländska investeringar och begränsningaren strängaav av
migrationen.

Förutsättningarna för regionalt samarbete i Baltikum förefaller likaledes komplicerade.
Föreställningen Baltikums enhet existerar hos utomstående betraktare.om mest De baltiska

har förvisso viktigstaterna intresse i förhållandeett sitt till såvälgemensamt Ryssland som
EU, relationerna mellan de baltiska eftermen självständighetenstaterna präglas av
nationalism, liksom under de första årenfria under mellankrigstiden. De kulturella, språkliga
och ekonomiska kontrastema mellan de små länderna betydandetre är och arbetsspråket för
det samarbete finns antingenär engelska eller ryska.som

Beaktar till erfarenheterna från tiden före kommunismen,man under mellankrigstiden,
avskräcker de också från försöka etablera någon självständigatt regional sammanslutning
mellan EU och Ryssland. Medan Sverige har positiva erfarenheterextremt neutralav en
ställning mellan ochöst och därförväst, förordar liknandegärna lösningar för andra staters
vidkommande, har ochöst- centraleuropéema goda skäl dra andra slutsatser. Det bandatt av

etablerades efter förstastater världskriget, från Finlandnya isom till Rumänien i söder,norr
betraktades i väst cordon försanitaire hindra kommunismensom breddeen att sig.att Deut
blev lätta byten stormaktemanär drabbade erfarenhet får dem föredrasamman, en attsom en
fast förankring i EU och framförNato regionala projekt.egna

Det oftasägs EU i takt med de nationellaatt suddasatt gränserna regionernaut ger
möjligheter utveckla sin Det finnsatt särart. onekligen tendenser hållet,det effektenmen
kan lika bli dengärna i synnerhet fårEU sittmotsatta, kompetensområde breddat ochsom
EU-medlemskapet blir alltmer krävande. Mycket nordismens ambitioner offradesav t ex
EUs altare. Projekt Den Hansan har svårthaft någothitta existensberättigande.som nya att
Snarare än EU med starka interstatligaett regioner kan hävda självständig ställningsom en

den europeiskagentemot centralmakten framträder där varjemönster landett alltförär
med hävda sin positionupptaget i detatt EU-samarbetet för sig igemensamma att engagera

Öst-alternativa projekt. Inte minst i och Centraleuropa den tendensenär tydlig.
Centraleuroparenässansen frånemanerade Prag och Budapest, spred sig ocksåsnartmen

Berlin.till Wien och Den kom därmed också oundvikligen sammanflätas med denatt
ständigt pågående omtolkning den tyska historien. Tyskamas historiskt starka roll iav
området etniskär aspekt måste med i bedömningenen tas regionalismenssom av

Öst-möjligheter i och Centraleuropa. Inställningen i de ochöst- centraleuropeiska länderna
till den Österriketysktalande världen Tyskland och kluven.är Nyheten Tysklandsom- -återförening med blandade känslormottogs i Warszawa, Prag och Budapest. För
Centraleuropa detta klassisktär dilemma; Tysklandett har alltid uppfattats antingensom en
källa till modernisering, fönster ellerett väst, hotmot suveränitet och nationellett motsom
identitet.

Denna tvetydiga inställning blev inte bättre det vilketsätt kommunismen föll.av
Glädjen falla delades alla,att samtidigt väckte det irritationse muren deav men att som
bidragit minst till kommunismens fall skulle bli de första åtnjuta marknadsekonominatt

27Den diskussionenöppna fördesdock först i västligamedia,inspirerad denexiltjeckiskeförfattarenMilanav
Kunderas The Tragedyessä of CentralEurope, i TheNewYorkReview Books,vol 31, 71984.nr
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Östtyskama 77,Chartadissidentrörelserstod vid sidanfördelar.demokratinsoch somom
Ändå åtnjutaförstabli deskulle deopposition.demokratiska attoch UngernsSolidaritet

till ochochekonomiskaförbundsrepublikensfå deldemokrati,parlamentarisk resurserav
tyskar.deAnledningenför det.kämpathaintegrerade i EU attfulltmed bli varutan att var

Österrike Habsburg,med detskulle lyckasTyskland ochfråganTillspetsat somnuomvar
så fallgerrnanisering. ICentraleuropasnämligenmed,misslyckatsoch HitlerBismarck

föriställethandellovvärda medel;ochmed fredliganaturligtvis skeskulle det genom
Lebensraum.ekonomisktgeopolitikinteerövring, utan

Tjeckoslovakiensskillnad mellanfall klarefterförsta tidenfanns under denDet enmurens
för denTjeckoslovakien öppetdominansen. Medantyskadenhanteraoch Polens sätt varatt

sig.skullehistoriengradpolackema i högrefruktademöjlighetertyska att upprepanärvarons
På denMünchen.Berlin och tvärsbesökte hanblivit vald motHavelefter VáclavDagen att

fördrivningenförkollektiv skulduttalandenstarkagjorde hanhemmaopinionen om enegna
försoninghistoriskfrån Tjeckoslovakien 1945. Detmiljoner sudettyskar gest avenvartreav

i den 15Weizsäcker PragHavel ochmellanförstärktesytterligare mötet marsvonavsom
1939.TjeckoslovakienHitlers invasionför1990 dagen av-

emellertid1993 blevjanuariSlovakien den 1Tjeckien ochTjeckoslovakien delats iSedan
detsamtidigtreserverad ärTysklandtjeckiska attitydenofficielladen gentemot sommer

bli insläpptfor möjligheternaavgörandeTysklandförhållande till är attuppenbart gottatt ett
egendomÄnnu för denkompensationekonomiskfrågan eventuellinte lösthari EU. omman

utplundringenförkompensationeller tysk1945,förloradesudettyskama avomsom
tillsig Havelanslötfebruari 1995tal ivärldskriget. IandraunderTjeckoslovakien ett

kollektivteftersom deberättigad1945sudettyskarnaståndpunkten fördrivningenatt varav
Vidare harockupationen.den tyskaoch underTjeckoslovakien 1938hade svikit

utveckling ochrelationemastysk-tjeckiskaföruttryckt deKlausVáclavpremiärminister oro
tysksmygandetillutvecklasskallmed Bayernsamarbetetregionalaför det enatt

Sudet1andet.28återerövring av
gjorde detåterförening. Deförespråkade TysklandsMichnikAdamdissidenterPolska som
och försekeldelad ivaritnation själv än attför etti egenskap representanter mersomenav

viktigtminstInteåterförenat Europa.till attnyckelnåterförenat Tyskland varettett var
sittaitrumfkortsistaJaruzelskis strävanoch general attkommunistemasantityskhet var

faktumåterföreningentyskaSedan denbehålla banden ettvid makten och österut.kvar var
uttalandenifruktan hopp,tillanledning änpolackemafann emellertid t avexmer
giltiga ochjuridisktårs fortfarande att1937Waigel gränserfinansminister Theo att varom
frågan, liksomtyskadenintegrerad delfortfarandeområdena Oder-Neisseöster avvar enom

Tyskland.istämningarantipolska östragränsfrågan tilltagandeochiKohlsHelmut tövan
flört med dieÄven siginte visadeagerande änledamaspolitiskade tyska enmervaraom

återgångenfrämjadeochbland polackemamisstänksamhetväckte detHeimatvertriebene,

Östeuropa Moheda:28 vid skiljevägen,K-G red,i Karlssonår efter vändningen,sjuSe Centraleuropa-
61-69.Fontes1995,s



till klassisk polsk geopolitik, nämligen försöka balansera det tyska hoteten att godagenom
Ryssland.politiska relationer med Paris och

Osäkerheten Oder-Neissegränsen har skingrats, försökde gjorts etableraom attmen som
tysk-polskt regionalt samarbeteett kring Oder-Neisse har åtskilliga hinder.stött

Nationella bakslag
Det sades vid tiden för den danska folkomröstningen i juni 1992 aldrig förr i historienatt
hade så litet land haft så mycket såett makt mångaöver stormakter. Danskamas nej fick
följdeffekter långt utanför Danmarks Det beroddegränser. mycket det danska folketsatt
val fungerade katalysator för latenta i EU-ländema. Det blevprotester plötsligtsom runt om
legitimt ochsäga I Frankrike visadeatt vänta. folkomröstningenstopp folkets kluvenhet, en
tudelning för övrigt varit ganska konstant sedan Marshallorganisationenssom och

ÄvenEuroparådets första dagar. mångabland dittills ganska givitgrupper oreserveratsom
sitt stöd till de europeiska enhetssträvandena, inte det danska utfallet medmottogs entydigt
negativa reaktioner. En vanlig reaktion i den offentliga debatten i flera länder detattvar
danska utfallet nyttig tankeställare.nog var en

Maastrichtdebattens förlopp visade hur stark den nationella identifrkationen fortfarande
De slutsatser EU-kommissionen med dess ordförande Jacques Santer dragit iärnye att man
fortsättningen mycket måsteklarare definiera varför europeisering visst sakområdeetten av
verkligen önskvärdär och lägga betydligt möda förankrastörre integrationen blandattner
väljarna. Det räcker inte bara hänvisa till övergripande ideologi:att Europaatt ett ärenaten
bra därför det tillutgör nationalismatt förkastlig.motsatsen ären som

En uppenbar begränsning för enhetssträvandena avsaknadenär europeiskav en gemensam
Ännuoffentlighet. finns någrainte europeiska medier med god spridning helaöver

kontinenten. Möjligheterna till debatt nationsgränsemaöver därför små förär andra deän
redan verksamma iär EU-institutionema och den EU-debatten fortfarandesom öppna äger i

hög grad i varje land för sig. EU tenderar därmed i första hand aspektrum att vara en av
respektive lands inrikespolitik och endast i andra hand gemenskap eller union i egentligen

ibemärkelse.
Det kalla krigets slut har ytterligare ökat redan tidigare hörda krav demokratisering av

de traditionellt elitära, utrikesfrågoma. En lyhördhet för opinionen har blivit nödvändigny
efterhand EU-frågoma blir mindre utrikespolitik och alltmer del den dagligasom av en av
inrikespolitiken. När EKSG- och Rornfördragen korn till kunde eliterna tankenärmareutan

folkopinionen lösningarna. Det gjordes i hög grad i den anda militär-enas om av
kommando levde kvar sedan krigsåren. sådantEtt förfaringssätt inte längreär möjligtsom

EU-frågomanär i allt högre grad träder in i människors dagliga liv.
Det välkänt faktumär alltsedan EECs tillkomstett politiskt styrd integrationatt överen

nationsgränsema kan fram nationella reaktioner på de trivialaäven tekniskaprovocera mest

29Rupnik Central Europe Mitteleurope, i GraubardS R ed, EasternEurope...Centralor Europe,
Europe,Boulder:WestviewPress1991, 258-265.s
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skönjaEU-frågor flera medlemsländerfrågor ifrågor. fler blir kantakt med alltI enatt man
bekostnadfår framträdande rollintresseperspektivettendens till det nationellaatt en mer

inomförsta handfortfarande iEftersom politiska ägerpartilinjema. den rumprocessenav
demokratiseringskullemed nationensidentifierar sina intressenoch väljarna avstaterna en

perspektiven.fram nationelladeytterligare kunnaEU-processen provocera
våldsammadetta fenomen. DenidentitetsaspektfinnsDet även en

vågframsekelskiftet provoceradeförraurbaniseringen kringstrukturrationaliseringen och en
rekordårenPåskådad omfattning.tidigarenationalism aldrighembygdsromantik och avav

ochmodemiseringenreaktionvåg etnisk nyväckelse,1945-65 följde ochgrön motenenen
följdesintegrationsvåg internationell skalaiambitiösarationaliseringen. 1980-talets av

viljamotsvarandeforna östblocketoch i deteftertanke Maastrichtdebatten i Västeuropai en
övemationellforceradefter decennierförankringartill eller regionalanationella av

maktutövning.

imellan och EUMötet Öst väst

från framförharutvidgning innebärutmaningar snabbdeUnder beaktande stora som enav
i unionen. Detmedlemskapethåll förslag graderingfranskt kommitallt tyskt och aven

variabelcirklar, medi koncentriskaflera hastigheter,går beteckningar Europa iunder som
Frånhård kärna.kretsande kringmed satelliterEuropageometri, eller ettrent ett enav

tillvägagångssätt undersvårt kontroversiella i dettadetperspektiv detnordiskt ärär att se -
i taktsig till förtruppenanslutabevarad frihet för allaförutsättning det sker med stater attatt

därför.sig Detoch själva kännerdefinierade kravuppfyllermed de gemensamtatt mogna
hållning tillreserveradlänge intognordiska ländernafaktum Sverige och de övrigaatt en

svårt plötsligt krävaidagstå cirkeln, detutanför den innerstaEGEU valde gör attoch attatt
hela densjälva verket harhastighet. Iskrida fram i ochhela skallEuropa sammaen

långsammarefrivilligt valtvissakännetecknatshittillsvarande utvecklingen ettstaterattav
fram.valt snabbaremedan andra atttempo

både gällervadfransk dirigismefinns klara dragkonstruktion och arbetssättI EUs av
Även Gustav Vasas dagarsvenskar alltsedan ärviekonomisk doktrin och politisk kultur. om

EU-skepsisensvenskadel dencentralstyming och stark statsmakt harvid en avenvana
för deingentingdetaljreglering.form Dettainför denna ärbottnat i främlingskap nyttav

vid Romfördragetsredansvenska kommentarernaårens präglade deEU-debatt, utansenaste
dei hurstrukturella skillnadersåledes frågatillkomst 1957. Det är synenmerom

organiseras.relationerna skallinternationella
intemedlemmarför upptagandehindrenunderstryka deDet är värt storaattatt av nya
fårstruktur. Förvissoorganisatoriskai dessligger funktion fri marknadi unionens utanav

ökade kravmedlemsländerna kännarespektive deproducentema i EU avnya
sigmarknaden skiljerökar, denstrukturrationalisering konkurrensennär gemensammamen

30 andC ed, Nationalismdanger, i Kupchan AsupranationalismdemocraticJfr Suleiman Is a
University 1995.Cornell PressIthaca,London:Nationalities theNewEurope,in

3 1994,kapaf MalmborgEEC-fördragenskonstruktion,Om reaktionernadesvenska se
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därvidlag inte från de krav följer intemationaliseringen i allmänhet. Däremot görsom av
EUs uppbyggnad och arbetssätt i andra avseenden nödvändighetmed utvidgningen till en
ganska svårlöstatungrodd De problemen ligger i transfereringsverksamheten, istoraprocess.
den gigantiska planekonomi heter Common Agricultural Policy och i regional- ochsom
strukturfondema.

utgårOm från dessa gårstrukturproblem lösa och EU utvidgas tillatt att att attman
omfatta 25 länder, kan det fundera fårvilka konsekvenser det förvärtemot attupp
konsensusbildningen inom unionen. Eftersom EU demokratiskt samarbete därär ett
medlemmarna formar helheten och där varje medlem deltar lika villkor de maktmedelär
och den politiska vilja kan uppbringas de nytillträdande ländernasatt styrasom
samhällsskick begränsade. innebär fårDet i får.EU utsträckning finna sig i vad detatt stor
Med Sveriges och Finlands inträde kom krav öppenhet i beslutsordningen bidrag tilloch
arktiskt Påjordbruk. motsvarande kommer de och centraleuropeiskasätt öst- staterna att
forma unionen vid sitt inträde.

Diskussionen så långthar här varit EU-centrerad vilket varit naturligt med tanke det
ojämna styrkeförhållandet mellan unionen och de forna utgårkommunistländema. Om
från de central- och östeuropeiska länderna blir fullvärdiga medlemmar inom rimligatt en
framtid förändras emellertid denna relation i grunden. Väl inne kommer deras röster att vara
lika mycket värda de gamla medlemmarnas. Därmed kommer deras nationellasom
erfarenheter och intressen beståndsdelarlika viktiga i unionen desnart att vara som
västeuropeiska staternas.

SverigeNär och de övriga Eftaländema beslutade söka medlemskap det viktatt attvar av
tämligen långsiktigastödja de målsättningar dåEUs aktuella. Samtidigtoreserverat som var

det nödvändigt hemmaopinionen det riktiga iövertyga den politiken. Detattvar om nya
ledde till tvetydiga deklarationer till exempel säkerhetspolitikens område bådeom
bevarad alliansfrihetneutralitet och explicit stöd för europeisk säkerhets-ett en gemensam

försvarspolitikoch med sikt försvar. Sedan väl möjligheten tillett gemensamt
medinflytande säkrats medlemskapet har for skepsis ochutrymmet genastgenom nyanser
blivit återhållsamhetenTydligast i partier medstörre. den splittrade opinionen,är dvsmest
socialdemokraterna och centern.

Man kan inte utesluta de central- och östeuropeiska ländernas attityder kommeratt att
utvecklas liknande de fullvärdigasläppssätt när medlemmar. Som konstateratsom
väcktes nationalismen och har haft dramatiskt förlopp i iöst än väst.ettsenare mer
Utvecklingen efter 1989 visar allmed önskvärd tydlighet spänningen mellan nationellatt
identifikation och statsbildningar fortfarande Frånorsakar akuta problem. Estland i tillnorr
Balkan i söder viljan till nationell sammanhållning mycket kraftär stark och det är etten
förhållande inte något omedelbart förändras vid EU-inträde. utvidgningEnsätt ettsom

såskulle i fall vågskålenytterligare förmånösterut till för den nationellaväga överatt
nivån i EftaländemasEU. Medan inträde har ökat antalet länder långvarigmed ochen
genuint positiv erfarenhet nationella lösningar, skulle utvidgning tillföra ländernästaav som
har utpräglat negativ erfarenhet övemationella lösningar och därför högt värderar sinen av
nationella frihet. dåDet viktigt inte priori betrakta nationalismenär ond kraft,att a som en
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organisationsfönnåga sammanhållen nationockså effektivitetbeakta den ochutan att som en
tillgång.mångakan visa i avseenden är storenupp

Å mångåriga,östeuropeiska folkensde central- ochandra sidan kan tänka sig attman
förövemationell maktpolitik det lättare dembittra erfarenhet gör att acceptera en annanav

uppenbarligenförtroendeingivande. Nato-medlemskapövemationell makt denna ärärom
åinför framtida val mellanför ställdainte kontroversiellt deras vidkommande, ett enamen

frånå oberoende europeiskAtlantpakt andra sidan USAsidan USA-ledd och merenen
försvarspolitik deras preferenser inte lika givna.säkerhets- och ärgemensam

minoritetsproblem ochoundvikligen tillföraEn utvidgning kommerösterut att nya
konflikthärdar. ländernas kortagränsdragningsfrågor antal potentiella Deoch därmed ett nya

gränsändringaroch flera sentidahistoria självständiga gör attstatersom
trenden i hari Europa,minoritetsproblemen generellt västvästra ävenär större änsett om

segregation mellanetnisk väckelse och ökandeunder de decennierna medvänt senaste
frånnyinflyttare f kolonier och flyktingar.titulämationen och d

hittills varit relativtgränsproblem EUMed utvidgningen tillkommer slagsett som
kommer i vissaförskonad ifrån: och de etnonationellaunionens gränsernagränseryttre

EUfrån de baltiska medlemmar kommeravseenden avvika varandra. Med staternaatt som
ocksåminoritetsproblem blirEstlands och Lettlandsbetydande rysk befolkning.att en

EU-medlemmar och därmedinte polackema bliEUs. Med Polens inträde kommer bara att
små vitryssar,fria rörlighet, därtillkunna utnyttja den inre marknadens ävenutan grupper

medborgare.ukrainare och litauer polskaärsom
Slovakien,minoritetema i Rumänien,dock ungerskaDet problemet destörsta är stora

dessmellan ochUkraina. ständigt initationsmoment UngernKroatien, Serbien och De är ett
grannländema, kommer vissablir medlem i integrannländer. Om Ungern EU, ungraremen -

medan övrigade i blir EU-medborgare,medborgare Ungern stängsär ute.attsom -
förplikta hantera problemetEU-medlemskapet skall UngernFörhoppningen är ettattatt

naturligtvis allairredentaproblemfredligt vis och den ideala lösningen Ungerns attvore
fullvärdiga EU-medlemmar.länder med ungerska minoriteter upptogs som

pålång Ryssland och därmed ökade kravtillför landgräns medEn utvidgning österut en
säkerhetspolitikfår utrikes- ochkontinuerlig med Moskva. Om EUdialog en gemensamen

roll USA hittillsinnehåll del stabiliserandereellt och därmed tvingasmed överta somen av
frågor, hittills i ringa gradpolitiska unionenspelat inställer sig hel rad utpräglatmer somen

nationalismenminst ryskahar behövt befatta sig med. Inte den är ett stortnya
osäkerhetsmoment.

området behåller fögasin nuvarandesäkerhetspolitiskaOm EU istället det utrikes- och
upprätthålla sinarespekt blandförpliktande organisationen inte kanform finns risken att

konflikter. detta EU-undertrycka lokala etniska Attmedlemmar och äventyrart ex
konfliktenfd Jugoslavien, iredan exempel isamarbetets hela trovärdighet har sett

Slovenien.mellan Italien ochmellan Grekland och Makedonien och

32 nationalism,utland:i Ryssland, KarlssonK-G, Ryssland och dessOm denaktuellautvecklingen närase:
postsovjetisktid, i Karlssonred 1995, 75-112.statsbyggandeochkonflikt i s



32

Mycket tyder den komplexa situationen tvingar fram påsatsning iatt Europaettnya en
flera hastigheter. Kämländema i det gamla kanEU komma känna ökat behovatt ett attav

särlösningar, Schengensamarbetet, begränsa de åtagandenaavanceradetyp ochgenom mer
den fulla fria rörligheten till mindre krets.en

Även de och centraleuropeiskaöst- länderna blir fullständigt integrerade i EU blirom
detta vidare ofrånkomligenEuropa heterogent. Att överbrygga språkligade ochmer
kulturella klyftoma mellan germanskt, latinskt, anglosaxiskt och skandinaviskt i iEuropa är
sig uppgift. Att dessutom integrera det slaviska och baltiskastor Europa är änen mer
krävande. Inom Västeuropa finns allt tradition ganska betydande språklig ochtrots av en
kulturell förståelse, ganska utbredd gränsöverskridande kompetens. Mellan ochvästraen

ÄvenEuropa detöstra ställt.är ochsämre centraleuropéemaöst- i snabb takt lär sigom
engelska någoteller västeuropeiskt språk och därmed tillägnar sig förmågaannat deltaatten
i den offentliga debatten i EU det betydligtär ställt det hållet. Fåomvändasämre
västeuropéer kan slaviska språk. Det kulturella utbytet har tradition varit utpräglatav
ensidigt och kännedomen och intresset for den slaviska världen har tradition varitom av
mycket begränsat i Västeuropa.

mångfaldVital eller ancien régimeen ny

Nationalstatemas konsolidering under 1800-talet ägde inte invändningar,utan utanrum
frågadet konfliktfylldtvärtom utveckling. Liksom lokala och regionala identitetervar om en

varit seglivade strukturer spjämat i bygget nationalstaten, får iemotsom av man
konstruktionen Europa räkna med regionala och nationella identifikationer kommerattav att

betydligt beständiga svårareoch omforma formella ekonomiskaän och politiskaattvara mer
strukturer. Försvenskningen Sverige, förfranskningen Frankrike mödosammaetcav av var
och utdragna och det kommer med säkerhet europeiseringenäven Europaprocesser attav

Häri ligger fara för legitimitetsproblem.vara. en
Öst-I och Centraleuropa kom nationsbyggnadsprocessen igång i fickochän västsenare
ryckigare och våldsammare förlopp. Att länderna föllett sedan offer för realsocialismen

innebar förlorat halvsekel. När de forna står påett tröskeln tillöststatema Europeiskanu
unionen förväntningarna påär den europeiska integrationen skall fredligtstora att ettgynna
mellanfolkligt i området och befästaumgänge demokratin så skett med f ddesom
högerdiktaturema i Sydeuropa. På den europeiska integrationensätt spelatsamma som en
avgörande roll for stabilisera de västeuropeiska nationalstatema, förhoppningenatt är att

Öst-EU-integrationen skall hjälpa och Centraleuropas folk finna balanserad nationellatt en
identitet. dåDet Europa skulle kunna bli stabilt, fädemeländemas Europa.ettnya

Som avslutning kan tvåställa visioner EUs framtid varandra, optimistiskmotman om en
och pessimistisk:en

Den brittiske historikern och parlamentsledamoten Lord Acton skrev 1862 underen senare
år ofta refererad där han kritiserar nationalitetsprincipen utifrånessä kulturell ochen
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synvinkel.demokratisk blandningen flera nationer iHan menade ärstatatt en enav
spänning ochbetingelse för civiliserat Multinationalitet samhälletnödvändig liv. ger

centralavitalitet. Enligt liberala statsuppfattning gäller det begränsa dendenna att
medel. olika nationer under suveränitet harstatsmaktens Förekomsten sammaav samma

inverkan oavhängighet skyddar den servilitet, blomstrarkyrkans Detstaten. mot somsom av
i allsmäktig auktoritet,skuggan menade Acton.av en

Enligt EU-projektet ha sin styrka just i det faktum detdetta skulle ärattresonemang
mångfacetterat. statsbildning skulle multinationellEn europeisk garanteraattgenom vara
vitalitet och tolerans.

förframtidsvision kan problematisk. finns risk vadMot denna ljusa ställas Deten mer
skulle italienisering samhällslivet i europeisk skala. Italien har detkunna kalla Iman en av

någonaldrig till goda och i gengäld har informellautvecklats grundmurad tilltro den staten
sådana fåttofta effektiva alltid konstruktiva viktig funktion. Närstrukturer intemen en--

frånlagstiftning alltför grundläggande identifikation, dessoch blir skild individens närnorm
bakgrund allvar. Förutsättningarna förblir avlägsen och oklar, den inte längretas samma

för minskar.samhällelig solidaritet, sig in i det bästa,sättaatt gemensamma
Överfört nivå sådan tilleuropeisk skulle utveckling riskera leda tillbakaatten en ny

demokratiema sin och, underancien régime. De etablerade nationella berövas reella makt
ånyohänvisning eller mindretill det nödvändiga, kommer kontinenten att regeras av en mer

från elit denupplyst, europeiserad elit, lösryckt fasta territoriella identiteter, har rättaen som
for rörelsefrihet dynamikutbildningen och de kontakterna dra den ochrätta att nytta av som

erbjuder. fortsätter flertalet i geografisktEU Samtidigt det leva och arbetastora att ett
områdebegränsat i identifiera gemenskaper.och huvudsak sig med lokala och nationella

Är någradet möjligt överföra nationella demokratins förtjänster uniondenatt av en
språkgrupperterritoriellt och etniska kulturellalapptäcke bundna ochär ettsom av

identiteter folkstyre fungera med övergripande folklig gemenskapKan endastett en svag
Frågorna förblir Varken historien eller andra samtida statsbildningar särskiltöppna. ger

såpåmycket ledning i detta unika projekt. Med tanke de nationella erfarenheterna vittäratt
skilda talar emellertid mycket för det möjliga, liksom hela tiden sedan begynnelsenatt nu
efter framskrider flera hastigheter.andra världskriget, begränsar sig till Europa iett som

33 Nationality, i Nationalism. and York 1965,Acton, KohnH, Its Meaning History, Van Nostrand:New s
121-125.

2 15-1350
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Abstract
In the economic analysis of potential of into thethe integration East European countries

Union simplistic one-dimensional problem.European take approach thecannot toone a
The of different economicEuropean Union in numbermust ensure convergency a
dimensions. One of fundamental ofthe dimensions the analysis relative trade
dependence free ofand thus dependence trade with the member countries theupon

preferredEuropean Union. From this standpoint smaller countries would be as new
economicmembers. Another primary factor of importance the capacity for

itselfdevelopment, i.e. capacity of EU and towardsto partner to restructuregrow a aas
modern market economy.

A primary and condition for achieving growth and restructuring thenecessary
capacity invest in infrastructure and production capacity. this thereInto respectnew

differences between different countries. of theEast European Partgreatare
restructuring problem has do with the share of agriculture in employment andto
production. this there differences. Some countries, Estonia andIn respect greatare e.g.
the Czech Republic close the of the Union and OECD,European thetoare average
while others like Ukraine and Poland have large share of agriculture in thea very
economy.

Although the Union large entity composed of member thatEuropean statesa
have less close potential relations with of the neighboring countries. Onemore or some
example Estonia with its close relations Finland and Sweden in of languageto terms
similarity distance, and the Czech Republic with its affinity Austria andtransport toor
Germany in these and other cultural respects.

of andBased these considerations well closer scrutiny of tradepatternson as as a
scientific economiccollaboration and issues related capacity solve problems ofto to
policy in cooperation with followingthe European Union, I have thetocome
conclusion potentials for association of inabout the EU East Europeanto states terms
of rank order of association potential:a

I The Czech Republic, Estonia, Slovakia
Slovenia, LatviaHungary,

IH Poland, Lithuania, Bulgaria
IV Other East European countries
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Ekonomisk
integration Ost-av

och Västeuropa

Åke AnderssonE

Östeuropa årende första fem omställningav-
Östeuropas årländer fore 1990 samtliga integrerade i ekonomisktett systemvar

byråkratiskuppbyggt reglering tvåenligt principer:
centralt bestämd arbetsdelning och0
hierarkisk administration produktion och handel.av

Arbetsdelningen föremål mångaför kontroverser foredecenniernaövervar
Sovjetunionens och det östliga planeringssystemets sammanbrott. Ett exempel är
Rumäniens tidiga bli region helt koncentrerades försörjning medvägran att en som

fåtal jordbruksprodukter.ett
Eftersom prissystemet för efterfråganhelt spel informationsatt systemvar ur som om

och marginalkostnader för olika produkter fanns inga mekanismer for automatisk
förändring specialisering produktionen eller omläggning handeln.av av av
Kombinationen femåriga planer och rigid hierarkiskt organiserad byråkrati för attav en

genomförandet långsamkom leda till mycket strukturomvandling.styra att en
I teknologiskt avseende de marxistiskt utbildade ekonomema ingenjöremaochvar

stordriftens måsteövertygade oavvisliga fördelar. Därför alltid etableringom av
produktion ske uppbyggnaden industriella kombinat Bratsk-stora typengenom av av
Ilimsk eller kombinationer livsmedelsindustri stoijordbruk, agro-industriellaoch kav s
produktionskomplex. Dessa anläggningar blev självfallet beroende deytterst attav

sårbaraglesa och kunde fungera.transportnäten
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så pågående småskaligafor marknadsekonomin typiska ständigt nyetableringenDen
med konkursfrekvens hade inget i det sovjetiska imperietshög utrymme

Östeuropaplaneringssystem. kom samtliga länder i hamna iDärmed extremtatt en
besvärlig omställningssituation vid inledningen 1990-talet. l Baltikum, Polen,av
Tjeckoslovakien, Bulgarien fanns antal mycket teknisktUngern och ett stort stora,
föråldrade föråldradeanläggningar inställda i enlighet medleveranser av varor
långsiktiga till fasta kunder. Visserligen hade under decennierleveransavtal ett par
företagen bristerna planeringen ellersig hantera i upprättaatt attvant genom mer
mindre bytesekonomi för nödtorftigt klara demarknader baserade attsvarta

planmålen. marknadsekonomiska experiment naturligtvisuppställda Men dessa gav
omvärld fningen rimlig förberedelse för öppning dessa ekonomier motav en aven

konkurrens mellan producenter.
också katastrofal de förstaSituationen blev for dessa länders industri undernärmast

åren 1990-talet.av
Följande tabell illustrerar den beräknade industriella produktionsutvecklingen, mätt

månader. år uppgifter forprocentuell förändring tolv För 1995över senastsom ges
tolvmånadersperiod bakåt Sifferuppgiften fortillgängliga i tiden. 8 tillväxtprocents

sålunda tolvmånadersperiodenSlovakien till 1995 1994 1995.mars marsmars avser -

Östeuropa 1992-1995. ProcentuellTabell Industriproduktionens utveckling i
månader.förändring under 12

1992 1993 1994 1995 Mars,
maapril,

-16 +2 +4 MajBulgarien -7
MajSlovenien -13 -3 +6 +2

April-8 +2 +2Tjeckien -5
Slovakien -15 -10 +7 +8 Mars

April-9 +4 +9 +4Ungern
+6 +8 AprilPolen +4 +15

MajLitauen -29 -35 -32 +9
-35 -9 AprilLettland -38 -14

Ma-35 -5 -2 +1 1Estland

Källor: OECD,1995, Short indicators,economic Paristerm
uppskattningarEgnagrova

hårdasteTabellen visar tämligen entydigt de länder stod under den regleringenatt som
svårastefrån Litauen, Lettland och Estland har deMoskva mött

sårekonstruktionsproblemen för sin industri. heller inte konstigt. EstlandDet är var
exempelvis inplanerat producera skifferolja, konstgödning och framställa enklaatt att

tvåFortfarande vid inledningen 1990-talet gickoch änträvaror merapappersmassa. av
tredjedelar Ukraina. Polen med sin relativttill Ryssland och sett storaexportenav
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privata sektor inom jordbruket och sin självständiga relation till Sovjetunionenmera
hade under hela omställningsperioden 1992 1995 industriell produktion.växandeen-

ocksåSituationen betydligt for Tjeckien och SlovakienUngern, änvar gynnsammare
för påde baltiska Framför allt Estland tycks in ivägstaterna. nu vara en gynnsam
industriell åren svårautvecklingsfas efter de inledande omställningsproblem.av

Den ekonomiska utvecklingens problem
uppnåsEkonomisk utveckling, d ekonomisk tillväxt strukturomvandling, kanunderv s

på flera olika sätt:
hög andel bruttonationalprodukten till kapitalbildningavsättsattgenom en av

investeringar och sparande,genom
bästa möjliga lösningar snabbt in iteknologiska hämtas in och sättsattgenom

föråldradeproduktionen, samtidigt ineffektiva anläggningar avvecklas,ochsom
områdennyetablering företag inomoch utbyggnad där marknadensgenom av

efterfrågan i snabb expansion,är
långlivat,investeringar for infrastruktur kapital in därkollektivt sättsattgenom

systempåverkandedet finns produktionshämrnande flaskhalsar kritiskaeller länkar,
utbildning, framför allt i teknik och management.genom

Helt avgörande för tillväxten investera. avseendetberedskapen och I det härär att spara
visar de olika östeuropeiska skillnader 1990-talets forstaländerna betydande under
halva, vilket illustreras följande tabell.av

ÖsteuropaTabell Investeringsandel i BNPi 1991-1994.procent av
Investeringskvot

1991 1992 1993 1994 Genomsnitt
Bulgarien 18 16 10 1412
Slovenien 19 19 19.. . .Tjeckien 23 29 27 27 27
Slovakien 28 32 28 24 28

21Ungern 21 20 19 22
Polen 20 16 1817 . .Litauen 20 2422 29 24
Lettland 6 14 1011
Estland 20 2221 24

Källa: OECD, tabellse

I tabell 2 investeringskvoten i realkapital tillinvesteringar i fast ochtenneranges av
rörliga eftersom fastprisberäkningar i fall.priser, bara existerar begränsat antalett

genomgåendeTabellen haftvisar Tjeckien och Slovakien de starkasteatt
benägenhetema Situationenoch investera i realkapital. direktäratt nyttspara
bekymmersam for deli Bulgarien och Lettland, trenden positiv Lettlandsäven ärom
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ocksåförefaller direktför Bulgariens del. Polens situationoch starkt negativ
i Polenjämförelsevis utvecklingen produktionenbekymmersam. Den avgynnsamma

gång kallas förexempel i brittisk tillväxtlitteratur brukadekanske detär ett som en
effektivttillväxt beror snabbt ochbastard golden age, d meravs en som

så småningom måste flaskhalsproblem,överkapacitet, hamna iutnyttjande av men som
vilja anläggningar för produktion ochberoende bristande byggaatt ut nynya

också flesta andrainfrastruktur. förefaller sannolikt Polen bättre deDet änatt
tillförsel teknologi.östeuropeiska länder utnyttjat av ny
långsiktigför västeuropeiska nationellaI villkor konvergens mottermer av

deproduktivitetsnivåer förefaller första Tjeckien och i andra hand Slovakien hai hand
tidigare tycks trendenförutsättningarna bland mellaneuropeiska, Istörsta öststater. norr

försärskilt Estlands del.vara gynnsam

Jordbrukets roll

jordbruket dominerande idelar det gamla SovjetunionenI stora varav
fortfarandeTadzjikistan Turkmenistan harproduktionssystemet. Republiker ochsom

Ävensysselsättningen i jordbruk.vid mitten 1990-talet cirka 45 procent avav
så genomsnittliga förRyssland har jordbrukarandel dubbelt hög denärsom somen
Östeuropa,OECD-området. vilket visas tabellSituationen delvis annorlunda iär av

Prøcentuell andel arbetskraften jordbrukTabell i samtav
Östeuropa årbefolkningsandel städer 1994i i

Jordbruksandel Stadsandel
70Bulgarien 17

Slovenien 12 62
6 65Tjeckien
8 58Slovakien
7 64Ungern

25 64Polen
22Litauen 71
20 72Lettland
8 73Estland

OECD-genomsnitt 7

Källa: OECDop.cit.

västligasysselsatta i jordbruk i deDen genomsnittliga andelen, ärsom
något värden för de västeuropeiskamarknadsekonomiema sju med lägreär procent,

iTjeckien, Slovakien, och Estland de enda ländernamarknadsekonomiema. Ungern är
Östeuropa till utvecklade marknadsekonomiemasi rimlig grad ansluter sig desom

frånavviker drastiskt modernanormala andelar. Polen, Litauen och Lettland
ligger dessa ländersmarknadsekonorniers jordbruksandelar. I själva verket tre
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jordbruksandelar nivå Ukrainas och Vitrysslands, vilket självfallet ärsamma som en
reflex deras roll i det gamla sovjetiska handelssystemet.av

Länders storlek och beroende handelav

Beroendet omvärlden handel med och tjänster varierar systematisktav genom varor
med ländernas storlek och centralitet. Länder Belgien, Luxemburg, Nederländernasom
och Schweiz små iär tillgångoch arbetskrafttermer naturresursersom ärav
beroende import från omvärlden, balanseras motsvarande exportinkomster.av som av
Import- och exportberoendet förstärks låga och andratransport-av
transaktionskostnader, vilket i särskilt hög grad präglar Belgien och Nederländerna.
Följande tabell några exempel beroendet import och tjänster iger av av varor
förhållande till bruttonationalprodukten vid två olika tidsperioder. Tabellen bara ettger
fåtal typiska exempel.

Tabell Import tjänster och förhållandei till BNPav varor
1960 1990 93-

Luxemburg 73 85procent procent
Belgien 39 68procent procent
Irland 36 53procent procent
Nederländerna 44 48procent procent
Sverige 23 28procent procent
Norge 43 36procent procent
Finland 23 25procent procent
Genomsnitt för
små OECD-länder 23 29procent procent

USA 4 llprocent procent
Japan 10 8procent procent
Genomsnitt för sju

OECD-länderstora 10 15procent procent
Källa: OECD,1980-1995,NationalAccountStatistics

Dels visar tabellen små och centralt belägna länder haratt mycket högtett
importberoende i förhållande till och avsides belägna ekonomierstora densom
amerikanska eller japanska. Tabellen visar emellertid också beroendetatt av
utrikeshandel ungefär likaväxer snabbt i små och OECD-länder i samband medstora
den ständigt växande mängden och tjänster, tillåter allt längreav nya varor som en
gående specialisering produktionen och sysselsättningen. För USAs del harav
utvecklingen sedan 1960-talet inneburit trefaldigadnärmast importdelen av
bruttonationalprodukten medan Belgiens importberoende stigit med trettionära
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importandel medsinsmå OECD-ländema ökatGenomsnittligt har deprocentenheter.
för dekanimportberoendettillväxtprocentenheter, vilketfem noterasär somsamma av

OECD-ländema.sju stora
internationellt samarbetesmå ekonomierimportberoendet i görDet genomstora

självklartdärför tämligenmindre länder. Detför dessa ärsärskilt angelägetfrihandel
ibörjansinfrihandelintegrationssträvandena och kraveneuropeiskade togatt

också klartslut. Detvid 1940-talets äroch Luxemburg attNederländernaBelgien,
hållningavvaktandeFinland intagitochSverige, Norge motländer en mersom

periferaioch sinsinabakgrund transportsystemetnaturresurser merastoraav
lokalisering.

del,östeuropeiska ländernasförstabiliserats desjälvfallet inteImportberoendet har
tabellvilket illustreras av

Östeuropa procentförhållande till BNPitilloch tjänsterTabell Import varorav
1991 1994-

Genomsnitt1993 199419921991
444053 4539Bulgarien
5449 58Slovenien . .. . 545356 5551Tjeckien
676680 7349Slovakien
3332 3334Ungern
2322 2225Polen . . 516423 9421Litauen
5226 73 57Lettland
527327 55Estland
475734 49genomsnittOvägt

NationalKälla: OECD,1995, Accounts

östeuropeiska ländernasolikainstabilitet i debetydandedelsTabellen visar en
Östeuropasmångaiimportberoendetmycket högadels detimpoitberoende och av

de baltiskaTjeckien, SlovenienSlovakien,då framför allt iländer och staterna.samt
ochenergitillgångarsmåockså iländerDet är naturresurser,är termer avsom

beroendestarktmarknadssituation bör förblidärför i normalarbetskraft och avensom
1990-taletsförnivåer konstateraskunnathögresannoliktomvärlden, änännu som

exportberoendeimport- ellersiktbör längrehälft. baltiskaförsta De ettstaterna
nivåerhamnarbruttonationalprodukt, dtvå derasöverstiger tredjedelar svavsom

särskilt undermarknadsekonomiema,västeuropeiskade minstamotsvararsom
derasorienterashandelninternationellarelationer i denförutsättning deras motatt

detdel innebärSlovakiensTjeckiens ochSloveniens,grannländer i Förväst.större en
Österrike deloch EstlandsLettlandsTyskland. Förochorienteringallt starkare mot

då särskiltochgrannländemanordiskaorientering destärktinnebär det alltmera moten
svårare förutsebetydligtlångsiktiga orienteringSverige. Litauens ärFinland och att



41

handelns allmännainternationelladenanalysbetydligtoch kräver avnoggrannareen
förklaring.ochuppbyggnad

integrationekonomiskochhandelFördelar av

förutsättningar:integration byggerekonomiskFördelar handel och treav
ochproduktionsfaktorertillgångarfrågaiolikheterkompletterande om0

kunnande och
och transaktioneröverenskommelserekonomiskalikheter underlättar samt0 som

geografisk närhet.0
efterkrigstiden.den tidigastålgemenskapen slöts underEuropeiska kol- ochAvtalet om

föremål förvaritfördelarintegrationensfrågan ekonomiskadenAllt sedan hardess om
analysernaoch empiriskateoretiskapolitisk debatt. Deintensivteoretisk analys och

ochundertecknasskulleRom-traktaten1950-talet,omfattande underblev särskilt när
frågancentraladäribland Sverige. Denländer,alternativ för delblevEFTA varett en

tjänster ochmed ochfria handelnför denolika regleringaravlägsnandet varoravom
deltagandeentydig fördel för debli tillarbetsmarknaden skulle kommaden fria att

analyser dedå gjordei allmänhetolika regioner. Detländerna och deras avvarman
efterföre ochjämviktutfallen i allmänteoretiskaförhållandena och defaktiska

arbetskraftenskapitalets ochtjänstemas,förolika hindrenborttagande de varomas,av
förutsättninguppnås underintegration bara kandå fullständigrörlighet. Man antog att

linjer ocholikakorn följaDebattensådana fullständigt elimineras.hinderalla treattatt
teori.statiskuppbyggdi allmänhetvar

struktur.marknadernasfrågan inverkangälldeanalytiska linjenDen första om
frånsmåså och isoleradedå många europeiska länderUtgångspunkten att varvar

måsteförhållandendei närhetenkunde kommade inteomvärlden varasomatt av
frihandel skullekonkurrens. Utanfri ellertalauppfyllda för ska kunnaatt renomman

i realitetenmånga produkter i Europamedföradå stordriftsfördelarproduktionens att
måste nödvändigtvismonopolställning. Detfå eller regionalnationellskulle komma att

till lägreoch därmedproduktionskapacitetendåligt utnyttjandealltförleda till av
ochojämlikhetbetydamonopolvinsterskullelevnadsstandard. Dessutom stor en

incitamenten tillkomma dämpaockså längre siktskulleskyddad produktion att
integrationenDärför skulleproduktivitetsförbättringar.teknik ochinförande avnyav

bli medelbegränsades kommahandelshindrenefter attmarknaderna det ettattatt
i sinskulleömsesidig konkurrens. Dettillstordriftsfördelarmedtvinga verksamheter

delmarknader.många Europasmonopoliseringenkomma brytatur att av
utnyttja olikafördelarnapotentiellalinjen gick deanalytiskaDen andra attmot av

specialisering skulleökadMedspecialiseringsfördelar.regionerseuropeiska man
utnyttjandetförbättradeproduktivitetstegradvinnapotentiellt kunna attgenom manen

komparativastatiskautnyttjandebättrekomparativa fördelar. Ettolika regioners avav
produkter därdeproduktionspecialiserar sigregionfördelar varjeinnebär att av

andraallaöverlägsenregioninnebär ärproduktiv. Detregionen är attmest somensom
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regioner i produktion alla tänkbara produkter ändå kan vinna fördelarav att
specialisera påsig de produkter där relativt ellerövertaget komparativtär sett som

Om alla regionerstörst. söker sig sådan specialisering i enlighet sinamedmot en
komparativa produktivitetsövenag kommer det totala produktionsresultatet att
maximeras. Den ökade specialiseringens konsekvens blir därför ökatett
handelsberoende, ska kunna förverkliga lika balanseratettom man
förbrukningsmönster fallet regional specialisering. En produktion iutansom vore
överensstämmelse med komparativa fördelar leder följaktligen till produktionstörre av

såvidaalla givna, ökad specialisering medförär varje regionvaror, resurserna attmen
får ensidig sysselsättningsstruktur. För kunna utnyttja deen mera att stora
produktivitetsvinstema måste därför mängd produkterstörre utbytas handelen genom
med andra regioner. Välfärdsförbättring i samband med ökad specialisering förutsätter
därför omfattande handel med andra högt specialiserade regioner.en mera

Den tredje argumentationslinjen behandlade fördelarna i form utjämnadav mera
fördelning realinkomstemai anslutning till stigande handel. Den svenske ekonomenav
Bertil Ohlin 1933 hävdade med kraft utvidgningen handel sänktastor att av genom
tullsatser, lägre omkostnader för och begränsning kvantitativa hinder förtransporter av
handel måstesikt komma innebära tendens till utjämning lönesatser foratt en av

arbete och andra ersättningar för likartade produktionsfaktorer. Orsakentypsamma av
den indirekta omflyttning uppstårär regioner med relativtnär mycketsettsom

arbetskraft kan specialisera sig produktionen arbetsintensiva produkter, vilka iav
sin bytes produkter med relativt litet innehåll arbete innehålltur ochmot sett stortav av
materiellt och icke-materiellt kapital. På så utökas tillförseln kapital densätt iav
kapitalfattiga regionen och minskas i den kapitalrika, samtidigt som
arbetskraftsutbudet indirekt stiger i regioner påmed brist arbetskraft och faller i
regioner med arbetskraftsöverskott. Det kommer i allmänhet innebära begränsningaratt

takten i löneutvecklingen i höglöneregioner och i månmotsvarande stegring av
lönesatsema i regioner med riklig tillgång arbetskraft. Vid sidan ökad välfärdav

konsekvens integration marknaderna skulle ocksådärmed uppnåsom en av av man en
jämn fördelning avkastningen på arbete och kapital.mera av

Även kan finna enskilda analytiska särfall och empiriska motexempel harom man
utvecklingen, exempelvis i USA, under hela efterkrigstiden visat den förbättradeatt
integrationen marknader ökad specialisering och handel lett tillav genom
begränsningar regionala monopol, allmänt höjd produktivitet och jämnaresettav en
fördelning realinkomstema. Det i kombination analyserär slag ochav antyttav av ovan
empiriska observationer frånhämtade Nordamerika för ekonomiskargumentensom
integration i Europa har vunnit i styrka under hela efterkrigstiden.nästan

ocksåDet har emellertid funnits perioder, åren,under de fem då tvivlensenastesom
den ekonomiska integrationens fördelar tillvuxit. Särskilt under

konjunktumedgångar har för branscher, regioner och till och med helarepresentanter
nationer för begränsningar import och stimulansargumenterar export.av av
Huvudargumentet dåhar varit exportbefrämjande åtgärder och samtidigatt
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importbegränsning tullsatser och andra handelshinder skulle bättrehöga gegenom
någotmöjligheter arbetslösheten. Uttryckt brutalt kanbekämpa sättatt ett mera

konjunktumedgångarpolitiken nationellt inriktas arbetslöshet.under att exportera
såStrategin har emellertid logiskt problem till vida den inte kan användasett att

konjunkturnedgång dåsamtidigt Om alla och begränsaralla länder. drabbasav av en
importen stimulerar minskas de sammanlagda exportmöjlighetema. 1930-och exporten

nedåtgåendetalets depressionsperiod handfasta exempel handelsspiral, somger en
på sådanafick sin drivkraft flesta försökte sig med metoderde länderatt attav

sina arbetslöshetsproblem.exponera
Ett ekonomisk integration, ökad specialisering och alltmeraannat argument mot

omfattande regioner dynamisk specialiseringhandel mellan egentligen karaktär.är av
fåtalmedför till branscher ochnödvändigtvis koncentration produkter,ettav resurser

efterfråganyrkesgrenar. förändradDärmed stiger riskexponeringen i samband med och
små liten region ellerteknologi. Detta problem i regioner och länder. Enär störst ettny

långt uppnålitet för måste villland vilket specialisering nödvändigtvis drivas om man
ordentligt specialiseringsvinstemahöjd produktivitet blir tvingat använda delatt en av
för långsiktig regioner, iinvestera i förbättrad stabilitet. Stora termeratt av
arbetskraftsresurser, kapitaltillgångar mångsidiga bättreeller kannaturresurser,

Ävenundvika specialisering ihamna i denna problematik. har optimalatt man enom
mångafördelar miljoneröverensstämmelse med komparativa har region meden

uppnåreseavstånd robust ekonomiskanställda inom rimliga möjligheterstora att en
fördelar eller tvingas tillstruktur behöva avkall specialiseringensutan attatt ge

investeringar regional stabilitet.stora
Öst-Ser perspektiv finns det onekligenoch Västeuropa i dessa storaman

Östeuropapotentiella fördelar ekonomiska integrationen.underlätta den ärattav
genomgående helt uppsättning produktionsfaktorer vadpräglat än somav en annan av
kommit utvecklas i Ser Sverige och Finland i jämförelseVästeuropa.att man en

två tillgång ackumulerademed Baltikum har dessa länder utomordentligt goden
forsknings- kommersiellt välutbildadoch utvecklingsresultat och teknologiskt ochen
arbetskraft, anläggningar för produktionkan utnyttjas i teknologiskt avancerade avsom

och kvalificerade tjänster. har enklare arbetskraft utomordentligt högtDäremot ettvaror
löneläge. Situationen omvända i Baltikum. Adekvat teknologiskt ochdenär

tillgångkvaliñkationsnivåkommersiellt utbildad arbetskraft hög knapp och harär
till få välutrustade produktionsanläggningar samtidigt knapphetsprisetsom
jämförelsevis utbildad arbetskraft for enklare uppgifter mycket god. Relativtär sett

sålunda vinnas påtalar de komparativa fördelarnas teori för mycket skulle attatt
Sverige kvalificeradeoch Finland skulle renodla sin produktion i riktning mycketmot
produkter och produktionssystem samtidigt Baltikum renodlar sin produktion motsom
framställning icke-materielltprodukter ställer litet krav materiellt ochav som
kapital.

Situationen snarlik i Centraleuropa. Länder Tjeckien, Slovakien, Ungern ochär som
Slovenien industriella ochfinns i omedelbar närhet till utomordentligt avancerade



postindustriella regioner och skulle i enlighet de komparativa fördelarnas teorimed
specialiseras arbetsintensiv produktion komponenter olika halvfabrikatochmera av
för den kvalificerade tyska, österrikiska och schweiziska industrin och
serviceproduktionen.

Dynamiska fördelarkomparativa

Under de decennierna har diskussionen komparativa fördelar och derassenaste om
utnyttjande med förklaring specialisering kommit fördjupashandel att motav av
alltmera dynamiska formuleringar. Tinbergen första formuleraJan kanske den attvar

rådandevarje nation eller region inte bara passivt utnyttjar sina för stundenatttesen
komparativa fördelar sina strategiska väljer sina framtidabeslutävenutan genom
komparativa fördelar och därmed sin specialisering omfattningen inriktningenochsamt

sin framtida handel med omvärlden. Valet fördelarkomparativa blir därmed ettav av
dynamiskt problem, har utvecklingen infrastrukturmed ochgöraatt annatsom av
realkapital och utbyggnaden kunskaper utbildning, forskning och utveckling.av genom

Redan 1960-talet föreslog de amerikanska ekonomema Gruber och Vernon att
långsiktigaden utvecklingen näringslivet ioch dess specialisering bör analyserasav

produktcykler, där drivkraften forskning byggd utvecklingoch denärtenner av av
produkter. I enlighet med teori konkurrensen investeringar idenna dynamisk ochärnya

forskning försprång, gåroch utveckling verksamheterna emellertid förloradeger som
stårmed tiden. Teorin innebär regioner och nationer med forskningskapacitetatt stor

för kreativiteten På såoch innovationen produkter. blir specialiseringderassättav nya
drivande i strukturomvandlingen. En nations produktcykel kan indelas i faser:sex
1 Forsknings- nivånoch utvecklingskapaciteten och arbetskraftens kunskaper och

kompetens, det regiongäller hantera den produkten vilkennär avgöratt nya som
kan hand den inledande lokaliseringen produktion.ta om av ny

från så2 Omlokalisering de forsknings- och utvecklingsregionema utlöses, närstora
småningom rutiniserbar teknologi utvecklas och därmed möjlighet tillen mera
storskalig produktion. fas regioner tillgångI denna och nationer med godgynnas
till maskin- och anläggningskapital.

uppnår3 När produkten teknologisk utmognad och produktionen kan utföras i stor
skala minskar investeringarna i kunskap, medan investeringar i maskiner ochny
marknadsföring tillväxer.

från4 Om utflyttning produktion högutvecklade till mindre utvecklade regionerav
och länder sker i hastigt bromsas ofta specialiseringen politiska,ett tempo av

skyddsåtgärder.protektionistiska
5 Produkter kräver ständig tillförsel produktionsservicekunskap, utveckladsom av

och starkt kontaktberoende verksamhet tenderar kvar iatt stannaannan
högutvecklade regioner nationer,och alla andra faktorer skulle talaäven emotom
det.
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överföres i högtverksamhetermiljöbelastande tempostarktArbetsintensiv och6
nationer.regioner ochlågutveckladefrån högutvecklade tilldärefter

duglighet harempiriskaTeorinsfiguriolika faser illustrerasProduktcykelns
hållfast.tämligendå visat sigfrån har1970-talet ochOECD-statistiktestats

egenskaperproduktionsprocessemellerefter produktensFigur Produktcykeln

PRODUKTIONS-ELLERPRODUKTENSEFTERPRODUKTCYKELN
EGENSKAPERPROCESSENS

förändringSpecialiseringensForskning och
utvecklinprodugkterav specialiseringFallandeväxandeellerStabil
nya utveckladehögtspecialisering i högt i

utvecklade regionerregioner

h fokaKun r
specialiserings- komplexamedProdukter smdmspmessa
nivå i Inputs. för

Kontaktkravandeuutvecklade produktermogna
produktionsprocesser.region

r
lokaltNatnnesursintcnsiva,Hög

h::ns;::ls-s.lr}’egionm-ddBodum mflj6bhsmd°specialisering processgenom Arbetsmtensivaprocesserjag;nivå i indusmpouüskoch utmognadcåbulilgbglâklförutvecklade pmekfionism
rpmrggig ggr

ochikunskapsbaser västSkilda öst

ochforsknings-industriellvetenskaplig ochProduktcykelteorin ger
detDärför finnsutvecklingen.ekonomiskai denhuvudrollenutvecklingsverksamhet

Öst- ochivetenskapssamhällenaomfattningennågot granskaanledning att av
komparativasnabb tillväxtdärmed möjligheternaochVästeuropa att av nyaense

vetenskapligaDenochhandel mellanvillkor för väst.östdärmedfördelar och nya
Östeuropa globaltjämförandeidelarnivå förnationell belysasnivån ettkan av

artiklarantalproduktionen ivetenskapligadentabellerFöljandeperspektiv. anger
inriktningmedtidskrifterkvalitetskontrollerade motochi välkändapublicerade
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naturvetenskap, medicin, ingenjörsvetenskap och liknande kvantitativt orienterade
vetenskapliga områden.

Tabell Världens trettio länderstörsta i vetenskapligmätt produktion

Vetenskaplig produktion miljon invånare I 988 till 1990, antalimättper
publicerade artiklar

ÖsterrikeIsrael 2545 1677
Schweiz 4159 Japan l 150
Sverige 3873 Italien 972
Kanada 3450 Ungern 896
Storbritannien 3099 Tjeckoslovakien 869
Danmark 3078 Spanien 774
USA 2934 Polen 487
Nya Zeeland 2745 Sovjetunionen 416
Nederländerna 2741 Taiwan 392
Finland 2556 Sydafrika 340
Australien 2485 Jugoslavien 277
Norge 2241 Argentina 207
Belgien 1948 Brasilien 71
Frankrike 19 l 3 Indien 55
Tyskland 1860 Kina 19

Totalt 395

Källa: Beräkningar Olle Persson,INFORSK.Umeåuniversitetav

ÖsterrikeTabellen visar har sådrygt dubbelt vetenskaplig produktivitet,att mättstor
Österrikesdetta speciella Ungern och Tjeckoslovakien,sätt, ligger isom som

omedelbara närhet. Samma relation kan mellan Tysklandmätas ochupp
Tjeckoslovakien. Tyskand emellertid i förhållande tillär Polen ungefär fyra gånger så

Östeuropaproduktivt. Tämligen genomgående gäller regeln befinner frågasig iatt om
vetenskaplig produktivitet nivå Spanien eller Taiwan. finnsDetsamma som

Östeuropaemellertid helt avgörande skillnad mellan och den utveckladeen resten av
världen. Huvuddelen artiklarna orienteradeär basal vetenskap sådanellermotav
ingenjörsvetenskap, någonknappast har omedelbar användning bas försom som
industriell forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Även Östeuropaifråga den totala produktionsnivån hamnar huvuddelen påom av en
tämligen låg nivå. Till och med det till befolkningen mycket Polen harstora en
vetenskaplig produktion under den angivna perioden och jämt överträffarnättsom
Danmarks, vilket illustreras följande tabell.av



1988 till 1990Vetenskaplig produktionTabell

Antal artiklar

20407Israel729997USA
19351Belgien17731 1Storbritannien
18438Polen146241Tyskland
15798Danmark141595Japan
13592Tjeckoslovakien119041Sovjetunionen

Österrike 12780107489Frankrike
12687Finland90471Kanada
11736Sydafrika55935Italien
10501Brasilien44365Indien
947541776 NorgeAustralien
947340665 UngernNederländerna
9092Zeeland32894 NyaSverige
7164Taiwan30057Spanien
6607Argentina2765 1Schweiz
6572Jugoslavien21609Kina

Index, tabellCitationKälla: Science se

regionalBaltikum krävssituationen ijämförbart belysaFör sättatt ett en
tabell.gjorts i följandematerial, vilketuppdelning sammaav



ÖstersjönTabell Rangordning regioner efter produktionruntav av
vetenskapligaartiklar I 988 till 1991‘

StockholmUppsala 22 731
St Petersburg 78015
Köpenhamn 13 788

4. Berlin 13 126
Helsingfors 10 051
Lund 9 361
Warszawa 8 025
Göteborg 7 328
Hamburg 7 031

10. Oslo 6 616
Århus11. 4 439

12. Kiel 3 537
13. Wroclaw 3 187

Umeå14. 3 072
Åbo15. 2 992

16. Bergen 2 695
17. Linköping 2 430
18. Krakow 2 398
19. Trondheim 1 965
21. Odense 1 774
22. Kuopio 1593
23. Gdansk l 182
24. Riga 1 180
25. Tromsö 1 078
26. Lübeck 1 057
27. Bremen 0351
28. Vilnius 976
29. Roskilde 93 1-
30. Tartu 708
31. Jyväskylä 645
32. Torun 588
33. Szczecin 340
34. Kaliningrad 157

Källa: tabellse

Tabellen visar Warszawa vetenskaplig region drygt tredjedeläratt som en av
Stockholm-Uppsala-regionen och Riga, Vilnius nivåoch Tartu har storlek i meden
små högskolor Roskilde och Jyväskylä. jämförelse UmeåEn exempelvismed ellersom
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Åbo visar universitetet omfattning ungefär fjärdedeli Tartu bara haratt en om en av
dessa mindre, fullständigt utbyggda universitetsregioner.men

någotDen därför infrastrukturen idystra slutsatsen den vetenskapligaär att
Östeuropa i allmänhet alltför outvecklad kvantitativt eller till sin struktur förär att
kunna bilda för förändrad uppsättning fördelar.basen snabbt komparativaen

långsiktigaMycket vetenskapliga basenproblemen med den utvecklingen denav av
hårdahar östeuropeiska vetenskapliga den hierarkiskamed det arvet. Genomgöraatt

komorganisationen det vetenskapliga livet i Sovjetunionen och dess lydstaterav
möjligheten starktutveckla samarbete näraliggande västländerett attatt mot
begränsas. vetenskapliga livet underFöljande kartbild visar samspelsmönstret i det
1980-talet. vetenskapligaKartbilden baserad samarbetet vid författandeär av
artiklar under perioden 1981 till 1986.

Figur Internationell samarbetsprofil
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Källa: Luukkonen al 1992et

fmländske utnyttjat teknikDen forskaren Luukkonen och hans medarbetare har en som
innehållet tvåinnebär tillsammanfattar i mycket matris enbartatt storenman

dimensioner. Avståndet två samarbete och delsmellan länder visar dels deras inbördes
profilen nordiska har dels likartadhur likartad den vetenskapliga De länderna

inriktning samtidigtsin forskning med tämligen stark prioritering livsvetenskaperav
På lågSovjet ide samarbetar intensivt sinsemellan. visar bildensätt attsom samma

ömsesidigt Iösteuropeisk kluster likhet och starkt samarbete.centrum ettav av en
ekonometrisk sarnförfattade artiklarbearbetning samarbetet i mängdentermer gerav av
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också starkt belägg för vilka faktorer frekvensen vetenskapligt samarbete.avgörsom av
påverkarFöljande regressionsekvation visar olika faktorer frekvensenhur av

vetenskapligt samarbete mellan forskare i olika länder.

Antal samfiirfattade vetenskapliga artiklar

iStorlekj]12[Stor1ek-17exp
Tidsavstånd från-0,057 i till jexp
båda modersmål0,7 [Om ländernas engelska]ärexp
båda[Om länderna1,7 nordiska]ärexp
båda[Om0,3 länderna tillhör EG]exp
båda2,6 [Om länderna tillhör COMECON]exp

R2 0,87
t-värde storleksparameter 42

avståndsparametert-värde 10
t-värde engelska 5
t-värde nordisk 7
t-värde EU 2,2

COMECONt-värde 13
Ekvationen visar COMECON-effekten varit utomordentligt stark. Exp 2,6att

förhöjning gånger.samarbetet drygt Det innebär detmotsvarar tretton atten av om var
gånger så sannolikt forskarepolsk eller baltisk skulle samarbeta inom dettretton att en

sovjetiska forskarevetenskapliga med utanför, allt heltän ävensystemet annatom vore
jämförbart. kan naturligtvis inte förklarasDet med de östeuropeiskaänannat att

tvångsmässig bådeforskarna i direkt situation, säkert dämpade viljan attvar en som
frånsamarbeta och förändrade dess inriktning rationella sådantsamarbetsmönster mot

samarbete foga produktivt.som var
Det vetenskapliga samarbetet i full färd rekonstrueras. tidigareDenär attnu

Österrikeorienteringen Moskva och St Petersburg orientering ochersättsmot motenav
Tyskland for Tjeckiens,Ungerns, Slovakiens och Polens del medan de estniska och
lettiska universiteten Finlandomorienteras och Sverige.mot

Vår visar nivån måsteanalys den vetenskapliga expandera och dessatt
samarbetsmönster byggas i samtliga östeuropeiska länder för kunna bliattom en
rimlig bas för ekonomiskt betydelsefull industriell forskning sådanoch utveckling. En

någotrekonstruktion kommer säkert decennium och kommer därför knappastatt ta att
inom rimlig tid kunna leda till brott med den specialisering och utvecklingett av
handeln med Västeuropa rimlig med hänsyn till traditionellt tolkadeärsom
komparativa fördelar. Baltikums förstärkerFör del det slutsatsen dessa länderatt
framför allt kommer tjäna specialiseringutveckla sin näringslivet ochatt att av
handeln arbets- och naturresursintensiva produkter och särskildmedmot processer
specialisering halvfabrikatenklare och komponenter för den nordiska industrin. För
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Estlands del innebär det tämligen stark orientering underleveranser till svensktmoten
och finskt näringsliv.

Transaktionskostnademas betydelse för handeln och
integrationen
Transaktionskostnader uppståralla de kostnader i samband med upprättandeär som av
kontrakt, kreditgivning och handelsvaror. Transportkostnadema hartransport av en

avståndenutomordentligt sammankoppling med intemellan länderna. Men detnära är
bara avstånd.transportkostnader stigandemed Kännedom sedvänjor ochväxersom om
institutionella förhållanden också avstånd. Sådanabrukar med växande mentalaavta
avstånd har geografen Ulf Erlandsson för Nationalatlasen ochmätts avupp senare
bearbetats Gunnar Törnqvist. Det visar sig indexskala det mentalaärattav en

Österrikeavståndet såmellan Sverige och exempelvis fyrtio gångerdrygt stort som
gånger såmellan Sverige och Norge och Sverigedrygt mellan ochtre stort som

Finland. avståndet språkDet mentala tycks avstånd.bero skillnad i och geografiskt
ÖsterrikeSchweiz och enligt dessa ungefärundersökningar mentalaär samma

avstånd något avstånd,medan Tyskland mindre förenligtvilket bara medär är en
inverkan både språk reseavstånd.samtidig avståndenoch De allra mentalastörstaav

har Sverige till länder Argentina och Chile. Sannolikt därför det mentalaärsom
avståndet nivåmellan Estland och Finland längre sikt det mentalasamma som

Österrikeavståndet Påmellan Sverige och liggaNorge. torde mentaltsättsamma
mycket Slovenien, Slovakien, Tjeckien och samtidigtUngern. Tysklandnära är
sannolikt fråga avstånd.mycket Tjeckien i mentaltnära om

Till hinder for ocksådessa transaktioner bör lägga de institutionellarentman
frågaskillnaderna i konvertibilitet,valutors den ekonomiska lagstiftningens likheterom

och skillnader och formella avtal ekonomiskt samarbete. Dessaom
transaktionskostnader har liten eller ingen till transportavstånd påverkarrelation men
ändå möjligheterna till handel liknar transportkostnader.sättett som

Handel, storlek och transaktionskostnader statistisken-
analys
För betydelsen olika faktorers for faktiskabetydelse den handeln haratt testa av en
handelsmodell estimerats, i vilken mellan till funktionländer gjortsexporten par av en
av:

produktionskapacitet,exportlandets
inkomstnivå,importlandets

ländernas någottillhörighet i ekonomiskt block,gemensamma
ländernas språkgemenskap,
transportavståndet mellan länderna.



dettillförlitlig handelsstatistik ochBeräkningarna har gjorts för alla länder med rimligt
uppgårhandelsflöden 1100. Beräkningarna hartotala antalet observationer till drygtav

foråren så sammanbrottetgenomförts för 1988 och 1993 konsekvensernaatt av
någon mån förändratCOMECON-blocket i kunnat avspeglas i beteende.

årsföljande två ekvationer respektiveFör 1988 och 1993 har bestämts
tvärsnittsmaterial.
1988:
ln [Handeln mellan land i och land
-2,89 +

0,756 ln [Disponibla bruttoprodukten i land+
0,72 ln [Disponibla bruttoprodukten i land+

båda[O,52 länderna tillhör EG]+ om
båda språk][0,51 länderna har+ om samma
båda[0,50 länderna APEC-länder]är+ om
båda[0,59 länderna ASEAN-länder]är+ om
båda[0,69 länderna COMECON-länder]är+ om

[Avstånd-Q,38 mellan i och j];ln land land
R2 0,68; Antal observationer 1122

29,0t-värden: BDPjt
28,0BDPit

EG 9,0t
tspråk 10,2

APEC 7,1t
ASEAN 2,6t
COMECON 5,4t

tavstånd 11,1

1993:
[Handeln i landmellan land och

-2,89
0,77 [Disponibla bruttoprodukten i land+
0,82 [Disponibla bruttoprodukten i landln+

båda[0,25 länderna tillhör EG]+ om
båda språk][0,45 länderna har+ sammaom
båda[0,39 länderna APEC-länder]är+ om
båda[0,65 länderna ASEAN-länder]är+ om
båda[0,30 länderna COMECON-länder]är+ om

[Avståndfl,48 ln mellan land i och land
R 0,76
t-värden: BDPj 33,4t

36,3BDPEt
EG 4,9t
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tspråk 10,3i
6,4APECt
3,3ASEANt
2,2COMECONt
15,51avståndt

proportionelltmindretillväxervisar först och främst handelnBeräkningen än motatt
beroendeSmå 0rdländer med andraimportkapaciteten.respektive är avexport- mera

också tidigarevisa ivilket jag kunnattillgången handelsmöjlighetertill än ettstora,
mellanockså handelsutbytet blirEkvationema visar störreavsnitt denna attuppsats.av

ellerEG, APEC, ASEANnågot handelsblockentillhörländer avsompar av
COMECON.

signifikantfinns ingentidsperioden. Detockså inträffat förskjutningar underharDet
ochproduktions-efterfrågekapaciteten medan betydelsenskillnad i effekten avav

ocksåDetalltmera exportbenägna.tillvuxit. Stora länder har blivit ärexportkapaciteten
oförändradihaft minskande ellerhandelsblockenhelt klart de olika stort settatt en

minskat.drastisktCOMECON harpå orientering. Inverkaninverkan handelns av
bådatvå år ländernaländer 1988fördubblades flödena mellanFortfarande varom

frånsjunkitår COMECON-effektenfem hadeCOMECON. Redan eftermedlemmar av
också EGsförefallerdetförstärkning till 35 Men100 procent.procent omsom

årtvå 1988EG-ländermellanperioden. Flödenabetydelse försvagats under var
år 1993 fallit till 28Motsvarande värde hade68förstärkta med cirka procent.procent.

ASEAN-handeln visar baraden ömsesidigastabil prioriteringMycket hög och av
sighandel skullei denSydostasien. fördubblas väntaländema i Där stort sett man

geografisktBetydelsentvå samhörigheten i ASEAN.till följdmellan länder avav
femunder designifikantavstånd förstärkts statistisktländerna har sättmellan ett

vilket innebäravståndselasticiteten 0,38,åren 19881988 och 1993.mellan attvar -
38sjunka medavståndet tenderade handelnmed 100vid förlängning attprocenten av

avstånden mellanavståndselasticiteten förlängning0,48, dvs1993procent. avenvar -
reduktiondå 48-procentigförväntas leda tilltvå kundeländer med 100 procent aven

hållas ökadeförhållanden oförändrade. Denkundehandeln, alla andraom
troligenförklarasavståndskänsligheten förefalla överraskande,kan kanske attavmen

iinternationella handelnfor dentransportmedellastbilar blivit allt vanligarehar ett
mellan OECD-värde i handelnanslutning till den ständiga tillväxten varomasav

ton-kilometer vuxit.transportkostnadenländer. innebärDet att per

PontusforskmngsassistentdessaekvationerharochFramtagningen data gjortsestimenngen avavav
Åberg Umeåuniversitet.nationalekonomiskainstitutionen,vid
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Den europeiska handelns framtida struktur

De estimerade handelssambanden kan användas for bedöma den framtidaatt
potentiella integrationen mellan olika och västeuropeiska länder. Ekvationemaöst-
visar integrationen kommer bli särskilt betydelsefull för:att att

små länder de baltiska Tjeckien, Slovakien, Ungern och Slovenien,0 staterna,som
länder har betydande språklig gemenskap, d Estland och Finland, Tjeckien0 som v s

Österrike Österrike.och Tyskland respektive möjligen Slovenien ochsamt
Samspelet kommer dessutom bli särskilt småstarkt mellan länder medatt0
ömsesidiga transportavstånd mellan näringslivskoncentrationer, d i första handv s
Estland och Lettland med deras närhet till Helsingfors-regionen respektive
Mälardalen Prag-regionen med dess närhet till Wien och München ochsamt
Budapest med dess närhet till Wien-regionen.

Sammanfattning och slutsatser

Avsikten med denna klargöra hur den faktiskaär strukturen hos ochuppsats att
utvecklingen de östeuropeiska länderna förbereder eventuell integration med EU,av en

huvudsakligen omfattar fungerandeväl industriella eller postindustriellasom nu
nationer. genomgångI denna har jag avstått från behandling situationen iav
Vitryssland, Ryssland, Ukraina och Rumänien dessa länders uppenbara problemp g a

i vidgat EU. Avgörande för den ekonomiska prioriteringenpartners ettsom nya av nya
måstemedlemmar såvälbli statisk dynamisk dåkaraktär och omfatta antalettav som

förhållanden och samband:
Förmåga genomföra frånomvandlingen underordnad del den sovjetiskaatt0 av
planhushållningen till bli likvärdig i det europeiska och globalaatt parten
marknadsspelet.
Förmåga mobilisera investeringsresurser tillräckliga for åstadkommaatt0 att en
uthållig ekonomisk utvecklingstakt, överträffar tillväxttakten i desom
västeuropeiska länder, nåttredan betydligt högre produktivitets- ochsom
välståndsnivåer.
Möjlighet förmågaoch hantera avvecklingen överdimensionerad elleratt0 av en
improduktiv jordbrukssektor.
Förmåga stabilisera de interna prisnivåema och valutavärdena.att externa
Långsiktigt beroende utrikeshandel och fördel integration med EU-av av
marknaden och dess enskilda ekonomier.
Potential för vidgat nyttjande komparativa fördelar specialiserad0 av genom
produktion och utvidgad handel.
Möjlighet utveckla starka ömsesidiga ekonomiska grannrelationer.att0
Vetenskaplig nivå och samarbetskapacitet långsiktigbas for utveckling0 som av nya
komparativa fördelar och omvandling näringsstrukturen.av
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åtta utgångspunktDessa faktorer bildar för min utvärdering möjligav en
sådanprioriteringsordning vid valet anslutning medlemmar. Enav av nya

prioriteringsordning oavvislig nödvändighet, eftersom varje utvidgning EUär en av
innebär byråkratieller mindre omfattande störningar för ekonomi, och inreEUsmer
förhandlingsordning.

Förmåga frånklara transitionen. Sovjet-systemet till marknadsekonomin haratt
kraftfullt avnågrademonstrerats de östeuropeiska särskilt Tjeckien ochstaternaav -

från planhushållningUngern. Andra förefaller osäkra sin till marknadsekonomi.väg
sparförmåga beståndetNär det gäller investerings- och bas för upprustningsom av

modern maskinpark, anläggningar, materiell infrastruktur och annatav en nya
realkapital har vissa länder Tjeckien och Slovakien redan hög andelnu en- -
investeringar sin bmttoprodukt medan andra Bulgarien och Lettland visar enav - -
påfallande dålig förmåga mobilisera sparande eller vinster och därmed investeringaratt
irealkapital.

långsammaJordbrukets omvandling de ekonomiska problemenutgör störstaett av
för lågproduktivEU. Kvardröjande ineffektiv produktion och arbetskraft i lantbruks-
och livsmedelsproduktionen leder till krav fördelningspolitiskt motiveradestora

beståendesubventioner konsumentpriser. Genomsnittligt ligger andelenoch höga nu
sysselsättningen.jordbrukssysselsatta i OECD vid cirka den totala EU-procentsex av

på långsiktigt nivåer.ländema inställda lägre Flera de östeuropeiska ländernaär av -LettlandPolen, Litauen och har procentuella andelar sysselsatta i jordbruket görsom-
deras Några fåanslutning till EU problematisk, inte omöjlig. östeuropeiskaänom
länder utgångsläge ifrågahar redan jordbrukets relativa storlek inforgottett ennu om
potentiell anslutning till EU. Det gäller framför allt Tjeckien, Ungern, Slovakien och
Estland.

svåraflesta haftDe de östeuropeiska länderna har inflations- och valutaproblemav
transitionsår. åtgärdersina fem första fleraunder Genom drastiska har ländernaav nu

låga tvåsiffriga nivåer, långsiktigalyckats reducera inflationstakten till denmen
ocksåprisstabiliteten knappast Därmed deras valutastabilitet osäker.säkrad.ännuär är

Till de välstabiliserade Slovakienländerna hör framför allt Estland, Lettland, Tjeckien,
Slovenien.och Men dessa länder kan destabiliseras den ojämlikhet snabbtäven av som

kan tillväxa, strukturomvandling och tillväxt skulle accelerera.om
bästaDe medlemmarna i huvudsakligen ekonomiskt orienterad union deär mesten

handelsberoende. handelsbefrärnjandeFör dem anslutningen till unionär en en
såvidaförutsättning for fungerahög levnadsstandard, inte alternativet atten vore som

sådanasadelpunkt for handeln. Singaporeden globala Exempel sadelpunkter ären
någonoch Hongkong, knappast längre europeisk nation möjligen med undantagmen

Från utgångspunktNederländerna. medlemmar i väljas bland dedenna bör EUav nya
handelsberoende, småd de nationerna Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien,mest v s

Slovakien, Slovenien och knappast Polen och mindre Ryssland ellerUngern men
frågan någotUkraina. dynamiskt ekonomiskt perspektiv blir besvärligareI ett mera -
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data och statistisk sambandsanalys visar de nationerna relativt snabbt ökarstörreatt nu
sitt handelsberoende.

ekonomiskaDet viktigaste for integration vidgadeochargumentet
handelsmöjligheter har med möjligheten bättre utnyttja specialiseringensgöraatt att

stordriftens småoch fördelar. Detta för östeuropeiskadevägerargument tyngst
hållaländerna falli tvingas verksamheter för vilka allvarligade harannatsom uppe

komparativa stordriftensnackdelar och där fördelar kan leda till välfärdsreducerande
lokala monopol.

språkligStatistiska analyser visar och geografisk fornärhet spelar roll gradenatt stor
integration, sig det gäller intensiteten i handels-, ellertransport-av vare

forskningsrelationer. De nordiska ländernas intensiva samspel goda exempelger
Påutnyttjande grannskapets fördelar. fanns före kommunismensättav samma

Österrike,motsvarande starka grannskapsrelationer, framför allt mellan Ungern,
Tjeckoslovakien och Syd-tyskland. De sistnämnda grannskapsrelationema kommer
säkert snabbt utvecklas särskilt vidgas i riktningar.EU dessa I Europa äratt om norra-

framför såväl språkliga avståndsmässigadet allt Estland skäl kan utvecklasom av som
starka grannskapsrelationer framför allt till Finland.-

På längre sikt drivs framväxten komparativa fördelar vetenskapligav nya av
forskning, teknologisk utveckling och utbildning. Mycket dynamikdenna skerav

samarbete inom EU mellan likvärdiga vetenskapliga och teknologiskagenom
Östeuropaforskningsmiljöer. tidigare inordnat i hierarkisktett styrtvar

forskningssystem, vilket innebar lydstaterna underordnades Sovjets prioriteradeatt
miljöer i Moskva och Leningrad. Konsekvensen blev underdimensionerade
forskningsmiljöer småi de östeuropeiska har möjligheterDessastaterna. attnu
jämställd fot iintegreras de europeiska vetenskapliga och industriellastora
forskningsprojekten. Kunskapsflödet långkommer i huvudsak bli enkelriktat föratt en

framåt.tid
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tablå.sammanfattas iutvärdering kanMin en
Slove-Bulga-Slova- Ung-Tjeck-Litau- PolenLett-Est-
nienrienkienienlandland emen

1l1l1 lO 0Omvandlingsförmåga l

0 0l1O 1lInvesteringsfönnåga 0l

0 Ol10 10 0lJordbruksproblem

O 1011 10lstabilitet 1Ekonomisk

l0 l10 l11Handelsberoende l

1lllO lllSpecialiseringsfördelar 1

1Ol10 10lekonomiska 1Goda
grannrelationer

0 O1l lOVetenskapsnivå 0

36834 37värdenAntal positiva

östeuropeiskatill EUanslutningprioritering statersålundaSlutsatsen blir att avaven en

rangordning:följandebör följa

SlovakienEstland,Tjeckien,

LettlandSlovenien,II: Ungern,
HI: BulgarienLitauen,Polen,
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Abstract:

smallFrom identity profilestate to smart state
in the European Union

Swedens traditional role insmall global politics directly transferredbestate cannot toas a
the European Particularly following the expected enlargement, Sweden fewhasnew scene.
substantive, in procedural, interests in with the diverse ofcontrast to common group
European small A possible revised national profile would emphasize thebestates. to
Swedish record task and result oriented activist in the European policysmart state;as a a
making processes.

Formal of the balances between the large withinand small theaspects statespower
decision ofmaking bodies the EU important. the real capacity for influenceYet,common are

in the informal transnational policy vital for nation with valueprocesses even more a
preferences To understand the potential for influence in this complex setting,to pursue.
several less visible dimensions of be recognized. The easilymust mostmore or power
observed manifestations of always the forms.consequentialnot mostpower are

This highlights the transnational complexity of the governing and policyreport structures
shaping of the EU. A of possible strategies for influencesmart stateprocesses menu
presented. Emphasis placed the opportunities for informal ofinterpenetration nationalon
political for the motivated of impacting significantly policysystems outcomes.purposes on
These transnational penetration strategies be operative alongside the traditional efforts tocan
affect the work within the institutions.common

The constrained but take advantage of the informal flows of ideasstatesmartresource can
within the EU. Sweden its influencing capacity shaping the parallelconcentratecan on
national and the joint before formalEuropean agendas. Long decisions taken highat aare
political level, interests here defined and consequential, collective policy outcomesare are
produced.
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Sverige bortom
småstatsbindningen:

ilitet smart ettmen

internationaliserat
Europa

SundeliusBengt

monopolyof thesmallVirtue powers,no great.ofbutwisdom exclusiveattribute thenotan

småstatsidyllenomhuldadeDen

målsättningar Europeiska unionensinfördokumenteradeEn den svenska regeringensav
medlemsländemas1996, de mindreregeringskonferens, med börjanplanerade är att

vämas.2 itraditionell linjemåste ambition bygger vidareDennaställning i samarbetet en
småstatervärldensbetoningen tillhöraklassiska svenskasvensk utrikespolitik. Den att

underidentitetUtifrån resurskriterier har dennaförefaller politiskt val. olika absolutaettvara
nuvarandefrågar regeringenssig därföråren inte alls varit självklar. Mande sista femtio om

förlängning dettasmåstatsproñlering slentrianmässiginom reformarbeteEUs är aven
sinakanförnyad analys hur Sverige bästhistoriska det bygger värnaeller en avarv, om

nationella inom detta samarbete.intressen

1959,sid.l88.Universityof ChicagoPress,of SmallStates,Chicago:AnnetteBakerFox,ThePower
2 1995,Regeringskansliet,juliregeringskonferens1996,Stockholm:införSvenskaprincipiella EUsintressen
sid. 10.
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Redan under tiden i Nationemas förbund och inom i nationerna dessarbetet Förenta och
särskildsom språkrörolika underorgan har Sverige hävdat speciell beskyddare ochrollen av

småstatsdoktrin.3småstater. åren såför världens Genom etablerades kallad svensken
förordades småstat,Sverige i egenskap ledande särskilt i globala sammanhang, haratt av en

solidaritet småskyldighet visa med andra därmed denna profiloch Iatt stater.en svaga
sådanaingick uppgiften bidra till skyddet länders suveränitet offentligtatt samt attav

då små folk.kritisera stormaktema de förförde sig världens och svaga
Vår aktiva neutralitetspolitik sedan 1960-talet denna klassiskakan härledas ur

småstatsskyddande linje. Kritiken USAs krigföring ingrepp ii Sydostasien ochav
Centralamerika Sovjetunionens i Centraleuropa och invasionöverträdelsersamt av

småstatsvärnande PåAfghanistan tydliga för ambition. ochkan utryck denna gottses som
uppmärksammatshar dimension Sveriges utrikes- säkerhetspolitik vidadenna och iont av

Förespråkarekretsar internationellt inom haroch den svenska politiska debatten. hävdat att
linjen småstaten inflytandekan Sverige särskild, positiv profil och inte negligerbartettge en
i världspolitiken, i Förenta nationernas arbete. Kritiker har begreppet denmyntatex.

ifrågasattmoraliska stormakten och möjligheten centrala nationella intressen inomvärnaatt
iden deras alltför globalt fokuserade utrikespolitiken.ögon

Genom placera det neutrala Sverige i den heterogena ländergruppenatt stora men
småstater landet under det kalla kriget hög internationell proñl. Sveriges roll somgavs en

för småstatema visserligenledare byggde antagandet landet tillhöratt
smånågot många istormaktsgruppen samtidigt fönner de övrigaär än staternamen

småvärldspolitiken. fram individuellaGenom lyfta solidariteten med världens folk ejatt
människor första dehöjdes Sverige mängden. Man fick identitet den blandöver en som
många små, fåtaligadei stället för den kanske lika rimliga rollen de minsta blandsom en av
resursstarka statema.

Genom betona Sveriges roll beskyddare den relativt bredaatt utsattasom en av men
småstatsgruppen fråninom världspolitiken lyftes nationella utrikesproñlen detden upp
vardagliga intressebevakningsarbetet. fick mission gick det krassaMan utöveren som
hävdandet definierat egenintresse. till idealistiska dimension denDennasnävtettav synes av
utrikespolitiska ochprofilen kan komplement till den realpolitiskt grundadeettses som
säkerhetspolitiskt definierade, alliansfriheten, syftande till neutralitet i krig.snäva

SmåEtt implicit säkerhetspolitiskt fanns i klarar inteantagande detta synsätt. attstater
måstenyckfulla och ofta brutala maktutövning. Därför dessastonnaktemasmötaensamma

såsom förhållanden,länder samverka andra möjliga skiljelinjer, ekonomiska olikatvärs över

3 UniversitySe ShepardJones,TheScandinavianStatesand the of Princeton:PrincetonLeague Nations,ex.
säkerhetsråd: småstatpå Stockholm:FOA,Press,1939;Ulrika Mörth, Sverige neutral estraden,i FNs en

Nr. 1986,1991;Den lilla nationen:till Olof Palmesrninne, tema-symposiumi InternationellaStudier,
sid.38-56; Ulf Bjereld, Kritiker eller medlare Stockholm:Nerenius SantérusFörlag, 1992; samt
översiktsarbetet MikaelSteene,Role Model PowerPawn TheChangingImageof SwedishForeignPolicyav or
1929-1987, i The CommittedNeutral: Sweden‘:Foreign Policy, red. BengtSundelius,Boulder:Westview
Press:1989,sid.167-l94.
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politiska småstatsgruppen sålundaeller kulturella skillnader. Solidariteten medsystem sattes
framför andra centrala aspekter i den internationella politikutforrningen.

utifrånMan kan emellertid flera kvantitativa kriterier under delen efterkrigstidenstörre av
ifrågasättastarkt småstater,Sverige reellt tillhörde där statsledningen villeom gruppen

placera landet. Förutom befolkningsstorlek länge Sverige vad gällervar
bruttonationalinkomst, forsvarsmakt, teknologisk delkompetens, världshandeln ochav
finansiella bidrag till globala multilaterala organisationer de aktörerna. Mantungaen av var
klart mindre mångade traditionella stormaktema, dock ingå åri den underän tung attnog
viktiga G-10 avståndstagandenaDe tidigare svenska till medlemskap i dengruppen.
västeuropeiska måstemarknaden 1961 och 1971 till förståsdel i ljusetgemensamma en av
denna reella placering högt i den internationella elitserien.rätt upp

I avseende kunde dock tvivel placera småstater.Sverige bland världens Iett utanman
kampen mellan supennaktema i det kalla kriget framstod naturligtvis Sverige militärsom en
småstat omgiven kärnvapenmakter och frånderas allianser. Traditionen det andraav
världskrigets strategiska inringning här uppenbar. Inom denna säkerhetspolitiska sfärvar var
småstatsidentiteten dåinte alls orimlig möjligheten försvara sig endera sidan iatt motensam

storrnaktskrig synnerligen förefallerbegränsade. Dock Sverige under delenett störrevar av
efterkrigstiden ha delat denna maktlöshet flestamed de Europas övriga inklusivestater,av

såde kallade stormaktema Tyskland, Frankrike Dåoch Storbritannien. det kalla krigets logik
framstårpassé i Europa militärstrategisktdetta baserade antagande svenskärnu om en

säkerhetspolitisk småstatsroll överspelad.som
Samtidigt med tydligen inte helt rättvisande småstatödmjukhet i rollen ien som en

världen, och den rimligare svaghetsinsikten inom det supermaktsdominerade
säkerhetspolitiska fältet, präglades länge Sveriges relationer till Västeuroparesten av av en
besserwisser-attityd. Det politiska etablissemangets inställning till den framväxande

marknaden har under delen dess historia varit klart skeptisk. Delvisstörregemensamma av
berodde avståndstagandedetta den sociala-kulturella distansen mellan den
socialdemokratiska, progressiva svenska modellen och denna Europaklubb av
kontinentalkatoliker med primärt Sålundasocialkonservativ och kapitalistisk inriktning.
saknades den grundläggande värdegemenskap for mångsidigtkrävs och förtroligtatt ettsom
samarbete ansågsskulle kunna utvecklas, det i politiskt tongivande kretsar i Sverige.

påminnerInställningen mycket den klassiska brittiska kontinentensorn synen
integrationsaspirationer.

I tidigare svenska övervägandena kring eventuellt medlemskap i denett gemensamma
marknaden, sedemera framtonarEG, insikten Sverige inom denna krets inte kanäven att ses

litet och land de Enligt flera kriterierett resurssvagt utan ett tyngre.som snarare som av
kunde länge Sveriges relativa styrka jämfört med ide övriga ländernanoteraman
Västeuropa. denInom nordiska kretsen svarade länge Sverige for hälften den ekonomiskaav
produktionen och kunde resursmässigt sig väl med befolkningsmässigtmäta störreman
länder i Europa.

Liksom i ansågsEngland, i Sverige länge kunde klara grundläggandeatt man
samhällsuppgifter samverkan med det Västtyskland, Frankrike Italienochutan av



västeuropeisktsmåstatsmyten kombinerades medglobaladominerade EEC. Den ett
krafter inomundergrävde länge deidentitetdubblasjälvständighetssyndrom. Denna

svensktformaliseratförtidigt 1960-tal ivradeborgerlighet sedannäringsliv och ett mersom
politiska enande.ekonomiska ochför Västeuropasengagemang

initiativEGsoch följdrelativt nyvakenEuropaorienteringenaktuellaDen är avvar ennu
vårförsta fasen iSålunda byggde denmarknad.skapa inremitten 1980-taletvid att enav

Berlinmurenssamband medekonomiska överväganden. IprimärtEuropa-satsningnya
kraftfullareförkombineras medfall dessa intressenSovjetunionens kundeoch argument ett

Både ekonomiskainom deeuropeiska arkitekturen.i densäkerhetspolitiskt nyaengagemang
lösningen dendå framdet Europasfärerna lyftesde säkerhetspolitiskaoch somnya

problem.intemationaliserade tidens

våldkraftemasdeI yttre

sårbarhet, miljöutsatthet, ochfinansiellainternationella beroenden,SverigesInsikten om
inom detbeslut spredssamhällsutvecklingen centralaförbegränsande inflytande över

till den iår. slutrapportensista Iunder 1980-taletspolitiska etablissemanget
kapitel medingickmaktutredningenuppmärksammademycketsamhällsdebatten ett

anförde redanOlofordförande, Petterson,våld Utredningensde krafternasrubriken: I yttre
frågorz4följande fortfarande1990 pregnanta

frågor makt- ochantal viktigaIntemationaliseringsprocessen ettett urreser
påverka för denmöjligheternaochförändras frihetsgrademademokratiperspektiv. Hur att

frågacentrali denna Ensmåstatsdemokratin för medborgarna ärochintemationaliserade
detexemplifieraddjupgående intemationaliseringen,pågående alltmerdärvid hur den och av

Sverigepåverkar för litet landmöjligheternaiomfattande integrationsarbetet Europa, ett som
nation olikaSverige sättpolitik. Hur kanutforma sin ekonomiskasjälvständigtatt som

naturligtautonomiför nationalstatensnegativa konsekvensernaoch mildra demöta som
svenska demokratindet för deninternationalisering Och vad innebärökadföljer med att,en

ekonomiska ochrörande depolitiska beslutintemationaliseringen, viktigaföljdsom en av
fattas vårt politiska institutionerutanför land och deförhållandena Sverigepolitiska i som

svenska demokratingrundstenar i denviktigaskapats här och utgörsom
iomdaningama i Europamaktpolitiskasamband med deuppenbart iDet blev alltmer

återhållsamma svenska linjentraditionella,förutsättningarna för den1990-taletbörjan attav
ochTysklands fredliga enandeundergrävts.radikalt hadekontinentengentemot resten av

omtänkandesäkerhetspolitisktsvensktstimuleradeSovjetunionens snabba kollaps även ett
från supermaktsfixerade tankebanorna.de klassiska,bort

sittbegränsade möjlighetSverigestydliggjordesvalutakrisen hösten 1992I att styra
Wibble5 sinvittnatdåvarande finansministern Anneharfinansiella öde. sinaI ommemoarer

vanmakt i denna kris:känsla av

4 sid.368.ochMakt Sverige,SOU 1990244,Demokrati i
5 1994,sid.39.kafle,Ekerlidsförlag,Två och koppWibble, ciggAnne en
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många fall visar huroch andra valutorvalutaflöden bringade kronanDe väldiga som
små reellaundergräver nationalstatersfria och informationsteknologikapitalrörelser ny

våraallalyckas försvara kronanhandlingsfrihet. kändes frustrerande inteDet trotsatt
då.såformella inflytande, känt mig maktlös Detinsatser. Aldrig har jag, mitt ärtrots som

uppträdandekrafter det räckte inte med samlatbara andra starkare,konstatera ettatt att var
från Sverige.regering och opposition i litet landett som

från småstatsdoktrin världspolitikenspåra decenniemas iMan kan rak linje de tidigareen
småstat inomSveriges rolltill bland etablerade politiker ochdagens experter som enomsyn

1995 iartikulerades tydligt höstendet europeiska samarbetet. Detta grundantagande en
96-kommittén.Sydow, ordförande för EUtidningsintervju med riksdagsman Björn von

bordeinpränta Sverige liten DettaEnligt denne bör skarpare att är stat.statsvetare enman
vår ihållning. det skall bli självsyn i EU ochprägel Sveriges Jag hoppassätta större att

Europa.6 debattinlägg professor Olof Ruinpräglar radSynsättet även omaven
dåsmåstaten viss stormaktsdominans inom EUför Sverigenödvändigheten accepteraatt en

små fortsätta fungera ochberoende EU kanänär tvärtom stora att attstater avmer
åtlydas.7 i regeringens inledningsvis citeradefinns med centralt elementTemat även ettsom
målsättningar så reflektionsgruppen.inför i den kalladearbetet

samverkan med andramotiv bakom medlemskapet i EUEtt centralt attanges vara genom
sårbarhet politiska vanmakt uttrycktesden ekonomiska ochöverbryggastater ovan avsom

ståinte kan passivt vid sidanWibble. breda kretsarAnne Inom attaccepteras numera man
samhällsutvecklingen inne i Sverige krävereuropeiska utvecklingen. Omsorgendenav om
kontinentens framtid. Medlemskapetaktivt för utfommingenett geravengagemang
oåterkallerligainflytande, anpassningsbehov, hävdadesmedan utanförskapet endast leder till

det i den tidigare folkomröstningsdebatten.
våld,Då kraftemas d.v.s. beroende beslut inomSverige redan i de EUsär yttre av

många direkt deltagande i politikutfonnningen inom EU,samhällsfält, det viktigt medär ett
sålundaförespråkare medlemskap. Uppgiften för Sverigemenade svenskt är attett nuav

inledningsvis refereradeinflytandet inom europeiska politikutforrningen. Demaximera den
målsättningarna 1996 års regeringskonferens uttryck förinför förberedelsearbetet med är ett

någoti sig intedenna svenska ambition. bör dock betonas medlemskapetDet att ger
formellt avgörande, förstainflytande politikutformningen inom EU. Detta visserligenöver

sådan aktiv roll.nödvändiga förutsättningen för kunna spelaendast den attsteg engav
vårmåste position inom förpliktandeVi skyndsamt lära kreativt hantera EUsattoss nya

historiska omställning berör i lika hög grad hur vioch möjlighetsskapande Denna serram.
förhåller Sakfrågomatill ochsjälva nation, hur vi resten av Europa.oss som osssom

snabbt inför nödvändiga ställningstaganden i EUspotentiella tvisteänmen hopar sig
fredkontinuerliga framtida konstruktion och roll for ochinterna dialog kring dess Europas

välstånd.

6SvenskaDagbladet,1995-10-22.
7DagensNyheter,1995-05-22.
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Småstat i fonnelladen maktbalansen

Den regeringen måstesvenska eftersträvar EU bli effektivt effektivt detnäratt mer mer-
gäller fatta beslut effektivtoch det gäller verkställa dem. Samtidigt betonasnäratt attmer

utvidgningen starkt intresse för Sverige förslag iösterut äratt samt attav som
avvisas.8effektivitetens ändrar balansen mellan och mindre medlemsstater börstörrenamn

En klar föreliggerspänning mellan den svenska ambitionen till högre beslutseffektiviteten
inom EU, önskan östlig utvidgning svenskt värnande desamt ettom en snar om nya
småstatemas inflytande i det arbetet.gemensamma

Man funderar därför inom reflektionsgruppens hur de gällandeöverram nu
beslutsreglema skulle kunna till antal medlemsstater hurstörreett samtanpassas
effektiviteten i beslutskapaciteten skulle kunna höjas eller i varje fall inte minskas. En

frånförskjutning bort röstregler baserade minsta nänmare-principen gemensamma anses
allmänt sakområdennödvändigt. Fler frågetyper måsteoch fler kunna lösasvara genom
majoritetsbeslut ministerrådeti förespråkare för effektivare kraftfullareoch därmedettmenar

BådeEU. kvalificerade och enkla majoriteter fråga.kan komma i
Kritiker den nuvarande ordningen befarar denna sammanslutningäven suveränaattav av

efter utvidgning kommer förlamas egensinniga medlemmar med diversestater atten av
hjärtefrågor, vilka drivs i utpressningssyfte vid behandlingen principiellt viktiga ärenden.av
Erfarenheterna fråndärvidlag OSSE, tidigare ESK, avskräckande. Kortsiktigt verkandeär
nationella dåintressen i motsatsställning till möjligheten nå fram till detsätts att

bästa.gemensamma
Den svenska debatten maktfördelningen i EU har främst fokuserat på formelladessom

småstatensaspekter. Den kvantitativa sidan inflytandebas har inläggolikanoteratsav genom
den ojämlika röstfördelningen inom ministerrådet. aspektDenna naturligtvis viktigärom

grund för inflytande beslutsutfall. Röststyrkan har också centralöversom en en
symbolpolitisk betydelse i det arbetet inom rimligEU. Hur kangemensamma en
röstfördelning uppnåsmellan olika i det framtida arbetet inom centralaEUsstater

ministerrådet,beslutsorgan; kommissionen parlamentet Liknande diskussioner kringsamt
utvidgningdetta har förts i samband med varje tidigareterna

Den demografiska principen proportionell representation de europeiska folkenom en av
bryter sig ambitionen höja beslutseffektiviteten småstatskravetochmot att mot
minoritetsskydd. I svensk debatt har betonat småbetydelsen att staterman av ges en
fullvärdig rådet,inom med formella röstviktröst Förslaggärna större attstater.samma som
flera mindre skulle dela kommissionär har avvisats. påpekatsSamtidigt harstater atten
stonnaktemas intresse för fårdet arbetet bortstötas extremagemensamma genom
småstatskrav formell likvärdighet inom denna mellanstatliga beslutsarena. Det föreligger

uppenbar spänning mellan det demokratiska kravet folklig representativitet ochen
statssuverärtitetens princip lika värde för varje enskilt land.om

8Svenskaprincipiella sid.5,intressen... 10.
9 Jämför Stålvant,Carl Einar Om Sveriges inflytande den Europeiska EG-i Bilaga 5 tillunionen,
konsekvensutredningen,Samhällsekonomi,Stockholm,1993.
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någon fortsättningsvis användas inomform röstviktningRimligtvis kommer ävenattav
måttstockenministerråd. Befolkningsmängd varit den klassiska, enklaEUs har

småstatsstatus. inte explicit förslagrespektive förekommerstormakts- Däremot om
på bruttonationalinkomst ellerekonomiskaröstfördelning bygger t.ex.resurser,som

sådant röstviktningskriteriumtill budgeten. Ettprocentuella bidrag den gemensamma
såsom i Världsbanken och i IMF.används i andra mellanstatliga organ,

sådant demokratiska legitimitetsgrunder.Naturligtvis kriterium kritiseraskan ett
finansielltbeslutsmakt ochdirekt koppling mellan relativDäremot skulle det ge en mer

sådan tydlig koppling kundegenomförandet beslut. Enansvarstagande för av gemensamma
förfolkligti verkar saknalegitimitetsskapande de länder ett engagemangvara som

i Nordvästeuropa.Europasamarbetstanken, de rika ländernasom
både majoritetmajoriteter, d.v.s. beslut skulle byggaMan har diskuterat dubblaäven en

sådan dubbel majoritetmajoritet bland medlemstatema. EnEUs befolkning samtav en
uppnåsministerrådet, effekten besluteller kundekunde antingen krävas för beslut genomav

plus beslut iministerrådet, statssuveränitetslinje röst,baserade en ettstat enav en
befolknings-betydelsefullt skulle byggapolitiskt parlament sommer

dåtvå liksom sedanstyrelseskick kamrar skulle etableras,representationstanken. Ett med
bådemånga Majoritetsbeslut skulle krävaslänge finns i nationella politiska system. av

förslag.ministerrådet för genomföraoch Europaparlamentet att ettav
två ijämfört där varje delstat harMan har i dessa förslag med USA röster senaten

fördelasministerrådet i representantshuset EU-parlamentetmedan de 435 ledamöterna
bådamajoritetsbeslut iefter befolkningsstorlek. de flesta ärenden krävsmellan Istaterna

för genomförandet. EU-presidenten,kamrama, godkännande ävensamt ett ansvararav som
iliknande tredjekommissionens beslut skulle kunna läggasgodkännande ett stegsomav

förankradenationelltframtida federalt balans mellan självständiga,EU. En ävenett tre men
sålundamaktpoler etableras.skulle

år efterkonstitution skapades först fleraDet USAsär värt att attnotera
lösligtefter hand funnit den första,självständighetsförklaringen 1776. Man hade mer

beslutsförlamad förallt förkonfederationen mellan suveräna atttretton statersammansatta
förmåganeffektivt nationens intressen. Särskilt gällde dettakunna företräda den attsvaga

någrastormakter. Underkraftfullt med tidens europeiskauppträda och i denumgängetenat
försommarmånader elitkrets grundlagheta Philadelphia utarbetades inomi 1787 snäven en
27alltjämt i bruk, medfederation. amerikanska konstitutionen 1789Den är menen ny av

författningstillägg.
suveränitetprincipen varjearbetet amerikanska grundlagen ställdesI med den statsom

befolkningsmajoriteter.företräda Ettlika rimliga ambitionen i demokratisk andadetmot att
inbyggdabalanserande maktpoler ochutmärkande drag för resultatet blev ett system av

avsåg då små ochde delstatemaskyddsmekanismer för minoritetema inom unionen. Man
olikahar betonatsinte de folkliga minoritetsgrupper, skydd genomvars senare

förefallerförfattningsarbetet inom EUgrundlagstillägg. Parallellen till det aktuellanu
debattslående. relevanta för dagenstidiga historiska erfarenheter torde högstDessa vara
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framtidakring olika avvägningar federalism, konfederation och mellanstatlighet imellan ett
frågor.EU med ambition kraftfullt kunna hantera internationellaatten gemensam mer

hållen. flexibelUSAs konstitution relativt kortfattad och allmänt Den kräverär en
fristående författningspolitiskauttolkning tiden. högsta domstolen dennaDenöver gavs

uppgift. fick sina prejudicerande utslag betydande integrerandeDärtill domstolen genom en
funktion relativt nordamerikanska kontinenten. Högsta domstolenden hetereogenatvärs över
har drivit fram enhetliga övergripande judiciell kultur denrättsprocedurer och tvärs överen
växande skaran delstater.

i integrationsprocessen betonatForskningen kring EG-domstolens roll den europeiska har
framåtsnarlik funktion. fört integrationen sina prejudicerande ochDomstolen haren genom

utanförnationellt bindande utslag. Denna integrerande kraft förblev länge ouppmärksammad
betydandemycket specialiserade juristkretsar. Sannolikt kommer EG-domstolen spelaatt en

smålikformande från företrädare förroll i framtiden. Erfarenheterna USA pekaräven mot att
bör uppmärksamma vilka politiska grundvärderingar, dennastater styrsomvara

långsiktigt norrnbildande process.
å två år efter amerikanskaDet skall andra sidan drygt hundra dennoteras att

innehållet olikakonstitutionens fastställande skiljer sig i lagar och förordningar mellan de
övergripandedelstatema. stiftas efter lokala seder och för lokala behov, inomDessa ettmen

nordamerikanskajuridiskt sammanhang. form subsidiaritet finns inbyggd i detEn av
bestående,för dagens nordamerikanska union denEtt utmärkande drag ärrättssystemet.

mångaterritoriellt betingade hetereogeniteten inom sarnhällssektorer, kulturella yttringar
många förblivit utbildning,politiska värderingar. Delstaterna har i stycken olika. Inomsamt

Ävenlokalförvaltning och i den nationella politiken betonas ofta dessa särskiljande drag.
sålunda juridiska ochinom federation med relativt stark centralmakt kan betydandeen en

ingående långpolitiska variationer mellan de statsbildningama frodas tid.över
ministerrådet femtonHur fördelas den formella makten, d.v.s. de 87 i mellan EUsrösterna

symbolfråga politiskt intressedeltagandestater Denna inflytande- och har väckt ett som
formellakanske praktiken förekommer sällanöverskrider dess reella betydelse. I

ministerrådet. mån tillomröstningar förhandlar kompromissar i möjligaste dessi Man och
påkallas villkonsensus för beslut föreligger. Omröstningar främst olika skälstater somav av

fråga.kunna visa blivit formellt överkörda i inomnationellt känslig Ide haratt tunga,en
frågorkonstituerande gäller naturligtvis fortfarande i praktiken det nationella Det ärvetot.

rådet, mellanstatligafallet for den politiska instansen, Europeiska och för dehögstaäven
år.såsomkonferensema, den föregick Maastricht och regeringskonferensen nästasom

Danmarks erfarenheter därvidlag belysande för hur liten suveränitet kanär även statsen
sådana frågor.respekteras i konstituterande

Österrikes ministerrådet 4,60;Sveriges fyra i procentuella röstandelaroch röster avger
småstaten 2Finlands, Danmarks 3,45 medan Luxemburgsoch Irlands röstertre procent,ger

2,30 Stormaktema Tysklands, Frankrikes, Italiensdet totala röstvärdet.röster procentger av
och Storbritanniens tio värde 11,49 vardera. Förmotsvaranderöster ett procent enger av
kvalificerad majoritet 62 möjliga d.v.s.krävs de sammanlagt 87 71rösterna, procent avav

koalition 26 förhindra beslut. beslutröstvärdet. Med andra ord kan Ettröster ett omen
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månaderfördröjning uppnåsi kan endast 23 Med dessa restriktiva beslutsreglerröster.tre av
framstår den i realiteten förhärskande gemensarnhetsstrategin konsensussökande enav vara
ändamålsenlig ministerrådsbeslut.väg mot

Som föreligger röstfördelningsreglemabekant med de nuvarande betydandeen
befolkningsmässigtunderrepresentation för de Tyskland har 22nästanstora staterna. procent

rådet.EUs befolkning endast 11,49 i I andra ändan harrösternaprocentav men ges av
Luxemburg uppnått0,11 befolkningen har hela 2,3 röstmängden.procent procentav men av
Sveriges fått såbefolkning omfattar 2,36 EUs, har dubbelnästanprocent storav men en
andel de totala 4,60rösterna, procent.av

Denna diskrepans mellan de olika folkmängdema och den formella tyngden i
ministerrådets omröstningar har legitimitets- och demokratiproblem.noterats ettsom

förhållandeNaturligtvis har detta ojämlika kritiker i Tyskland.storrnakten Menengagerat
småi den svenska debatten har problemet lyfts fram. har de harManäven menat att staterna

betydande egenintresse aktivt bland de befolkningsmässigtEU-engagemangett ett storaav
och resursrika länderna. Om dessa fönröttas i tungrodda, arbetet, ochdet gemensamma
finner småandra sarnarbetsvägar för sina nationella och bilaterala förlorar deproblem,

avskräckande jämförelse med hur speciellt USA,En kan stormaktema,görasstaterna mest.
inte minst grund bristande formellt inflytande flera decennier valt bortsedan harettav

frågor.Förenta nationernas generalförsamling forum för beslut i Bilateralismcentralaettsom
i många småstatenEuropaarbetet observatörer alternativ försämre änett ettanses av vara av
stormaktema dominerat multilateralt, institutionaliserat oberoendemedarrangemang en
maktpol, kommissionen.som

småstatsfokuseratI den formella maktfördelningen inom förordasEUsynsättett
principen rådets sådaninom hela kompetenssfär. nyordning skulleEnröststaten en
ytterligare öka diskrepansen mellan kravet folklig representativitet och det formella

Äveninflytandet. kopplingen mellan inflytande och genomförandeansvar skulleett
försvagas. lika förFörslag varje bygger utpräglatröst stat ettom

såstatssuveränitetsantagande, vilket länge i varit främmande fördet hela harän stora
samarbetsandan inom EG. Traditionellt finna mellanstatliga lösningar, vilkahar söktman
inte har reducerats till den minsta där detnämnaren, utangemensamma gemensamma
intresset lyftshar fram.

någotI kombination förslagsvismed röstviktning baserad kriterium,annaten
befolkning bruttonationalinkomst, sådant nyordningsförslag inteeller torde dock ett vara
politiskt helt utsiktslöst. Liksom först i likade 13 och 50 delstatema USA ettnumera ges
värde i befolkningsstorlek eller ekonomisk styrka, kundesenaten, oavsett en
suveränitetsprincip flera för röststyrka igälla grunder ländernas representation ochsom en av
EUs beslutsorgan. folkrättslig mening likvärdig kanI varje medlemstat ochär suveränt

sådandärmed röstfördelningsprincip.yrka en
såFörslag framförts på spänningenhar kallade dubbla majoriteter lösningom som en

bådemellan suveränitetsprincipen folkligoch kravet representativitet. Beslut skulle bygga
på sådantmajoritet och majoritet befolkningar. Hur skullesuveräna stater etten av en av

slåröstförfarande små of Publicoch stater Madeleine Hosli vid European Institutemot stora
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viktningskombinationer.10Administration i Maastricht har räknat olika möjliga Vid
småenkla majoritetsbeslut skulle de Danmark, Finland, Irland, Luxemburg vinnastaterna

Även fåmed dubbla majoriteter. Tyskland skulle ökad formell tyngd. Vidett systern en
småkvalificerade majoritetsbeslut 71% skulle dock de medelstora och förlorastaterna

röstvikt jämfört med dagens system.
småMen Hoslis analys vid handen de vid dubbeltävenatt staterna ettger

majoritetsförfarande tjänar enkla majoriteter 44 87 möjliga medan deröster, storaav
tjänar kvalificerade majoritetsregler 62 87. konsekvens tydligenEnstaterna attav vore

små där dock Hosli inte inkluderar Sverige, borde förorda uppgivande kravetstater, ett av
dårådet.kvalificerade majoritetsbeslut i stället borde lita till enkla majoriteter,I ävenman

sådet kallade majoritetsförfarandetdubbla används.
analys.någotHosli i sin slutsats blir possiblekommenterar Norden Hennes aatt

Scandinavian block additionally profit from introduction of double-majority votingthemay a
since likely of relative votingDenmark and Finland belong the winners insystem, to terms

någotfyra sannolikt skulle förlorapower. Däremot Sverige med dagens rösternoteras att
sådan dåmed Frågan svenska intressen främjasnyordning. ställer sig bästären man om

förfördelaktig position de övriga nordiska länderna, med gemensammagenom en mer
många frågor,värderingar för Sverige relativai eller det säkrast bevara denär attom

röstposition harman nu
frågeställning djupgående övrigaDenna pekar behovet analystyp av en mer avav

dimensioner formella för inflytande i följande skallden röststyrkan utövande EU. I detän av
dynamiskt processinriktat perspektiv denna maktproblematik.och anläggas Dettaett mer

viktigt förbisett komplement till statiska,i den svenska debatten detutgör ett men
småstatenstatsrättsliga framställningen hittills i den formellahar präglatsynsätt som om

maktbalansen.

mångfacetteradeDet EU-samarbetet

flerdimensionell. följer världshändelsemaDagens intemationaliserade omvärld Denär som
förvånas konflikt samarbete. Ofta uppfattasde snabba växlingama mellan ochöver
internationalisering, följande liktydigt med godaoch därav interdependens, som
förutsättningar för internationellt härleds ofta konflikthotensamarbete. Som kontrast ur

oförmåga sin politik till intemationaliseringstrenden. Sedan 1970-taletstaternas att anpassa
många politikhar forskare den ökande interdependensens betydelse för internationellbetonat

och rad för inomnationell politik. utvecklingkonsekvenser Denna ävenävennoterat ansesen
ha säkerhetspolitiska fältet. Som tidigare diskuterades, upptäckte svenska politikerberört det
sårbarhetssidan påfrestringar ieuropeiska i samband med olika nationelladet umgängetav
början l990-talet.av

° theHosli,The Small Effectsof Double-MajoritySystem Voting PowerinM. Balancebetween andLarge: a on
InternationalStudiesQuarterly,Vol. 39,1995,sid.351-370.EuropeanUnion,

Ibid. sid.365.
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Internationell interdependens inte liktydig med harmoniär och den utesluter inte
mellanstatlig konflikt. Snarare kan fokusering denna grundläggande dimensionen av
dagens Ömsesidigtinternationella politik bidra till förståelsen paradox: beroendeav en stater
fattar ständigt beslut oberoende varandra konsekvenserna deras politik oftatrots attav av
konfronteras. De nationella beslutskalkylema tycks relativt enkla uppfattningarstyras av om
den operativa miljön. Effekterna de besluten formas dock i svåröverskådligtagnaav en
intemationaliserad omvärld. Kontrollen utfallet denöver politiken har undergrävtsav egna

faktorer inte kan härledas till någon enskild måste förklarasav som motpart utan ettsom
abstrakt plan. EU-sarnarbetet kan institutionaliserat försökmer överbryggaettses attsom

detta kollektiva stymingsproblem för Europas stater.
Nationell intressebevakning i omgivning där det ömsesidiga beroendet inte bara läggeren
grund till samarbete uppfattasäven maktresurs ochutan inflytandekanalen harsom en en

uppmärksammats bland flera mångai länder. Till exempel skrevstatsvetare Harvard-
professorema Joseph Nye och Robert Keohane, 1977 myntade begreppet komplexsom

12interdependens, årtio senare:
From the foreign policy standpoint, the problem facing individual howgovemments to

benefit from international exchange while maintaining much possible. Fromautonomyas as
the perspective of the international the problem how and maintainsystem, to generate a
mutually beneficial of cooperation in the face of competing effortspattern by governments
and nongovernmental actors manipulate the for their benefit.to system own

Europas intemationalpolitiska bygger på två parallella dimensioner.system En
grundläggande komponent påtagligaden intemationaliseringstrendenär och den därtill
kopplade interdependensen mellan EUs länder. Dessa attribut tycks förankradeväl inu vara
det europeiska Till ochumgänget. med säkerhetspolitiska frågor kan bara förstås i ljuset av
sådana transnationella Sektorsbundna nätverk mellan myndigheter, partier ochprocesser.
intressegrupperingar i olika påverkar den centrala ledningens försökstater finnaatt en
enhetlig nationell politik. områdenInte bara lägre politisk dignitet berörs dennaav av
urgröpning förmågan forma nationell helhetslinje. Sårbarhetsaspekter förknippadeattav en
med intemationaliseringen har uppmärksammats i den svenska försvarsplaneringen.
Konsekvenserna andra sakområden, inom det breda ekonomiska fältet, harsom
naturligtvis varit påtagliga. föreliggerän Det bred enighet bland forskaremer en attom
intemationaliseringen har förändrat villkoren för de europeiska agerande internt ochstaternas
i det intemationalpolitiska Arbetet inomumgänget. EU sedan slutet 1950-talet är ettav
höggradigt och ovanligt väl institutionaliserat exempel denna bredare trend inom
internationell politik.

Samtidigt något1980-talet realpolitisk återställare. Utdragna krig,var av en
storrnaktsrivalitet, regionala konflikter med supennaktsintervention, ekonomisk krigföring,
rusmingsspiraler, växande vapenhandel och hotande handelskrig mellan allierade vittnade

den klassiska bilden internationellatt anarki fortfarande tillämplig vårom förav en var

Z RobertKeohane JosephNye,Complex InterdependenceRevisited, InternationalOrganization,1987,sid.
730.
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fick,förtjänster och dennaskolansåterupptäckte den realpolitiskaforskareanalys. Ledande
storverk så neorealister.bland kalladeKenneth Waltztill del renässansstor engenom , tillinternationell politik komstudietgrundbulten förmellanstatligaklassiskaDen av

saknadesTyvärrintemationalpolitiskaandratids dominansheders igen efter ansatser.aven
återkoppling till demaktpolitisk aktörförintresseofta i detta förnyade staten ensom

uppnåttstidigareinternationella politikens djuparelandvinningar den processer, somom
betydelse.intemationaliseringensde teoretiska rönen omgenom

intebefrämjarstorpolitiska klimatetförändradei takt med detmodeväxlingDenna en
redaktionskommitténordföranden iBland andra noteradelångsiktig kunskapsuppbyggnad.

kopplingbristJoseph Nye, dennaInternational Security,facktidskriftenför den ansedda
realism.‘4 perspektivet belyser1980-talets Detliberalism ochmellan 1970-talets senare

sigfördjuparden förrabetydelse, medanmaktstrukturensensidigt den storpolitiska ansatsen
iperspektiven dynamikengivet Bäggeinominternationellai de ett system.processerna

bildarförstå ochhur länder interagerarförinternationell politik behövs ettgemensamtatt
gränsöverskridandeochbåde mellanstatlighetinternationellt präglatsystem av enav
förstärkersammanbrottkalla krigets mönstretUtvecklingen efter detinterdependens. snarast

hurtydligtEuropaI dagensmångfacetterat intemationalpolitiskt umgänge.ett ser manav
exempel itill EU.politikutfommingen,båda samtidigt präglardessa dimensioner

ändpunkter längsuppfattasbehöver inteinterdependensMellanstatlighet och ensom
historiskandragradvis förbyts till dendimension, där den typen genom enena

tillsammanselement,komplementärakan dessaomdaningsprocess. Snarare somses som
relationervissaSverige Inommiljö inom vilkenintemationalpolitiskadefinierar den agerar.

länderkrets.internationaliseradehöggradigtinomdimensionen, EUsdominerar den somena
denkonflikthotenframstår mellanstatligadeeuropeiska sfärerandraInom som

politikens grundbult.internationella
europeisktydligstrukturen skaparterritoriellt definierademellanstatliga,Den en

påbyggermaktstrukturparallellmöjliggörmaktfördelning. Interdependensen somen
från denförskjutning inom Europaberoendet.förmågan ömsesidiga Enmanipulera detatt
innebärinterdependensstrukturutprägladmellanstatlighetsprincipen ochklassiska mot en

samförståndspolitik. harSnararefrån maktpolitik ochsålunda bortinte motett steg
sådan glidning.förändrats vidnationell maktpolitikför utövandetförutsättningarna enav

från tillspelregler pokerhar byttvinna,i syftespelar fortfarande kortMan att manmen
bridge.

iförändringardylikauppmärksammaförefaller det viktigtFrån perspektivsvenskt attett
likvälstormaktdominansför utövandetförutsättningarnade grundläggande somav

Europasifinns Sverigessmåstatsinflytande. Risken att engagemangnya
medverkan ifördelarnaförmodadeintemationaliseringsvåg leder till deinte bara enav

K red.RobertKeohane,1979.SeYork: RandomHouse,InternationalPolitics,New ävenK. Waltz,Theory
NeorealismBaldwin,red.1986 DavidColumbiaUniversityPress,York:Neørealismand Newits critics, samt

Press,l993.ClumbiaUniversityandnealiberalism,NewYork:
M 1988,sid.251.World Vol. 40,Neorealism, Politics,NeoliberalismandNye,
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cirkel kangodaförväntadelntemationaliseringensgemensamhetstruktur.samarbetsinriktad
maktmanipulation.subtilsårbarhet ochberoenden,spiralondförbytas i aven

intemationalpolitiskdelaktigt iSverigemedlemskapetföre ärgradhögre enI änän
in.tycksintehandlingsmönstervedertagnasvåröverskådlig och där passadynamik, ärsom

samarbetetseuropeiskadetanalyssvenskgedigenbehovakutföreliggerDet avett av en
SverigeiinneEUochSverige i EUkartläggningkaraktär. Dennamångfacetterade avav

kanhändelser. Dendramatiskateckningytligadagsrubrikemasmåste fördjupas bortom av
mötesagendor. Detkortsiktigafrån EUskontinuerliga trycketdetprimärtinte heller styras av

agerande inomstrategisktsvenskthuvudlinje förnationellsvårt forma etttorde att envara
mellanstatlighetsstrukturinterdependentakomplexa,förståelse denförst haEU attutan aven

verka.skallintressensvenskaförföreträdaredär

politikutforrrminginformellai EU:sDen smarta staten

medsigidentifieraEUÄr inomSverigeförändamålsenlig linje enattdet en
politiken Det ärglobalainom dengjortharsmåstatsgruppering, sätt mansomsamma

småstat. Ikaneuropeiska kretsendenSverige inom som eninte självklart sesatt
Österrike Imellanställning.iliksomSverigeministerrådet falleriröstfördelningen en

defemmedoch röster,tillyrkade sommedlemskapsförhandlingama sammaman
medlemsländerna ärövrigaMånga dehar.BelgienochHollandbefolkningsmässigt större av

litet,relativtbefolkningsmässigtvisserligenSverigemindre. ärkriterier klartfleraenligt
iaktörfortfarande tungminsta. Däremotbland deinte vara endock mananses

industriellaochekonomiskaiteknologiutveckling och termer.försvarsfrågor,
enkeltintelandframstågradi högre ettSverigeskulle änutvidgning somEfter somen
skullePolenstonnaktenpotentielladensmåstater. Förutomkretsenbredain i denpassar

avseendende flesta äriomfattaendast merförsta fasensannolikt staterden som
ävenbaltiskanaturligtvis de staterna,gällerSverige. Detta tre mensmåstatsliknande än

Maltamilj.,2Slovenienmilj.,l0,3milj., Ungern5,3Slovakienmilj.,10,3Tjeckien
storlekskriterier,klassiskaandraEnligtmiljon. somknappCypern en400.000 och

territorellförsvarsförmåga ellerkapacitet,teknologiskindustriell ochbruttonationalinkomst,
potentielltdessaklassoch äniSverige nyaframstår fortfarande tyngreen annanyta,

medlemsstater.
demedsolidaritetensvenskafram denlyftavårt nationella intresseändå i attLigger det

PåEU.inomfåtill de ettavståndstagande staternaimpliceras storamånga små Därmed ett
tidigareunderfalletliksomfördelar,vissasymbolplan kanallmänpolitiskt varman se

småstat, medledandevår självsyniTraditionensolidaritetsprofil.globaladecenniers som en
etableradliv. Enhärsmåstater, kunde nyttettför övriga,speciellt än gessvagareett ansvar

intemationalpolitiskacentralalandetföråteranvändas i den mestkundenationell roll numera
skulle häreuropeiskasvenska engagemangetför detlegitimitetinomnationellsfären. En nya

tänkandestrategisktsvensktochEU5 Sjöstedt,Gunnarfram etttidigarelyftsharDennaviktiga poäng av
strategiskanalysnationellförgrundernatillskiss75-89. En394, sid.Nr.Internationella Studier, en

I995.Stockholm:1995:21,alliansförmåga,DsochutredningSamsyni Finansdepartementetspresenterades
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kunna uppnås. Betydelsen sådan samhällspolitisk effekt skall inte underskattas.av en Ett
stödjande nationellt fundament torde viktigutgöra förutsättning fören en mer
processinriktad EU-aktivism, i enlighet med logiken i den följande framställningen.

Däremot saknas inom den europeiska kretsen, särskilt efter östutvidgning, någonen
grundläggande värdegemenskap bland dessa små och geografiskt spridda Sålundastater.
torde inte förutsättningarna för sakpolitiskt grundad samverkan mellan dem inom EUen

de bästa. Sannolikt föreligger betydande meningsskiljaktighetervara i flera de proñlfrågorav
Sverige vill prioritera, effektiv medelsförvaltning,som t.ex. rniljökraven, öppenheten,en

jämställdheten, sysselsättningen, det rättsliga området och konsumentfrågoma. fleraI av
dessa frågekomplex torde värdegemenskapen mellan Sverigestörre och EUs olikavara
stormakter eller mellanstora länder, Holland, med småstatemaän bortom densom snarare
nordiska kretsen.

Dessa småstater och Sverige skulle komma varandra i procedurfrågor;närmast i
hävdandet den nationella suveräniteten, i blirätten hörd iav kommittéarbetetatt och
använda det språket, och i tjänstemannakvot iegna att deges en gemensamma organen.
Skräcken for maktfullkomligt stormaktsdirektoratett skulle förena Sverige med EUs
småstater. Den skullenämnaren bli den formalistiskagemensamma suveränitetsprincipen.
Denna har ofta visat sig småstatens utpressningsmedel iyttersta multilateralavara
samarbetsprocesser.

Den i den svenska debatten förespråkade småstatssolidariteten inom EU kan tydligen leda
landet sakpolitiskt helt fel. Våra ambitioner i andra prioriterade områden skulle undergrävas.
Möjligheterna till sakområdesbaserade allianser ländergrupperingar,tvärs över inklusive
med stormakter, kunde försvåras ensidig fixering vid den svenska småstatsrollen.genom en
Det förefaller inte alls självklart bilden småstat i EUatt ändamålsenligsom vore en
utgångspunkt för Sveriges aktiva EU-arbete.

I enskilda sakfrågor torde rörliga allianser med olika länder, storlek,typer oavsettav vara
fruktbart. sådanEn konstellation naturlig mångainom områden med de två övrigavore
nordiska medlemsländerna. Att utforma nordisk linje inom olika policy-en gemensam
områden blir huvuduppgift för det nyligen reformerade och bantadeen nordiska
samarbetsmaskineriet. Ett Nordiska rådets nystiftade utskotttre dennaav ägnatavses
centrala uppgift. Därvidlag bör Norgesäven och Islands intressen beaktas, derastrots
utanförskap. Fallet med den nordiska passfriheten och Schengenavtalet belysande.är Denna
nordiska samordningsprocess behöver dock inte motiveras eller blandas ihopgenom, ens
med, den bredare tanken europeiskt småstatsengagemang.ett En samnordisk linjeom i
Europa, och världen, har höggentemot folkligresten legitimitet i sig själv.av en

En alternativ referensram för diskussionerna kring den svenska ambitionen till inflytande
inom EU lyfta fram Sverige, inteatt småstat,vore Iutansom en smart stat.som en
samhällsdebatten kring förutsättningarna för landets inflytande i världspolitiken och inom
EU förekommer ofta implicit påbygger dennaargument tanke. Man stoltsom attmenar
Sverige sin litenhet hartrots etablerad tradition föra fram idéer, kompetenta ledareen attav
och tekniska lösningar stormaktemas förhandlingsproblem. Sverige har kunnat utöva ett
internationellt ledarskap denna kvalitativa kompetensprofil.genom
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småstat fram,rollenegentligen intelyftsargumentationoffentligavälkändaI denna som
förförutsättningarnabelysesspråkdräkten. Snarare ettofta dentankarnaäven gesom
såsomimmateriellapå nationella,byggerinflytandeinternationellt resurser,som

olikaexpertis inomförmåga mobiliseraochförhandlingskompetenssakkunskap, att
dennaförefallerpolicyområden. Sverigeprioriterade smart stat essensen avvarasom en

profil.internationellaprorninentalandetsklassiska syn
denperspektivdettaprimärt i ärVadi sig.mindre intressant ärhärStor eller liten är som

materiellabegränsadedebasisinflytandetförmågan maximeranationella menatt av
sinautnyttjakan illastormakttillgängliga. Enfinnskapaciteterimmateriellaflexibla som

prioritering. Envissskicklighet ellerbristbetydande resurssvaggenom engenomresurser
iOmsfarer.prioriteradeinomkvalitativ kompetensmobiliseralikaledeskan manstat

svenskaklassiskadensläppereuropeiskainför detdiskussionen engagemangetnya
framgångarna blirinternationalpolitiskauppenbarafasta desmåstatsmyten i ställetoch tar

änprofilerasfrämst bör statlandet smartlogiska slutsatsenden snarareatt som ennumera
småstat.som en

förreferensramamaförändraskullemetaforfokuseradsådan kvalitativtEn
då intressesig ingethar ireforrnarbete. Mankonstitutionellainför EUsförberedelsearbetet

potentielltnuvarande ochEUsvarigenomprinciperstatsrättsligafrämja deattav
linjenskulle drivaiställetVad attsärskiltsmåstater skulletillkommande värnas. voreman

implemen-ochbesluts-medelsförvaltning,ansvarsfullkompetens,sakkunskap,
måste detsamverkansarnbitionverkande politisklångsiktigt styrateringseffektivitet och en

mellan despänningennuvarandeDenolikai EUsarbetet organ.gemensamma
regerings-målsättningar infördokumenteradeSverigesoförenliga delarnauppenbarligen av
från denomorientering bortsådanupplösastill delkonferensen skulle genom enen

småstatsbilden.hemmavanda
sådantismå EU synsättinomochmellanformella maktbalansen ettDen staterstora vore

denståndpunkter ochbyggdaegenintressenkortsiktigamellanväsentlig. Balansenmindre
sådana myoptiskabästaallmännaförmågan fram detlyftaatt urgemensamma

kundegemensamhetslogiklångsiktigt fokuseradcentral. Enställningstaganden vore mer
profilera sigkanmellanstatlighetslogik. Enkortsiktigbegränsande statsmartställas mot en

sakproblem ochpolitiskalösningarinnovativafinnakompetensen genomattgenom
höja EUstillbidrarDärigenomstormaktsmotsätmingar.fområgan attmannystaatt upp

fördelar för Sverige.effektivitet, vilket i sin kantur ge
Ländersmåstatskapacitet.utprägladkreativitet inteproblemlösande ärDenna avtyp enav

deninte iliggerroll. Maktbasensådan resultatinriktadstorlek kan spelavarierande en
årenGenomproblemlösning.förmågan tillden reellakapabilitetshierarkinformella utan

Expertkunskapemaroll inom EU.maskinsmörjandespelat dennahar Benelux-ländema
förförmåga politiskfinnaderaskombination medi acceptansbland franska företrädare att

år harUnderinom depräglat arbetetsina förslag har länge senareorganen.gemensamma
till dagensagerandeårens något motsträvigafrån tidigaprofil deDanmark växlat meräven

ellerstormaktfonnella begreppenDelösningar.föraktiva gemensammaengagemang
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småstat inom EU blir i det irrelevanta i dettanärmaste processinriktade perspektiv de
kvalitativa förutsättningarna för inflytande den politikutforrnningen.över gemensamma

Gränslös makt

Hur kan resursmässigt begränsad inflytande denutöva transnationellaöveren smart statmen
politikutforrnningen inom EU För förstå grunderna för denna informelltatt typ av
maktutövande det nödvändigt kort svårdeñnieradeär diskutera det begreppet makt. Enatt
sådan begreppsutredning har betydelse för analysen den dynamiska maktbalansen mellanav
EUs mindre minstastörre, medlemsstater. Problematiken komplicerassamt ytterligare om
EU vid sekelskiftet utvidgas får dåMan fleraösterut. och politiskt-administrativtresurssvaga
oerfarna medlemsstater.

Makt nationsgränserspänner och griperöver in i samhällslivet på nivåerallasom är
svåranalyserad. Den svårär värja sigäven Användandet denna föratt mot. av resurs
gränsöverskridande inflytande komplextär och inte lätt maximera. Presumtivaatt
maktutövare behöver kunskap dess olika dimensioner, möjligheter och begränsningar. Iom
det följande några grundelement för denna gränslösa maktutövning.presenteras

stårMaktanalys centralt inom statsvetenskapen. Samtidigt studieområdetär en
begreppslig och empirisk träskmark. Makt kan dimensioner. Den huvudsakligatreses ur
skiljelinjen mellan dessa graden tydlighet iär utövandet makt. Enligt klassisk analys,av av

ansikteinte minst inom internationell politik, bygger maktens så kallade första en
aktörs förmåga tvinga andra aktörer deras vilja någotatt för den förstaatt mot agera
aktören fördelaktigt tvångDirekt ellersätt. hot tvingande sanktioner kan förekomma.om
Avsikten kan antingen förmå något eller hindraatt sätt dennamotparten attvara attagera
från visst handlande. Mycket forskningslitteraturenett kring ojämlikastatersav
internationella utgårvillkor från detta antagande den identiñerbara maktens betydelse förom
relationen småmellan och länder. Likaledes kan dagens debatt i Sverige, mångaoch istora
andra länder, kring suveränitets- och röstfördelningsfrågoma i EU härledas sådantettur
mekanistiskt internationella förhållanden.synsätt politiska formellaDen istatusen
ministerrådet tydlig maktresurs måsteär hävdas i denvärnas, svenska debatten.en som

Den andra maktdimensionen utgår från problematiserande på förhållandeten mer syn
mellan aktörer. Makt liksom vanmakt kan förklaras utifrån icke direkt identifierbara
aktörsageranden, hävdas inom denna tradition. Processema kring politikutfommingen
kommer i for analysen. Fokus läggs de eller mindre synligacentrum barriärermer som
kan hindra eller främja vissa frågor från placeras den dagordningen.att gemensamma
Inom internationell politik betonas ofta betydelsen kontrollera detattav gemensamma
regelverket för beslut såoch resultatet i visssätt riktning. Olika kvalitativastyra en
dimensioner internationell maktutövning här i fokus.sättsav

Av hävd har stormaktema mycket sittutövat inflytande i världspolitiken attav genom
dominera arbetet kring utfommingen de internationella principer, regler ochav normer som

6 S.Lukes,Power- RadicalA View,London:Macmillan,1974.
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Maastricht-ochEnhetsaktenRomfördraget,ärendebehandlingen.vardagligadenstyr mer
Viaxbetsprocessema.dagligaför deregelverknonngivandesådanaexempelfördraget är

traktatercentraladessa storutformningenägnadeledandede avstaternavet att
likaledeskommerregenngskonferensen attkommandefrån denResultatenuppmärksamhet.

stormakterDessEU.inom tarframtida arbetetför detbetydelseregelsättandeviktigen
allvar.översynsarbetenormbildande stortdetta

subtila närmastframlyfteransikte äntredje avså kallade processerMaktens mer
vad denneannorlunda änochtänkafåkan attHur motpartpsykologisk ageranatur. enman

blirmaktdimensionhuvudfråga dennainomgjort Enborde haegenintresseutifrån reellasitt
manifesterasinteöverhuvudtaget ettintressemotsättningar genomuppenbaravarför vissa

undandrasfrågorviktigaPotentielltvillkor.mäktigasdehanteraskonfliktbeteende. De
intressekonflikt.sålunda öppenen

ochdominansideologisksåsom idémakt,aspektermaktdimensiontredjeI denna ryms
självbinds ettledning attpolitiskalands anammahegemoni. När genomkulturell ett

förmåintlytandeförsök för statendirekta attingakrävsinternationellt vedertaget synsätt mer
defångade inomkognitivtredanbeslutsfattarna ärnationellapå Devissthandla sätt.ettatt
fördet bästainsiktsubjektivsjälvupplevd,fårDereferensramarna. omandra givna enav

vid slutettongivande idéernai detyngdenövertygandehandlingslinje. Dengivenilandet en
symbolladdademed detmarknaden,inrehöghastighetståg denEUskring mot1980-taletav

maktanalysperspektiv.tredjeförstås i dettaårtalet kan1992,
demeningendemokrati, imellan attsuddasgränsdragningen normerutkanMan säga att

d.v.s.heteronomi,ochbeslut, attföruttryckkollektivnationellt är autonomareglerar ettsom
kollektivetstår utanförnågon instansharreglerandekollektivet sattsför somde avnormerna
analysdjuplodandemaktutredningen,från att avdettaföljersjälvt. Det enresonemangav

kopplingarinte görs,meningslösganskasiglandimaktfördelningen omden interna terett
utanfördimensionertill dedelsochmaktutövning,förregilativadels till de ramarna

ochGoldmannKjellStatsvetamainternadessadefinierari ramar.statsgränsema stortsom
frågan hurEU-konsekvensutredningarnaså kalladedeställde iJemeckMagnus en av

intemationaliseringen. Denpåverkasarbetetparlamentariskaoch detdemokratin av
Stenelo iLars-Göranprofessortidigareredanbehandlades enmaktproblematikencentrala av

böcker.mångamaktutredningensav
samverkande ochdelarförstärkandeömsesidigtskallansikten enMaktens avtre somses

Kupchan19 dennainomharCharlesochIkenberryJohnhelhet.manipulativpotentiellt
kontrollhegemonisk överskapavärldskrigetefter andraförsökUSAstematik studerat enatt

efterkrigstidensförUSAsifannItalien. Manutrikeseliten i det att engagemangnya

Demokratiskpolitikens Jemeck,Magnus7 samtEG ochSverige,Kjell Goldmann,
1994:12,SOUSubsidiaritet,EG-konsekvensutredning:bilagedeltilldemokrati,ochförankring i Suveränitet

175-234.91-116,1994,sid.Stockholm,
Götered.Internationalisering,ochMaktdemokratin, ia intemationaliseradeStenelo,DenLars-Göran

sid.273-363.1990,Bokförlag,CarlssonsStockholm:Stenelo,GöranLarsHansson
vol.InternationalOrganization,HegemonicPower,9 Socialization andKupchan,CharlesIkenberryJohn

283-315.1990,sid.44,
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demokratiska och västorienterade Italien förekom rad samverkande inflytandetekniker.en
Genom normativ övertalning förmåddes centrala beslutsfattare iatt synsättett nyttanamma
politiska frågor. Genom diverse materiella förmåner förleddes eliten till överdrivet positivtett
och okritiskt förhållningssätt storrnakten. USA deltoggentemot direkt iäven omstöpningen

landets politiska, administrativa och ekonomiskaav institutioner. Enligt författarna
intemaliserade efter tid eliten de och värderingaren tongivande inomnormer som var
stonnaktshegemonen. mångfacetteradeDenna penetration Italien ledde till kognitivav en
förändring inom den lokala eliten till förmån för de värderingar och den idévärld USAsom
identifierades med.

I Italien syftet efter kriget bygga demokratiska institutioner,var att effektiv förvaltningen
fungerande marknadsekonomi.samt Detta historiskaen fall förefaller slående aktuellt.

Dagens Östeuropavästliga ambitioner i Central- och bygger liknande tankeen om
möjligheterna till grundläggande omdaning dessa ekonomiskaen och politiska iav system
riktning de värderingar ochmot i Västeuropa legitima. Maktensnormer som anses tre
ansikten kan säkert synliggöras i 1990-taletsäven vittomfattandeän försök tillmer
gränsöverskridande inflytande.

Några Harvardbaserade Europa-forskare har hur företrädare för dessanoterat istatersvaga
ÖsteuropaCentral- och redan 1989-91 snabbt anpassade de nationella policylinjema till de

väst.mönster uppfattade förväntades iman
We call this policy anticipatory adaptation:pattern countrys unilateral adoption ofa a
of associated withset membership in organizationnorms prior actually beingtoan

accorded full in that organization,status receiving of ...Institutions,or guaranteeseven entry.
particularly those of the European Community, therefore much instruments ofare as
cooptation and socialization they tools of regulation.as are

Tydligen kan lokala utrikeseliter utanför EU vid speciella omständigheter snabbt
intemalisera den europeiska hegemonens värderingar och för politikutformning ochnormer
för det marknadsbaserade ekonomiska livet. någotHände liknande i Sverige i början av
l990-talet då det svenska etablissemanget för diverse ekonomipolitiskautsattes
påfrestningar samtidigt den symbolpolitiskt laddade inre marknadens hägrandesom framtid
lockade

Det uppenbartär blottläggande maktbalansenatt ett mellan EUs medlemsstater måsteav
utgå från mångdimensionell intemationalpolitisk maktutövning.en Stonnaktemasyn
inom EU är aktörer grund fleratunga samverkande aspekter. Deras betydandeav
potentiella resurskapacitet och formella röststyrka kan mobiliseras i givet frågekomplex.ett
Därtill har de aktivt bidragit till utfommingen det regelverket. Detta kanav gemensamma
sålunda i varje fall inte verkaantas deras långsiktiga intressen. Sådanaemot inbyggda
fördelar tillfaller främst Tyskland och Frankrike, medan Storbritannien kom in i den
institutionsbyggande verksamheten långt Därtill finns goda förutsättningar försenare.
ambitiösa stormakter även utnyttja maktens tredje ansikte,att enligt exemplet Man kanovan.

2°RobertKeohane,JosephNye,StanleyHoffmann,red.After theCold War: InternationalInstitutionsand State
Strategiesin Europe1989-1991,Cambridge:HarvardUniversityPress,1993,sid.l82.
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sinavseendedettaframgång lyckats iharmedFrankrikemed fog hävda genomstoratt
institutioner.EUspenetrationadministrativakulturella och gemensammaav

på flerasamtidigtmaktutövningsålunda storrnaktemaskonfronterarnykomling till EUEn
ståsvårastdennödvändigtvis ärinte även attdimensionensynliga ärplan. Den sommest

frågan hurkringeftertanketillItalienfrån efterkrigstidensExemplet manarovanemot.
säkerhetspolitiskaekonomipolitiska ochtongivandeochregelverkinstitutioner,Sveriges

medsamverkanoftast doldaständiga ochelitenspräglasframgent kommer attsynsätt av
Sverige hardriva.och intressenvärderingarandrafrån länder med attandraföreträdare

integrativalångsiktigainterpenetration. Dessvalt dennafrivilligtfolkomröstninggenom
urskiljbara.intedockkonsekvenser ännuär

administrativa ochsvenskadenvärderingarochsiktIntemaliseras yttre avnormer
harproblemdefinitioneroch iverklighetsuppfattningiFångaselitenpolitiska somman en

deFörledsEUinom yttre,andra aktörersyften ochför andraformulerats man avav
innebärintressen VadnationellaprimäraomdefrnieratillEU-attributenglansfyllda att

vårt nationellastatsförvaltning ochvåreuroperiseringenså kalladeegentligen den av
forbetingelsemaföränderligafrågor derefereradetidigareMaktutredningensregelverk om

efter detviktigaminst likaförefallerstyrelseskickdemokrati och hävdvunnavår autonoma
1990.demedlemskapetsjälvvalda som var

ledandeförmån for detillförmodasEU kan väga överinommaktbalansenDen totala
subtilamångafördel dedramindre,kanDäremot smart statäven avstaterna. menen

erbjuder.ländermed andrasamverkanbredaochden intimainflytande,tillmöjligheter som
både ökakankaraktärmångdimensionellamaktensinsiktOm har manomman

klassiskiLiksominflytandepotential.utnyttja dessbättreriskermedvetenheten dess samtom
intimmaktspeletstrategiskaframförhållning i detför godkrävsunderrättelseanalys enen
och isamverkaniintressensöker drivavarimiljöoperativadenkunskap egnamanom

två sidori dennakonfliktochSamarbete ärövriga deltagare.med avkonkurrens process
mynt.samma

inflytandetransnationelltförStrategier
stomiaktemaiuppmärksamhetfått förnyadstrategy harområdet grandklassiska somDet

klassiskaefterfoljdturbulens. Isäkerhetspolitiskaårensderesultat avett senareav
Luttwak harEdwardochHowardSir Michaelsåsom Liddell Hart,tänkare yngrestrategiska

nationellaolikarevideringargrundläggandebehovdagensforskare fokuserat avmerav
denknytaförsöketinnovativa arbeten ärför dessa attGemensamtstrategier. samman

inflytandestrategier medhot ochmellanstatligainriktninganalysenssäkerhetspolitiska
landtransnationellakomplexa de ettinterdependensforskningens somprocesser,synmer

delutgör en av.
fram.lyftsutrikespolitikenaktivadensedan längeharofficiella retorikensvenskal den
skallföljandeinnehåll. I detnågot konkretdimensiondiffusadennasaknade dockLänge mer

underlagkonceptuelltsyfteiutåtriktade strategiansatsernågra ettmöjliga attpresenteras ge
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till debatten kring hur den lilla Sverige kan hantera sin inflytandeambitionsmarta statenmen
samarbetsram.inom EUs

Mellanstatliga förhandlingar det kanskeutgör viktigaste medlet, förutom vapenmakt, för
utövandet internationellt inflytande. Detta forskningsfält väl upparbetat.är Manav har visat

förhandlingsframgång inte ensidigtatt koppladär till resursbas resultatärstats utan etten av
flera interrelaterade situations- och processfaktorer. Ofta betonas i denna litteratur de
multilaterala fördelar småstat,för medan stormakt föredraarenomas sägs direkta ochen en
bilaterala förhandlingskanaler. Förhandlingar tvåmellan ojämlika vanliga inomär denstater
internationella diplomatin. Däremot har denna asymmetrisk förhandling studerats ityp av
mindre utsträckning speletän mellan relativt jämställda motståndare, såsom mellan
stormakter.

Ett skäl till denna lucka i forskningslitteraturen svårighetenkan fångaanalytisktattvara
maktdimensionens dåroll två uppenbart ojämlika förhandlingar nårstater genom en
överenskommelse inte överensstämmer med den utgångsbud.starkares Dettasom resultat
kan inte förklaras utifrån enkel maktbaskalkyl likt de ofta används i populäraen som mer
framställningar internationell politik. Utfallet kan endast förstås differentierarav om man
mellan olika maktdimensioner och relaterar dessa till det aktuella förhandlingsspelet. Man

dåkan studera hur den lyckas kompensera för asymmetrier i komponentsvagare en genom
fördelar i andra. Den relativa maktbalansen i bilateral förhandling sålunda inteär statisken

kan förändras aktörernas insatserutan under förhandlingens gång.genom
En rad förhandlingsstudier har visat dessa mellanstatliga konfliktlösningsmekanismeratt

inte lever sitt liv påverkas i hög grad omkringliggandeeget utan politiska ochav processer
Efter analys antal asymmetriska förhandlingar forskarenormer. ett råddetta tillen av ger en

förhandlarezn Learning exploit contextual and systemic factorsto especially critical for
the weak since such factors oftenstate, constraints the states behavior.strongserve as on
En heltäckande inflytandestrategi kan därför begränsas till medverkan i mellanstatliga
förhandlingar, i ministerråd.EUs Därtill måste försöka påverka det övergripandesom man
regel- och inom vilket de enskilda förhandlingslösningarnanorrnsystem, utformas.

I intemationalpolitiskt delvisett präglas mellanstatlighetens logiksystem detsom av vore
för den rimligt försöka bidra till regelförändringarparten i riktningattsvagare mot ett

där hänsynstörre till allmängiltiganorrnsystem principer till skiftandetages nationellaän
maktkrav. sårbarhet,En förhandlingspositionstats stormakt, och förmågagentemot atten
hävda autonomin i internationellt nätverk beroenden påverkasett välförankratettav av

regelverk, likväl den materiellagemensamt resursfördelningen mellan ledandesom av stater.
Ett fördelaktigt i sigär grund för inflytande.norrnsystem en

2 Dettaavsnittlyfter framden möjlighetertill inflytande kan aktualliserasi EU-arbetet.Särskiltmenuav som
depoängteras aspekter faller utanför inflytandeanalysfokuserad formella röstreglerellersom andraen

kvantitativaresurskriterier.Framställningen norrnativi denär mening här förordas aktivistisktochatt ett mer
processinriktat Sverigesinflytandemöjligheter.synsätt Denna kan kontrasteras det begränsande,motsyn mer
suveränitetsfrxeradestrategiperspektiv har varit tongivandei den svenskasamhällsdebatten Sverigessom om
småstatsrolli EU.
22William Habeeb,Powerand Tactics Internationalin Negotiations:Haw weaknationsbargain with strong
nations,Baltimore:JohnsHopkinsUniversityPress,1988,sid. 141.
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organisatoriskaförroll knytpunktmultilaterala framhävs dessasI studiet av organ som
för dessasakområdeskomplex. regim haravskiljbart Begreppetnätverk inom myntatsett

internationella regimerfolkrätten, skapasi värld oordning. Liksomöar ordning en avav
ensidigteller mindrei internationell politik. Merofta företrädare för de aktörernatyngreav

Även småstater regimbyggandeför kanformas för dem fördelaktiga arrangemang.
resursolikhetemas effekterstötdämpare därsig. Ofta fungerar dessaverksamhet löna som

småstat konfronterar inte isoleratmellanstatliga förhandlingar kan absorberas. En en
inomprocessdynamikenomkringliggandedra fördel denstormakt kanutan av

särskiltproblemområdet. småstater traditionellt deharEUs sett gemensamma organen,
konfrontationer med dekommissionen, sina allierade i större statema.som

skall kunna tjänaregelverk och regimerTvå uppfyllas för internationellakrav bör att en
vilja,den starkaresmåste fungera skyddsbarriärerintressen. Dels de motstats somsvagare

måsteDelsunderliggande ojämlika resursstnrkturen.ensidigt manifestera denoch inte
ändamålsenliga sinaförmekanismeruppfatta dessastonnaktema somgemensamma

två Såkrav. längeföreligger mellan dessasyften. uppenbar spänningnationella En en
sakintressen kommerlångsiktig systemstabilitet framför kortsiktigaprioriterarstormakt

då utnyttja den starkareskandenna motsättning inte i dagen. Den statensvagare
inomkombination harpolitik. fördelaktigapreferensordning och egensinnigt driva sin Denna

åka snålskjutsmånga i detta avseende kunnatutnyttjats mindreEU kunnat stater, somav
den etablerade ordningen.

ivåra inflytanderesurserinvesteringar begränsadeSverige förordas sedan längeI av
med denhelt i linjetradition liggermedverkan i multilaterala sammanhang. Denna

intedockinom Enligtnuvarande ambitionen makt EU. ärutöva resonemangetatt ovan
behövertillfylles. Därtillpådenna fokusering inom EUs gemensamma organprocesserna

ochgrundläggande intressenpåverka definitioner sinade centrala staternas avman
dentransnationellaambitionen medverka i destrategival. Om har styratt processer somman

påverka inifrånockså dekunnapolitikutforrrmingen inom EU behöver mangemensamma
iförblir centralaBilaterala nätverki första hand formar dessa. ävenaktörer ettsom

förhärskandesåsom denEU. Medanmultilateralt samarbetssystem,övergripande
kansådant ambitiös medlemsstat,kravmellanstatlighetsprincipen uppställer ett en

förvisa strategi dettainternationella relationerinterdependensens konsekvenser för en
ändamål.

strategiarsenalenfrån traditionellainflytandeansats skiljer sig denpenetrerandeEn genom
konfronteras intepolitiska beslutscentrumnationsgränsema. Landetsspänna tvärs överatt

sådan inflytandestrategi överbryggastransnationell gränsernaI ävenutan penetreras. en
analysnivåema. Målgruppeninternationellainorrmationella, mellanstatliga ochmellan de

mellanstatligamångfacetterade i denblirfinns kanalerna ditinom änstat, merannan menen
stormakt,fördiplomatiskaförhandlingsstrategin. Istället för konfrontera representanteratt en
politiskaförvaltning ochministerrådet detta landsi och underorgan,dess penetrerasex.

påverka förhandlingsdirektiven.i syfte bakomsystem att processen
exempel utländskaspionage fylldklassiska litteraturen kring diplomati ochDen är av

intrång livi inrepåverkan. förutsättningarna för dylikaförsök till inre Sannolikt har statsen



82

ökat under dagens betingelser breda och intensiva kontaktytor mellan länder. Relationemaav
mellan de västliga demokratiema liknar förlängning inrikespolitiskasnarare en av
interaktionsförhållanden klassiskt diplomatisktän mellanumgängeett suveräna stater.
Kontaktema mellan industriländema och tredje världen fungerar ofta likartat Härsätt.ett
finns etablerad tradition transnationell penetrering, i alla fall i riktningen.en av ena

För Sverige, med breda och intensiva kontaktytor med Europas stormakter, kan detta
transnationella perspektiv erbjuda komplement till utåtriktadeövriga strategier. Liksomett

internationell regim fungera stötdämpare stormakts vilja, kanen motanses som en
penetration inre politiska liv skapa skyddsbaniärer alltför kraftigamotpartensav mot
viljeyttringar vid förhandlingsbordet.

Det möjligt de viktigasteär konsekvenserna för den utrikespolitiska eliten iatt en av
Sverige, följd intemationaliseringsvågen och Europa-engagemanget, blirsom ettav
nytänkande kring uppsättningen möjliga inflytandestrategier. Den här betonade,
gränsöverskridande någotskall förtydligas kort diskussion fyra olikaansatsen genom en av
penetreringstyper. Denna transnationella strategi endast komplement till deettses som mer
traditionella instrument där inte lika klart utnyttjar intemationaliseringens konsekvenserman
för nationellt beslutsfattande.

En sedan länge förordad inflytandestrategi nå direkt in i stormaktens innerstaär att
politiska Högre ämbetsmän inom förvaltning och ledande politiker oftacentrum. är
mottagliga för personliga nivå.kontakter hög Denna inflytandekanal kan direktettge
genomslag politikutformningen, den sällan kostnadseffektiv. påStrategin baserasärmen

överdriven uppfattning möjligheterna för enskilda makthavare gripa in i ochen att styraav
stormakts förvaltnings- och lagstiftningsmaskineri. sådanaDäremot kan intimatungaen

personkontakter i värdlandet ha betydelse för inflytandeagentens inom sinstatus
hemmaorganisation.

Inflytande delge information och teknisk expertis på mellannivåtill handläggareattgenom
erbjuder alternativ försöken nåtill den högsta politiska ledningen direkt. Specialisterett att
deltar ständigt i transnationella nätverk, där möjligheterna till ömsesidig påverkan i

frågorkomplicerade kan goda. Genom utsända eller lokala konsulterexpertervara genom
med kunskap den relevanta myndighetsstrukturen, kan beslutsberedare, d.v.s. ofta deom
verkliga beslutsfattarna, inom sakområde nås. Tillträde till tjänstemän, likvälett upptagna

åtråvärdpolitiker, i Bonn, Paris tillgångenär eller London. Den främsta dåärsom en resurs
gedigen kompetens områdeinom det där den berörde handläggaren brottas meden ett

problem. Formell inom hemmaorganisationen kan betyda förmåganmindre bidraän attrang
till den stressade handläggarens problemlösning.

Ofta kan anställda i internationella sekretariat nå längre i förvaltningen frånin kollegorän
andra Förutom uppenbar sakområdetkompetens inom kan dessa tjänstemänstater. en
uppfattas opartiska jämfört med nationella internationellaDensom representanter.
yrkeskåren kan därför användas förmedlare information och därmed ävensom av som
informella inflytandeagenter Genom placera dugligatvärs över statsgränsema. att
handläggare vid internationella sålundasekretariat kan förutsättningarnaöka for broarman
in i andra Anställningar inom EUs självklart centralt.stater. Menärgemensamma organ
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Paris,såsom OECD och UNESCO iorganisationscentra kan beaktas,andra relevantaäven
i Washington.WTO i Génêve eller IMF

politiska Genomingripanden i nationellabegränsa direktaFormella hinder kan processer.
politiska beslut intresse.ändå delta i utformningenofta indirektallierade kan av avman

finns alltidindustrin och inom forskningscentraintresseorganisationer,Inom partirörelser,
statsbärande partisi ellerdet berättigadekan övertygas ettstatsen annangrupper, som om

fåhelt legitimt inhemskasådana perspektiv kanodlaGenomsynsätt. att mangemensamma
långsiktigt allianser med delarbygga informellaföreträdare intressen. kanför landets Man

penetrationförvaltningsapparat. Utländsksamhälle ellerstormaktens avav
medsamhällenrealistisk möjlighet i pluralistiskaförvaltningsapparaten tycks envara en

ledandeutländska impulser, inom EUsrelativ öppenhet stater.mot som
stormakt. Man kanstår kompakt enighet inomsällanDen mindre motstaten enenensam

Gränsöverskridandedenna gigant.potentiella bundsförvanter inomofta räkna med
politik,då i syfte driva framtill stöd inom beslutsprocessensakintressen leder att somen

svåra strategikoalitionsbyggandeDet i denna ärdessa internaäven attgagnar grupper.
for beslutinnan ärende blir aktuelltidentifiera för intressenföreträdare ettgemensamma

problemområdefångaframförhållning potentielltnivå. kanhög Genom god ettman upp
påverkan krymperlåses för informellinnan officiella positionen fast. Utrymmetden

nått.fram i beslutsprocessen ärende harsannolikt längre ett
sannoliktpåverkas transnationell penetration, detOm EUs stormakter kan är attgenom

denstrategier andra Inomför liknandeSverige kanäven utsättas stater.av
oftaberoendesituation, framhävsvärldens ensidigaforskningstradition betonar tredjesom

ekonomiskasårbar politiska ochuppenbaradetta potentiella maktmedel liten, Destat.mot en
såsom försök tillmanipulering,subtilinstrumenten här mindre intressanta änär mer

Återkopplingen maktens ochtill den tidigare diskussioneninformationsstyming. tre, merav
Långsiktligheten inom dennadimensioner uppenbar.eller mindre dolda är typ av

strategisktSålunda nationelltskall inte underskattas. krävspenetrerande verksamhet ett
förmåga bortom dettill analysanvända denna likvälperspektiv för kunna ansats,att som en

oönskade inflytandeförsök.dagsaktuella för värja sig andras,kunnaatt mot
Ömsesidigheten interdependensens dynamikinternationellai utnyttjandet den somav

roll.nationella samordningens Detpåtaglig. understryker deninflytandekanal Detta dragär
maktutredningen. förmågaStatensingående mitt bidrag tillbehandlades iämnet att

till penetreringsamtidigt möjligheternaförhindra till samhälletandra tillträde det somegna
iframstår viktig, informell maktkomponentnationers liv tillandra inre tas ensom enav vara

värld.intemationaliserad
mycketinflytandestrategier likt de här skisseradetransnationellaKunskapen är ännuom

sådana intressemedverkande i aktiviteter ringaofullständig. Naturligt har de attavnog
i andrapolitiska beslutsprocessenuppmärksamma informella kanaler till dendessa stater.

suveränitetsprincipen.omhuldade nationellaVerksamheten hotar den inom Europaäven

23 225-272.Stenelo, cit. sid.B. Sundelius, Intemationaliseringensgränsen i Hansson op.
2‘ alliansfännåga,och Dsförslageni utredningen,SamsynJämfördeninnovativaanalysenochde tänkvärda
1995:21,Stockholm:Finansdepartementet,1995
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sådanBland har verksamhet endast studerats i mycket liten omfattning. Ansatsenstatsvetare
tycks falla studiefálten inom Genom sin gränsöverskridandemellan de vedertagna ämnet.

områdekräver analys detta kunskaper inomnationell politik ochnatur att omen av om
internationell politik behövs analysperspektiv deDetvävs öppnareettsamman.
intemationalpolitiska transnationella tillsammans formarstrukturer och processer som
Sveriges Europa-miljö.operativa

Idémakt Europastrategins grundbultsom

Liksom beslutsfattandet internationalisering, enligt flera forskare,det nationella i tiden av
framstår svåråtkomligt for kritisk granskning kanskeallt osynligt och ävensom mer

i allt högre gradutövandet den nationella intressebevakningen andragentemot staterav
forbi också maktstrategiemas främstaglider observant De mellanstatligarapportör.en

bådeframstår for observatören ochegenskap i detta perspektiv dess relativa tydlighetvara
for också förblir centrala ochpraktikem. Det däremot inte säkert de deär mestatt
ändamålsenliga övergripandeinstrumenten för reellt inflytande denutöva överatt ett

problemområde.politikutfonnningen den växandeinom nationellt Kanskeett
forskningslitteraturen interdependenskring det idégrundade samspelet mellan internationell
och inomnationell politik kan belysa denna viktiga problematik

undersökt hurMedan i riklig och teoretiskt sofistikerad litteratur länge harman en
föreligger färre studiersamhällen och olika integrationsprocessersamrnanvävsstater genom

växandehur idéer och policyuppslag sprids nationsgränsema. I dennaöver genreom nu
fokuseras intressen formas kopplingar tillanalysen hur olika nationellt baserade genom
internationella blir mellanliggande faktornätverk och andra idé-spridningskanaler. Idéer en
mellan binds olikainomnationella och internationella strukturer och dessa genomsamman

Risse-Kappen25transnationella forskaren hävdar slagkraftigtDen tyske Thomasprocesser.
ideas, however, float freely... that the political welldo Iatt not to system as asargue access

of thethe ability build winning coalitions determined by the domestic targetto structureare
relations, and the values andthat is, the of its political institutions, state-societystate, nature

embedded in its political culture.norms
europeisk miljöAtt kunna formulera och hävda nationella intressen inom aven

uppgiftförbli central politiskmellanstatlighet och interdependens kommer sannolikt att en
för förtätade, omfattarKonungariket Sverige. Relationema inom det transnationella Europa

tvistefrågorrad måste olika eller mindre subtilacentrala hanterasen som genom mer
inflytandestrategier. i denna komplexa operativaUtformningen Sveriges grand strategyav
miljö fonnativinne i fas.är nu en

fråndet analytiska förarbetet till framtida nationella utspel inom EU denl nödvändiga
sigintemationaliserade, Sverige kan lämpligen tillresursknappa staten tasmartamen man

25Thomas freely, 1994,sid. 187.Risse-Kappen,Ideas do float InternationalOrganization,not
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Robertprägladeverkligheten,komplexainför denoptimistisk ödmjukhetandaden somav
genren:26verk inomklassiskaslutord i derasJoseph NyesKeohanes

contributeinterdependence in orderofimplicationsthe policy tohave studiedWe to a
anotherforwardworld politics,approachsophisticated yetdifferentiated, not to putto

academicCareful analysisreality.guideoversimplification not game.to mereaas a
swordbattle, theof time. Inworldwith the turbulentfor coping appropriatelyessential our

guide swords.but the longmightier than the run, penspen, over

2° 1977,sid.242.Little Brown,PowerandInterdependence,Boston:
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