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Abstrakt 
Uppsatsen syfte är att ta reda på ifall den Europeiska Unionens (EU) handelspolicy för 

den interna respektive den externa marknaden följer den liberala retoriken som förs av 

unionen. Det är en komparativ fallstudie som använder sig av idealtyper för att ge en 

nyanserad bild av unionens handelspolicy. Det teoretiska ramverket som används för att 

framställa dessa idealtyper är merkantilism samt liberalism. Idealtyperna appliceras 

sedan på de två fallen. Fokus för studien ligger på tiden mellan Lissabonfördraget och 

2012 innan den senaste utvidgningen till 28 medlemsstater ägde rum. I analysen kan 

man se delar av båda teorierna i varierande grad. Avslutningsvis diskuteras i vilken grad 

de båda teorierna influerar EU:s handelspolicy för den inre samt yttre marknaden. I 

resultatet kan man se att liberalismen genomsyrar stora delar av EU:s handelspolicy, 

men att det finns merkantilistiska undertoner i ett flertal olika områden. 

Nyckelord 
Europeiska Unionen, Handelspolicy, Liberalism, Merkantilism, Idealtyper, 

Protektionism, Frihandel 

 

The aim with this thesis is to find out whether the European Union (EU) trade policy for 

the internal and the external market comply with the liberal rhetoric that is conducted by 

the Union. It is a comparative case study based on ideal types to give the reader a 

nuanced view of EU:s trade policy. The theoretical framework that is being used to 

produce the ideal types is mercantilism and liberalism. Consequently, the ideal types are 

being applied on the two cases. The focus of the study is the time between the Lisbon 

Treaty and 2012, before the recent enlargement to 28 member states took place. In the 

analysis, one can see portions of both theories in varying degrees. Finally, the extent of 

how liberalism and mercantilism influences EU:s trade policy for the internal and the 

external market is being discussed. The result of the thesis show that liberalism 

influence most parts of the trade policy, but there are also some mercantilist undertones 

in several areas.  

Keywords 
European Union, Trade Policy, Liberalism, Mercantilism, Ideal Types, Protectionism, 

Free Trade 
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1 Inledning 
Den Europeiska Unionen (EU) är med sina 28 medlemsstater den största 

handelsunionen i världen. EU:s inre marknad är starkt präglad av de liberala frihandels-

ideal som kännetecknar de rådande normerna inom världssamfundet. Det råder således 

frihandel mellan medlemsstaterna. Det här för att den inre marknaden skall möjliggöra 

att varor, tjänster, valuta och personer skall kunna röra fritt över medlemsstaternas 

gränser.1 Frihandel skyddas av de gemensamma tullarna EU har mot resterande stater i 

världen.2 EU har inte enbart en gemensam politik för sin inre marknad utan för även en 

gemensam handelspolitik, vilket gör dem till en av de kraftigaste handelsmakterna i 

världen. 2011 stod EU för 16 % av den totala världshandeln vilket gör dem till den 

största importören och exportören i världen.3 I Lissabonfördraget står det att: 

”I sina förbindelser med den övriga världen ska unionen bekräfta och främja sina 

värderingar och intressen samt bidra till skydd av sina medborgare. Den ska bidra 

till fred, säkerhet, hållbar utveckling av vår jord, solidaritet och ömsesidig respekt 

mellan folken, fri och rättvis handel, utrotning av fattigdomen och skydd för de 

mänskliga rättigheterna, särskilt barnets rättigheter, samt till strikt efterlevnad och 

utveckling av internationell rätt, inklusive respekt för principerna i Förenta 

nationernas stadga.” 

Lissabonfördraget, 2007: Artikel 2, Paragraf 5 

EU skall alltså föra en politik, i likhet med den inhemska politiken, för att främja 

frihandeln i världen. Frågan är då ifall EU:s handelspolitik för både den inre och den 

yttre marknaden är i linje med dessa ideal? Framförallt då man har subventioneringar 

inom vissa områden i den inre marknaden för att göra dessa konkurrenskraftigare mot 

tredje part. Subventionerna skulle kunna ses som ett steg bort ifrån den fria- och rättvisa 

handeln som efterfrågas i Lissabonfördraget. Då subventioneringen är till för att stärka 

den egna marknaden kan den ses som protektionistisk. Samtidigt säger den europeiska 

kommissionens generaldirektorat för handel i en rapport från 2012 att man skall 

undvika protektionism då handel är ett av de viktigaste medlen för att stärka den globala 

tillväxten och skapandet av arbetstillfällen. Man fortsätter och säger att det är oroande 

att ett antal handelspartner inom G20 tillgriper handelspolitiska skyddsåtgärder. Det 

                                                
1 Europeiska Unionen, 2012, Artikel 28 
2 Ibid, Artikel 30-32 
3 Eurostat, 2013 
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nämns bland annat att användningen för restriktioner för råvaror är problematisk.4 I ett 

meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet och europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén säger man att världssamfundet är eniga om att 

handel är en avgörande faktor i bekämpandet av fattigdomen.5 

Ett av de områden som subventioneras inom den inre marknaden är jordbrukssektorn. 

Är EU:s protektionistiska jordbrukssubventionering förenlig med de ideal om frihandel 

samt bekämpningen av fattigdom, då det i vissa av de fattigaste länderna är just 

jordbruk som är deras största exportvara? EU hävdar, som tidigare nämnt, att den 

internationella handeln är en av de viktigaste delarna i förhindrandet av fattigdom. 

Europaparlamentet noterar 2007 i en resolution om EU:s handelsrelaterade bistånd att 

jordbruket fortsätter att vara den främsta inkomst- och sysselsättningskällan i de flesta 

utvecklingsländerna och betonar därför det handelsrelaterade biståndets roll när det 

gäller att hjälpa utvecklingsländerna att ta itu med de utmaningar deras 

jordbrukssektorer står inför, särskilt de som berör varor som socker, bananer och 

bomull.6 Är då subventioner i den inre marknaden kompatibelt med policyn rörande 

handelsrelaterat bistånd för utvecklingsländer? Tankarna om fri och rättvis handel och 

utrotningen av fattigdomen bör genomsyra samtliga delar av EU:s handlande. 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att jämföra EU:s policy rörande den inre respektive den 

yttre marknaden. Genomsyras dessa av de liberala värderingarna kring frihandel eller 

finns det en merkantilistisk/protektionistisk agenda? För att besvara detta samt ge en 

mer övergripande bild har jag tre problemformuleringar. Mina problemformuleringar 

blir följaktligen: 

1. I vilken utsträckning genomsyrar liberalism och merkantilism EU:s 

handelspolicy på den inre marknaden? 

 

                                                
4	  European Commission Directorate-General for Trade, Ninth Teport On Potentially 
Trade Restrictive Measures Identified In The Financial And Economic Crisis, 9.2011 – 
1.3.2012, ss.25-26	  
5	  Europeiska Gemenskapernas Kommission, Meddelande från Kommissionen till Rådet, 
Europaparlamentet och Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén: 
Utvecklingsländer, internationell handel och hållbar utveckling: Gemenskapens 
ordning med allmänna tullförmåner under perioden 2006–2015, 2004, s.3	  
6	  Europaparlamentet, Europaparlamentets resolution av den 23 maj 2007 om EU:s 
handelsrelaterade bistånd, 2007	  
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2. I vilken utsträckning genomsyrar liberalism och merkantilism EU:s 

handelspolicy på den yttre marknaden?  

3. Lever EU upp till sin retorik om en liberal frihandel? 

Då det är skillnaden mellan den inre samt den yttre marknaden som skall jämföras är det 

således en jämförande fallstudie av EU:s som ska genomföras.7 Det här för att få fram 

ifall det råder en övergripande teoretisk hållning i EU:s policys rörande handel. Är 

policyn influerad av liberalism eller merkantilism och i så fall i vilken utsträckning? 

Den utomvetenskapliga relevansen i det här är att det finns ett folkligt intresse om hur 

man för hanteringen av utvecklingsländer, samt bekämpningen av fattigdom. Frågor om 

EU-bidrag gällande jordbruk är även det en livlig samhällsdebatt. Subventioneringen 

inom EU berör som tidigare nämnt bland annat dessa bidrag. Även frihandelsavtal eller 

handelsavtal i övrigt intresserar allmänheten då detta kan skapa eller minska antalet jobb 

som i förlängningen påverka den egna ekonomin.8 Den breda allmänheten anser att 

välfärden i högre grad påverkas av handelspolitiken än av penning-, investering- eller 

finanspolitiken.9 

1.2 Metod och Material 
1.2.1 Metod 
Undersökningen kommer att vara byggd på empiri vars syfte är att vara förklarande. Då 

de teorier som kommer att appliceras på empirin redan finns på plats är det en 

teorikonsumerande uppsats i form av en komparativ fallstudie.10 Således är det den 

ideologiska bakgrunden för EU:s handel på den interna respektive den externa 

marknaden som ska jämföras. Det är alltså två kontexter med en och samma tidpunkt 

som kommer att analyseras.11  

1.2.1.1 Komparativ fallstudie 
I en fallstudie bör man ta in undersökningens analysenheter, även kallade för fall. Man 

måste motivera dessa fall samt metoden som kommer att användas till dem. De primära 

kriterierna då man väljer ut fallen bör vara relevansen forskningen kommer att ge 

oavsett vilket teoretiskt ramverk man kommer att använda sig av.12 Slutsatser om orsak 

                                                
7	  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012 s.109 
8 Ibid s.31 
9 Cohn, 2011 s.168 
10 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012 s.89 
11 Ibid ss.108-109 
12	  Bennett & George, 2005 ss.83-84	  
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och verkan kräver jämförelser. För att kunna göra en jämförelse krävs det två 

analysenheter. Av den anledningen är de flesta fallstudier baserade på minst två 

analysenheter. Varje gång man sätter ett värde på en av de variabler som ingår i en 

undersökning registreras det en ny analysenhet.13 Analysenheterna i uppsatsen är: EU:s 

inre samt yttre policy rörande handel. Dessa skall sedan undersökas utifrån de två 

teoretiska perspektiven merkantilism och liberalism, samt i vilken grad de är influerade 

av de berörda teorierna. De två teorierna är valda av eftersom de är två tydliga motpoler 

för hur handelspolicys kan vara utformade. Fallen är intressanta att undersöka då 

policyn för handeln mellan medlemsstaterna och handeln med tredje part kan variera. 

Det är alltså de två fallen som skall jämföras mot varandra för att tydliggöra potentiella 

skillnader som kan finnas mellan dem. Målet är således att beskriva dessa eventuella 

skillnader. Relevansen med undersökningen är att se om det finns en skillnad i EU:s 

retorik gällande dess handelspolicy med hur de agerar i praktiken. Då EU är den största 

handelsmakten i världen bör de leda med gott exempel för att få andra internationella 

aktörer att föra en liberalisering av deras egen handelspolicy. Detta, om man ska tro de 

liberala teorierna, kommer leda till ett större handels- samt ekonomiskt utbyte. 

För att kunna svara på dessa frågor måste man välja en jämförelsepunkt. Man bör dock 

vara aktsam då utfallet av studien kan påverkas beroende på vilka jämförelsepunkter 

som väljs. En flaska kan betraktas som halvfull eller som halvtom d.v.s. en viss 

jämförelsepunkt kan ge en vinklad bild av situationen. Av den anledningen bör man 

välja jämförelsepunkter med aktsamhet.14 Sammanfattningsvis är det en jämförande 

beskrivande metod där graden av liberalism och merkantilism mäts mot varandra i de 

respektive fallen.  

1.2.1.2 Idealtyper 
För att ge en nyanserad bild av EU:s handelspolicy kommer idealtyper att nyttjas. Detta 

då det i det här specifika fallet handlar om gradskillnader snarare än om artskillnader. 

Av den anledningen nyttjas inte klassindelning som metod, vilken hade varit mer 

gynnsam vid uppsättandet av kategoriska gränser exempelvis grundläggande krav på 

fria- och rättvisa val. Då det är just gradskillnaderna som är intressanta då målet är att 

karaktärisera det aktuella fenomenets utmärkande egenskaper i en så kallad 

idealtypsanalys. Idealtyperna existerar inte i verkligheten utan är tänkta som 

                                                
13	  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012 s.109	  
14	  Ibid s.135	  



  
 

5 

extrembilder av fenomenet i fråga. Dessa extrembilder är tänkta som en förenklad 

version vars syfte är att förmedla viktiga egenskaper hos de fenomen som analyseras. 

Idealtyperna är inte tänkta som ett medelvärde utan som tidigare nämnt en extrembild. 

Det är således i vilken grad fenomenet liknar den berörda idealtypen, inte huruvida 

fenomenet tillhör en given klass. De två idealtyperna kan ses som varsin extrempunkt 

på en tänkt linje. Det intressanta i analysen blir därför var någonstans fenomenet 

hamnar på denna tänkta linje. En sådan analys kallas för polär idealtypsanalys.15 Man 

kan konstruera idealtyper utifrån olika teorier vilka bygger på idéer som är relevanta för 

den specifika frågan man försöker att besvara. Utvecklandet av sådana idealtyper kräver 

en politisk teoretisk referensram.16 

En idealtypsanalys är optimal i det här fallet, då liberalism och merkantilism ska 

analyseras och mätas för att få reda på i vilken grad de olika teorierna passar in på 

respektive fall. Den första teorin är merkantilism som vill upprätthålla maktbalansen 

genom att använda sig av protektionism och ekonomiska skyddsåtgärder. Den andra 

teorin är liberalism som bygger på regionalt samarbete och frihandel, vilket är det ideal 

som EU består av. Dessa två kan ses som två motpoler mot varandra vilket är gynnsamt 

för en idealtypsanalys. Dock kan man se mycket av båda teorierna i EU:s handelspolicy 

vilket gör det ytterligare relevant att undersöka. Idealtyperna för respektive teori 

kommer att utvecklas i teorikapitlet under rubriken 2.4 Idealtyper. 

1.2.2 Material 
Det som kommer vara relevant för uppsatsen är policyhandlingar som berör EU:s 

gemensamma handelspolitik samt handelspolitiken rörande den inre marknaden. De 

fördrag som primärt kommer att nyttjas är: Konsoliderade versioner av fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon. Även relationer, 

memo och rapporter från de olika intuitionerna inom EU kommer som berör handeln på 

den inre respektive yttre marknaden kommer att vara relevanta. För att få en förståelse 

för de bakomliggande faktorerna kommer böcker vilka berör EU:s handel att användas. 

T.ex. Karen Smiths European Union Foreign Policy: In a Changing World där hon tar 

upp att EU använder sin handel mot tredje part. Även Ian Bache, Stephen George och 

                                                
15 Ibid ss.39-41 
16	  Bergström & Boréus, 2013 s.150	  
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Simon Bulmers bok: Politics in the European Union kommer att användas för att få en 

större förståelse för EU:s policys rörande handel och den egna marknaden. Teorierna 

som kommer att användas är merkantilism och liberalism. Materialet för dessa kommer 

ifrån ett flertal olika författare för att få en samlad och övergripande bild av teorin. Dock 

kommer Thomas Oatleys bok International Political Economy vara central i 

framtagandet av idealtyperna som kommer genomsyra analysen av EU:s inre respektive 

yttre marknad. Ben Clift och Cornelia Woll tar upp ett antal intressanta frågeställningar 

gällande merkantilism och liberalism i sin artikel: ”Economic Patriosm: Reinventing 

Control Over Open Markets”. De här frågeställningarna tas upp i kapitlet om tidigare 

forskning för att ifrågasätta de två teorierna som skall nyttjas i uppsatsen. De kommer 

sedan bli besvarade i den avslutande slutsatsen. 

1.2.3 Avgränsningar och definitioner 
EU består idag av 28 medlemsstater, men då Kroatien blev en fullvärdig medlem 2013 

finns det inte fullständig information om dess påverkan på EU som helhet. Därför 

kommer uppsatsen att utgå från de 27 tidigare medlemsstaterna. För att begränsa intaget 

av empirin kommer som tidigare nämnt i materialavsnittet endast de memon och 

rapporter som berör handelspolicys att användas. Samma princip kommer att appliceras 

på de fördrag som kommet att analyseras. Det här leder till att Konsoliderade versioner 

av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt och Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen 

och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon, 

som hädanefter kommer att definieras som Treaty of the Function of the European 

Union (TFEU) respektive Lissabonfördraget, kommer att vara de centrala delarna i 

analysen trots att vissa andra föredrag kan förekomma i syfte att få en kontextuell 

förståelse för viss empiri. De teorier som används för att analysera empirin är 

merkantilism och liberalism. Merkantilismen kännetecknas av protektionism, vilket 

även är innebörden av användningen av protektionism i uppsatsen.  

1.3 Disposition 
Uppsatsens upplägg är följande: först kommer den inledande delen vilken tar fasta på 

syftet, metoden och materialet för uppsatsen samt de avgränsningar som kommer att 

göras. Följaktligen presenteras det teoretiska ramverket som kommer att vara centralt i 

grunden för den komparativa fallstudien mellan EU:s inre respektive yttre 

handelspolicy. De teorier som utgör ramverket kommer ifrågasättas i kapitlet om 
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tidigare forskning, för att sedan besvaras i den avslutande sammanfattningen. Därefter 

kommer avsnittets bakgrund för att förstå kontexten i empirin som berör just EU:s 

handelspolicy för den inre respektive yttre marknaden. Efter det kommer analysen där 

idealtyperna för de två berörda teorierna således appliceras på empirin för att urskilja 

hur policyn implementeras i dessa båda fall. Utfallet av det här kommer sedan först att 

sammanfattas för att sedan diskuteras i ett avslutande avsnitt. 

2 Teori 
Den teoretiska utgångspunkten är att analysera materialet utifrån teorierna liberalism 

och merkantilism. Inom liberalismen kommer fokus främst att vara på den neoliberala 

inriktningen då det är den som i större utsträckning berör den internationella handeln. 

Det här skall sedan användas för att se över om huruvida handeln, både på den inre samt 

den yttre marknaden är förenliga med de liberala idéerna gällande världshandel eller 

ifall det är merkantilismens protektionistiska ideal som styr. Med merkantilism menas 

att aktörer försöker få det största möjliga övertag genom att skydda den egna marknaden 

samtidigt som man vill exportera för att för att få ett överskott i den egna ekonomin.  

2.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som uppsatsen är baserad på kommer ifrån tre stycken artiklar. 

Artiklarna kommer att presenteras var och en för att sedan binda dem samman för att ge 

en helhetsbild på vad uppsatsen bygger vidare på. 

Innan den inre marknaden hade utvecklats fullt ut till vad den är idag fanns det en oro 

för att den regionaliseringen av handelsblock som skedde i Europa, Nordamerika samt 

Asien skulle skapa ett ”fort” inom vilken frihandel skulle råda, men utåt sett skulle de 

stänga ute de resterande staterna.17 Brian Hanson belyser den oron i sin artikel: ”What 

Happened to Fortress Europe?: External Trade Policy Liberalization in the European 

Union”.  Hanson menar att det fanns belägg för oron för ett protektionistiskt ”fortress 

Europe”.18 Historiskt sett så har liberaliseringen av den inhemska handeln sällan lett till 

en liberalisering av utrikeshandeln. Hanson tar upp exempel från 1960-talet, där en 

tidigare våg av regionala handelsblock bestod mestadels av arrangemang som 

kombinerade intern frihandel med externt skydd.19 Då EU har en viktig roll i påverkan 

av de regler som styr den internationella handeln genom organisationer så som World 
                                                
17	  Hanson, 1998 ss.55-56	  
18	  Ibid s.56	  
19	  Ibid ss.71-72	  
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Trade Organization (WTO) skulle en ökad protektionism inom EU ha katastrofala 

följder, inte bara för EU:s största handelspartners utan även för det internationella 

handelssystemet.20 Trots att stater inom EU har haft en historia av att ta till 

protektionistiska åtgärder för att skydda den inhemska marknaden har det varit en 

anmärkningsvärt stark motståndskraft inom den inre marknaden mot protektionistiska 

åtgärder.  Istället har det skett en liberalisering av handelspolitiken. Hanson hävdar att 

det är den ökade integreringen i och med den inre marknaden som är svaret på varför 

det har skett en ökad liberalisering.21 

Gällande de teoretiska aspekterna tar Martin Wolf upp relationerna mellan liberalism 

och merkantilism i EU i ”Cooperation or Conflict? The European Union in a Liberal 

Global Economy” vilket är av intresse då det är de här två teorierna som skall användas. 

Wolf anser att kontrasten mellan EU:s inre marknad som karakteriseras av liberalisering 

står i stark kontrast till, vad han anser är, en tydlig merkantilistisk handelspolicy för den 

yttre marknaden.22 Wolf tar bland annat upp EU:s handelspolicys för jordbrukssektorn, 

som han menar diskriminerar den övriga världen med merkantilistiska skyddsåtgärder.23 

Wolf går vidare och säger att EU i stort drivs av merkantilistiska idéer och att de endast 

liberaliserar de områden som de inte känner sig hotade av utomstående konkurrens av 

billigare produkter.24  

Ben Clift och Cornelia Woll ifrågasätter dock hur man talar om protektionism och 

liberalism som två motpoler. I sin artikel: ”Economic Patriosm: Reinventing Control 

Over Open Markets” tar de upp ekonomisk nationalism, protektionism och liberalism. 

De ifrågasätter ifall stater och andra internationella aktörer så som EU kan hålla sig till 

de liberala idealen om frihandel. De citerar Friedrich List i sin argumentation om 

frihandelns existens: 

”As long as some nations will persist in regarding their special interests as of 

greater value to them than the collective interests of humanity, it must be folly to 

speak of unrestricted competition between individuals of different nations.” 

List [1841] 1974 s.261 

                                                
20	  Ibid s.80	  
21	  Ibid s.81	  
22	  Wolf, 1995 s.325	  
23	  Ibid s.334	  
24	  Ibid s.336	  
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Clift och Woll fortsätter och listar ett antal länder som adopterat de liberala idealen om 

frihandel, men menar att de gjort det här för att stärka sig själva på den internationella 

arean vilket skulle kunna antyda på merkantilistiska ideal. De tar upp att Frankrike 

skulle ha stött den liberala europeiska integrationen för att stärka sin globala roll, att 

stater som tidigare tillhör Sovjetunionen antagit en liberal politik för att vinna 

självständighet från Ryssland och bygga egna oberoende nationella identiteter, samt att 

Storbritannien och senare USA skulle ha främjat frihandel, inte för att gynna global 

välfärd utan för att etablera en världsomfattande ekonomisk överlägsenhet.25 De går 

även djupare och ifrågasätter vad de kallar EU:s defensiva regionalism och kallar det för 

”fortress Europe”. De menar att trots att den inre marknaden inom handelsblocket 

liberaliseras så skyddas de egna intressena inom den inre marknaden fortfarande.26 Clift 

och Woll ifrågasätter bland annat EU:s förbud via de mat-standarder som EU satt upp 

vilka förbjuder hormonbehandlat nötkött, även om nästan allt nötkött från USA då blir 

en måltavla för ett sådant beslut, kan ses som protektionistisk.27 Frågorna som Clift och 

Woll belyser är intressanta. Man kan då kanske hävda att det betyder att man behöver 

gräva djupare i de två teorierna som skall användas: liberalism samt merkantilism. Dock 

ska det tillägas att Clift och Woll använde sig av Socio-Economics som komplement i 

sin studie. 

Hanson menar på att den inre marknaden har liberaliserat EU:s handelspolicy. Dock 

skrev Hanson sin artikel 1998. Wolf ansåg även han att den inre marknaden 

liberaliserades, men endast för att öka EU:s inflytande och makt att med 

merkantilistiska åtgärder stifta nya handelsavtal som skulle vara gynnsamma för EU, 

men i stort kan anses som diskriminerande gentemot resterande stater. Wolf skrev sin 

artikel 1995, det vill säga innan Lissabonfördraget undertecknades. Det är därför 

intressant att se ifall det har skett en förändring över tid efter att fördraget trädde i kraft. 

I en nyare artikel från 2012 belyser Clift och Woll bland annat att de anser att EU:s 

handelspolicy har tagit en mer protektionistisk form. Clift och Woll kritiserar även de 

två teorierna som den här uppsatsen kommer att använda: merkantilism och liberalism, i 

samma form som Wolf gjorde 1995. Om merkantilism och liberalism inte längre går att 

separera, utan har blivit mer och mer sammankopplade med tiden så som Clift och Woll 

hävdar kan det vara nödvändigt att se över de båda teorierna. I uppsatsens slutsats 

                                                
25	  Clift & Woll, 2012 s.313	  
26	  Ibid s.315	  
27	  Ibid s.318	  
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kommer den här kritiken att tas upp för att se ifall merkantilism samt liberalism 

fortfarande kan nyttjas för att analysera den aktuella handelspolicy som bedrivs av EU, 

eller om den har utvecklats och kräver en ny syn på de respektive teorierna. 

2.2 Merkantilism 
Merkantilismen delar vissa aspekter av realismens idéer gällande internationella 

relationer. Statens säkerhet och hur man säkerställer den är enligt dem båda det 

centrala.28 Till skillnad från liberalismen fokuserar inte merkantilismen på individen. De 

menar att världsekonomin inte kontrolleras av enskilda individer utan att det är stater 

som är de berörda aktörerna, vilka tävlar mot varandra för att öka sin egen makt.29 En 

fattig stat är enligt merkantilismen en svag stat. Av denna anledning har fokus legat på 

protektionistiska åtgärder i ekonomin. Speciellt försöker stater stärka den egna 

ekonomin via handelspolitiska åtgärder.30 

Mellan 1500-talet och 1700-talet var det de merkantilistiska tankegångarna som 

dominerade i framförallt Europa.31 En av de tidiga förespråkarna av merkantilismen var 

den Franske kungen Louis XIV finansminister, Jean Baptiste Colbert (1619-1683). 

Grundtanken i merkantilismen är att stärka den egna staten, vilket man kan åstadkomma 

genom både intern och extern påverkan. Det viktiga i de externa relationerna var under 

den här tiden att man hade en stark militär styrka samt möjligheten till att snabbt samla 

ihop en armé för att kunna använda militära medel som påtryckningar på sina 

grannstater. Man uppbringade även dyra befästningar samt hade ett påkostat hov.32 

Dagens externa relationer bygger på samma grundtanke. Militär styrka är fortfarande 

viktig men handeln har tagit en stor plats i användningen av externa påtryckningar. För 

att dra en parallell mellan merkantilismen och realismen så ligger realismens fokus 

främst på de militära medlen och merkantilismen fokuserar främst på ekonomin i de 

protektionistiska medlen i strävan efter att stärka den egna staten.33  

När det gäller den interna påverkan var grundtanken under 1500-talet och 1700-talet att 

samordna de regionala regelverken samt tillverkningsstandarder som existerade för att 

ersätta dem med ett nationellt regelverk samt tillverkningsstandarder. Själva ordet 
                                                
28	  Balaam & Veseth, 2008 s.21	  
29	  Woods, 2008 s.249	  
30	  Balaam & Veseth, 2008 s.22	  
31	  Cohn, 2011 s.59	  
32	  Hansen, 2001 s.59-62	  
33	  Bengtsson, 2009 ss.283-284	  
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merkantilism betyder strävan efter en inre marknad i den egna staten.34 Att öka sin 

export samtidigt som man försöker minska sin import i strävan efter att skapa ett 

överskott i den egna ekonomin leder till ett nollsummespel där det inte går att uppnå 

någon jämnvikt mellan staterna.35 Genom att uppnå överskottet använder man ett 

system med förbud och skatter för att minska importen samt ett system med 

subventioner för att främja produktionen av varor som kan ersätta importerade varor 

eller säljas på utländska marknader.36 Den rådande anarkin resulterar i att samtliga stater 

försöker skydda den egna ekonomin via protektionism i handeln genom höga tullar samt 

via regleringar för import och export för specifika varor. Då samtliga stater inte kan 

maximera sin makt kommer en eller ett par stater stå ut. Den dominerande staten blir då 

en hegemoni som kontrollerar världsmarknaden. Det kan således endast råda ett lugn på 

världsmarknaden då det finns en hegemoni i form av en dominerande stat.37  

Merkantilismen anser att staters strävan efter en stark ekonomi och makt är 

sammanlänkad. En stark ekonomi krävs för att en stat skall uppnå makt. Handeln 

används för att stärka ekonomin men endast om man uppnår ett överskott i handeln och 

exporterar mer än vad man importerar. Ytterligare så menar merkantilismen att vissa 

typer av ekonomisk verksamhet är att föredra framför andra. Högteknologisk industri 

som datorer och telekommunikation är det viktigaste för en stat att lägga fokus på. Där 

efter kommer textil-, stål- och klädindustrin som är viktigare än jordbruket och råvaror. 

Staten kan inte helt lämna över ansvaret för ekonomin till den fria marknaden då det 

inte går att säkerställa att den fria marknaden kommer att formas efter dessa 

prioriteringar. Det här för att undvika beslut som kan leda till missgynnsamma 

förhållanden för staten. Den ekonomiska politiken skall alltså utformas så att resurser 

tilldelas till de ekonomiska verksamheter som främjar och skyddar de nationella 

intressena, och tas bort från dem som inte gör det.38 Utan staters ekonomiska beskydd 

leder frihandel på den internationella öppna marknaden till att stater blir beroende av 

varandra. I sin tur leder det här till en minskad förmåga för staterna att skydda sin egen 

självständighet.39 Stater bör därför inte ingå i handelsförbund eller andra ekonomiska 

samarbeten mellan stater då det kan leda till svagheter som andra stater sedan kan dra 

                                                
34	  Hansen, 2001 s.62	  
35	  Cohn, 2011 s.59	  
36	  Hansen, 2001 s.62	  
37	  Woods, 2008 s.249	  
38	  Oatley, 2010 s.8	  
39	  Balaam & Veseth, 2008 s.24	  



  
 

12 

fördel av.40 Istället bör stater distansera sig från beroendet av andra stater genom att 

skydda den inhemska industrin samt den egna handeln för att öka sina chanser till att 

öka sin makt och säkerhet i det anarkistiska systemet.41 

I dagens läge är det ovanligt att stater inte är bundna till andra stater då majoriteten är 

medlemmar i de regionala eller internationella organisationerna som uppkommit efter 

andra världskriget. Några av organisationerna är WTO, International Monetary Fond 

(IMF), North American Free Trade Agreement (NAFTA) och Världsbanken vilka 

samtliga är drivna av neo-liberala idéer så som ekonomisk öppenhet och frihandel. Trots 

det här finns det merkantilistiska tendenser som att stater fortfarande använder sig av 

protektionistiska medel för att skydda den egna industrin och handeln via exempelvis 

tullar och importkvoter.42 Genom att göra så kan staten öka sin kontroll av den egna 

ekonomin då frihandel och öppenhet försvårar det här. Dagens merkantilism framhäver 

vikten i att staten skall skydda den egna ekonomin och dess tillväxt på lika villkor som 

staten skyddar sin egen suveränitet och säkerhet genom sitt militära försvar. Även att 

skydda de internationella ekonomiska intressena i andra stater är något som dagens 

merkantilism förespråkar.43 Ett annat tecken på att merkantilismen fortfarande är 

relevant i dagens lägen är att vid ekonomiska kriser så som exempelvis oljekrisen på 

1970-talet så drar stater sig tillbaka och åtar sig mer protektionistiska åtgärder för att 

undvika att själva bli påverkade av krisen.44 

2.3 Liberalism 
Liberalismen antar att stater och individer styr sina relationer för att öka den 

gemensamma nyttan i en värld där alla är sammankopplade och beroende av varandra. 

Fred, frihet och tillväxt uppnås enligt liberalismen genom ett samarbete mellan dessa 

aktörer. Det är dock inte enbart staten som ses som huvudaktör, utan organisationer som 

exempelvis transnationella aktörer samt internationella organisationer har även de 

betydelse för den internationella politiken.45 Liberalismen har förgrenats till ett flertal 

underteorier. Samtliga betonar att man inte ska dela upp politiken på den internationella 

och den nationella nivån då de hör ihop, samt att det är genom institutioner och 

                                                
40	  Ibid s.23	  
41	  Ibid s.27	  
42	  Ibid s.26	  
43	  Ibid s.29	  
44	  Ibid s.27	  
45	  Ericson, 2009 s.51	  
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intressekonflikter som världen får sin prägel.46  

John Locke (1632-1704) var den förste förespråkaren av liberalismen. Han menade att 

statens enda uppgift var att bevara människors liv friheter och egendomar. Adam Smith 

(1723-1790) höll med Locke om att det skulle vara en liten stat. Smith ville få bort 

handelshindren som kommer med protektionismen. Protektionismens handelshinder 

skulle bytas ut mot frihandel då välfärden i ett samhälle kommer av individens egen 

förverkligande. Istället för en reglerad marknad kommer en ”osynlig hand” göra så att 

marknaden reglerar sig själv. Ett av de viktigaste argumenten för frihandeln är teorin om 

relativa fördelar som utvecklades av David Ricardo (1772-1823).47 Teorin går ut på att 

stater specialiserar sig på att tillverka de varor och tjänster som de kan producera till 

lägst pris. Det här gör att samtliga varor och tjänster kommer att produceras på det mest 

kostnadseffektiva tillvägagångssättet. I sin förlängning leder det här till att alla drar 

nytta av den fria marknaden, vilken regleras genom den osynliga handen som Smith 

pratade om.48  

Liberalismen menar att staten skall ha en liten men viktig roll. Statens uppgift är att se 

till att fastställa tydliga rättigheter gällande äganderätten av egendom samt hur resurser 

skall fördelas och användas. Det måste finnas ett juridiskt system som behandlar dessa 

rättigheter samt hur transaktionen av äganderätt mellan individer sker. De flesta 

liberaler anser även att det är statens uppgift att lösa de problem som kan uppstå när 

marknaden hamnar i kris. En kris menar man, uppstår när frivilliga marknadsbaserade 

transaktioner mellan individer misslyckas med att fördela resurser till aktiviteter som är 

socialt önskvärda.49 

Fram tills början av 1800-talet då merkantilistiska idéer gällande handel tillämpades var 

exporten relativt fixerad. Det enda sättet för en stat att expandera sin export var således 

att ta över marknader ifrån andra stater. Med frihandeln kunde man dock undvika 

handelsrelaterade krig. Genom de relativa fördelarna ökar samtliga aktörer sin egen 

ekonomiska tillväxt istället för att försöka slå ut varandra i jakten på det nationalistiska 

självförsörjandet. Frihandeln bryter även ner gränserna mellan stater, vilket ökar 

förståelsen för varandra och uppmuntrar till internationell gemenskap. Handelsbarriärer 

                                                
46	  Ibid ss.52-53	  
47	  Cohn, 2011 ss.78-80	  
48	  Burchill, 2005 s.73	  
49	  Oatley, 2010 s.9	  
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ökar de bilaterala spänningarna som kan leda till att krig bryter ut. De ekonomiska 

intressena skulle följaktligen förhindra ett krigsutbrott.50 

Liberalismen menar att det finns universella värden i form av normer och rättigheter 

som alla ska få ta del av. Exempelvis hävdar de att samtliga individer föds med fri- och 

rättigheter i det vi idag hänvisar till som de mänskliga rättigheterna. De här normerna 

kan även appliceras på stater. Liberala normer som mänskliga rättigheter, fred, 

frihandel, tillväxt och mellanstatliga samarbeten är ömsesidigt förstärkande mål och 

medel i internationella relationer. Marknadsekonomier föder krav på ett demokratiskt 

samhälle med samma rättigheter för alla medborgare.51 Efterlevandet av de här 

normerna leder till interdependens. Frihandeln är speciellt viktig för just det här då det 

skapar ett gemensamt beroende för varandra. Har två stater ett ekonomiskt intresse i 

varandras framgång minskar risken för konflikter samtidigt som spill over effekt leder 

till en ökad integrering inom ett flertal områden.52 Med spill over effekt menas att en 

handling som var tänkt att ha en specifik inverkan sprider sig vidare och påverkar ett 

antal andra faktorer som det inte var tänkt att göra i vid sitt ursprungliga skapande. 

Exempelvis ledde Kol- och stålunionen till att flera andra stater involverades 

ekonomiskt, som sedan hade ytterligare effekter.53 Ett problem som kan stå i vägen för 

den internationella politiken och tillväxten i handeln är en misstro mellan de berörda 

staterna. Lösningen som liberalismen lägger fram är internationella institutioner. Både 

EU och FN är bra exempel på institutioner som förhindrar misstron och ökar 

samarbetet.54 De liberala institutionsförespråkarna menar att institutioner ska bestå av 

gemensamma regler gällande specifika policyer. Internationella relationer behöver inte 

vara ett nollsummespel då samtliga stater, genom teorin om relativa fördelar, kan 

maximera sin egen vinning.55 Råder det frihet på den ekonomiska marknaden kan det 

vara ett plussummespel oberoende på vem som tjänar mest från handeln. Detta då 

statens tillväxt i BNP och handel väger tyngre än att vara den som tjänar mest på 

utbytet.56 Den ekonomiska interdependensen i världen har vuxit fram samtidigt som 

vinningen i att expandera staters territorium har minskat. Det här har skiftat vikten i att 

                                                
50	  Burchill, 2005 ss.62-63	  
51	  Ericson, 2009 ss.53-55	  
52	  Burchill, 2005 s.64	  
53	  Lindberg, 2003 s.159	  
54	  Ericson, 2009 ss.58-59	  
55	  Burchill, 2005 ss.64-66	  
56	  Cohn, 2011 s.79	  
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ha en stark militär makt till att ha en välmående handel. Att expandera med militär makt 

riskerar sanktioner från världssamfundet vilket gör stater mer benägna till fredliga 

lösningar.57  

Enligt neoliberalismen bör det råda frihandel i världen där varor och valutor kan flyta 

fritt över de statliga gränserna. Det skall endast finnas ett minimalt regelverk för det här. 

Det bör inte existera någon protektionism eller subventioner då den enda vägen, enligt 

neoliberalismen, för att maximera ekonomisk tillväxt är via frihandel. Protektionismen, 

menar man, kommer från politiken och därför bör politikerna uteslutas från sin 

beblandning i handeln. Protektionismen används genom handelshinder och subventioner 

för att motverka utvecklingsländernas fördel när det kommer till billigare arbetskraft. 

Den förhindrande frihandeln motverkar utvecklingsländernas möjlighet att ta sig in på 

den globala marknaden.58 Trots att Smith stod för frihandel ansåg han att en stat har 

rätten att försvara sig gentemot orättvisa handelshinder genom att gradvis implementera 

frihandel så att stater kan anpassa sig efter de nya förhållandena.59 

Neoliberalismen anser att stater i sin natur är samarbetsvilliga. Det här försvåras 

visserligen av det anarkistiska systemet som den internationella arenan består av och 

misstänksamheten det medför. Lösningen som neoliberalismen erbjuder är 

internationella institutioner som genom ökad integrering mellan staterna genererar fred 

och en ökad välfärd. Då stater sätter upp gemensamma mål som de involverade 

aktörerna jobbar för minskar misstänksamheten mellan dem.60 Om stater utöver detta 

även kan tänka sig att ge upp vissa delar av den egna suveräniteten för att öka regional 

tillväxt samt få en förbättrad kapacitet till att lösa olika regionala problem kan 

institutioner som exempelvis EU bildas.61 Denna liberala institutionalisering som ökar 

samarbetet mellan stater skapar en samhörighet och en stabilare världsordning vilket 

hjälper till att sprida liberala ideal som demokrati och fred.62 Rollen som institutionerna 

spelar är att övervaka att de uppsatta regimerna efterföljs, utvidgas samt att de följer upp 

och straffar de som inte följer dessa.63 EU används som ett exempel inom liberalismen 

på hur integrationen mellan stater via ekonomiskt samt socialt samarbete leder till 
                                                
57	  Burchill, 2005 ss.64-66	  
58	  Ibid ss.72-73	  
59	  Cohn, 2011 ss.80-81	  
60	  Andreatta, 2011 ss.34-35	  
61	  Lamy, 2008 ss.131-132	  
62	  Burchill, 2005 s.58	  
63	  Ibid s.65	  
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mellanstatligt samarbete över Satsgränserna. Det här regleras sedan av överstatliga 

mekanismer vilket kan liknas vid den stabilitet som uppstår inom en stat och som sedan 

leder till stabilare samt en tryggare världsordning.64 

2.4 Idealtyper 
De två valda teorierna, liberalism och merkantilism, bygger på olika grundläggande 

ramverk. Merkantilismen menar att det är staten som styr fördelningen av resurser för 

att främja den egna statens strävan i att öka sin egen makt. Liberalismen menar att staten 

spelar en mindre viktig roll i det här och lägger istället fokus på de marknadsbaserade 

transaktionerna mellan autonoma individer. De båda teorierna erbjuder två olika sätt att 

se på hur fördelningen av resurser skall gå till. Merkantilismen är som tidigare nämnt 

intresserad av att fördela resurserna efter vad som hade ökat statens makt på den 

internationella arenan. Liberalismen intresserar sig mer för att fördelningen av resurser 

ska fördelas för att öka den sociala välfärden och vill därmed öka individens 

levnadsstandard. Även skillnaden i hur man ser på hur den internationella arenan skiljer 

sig åt mellan teorierna. Merkantilismen ser den internationella marknaden som ett 

område för konflikt där stater tävlar mot varandra för att behålla samt komma över 

önskvärda industrier. Liberalismen däremot ser interaktionen som sker på den 

internationella marknaden som harmoniskt då samtliga aktörer drar nytta av den 

internationella handeln, vilket i sin tur leder till en minskning av konflikter mellan 

stater. Problemet som liberalisterna ser är hur man ska komma överens om en enad 

institution där frihandel mellan parterna ska råda.65 

I sin bok International Political Economy jämför Thomas Oatley merkantilismen, 

liberalismen och marxismen som han menar är de traditionella teorierna i internationell 

politisk ekonomi. Där ställer han upp dem i en tabell. Då marxismen inte är en del av de 

utvalda teorierna är den inte med i tabellen. Istället är det merkantilismen och 

liberalismen som står i fokus. I tabellen nedan kan man utläsa de viktigaste delarna i de 

olika teorierna. Det är utifrån denna tabell som grunden finns för skapandet av de två 

idealtyperna för teorierna liberalism och merkantilism vilka skall nyttjas i den 

kommande analysen av EU:s inre respektive yttre marknad. 

 

                                                
64	  Ericson, 2009 s.65	  
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Tabell 2.4 Idealtyper  

 Merkantilism Liberalism 

Huvudaktör Staten Individen 

Statens roll Påverka ekonomin för att 
fördela resurserna 

Upprätthålla äganderätten för att 
underlätta marknadsbaserad handel 

Världsbild Konflikt: länder tävlar om 
önskvärda industrier och 
förstora i handelskonflikter 
till följd av denna konkurrens 

Harmoni: Den internationella 
ekonomin ger fördelar för alla 
länder. Utmaningen är att skapa en 
politisk ram som gör det möjligt för 
länder att realisera dessa fördelar 

Mål med den politiska 
ekonomin 

Öka statens makt på den 
internationella arenan 

Stärka den sociala välfärden 

Tabellen beskriver merkantilismsens och liberalismens idealtyper.66 

2.4.1 Merkantilistisk idealtyp 
Världsbild  

Världen är i anarki där staterna är de viktigaste aktörerna vars uppgift är att skydda sin 

suveränitet mot yttre hot, vilka inte endast består av militära hot utan även kan vara 

handelsrelaterade. 

Principiella övertygelser  

En suverän stat behöver en stark ekonomi vilket även är dess största skyldighet att 

upprätthålla. Detta för att öka statens makt på den internationella arenan. 

Kausala övertygelser  

Staten kontrollerar ekonomin genom protektionistiska skyddsåtgärder. 

2.4.2 Liberal idealtyp 
Världsbild  

Individen står i fokus. Världen är harmonisk tack vare de samarbeten mellan individer 

vilka strävar efter plussummespel som gynnar samtliga parter, samt skapar fred. 

Principiella övertygelser  

Internationella institutioner utgör ramen för att reglera samt upprätthålla äganderätten 

för att underlätta den marknadsbaserade handeln mellan aktörer vilket ökar 

interdependensen mellan dessa aktörer. 

 

                                                
66	  Ibid s.11	  
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Kausala övertygelser  

Frihandel leder till ett ökat internationellt samarbete vilket stärker den sociala välfärden. 

3 Analys 
Eftersom det finns en rådande konsensus i den tidigare forskningen, som tidigare har 

presenterats, kan man utgå ifrån att den inre marknaden är styrd av liberala idéer. Dock 

är det inte den liberala öppenheten gentemot respektive medlemsstat som ifrågasätts. 

Det är EU:s nyttjande av subventioneringar inom den inre marknaden, vilket i sin tur 

leder till ett fördelaktigt klimat för de specifika varorna som skyddas mot konkurrensen 

ifrån utomstående stater.  

3.1 Den inre marknaden 
Trots att EU:s befolkning endast utgör 7 procent av jordens befolkning, står EU:s 

utrikeshandel för cirka 20 procent av världshandeln. Ca två tredjedelar av EU:s totala 

handel utgörs av EU-ländernas interna handel inom unionen.67 Den här möjliggörs tack 

vare den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital som råder inom EU. 

Den inre marknaden styrs av Artikel 45-66 TFEU, men härstammar från Artikel 9 i 

Romfördraget68 vilken lyder:  

”The community shall be based upon a customs union.” 

Romfördraget 1957: Artikel 9 

3.1.1 Historisk översikt: Från Romfördraget till Lissabonfördraget 
Trots att EU idag är mycket mer än en inre gemensam marknad så var det just den 

gemensamma marknaden som var en av de ledande idéerna i skapandet av den 

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) genom Romfördraget 1957, som en dag 

skulle bli det EU vi har idag. Grundandet av EEG byggde på två huvuddelar. Den första 

delen berörde den nationella protektionismen som hade varit rådande mellan länderna 

under de båda världskrigen, vilket hade varit katastrofalt för den europeiska ekonomin. 

Det andra var att genom att expandera den europeiska ekonomin till en enda stor 

marknad så skulle man kunna konkurrera med de stora handelsmakterna som USA på 

världsmarknaden.69  

1970-talet var en tung period för den inre marknaden. Då medlemsländerna inte själva 
                                                
67	  Europa.eu, 2014	  
68	  Bache, George, & Bulmer, 2011 s.384	  
69	  Ibid s.384	  
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kunde reglera sina tullar inom unionen började de olika staterna att använda sig av Non-

Tariff Barriers (NTB). Via NTB kunde de olika medlemsstaterna gynna den egna 

inhemska marknaden. Det praktiska användandet av NTB skiftade; vissa gällde 

subventioneringar för de egna industrierna, andra inskaffandet av specifika regleringar 

för tillverkningen av varor vilka var mer eller mindre omöjliga att leva upp till för andra 

medlemsstaters industrier, en del regeringar implementerade även specifika formaliteter 

vid gränskontroller vilket komplicerade processen för import.70 NTB stoppar inte enbart 

importer ifrån andra stater, utan gynnar även den egna exporten.71 1985 framställdes ett 

så kallat White Paper för att frigöra den inre marknaden från NTB, och därigenom ta 

bort de hindren de skapade mot den fria handeln. Det Europeiska Rådet accepterade de 

åtgärder som White Paper innehöll och som skulle genomföras till 1992 samt att man 

skulle organisera en regeringskonferens (ICG) som sedan resulterade i Enhetsakten.72  

I och med Enhetsakten togs de sista hindren för fria rörligheten för personer, varor, 

tjänster och kapital bort.73 Dock var det inte en lätt övergång.  Det beslutades att alla 

varor skulle säljas på samma villkor inom den interna marknaden så länge som de 

uppfyllde kraven som the European Committee for Standardization (CEN) och the 

European Committee for Standardization of Electrical Products (CENELEC). 

Uppfylldes kraven som CEN och CENELEC ställde blev produkterna ”CE”-märkta, 

vilket visar på att de uppfyller den gemensamma EU-standarden. Kommissionen fick 

utstå ett stadigt flöde av klagomål ifrån medlemsstaterna under harmoniseringen av den 

inre marknaden.74 Även utanför den inre marknaden var NTB problematiska. General 

Agreements of Trade and Tariffs (GATT), numera World Trade Organization (WTO) 

fastställde under Tokyoförhandlingarna mellan 1973-93 starkare regleringar mot just 

den typen av hinder för frihandeln.75 Det här visar på ett globalt fenomen om att stater 

tar till protektionistiska skyddsmedel för att gynna de egna intressena. Trots de 

fördragen som fattades för att öka den liberala frihandeln använde sig medlemsstaterna 

av merkantilistiskt influerade idéer så som NTB.  

Ett av de stora stegen för att uppnå en fri inre marknad var principen om ömsesidigt 

                                                
70	  Ibid ss.385-286	  
71	  Cohn, 2011, s.176	  
72	  Bache, George, & Bulmer, 2011 s.386	  
73	  Best & Christiansen, 2008, s.445	  
74	  Bache, George, & Bulmer, 2011 ss.387-389	  
75	  Cohn, 2011, ss.176-177	  
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erkännande som trädde i kraft 1999. I praktiken innebär principen att en produkt som 

tillverkats inom en av EU:s medlemsstater inte kan förbjudas att säljas i någon av de 

andra medlemsstaterna. Detta ledde till att den fria rörligheten för varor och tjänster 

säkerställdes utan att en harmonisering av kvalitetskrav mellan de olika 

medlemsstaterna var nödvändig.  Det finns dock vissa undantag mot principen 

exempelvis om det gör gällande skydd av folkhälso-, konsument- eller miljöskydd.76 

Strävan efter att få igenom den inre marknaden som är en av grundstenarna i den tidiga 

merkantilismen är tydligt uppfylld i EU:s inre marknad. Dock var målet med den inre 

marknaden att bekämpa den inre protektionismen mot respektive medlemsstat. 

Samtidigt kan man även hävda att en av anledningarna för en gemensam marknad var 

att öka inflytandet på den internationella arenan genom att skapa en union som kunde 

konkurrera med den dåvarande största aktören på marknaden, USA. Borttagandet av 

NTB:s var ett tydligt liberalt steg, både för den inre- samt den globala marknaden. CE-

märkningen är ett bra instrument för att samla tillverkningsstandarderna under samma 

krav. Dock kan det även ses som merkantilistiskt då det skapar hinder för varor som 

tillverkas utanför unionen som kanske inte lever upp till de specifika kvalitetskraven. 

Enhetsakten och principen för ömsesidigt erkännande är två av de största framgångarna 

för liberaliseringen av den inre marknaden då det gjorde att samtliga medlemsstater 

kunde åtnjuta ett plussummespel som gynnade samtliga inblandande parter. 

3.1.2 Innehåll efter Lissabonfördraget 
Lissabonfördraget i sig hade ingen större påverkan på den inre marknaden som varit 

öppen fullt genom Enhetsaktens beslut 1993, vilken öppnade upp för varor, tjänster 

personer och kapital att röra sig helt fritt över gränserna inom unionen. Det har dock 

skett några förbättringar på den inre marknaden sedan Enhetsakten trädde ikraft, 

exempelvis för tjänstehandeln.77 

Det är Kommissionen som överser att reglerna för den inre marknaden följs av 

medlemsstaterna.78 2009 kom Kommissionen med ett antal rekommendationer om hur 

                                                
76 European Commission, Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament: Mutual recognition in the context of the follow-up to the Action 
Plan for the Single Market, 1999 ss.3-4 
77	  EU-Upplysningen, 2014 
78	  Ibid 
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man skulle kunna förbättra den inre marknaden.79 Bland annat ville man använda sig av 

”best practice” från respektive medlemsstat. Rekommendationerna var ett svar från 

kritik som lyfts fram mot den inre marknaden i en rapport från Kommissionen till 

Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén 2007.80 I rapporten omnämns den outnyttjade potential som den inre 

marknaden besitter. Man lyfte även fram EU:s konsumentskydd och hur den bl.a. har 

hjälpt bekämpningen av illojal konkurrens och missbruk av dominerande ställning. 

Kommissionen talar även om den globala marknaden. Här hänvisar man till en tidigare 

rapport från Kommissionen81 som tar upp tre viktiga pelare som de anser att EU bör 

vidmakthålla: 

• Handelspolitiska instrument och konkurrensinstrument som ger ett 
konkurrenskraftigt område där man också kan bekämpa utländska subventioner 
och annan illojal praxis. 

• Främjandet av samarbete kring multilaterala och bilaterala standarder. EU bör 
påverkas av internationella standarder och unionens egna standarder ska fungera 
som referens på världsnivå och ge unionen en ledande roll, särskilt om EU kan 
agera enat. 

• Garanterade fördelar av att öppna upp marknader för EU‑medborgarna, bland 
annat i form av urval och pris, men även garantier för att handelsavtal följs upp. 

EU jobbar ständigt med att förbättra den inre marknaden. 2012 lade Kommissionen 

fram nya initiativ för förbättring inom fyra tillväxtfaktorer. Dessa är: integrerade nät, 

människors och företags rörlighet över gränserna, digital ekonomi och åtgärder som 

stärker sammanhållningen och gagnar konsumenterna. Rent praktiskt vill man bl.a. 

sänka kostnaderna för utbyggandet av snabbt internat med 30 procent.82 

EU:s konsumentskydd är liberalt då det är en av statens få uppgifter att upprätthålla 

äganderätten mellan individer. Bekämpningen av utländska subventioneringar kan i sig 

vara en liberal ståndpunkt då man enligt liberalismen bör avskaffa samtliga 

                                                
79	  European Commission, COMMISSION RECOMMENDATION of 29 June 2009 on 
measures to improve the functioning of the single market, 2009 ss.12-20 
80	  European Commission, Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions - A single market for 21st century Europe, 2007 
81	  European Commission, Communication from the Commission to the Council, the 
European Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions GLOBAL EUROPE: COMPETING IN THE WORLD A 
Contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy, 2006	  
82	  Europeiska Kommissionen, Insyn i EU‐politiken: Inre marknaden, 2014 s.7	  
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protektionistiska skyddsåtgärder. Dock kan det även ses ur ett merkantilistiskt synsätt 

då man vill vinna mark gentemot andra internationella aktörer med sina egna 

subventioneringar av de egna industrierna. Dessa subventioneringar kommer att 

presenteras i nästkommande kapitel.  

3.1.3 Subventioneringar för den egna industrin 
Trots att EU:s retorik och stora bidrag till fattiga länder innebär det inte att de är 

generösa med att ge tillgång till den inre marknaden, vilket även gäller för de fattigaste 

länderna.83 Trenden från tredje land som använder handelsbegränsande åtgärder inom 

ramen för ny industrialiseringspolitik, vilken syftar till avskärmning av sina 

hemmamarknader från den internationella konkurrensen, fortsätter enligt en rapport från 

Kommissionen.84 

När EU:s (dåvarande EEG) gemensamma politik för jordbruksvaror CAP (Common 

Agricultural Policy) skapades blev de kritiserade för protektionistiska subventioneringar 

av det egna jordbruket.85 En amerikansk tjänsteman som hanterande handelspolicys gick 

till och med så långt som att säga att det nya jordbrukssystemet var ett uttryckligt 

åtagande för merkantilismen som ett sätt att leva, med allmänna politiska konsekvenser 

för alla stater inblandande i världshandeln. Då EEG blev kritiserad för CAP försvarade 

de sina handlingar med att jämföra det vid det jordbruksskydd som finns i USA.86 EEG 

har även blivit kritiserade för att ha undgått principen om icke-diskriminering som 

uttrycks inom GATT. Det här har man gjort genom att man sänker tullsatserna för 

specifika länder som en gång varit kolonier eller haft någon annan koppling till de olika 

medlemsstaterna. EU försvarar med argumentet att de genom att sänka sina tullar endast 

ger bistånd till fattiga länder.87 

2012 var EU den största importören av jordbruksvaror i världen, med en import av varor 

för 102 billioner euro. Samma år exporterade man jordbruksvaror för 114 billioner euro, 

vilket gjorde EU till näst största exportören i världen.88 Liksom tidigare år, år 2012 

fortsatte EU att vara en ledande importör av produkter från utvecklingsländer: 72 

                                                
83 Smith, 2008 s.57 
84 European Commission, Directorate-General for Trade, 09,2011–02,2012 s.3	  
85	  Cooper, 1972 s.22	  
86	  Ibid s.24	  
87	  Ibid s.25	  
88	  European Commission, Monitoring Agri-trade Policy, Agricultural trade in 2012: A 
good story to tell in a difficult year?, 2013 s.2	  
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procent av EU:s import kommer från utvecklingsländer, i motsats till bara 43 procent 

för de fem stora utvecklade staterna (Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland, Japan). 

Även om andelen av importen för EU:s jordbruk bara är 2,7 procent, är det nästan sju 

gånger högre än den andelen av de fem tidigare nämnda utvecklade staterna.89  

När det kommer till handelsskydd så som tullar gentemot tredje part så varierar EU:s 

tullskala beroende på vilken typ av vara det handlar om. När det kommer till varor som 

EU inte själva kan producera utan är tvungna till att importera för att få tillgång till är de 

mindre benägna att nyttja sådana skyddstullar. Exempelvis är bomull helt befriad från 

tullar. När det kommer till produkttyper som produceras inom den inre marknaden som 

man vill beskydda från yttre konkurrens så har man mer importtullar. Produkttyper som 

exempelvis mejeriprodukter och kläder är bägge alltid belagda med en tullavgift. Mellan 

produkttyperna som är helt befriade från tullar och de som alltid är belagda med tullar 

finns det en stor variation på hur stor procent av respektive produkttyp som beskattas. 

(Se Bilaga A Tariffs and imports by Product Groups, 2012). Dock kan man se ett 

mönster för vilka varor som generellt beläggs med tullar och vilka som generellt är 

befriade från dem. 

EU har tydliga protektionistiska subventioneringar för det egna jordbruket via CAP. 

Man försvarar dock dessa med att andra internationella aktörer så som USA, även de 

skyddar sitt eget jordbruk. Detta är en tydlig merkantilistisk argumentation där målet är 

att minska den egna importen och samtidigt öka exporten. Kritiken mot att EU bryter 

internationell rätt med de lägre tullar för de fattigare staterna må vara sanna, men kan 

inte ses som protektionistiskt då de liberaliserar handeln för de berörda staterna. 

Samtidigt är EU:s relativt stora import av jordbruksprodukter, i jämförelse med de fem 

stora utvecklade staterna, minskar även de argumenten för att EU försöker vinna 

marknadsandelar över andra stater. Detta gäller i alla fall för de berörda staterna som 

åtnjuter de lägre tullsatserna. Det som talar för att det är merkantilistiska idéer som styr 

policyn för importer är EU:s varierande grad av tullar på de olika produkttyperna. Varor 

som inte produceras i EU är helt befriade från importtullar samtidigt som varor som är 

viktiga för den inre marknaden beskyddas med protektionistiska skyddstullar. Man kan 

alltså dra slutsatsen att det existerar merkantilistiska drag för delar av importerna från 

tredje land (bortsett från de fattiga länder som inte blir belagda med tullar). Dock råder 

det, som uppsatsen utgår ifrån, frihandel mellan respektive medlemsstat. 
                                                
89	  Ibid s.14	  



  
 

24 

3.2 Den yttre marknaden 
Redan när EEG skapades var målet att bli en av de största aktörerna på den 

internationella marknaden.90 När Romfördraget undertecknades 1957 blev unionen på 

en gång en handelsunion som kunde mäta sig med USA på den internationella 

marknaden. I och med ökningen från sex till 28 medlemsstater har EU:s makt växt.91 

”Genom att upprätta en tullunion i enlighet med artiklarna 28–32 ska unionen i 

enlighet med sina gemensamma intressen bidra till en harmonisk utveckling av 

världshandeln, en gradvis avveckling av restriktionerna i den internationella 

handeln och i utländska direktinvesteringar samt en sänkning av tullmurarna och 

andra åtgärder.” 

Lissabonfördraget, 2007: Artikel 206 

3.2.1 Historisk översikt 
EU:s rätt att föra en extern handelspolicy gentemot tredje part är något unionen givits 

mandat till sedan Romfördraget. Kommissionen skötte förhandlingarna i enlighet med 

artikel 133, vilken gör gällande att en kommitté bestående av erfarna handels tjänstemän 

från samtliga medlemsstater, vilka var utnämnda av Rådet, skulle assistera 

Kommissionen vid förhandlingarna. Följaktligen fattade Rådet beslut om avtalet via en 

kvalificerad majoritetsröstning. Dock försökte konsensus att uppnås i de flesta besluten. 

Vissa beslut behövde även ratificeras av de olika medlemsstaternas regeringar innan de 

kunde träda i kraft. EU:s handelspolicy har alltid kännetecknats av att vara teknokratiskt 

där samarbetet mellan Kommissionen och de statliga tjänstemännen alltid har varit 

starkt. Parlamentet hade relativt lite makt i agendasättandet för hur EU skulle föra sin 

externa handelspolicy. Nicefördraget gav en viss potentiell ökning till Parlamentet. 

Dock var det ett flertal medlemsstater som protesterade detta då man ansåg att det kunde 

leda till en politisering av EU:s externa handelspolicy.92  

Historiskt så har EU:s beslutfattande gällande handelsavtal i stort skett i koncensus 

vilket visar på den liberala världsbilden om en rådande harmoni via samarbete. 

3.2.2 Innehåll efter Lissabonfördraget 
Artikel 205 gör gällande att EU:s externa handelspolicy skall vara i enlighet med de 

allmänna bestämmelserna i avdelning V kapitel 1 i fördraget om Europeiska unionen. 
                                                
90	  Bache, George, & Bulmer, 2011 s.489	  
91	  Meunier & Nicolaïdis, 2011 s.276	  
92	  Woolcock, 2008 s.2	  
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Detta innebär att EU kommer få en ändrad användning av sin hantering av den externa 

handelspolicyn på den internationella arenan. Artikel 207 ger makten för EU att 

använda just handelspolicyn för att förverkliga de bredare målen för utrikespolitiken. 

Artikel 218 behandlar hur avtalen med tredje part skall förhandlas.93 

Den viktigaste förändringen efter ratificeringen av Lissabonfördraget för EU:s hantering 

av den yttre marknaden var att Kommissionen nu mer är tvungna att inkludera 

Parlamentet vid förhandlingarna för handelsavtal med tredje part. En annan förändring 

är att medlemsstaternas godkännande av handelsavtalen inte längre krävs. Den makten 

har givits till EU för att ge Kommissionen fullständig rätt att förhandla för samtliga 

medlemsstater. Detta ger även EU ett större övertag på den internationella arenan då 

man kan använda detta för påtryckningar vid andra förhandlingingar som inte 

nödvändigtvis är direktrelaterade till handelsavtal. EU har alltså fått en mer 

strömlinjeformad handelspolitik som underlättar arbetet samtidigt som det gör EU till en 

starkare makt på den internationella arenan.94  

Kommissionen publicerade 2011 ett faktablad med tre områden där de största 

förändringarna för EU:s handelspolicy hade skett: 

Utökade befogenheter för Europaparlamentet. Parlamentets befogenheter har ökat 

betydligt, det är nu medlagstiftare med Rådet om handelsfrågor: All grundläggande 

lagstiftning rörande EU-handel (på t.ex. antidumpning, handelsförmåner) måste passera 

genom Parlamentet (den "ordinarie lagstiftningsförfarandet") innan det antas eller 

ändras av Rådet. Alla handelsavtal måste godkännas av Parlamentet som ska ratificeras. 

Kommissionen måste överlämna handlingar och rapportera regelbundet om det här till 

Europaparlamentet (en grad av parlamentarisk kontroll som saknar motstycke inom 

internationella förhandlingar). Förtydligat/ökade befogenheter för EU. 

Lissabonfördraget skapar en mer solid grund för EU att anta självständiga rättsakter om 

handel med tjänster och handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (det vill 

säga som går utöver internationella avtal). Utländska direktinvesteringar är nu en EU-

makt under handelspolitiken, d.v.s. att EU både kan ingå internationella avtal och anta 

autonoma åtgärder om utländska direktinvesteringar. Kvalificerad majoritet för de flesta 
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handelsfrågor. Beslut med kvalificerad majoritet blir allmän regel i Rådet för alla 

aspekter av handelspolitiken. Enhällighet krävs endast i specifika fall.95 

EU:s ökade befogenheter att fatta beslut för samtliga medlemsstater ger dem större makt 

vid andra förhandlingar med andra aktörer. Detta är i linje med merkantilistiska 

tankegångar som går ut på att öka den egna makten på den internationella arenan, vilket 

man nu kan göra via handelsrelaterade påtryckningar. Ökade påtryckningar minskar 

harmonin som liberalismen förespråkar och ökar istället anarkin då det är de starkare 

staterna som kan göra som de vill på de svagare staternas bekostnad. 

3.2.3 Avtal med tredje part 
I ett memo från 2013 hävdar kommissionen att ifall EU avslutar samtliga av de 

förhandlingar om frihandelsavtal de har med tredje partners skulle det generera en 

ökning på 2,2 procent av EU:s hela BNP, vilket motsvarar 275 miljarder euro. En sådan 

ökning är jämförbart med att lägga till ett land i storlek med Danmark eller Österrike till 

EU:s ekonomi. Kommissionen tillägger även att det här skulle generera 2,2 miljoner 

jobb, vilket skulle vara en ökning av EU:s totala arbetskraft med 1 procent.96 (Se bilaga 

B innehållande av EU:s samtliga nuvarande förhandlingar och handelsavtal med 

resterande stater i världen.) 

EU:s handelsavtal är utformade för att skapa bättre handelsmöjligheter genom att:  

• Öppna nya marknader för varor och tjänster. 
• Ökade investeringsmöjligheter och skydd av investeringar. 
• Göra handeln billigare genom att eliminera väsentligen alla tullar och minska 

byråkratin. 
• Göra handeln snabbare genom att underlätta transitering genom tullen och 

fastställa gemensamma regler om tekniska och sanitära normer. 
• Göra den politiska miljön mer förutsägbar genom att gemensamma åtaganden på 

områden som påverkar handeln, t.ex. immateriella rättigheter, konkurrensregler 
och ramarna för beslut om offentlig upphandling.  

• Stöd till en hållbar utveckling genom att främja samarbete, öppenhet och dialog 
med våra partners om sociala frågor och miljöfrågor.97 

Kommissionen är de som fattar avtal med en tredje part. Dock finns det ett antal 

kontrollfunktioner samt övervakning av utförandet av handelsavtalen. Det finns tre olika 

typer av avtal Kommissionen kan teckna med tredje part. Dessa är: 

                                                
95	  European Commission, Policy making What did the Lisbon Treaty change?, 2011 s.2	  
96	  European Commission, The EU's bilateral trade and investment agreements – where 
are we?, 2013 s.1	  
97	  European Commission, DG Trade: Trade negotiations step by step, 2013 s.3	  
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• Handelsavtal 
• Utveckling- och samarbetsavtal 
• Associeringsavtal98 

Titlarna på dessa frihandelsavtal kan variera beroende på parternas önskemål (t.ex. 

omfattande ekonomiska Trade Agreement eller avtal om ekonomiskt partnerskap). 

Vissa handelsavtal är en del av bredare avtal av ett politiskt samarbete, där handeln är 

ett av flera ämnen som behandlas: till exempel det relativt nya associeringsavtalet med 

Centralamerika. Om EU redan har ett övergripande ramavtal för politiskt samarbete 

med landet i fråga, är det mer troligt att frihandelsavtalet kommer att vara ett fristående 

avtal. Vanligtvis innehåller ett frihandelsavtal kapitel om varje ämne och har ett antal 

bilagor. Dessa inkluderar tidtabellen för liberalisering för tullpositioner, sektorsavtal 

och protokoll. Det finns nästan ingen stat i världen som inte är sammanlänkad med EU 

via något avtal. EU försöker bygga de avtalen de tecknar på basis av internationell 

lagstiftning.99 

3.2.3.1 Förhandlingsförfarande 
Som tidigare nämnts är det Kommissionen som sköter EU:s förhandlingar om 

handelsavtal med tredje part. Dock så görs det i ett nära samarbete med både 

Parlamentet och Rådet. Det är de två som i slutändan måste godkänna avtalet för att det 

skall kunna träda i kraft.100 (Se bilaga C för att se hur handelsförhandlingar sker steg för 

steg) 

Det hela börjar med att Kommissionen håller ett offentligt samråd om innehåll och 

alternativ av innehållet i ett möjligt frihandelsavtal. Det görs även en bedömning av 

effekterna en sådan affär för EU samt tredje part. Därefter inleder kommissionen ett 

informellt samtal med den tilltänkta motpartnern för att se vad de vill ha ut av ett 

potentiellt frihandelsavtal. Processen kallas även för avgränsningsutövning och går i 

stort ut på att se ifall bägge parterna har en tillräckligt likvärdig målbild för att ett avtal 

skall kunna inledas. När man anser att det finns potential till ett gynnsamt avtal ber 

Kommissionen om ett formellt tillstånd från Rådet att inleda förhandlingar som kallas 

för förhandlingsdirektiv. Förfrågan till Rådet även till Parlamentet. Efter den interna 

diskussionen mellan de olika institutionerna antar Rådet förhandlingsdirektiven och 

                                                
98	  Smith, 2008 s.55	  
99	  European Commission, DG Trade: Trade negotiations step by step, 2013 ss.4-5	  
100	  Ibid s.2	  
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auktoriserar Kommissionen att förhandla för EU:s vägnar med tredje part.101  

3.2.3.2 Motiven till EU:s förhandlingar 
Under det senaste decenniet har EU:s handelspolicy varit att sluta frihandelsavtal med 

sina handelspartners. EU är även en förespråkare för multilaterala förhandlingar där 

man grupperar in tredje partners i regionala grupper vilket gör det smidigare att 

förhandla, samt sprider en integrering i den valda regionen.102 Kommissionen själva 

hävdar att EU behöver frihandeln för att ta sig ur den ekonomiska krisen som startade i 

USA under 2007-2008.103 Man fortsätter och säger att EU bekämpar och kommer 

fortsätta att bekämpa protektionism i världshandeln. Man säger att man strävar mot ett 

rättvist globalt handelssystem.104 

De faktorerna som påverkar EU:s handelsavtal varierar. När det kommer till 

förhandlingarna mellan EU och staterna i Öst- och Centraleuropa efter kalla kriget 

under 1990-talet, var förhoppningarna att uppnå en stabilitet i Europa för både politiken 

samt ekonomin. Under Euro-Med Association Agreements som förhandlades med EU:s 

södra grannländer var motivet även där att stödja ekonomisk samt politisk stabilitet runt 

medelhavet. När EU förhandlade om ett frihandelsavtal med African, Caribibean and 

Pasific (ACP) staterna var målet att stödja utvecklingen i de involverade staterna. EU 

har blivit kritiserade för att lägga för mycket vikt på utvecklingsmål, men samtliga 78 

stater som ingår i ACP står endast för 3 procent av EU:s export samt 4 procent av EU:s 

import. I och med detta är det svårt att motivera ett frihandelsavtal. Av den anledningen 

kan man dra slutstaten att EU inte hade avhandlat det här specifika frihandelsavtalet om 

EU ej hade haft engagemanget att stödja de fattigaste staterna i sin agenda.105  

Det finns tre breda motiv för frihandelsavtal; neutralisera en potentiell ändrad inriktning 

av världshandeln till följd av frihandelsavtal mellan andra aktörer; forma strategiska 

förbindelser med länder eller regioner med snabb ekonomisk tillväxt; samt förstärka 

tillämpning av internationella handelsregler. Exempel på dessa motiv är då NAFTA 

trädde i kraft så minskade handeln mellan EU och Mexiko. Det här ledde till ett 

frihandelsavtal mellan EU och Mexiko för att åter öka handeln samt neutralisera det 

                                                
101	  Ibid s.3	  
102	  Woolcock, 2007 s.2	  
103	  Europeiska Kommissionen, Insyn i EU-Politiken: Handel, 2014 s.5	  
104	  Ibid s.15	  
105	  Woolcock, 2007 s.3	  
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övertaget som medlemsstaterna i NAFTA kunde erhålla.106 

Den ökade viljan att teckna frihandelsavtal är liberalt då det ökar den internationella 

samverkan vilket i sin förlängning skapar interdependens. Man försöker följa samt 

upprätta internationella standarder och regelverk som gör det lättare för aktörer att 

samspela med varandra. Samarbetet med Öst- och Centraleuropa ökar den harmoniska 

stabiliteten. I och med att EU lägger mer arbete än vad det ger ekonomisk vinst i avtalet 

med ACP-staterna kan man inte hävda att EU gör det för att öka sin makt i 

merkantilistiska mått. Istället är detta ett bevis på önskan att öka den globala 

utvecklingen vilken leder till interdependens och harmoni. I de merkantilistiska 

tankegångarna skulle inte en stark stat hjälpa en svagare stat. Gällande de tre breda 

motiven för frihandel kan det första av dem ses som protektionistiskt då man söker att 

öka den egna makten på den internationella arenan genom att neutralisera den andra 

aktörens vinning. Dock har neutraliserandet av den globala marknaden liberala effekter i 

och med att en mer jämlik värld motarbetar en potentiell hegemoni. De två andra 

motiven följer de liberala tankegångarna om ökat samarbete med tydliga regelverk för 

att öka den globala interdependensen. 

4 Slutsats 
EU:s inre marknad har kommit en lång väg. Öppenheten och tillgängligheten för 

individerna som lever inom den fortsätter att förbättras. Den yttre marknaden försöker 

ständigt att expandera EU:s handelsnät med resterande stater. I detta ser man tydligt att 

EU försöker leva upp till sin retorik om en liberalisering av handeln. Samtidigt som man 

är en föregångare inom handeln med de fattigare staterna så för man en inhemsk politik 

med subventioneringar samt importtullar för specifika varor som inte stämmer in på den 

liberala retoriken. Man talar om andra aktörers protektionism men nämner sällan sin 

egen. Nedan följer uppsatsens tre frågeställningarna samt svaren på dessa: 

1. I vilken utsträckning genomsyrar liberalism och merkantilism EU:s 

handelspolicy på den inre marknaden?  

Den inre marknaden mellan medlemsstaterna är i hög grad influerad av liberala ideal. 

Individer står i fokus och den inre marknaden är harmonisk. Den styrs av institutioner 

som upprätthåller de regelverk som underlättar den marknadsbaserade handeln samt 

                                                
106	  Ibid s.3	  
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skapar interdependens. Den rådande frihandeln har och fortsätter att stärka den sociala 

välfärden. Det är alltså en hög grad av liberalism som dominerar handelspolicyn för 

handeln mellan medlemsstaterna. Men när det gäller import och subventioneringen av 

den egna ekonomin är det mer merkantilistiska ideal som styr. Man beskyddar vissa 

delar av den egna industrin mot hot utifrån genom protektionistiska skyddsåtgärder 

vilket gör att de ökar den egna makten på den internationella arenan. Importen för varor 

som är viktiga för de egna industrierna är således genomsyrad av merkantilism. Det här 

ger ett blandat svar där vissa delar av handelspolicyn för den inre marknaden (handel 

mellan medlemsstater och import av vissa varor) är tydligt liberala medan andra delar 

(import av varor som kan konkurrera med viktiga industrier) är tydligt merkantilistiska. 

2. I vilken utsträckning genomsyrar liberalism och merkantilism EU:s 

handelspolicy på den yttre marknaden?  

Viljan att teckna frihandelsavtal samt hjälpa de fattigare staterna med gynnsamma 

frihandelsavtal vilket har gjort EU till världens största importör av jordbruksvaror som 

är den viktigaste exportvaran för de fattigaste staterna är tydligt genomsyrat av liberala 

ideal. Man har en tydlig världsbild att världen är harmonisk tack vare samarbeten som 

leder till ett plussummespel vilket gynnar samtliga inblandade parter. Man strävar även 

efter att upprätthålla regelverk som upprätthåller äganderätten på den marknadsbaserade 

handeln vilket ökar den internationella interdependensen. Det ökade internationella 

samarbetet leder till en starkare social välfärd. Men den ökade makten för EU att 

använda handelsrelaterade frågor för att göra påtryckningar för att gynna deras egen 

ställning på den internationella arenan visar på merkantilism. Även handelspolicyn för 

den yttre marknaden ger en blandad bild. I stort genomsyras stora delar av policyn av 

liberalism (tecknandet av frihandelsavtal och dess fokus på fattigare stater). Samtidigt 

har andra delar av policyn (nyttjandet av handelsrelaterade åtgärder för att stärka den 

egna ekonomin) merkantilistiska ideal. 

3. Lever EU upp till sin retorik om en liberal frihandel? 

Ja och nej. EU lever upp till vissa delar av sin retorik så som: upprättandet av 

frihandelsavtal och handeln mellan medlemsstater. Andra delar, som subventioneringen 

av de egna industrierna lever inte upp till den retoriken man för. Skulle EU följa ett 

liberalt synsätt borde de avskaffa de skyddstullar samt de subventioneringar som man i 

dagsläget har. Enligt liberalismen skulle då exempelvis de resurser som läggs på att 
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hålla ner priset för det europeiska jordbruket i så fall fördelas till områden som skulle 

kunna skapa en ökad nyttomaximering. Subventioneringarna samt skyddstullar är till för 

att skydda den egna marknaden för att kunna konkurrera ut andra stater och regioners 

industrier. Detta är ett tydligt merkantilistiskt synsätt där man försöker uppnå ett övertag 

över sina konkurrenter. I det fallet ligger inte EU:s handlande i linje med den liberala 

retoriken man för.  

Ska man jämföra handeln på den inre samt den yttre marknaden kan man säga att bägge 

i stort genomsyras av liberalism. Dock finns det merkantilistiska undertoner i både den 

interna samt den externa handelspolicyn. Den inre marknaden mellan medlemsstater är 

starkt influerad av liberalism. Dock följer vissa importregler mera merkantilistiska 

idéer. Den yttre marknaden har en högre grad av merkantilism i önskan att vinna mer 

makt gentemot andra aktörer, men för en tydlig linje för en ökad liberalisering. I 

dagsläget är det subventioneringarna för de egna industrierna som är tydligast influerad 

av merkantilistiska idéer. Man måste dock ha i åtanke att förändringar gällande de 

protektionistiska subventioneringarna och skyddstullarna måste avvecklas i ett långsamt 

tempo i samfälldhet med de andra aktörerna på den internationella arenan. Skulle man 

göra en framtidsprognos skulle jag säga att EU långsamt närmar sig de liberala ideal 

man förespråkar. Dock har jag svårt att se att man inom en snar framtid skulle minska 

den egna subventioneringen av viktiga industrier. 

Då man kan hitta spår av de båda teorierna i nästan alla aspekter av EU:s handelspolicy 

på den inre samt yttre marknaden kan man ta detta som ett bevis på att liberalism och 

merkantilism inte alltid kan ses som två motpoler i dagens handelspolitiska läge. 

Internationella aktörer strävar efter att öka handeln och minska tullarna. Men man gör 

det samtidig som man aktsamt försvarar de egna intressena och inte sällan tar nytta av 

de situationer som kan leda till att de själva drar störst vinning. Av den anledningen blir 

det mer av ett nollsummespel där man försöker ta de markandasandelarna man kan 

komma åt för att själva öka den egna makten istället för ett plussummespel där alla kan 

drar vinning. För framtida forskning kan det vara klokt att dela upp de två fallen i 

mindre delar då både den inre samt den yttre marknaden har inslag av båda teorierna. 

Det finns även ett behov att se över teorierna själva då de ibland går ihop och därför gör 

det svårt att se vilken teori som är den dominanta.  
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Bilagor 
Bilaga A Tariffs and imports by Product Groups, 2012 
 

 Final bound duties MF Napplied duties Imports 
Product groups AVG Duty-free 

in % 
Max Binding 

in % 
AVG Duty-free 

in % 
Max Share 

in % 
Duty-free 
in % 

Animal products 23,4 20,6 134 100 20,4 27,3 134 0,4 6,2 
Dairy products 54,7 0 605 100 52,9 0 605 0,0 0 
Fruit, vegetables, plants 10,2 22,8 156 100 10,7 19,4 156 1,4 13,6 
Coffee, tea 6,2 27,1 21 100 6,2 27,1 21 1,0 79,1 
Cereals & preparations 22,2 6,3 61 100 17,1 13,9 61 0,5 1,6 
Oilseeds, fats & oils 5,6 48,2 87 100 5,6 48,1 87 1,5 69,5 
Sugars and confectionery 31,0 0 133 100 32,1 0 133 0,2 0 
Beverages & tobacco 21,3 23,0 165 100 19,9 19,0 161 0,5 16,4 
Cotton 0,0 100,0 0 100 0,0 100,0 0 0,0 100,0 
Other agricultural products 4,1 65,9 103 100 4,3 65,0 103 0,4 69,3 
Fish & fish products 10,9 12,3 26 100 11,8 9,4 26 1,2 6,0 
Minerals & metals 2,0 49,6 12 100 2,0 50,2 12 18,9 75,7 
Petroleum 2,0 50,0 5 100 2,8 24,8 5 22,7 86,1 
Chemicals 4,6 20,0 17 100 4,6 21,3 17 9,3 44,5 
Wood, paper, etc. 0,9 84,1 10 100 1,0 80,8 12 2,5 85,7 
Textiles 6,5 3,4 12 100 6,6 2,1 12 2,2 2,3 
Clothing 11,5 0 12 100 11,5 0 12 4,2 0 
Leather, footwear, etc. 4,2 27,8 17 100 4,2 22,8 17 2,5 21,9 
Non-electrical machinery 1,7 26,5 10 100 1,9 21,3 10 10,1 53,8 
Electrical machinery 2,4 31,5 14 100 2,8 20,5 14 10,5 58,7 
Transport equipment 4,1 15,7 22 100 4,3 12,8 22 4,2 18,4 
Manufactures, n.e.s. 2,5 25,7 14 100 2,7 20,9 14 5,6 51,8 

WTO Tariff Profiles: European Union (27), 2014  
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Bilaga B EU:s nuvarande förhandlingar 
 

 
Trade negotions step by step, European Commission, 2013 s.2 

  

2 
 

1. Who negotiates EU trade agreements? 
 
The European Union manages trade relations with countries outside the EU 
through its trade policy. 

Trade policy is an exclusive power of the EU. This means that the EU, and not 
individual member states, negotiates international trade agreements. The 
European Commission negotiates with the trading partner on behalf of the whole 
EU but does so in close cooperation with the Council and European Parliament 
who ultimately approve the overall agreement.  

 
2. Who do we negotiate with?  
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Bilaga C Beslutsfattandet vid förhandlingar om frihandelsavtal 
 

 
Trade negotions step by step, European Commission, 2013 s.7 

 
 


