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To temaer:  
 
1) Integrationsdynamikkerne – 
begreber/teorier til forklaring af 
integrationen 
 
2) Historien bag integrationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Integrationsdynamikkerne 
 
 
Vigtig skelnen: 
 
1) Markedsintegration = fjerne barrierer for 
den frie bevægelighed for 
produktionsfaktorerne = mere optimal 
allokering af produktionsfaktorerne 
 
2) Policy-integration = vedtage fælles 
politicies for Den Europæiske Union = 
reducere omkostningerne for 
virksomhederne, som opererer under 
forskellige politiske reguleringer 
 
 
a) Integrationen i dybden = samme område 
underlægges fuldstændig ens regler 
 
b) Integrationen i bredden = stadig flere 
lande med i samarbejdet 
 
 



 
 
Integrationstrin 
 
Markeder: 
 
Tre trin 
 
1) Frihandelsområde = fjerne told mv. 
indadtil, ingen fælles toldmur 
 
2) Toldunion = + fælles toldmur 
 
3) Fællesmarked = + fælles bevægelighed for 
produktionsfaktorer 
 
-------------- 
Markedsintegration kræver policy-
integration for at fungere 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Økonomisk policy: 
 
Tre former 
 
1) Økonomisk union = koordination af 
vigtigste økonomisk-politiske områder 
(konkurrence-, markeds-, erhvervs og 
miljøregularing) 
 
2) Monetær union = én fælles mønt. Frie 
kapital bevægelser 
 
3) ØMU = 1) + 2) 
 
 
Hertil kommer: 
 
Politisk Union = koordination af retligt, 
politi-, sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk 
samarbejde 
 
 



 
Graden af integration 
 
Problemer ved for meget integration: 
 
1) for stor forskelle mellem borgernes 
præferencer og policies 
 
2) store implementeringsomkostninger 
 
3) mindre institutionel troværdighed 
 
4) stivheder og ingen innovation  
 
5) mangel på konkurrence mellem forskellige 
reguleringssystemer 
 
------ 
 
Løsninger: 
 
Subsidiaritetsprincippet = magten på lavest 
mulige niveau 
 
Kompetencekatalog i Forfatningstraktaten 



 
 
Instrumenter bag policy-integrationen 
 
1) Information om politiske mål og 
instrumenter 
 
2) Konsultation med råd og best practise 
 
3) Koordination med henblik på at nå til en 
fælles politisk linje 
 
4) Harmonisering med erstatning af nationale 
politicy instrumenter 
 
--- 
Der er en sammenhæng mellem instrumenter 
og integrationstrin 
 
---- 
Fare for at bruge for skrappe instrumenter: 
 
Konflikt med princippet = sammenhæng 
mellem mål og virkemidler 
 



Årsager til integration 
 
1) Økonomiske:  
--- a) færre transaktionsomkostninger (f.eks. 
regler, mønt osv.) 
--- b) stordriftsfordele (f.eks. virksomheder 
med større produktionsserier) 
 
2) Politiske: 
--- a) eksternaliteter (f.eks. miljø) 
--- b) troværdighed (f.eks. sikkerhedspolitik, 
fælles valuta) 
--- c) forsikring (f.eks. f.eks. støtte ved 
makroøkonomiske chocks) 
 
3) Interesser: 
--- a) pakkeaftaler (f.eks. hvis integration her, 
så også integration dér) 
--- b) pres fra virksomheder (f.eks. på grund 
af ønsket om ens konkurrencevilkår) 
--- c) pres fra lønmodtagerside (f.eks. 
stærkere regulering af arbejdsmiljø for at 
undgå ”unfair” konkurrence) 
--- d) EU-institutionernes egeninteresse (f.eks. 
når et DG fremmer EU-samarbejdet) 



Hvad er baggrunden for EU? 
 
 
 
 
Drivkræfter i europæisk historie/ 
integration: 
 
1) Tekniske fremskridt 
 
2) Politisk idealisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
0 – 1815: Fundamentet for europæisk 
integration 
 
 

• Kristendom, næstekærlighed 
(solidaritet), lighed 

 
• Grækenland, demokrati 

 
• Romerriget, ret, latin 

 
• Karl den Store (Charlemagne) 

 
• Napoleon versus Storbritannien. 

 
• Napoleonskrigene. 

 



 
1815 – 1870: Økonomisk integration og 
industriel revolution 
 
 

• Britisk lederskab, ideen om frihandel, 
Smith, Ricardo 

 
• Samarbejde om transport (flodtrafik) og 

kommunikation (post) 
 

• Valutaunioner 
 

• Infrastruktur (jernbaner) 
 

• Fransk-tyske krig 



 
1870 – 1914: Integrationen går i stå  
 
 
• Gradvis voksende nationalisme og 

europæisk rivalisering 
 
• Voksende protektionisme (told), men også 

fortsat temmelig fri bevægelighed for 
produktionsfaktorer som arbejdskraft og 
kapital 

 
• Guldstandarden basis for nationale 

valutaer 
 
• 1. verdenskrig 



 
1914 – 1945: Disintegration 
 
 
• Versailles-freden: ret til selvbestemmelse, 

dvs. mange nye stater 
 
• Wall Street-krakket: protektionisme og 

massearbejdsløshed 
 
• Folkeforbundet meget idealistisk og svagt 

 
• 2. verdenskrig 



 
1945 – : Integration på ny 
 
• Amerikansk lederskab, ideen om 

frihandel og internationalt samarbejde 
 
• Et væld af nye internationale 

organisationer baseret på amerikansk 
eller stormagtslederskab: FN, IMF, 
Verdensbanken, GATT, OECD 

 
• Europa: Benelux, Nordisk Råd, Europa-

Rådet, WEU, EF, EFTA 
 



 
Nøgleår i EU-integrationen: 
 
EKSF…………………………………..1952 
EØF, EURATOM……………………1958 
Landbrugspolitikken………………….1964 
Luxembourgforlig…………………1965/66 
Toldunion………………….…………...1968 
UK, DK……………………….………….1973 
EMS………………………………..……1979 
Indre marked……………………..……1985 
Fælles Akt…………………………..…..1987 
Unionstraktat………………………..…..1993 
Amserdamtraktaten……………………..1996 
Luxembourgprocessen…………………..1997 
Lissabonstrategien………………………2000 
Nicetraktaten…………………………….2001 
Østudvidelsen………………………….2004 
Udkast til Forfatningstraktaten………2004 
 


