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Abstract  
Since 1999 the majority of the countries in the area of the Baltic sea have joined the european 
monetary union, EMU. The region, which has a rich history of trading with each other, has thus 
encountered new trade interactions where the cost of trading with a nation that has the same currency 
could be lower. This has given me the thought of what significance the euro as a currency has on total 
trade in the Baltic Sea area. Does the total trade benefit or will a country that changes its national 
currency instead trade more with other EMU-countries? 
 
The purpose of this study has therefore been to investigate how the usage of the euro as a currency in 
the Baltic Sea area would affect total trade between the countries. To answer this, I have used a 
variant of the gravity model which describes different effects on the total trade between two countries 
for the time period 1996-2016. The model has been discussed with the theory of optimum currency 
areas and previous research. The result suggests that a common currency would facilitate trade and if 
a Baltic sea country use the euro as its national currency, it could increase trade by up to 10.4%. Trade 
can also increase by up to 17.6% when both trading partners using the euro as currency. A 
membership in EMU was also found by previous research to provide increased trade both internally 
and externally in the Union and membership of the EU showed a significant importance for increased 
trade in the area, which also the result of the gravity model indicated. The conclusion was therefore 
that both membership of EMU and the EU have a positive effect on trade between the countries in 
area of the Baltic Sea. 
 
Also, the study confirms previous results of the gravity model where the economic size and 
population affect trade between two countries positively and that the distance between the countries 
has a negative impact. 
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Sammanfattning 
Sedan 1999 har flertalet av länderna i Östersjöområdet anslutit det europeiska valutasamarbetet EMU 
och i dagsläget befinner sig majoriteten inom unionen. Regionen som har en rik historia av att handla 
med varandra har därmed stött på nya handelsinteraktioner där det kan uppstå en mindre kostnad av 
att handla med en nation som har samma valuta. Detta har gett mig tanken om vilken betydelse euron 
som valuta har på den totala handeln i Östersjön. Gynnas den totala handeln för området eller kommer 
ett land som byter sin nationella valuta att istället handla mer med andra EMU-länder? 
 
Syftet med denna studie har därför varit att att undersöka hur euro som valuta påverkat den totala 
handeln mellan länderna i Östersjön. För att ta reda på detta har jag använt en variant av 
gravitationsmodellen som beskriver olika effekter på den totala handeln mellan två länder för 
tidsperioden 1996-2016. Denna modell har sedan diskuterats med teorin om optimala valutaområden 
och tidigare forskning. Resultatet tyder på att en gemensam valuta skulle underlätta handeln och om 
ett land använder euro som sin nationella valuta kan det öka handeln med upp till 10,4%. Handeln 
skulle dessutom kunna öka med upp till 17,6% då båda handelspartner använder euro som valuta. Ett 
medlemskap i EMU konstaterades även av tidigare forskning att ge en ökad handel både internt som 
externt i unionen och ett medlemskap i EU visade en signifikant betydelse för ökad handel i område, 
vilket även resultatet från gravitationsmodellen indikerade.  Slutsatsen blev därför att både 
medlemskap i EMU och EU har en positiv effekt på handeln mellan länderna i Östersjön.  
 
Studien bekräftar också tidigare mätningar av gravitationsmodellen där ekonomisk storlek och 
population påverkar handeln mellan två länder positivt och att distansen mellan länderna har en 
negativ inverkan.  
 
 
  

3 



 

 

Innehållsförteckning:  
1. Inledning: 5 

1.1 Problemformulering 6 
1.2 Syfte 6 
1.3 Avgränsning 6 
1.4 Metod 7 

2. Bakgrund 8 
2.1 Den Europeiska Monetära Unionen (EMU) 8 
2.1.1 Maastrichtkriterierna 8 
2.1.2 EU-länder utanför valutazonen 9 

3. Teori 10 
3.1 Gravitationsteorin och gravitationsmodellen 10 
3.2 Teori om valutaområden 11 

3.2.1 Teorin om optimala valutaområden (OCA) 11 
3.2.2 För- och nackdelar samt kostnader med valutaunioner 12 
3.2.3 Kritik mot teorin om optimala valutaområden 14 

4. Tidigare Forskning 15 
4.1 Anderson & van Wincoop (2003) 15 
4.2 Rose (2000) samt Rose om Sverige och EMU (2001) 15 
4.3 Rose & van Wincoop (2001) 16 
4.4 Glick & Rose (2002 och 2016) 16 
4.5 Flam & Nordström (2006) 16 
4.6 Baldwin et al. (2008) 17 
4.7 Summering av tidigare forskning 18 

5. Empiri 19 

6. Data 22 
6.1 Statistisk modell och variabler 22 
6.2 Hypotes 24 
6.3 Regressionsanalys 25 

6.3.1 Regression av gravitationsmodellen 25 

7. Diskussion 27 

8. Slutsats 28 
8.1 Vidare forskning 28 

9. Referenser 29 
9.1 Litteratur och vetenskapliga artiklar 29 
9.2 Digitala referenser 31 

4 



 

1. Inledning: 
Sedan den Europeiska Unionen (EU) år 1999 startade den Europeiska Monetära Unionen (EMU) har 
flera nationer anslutit till valutaunionen.  Utöver de elva ursprungsnationerna så har unionen vidgats 1

till att 2018 omfatta nitton EU-länder. I dagsläget är euron den nationella valutan för fem av de nio 
nationer som gränsar Östersjön där Danmark, Polen, Ryssland samt Sverige befinner sig utanför 
EMU.  2

 
Östersjön och dess närliggande område har under en lång tid varit ett viktigt handelscentrum i norra 
europa och genom åren haft flertalet samarbeten och konflikter. Redan under vikingatiden (800-1100) 
utforskades havet och etablerade handelsleder via Östersjön skapades som band samman handeln 
mellan väst och öst.  Ett av de större samarbeten som förekommit i regionen är handelsmonopolet 3

Hanseförbundet (1100-1600) som hade i syfte att kontrollera samt föra en Östersjöhandel som 
skyddades från konkurrens av resterande europa.  Den integrerade handeln fortsatte att etableras efter 4

Hanseförbundets fall i och med den svenska stormaktstiden (1600-1700) då Sverige erövrade stora 
delar av området bland annat för att få kontroll över de lönsamma tullinkomsterna.  Danmark och 5

Sverige har dessutom erfarenhet av valutasamarbeten från den Skandinaviska valutaunionen 
(1873-1924) där handeln underlättades av att den gemensamma kronan kunde användas vilket gav en 
ökad transparens.  6

 
Handeln i Östersjön som ovan beskrivits har med andra ord en gedigen historia och regionen har 
fortsatt att samverka. År 1954 inleddes ett samarbete i form av den Nordiska Passunionen som gjorde 
det möjligt för de nordiska medborgarna att resa fritt inom området då de interna gränskontrollerna 
1957 togs bort. Effekten av detta var att arbetskraft nu kunde förflytta sig betydligt lättare.  Ett 7

ytterligare samarbete som bedrivs är Östersjöstaternas råd som har i syfte att strukturera samarbete 
mellan nationernas intresse av havet samt för att gynna demokratisk och ekonomisk utveckling. Rådet 
trädde i kraft 1992 och inkluderar utöver östersjöländerna även EU som medlem.  Det mest 8

omfattande handelsavtalet som gäller i området är EU:s frihandelsavtal som resulterat i att ingen tull 
finns vid handel, detta exkluderar givetvis Ryssland.  9

  

1 Här efter är Europeiska Unionen synonym med EU och Europeiska Monetära Unionen med EMU. 
2 Europeiska Centralbanken (2018) 
3 Worldmark Encyclopedia of National Economies (2002) 
4 Worldmark Encyclopedia of National Economies (2002) 
5 Johnson, A (2018) 
6 Baimbridge, M & Whyman, P (2001) 
7 Håkansson, H (2018) 
8 Council of the Baltic Sea (2018) 
9 Europeiska Unionen (2018) 
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1.1 Problemformulering 
Att östersjöländerna har mycket gemensamt är troligtvist allmänt känt. Många människor arbetar, 
studerar eller har familj i något av de övriga länderna och har därmed ett intresse i andra länder än sitt 
eget. Alla stater i området är dessutom medlemmar i EU förutom Ryssland och som tidigare nämnt är 
även fem länder EMU-medlemmar. Handeln i området är väl integrerad och har varit det under en 
lång period, dock har den under de senaste tjugo åren stött på hinder som tidigare inte existerat. 
Införandet av EMU har gjort det lättare för länder som har samma valuta att handla med varandra, 
eftersom en gemensam valuta minskar transaktionskostnader och därmed minimerar förluster som 
uppstår vid exempelvis valutaväxling.  Globaliseringen har även gjort det möjligt och betydligt 10

lättare för alla världens länder att handla med varandra.  Vilket troligtvis innebär att det inte längre är 11

av samma tyngd av att handla med angränsande länder. Samtidigt har flera östersjöländer med tiden 
anslutit till EMU, Finland och Tyskland (1999), Estland (2011), Lettland (2014) samt Litauen (2015) 
vilket förändrat förutsättningarna för handeln i området då dessa länder delar valuta. År 2000 
konstaterade ekonomen Andrew Rose att en gemensam valuta kan öka handeln mellan två länder med 
upp till tre gånger.  Medan andra studier, exempelvis Baldwin et al (2008), indikerar en mycket 12

mindre euro-effekt på handeln.  Detta har gett mig tanken om vilken betydelse euron som valuta har 
på den totala handeln i Östersjön. Gynnas den totala handeln för området eller kommer ett land som 
byter sin nationella valuta att istället handla mer med andra EMU-länder? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur euron som valuta påverkar den totala handeln mellan 
länderna i Östersjön. Följande frågeställningar ställs för att besvara syftet: 
 

- Hur påverkar valutaunioner handel mellan länder? 
 

- Hur mycket kommer handeln mellan östersjöländerna att förändras om euron används som 
valuta? 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till endast hur handeln påverkas av euro som valuta i östersjöområdet. Andra 
effekter som berör inträde i valutaunion bortses och kommer inte att undersökas. Med detta menas 
arbetskraftmobilitet, politiska förändringar och effekter på räntan som givetvis också har en viktigt 
roll i valutaunioner. 
 
 

10 Mundell, R (1997) 
11 Hultkrantz & Tson-Söderström (2014) 
12 Rose, A (2000) 
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1.4 Metod 
För att kunna besvara syftet kommer denna studie att ta hjälp av existerande forskning, empiri samt 
litteratur. Jag kommer att använda nationalekonomisk teori för valutaunioner för att förstå mekaniken 
av en valutaunion och vilka effekter som uppstår på handeln då ett land ansluter en valutaunion. 
Fortsatt kommer jag också att titta på tidigare studier på handel i samband med valutaunioner för att få 
en bättre översikt. Utöver detta tillämpar jag en egen variant av gravitationsmodellen (se 3.1 samt 6.1) 
för att mäta effekterna på handeln i Östersjön samt vad som påverkar den. 
 
I diskussionen knyts teorierna tillsammans med tidigare forskning samt resultatet från 
gravitationsmodellen för att kunna förklara hur ett införande av euron påverkar handeln i Östersjön.   

7 



 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt förklaras uppkomsten av den europeiska valutaunionen och hur de för studien aktuella 
nationerna tagit ställning. 

2.1 Den Europeiska Monetära Unionen (EMU) 
I juni 1988 bekräftades det av Europeiska rådet att målet om den ekonomiska och monetära unionen 
stegvis skulle förverkligas. Dåvarande ordförande för Europeiska kommissionen, Jacques Delors, fick 
i uppdrag att föreslå och undersöka lämpliga etapper för att uppnå skapandet av unionen.  
 
Det första som infördes var att i princip alla hinder för fri förflyttning av kapital upphävdes, vilket 
skedde 1990. Effekten av detta var att länderna nu hade total frihet för kapitaltransaktioner men också 
ett ökat samarbete för centralbanker samt en ökad ekonomisk konvergens vilket har kommit att kallas 
för etapp ett. 
 
Den andra etappen inleddes den första januari 1994. Då infördes ett beslut om upprättandet av 
Europeiska monetära institutet (EMI) som i huvuduppgift skall stärka samarbetet mellan centralbanker 
och samordning av penningpolitik samt att förbereda det Europeiska centralbankssystemet (ECBS) för 
att kunna introducera en gemensam valuta.  
 
Etapp tre sker 1999 och då infördes en permanent låsning av växelkurserna för valutorna för de 11:a 
medlemsländerna, samma år infördes även den gemensamma valutan euro. Det som även sker i denna 
etapp är att ECBS bedriver en gemensam penningpolitik samt att den interna EU 
växelkursmekanismen (ERM) träder i kraft. Länderna som introducerade euron 1999 var: Belgien, 
Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland samt 
Österrike.  13

 
Det som skett efter etapp tre är att Grekland (2001), Slovenien (2007), Cypern och Malta (2008), 
Slovakien (2009), Estland (2011), Lettland (2014) samt Litauen (2015) anslutit valutaunionen. Samma 
dag som landet ansluter till EMU blir även dess centralbank en del av eurosystemet.  14

2.1.1 Maastrichtkriterierna  
För ett inträde i EMU behöver varje land uppfylla ett antal konvergenskriterier som 1991 bestämdes 
av EU:s medlemsstater i den nederländska staden Maastricht. Ett land kan endast gå med i 
valutaunionen om samtliga av följande kriterier uppfylls : 15

 
- Inflationen får inte överstiga den genomsnittliga inflationen i de tre lägsta EU-länderna med 

mer än 1,5 procentenheter. 

13 Europeiska Centralbanken (2018) 
14 Europeiska Centralbanken (2018) 
15 Europeiska Unionen (2019) 
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- Räntan på långsiktiga statsobligationer får inte överstiga den genomsnittliga räntan i dessa tre 
låg-inflationsländer med mer än 2%. 

- Landet har befunnit sig i växelkursmekanismen från det europeiska monetära systemet i minst 
två år utan att upplevt depreciering.  

- Budgetunderskottet får inte överstiga mer än 3% av landets BNP. 
- Landets statsskuld får inte överstiga 60% av dess BNP. 

2.1.2 EU-länder utanför valutazonen 
Utöver de 11 länder som anslöt unionen 1999 uppfyllde även Danmark, Sverige och Storbritannien 
konvergenskriterierna. Storbritannien erhöll särskilda bestämmelser och fick godkännande av 
EU-rådet att befinna sig utanför valutasamarbetet, dessutom när landet bestämt sig för att lämna EU är 
de inte längre aktuella för valutazonen. Danmark erhöll också särskilda bestämmelser då landet ej 
hade avsikt att delta i eurosamarbetet och fick därmed av EU-rådet välja att avstå medlemskapet vilket 
landet bestämde sig för 1993. Sverige utnyttjade ett kryphål i form av att vägra växelkursmekanismen 
under den andra etappen och misslyckades därför avsiktligt att uppfylla alla kriterier.  16

 
 
Bortsett från Danmark och Sverige befinner sig EU-länderna Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, 
Polen samt Rumänien utanför EMU. Dock har alla förpliktat sig att ansluta valutazonen då länderna 
gick med i EU så fort länderna uppfyllt Maastrichtkriterierna.  Viktigt att veta är att även om dessa 17

länder har förpliktat sig borde de fortfarande kunna använda samma kryphål som Sverige för att 
behålla sin nationella valuta.  

16 Europeiska Unionen (2016) 
17 Europeiska Unionen (2016) 
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3. Teori 
I detta avsnitt redogörs den teoretiska ramen för studien. Först presenteras gravitationsteorin och dess 
modell för att förstå hur handelsinteraktionen mellan länder beter sig. Därefter följer teori om 
optimala valutaområden för att kunna förstå hur EMU är uppbyggt och hur den påverkas av handel.  

3.1 Gravitationsteorin och gravitationsmodellen 
Denna modell är framtagen för att förklara handelsinteraktion mellan två nationer. I teorin menas det 
att den bilaterala handeln är proportionell till ett lands BNP samt att den avtar desto större avståndet 
mellan länderna är. Både namn och idé är lånad från Isaac Newtons gravitationslag som bevisat att 
gravitation mellan två objekt är proportionell till dess massa och att den minskar i takt med att 
distansen ökar.  Med hjälp av en log-linjär gravitationsekvation går det att visa hur mycket de olika 18

variablerna påverkar handel mellan ett land och dess partnerland. Modellen kan även genom olika 
tilläggsvariabler förklara vilka faktorer som ger en positiv eller negativ effekt på det totala 
handelsvärdet.  I ekvation 1 nedan beskrivs gravitationslagen: 19

 
Fij = 𝐺 * D2ij

MiMj Ekvation 1  
 
Där: 
Fij = den gravitationella attraktionen  
Mi,Mj = massan för två objekt 
Dij = distansen 
G = den gravitationella konstanten 
 
Den nederländske ekonomen Jan Timbergen var en av de första att applicera Newtons 
gravitationsteori på internationell handel år 1962. Hans modell utgjordes av handel mellan land A och 
land B som den beroende variabeln och BNP samt geografisk distans var de oberoende variablerna. 
Han kom med hjälp av modellen fram till att BNP har en positiv effekt på handelsflödet mellan två 
länder och att distansen mellan dom har en negativ effekt. Vilket i sig innebär att länder med större 
ekonomisk storlek och mindre distans tenderar att handla mer med varandra.  20

 
Krugman och Obstfeld definierade också gravitationsmodellen för vanlig handel och kom fram till 
följande modell : 21

 
Tij = A Yi  * *

Y j
D2ij Ekvation 2  

 
Tij är storleken på den bilaterala handeln mellan två länder. 
A = en konstant 
Yi = är land i:s BNP 

18 Krugman & Obstfeld (2006) 
19 Rose & Van Wincoop (2001) 
20 Tinbergen, J (1962) 
21 Krugman & Obstfeld (2006) 
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Yj = är land j:s BNP 
Dij = är avstånd mellan ländernas huvudstäder 
 
Gravitationsmodellen har beskrivits som en “empirisk arbetshäst” på grund av förmågan att förutsäga 
handelsflöden med en relativt hög grad av exakthet. Modellen har lyckats omfatta faktorer som 
begränsar och ökar internationell handel, dessutom har flertalet studier bevisat signifikans för faktorer 
som handelsavtal, tullar, kulturskillnader, historia och språkskillnader.  22

 
Ett användningsområde som gravitationsmodellen verkar ha lyckats få ett övertag på jämfört med 
andra teorier är förklarandet av övriga handelskostnader än transportkostnader, som ökar i samband 
med distansen. Ett exempel på detta är Anderson och van Wincoops studie från 2004, där det 
konstaterades att totala handelskostnader uppnår 170% men att endast transportkostnad står för 21%. 
Uppskattningen är gjord genom att beräkna alla kostnader från producent till konsument vilket 
omfattar valutakostnader, tullar och liknande.   23

 
Att gravitationsmodellen lyckas beskriva hur handelsinteraktioner ser ut och hur den utvecklats till  att 
beskriva mer komplexa faktorer än ekonomisk storlek och distans innebär att modellen är väl 
passande för denna studie. Eftersom att jag kommer att undersöka hur användandet av euro som 
valuta påverkar den totala handeln mellan länderna i Östersjön bör modellen kunna förklara denna 
faktor. Bland annat har Andrew Rose vid flertalet tillfällen undersökt handel med valutaunioner och 
gemensam valuta tillsammans med gravitationsmodellen. Hans resultat har dock varit varierande och 
fått motstå en del kritik (se avsnitt 4.2), men Rose visar ändå på en positiv effekt på handeln. Det 
tyder på att modellen är användbar för denna studie och att tidigare framgång finns, Krugman och 
Obstfelds modell (ekvation 2) kommer att vara grund för min egen variation av gravitationsmodellen. 

3.2 Teori om valutaområden 
För att få en bättre förståelse av vad ett valutaområde är och vad det innebär presenteras i detta avsnitt 
teori om valutaområden. 

3.2.1 Teorin om optimala valutaområden (OCA) 
Startpunkten för teorin om optimala valutaunioner introducerade av Robert Mundell i början av 
1960-talet. Han beskrev en valutaunion som ett område där växelkursen är fast för alla länder som 
deltar i unionen för att sedan kunna ställa frågan om vad som utgör ett lämpligt område för en 
valutaunion. Ett av Mundells argument var att det inte endast är en nations landsgräns som behöver 
utgöra en optimal valutaunion utan att det även kan vara regionala områden eller delar av länder som 
är optimala. Med andra ord kan en optimal valutaunion var ett område som består av flera delar från 
olika länder utan att ett helt land deltar. Det område som lättaste uppfyller målen om intern stabilitet, 
extern stabilitet, låg inflation och arbetslöshet samt en stabil betalningsbalans är den optimala 
valutaunionen.  Definitionen av ett valutaområde är alltså ett geografiskt område där en och samma 24

valuta används för hela området.  
 

22 Stay, K (2015) 
23 Anderson & van Wincoop (2004) 
24 Mundell, R (1961) 
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Teorin har ett antal kriterier för vad som utgör ett optimalt valutaområde och om kriterierna uppfylls 
är det lämpligt att bilda en valutaunion. Mundel menade på att det både inom och mellan länderna 
måste finnas hög arbetskraftsmobilitet och kapitalmobilitet, detta är viktigt för att det ska vara enkelt 
att förflytta produktionsfaktorer inom området eller för att användas på ett alternativt sätt. Denna 
mobilitet och även avgränsningen av den optimala regionen kan eventuellt förändras i framtiden 
eftersom att förutsättningar för industrin ständigt förändras. Enligt Mundell bildas det här ett 
stabilitetsargument, eftersom att om varje område önskar uppnå intern stabilitet kommer detta att 
förespråka alldeles för många små valutaregioner. Detta skulle innebära väldigt stora 
transaktionskostnader eftersom att varje område har sin egen valuta vilket gör att pengar till slut 
tappar sin roll som bytesmedel.  25

 
Mundells teori har fortsatt att bearbetats av bland annat Roland McKinnon som i huvudsak diskuterar 
länders ekonomiska storlek och öppenhet. Han anser att en ekonomi som är öppen och som har en 
genomgripande handel med andra länder borde gynnas av en gemensam valutaunion eftersom det 
skulle dämpa valutafluktuationer i och med att länderna tillsammans blir mer “stängda”. Fortsatt 
menar McKinnon att en stor valutaunion är mer lukrativ än en mindre då behovet av produkter i större 
grad kan framställas inom unionen. Det som McKinnon inte förklarar är när eller hur region anses 
som stor eller liten.  26

3.2.2 För- och nackdelar samt kostnader med valutaunioner 
Valet av att skapa eller ingå i en existerande valutaunion är givetvis svårt och det har därför forskats 
om vilka för- och nackdelar som finns i samband med gemensamma valutor.  
 
En direkt fördel är att transaktionskostnaderna som finns vid internationell handel dämpas, vilket 
underlättar för mer handel. Ett exempel på en transaktionskostnad är växling mellan olika valutor. 
Men en gemensam valuta så försvinner dessa vid handel inom regionen vilket också gör att det inte 
uppstår en dead-weight loss, det vill säga en kostnad som inte ger något i utbyte.  Med en gemensam 27

valuta minskar också den prisdiskrimineringen som kan uppstå vid handel mellan olika valutor 
eftersom att det nu finns mer transparens i handeln.  Denna effekt är dock ifrågasatt då de finns bevis 28

på att prisdiskriminering fortfarande existerar i hög grad i Europa.  29

 
Fortsatt så innebär en valutaunion mindre volatilitet i växelkurserna. Då företag och befolkning i en 
union inte behöver oroa sig för eventuella variationer i växelkursen så ökar även tryggheten för 
handel, framförallt för riskaversiva.   30

 
Den kanske största nackdelen med en gemensam valuta är förlusten av att kunna föra en nationell 
penningpolitik. I en valutaunion går det inte längre att sänka värdet på sin nationella valuta gentemot 
andra länders valuta då växelkursen är fast.  En annan nackdel är att nationernas regeringar i en 31

valutaunion utfärdar skuld i en främmande valuta vilken de inte har kontroll över. Detta gör länderna 

25 Mundell, R (1961) 
26 McKinnon, R (1963) 
27 Mundell, R (1997) 
28 EC Commission (1990) 
29 Haskel & Wolf (2001)  
30 Tavlas (1993) 
31 Mundell, R (1961) 
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sårbara för misstroende på den finansiella marknaden.  Makten i en valutaunion tenderar dessutom att 32

gå till större länder vilket ger en nackdel för mindre nationer att påverka beslut.   33

 
I diagram 1 nedan visas ett lands total kostnader och fördelar av att byta från en rörlig växelkurs till en 
fast växelkurs genom att byta till en gemensam valuta. På X-axeln beskrivs graden av handel 
(integrationen) mellan länderna och på Y-axeln kostnad och fördel i procent av BNP.  
 

Diagram 1: Fördel och kostnad av en valutaunion  34

 
 
Fördelskurvan (Benefits) är positivt lutande och visar att fördelarna ökar ju mer ekonomiskt 
integrerade länderna är.  Nackdelskurvan (costs) är negativt lutande och visar att kostnaderna 35

minskar ju mer ekonomisk integrerade länderna är.  Jämviktspunkten (T*) bestämmer den kritiska 36

nivån för öppenhet som gör det värdefullt för ett land att gå med i unionen med dess handelspartners. 
Till vänster om punkten, så är det bättre för landet att behålla sin nationella valuta eftersom att 
nackdelarna är större än fördelarna. Till höger om punkten är det bättre för landet att ersätta sin 
nationella valuta till samma som sina handelspartners eftersom att fördelarna är större än nackdelarna. 
 
 
 

  

32 De Grauwe, P (2011) 
33 Elgemyr et al (1998) 
34 Sammanställning av Krugman, P (1990) och De Grauwe, P (1994) 
35 De Grauwe, P (1994) 
36 Krugman, P (1990) 

13 



 

3.2.3 Kritik mot teorin om optimala valutaområden 
Fregert och Jonung återger i sin bok från 2005 en sammanfattning av andra forskares kritik mot 
Mundells teori om optimala valutaområden. Där framkommer det att forskare anser att Mundell 
överskattat kostnaderna och underskattat intäkterna som uppstår vid en valutaunion. De menar på att 
Mundell i början inte tog i åtanke att handel inom området ökar vilket i sin tur leder till en ökad 
inkomst för medlemsländerna och det innebär på en längre sikt en högre tillväxt. Mundell har dock 
medgivit att han underskattat fördelarna för en valutaunion.  37

 
Teorin om optimala valutaområden har också mottagit mer kritik då viktiga skillnader mellan länder 
inte försvinner i en valutaunion, de flesta av dessa har en politisk och institutionellt ursprung.  38

Legala system är olika vilket skapar skiljaktigheter på bland annat den finansiella marknaden, 
fastighetsmarknaden men även andra marknader.  Medlemsstater i en union har dessutom olika 39

skattesystem samt följer olika strukturer för spendering av resurser och även om EMU själv tar bort 
några av dessa är det långt ifrån alla. De som finns kvar leder då till avvikelse i nationell output och 
prisnivå vilket skapar ett behov av svåra nationella anpassningar.Då det inte längre är möjligt att föra 
penningpolitik eller valutakursdepreciering slutar detta i en stor nackdel för en monetär union.   40

 
 
 
 
  

37 Fregert & Jonung (2005) 
38 Angeloni & Ehrmann (2003) 
39 Arnold & de Vries (1999)  
40 EC Commission (1990) 
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4. Tidigare Forskning 
Vilken effekt valutaunioner och gemensamma valutor har på handeln har det tidigare forskats om, 
framförallt i samband med millennieskiftet och starten av den europeiska valutaunionen, EMU. Vad 
de flesta studierna har gemensamt är användandet av Gravitationsmodellen dock i en mer avancerad 
version än den som beskrivs i ekvation 1 och 2. Nedan redovisas resultat från olika studier och i punkt 
4.7 finns en summering. 

4.1 Anderson & van Wincoop (2003) 
James Anderson och Eric van Wincoop studerade 2003 hur handeln mellan länder påverkas av 
landsgränser. Studien är en fortsättning från John McCallums från 1995 som undersökte Kanadas 
nationsgräns utifrån gravitationsmodellen. I Andersons & van Wincoops studie konstaterades det att 
handeln mellan USA och Kanada är 44% mindre än vad den skulle vara utan de etablerade 
handelshindren som skapas av en nationsgräns. Vidare så kom de även fram till att handeln kunde öka 
med 30% för industrialiserade länder utan gränser.  41

 
Fortsatt undersökte Anderson och van Wincoop också handelseffekter på 20 slumpade 
industrialiserade länder, bland annat Östersjöländerna Danmark, Finland, Sverige och Tyskland. Där 
blev resultatet att gränserna som finns mellan två av dessa länder minskar handeln med 17%.  Dock 42

kan en ökning i handel mellan två länder i samma valutaunion resultera i minskad handel med övriga 
länder.  43

4.2 Rose (2000) samt Rose om Sverige och EMU (2001) 
Andrew K. Rose fann i sin studie från 2000 ett samband att då det finns stor handel så finns det också 
stor sannolikhet att landet går med i en valutaunion. Han drar slutsatsen att länder i en valutaunion har 
benägenhet att handla tre gånger mer med varandra samt att gravitationsteorin tenderar att stämma.  44

Detta resultat har dock fått motstå en del kritik : 45

 
1. Små ländernas resultat behöver inte gälla för större länder. 
2. Stora värden; Resultatet verkar vara för stort och andra studier visar mindre effekt.  
3. Endogenitetsproblem  
4. Tvärsnittsjämförande statistik ≠ tidsserieexperiment 

 
2001 gav Svenskt Näringsliv Rose uppdraget att utreda effekten för den svenska handeln vid ett 
medlemskap i EMU.  I denna studie menar han på att den största fördelen med euron är den ringa 
kostnaden för minskad valutarisk för en liten öppen ekonomi som Sverige är vilket i sin tur skapar 
bättre förhållanden för ekonomiska integration. I siffror så kommer Rose fram till att 40% respektive 

41 Anderson & van Wincoop (2003) 
42 Anderson & van Wincoop (2003) 
43 Rose & van Wincoop (2001) 
44 Rose, A (2000) 
45 Baldwin, R (2006) 
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50% av landets export och import är från euroområdet. Med detta menar han att ett medlemskap är en 
stor vinst eftersom det redan finns en integrerad handel i området.  46

 
Vidare så beräknade han att internhandeln för Sverige i EMU borde kunna öka med tre gånger samt en 
långsiktig BNP-ökning med 24%, dock påpekar han själv att dessa siffror borde undvikas då det finns 
stor osäkerhet. Rose använder sedan Anderson och van Wincoops modell för den svenska handeln vid 
medlemskap i EMU. Slutsatsen från denna undersökning är handelsökning med 53%.  47

4.3 Rose & van Wincoop (2001) 
Då Rose och van Wincoop 2001 arbetar tillsammans kommer de fram till att desto mer integrerad 
handeln mellan länder är innan inträde i valutaunion ju mindre blir effekten på handeln av den 
gemensam valutan. Dock kommer de även fram till att ju mer handel som bedrivits mellan länderna 
innan desto större effekt blir det på välfärden. Detta beror framförallt på minskade kostnader vid 
handeln såsom valutaväxling. Författarna kommer fram till att handeln kan komma att öka till 60%. 

4.4 Glick & Rose (2002 och 2016) 
Reuven Glick och Andrew K. Rose samarbetade 2002 i en studie om hur valutaunioner påverkar 
handeln. De fann starka bevis på att handeln nästan dubblas vid medlemskap i en valutaunion och att 
den vid utgång halveras. För att finna resultat gjordes en undersökning som omfattade 200 länder 
under tidsperioden 1948 till 1997. De jämförde datan från före och efter kriget eftersom att många 
valutor försvann och länder gick iställer med i valutaunioner, på detta vis kunde de se skillnaden före 
och efter upplösning av valutaunioner och dess effekt på handeln.  

 48

Fortsatt så noterade de att resultatet inte var applicerbart i den europeiska valutaunion eftersom att 
länderna i Glick och Rose datamaterial var små med en mindre BNP är EMU-länderna.  År 2016 49

fortsatte de sin forskning genom att inkludera data för EMU, detta för jämföra med resultatet från 
2002. Noterbart var att under denna period så hade mindre ekonomiskt starka länder gått med i 
unionen. De slutsatser som studien kommer fram till är att EMU ökat den bilaterala handeln med 
drygt 50% samt att EMU skiljer sig från övriga valutaunioner.  50

4.5 Flam & Nordström (2006) 
I denna studie kommer Flam & Nordström till att euron som valuta skapat nya handelsmöjligheter 
både internt i unionen men även för de länder som befinner sig utanför unionen. De kommer även 
fram till att ökningen av handeln inom valutaunionen inte har bekostats av andra länder. I studien har 
de undersökt Sverige och vilken kostnaden har varit av att befinna sig utanför EMU. De konstaterar 
att sveriges handel skulle varit 13-14% större med eurozonen och 12-13% med utomstående länder 
vid ett medlemskap i eurozonen sedan dess start.  51

46 Rose, A (2001) 
47 Rose, A (2001) 
48 Glick & Rose (2002) 
49 Glick & Rose (2002)  
50 Glick & Rose (2016) 
51 Flam & Nordström (2006) 
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4.6 Baldwin et al. (2008) 
I denna studie kommer Baldwin, DiNino, Fontangné, De Santis och Taglioni fram till att euron gagnat 
handeln signifikant med en sammanlagd inverkan om drygt 5%. Forskarna har i denna studie försökt 
att separera eurons effekt från andra inslag som introducerats under perioden 1999-2006. Det har 
tenderat att resultatets siffror blivit lägre än tidigare men författarna anser det som viktigt för att vara 
säker på att mäta just eurons effekt.  52

 
Baldwin och hans kollegor kommer också fram till en andra upptäckt i denna studie nämligen hur 
euron har lyft handeln. De kommer först fram till att euron lyfte den interna handeln i unionen 
eftersom att den sänker det relativa priset av att handla med varor som produceras internt i eurozonen. 
Detta kan bero på antingen en minskning i bilaterala handelskostnader eller en ökad konkurrens som 
därmed tryckt ned priserna via en pro-kompetitiv effekt.  53

 
Det andra fenomenet är nyhandelskanaler där den grundläggande idéen är att euron influerar företag 
att exportera i ett bredare perspektiv av dess produkter inom eurozonen. Detta har lett till att 
eurozonen fungerat som en singelmarknad vilket har ökat pristranspariteten och gjort importörer i 
union mer priskänsliga. Det har i sin tur gjort att exportörer utanför zonen svarat genom att skära ned 
priskostnadsmarginalen.  54

  

52 Baldwin et al. (2008) 
53 Baldwin et al. (2008) 
54 Baldwin et al. (2008) 
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4.7 Summering av tidigare forskning 
I tabell 1 nedan finns en sammanställning, enligt ovan presentation, av hur mycket ett medlemskap i 
en valutaunion gynnar handeln. Denna sammanställning är skapad för att ge en överblick av vad 
tidigare forskning säger och hur den varierar.  
 

Tabell 1: Summering av tidigare forskning  55

Författare:  Ökad handel med: 

Anderson & van Wincoop (2003) 30% 

Rose (2000) 200% 

Rose (2001) 200% 

Rose & van Wincoop (2001) 60% 

Rose (2001) med Anderson & van Wincoops 
modell  

53% 

Glick & Rose (2001) 100% 

Glick & Rose (2016) 50% 

Flam & Nordström (2006) 13% 

Baldwin et al. (2008) 5% 

Genomsnittlig ökning 79% 

 
I tabellen ovan är den tidigare forskningen sammanställd och det är en stor variation på studiernas 
resultat då det varierar mellan 5% och 200% . Genom att beräkna medelvärdet för de nio stycken 
resultat som är presenterade ovan så sker en genomsnittlig ökning på handeln med 79% vid en 
gemensam valuta. Siffran ska dock tolkas skeptiskt då varje undersökning haft olika metoder och data 
samt att studierna är gjorda under olika tidpunkter och för olika länder.  

55 Egen sammanställning av ovan nämnd forskning 
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5. Empiri 
I detta avsnitt presenteras data om hur ländernas handelsförhållanden ser ut 2016 samt hur det tidigare 
sett ut. 
 
Handeln som bedrivs mellan länderna i Östersjön utgör för vissa länderna en väldigt stor del av dess 
totala handel medan andra länder har en mindre del av dess handel inom regionen. I diagram 2 nedan 
visas den interna handel i Östersjön för 2016. 
 

Diagram 2: Internhandel i procent av total handel (2016)  56

 
I diagrammet visas det att Estland, Lettland och Litauen exporterar samt importerar mer än 50% av 
dess totala handel internt i Östersjön. Tyskland exporterar och importerar cirka 11% av dess totala 
handel till området och har likt Ryssland en relativt liten del av sin totala handel inom detta område. 
Danmark, Finland och Polen bedriver över 30% av sin handel både för export och import internt i 
området. Sveriges import är någorlunda lik genomsnittet, det vill säga cirka 40% och en export på 
drygt 30% vilket är cirka 10% lägre än genomsnittet. Sammanfattningsvis så bedrivs en stor del av 
ländernas totala handel i regionen vilket innebär att Östersjöhandeln är en relativt viktig del av 
respektive nations ekonomi.  
 
Vid jämförelse av diagram 2 med diagram 3 nedan är det noterbart att trots Tysklands relativt låga 
procentenheter är landet i särklass det land som exporterar samt importerar mest inom området sett till 
miljontals dollar.  
 
 
 

56 Data hämtad från Världsbanken/WITS (2018)  
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Diagram 3: Internhandel i miljontals US dollar (2016)  57

 
I övrigt är Polen den näst största handelspartnern i Östersjön och Sverige den tredje största följt av 
Ryssland. Danmark och Finland mäter sig inte med de tidigare nämnda nationerna vilket troligtvis 
beror på ländernas mindre storlek. Ytterligare noterbart är att Estland, Lettland och Litauen som har 
högst procentuell internhandel är nationerna som har lägst internhandel sett till miljontals dollar. 
Skillnaden beror troligtvis på att de Baltiska länderna är små ekonomier vilket genererar mindre 
summor och att dess totala handel i majoritet sker runt Östersjön. Ryssland däremot som är en större 
ekonomi men som både har en låg internhandel procentuellt och i miljontals dollar har troligtvis mer 
handel med andra områden. Tyskland är kanske den viktigaste handelspartnern för hela regionen då 
landets export- och importvolym är så pass mycket större än något annat land, dock är troligtvis inte 
Tyskland lika beroende av östersjöhandeln som övriga länder då export och import noteras runt 11% 
av dess total. 
 
För att ge en tydligare bild över hur internhandeln sett ut över tid presenteras nedan i tabell 2 en 
sammanställning av internhandeln i procent av total handel. Fem olika årtal är valda för att ge en 
överblick av hur det såg ut innan, under och efter introduceringen av EMU samt för utökningen av 
euron för länderna i Baltikum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 Data hämtad från Världsbanken/WITS (2018) 
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Tabell 2: Internhandel i procent av total handel (1996;1999;2006;2011;2016)  58

LAND 
 

EXPORT 
2016 

IMPORT 
2016 

EXPORT 
2011 

IMPORT 
2011 

EXPORT 
2006 

IMPORT 
2006 

EXPORT 
1999 

IMPORT 
1999 

EXPORT 
1996 

IMPORT 
1996 

Genom- 
snitt per 
land 

DEN 33,18% 42,12% 33,98% 41,33% 35,75% 42,91% 36,04% 39,46% 35,69% 37,15% 37,76% 

EST 66,08% 50,46% 63,05% 54,98% 60,83% 57,52% 71,28% 64,77% 72,11% 68,25% 62,93% 

FIN 38,04% 46,23% 38,76% 54,52% 39,21% 44,54% 34,99% 39,99% 36,41% 39,71% 41,24% 

GER 11,05% 11,50% 12,11% 11,98% 11,15% 11,55% 8,69% 8,16% 9,01% 9,21% 10,44% 

LAT 63,12% 66,14% 69,36% 65,66% 63,16% 64,69% 56,11% 63,97% 61,69% 60,03% 63,39% 

LTU 54,64% 56,61% 55,67% 66,06% 54,59% 65,64% 54,15% 64,39% 57,06% 62,90% 59,17% 

POL 37,93% 33,50% 38,47% 39,65% 39,98% 39,23% 47,94% 38,39% 49,52% 38,46% 40,31% 

RUS 17,50% 16,35% 15,06% 19,17% 18,88% 22,33% 20,71% 17,03% 18,33% 15,53% 18,09% 

SWE 30,07% 40,19% 28,20% 42,87% 28,74% 41,63% 26,73% 34,10% 26,41% 36,15% 33,51% 

Genom- 
snitt per år 39,07% 40,34% 39,41% 44,02% 39,14% 43,34% 39,63% 41,14% 40,69% 40,82%  

 
Noterbart i denna tabell är att de lägsta genomsnitten för både export och import sett till årtal för 
området är uppmätt 2016. Troligtvis beror det på den ökande globaliseringen som gör det möjligt att 
exportera samt importera till och från alla världens hörn, samtidigt så skiljer det inte mycket till övriga 
årtal och behöver därför inte innebära en negativ trend. Finland och Tyskland som introducerade 
euron som sin valuta 1999 har också lägst värde på sin internhandel med området detta år. Det skulle 
kunna bero på att länderna valt att handla mer med andra EMU-länder på grund av den gemensamma 
valutan och att övriga östersjöländer valt att handla mer med varandra då genomsnittet för både export 
och import inte är avvikande. I övrigt är det intressant att siffrorna är relativt jämna för samtliga 
länder och att det inte är någon större variation mellan tidpunkterna.. Fortsatt så är länderna i 
Baltikum de länderna som har högst genomsnitt på internhandeln och Tyskland samt Ryssland de 
länder som har lägst vilket också visade sig i diagram 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

58 Data hämtad från Världsbanken/WITS (2016) 
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6. Data 
I detta avsnitt presenteras datan som används i denna studie tillsammans med gravitationsmodellen 
och en förklaring av vilka variabler som ingår. 

6.1 Statistisk modell och variabler 
För att undersöka handeln i Östersjön och vad som påverkar den kommer jag att använda en variation 
av gravitationsmodellen som Krugman och Obstfeld formulerat (se ekvation 2). I modellen nedan har 
jag lagt till de förklarande variablerna euro och medlemskap i EU samt population som förklarar varje 
lands marknadsstorlek. De flesta variablerna har blivit logaritmerade för att bättre anpassa värdena 
tillsammans då siffrorna annars kan bli snedfördelade.  
 
Ekvation 3: 
lnTijt  = β1 + β2lnYit + β3lnYjt + β4lnDij + β5lnPOPit +  β6lnPOPjt + β7EUROit + β8EUROjt + 
β9EUit + β10EUjt + eijt  

 
Där: 
i = Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland 
j = Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland  59

t = 1996, 1997… 2016 
Tijt : Total handel mellan land i och j år t 
Yit : BNP för land i år t 
Yjt : BNP för land j år t 
Dij : Distans i meter mellan i och land j 
POPit = Population för land i år t 
POPjt = Population för land j år t 
EUROi𝑡 : Har i euro som valuta år t? (0,1) 
EUROj𝑡 : Har j euro som valuta år t? (0,1) 
EUi𝑡 : Finns ett medlemskap i EU år t för land i? (0,1) 
EUj𝑡 : Finns ett medlemskap i EU år t för land j? (0,1) 
eijt : Error term 
 
Den beroende variabeln är årlig handel, export plus import, mellan varje land i och varje land j. Data 
för denna variabel här hämtad från Världsbankens databas för tidsperioden 1996-2016. 
 
Bruttonationalprodukten (BNP) används för att mäta ekonomisk storlek. Dessa två variabler, Yit och 
Yjt, är förväntade att ha en positiv påverkan på handelsfrämjande. Data är hämtad från Världsbankens 
databas för tidsperioden 1996-2016 
 
Variablerna euro och medlem i EU är kontrollvariabler som ger intryck för landsspecifika egenskaper. 
Båda dessa är kvalitativa variabler och som ska representera likheter mellan östersjöländerna. Värdet 
är lika med 1 om landet har euro som valuta och 0 om landet inte har euro som valuta för år t, denna 

59 i och j är aldrig samma land, exempelvis: Danmarks handel med Danmark.  
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variabel är för studien viktigast då den förväntas förklara en ökad handel mellan länderna i Östersjön. 
På samma sätt är det uppbyggt för medlemskap i EU där värdet är lika med 1 om landet är medlem i 
EU och 0 om landet inte har ett medlemskap för år t. Båda variablerna är förväntade att ha en positiv 
effekt eftersom ett medlemskap i EU innebär större handelsfrihet samt att en gemensam valuta 
minskar transaktionskostnader. Data är hämtad från Europeiska Unionens webbplats.  
 
Avstånd mellan länder anses vara lika som transportkostnader för deltagandet i handeln beräknad från 
huvudstad i land i till huvudstad i land j. Data på distans är hämtad från Geo Data Source. Denna 
variabel förväntas ha en negativ effekt eftersom ju längre avstånd desto större transportkostnad.  
 
Variabeln population används för att uppskatta marknadsstorlek för varje land. Denna variabel är 
förväntad att ha en positiv effekt eftersom ju större marknad desto mer handel bedrivs. Datan är 
hämtad från Världsbankens databas för tidsperioden 1996-2016. 
 
Tabell 3 nedan presenterar den deskriptiva statistiken för variablerna som används i denna studie.  

Tabell 3: Deskriptiv Statistik  60

Variabel  
 

Beskrivning 

 

Antal 

Obs. 

Minimum 

 

Maximum 

 

Medelvärde 

 

Std. avvikelse 

 

Tijt Handel mellan i och 

j 

756 59060000 6,899E+18 9,17236E+15 2,5092E+17 

Yit BNP för i 756 4746109767 2,E+12 2,17E+11 2,524E+11 

Yjt BNP för j 756 4746109767 4,E+12 9,26E+11 1,206E+12 

POPit Population för i 756 1228000 148160042 10441952,27 23515196,33 

POPjt Population för j 756 1314545 148160042 54048750,46 53743148,42 

Dij Avstånd mellan i 

och j 

756 82000 1611000 732861,11 335795,73 

EUROit Har i euro som 

valuta? 

756 0 1 ,20 ,397 

EUROjt Har j euro som 

valuta? 

756 0 1 ,35 ,477 

EUit Är i EU-medlem? 756 0 1 ,81 ,390 

EUjt Är j EU-medlem? 756 0 1 ,62 ,485 

 

60 Egen sammanställning i SPSS. 
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Data är sammanställd för perioden 1996-2016 och det har gjorts totalt 756 stycken observationer per 
variabel. I tabellen är varje variabel presenterad med minimum- och maximumvärde samt med 
medelvärde och standardavvikelse. Data är sammanställd från olika källor och har manuellt matats in i 
statistikprogrammet SPSS där alla beräkningar gjorts. För att felaktigt antal av observationer inte ska 
uppstå är data sorterad så att varje möjlig kombination av handel inte blir dubbelsidig. Ett exempel är 
total handel för Danmark - Estland och Estland - Danmark, vilket skulle ge två stycken observation 
som säger samma sak eftersom att det är den totala handeln som undersöks. I övrigt är data sorterad så 
att alla möjliga kombinationer av länder ska mätas för varje år mellan 1996-2016. På grund av denna 
sortering förväntas de variabler som är delade i två (exempelvis EUROit och EUROjt) att ge skilda 
resultat.  
 
Noterbart är att variablerna för euro som valuta har ett medelvärde som är närmare 0 än 1 vilket 
innebär att majoriteten av länderna inte haft euro som valuta under tidsperioden. För medlemskap i 
EU är det däremot tvärtom där medelvärdet är närmare 1 än 0 vilket innebär att majoriteten av 
länderna varit medlem i EU under tidsperioden. 

6.2 Hypotes 
Utifrån den statistiska modellen dras följande hypoteser: 
 

- Hypotes 1: Det finns en positiv effekt på ekonomisk storlek och marknadsstorlek på handeln 
mellan Östersjöländerna. 
 

- Hypotes 2: Det finns en negativ effekt av geografiskt avstånd på handeln mellan 
Östersjöländerna. 
 

- Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan användande av euro och en ökad handel 
mellan Östersjöländerna. 
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6.3 Regressionsanalys 
I detta avsnitt kommer resultatet från regressionsanalysen av gravitationsmodellen att redovisas. En 
sådan analys görs för att visa effekten av de oberoende variablerna på den beroende variabeln vilken 
är handeln mellan länderna i Östersjön.  Den oberoende variabeln som är mest intressant för denna 61

studie är EURO-variabeln. 

6.3.1 Regression av gravitationsmodellen 
I tabell 4 nedan presenteras resultat från regressionsanalysen baserad på ekvation 2. Regressionen är 
skapad i programmet SPSS och är baserad på data som redovisades i tabell 3. 

Tabell 4: Regression av gravitationsmodellen  62

Variabel Beskrivning B Std. Error Beta t Sig. 

(Konstant)  6,016 1,462   4,116 ,000 

lnYit *** BNP för i ,209 ,073 ,168 2,843 ,000 

lnYjt *** BNP för j ,561 ,082 ,589 6,848 ,000 

lnPOPit *** Population för i ,431 ,101 ,226 4,259 ,000 

lnPOPjt Population för j ,041 ,097 ,037 ,426 ,670 

lnDij *** Avstånd mellan i och 

j 

- ,905 ,116 -,269 -7,809 ,000 

EUROit Har i euro som 

valuta? 

,104 ,133 ,022 ,778 ,437 

EUROjt Har j euro som 

valuta? 

,072 ,152 ,018 ,477 ,634 

EUit *** Är i EU-medlem? ,520 ,182 ,107 2,864 ,004 

EUjt Är j EU-medlem? ,149 ,160 ,038 ,934 ,351 

Beroende variabel: lnTijt = handel mellan land i och j 

*** = Statistiskt signifikant på 1%-nivå 

 

Variablerna som är statistiskt signifikanta på 1%-nivån för Östersjöns internhandel är ländernas BNP 
(Yit och Yjt), marknadsstorlek för land i (POPit), avstånd mellan länderna (Dij) samt 
EU-medlemskap för land i (EUit). Variablerna för marknadsstorlek för land j (POPjt), euro som 

61 Hill et al. (2018) 

62 Egen sammanställning i SPSS  
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valuta (EUROit och EUROjt) samt EU-medlemskap för land j (EUjt) saknar statistisk signifikans 
vilket troligtvis beror på att variationen för den totala handeln är större än variationen för dessa 
variabler. 
 
Ökning i BNP för Östersjöländerna kommer att hjälpa till att öka den totala handeln i området. Båda 
variablerna är statistiskt signifikanta och förväntades ha en positiv effekt. En ökning med 1% i land 
j’s BNP kommer att öka totala handeln med cirka 0,56% medan en ökning med 1% i land i’s BNP 
kommer att öka den totala handeln med drygt 0,21%. När marknadsstorleken ökar med 1% för land i 
så kommer den totala handeln mellan länderna att öka med 0,43% och när marknadsstorleken ökar 
med 1% för land j kommer den totala handeln att öka med 0,041%. Detta bekräftar hypotes 1 om att 
det finns en positiv effekt på ekonomisk storlek och marknadsstorlek på handeln i Östersjön. 
 
Distans förväntades ha ett negativt värde vilket regressionsanalysen visar då variabeln har värdet 
-0,905.  Då en ökning med 1% i distans sker minskar handelsvärdet i området med 0,905%, vilket 
också bekräftar hypotes 2 om att geografiskt avstånd har en negativ effekt på handeln i Östersjön.  
 
Variablerna för Euro och EU-medlemskap förväntades att ha en positiv effekt på handeln i Östersjön 
vilket variablerna också visade sig ha. Euro-värdet för land i är 0,104 och för land j 0,072 vilket 
innebär att hypotes 3 om att det finns ett positivt samband mellan användande av euron och en ökad 
handel mellan Östersjöländerna också kan bekräftas. Om ett land i Östersjön använder euron som 
valuta kommer det alltså att leda till en ökad handel med mellan 7,2% och 10,4%. Har även dess 
handelspartner euro som valuta kommer handeln att öka ännu mer eftersom att båda variablerna har 
ett positivt värde. I detta fall skulle handeln kunna öka med upp till 17,6% (antagandet är gjort genom 
att summera variablerna). För att ger ett mer precist värde skulle en variabel som beskriver om 
länderna befinner sig i en valutaunion samtidigt behövas.  Värdet för EU-medlemskap för land i är 
0,520 och för land j 0,149 vilket pekar åt att medlemskap i EU också gynnar handeln i området.  
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7. Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras resultatet av hur euron påverkar handeln mellan länder i Östersjön 
tillsammans med den teoretiska ramen samt tidigare studiers resultat.  
 
Utifrån mätningen av gravitationsmodellen kan den totala handeln mellan två länder i östersjöområdet 
öka mellan 7,2% och 10,4% vid användande av euro som valuta. Genom att summera dessa kan ett 
antagande göras om att handeln kan öka med upp till l7,6% då båda handelspartner använder den 
gemensamma valutan. Vid jämförelse med några tidigare studier (se tabell 1) är denna procentsats 
relativt låg jämfört med majoriteten. Dock ligger resultatet snarlikt Baldwin et al samt Flam & 
Nordström studier. Avvikelsen skulle kunna bero på det som Rose och van Wincoop konstaterade 
2001 att ju mer integrerad handeln mellan länder är innan ett inträde i en valutaunion är desto mindre 
blir effekten på handeln av den gemensamma valutan. I diagram 2 samt tabell 2 konstaterades det att 
handeln mellan länderna är väl integrerad och att en stor del av ländernas totala handel bedrivs i 
östersjöområdet vilket skulle kunna förklara sambandet. 
 
Flam & Nordströms studie är intressant att jämföra med. De kom fram till att Sveriges handel skulle 
ha ökat med 13-14% med andra eurozon-länder och med 12-13% med utomstående länder ifall 
Sverige gått med i EMU vid dess start. Det resultatet indikerar på att om Sverige skulle ha 
introducerat euro som sin valuta 1999 så skulle det inte bara ha ökat handeln med Finland och 
Tyskland (som gick med i eurozonen) men även med de andra östersjöländerna. Skulle detta även ske 
för de andra staterna i Östersjön som inte befann sig i EMU? Troligtvis, flertalet studier tillsammans 
med denna tyder på att ett medlemskap i en valutaunion leder till en ökad handel. Exempelvis 
förklarar Baldwin et al. att euron har lyft den interna handeln sannolikt på grund av minskningar i 
bilaterala handelskostnader, vilket även Mundell argumenterade för att en gemensam valuta 
resulterade i redan 1963. 
 
När Rose 2001 undersökte om Sverige borde gå med i eurozonen kom han fram till att ett 
medlemskap är en stor vinst eftersom det redan finns en integrerad handel i området vilket indikerar 
att Danmark, Polen och Sverige kan ta fördel av att gå med i unionen eftersom att dess handel är väl 
integrerad. Ser vi till för- och nackdelskurvan (se diagram 1) borde dessa tre länder därför befinna sig 
till höger om jämviktspunkten och därmed ha större fördelar än nackdelar av att befinna sig i den 
europeiska monetära union. Ryssland som också befinner sig utanför EMU har i dagsläget inte en 
realistisk chans att införa euro som nationell valuta då landet ej befinner sig i EU, det motsätter dock 
ej att handeln i Östersjön skulle påverkas positivt om landet skulle använda euro som valuta.  
 
Utöver att euron har en positiv inverkan på handeln i Östersjön gavs samma signifikanta resultat som i 
tidigare studier med gravitationsmodellen. BNP och population påverkar handeln positivt samtidigt 
som distansen mellan handelspartners påverkar handeln negativt. Medlemskap i EU ger också en 
positiv effekt på östersjöhandeln vilket kan kopplas till Anderson och van Wincoops resultat om att 
handeln kan öka utan de etablerade handelshinder som medförs av en nationsgräns. Detta är även 
något som Mundell förespråkar om då han menar på att det måste finnas hög arbetskraftsrörlighet 
vilket är fysiskt möjligt genom EU:s bestämmelser.  
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 8. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur euron som valuta påverkar den totala handeln mellan 
länderna i Östersjön. Jag har med hjälp av gravitationsmodellen undersökt vilken effekt euron har på 
den totala handeln för området tillsammans med några andra kontrollvariabler. Resultatet från 
mätning är att handeln kan öka med upp till 10,4% i regionen då ett land använder euro som valuta 
och handeln skulle kunna öka med upp till 17,6% då båda handelspartner använder euro som valuta. 
Överlag är internhandeln stor och Tyskland är det land som handlar mest i regionen, dock toppar 
länderna i Baltikum den procentuella internhandeln både för export och import. Tidigare forskning 
tyder på att en gemensam valuta skulle underlätta handeln, framförallt genom minskade 
transaktionskostnader. Ett medlemskap i EMU verkar dessutom ge en ökad handel både internt som 
externt.  
 
Studien bekräftar också tidigare mätningar av gravitationsmodellen där ekonomisk storlek och 
population påverkar handeln mellan två länder positivt och att distansen mellan länderna har en 
negativ inverkan. Ytterligare kommer jag fram till att ett medlemskap i EU har haft en signifikant 
betydelse och då länderna anslutit sig har det gett en positiv effekt på den totala handeln i 
Östersjöområdet. En rimlig slutsats blir således att både medlemskap i EMU och EU har en positiv 
effekt på handeln mellan länderna i Östersjön. 
 
Genom att sammanställa tidigare forskning om gemensamma valutor och handel upptäcktes en stor 
variation bland studierna där siffrorna varierar från en ökning av 5% till 200%. Detta beror troligtvis 
på att olika metoder och olika datamängder använts men tidigare forskning har dock visat att 
skillnaden kan bero på hur pass integrerad handeln är innan en valutaunion bildas.  
 

8.1 Vidare forskning 
 
Sannolikheten att någon av dessa länder inom de kommande åren ansluter till EMU är troligtvis låg av 
diverse anledningar. Däremot är det av ständigt intresse att mäta olika effekter av att stå utanför 
valutazonen och undersöka om dessa förändrats över tid. En valutaunion har många delar och valet av 
att vara involverad eller inte omfattar mer än endast handel. Till exempel är arbetsmarknader, effekter 
på räntor och politik också viktiga att undersöka. 
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