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Abstract 

Denna uppsats syfte är att ta reda på om euron är en internationell valuta och om 

euron kan konkurrera med dollarn om titeln som världens ledande valuta. Teori om 

valutamarknaden, en valutas uppgifter och vad som avgör vilken valuta som används 

internationellt behandlas och för att kunna svara på uppsatsens frågeställningar (syfte) 

redogörs siffror på eurons internationella användning. Sådana siffror visar att euron är 

en internationell valuta då den används i valutans funktioner internationellt, men att 

dollarn fortfarande är den världsledande valutan utan att vara särsklit hotad i sin 

ställning av euron. 

 

 

Nyckelord 

Internationell valuta, euro, dollar, betalningsmedel/växlingsmedium, unit of account, 

store of unit, vehicle currency, transaktionskostnad, likviditet, kursstabilitet. 
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1  Inledning 
Pengar började en gång i tiden att användas för att underlätta transaktioner och visst är 

det smidigare med pengar än byteshandel. Pengar är en likvid tillgång. Att en valuta 

är likvid är en förutsättning för att agenter ska vilja använda densamma, likaså är det 

nödvändigt att en valutas växelkurs är stabil då agenter är rationella och söker 

riskminimering. Även om en valutas mest uppenbara användningsområde är att tjäna 

som betalningsmedel så har den även andra funktioner. Den används i 

denominerigssyfte, vid placering och finansiering, vid kursbindning samt vid 

centralbankernas valutainterventioner. Om en valuta används internationellt, det vill 

säga utanför det land där den emitteras, kan valutan ifråga benämnas internationell 

valuta. 

 

Världens ledande valuta har sedan 1920-talet varit den amerikanska dollarn, vilken 

fungerar internationellt i valutans alla funktioner. Sedan 1999 existerar euron, en 

valuta som hittills anammats av tolv länder. Eurozonen är populationsmässigt 

betydligt större än USA och är en ekonomisk stormakt som står för en betydande 

andel av världshandeln. Vid eurons introduktion fanns förhoppningar om att euron 

skulle bli en internationell valuta och få en viktig internationell roll såsom dollarn har. 

Jag vill med denna uppsats få klarhet i om dessa förhoppningar har infriats. Syftet är 

således att ta reda på om euron är en internationell valuta och om den är en allvarlig 

konkurrent till dollarn om titeln som världens ledande valuta. Uppsatsen börjar med 

att beskriva valutamarknaden och att ta reda på vad en valuta har för 

användningsområden, för att sedan gå igenom olika teorier varför en viss valuta 

används internationellt och inte en annan. Sedan behandlas euron närmare. Dess 

bakgrund beskrivs och därefter redogörs empiriskt hur eurons internationella roll ser 

ut i siffror, med motsvarande siffror för dollarn att jämföra med. Detta följs av en 

diskussion och uppsatsen avslutas med slutsatser. 
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2  Valutamarknaden 
En valuta fyller en rad funktioner. Den används bland annat som betalningsmedel vid 

handel, för att denominera kontrakt samt vid placering och finansiering.1 

Valutamarknaden fyller därmed ett syfte på såväl varu- som kapitalmarknaden. När 

transaktioner involverar aktörer från länder med olika valutor behövs 

valutamarknaden då tillgångar vanligen måste växlas från en valuta till en annan i 

betalningsprocessen. 

 

Såsom priser i en ekonomi bestäms av interaktionen mellan köpare och säljare 

bestäms växelkursen genom att hushåll, företag och finansiella institutioner köper och 

säljer utländsk valuta för att göra internationella betalningar.2 

 

2.1  Valutamarknadens aktörer 

Basaktören på valutamarknaden är kommersiella banker då nästan varje större 

internationell transaktion involverar debitering och kreditering av konton i banker. Ett 

exempel; antag att General Motors ska betala 500 000 euro till en tysk leverantör. GM 

ber sin bank debitera företagets dollarkonto och betala in 500 000 euro till 

leverantörens konto på den tyska banken. Om växelkursen på GM:s bank är 1,35 

dollar per euro så debiteras 675 000 dollar (1,35∗500 000 EUR) från GM:s konto. 

 

Banker utför också handel med varandra, så kallad interbank trading, vilket står för 

den största aktiviteten på valutamarknaden. De köper och säljer valuta till varandra till 

en lägre kurs än den som företagen får. Skillnaden mellan de två kurserna blir 

bankens ersättning för den utförda tjänsten. Då banker utför så omfattande operationer  

uppstår stordriftsfördelar vilket gör att de är lämpliga att föra ihop köpare och säljare. 

Om ett amerikanskt företag vill växla 100 000 dollar till svenska kronor kan det vara 

svårt och kostsamt att finna ett företag som vill sälja precis den summan i kronor. En 

bank kan genom att samtidigt serva flera kunder göra ett stort köp i kronor och på så 

sätt minska på kostnaderna. 

 

Den finanisella avregleringen i en rad länder har lett till uppkomsten av finansiella 

institutioner vid sidan av bankerna. Dessa erbjuder ett flertal tjänser, ofta desamma 
                                                           
1 Läs mer om dessa funktioner i avsnitt 2.2.  
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som bankerna. Bland dessa tjänster finns det de som involverar valutatransaktioner, 

för till exempel pensionsfonder. 

 

Aktiebolag som är aktiva i internationell handel är en aktör på valutamarknaden då de 

gör betalningar och får betalt i fler valutor än i landets egen.  

 

Centralbanker är en annan av valutamarknadens aktörer. De innehar officiella 

reserver ifall att externa obalanser skulle uppstå. Reserverna bestod förr i tiden 

mestadels av guld, men idag består de till största delen av utländska finansiella 

tillgångar. Centralbanker köper eller säljer internationella värdepapper på den privata 

tillgångsmarknaden i syfte att påverka landets växelkurs. Denna kan påverkas i 

centralbankernas interventioner på valutamarkanden genom att pengar förs in i 

ekonomin eller tvärtom dras tillbaka.  

 

Valutatrading sker i många finansiella centrum. De största tradingvolymerna finns i 

större städer såsom London (den största marknaden), New York, Tokyo, Frankfurt 

och Singapore. Valutahandeln sker på en marknad som aldrig sover. Ekonomiska 

nyheter som släpps under dygnets alla timmar sprids omedelbart runt om i världen 

och kan orsaka febril aktivitet hos marknadsaktörerna. När handeln i London har 

stängt kan ändå Londonbaserade banker och företag med filialer i andra tidszoner 

upprätthålla marknadsaktiviteten. Den integration som kännetecknar finansiella 

centrum gör att det inte kan existera någon signifikant skillnad mellan euro/dollar 

växelkursen i London och i New York. Om dollarn är billigare i London än i New 

York skulle investerare kunna köpa dollar i London för att sedan sälja dem i New 

York och göra en arbitragevinst. Detta leder dock till ökad efterfrågan på dollar i 

London och sänker utbudet av densamma i New York tills eurokursen är identisk i de 

båda städerna.3 

                                                                                                                                                                      
2 Krugman, Obstfeldt  (2000), s.333. 
3 Krugman, Obstfeldt (2000), s. 333 ff. 
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2.2  En valutas funktioner 

 

Tabell 1; valutans funktioner 

Funktion Privata sektorn Offentliga sektorn 

Betalningsmedel/växlings-

medium 

Faktureringsvaluta/ 

”vehicle currency” 

(a) för handelsbyten 

(b) för valutaväxling 

Intervention 

av centralbanker 

Unit of account Prissättning/fakturering Kursbindning; 

ankrarvaluta 

Store of value Placerings- 

och finansieringsvaluta 

Reservvaluta 

Källa: ECB (1999). 

 

2.2.1  Betalningsmedel/växlingsmedium 

En valutas första funktion är att fungera som ett accepterat betalningsmedel. Pengar 

underlättar transaktioner. Tänk så tidskonsumerande det vore om alla transaktioner 

skedde genom byteshandel. En individ kan med hjälp av pengar producera till andra 

personer än till producenten av de varor som individen själv önskar konsumera. Utan 

ett bekvämt och standardiserat betalningsmedel som pengar skulle dagens moderna, 

komplexa ekonomi sluta att fungera.  

 

Som växlingsmedium används en valuta av privata agenter i direkta valutaväxlingar 

och som vehicle currency vid indirekta transaktioner mellan två andra valutor vid 

utländsk handel och internationella kapitaltransaktioner. Om en bank exempelvis ska 

sälja norska kronor och köpa israeliska shekel, kommer den troligtvis sälja de norska 

kronorna mot dollar och sedan använda dollarna för att köpa shekel. Dollarn fungerar 

då som vehicle currency. Trots att det kan verka som ett onödigt steg att använda 

dollarn som vehicle currency blir det faktiskt billigare än alternativet vilket är att 

finna en shekelinnehavare som vill köpa norska kronor. Då volymen är så stor av 

internationella transaktioner som involverar dollar är det inte svårt att finna parter som 
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vill handla dollar mot shekel eller norska kronor. Det är få transaktioner som sker 

direkt mellan två sådana valutor och inte involverar en vehicle currency.4 

Som växlingsmedium används en valuta också av officiella agenter; centralbanker 

använder den vid valutamarknadsinterventioner5 och den används även för 

betalningsbalansens finansiering. 
 

2.2.2  Unit of account 

En valutas andra roll är som unit of account; prissättare. Priser på varor, tjänster och 

tillgångar uttrycks i en valuta. Med hjälp av växelkurser kan olika länders priser 

översättas och på så sätt jämföras med andra länder. Som unit of account används en 

valuta således till att fakturera handelsvaror, att denominera finansiella transaktioner 

och av officiella agenter till att definiera växelkurspariteter.6 

 

2.2.3  Store of value 

Då pengar kan användas för att flytta köpkraften från nutid till framtid är pengar även 

en tillgång, en store of value. Denna egenskap är nödvändig för alla växlingsmedium 

då ingen skulle acceptera den som betalning om dess värde i termer av varor och 

tjänster omedelbart upplöstes.7 Som store of value används en valuta av privata 

agenter på kapitalmarknaden vid placering och finansiering. Med detta menas bland 

annat i vilka valutor de innehavda värdepapperna är denominerade, i vilken valuta ett 

lån denomineras eller i vilken valuta kapitalinsättningar sker.  Centralbanker innehar 

finansiella tillgångar denominerade i en valuta i dess reservtillgångar.8 Ett individuellt 

lands efterfrågan att hålla reserver beror på den förväntade kostnaden att justera 

externa obalanser9 (vilket är anledningen till att hålla reserver) jämfört med kostnaden 

att hålla reserver.10 

 

                                                           
4 Krugman, Obstfeldt (2000), s. 336. 
5 När centralbanken köper eller säljer landets valuta på öppna marknaden i syfte att påverka den egna 
växelkursen.  
6 ”The International Use of Currencies: the U.S Dollar and the Euro” (1998). 
7 Krugman, Obstfeldt (2000), s. 364 f. 
8 ”The International Use of Currencies: the U.S Dollar and the Euro” (1998). 
9 Extern balans råder när ett lands betalningsbalans varken har för stort under- eller överskott. 
10 Black (1985), s 1162. 
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3  Internationell valuta 

3.1  Vad är en internationell valuta? 

En valuta blir internationell då den fyller valutans funktioner i andra länder än där den 

emitteras. Valutan ska således inte bara användas för det emitterande landets egna 

transaktioner utan även i internationella handels-, finans- och växlingstransaktioner.11 

 

3.2  Vad avgör vilka valutor som används internationellt?  

3.2.1  Faktureringsvaluta 

På frågan vilken valuta exportörer bör använda vid prissättning av sina varor, har 

exportören tre alternativ. Den kan fakturera transaktionen i sin egen valuta, 

(producentvalutaprissättning), i mållandets valuta (lokalvalutaprissättning), i en tredje 

valuta (vehicle currency prissättning) eller en kombination av dessa. En teori säger att 

varor som karaktäriseras av hög priselasticitet i regel prissätts i en enda valuta. I en 

produktionssektor där varorna är nära substitut har företagen incitament att reducera 

rörelser i sina priser relativt konkurrenternas priser, vilket görs genom att fakturera i 

samma valuta som konkurrenterna. Detta leder till att en valuta blir den främsta 

faktureringsvalutan på marknaden.12 

 

Många ekonomer har framfört teorier om varför en viss valuta väljs som 

faktureringsvaluta. Swaboda (1968, 1969) argumenterar för att de valutor som flitigast 

används är de med lägst transaktionskostnad. Sådana låga transaktionskostnader kan 

reflekteras av en hög likviditet för valutan ifråga på valutamarknaden.13 I en studie av 

svensk export 1968 fann Grassman (1973) att 66 % av exporten fakturerades i 

svenska kronor, men endast 26 % av importen. Tendensen att exportörer fakturerar i 

sin egen valuta kallas ofta just ”Grassmans lag”. Krugman (1984) och Black (1990) 

observerade att handelspartnernas storlek spelar roll och att Grassmans lag tillämpas 

om inte det importerande landet är mycket större än det exporterande. McKinnon 

(1979) betonade skillnaden av varuhandeln mellan differentierade varor och 

homogena primärprodukter. Företag i europeiska länder vilka producerar 

industriprodukter prissätter i inhemsk valuta och slipper alltså växelkursrisken. Att 

dessa prisssätter i sin egen valuta kan förklaras av att dessa har större makt på 

                                                           
11 ECB (1999). 
12 Goldberg, Tille (2005). 
13 Goldberg, Tille (2005). 
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marknaden, vilket är förklaringen till varför det är industrilandets valuta eller en tredje 

valuta, vanligtvis den amerikanska dollarn, som används i handel mellan 

industriländer och utvecklingsländer.14 Krugman (1980) betonar den tröghet som 

kännetecknar valet av vehicle currency. När en valuta väl är etablerad som 

dominerande på en marknad har ett företag inget incitament att fakturera sina varor i 

en annan valuta då detta skulle leda till högre transaktionskostnad och mer volatil 

försäljning för företaget då detta skulle ge större prisfluktuationer än för 

konkurrenterna.15 

 

Något som binder samman flertalet av de ovannämnda teorierna är att efterfrågan av 

vehicle currency styrs av transaktionskostnaden. En låg transaktionskostnad är följden 

av den skaleffekt som uppstår då en enda valuta istället för ett flertal används i 

internationella transaktioner.16  

 

3.2.2  Vehicle currency på interbank-marknaden 

Den faktiska marknaden för valutor sköts nästan fullständigt med kommersiella 

banker som intermediär. Chrystal (1980) har utvecklat en teori för valet av vehicle 

currency i bankernas interbank trading. Antag att det finns n valutor och ett stort antal 

individuella handlare. För att åstadkomma en viss växelkurs, till exempel mellan 

valuta i och j, söker en handlare slumpmässigt efter en annan handlare som vill växla 

valuta j mot i. Den individuella handlarens transaktionskostnad antas vara proprtionell 

mot den tid det tar att finna det komplementära bytet. Handlaren strukturerar sin affär 

för att minimera kostnaden. Handelsstrategin bestäms före inträdet på marknaden, 

eller med andra ord innan handlaren lyfter på telefonluren, på basis av handlarens 

uppfattning (vilken utgår från tidigare marknadserfarenheter) om sannolikheten att 

finna lämpliga byten till olika affärer. Det antas att.sannolikheten att en annan 

handlare vill byta valuta i mot valuta j är PiPj
17. Varje handlares mål är att uppnå ett 

givet ultimat byte på så kort tid som möjligt, eller med andra ord med så få 

                                                           
14 ECB (2005). 
15 Goldberg, Tille (2005). 
16 Black (1985), s. 1158. 
 
17 Under antagandena att sanolikheten, Pi, att en slumpmäsig handlare vill sälja valuta i är lika stor som 
sannolikheten att denne vill köpa valuta i. Varje handlare antar också att varje valuta försedd av en 
annan handlare är oberoende av den efterfrågade valutan. 
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  1 

   Pi Pj 

 1

   Pi Pk 
+

 1

   Pk Pj 

telefonsamtal som möjligt. Om handlaren gör detta genom direkt byte, är förväntat 

antal telefonsamtal: 

 

 

 

Om han istället gör detta genom indirekt byte, där i byts mot k och k byts mot j, blir 

förväntat antal telefonsamtal: 

 

 

 

Den kostnadsminimerande handlaren väljer den valuta som har högst förväntad 

sannolikhet att köpas och säljas som intermediär valuta. Om Pn>Pi+Pj för alla par (i, j) 

kommer indirekt byte att antas. Med denna teori är det lätt att se varför efterfrågan av 

en vehicle currency uppstår på interbank-marknaden och varför israeliska shekel och 

norska kronor inte bytes direkt utan indirekt med dollarn som vehicle currency. 

Gradvisa skiften i vilka valutor som denominerar handel och kapitalflöden kan 

förändra till vilken utsträckning en viss valuta används som vehicle currency på 

interbank-marknaden.18 

 

3.2.3  Kompositionen av valutareservtillgångar 

Hur väljs vilka valutor som ska ingå i portföljer med reservtillgångar? Ben-Basset 

(1980) och Macedo (1980) räknade baserat på historiska avkastningar och varians-

kovariansmatriser ut vilka portföljproportioner som vore optimala. Dessa optimala 

proportioner jämfördes med verkliga portföljsandelar och Ben-Basset fann att 

industriländer höll större dollarandelar i centralbankernas reserver än vad som vore 

optimalt, vilket betyder att andra faktorer än risk och avkastning spelar en roll.  

Heller och Knight (1978) argumenterade för att centralbanker inte bara har 

portföljoptimering som syfte. De studerade valutakompositionen på reservtillgångar 

och kom fram till att vehicle currency-fenomenet har betydelse, men också 

handelsandelar.19 

 

                                                           
18 Black (1985), s. 1158 ff. 
19 Black (1985), s. 1169 f. 
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Enligt modern portföljvalsteori håller investerare tillgångar i flera olika internationella 

valutor för att diversifiera risken, kvantiteten av varje valuta beror på respektive risk 

och avkastningsmöjligheter. Om valet av vilken internationell valuta som ska hållas 

endast berodde på tillgångsmotiv skulle en investerare hålla ett flertal olika valutor 

och det skulle inte finnas någon anledning till varför dollar skulle dominera i 

portföljen. Trots att en portfölj innehållande exempelvis yendenominerade tillgångar 

gett högre avkastning än dollardenominerade tillgångar så är dollar den internationellt 

dominerande valutan. Pengar med dess kapacitet att bära information kan liknas vid 

ett internationellt språk; om ett språk talas av endast en person har det inget socialt 

värde, men ju fler som talar det desto lättare blir kommunikationen. På samma sätt 

beror en valutas användbarhet av hur många som använder den.20 Ju mer en valuta 

används desto större incitament att använda den då valutan erbjuder maximal 

likviditet till en minimal transaktionskostnad. Även om det finns incitament att byta 

till en annan valuta så måste många andra agenter övertalas att byta till en annan 

valuta innan det är värt att göra det. 21 

 

 

3.3  Varför är inte alla valutor internationella? 

För att en valuta ska betraktas som internationell måste den besitta vissa egenskaper. 

För det första måste valutan ha en hög likviditet och vara internationellt accepterad. 

Med likviditet menas hur lätt en tillgång kan säljas eller bytas mot andra tillgångar. 

Den mest likvida tillgången är kontanter då det alltid är accepterat som 

betalningsmedel. Sparare föredrar att hålla en viss del likvida tillgångar som säkerhet 

mot oväntade utgifter som tvingar dem att sälja mindre likvida tillgångar med förlust. 

Därför tas tillgångens likviditet med i beräkningen när beslutet ska tas om hur mycket 

av en viss tillgång som agenten vill hålla.22  

 

En valuta som är likvid och accepterad som betalningsmedel är välspridd på en 

internationell nivå på grund av det emitterande landets roll i den internationella 

handeln och i mellanstatliga finansiella operationer. Därmed är det endast länder med 

en tillräckligt stor intern marknad som kan ha en valuta vilken kan betraktas som 

                                                           
20 ”The International Use of Currencies: the U.S Dollar and the Euro” (1998). 
21 ”L’euro, une devise internationale?” (2005). 
22 Krugman, Obstfeldt (2000), s. 341. 
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internationell. En stor marknad garanterar den internationella valutans (minimala) 

omfattning och dess förmåga att upprätthålla en likvid marknad vid variationer i 

valutans utbud och efterfågan.23 

 

Ett annat nödvändigt kriterium för att en valuta ska ses som internationell är att dess 

växelkurs är stabil och förutsägbar. De valutor som är internationella är det bland 

annat för att agenter har förtroende för dessa och ser dem som stabilare än andra 

valutor eller för att valutakursen är lätt att förutse genom enkla regler såsom 

köpkraftsparitet. Enligt denna teorin ska du med en given valuta kunna köpa samma 

varukvantitet i alla länder, valutan ska alltså ha samma köpkraft i alla länder.24 För att 

en valuta ska användas internationellt måste det först och främst finnas förtroende för 

valutans värde och därmed i det emitterande landets inflation.25 En valutas pris 

relativt andra valutor ska ge ekonomiska agenter tillräckligt mycket information så att 

dessa inte ska behöva utföra kostsamma undersökningar om detta. Internationella 

aktörer använder inte en valuta vilken riskerar att förlora i värde.26  

 

Den viktigaste egenskapen för en valuta i transaktioner som involverar andra valutor 

är att den är konvertibel. En valuta är konvertibel om den fritt kan växlas mot 

utländska valutor. En av anledningarna till att Internationella valutafonden, IMF27, 

grundades var för att hjälpa till att etablera ett multilateralt betalningssystem för 

medlemsländernas transaktioner och att eliminera valutarestriktioner som hämmar 

världshandelns tillväxt. Definitionen konvertibilitet kräver inte detta till en fast paritet 

med guld eller en annan valuta.28 Historiskt har det dock funnits sådana 

valutaarrangemang; guldmyntfoten och Bretton Woods. 

 

3.4  Guldmyntfoten och Bretton Woods 

Guldmynt användes som betalningsmedel, unit of account och store of value långt 

innan 1819, men det var detta årtal guldmyntfoten officiellt inrättades i 

Storbritannien. Med detta avtal kunde sedlar på begäran växlas in till guld till en fast 

                                                           
23 ”L’euro, monnaie internationale?” (2004). 
24 Mankiw (1998), s. 651 f. 
25 ”L’euro, monnaie internationale?” (2004). 
26 ”The International Use of Currencies: the U.S Dollar and the Euro” (1998). 
27 IMF (International Monetary Fund) är ett mellanstatligt finansinstitut i Washington med syfte att 
främja internationellt monetärt samarbete och stabilitet i växelkurserna. 
28 Black (1985), s. 1157. 
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kurs. Senare under samma sekel antog även USA, Tyskland, Japan och en rad andra 

länder gudmyntfoten då de hoppades kunna uppnå liknande ekonomisk som framgång  

Storbritannien genom att imitera brittiska institutioner. London blev på grund av dess 

framträdande ställning i den internationella handeln och dess avancerade finansiella 

institutioner centrum för det internationella monetära systemet som guldmyntfoten 

byggdes på. Av olika anledningar övergavs guldmyntfoten 1914. Under 1920-talet 

gick ett flertal länder tillbaka till guldmyntfoten, men det höll inte länge.29 Efter första 

världskriget expanderade den amerikanska ekonomin snabbt och USA växte mer och 

mer fram som en stormakt. USA tog följaktligen successivt över Storbritanniens 

ledande position.Vid Bretton Woods-konferensen 1944 beslutade ett antal länder att 

hålla en fast växelkurs till dollarn, vilken i sin tur var knuten till guldet. Dollarn blev 

således den enda internationella valutan och den enda valutan som hade fast växelkurs 

till guldet. De första åren efter Bretton Woods-konferensen fungerade systemet bra, 

men problem uppstod efter några år då ett flertal länder ville använda 

penningpolitiken för inhemska syften och dessa inte klarade av att hålla balans i 

systemet. 1971 beslutade sig Nixon för att släppa dollarns koppling till guldet och 

Bretton Woods-systemet upphörde, men trots detta har den amerikanska dollarn 

fortsatt att vara världens viktigaste valuta. 30 Sedan 1999 existerar en eventuell 

utmanare till dollarn, nämligen euron. 

 

3.5  Eurons bakgrund 

I Romfördraget från 1957 förordades koordination av den ekonomiska politiken, men 

det fanns inga riktiga planer på en enad europeisk valuta än, växelkurserna var vid 

denna tidpunkt låsta till dollarn i och med Bretton Woods-systemet. Prioritet var 

nämligen en tullunion, gemensam jordbrukspolitik, bildandet av en gemensam inre 

marknad och framförallt att hålla en stabil växelkurs mot dollarn. Det var först i slutet 

av 60-talet som tankar på en gemensam valuta tog form. 1969 bestämde de sex 

ursprungliga EG-länderna31 att deras mål var en ekonomisk och monetär union med 

Barre-planen som grund, vilken drar slutsatsen att ekonomisk och monetär integration 

är interberoende. I Werner-rapporten från 1970 offentliggjordes grunden för EMU, 

vilket är en treetappsplan som inom tio år skulle leda till en gemensam valuta. I 

                                                           
29 Krugman, Obstfeldt (2000), s. 538 ff. 
30 De Grauwe (1999), s. 138 ff. 
31 Frankrike, Italien, Västtyskland och Benelux. 
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Werner-rapporten föreslås en väl framskriden integration av den ekonomiska 

politiken, förutom att en central organism skulle ansvara för den monetära politiken så 

råder även rapporten till en centralisering av de nationella budgetarna. Den första 

etappen, den europiska valutaormen32, vilken gick ut på att stärka koordinationen av 

konjunkturpolitiken och att reducera fluktuationsmarginalen mellan de sex valutorna, 

var den enda som verkligen applicerades. Valutaormen som existerade i en tid när de 

europeiska valutorna hade svårt att hålla den fasta kursen till dollarn, handlade 

framförallt om att bibehålla en viss växlingsstabilitet i den gryende gemensamma 

marknaden. Det blev dock svårt att upprätthålla en stabil växelkursparitet mellan 

valutorna när Bretton Woods-systemet först upplöstes och den första oljekrisen, med 

dess ekonomiska implikationer, sedan inträffade. Bara några veckor efter inträdet 

lämnade det brittiska pundet samarbetet och följdes av Italien och Frankrike.33 Ett nytt 

växelkurssamarbete, EMS, Europeiska monetära systemet, i vilket medlemsländernas 

valutor var tvungna att hålla relativt stabila växelkurser, trädde i kraft den 13 mars 

1979. 1970-talets kraftiga fluktuationer störde den gemensamma jordbrukspolitiken, 

begränsade de fördelar företagen kunde dra nytta av genom den gemensamma 

marknaden och den ökade växelkursrisken dolde de positiva effekterna av 

upphävandet av tullbarriärerna. Mitt i detta skulle EMS fungera som instrument för 

ökad konvergens av medlemsländernas ekonomiska politik. EMS blev en nödvändig 

etapp för ett förverkligande av EMU, även om det inte var dess mål.34 

 

I juni 1988 bekräftade Europeiska rådet att en ekonomisk union skulle bildas. Under 

Jacques Delors ordförandeskap för Europeiska kommissionen kom 1989 

Delorsrapporten vilken utformade en treetappstransition mot en ekonomisk och 

monetär union. Den första etappen av den ekonomiska och monetära unionens tre 

etapper pågick mellan 1 juli 1990 och 31 december 1993. Denna etapp hade som 

främsta mål att förverkliga total frihet för kapitaltransaktioner alltså att upphäva alla 

hinder för fri rörelse av kapital mellan medlemsstaterna. Övriga mål med den första 

etappen var att öka samarbetet mellan medlemsstaternas centralbanker, dvs öka 

samordningen av medlemsstaternas penningpolitik i syfte att uppnå prisstabilitet. 

Vissa rättsliga förberedelser gjordes också för att skapa den institutionella 

                                                           
32 Valutaormen: växelkurssamarbete inom EG där även länder utanför gemenskapen fick delta.  
33 ”Chronique de la naissance de l’euro” (2004). 
34 ”Chronique de la naissance de l’euro” (2004). 
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infrastruktur som behövdes för att genomföra andra och tredje etappen. Förhandlingar 

om detta resulterade i fördraget om Europeiska unionen som undertecknades i 

Maastricht 1992. Den andra etappen mot EMU inleddes 1 januari 1994 genom 

upprättandet av det Europeiska monetära institutet (EMI). EMI:s två huvuduppgifter 

var att stärka samarbetet mellan centralbankerna och samordningen av 

penningpolitiken samt att göra de förberedelser som behövdes för att upprätta 

ECBS35. I maj 1998 beslutade EU:s råd enhälligt att 11 medlemsstater uppfyllde 

konvergenskriterierna som krävs för att få delta i EMU:s tredje etapp och därmed 

kunna anta euron som valuta den 1 januari 1999. Dessa länder var: Belgien, Tyskland, 

Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Portugal 

och Finland. EMU:s tredje etapp inleddes 1 januari 1999. I och med detta tredje steg 

skedde oåterkallelig låsning av de elva medlemsländernas valutakurser och en 

gemensam penningpolitik under ECB:s ansvar blev verklighet. Växelkursmekanismen 

ERM ersattes av ERM236. Alla länder som bedömdes för medlemskap i etapp 3 

godkändes förutom Sverige37 och Grekland. Grekland godkändes i efterhand och den 

1 januari 2001 ökade antalet medlemsländer i EMU:s tredje etapp således till tolv. 

Sedan 1 januari 2002 cirkulerar euro i form av sedlar och mynt i medlemsländerna 

och ersatte då dessa länders nationella valutor. 

 

Danmark och Storbritannien bedömdes inte då de krävt undantaget att få rätt att inte 

gå med (något som inte Sverige gjorde). Ett enda land, Danmark, deltar idag i ERM2, 

vilket alltså innebär att danska kronans växelkurs är knuten till euron, men 

växelkursen är inte fast. Övriga EU-medlemsländer som ännu inte är med i EMU är 

de länder som i maj 2004 blev medlemmar i EU det vill säga: Tjeckien, Estland, 

Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Ungern, Polen, Slovakien och Slovenien.38 

 

Efter tredje etappens början 1 januari 1999 tog ECB över euroländernas 

penningpolitik. Huvudmålet för ECB är att upprätthålla prisstabilitet; inflationen ska 

                                                           
35 Europeiska centralbankssystemet. ECBS består av de nationella centralbankerna i alla EU:s 
medlemsstater oberoende om de har antagit euron eller inte. 
36 Ett växelkurssamarbete mellan euroområdet och de EU-länder som inte deltar i valutaunionen. 
ERM2 baseras på en fast, men justerbar centralkurs gentemot euron och ett band +/− 15 %, inom vilket 
valutakursen kan variera. 
37 Anledningen till att Sverige inte uppfyllde villkoren var att Sverige ej deltagit i ERM, att kronans 
värde inte varit tillräckligt stabil och att Sveriges lagstiftning inte var förenlig med de legala kraven på 
valutaunionens länder. 
38 www.ecb.int 
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inte överstiga 2 % på medellång sikt. För att kunna hålla inflationsmålet har 

eurosystemet39 ett set penningpolitiska instrument för att kunna påverka marknadens 

räntenivåer och kontrollera banksystemets likvidationssituation. Penningpolitiken 

formuleras av ECB-rådet, men dess implementering är till stor del decentraliserad; de 

flesta operationer utförs av de nationella centralbankerna. ECB:s övriga mål är hög 

sysselsättning och hållbar icke-inflatorisk tillväxt.40  

 

4  Empiri 
I detta avsnitt ska vi se vilken betydelse euron har på internationell nivå; om den 

används i valutans traditionella uppgifter och om den uppfyller de krav, likviditet och 

kursstabilitet, som enligt teorin är en nödvändighet för att valutan ska brukas 

internationellt. 
 
 
4.1  Likviditet och kursstabilitet 

Uppfyller euron likviditetskravet? För att en valuta ska vara likvid måste det 

utgivande landet som tidigare nämnts vara tillräckligt stort och stå för en betydande 

del av den totala världshandeln. Vid eurons tillträde 1999 fanns stor tilltro att euron 

skulle bli en internationell valuta. Eurozonens BNP var med sina 15,9 % av världens 

totala BNP på andra plats efter USA, som stod för 21,9 % av densamma. Motsvarande 

siffra för Japan var 7,6 %. Vad gäller export, så stod eurozonen för den största 

andelen med 15,9 %, tätt följd av USA som exporterade 14,3 % av värlens totala 

export. Japan exporterade 6,7 %. USA var med 19 % av den totala importen världens 

största importör med EMU-länderna på andra plats, vilka stod för 14,9 % av världens 

import. Eurozonen kan med sådana siffror med råge anses uppfylla kravet om att 

valutan är likvid och internationellt accepterbar.41 
 

Har eurons växelkurs varit stabil? Vid eurons avstamp 1999 hystes förhoppningar om 

att valutan kunde dra nytta av D-markens stabilitet, vilken tjänat som ankrarvaluta i 

EMS, Europeiska monetära systemet, de två decennierna innan euron lanserades. 

Euron har dock inte riktigt levt upp till samma stabilitet som kännetecknade D-

                                                           
39ECB och de nationella centralbankerna i de länder som har infört euron. Eurosystemet kommer 
existera parallellt så länge det finns medlemsstater i EU som inte deltar i euroområdet. 
40 Blinder (1998), s. 52 f. 
41 ”L’euro, monnaie internationale?” (2004). 
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USD/EUR 

SEK/EUR 

marken.42 Här nedan finns diagram på eurons kursutveckling sedan dess introduktion 

1999. Diagram 1 visar dollarns kursutveckling jämfört med euron. Under nästan tre år 

var euron undervärderad med 10-15 %, vilket gjorde det svårt för valutan att övertyga 

de finansiella marknaderna om sin kapacitet att konkurrera med den amerikanska 

dollarn. Sommaren 2002 kom vändningen och eurons värde ökade i förhållande till 

dollarn. Man kan också se det ur dollarns synvinkel och då tvärtom säga att det är 

dollarns värde som kraftigt minskat de senaste tre åren och inte eurons som ökat.  

Som jämförelse finns också den svenska kronans kursutveckling vis-à-vis euron 

samma period, januari 1999 till maj 2005, redovisat i diagram 2. 

 

Diagram 1; dollarns kursutveckling vis-à-vis euron, januari 1999 till maj 2005 

 
Källa: www.ecb.int 

 

 

Diagram 2; den svenska kronans kursutveckling vis-à-vis euron, januari 1999 till maj 

2005 

 
Källa: www.ecb.int 

 

                                                           
42 ”L’euro, monnaie internationale?” (2004). 
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4.2  Hur uppfyller euron valutans funktioner som 

betalningsmedel/växlingsmedium, unit of account och store of value?  

För att anses vara internationell ska en valuta fylla de klassiska funktionerna, 

diskuterade i avsnitt 2.2, inte bara där den utges utan även i andra länder. 

 

4.2.1  Fakturering 

De två följande tabellerna visar hur stor andel av exporten och importen som länder 

utanför EMU-samarbetet fakturerar i euro. Tabell 2 visar euroandelen i vissa utvalda 

länder som inte ingår i EMU. Tabell 2 redovisar andelen av exporten som faktureras i 

euro samt hur stor andel av de olika ländernas export som sker till eurozonen. I 

tabellen kan utläsas att euroandelen har ökat i de flesta av de nya EU-

medlemsländerna mellan 2002 och 2003. I många av länderna är andelen av den totala 

exporten som fakturerades i euro större än ökningen i ländernas export till 

euroområdet, vilket pekar på att dessa länder i ökad utsträckning fakturerar i euro 

även till länder utanför eurozonen. Speciellt märkbart är detta för Ungern och 

Slovenien där euroandelen i faktureringen vida överträffar handeln till euroländerna. 

En ökning av euron som faktureringsvaluta har även skett i de två kandidatländerna 

till ett EU-medlemsskap, Bulgarien och Rumänien. Däremot så visar data inte på en 

ökad roll för euron som faktureringsvaluta i Danmark och Storbritannien. 
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Tabell 2; euroandelen i exporten för några länder utanför eurozonen 

 Export fakturerad i euro Export till eurozonen 
 (% av total 

export) 
 (% av total 

export) 
 

 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
EU-länder (men ej EMU)         
Cypern ... ... ... 31 19 19 22 32 
Tjeckien ... ... 68 70 63 62 61 63 
Danmark ... ... 34 35 45 44 43 40 
Estland ... ... 65 70 44 41 37 39 
Ungern ... ... 83 85 70 69 66 63 
Lettland ... ... 51 57 31 30 29 27 
Litauen ... ... 18 22 31 26 26 27 
Malta     26 35 30 25 
Polen ... ... 60 65 60 59 58 57 
Slovakien     56 56 57 59 
Slovenien ... ... 87 87 60 58 55 56 
Sverige ... ... ... ... 40 39 39 39 
Storbritannien 21 23 21  53 51 52 51 
    ...     
EU-kandidatländer         
Bulgarien 37 48 52 61 42 46 47 51 
Rumänien ... ... 59 64 57 62 61 61 
         
Övriga länder         
Australien 0 1 1 1 7 7 7 7 
Japan 8 7 9 ... 13 12 11 12 
Sydkorea 2 1 6 8 10 10 10 10 
Tunisien 46 52 ... ... 76 77 77 76 
Ukraina ... ... 11 15 15 16 16 17 
Källa: ECB (2005) 

 

 Tabell 3 visar motsvarande siffror som tabell 2, men här gäller siffrorna importen. 

Andelen av importen som fakturerats i euro har ökat för de flesta nya EU-länderna 

och även i EU-kandidatländerna har den relativa användningen av euro ökat för 

importen. Data för länder utanför EU-området är begränsade, men de data som finns 

tyder på en viss ökning av eurons andel i den utländska handeln för vissa länder som 

inte är angränsar till EU-länderna. I Tunisien är euron den huvusakliga 

faktureringsvalutan. 
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Tabell 3; euroandelen i importen för några länder utanför eurozonen 

 Export fakturerad i euro Export till eurozonen 
 (% av total 

import) 
 (% av total 

import) 
 

 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
EU-länder (men ej EMU)         
Cypern ... ... ... 45 38 40 34 27 
Tjeckien ... ... 65 66 56 57 56 55 
Danmark ... ... 34 30 48 50 51 53 
Estland ... ... 59 61 41 39 40 40 
Ungern ... ... 73 72 54 53 51 59 
Lettland ... ... 39 49 39 40 41 37 
Litauen ... ... 48 53 32 35 35 35 
Malta     51 44 47 44 
Polen ... ... 60 60 52 53 53 60 
Slovakien     45 46 46 51 
Slovenien ... ... 83 84 63 64 64 71 
Sverige ... ... ... ... 49 49 49 50 
Storbritannien 19 19 27 ... 46 44 47 48 
         
EU-kandidatländer         
Bulgarien 47 55 60 63 40 44 45 53 
Rumänien ... ... 66 68 51 53 53 59 
         
Övriga länder         
Australien 2 5 9 9 13 15 16 17 
Japan 2 3 5 ... 9 10 10 10 
Sydkorea 2 1 5 6 8 8 9 9 
Tunisien 50 56 ... ... 67 66 66 69 
Ukraina ... ... 4 5 18 19 21 29 
         
Källa: ECB (2005) 

 

Tabell 4 och 5 visar i hur många procent av några EMU-länders totala export 

respektive import som euron användes som betalnings- och faktureringsvaluta i 

handel med länder utanför eurozonen. Euroandelen i exporten för EMU-länderna i 

tabellerna har i de absolut flesta fallen ökat från 2001. Generellt sett verkar euron 

användas mer i de redovisade EMU-ländernas export av varor än av tjänster. Den låga 

användningen av euro vid Greklands export kan förklaras av dess stora beroende av  

sjöfartsnäringen, vilken karaktäriseras av hög dollaranvändning. Vad gäller importen 

har även där användningen av euron som betalnings- och faktureringsvaluta ökat 

mellan 2001 och 2003. Euroanvändningen är dock generellt något lägre för importen 

än motsvarande siffror för exporten, vilket överensstämmer med Grassmans lag, 
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vilken säger att exportörer är i bättre position att driva igenom sina valutapreferenser 

än importörerna.43  
 

Tabell 4; andelen euro som fakturerings-/betalningsvaluta i några euroländers export av 

varor och tjänster till länder utanför eurozonen 

 Varor   Tjänster  
 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Belgien 46,7 53,5 55,3 ... 55,5 64,4 
Frankrike 49,2 55,3 52,4 60,4 56,9 57,9 
Tyskland ... 49,0 63,0 ... ... ... 
Grekland 23,5 39,3 47,3 11,3 13,3 16,3 
Italien 52,7 54,1 58,2 50,7 57,0 62,1 
Luxemburg ... 51,5 52,7 ... 40,4 43,0 
Portugal 43,5 48,4 54,6 37,4 44,1 48,6 
Spanien 52,0 57,5 60,8 52,9 59,5 63,8 
Källa: ECB (2005) 

 

Tabell 5; andelen euro som fakturerings-/betalningsvaluta i några euroländers import 

av varor och tjänster från länder utanför eurozonen 

 Varor   Tjänster  
 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Belgien 47,2 53,6 57,0 44,4 57,7 64,3 
Frankrike 39,8 46,8 45,1 54,6 54,7 51,7 
Tyskland ... 48,0 55,2 ... ... ... 
Grekland 29,3 35,8 39,6 15,3 16,8 20,1 
Italien 40,8 44,2 44,5 49,9 56,1 62,9 
Luxemburg ... 35,3 41,7 ... 28,5 36,0 
Portugal 53,6 57,5 60,2 55,6 58,3 64,3 
Spanien 49,7 55,8 60,3 45,3 49,4 54,6 
Källa: ECB (2005) 
 
 
4.2.2  Valutaväxling 

Euro är världens andra viktigaste valuta i handeln på valutamarknaden, medan den 

amerikanska dollarn fortsätter att vara världens främsta vehicle currency. Euron var 

2004 involverad i 37 % av alla utländska växlingstransaktioner, en siffra som varit 

stabil sedan år 2001, medan dollarn 2001 var inblandad i hela 90,4 %.44 Av all handel 

som involverade euron var det i 76 % av fallen i handel vis-à-vis dollarn. Dollar/euro-

                                                           
43 ECB (2005). 
44 ”L’euro, monnaie internationale?” (2004). 
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paret var 2004 det mest tradeade med 28 % av den globala omsättningen, vilket dock 

var en liten minskning från 30 % år 2001.45 
 

 

4.2.3  Placering och finansiering 

Drygt 33 % av utgivna skuldsäkerheter mellan tredje kvartalet 2003 och andra 

kvartalet 2004 utanför eurozonen var eurodenominerade, medan motsvarande siffra 

för dollarn var 46 % ( skuldsäkerheter utgivna utanför USA). Dessa siffror är ett 

medelvärde för både säkerheter med bindningstid över ett år, obligationer, och sådana 

med kort bindningstid (upp till ett år), det vill säga penningmarknadsinstrument.  
 

För lån och kapitalinsättningar har ECB studerat eurons roll på tre nivåer; nivå 1: 

aktivitet mellan banker i eurozonen och finansiella agenter (icke-banker) utanför 

eurozonen, nivå 2: aktivitet mellan icke-banker i euroländerna och banker utanför 

eurozonen samt nivå 3: aktivtet mellan banker utanför eurozonen och icke-banker 

utanför eurozonen . 

 

Nivå 1. Andelen lån utställda av banker i euroländer till agenter (icke-banker) utanför 

eurozonen denominerade i euro har mellan 1999 och 2004 legat på en stabil nivå runt 

38 %, att jämföra med dollarns andel på 45 %. För icke-banker utanför eurozonen 

som gjort kapitalinsättningar i banker i euroländer var 51 % av insättningarna 

denominerade i euro. 

 

Nivå 2. När banker utanför eurozonen lånar pengar i icke-banker i eurozonen 

denomineras lånen oftast i euro, euroandelen har legat på mellan 50 och 60 % mellan 

1999 och 2004. Runt 20 % av lånen var denominerade i dollar. Kapitalinsättningar 

gjorda av icke-banker i eurozonen i banker utanför euroländerna var år 2004 till 61 % 

denominerade i euro. 

 

Nivå 3 (aktivitet utanför eurozonen). Den dominerande valutan på lånemarknaden är 

dollarn, i vilken ungefär två tredjedelar av lånen utlånade från banker till icke-banker 

(båda utanför eurozonen) är denominerade. Den andra valutan på denna marknad är 

                                                           
45 ECB (2005). 
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yenen med en marknadsandel på 10 % och euron är med 6 % endast tredje 

denomineringsvaluta. Kapitalinsättningar i banker gjorda av icke-banker (båda 

utanför eurozonen) denomineras till 62 % i dollar, medan euroandelen av sådana 

insättningar inte ens är 10 %.46 

 

4.2.4  Centralbankernas interventioner 

Funktionerna som ankrar-, reserv- och interventionsvaluta är sammanflätade. Länder 

som opererar under någon typ av växelkursbindning ingriper regelbundet för att 

uppnå en växelkurs som är förenlig med den valda växelkursregimen. För länder som 

tvärtom opererar under en flytande växelkurs är marknadsinterventioner inte så 

vanliga då dessa främst utförs för att lugna eventuella oroliga marknader. 

 

Tyvärr publiceras inte uppgifter om interventionernas valutakomposition, men det 

finns pressrapporter och myndighetsuttalanden från flera av de nya EU-

medlemsländerna; Tjeckien, Ungern, Slovakien, Lettland och Slovenien gjorde 

ingripanden med euron som interventionsvaluta, vilket inte är särskilt överraskande då 

samtliga dessa länder på olika sätt följer euron (mer om detta i 5.2.5) Även de länder 

som har en eurobaserad currency board har gjort interventioner i euro.47   

 

4.2.5  Kursbindning 

Runt 150 länder har en växelkursregim med en referensvaluta eller en korg av 

referensvalutor. I 40 av dessa länder är euron ankrarvaluta antingen som enda 

referensvaluta eller som del i en valutakorg. De flesta länder vilka har euron som 

referensvaluta har en stark geografisk och institutionell koppling till euro- eller EU-

länderna såsom potentiella kandidatländer till ett EU-medlemsskap. De europeiska, 

oberoende mikrostaterna San Marino, Vatikanstaten och Monaco använder euron som 

offieciell valuta och i Andorra råder unilateral euroisation. De franska territorerna 

Saint-Pierre-et-Miquelon, Reunion, Guadeloupe, Martinique, Franska Polynesien, 

Nya Kaledonien, Franska Guinea, Wallis och Futuna samt Mayotte har euron som 

officiell valuta. 14 afrikanska länder48, som tidigare hade växelkursarrangemang med 

                                                           
46 ECB (2005). 
47 ECB (2005). 
48 Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea-Bissau, Mali, Nigeria, Senegal, Togo, Kamerun, 
Centralafrika, Tchad, Kongo, Gabon, Guinea. 
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den franska francen är idag peggade till euron. Cap Verde, som tidigare var peggat till 

den portugisiska escudon, är numera peggat till euron. 49 

 

Av de länder som är EU-medlemmar men utanför ett EMU-medlemsskap är 

Danmark, Estland, Litauen och Slovenien med i växelurssamarbetet ERM 2. Cypern 

och Ungern har peggat sin valuta mot euron och Lettland och Malta har peggat sina 

valutor mot en valutakorg innehållande euron. Lettland har peggat latten mot en 

valutakorg, SDR, vilken innehåller USD, EUR, JPY och GBP. Maltas valutakorg 

består till 70 % av euro. Tjeckiens och Slovakiens valutor har en kontrollerad flytning 

med euron som referensvaluta. Tre medlemsländer i EU har en oberoende, flytande 

växelkurs från euron: Sverige, Storbritannien och Polen. 

 

Flera länder som är potentiella kandidater till ett EU-medlemsskap har på ett eller 

annat sätt knutit sin valuta till euron. I Kosovo och Montenegro råder unilateral 

euroisation. Bulgarien och Bosnien-Herzegovina har en eurobaserad currency board50 

och Rumänien, Kroatien, Makedonien och Serbien har peggat sina valutor mot euron 

eller en kontrollerad flytning med euro som referensvaluta. Potentiella EU-kandidater 

som har en oberoende, flytande växelkurs gentemot euron är Turkiet och Albanien. 

Övriga länder som har någon typ av växelkursavtal gentemot euron är Israel, 

Seychellerna, Ryssland , Botswana, Marocko, Tunisien och Vanuatu. 51 

 

Förutom länderna som deltar i ERM 2-samarbetet så är beslutet att använda euron 

som ankrarvaluta ett unilateralt beslut, Eurosystem har således inga förpliktelser 

gentemot dessa länder. Ett stort antal länder har alltså på olika sätt knutit sin valuta till 

euron och en viss euroisation kan utläsas, men det är snarare på regional nivå än på 

internationell.52  

                                                           
49 ECB (2004). 
50 Vid currency board står landets centralbank redo att köpa eller sälja utländsk valuta till den offentliga 
växelkursen. Centralbanken får inte utföra open market operationer dvs köpa eller sälja 
regeringsobligationer.  
51 ECB (2005). 
 
52 ”L’euro, monnaie intenationale?” (2004). 



 

23 

4.2.6  Reservvaluta 

De senaste åren har världens totala reservtillgångar ökat. År 2001 ökade dessa 6 %, år 

2002 17 % och år 2003 var ökningen hela 26 %. Det är Japan och några asiatiska 

länder med hög ekonomisk tillväxt som står för 78 % av ökningen i de globala 

valutareserverna. I slutet av 2003 var värdet av de globala valutareserverna  3 014 

miljarder dollar, jämfört med 2 397 miljarder dollar ett år tidigare. Om man jämför 

industriländernas reserver med desamma innehavda av utvecklingsländer och länder 

under hög ekonomisk tillväxt, så stod de sistnämnda i slutet av 2003 för 63,4 %, vilket 

är en knapp ökning från föregående år. Se diagram 3 nedan. 

  

Diagram 3; de globala valutareserverna 

 
Källa: ECB (2005). 
 

Av världens officiella reservtillgångar var knappt 20 % denominerade i euro år 2003, 

medan nästan 64 % var dollardenominerade. Tabell 6 visar respektive valutas andel 

av tre gruppers utländska reservtillgångar: hela världens, industriländers samt 

utvecklingsländers och länder under hög ekonomisk tillväxt utländska 

reservtillgångar. Både andelen dollar och euro är större i industri- än i 

utvecklingsländerna. Den sistnämnda gruppen har större andel ospecificerade valutor.  

 

Andelen euro i världens reservtillgångar har ökat de senaste åren. Eurons andel år 

2003 ökade tack vare den höjda eurokursen, värdet av eurotillgångarna ökade alltså 

inte på grund av ökad kvantitet utan av den stigande kursutvecklingen. Både år 2002 

och 2003 har således euron dragit nytta av pris- snarare än av kvantitetseffekten. 

Motsatt förhållande gäller för dollarn, medan myndigheter väsentligt ökat kvantiteten 

av dollardenominerade tillgångar så har den sänkta kursen negativt påverkat värdet. 

Siffror på kvantitets- och prisförändringen för euron och dollarn ses i tabell 7. 
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Tabell 6; de utländska officiella valutareserverna: valutaandelar 

 2000 2001 2002 2003 
Alla länder     
Amerikanska dollar 66.6 66.9 63.5 63.8 
Euro 16.3 16.7 19.3 19.7 
Japanska yen 6.2 5.5 5.2 4.8 
Brittiska pund 3.8 4.0 4.4 4.4 
Schweiziska franc 0.5 0.5 0.6 0.4 
Ospecificerade valutor 6.6 6.4 7.1 6.8 
     
Industriländer     
Amerikanska dollar 72.5 72.7 69.1 70.8 
Euro 17.2 17.5 21.3 20.9 
Japanska yen 6.3 5.6 4.6 4.0 
Brittiska pund 2.0 1.8 2.2 1.7 
Schweiziska franc 0.2 0.3 0.6 0.2 
Ospecificerade valutor 1.8 2.1 2.2 2.3 
     
Utvecklnings- och länder under ek. utveckling     
Amerikanska dollar 62.2 62.9 59.8 59.3 
Euros 15.6 16.2 17.9 18.9 
Japanska yen 6.1 5.4 5.5 5.2 
Brittiska pund 5.1 5.4 5.8 6.2 
Schweiziska franc 0.7 0.6 0.6 0.6 
Ospecificerade valutor 10.2 9.4 10.4 9.8 
Källa: ECB (2005). 
 

Tabell 7; valutasammansättning av officiella innehav av utländska valutor 

 2000 2001 2002 2003 
Amerikanska dollar     
Innehavsförändring 142.2 89.3 20.7 161.2 
Kvantitetsförändring 97.3 54.4 102.1 263.0 
Prisförändring 44.9 34.8 -81.4 -101.8 
Värde i slutet av året 934.4 1,023.6 1,044.3 1,205.5
     
Euro     
Innehavsförändring 63.6 27.2 60.9 55.5 
Kvantitetsförändring 67.2 31.2 30.7 21.7 
Prisförändring -3.7 -4.0 27.2 33.9 
Värde i slutet av året 228.6 255.8 316.7 372.2 
Källa: ECB (2005). 
 

 

De länder som stått för den stora uppbyggnaden  av världens reserver är framför allt 

länder vars valutor har en starkare förankring till dollarn än euron, såsom i asiatiska 

länder. EU-angränsande länder där euron har en framskjuten roll som ankrarvaluta har 

i absoluta termer inte ackumulerat utländska reserver i lika stor utsträckning. Detta 



 

25 

regionala mönster i världens reservackumulering är således ganska ofördelaktigt för 

euron. 

 

Hur centralbankernas uppdelning i olika reservvalutor ser ut är inte publicerade 

uppgifter, förutom för ett fåtal länder, vilket kan utläsas i tabell 8 nedan. I tabellen står 

eurons, dollarns, yenens och övriga valutors procentandelar av de olika ländernas 

utländska reservtillgångar. De eurodenominerade tillgångarna förblev relativt 

konstanta mellan juni 2003 och juni 2004, i undantag för en nioprocentig minskning i 

Australien och femprocentga ökningar i Kroatien och Slovakien.53  

  

Tabell 8; valutornas andel av några länders valutareserver. 

 Euro  Dollar  Yen  Övriga 
valutor 

 Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni Juni 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
G20 länder         
Australien 40 31 40 54 9 7 11 8 
Kanada 46 43 51 53 3 3 0 0 
Storbritannien 52 50 32 36 16 14 0 0 
USA 56 56 ... ... 44 44 0 0 
         
Nya EU-länder         
Lettland 43 41 43 43 3 4 11 12 
Slovakien 63 68 33 29 0 0 4 3 
         
EU angränsande länder         
Kroatien 65 70 32 30 ... ... 3 0 
Schweiz 51 51 37 38 0 0 12 11 
Källa: ECB (2005). 
 

 

4.3  Faktorer som kan påverka eurons roll 

I början av EMU:s tredje fas genomfördes strukturella reformer av eurozonens 

finansiella marknader i syfte att öka konkurrenskraften och därmed också 

effektiviteten på dessa marknader. De framsteg som gjorts för att öka integrationen på 

eurozonens marknader är tänkta att sakta men säkert etablera en större finansiell 

marknad, med större menas större till storleken, djupet samt öppnare marknader. 

Dessa strukturella reformer bör favorisera eurons internationalisering. 
                                                           
53 ECB (2005). 
 



 

26 

Storleksfaktorerna kan positivt underlätta eurons internationella användning tack vare 

lägre transaktionskostnader på de finansiella marknader i eurozonen. Ju större, mer 

integrerade och likvida dessa är desto lägre blir transaktionskostnaderna. Denna 

utveckling lockar i sin tur investerare och bidrar till en större operationsvolym och 

fortsatt minskning av transaktionskostnaderna.  

 

Eurozonens penningmarknad är redan integrerad och likvid. Vad gäller den offentliga 

sektorns lån förklaras skillnaden i avkastning av obligationer utgivna av olika EMU-

medlemsländer i vissa fall inte bara av skillnader mellan desa länders riskpremie på 

krediten utan även av tekniska faktorer såsom skillnader i likviditet och de nationella 

marknadernas struktur. Elimineringen av tekniska hinder för att uppnå total 

integration innebär att harmonisera vissa skatte-, betalnings- och transaktionsnormer. 

Såväl den privata som den offentliga sektorn har redan tagit initiativ på detta område. 

På den privata kreditmarknaden bör en större skala av finansiella instrument 

denominerade i euro progressivt växa fram.54 

 

Eurozonen är världens största exportör av varor och tjänster. Trots detta kommer det 

ta lång tid innan euron kan hota dollarns position som växlings-/betalningsvaluta och 

som vehicle currency. Strukturella förändringar av fakturerings- och 

denomineringsrutiner sker över ett långt tidsperspektiv. Hursomhelst så finns det fyra 

faktorer som skulle kunna leda till att dollarns överlägsna ställning som 

växlingsmedium hotas till eurons fördel, om än på lång sikt. Den första faktorn är om 

transaktionskostnaderna skulle sjunka på de marknaderna där euron används i rollen 

som växlingsmedium/vehicle currency, vilket skulle ge viss effekt för euron i denna 

roll. Icke-residenter som vill täcka sig mot växelkursrisken finner då fler och fler 

instrument utfärdade i euro på eurozonens unika växlingsmarknad. För det andra så 

kommer nog fler och fler av europeiska exportörer använda euron, den lokala valutan, 

i sina transaktioner. Vi har tidigare sett att euroanvändningen ökat i flera euroländers 

handel med länder utanför eurozonen. För det tredje kan länder i transition och på 

ekonomisk framväxt, framförallt i central- och orientaleuropa med instabila nationella 

valutor ty sig till euron som betalningsmedel i sina lokala transaktioner, 

                                                                                                                                                                      
 
54 ECB (1999). 
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direktsubstitution från en valuta till en annan. Att euron följer en stabil kursutvekling 

är en förutsättning för att dessa potentiella faktorer uppår önskad effekt.55 

 

Centralbankerna ändrar sällan kompositionen på valutareserven. Skiften förväntas ske 

i raskare takt i den privata sektorn än den offentliga, men det kan tänkas att 

centralbanker utanför eurozonen kan omvärdera sin strategi vad gäller sina 

reservkompositioner och detta av tre anledningar. För det första kan centralbankerna 

ändra portföljsammansättningen (öka euroandelen) för att öka reservens 

diversifiering. Till skillnad från tidigare så kan en ökad euroandel favoriseras av 

djupare, likvidare marknader. För det andra så kan den ökade handeln och finansiella 

länken mellan eurozonen och geografiska grannar såsom central- och orientaleuropa 

leda till en högre euroandel i dessa länders valutakomposition. För det tredje kommer 

euron användas i de länder som har intentionen att ankra sin valuta till euron eller 

göra interventioner i densamma. Euron är främst aktuell som ankrarvaluta för länder 

som har handels- eller finansrelationer med eurozonen eller ligger geografiskt nära 

såsom de nya EU-medlemsländerna. Andra orsaker som kan influencera länder att 

knyta sin valuta till euron kan vara att utlandsskulden är utfärdad i euro och politiska 

relationer med eurozonen.56 

 

5  Diskussion 
Euron spelar en stor roll som betalnings-/faktureringsvaluta i de EU-länder eller EU-

kandidatländer som ännu inte är med i EMU-samarbetet och i merparten av dessa 

länder har denna roll stärkts det senaste året. I många fall hade euroanvändningen ökat 

mer än handeln med euroländerna varför slutsatsen kan dras att euron används alltmer 

även med handelspartners utanför eurozonen. År 2001 denominerades ungefär 15 % 

av världens totala handel i euro, medan dessa länder stod för ungefär 20 % av 

handeln. Eurons roll i faktureringen var knappt större än D-markens enskilda roll före 

1999. Nu vet vi att euroanvändningen i den internationella handeln ökat sedan 2001, 

men det är framförallt på regional nivå i övriga EU-länder eller EU-kandidatländer. 

Fortfarande används inte euro vid euroländernas import av bensin och naturgas från 

Algeriet, Ryssland, Norge och Orienten, vid försäljningen av Airbus eller för att 

                                                           
55 ECB (1999). 
56 ECB (1999). 
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exportera marockanskt fosfat. Dollarns roll som handelsvaluta fortsätter att vara stark. 

År 2001 användes dollarn som faktureringsvaluta i 48 % av den totala internationella 

handeln, medan dess andel av världshandeln endast utgjorde 17 %. Detta kanske säger 

något om de två valutornas olika status som internationell valuta eller så är det bara så 

att det internationella penningsystemet kännetecknas av betydande tröghet. Det tog 

nämligen dollarn, efter 1930, nästan ett kvart sekel att ersätta det brittiska pundet som 

den viktigaste faktureringsvalutan.57 

 

Att ett lands valuta är internationell är inte enbart förknippat med positiva effekter. 

Vad gäller en valutas roll som ankrarvaluta eller i de fall som länder infört ”hård 

bindning” med en starkare förpliktelse mot en fast paritet vilket är fallet vid unilateral 

euroisation så är kanske fördelarna fler för länderna som binder sin valuta till den 

internationella valutan än för länderna vars valuta bindningen sker till, i detta fallet för 

EMU-länderna. Det ökade antalet valutakriser under 90-talet har gett ny kraft åt 

debatten om olika växelkursregimer och samstämmighet verkar finnas om att för 

länder under ökande öppna kapitalkonton så är ”mjuk kursbindning” inte att 

rekommendera. Utvecklingsländer med öppna kapitalkonton eller med plan på att 

liberalisera kapitalflöden bör välja en av följande två hörnlösningar, antingen flytande 

växelkurs eller hård bindning såsom currency board eller euroisation/dollarisation. 

Vad valet av dessa sedan bör bli beror till stor del på trovärdigheten av landets 

penningpolitik då länder med låg trovärdighet av densamma är starkt begränsade i sin 

kapacitet att använda penningpolitiken för att reducera outputfluktuationer och 

fungera som lender of last resort. Sådana länder kan alltså inte dra nytta av de positiva 

effekter en flytande växelkursregim förknippas med. Ekoner med låg trovärdighet kan 

genom att anta en annan valuta däremot utnyttja denna för att stabilisera de monetära 

och ekonomiska villkoren, vilket kan ge utrymme för lägre räntor, icke-inflatorisk 

tillväxt och uppmuntra finansiell utveckling. För utvecklingsländer och länder under 

ekonomisk utveckling kan därmed euroisation vara lösningen för att nå monetär och 

finansiell stabilitet. För landet som ger ut den ankrade valutan kan det stå mer på spel. 

Om förlusten av de penningpolitiska instrumenten i det euroiserade/dollariserade 

landet har negativa effekter på landets stabilitet och tillväxt kan ankrarlandet också få 

negativa biverkningar som följd. Om det skulle uppstå en kris i den euroiserade 

                                                           
57 ”L’euro, monnaie internationale?” (2004). 
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ekonomin kan det uppstå press på ankrarlandet att åtgärda chockerna även om det inte 

finns några formella krav på det vid unilateral euroisation. Utvecklingsländer med en 

historia av hög penningpolitisk instabilitet som vill anta euron är för länderna som 

emitterar ankrarvalutan inte särskilt önskvärt då det kan ha negativa effekter för dem 

och deras centralbank.  

 

Den fördel det talas mest om vid euroisation för det utgivande landet är seigniorage-

inkomster. De vinner på de seigniorage-förluster som det unilateralt euroiserade 

landet gör när det inte längre ger ut en inhemsk valuta. Dessa inkomster skiftar då från 

de inhemska monetära myndigheterna till desamma i det utgivande landet. 

Estimeringar har gjorts på storleken av en sådan seigniorage-vinst för USA. Om 

Mexico och länderna i Sydamerika skulle anta den amerikanska dollarn som valuta 

skulle vinsten för USA vara mellan 0,2 och 0,8 % av landets BNP.58  

 

Hur många internationella valutor i världen? Som tidigare nämnts måste ett land som 

ger ut en internationell valuta spela en viktig roll i världshandeln och ha en tillräckligt 

stor marknad. Denna storleksfaktor tenderar att leda till centralisering av en enda 

valuta eller ett fåtal internationella valutor. Ju mer utvecklade en viss valutas 

valutamarknader är desto lägre blir dessas transaktionskostnader, vilket medför att 

många agenter använder dessa och detta leder till ytterligare sänkning av 

transaktionskostnaderna och på så sätt genereras en tendens till centralisering. Å andra 

sidan tenderar riskfaktorn att leda till en diversifiering av de internationella valutor 

som används eller med andra ord till en decentralisering. En investerare kan genom att 

inneha ett flertal valutor skydda sig ifall en valutas värde kraftigt skulle deprecieras. 

Storleksfaktorn kan alltså leda till centralisering mot en enda internationell valuta och 

riskfaktorn åt motsatt håll mot decentralisering till användandet av ett flertal valutor. 

Jämvikt mellan dessa två faktorer sker ofta genom framträdandet av en hierarki 

mellan valutorna vid en given tidpunkt. Ett litet antal valutor används i de flesta 

internationella transaktioner samtidigt som andra valutor har en mer begränsad roll 

och endast används regionalt.59 

 

                                                           
58 ECB (2004). 
59 ECB (1999). 
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Euron, en internationell valuta? Euron uppfyller kravet om att vara en likvid valuta, 

men kurssutvecklingen har inte varit helt stabil då euron var undervärderad med 10-15 

% de tre första existensåren. Euron används i valutans uppgifter utanför eurozonen, så 

även om euron har en bit kvar till att uppnå dollarns internationella stauts så visst kan 

euron betraktas som en internationell valuta. Man ska dock inte glömma att det  

framförallt är i de EU-länder som ännu inte är med i EMU samt i EU-grannländer 

som euron används flitigt och det är främst där euroanvändningen visat en ökning.  

 

En annan av frågeställningarna i denna uppsats är om euron, är en konkurrent till 

dollarn om titeln som världens viktigaste valuta? Svaret får bli: knappast än så länge. 

Genom att se på de data som presenterats i denna uppsats kan det konstateras att 

dollarn används i större utsträckning i så gott som alla av den internationella valutans 

uppgifter även om euroanvändningen ökat i många av funktionerna. En siffra som 

talar för sig själv är att år 2002 befann sig endast 8 % av de utgivna eurosedlarna 

utanför eurozonen, medan motsvarande siffra för dollarn var 75 %!60 Varför har då 

euron inte internationaliserats i den uträckning som det förväntades före dess 

introduktion och varför är dollarn fortfarande överlägsen om titeln världens ledande 

valuta? Två möjliga förklaringar är eurozonens låga tillväxt och alltför många aktörer 

i eurozonen. 

 

Eurozonens låga tillväxt. USA har haft bättre tillväxt än eurozonen de senaste tio 

åren. Mellan 1994 och 2003 var tillväxten per år i USA i genomsnitt 3,54 % av BNP 

medan den under samma period i eurozonen uppgick till 2,00 % av BNP.61 För att en 

valuta ska attrahera andra länder och finansiärer att investera i den måste ekonomierna 

som ger ut valutan ha en stark ekonomi. 2003 låg eurozonens arbetslöshetskvot på 9,5 

% medan densamma i USA var betydligt lägre, nämligen 6,2 %. I USA har det 

dessutom skett viktiga strukturella reformer i industrin och på arbetsmarknaden. I 

Europa är andelen långtidsarbetslösa 43 % och i USA endast 9 %.62  

 

För många aktörer i eurozonen. EMU:s strukturella institution  utgör ett hinder för 

eurons internationalisering. USA är ett land, medan EMU består av tolv länder med 

                                                           
60 ”L’euro, monnaie internationale?” (2004). 
61 ”Quel bilan économique pour la zone euro?” (2004). 
62 ”Des politiques structurelles pour relancer l’économie” (2004). 
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stora olikheter sinsemellan och där antalet medlemsländer inte är konstant. För att ta 

strategiska beslut tar det tid och när besluten väl tagits är det ofta kompromisser som 

inte är optimala. I och med EU-utvidgningen kommer EMU snart bestå av 550 

miljoner invånare (om Turkiet inkluderas) istället för nuvarande 400 miljoner och 

detta kommer göra det ännu svårare att få till en effektiv koordination.63 

 

 

6  Slutsats 
För att en valuta ska anses vara internationell ska den användas som betalningsmedel 

vid transaktioner, till att denominera kontrakt, till kapitalplacering och finansiering,  

som ankrarvaluta och till centralbanksinterventioner även i länder där den inte 

emitteras. För att agenter ska vilja använda en viss valuta i sina transaktioner måste 

den vara likvid och på grund av riskaversion måste dess valutakurs vara stabil. När en 

valuta används internationellt istället för ett flertal uppstår en skaleffekt för den 

valutan vilket resulterar i låga transaktionskostnader för densamma. Detta är 

anledningen till att dollarn i så hög utsträckning används som vehicle currency i 

transaktioner mellan två mindre valutor. Att ett lands valuta är internationell är inte 

nödvändigtvis något positivt för det emitterande landet. Om länder kännetecknade av 

penningpolitisk instabilitet binder sin valutas kurs till den internationella valutan kan 

detta få negativa följder för den emitterande zonen. En positiv effekt för landet som 

ger ut den internationella valutan är seignorage-inkomster. 
 

 Euron används utanför eurozonen i valutans användningsområden och är därmed en 

internationell valuta, men den har en bit kvar att nå dollarns internationella status. 

Euroanvändningen har ökat i flera avseenden, mest dock i länder som har en 

geografisk eller politisk anknytning till eurozonen. Förutom att penningsystemet 

kännetecknas av en betydande tröghet så är två möjliga förklaringar till varför euron 

är så långt efter dollarn som internationell valuta att eurozonen har lägre tillväxt och 

att för många aktörer ingår i EMU-samarbetet.  
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