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Abstract 
 
 
 
 
 
This paper is an attempt to distinguish the specifics of the conflict resolution 
process and the negotiations during trade conflicts. First of all, this kind of 
conflict almost always contains some kind of protectionism which doesn’t make 
sense economically. Imposing trade-barriers decrease the overall welfare of your 
own nation and the only winner is the protected sector. These policies can be 
introduced since the political pressure from threatened industries is usually much 
stronger than the pressure from the consumers who will bear the burden of 
protectionism. The negotiations in economic conflicts are also constrained by the 
rules of the WTO, which are negotiated multilaterally and therefore not possible 
for the negotiators in a certain trade conflict to change. The paper also includes a 
presentation of five different cases of trade conflict between the US and the EU. 
They all show different aspects of protectionism and the boundaries that the 
negotiations are conducted within. They also show that with the current WTO 
dispute settlement system only large, powerful economies can hope to initiate and 
win a trade-war. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 
I denna uppsats kommer det att undersökas vad som är utmärkande drag i 
förhandlingar som sker inom ramen för ekonomiska konflikter av typen 
handelskonflikter. Även det som är utmärkande för handelskonflikter i sig och 
framför allt själva konfliktlösningen kommer att undersökas eftersom jag antar att 
det starkt påverkar förhandlingssituationen. 

En anledning till är jag väljer att arbeta med detta problemområde att det 
mer traditionella påtryckningsmedlet i form av militära aktioner inte längre är lika 
rimligt vad gäller relationerna mellan demokratiska stater, eller grupper av stater, 
som tidigare. Istället kan olika stater numera mer framgångsrikt utöva 
påtryckningar med hjälp av ekonomiska medel för att därigenom försöka tvinga 
motparten till eftergifter. Själva konfliktorsaken mellan mer ekonomiskt 
utvecklade stater är ofta numera av ekonomisk art eftersom handelns betydelse för 
dessa stater har ökat markant det senaste århundradet. När något blir så viktigt 
som handeln har blivit kan det lättare leda till konflikter istället för samförstånd 
eftersom insatserna är stora för de inblandade parterna, både ekonomiskt och 
politiskt. Därför anser jag att både konflikterna och de förhandlingar som förs i 
samband med dem är viktiga att undersöka. 

Mer specifikt kommer uppsatsen att fokusera på själva lösningen av 
konflikter av de olika typerna. Ett vanligt avgörande i konflikter som förs med 
militära medel är att den ena parten besegrar den andra parten på slagfältet och 
därmed avgör konflikten. Detta sätt att avsluta konflikter är naturligtvis inte 
rimligt i handelskonflikter. Istället dominerar förhandlingslösningar och 
avgörande i det internationella ekonomiska samarbetsorganet WTO:s 
konfliktlösningsmekanism som de sätt på vilka handelskonflikter avslutas. 
 
 

1.1 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med den här uppsatsen är att ge en beskrivning över vad som är utmärkande 
dels för handelskonflikter, men framför allt för de förhandlingar som förs i den 
typen av konflikter samt konfliktlösningsprocessen i just handelskonflikter. 
Problemformuleringen blir således: Vad utmärker konfliktlösning och de 
förhandlingar som sker i samband med handelskonflikter? 
 
 

1.2 Metod och material 
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För att beskriva de förhandlingar som förts i ett antal handelskonflikter kommer 
jag att använda mig av sekundärmaterial i form av framför allt artiklar. Framför 
allt är det värdefullt med olika typer av fallstudier över den här typen av 
förhandlingar eftersom mycket av det som händer under förhandlingarna inte 
finns att hitta i officiellt material. 

Jag kommer att använda mig av ett fåtal fall av förhandlingar tillhörande 
handelskonflikter för att närmare undersöka vad som särpräglar den typen av 
förhandling. Jag har valt att arbeta med ett antal olika fall som involverar USA 
och EU. Det valet är baserat på att dessa två ekonomiska aktörer är de mäktigaste 
och största ekonomierna i världen och de konflikter som utspelat sig (och vissa 
som fortfarande pågår) mellan dem kan vara betydelsefulla för hur den 
internationella handelsregimen kommer att se ut i framtiden. Dessa dispyter ställer 
WTO:s regelverk och processer på hårda prov och fallen involverar stora summor 
för de inblandade parterna. Det är dessutom väl kända fall som, trots att de endast 
nyligen avslutats eller fortfarande pågår, redan har analyserats på några olika sätt i 
den vetenskapliga litteraturen. Eftersom konflikterna är så pass aktuella så blir det 
framför allt artiklar i olika vetenskapliga tidsskrifter som fungerar som mitt 
primära material i denna uppsats. 
 
 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett kort avsnitt där GATT- och WTO-avtalen presenteras 
eftersom den internationella handelsregim som bygger på dessa avtal är så 
avgörande för både ekonomiskt samarbete och handelskonflikter. Därefter följer 
ett avsnitt som ger en kort beskrivning av vad jag menar med handelskonflikter. 
Här finns därför en kort beskrivning av olika policy som en stat har att tillgå vid 
den här typen av ekonomiska konflikter. Vanligen benämns dessa typer av policy 
som protektionism och olika förklarningar till varför stater väljer att anamma 
sådan policy ges i slutet av detta avsnitt. Därefter kommer ett avsnitt vilket 
behandlar teori angående internationella ekonomiska förhandlingar. Sedan följer 
en beskrivning och analys av ett antal olika aktuella handelskonflikter mellan 
USA och EU. De fem fall som analyseras inkluderar konflikter med avseende på 
hormonbehandlat biffkött, bananer, FSC (en amerikansk skatteregel), stål samt 
flygplansindustrin. Uppsatsen avslutas sedan med de slutsatser som jag drar 
utifrån detta angående vad som är utmärkande för både konfliktlösning och 
förhandlingar som förs inom handelskonflikter. 
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2 Handelskonflikter 
 
 
 
 
 
Under de senaste drygt femtio åren har den internationella handelsregimen 
dominerats starkt av först GATT-avtalet och därefter av dess efterföljare WTO-
avtalet. Dessa avtal är till för att reglera den internationella handeln och för de 
stater som skrivit under avtalen innebär avtalen regler för vad som är tillåtet. De 
innehåller även olika rättigheter och skyldighet för medlemsstaterna och de 
förhandlas fram i multilaterala förhandlingsrundor. Handelskonflikter uppkommer 
ofta eftersom den ena parten upplever att den andra har brutit mot någonting i 
dessa avtal. Därför kommer jag att beskriva dessa avtal närmre här. 
 
 

2.1 Handelsregimer 
 
 
2.1.1 GATT 
 
Det gamla GATT-avtalet baserades på ett antal grundläggande principer. För det 
första skulle samarbetet handla om att använda länders komparativa fördelar till 
att uppnå högre nivåer av tillväxt och välfärd. De ledare som förhandlade fram 
avtalet hade en liberal världssyn där främjandet av handeln även skulle tänkas 
främja fred, vilket var viktigt precis efter andra världskriget. Alla som skrev under 
avtalet band sig även till att behandla alla länder lika och låta en fördel som ges ett 
land automatiskt även gälla alla andra inblandade länder. Avtalet innehöll även 
förbud mot dumpning och regeringssubventioner. (Spero – Hart, 2003, s 68-70) 

Slutligen innehöll GATT en mekanism att lösa handelsdispyter mellan de 
medverkande länderna. Mekanismen visade sig dock vara både långsam och 
parterna var inte tillräckligt bundna av de beslut som fattades utan verkställandet 
av beslut tilläts både förhalas och ibland stoppas helt. (ibid., s 70) 
 
 
2.1.2 WTO 
 
Enligt Barfield så har WTO:s regelverk uppkommit ur en kamp mellan två olika 
ansatser som Barfield kallar den diplomatiska respektive den juridiska. De som 
följde den diplomatiska ansatsen ansåg att det viktigaste var ett system som 
uppmuntrade försoning och problemlösning. Många européer förordade ett sådant 
system inom WTO. De som följde den andra, mer regelorienterade, ansatsen 
förordade att ett regelverk med juridiskt bindande regler för medlemmarna skapar 
större säkerhet, förutsägbarhet och rättvisa för WTO:s medlemsländer. Det 
nuvarande systemet har inslag av båda ansatserna, med i och med Uruguay-
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rundan så dominerar den juridiska. Framför allt så beslutades det då att WTO:s 
domslut endast kan ändras om alla medlemsländer står bakom en sådan ändring. 
Det innebär naturligtvis i praktiken att WTO har sista ordet i handelskonflikter 
som anmäls till WTO. WTO har i och med förhandlingarna i Uruguay-rundan, 
förutom betydligt större juridisk makt, även kommit att omfatta betydligt fler 
handelsområden. GATT fokuserade mest på gränserna mellan länder och 
handelshinder främst i fråga om klassiska tullar. WTO omfattar även regelverk 
angående hälsa, säkerhet samt det stora området vad gäller serviceindustri och alla 
problem det medför (banker, försäkringsbolag, telekommunikation, energi, 
transporter m.m.) vilka alla är komplexa områden som mer direkt påverkar olika 
länders ekonomier och samhällen i stort. Dessutom finns numera regler kring det 
svåra området av intellektuella tillgångar och dess äganderätt. Barfield hävdar att 
WTO har skiftat från GATT:s modell av vad stater inte fick göra, till att omfatta 
regler för vad medlemsstaterna måste göra. (Barfield, 2002, s 132) 
 
 
2.1.3 WTO:s konfliktlösningssystem 
 
Bown pekar på att konflikter inom WTO-anslutna länder uppkommer trots 
systemet med vedergällning när någon bryter mot avtalet. Systemet liknas ofta vid 
de teoretiska modeller med upprepade spel där alla samarbetar och följer reglerna 
tills någon bryter dem. Då ändrar alla andra sin strategi och bestraffar den som 
brutit reglerna genom att avbryta samarbetet. Denna typ av spel brukar medföra 
att alla fortsätter att samarbeta eftersom det är mest fördelaktigt på sikt. Bown 
påpekar dock att i de flesta modeller av den här typen så sker samarbetet i en 
jämviktssituation och han observerar att de flesta handelskonflikter inte 
uppkommer i ett jämviktsläge. (Bown, 2004, s 264) 

Själva konflikthanteringssystemet fungerar i sig, enligt Barfield, betydligt 
mer effektivt än vad processen för att politisk ändra reglerna gör. Dessutom så är 
de domslut som det juridiska systemet kommer fram till bindande. Detta gör att 
många länder ser större möjligheter att få till en förändring av WTO:s regler 
genom den juridiska processen än genom den politiska, mer demokratiska, 
processen. Den mer juridiska inställningen passar dessutom dåligt ihop med mer 
diplomatiska förhandlingsinitiativ. Att öppet diskutera och förhandla med 
motparten riskerar att slå tillbaka eftersom allt förhandlaren sagt och gjort senare 
kan användas mot densamme av motparten i en senare process som ska avgöras 
av WTO. (Barfield, 2002, s 132) 

Enligt Barfield finns det även minst två inneboende brister i WTO:s 
konfliktlösningsmekanism som gör att systemet i längden är ohållbart. För det 
första är det inte politiskt hållbart med den konstitutionella situation i WTO som 
finns i nuläget. Situationen gör att domstolarna får makten att bestämma WTO:s 
regler och policy, eller åtminstone att tolka dem och ibland därför ”skapa” 
rättigheter och skyldigheter för medlemsländerna genom sina lagtolkningar. Att 
den politiska situationen är ohållbar beror på att den egentliga processen som bör 
hantera policyutveckling och regelstiftande är långsam och ineffektiv, enligt 
Barfield. För det andra finns en substantiell ohållbarhet som kommer ur att 
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regelverket innehåller många oklarheter och luckor som bland annat beror på 
kompromisser mellan principer som olika staters politiker företrätt när WTO:s 
regelverk framförhandlades. (ibid., s 133) 

Sell hänvisar till att endast stater kan agera inom WTO:s 
konfliktlösningssystem. Ofta är det ju dock enskilda företag som tar skada av 
andra länders protektionistiska policy men de måste övertyga sin egen regering att 
ta sig an fallet. Detta har lett till att den privata sektorn (i främst USA) fortfarande 
inte är nöjd med systemet. Dock var det naturligtvis en framgång för den privata 
amerikanska sektorn att förloraren i en dispyt inte längre kan uttala ett veto mot 
beslut de inte gillar, som i det gamla GATT-konfliktlösningssystemet. Dessutom 
innehåller systemet strikta tidsramar för hur snabbt ett beslut i en process ska 
kungöras vilket också är en förbättring och som gynnar företagen. (Sell, 2000, s 
180) 
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3 Protektionism 
 
 
 
 
 
De metoder som en stat normalt sett har att tillgå i en handelskonflikt kan 
sammanfattas som olika protektionistiska policy. Ofta har det som startat 
konflikten också drag av protektionism. Därför kommer jag här att beskriva dels 
vad protektionism innebär och dels vilka policy en stat som vill driva den typen av 
politik har att tillgå samt även vad protektionism innebär för de olika samhällen 
som påverkas. Alla former av protektionism är till för att gynna den inhemska 
industrin relativt andra länders industri. Det finns tre olika större grupper av 
åtgärder en stat kan använda sig av för att uppnå detta. För det första kan staten 
skapa policy som höjer priset på utländska varor. För det andra kan olika statliga 
policy sänka priset på inhemska varor och slutligen kan olika policy begränsa 
tillgången till den inhemska marknaden för utländska varor. (Coughlin et al., 
2000, s 305-06) 

Teorin om fördelen av frihandel baserat på komparativa fördelar är mycket 
gammal. Konsumtionsmöjligheterna för individerna ökar och resursallokeringen 
förbättras, men viktigast är att incitamenten för att utveckla teknologi, 
produktionsprocessen samt kvaliteten alla förbättras. (Colombatto, 2000, s 279) 

I ett öppet handelssystem specialiserar sig varje stat på att producera inom 
de sektorer där de har en komparativ fördel. Handel och öppenhet genererar tre 
välfärdshöjande källor. För det första så förbättras företagens möjligheter till 
sjunkande kostnader per enhet när dess potentiella marknad ökar från att enbart 
omfatta det egna landet till andra länder och kanske även hela världen. För det 
andra så försämras företagens möjligheter till en monopolsituation på den 
inhemska marknaden genom att de utsätts för konkurrens från utländska företag. 
Det tvingar dem att producera de varor konsumenterna efterfrågar till lägsta 
möjliga pris. Slutligen förbättras konsumenternas välfärd eftersom de får ett större 
utbud av produkter att välja mellan och dessutom till ett lägre pris. (Coughlin et 
al., 2000, s 305) 
 
 

3.1 Handelshinder 
 
Här ges en kort beskrivning av vilka handelshinder som vanligen används och vad 
de innebär för ekonomin. 
 
 
3.1.1 Tullar 
 
Den mest klassiska formen av protektionism är importtullar som helt enkelt 
fungerar som en skatt på alla utländska varor. Producenter som för varor över 
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gränsen från utlandet måste alltså betala en avgift till staten. Tullar anses 
dessutom ofta som populära bland politier eftersom allmänheten lätt får 
uppfattningen att det är de utländska producenterna som står för kostnaden för 
tullavgifterna samtidigt som tullinkomsterna kan användas till att finansiera 
statliga program och till att sänka andra skatter. (Coughlin et al., 2000, s 306) 

Just tullarna har varit det som behandlats under flera av 
världshandelsmötena och allt eftersom har den genomsnittliga nivån på tullarna 
världen över sänkts. Eftersom möjligheterna för stater att använda tullar för att 
utöva protektionism har minskat drastiskt har stater som vill utöva protektionism 
tvingats använda andra metoder, ofta kallade just icke-tull barriärer (non-tariff 
barriers). Några av de mest använda beskrivs nedan. 

När en stat (eller grupp av stater) får tillåtelse av WTO att vedergälla en 
annan stats otillåtna policy så brukar också tullar användas. Då höjs tullavgiften 
radikalt på vissa, ofta väl utvalda, varor från det land som enligt WTO bedriver 
otillåten handelspolicy. Höjningen, eller oftare antalet varor, beräknas så att det 
motsvarar det belopp som WTO bedömt att skadan på grund av den otillåtna 
policyn uppgår till. 
  
 
3.1.2 Kvoter 
 
De utländska producenterna hindras med hjälp av detta handelshinder att 
obegränsat konkurrera på inrikesmarknaden genom att mängden varor som får 
föras över gränsen begränsas. Precis som med tullar så ökar priset på 
inrikesmarknaden, vilket leder till att de inhemska producenterna ökar 
produktionen och de inhemska konsumenterna minskar konsumtionen. En 
skillnad mot tullar är dock att staten inte får del av de eventuella ökade 
inkomsterna (som kommer om utländska producenter fortsätter exportera trots de 
ökade tullarna). (Coughlin et al., 2000, s 306) 
 
 
3.1.3 Regelverk 
 
Ett regelverk som skiljer sig något från de regelverk som gäller i utlandet gör 
ibland att de utländska varorna är olagliga på den inhemska marknaden. Ibland 
skapas regelverket avsiktligt så att det gynnar de inhemska producenterna. Ibland 
sker det dock oavsiktligt, exempelvis när ett land inför hårdare miljökrav än 
omvärlden. EU har exempelvis ett ganska omfattande regelverk inom många 
sektorer som i viss mån skyddar dessa interna marknader mot konkurrens utifrån. 
(Coughlin et al., 2000, s 307) 
 
 
3.1.4 Subventioner 
 
Ytterligare ett sätt att försämra de utländska producenternas konkurrenskraft på 
den inhemska marknaden är för staten att subventionerna de inhemska 
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producenterna. Subventioner kan antingen vara avsedda att gynna en industri som 
helhet eller dess exportförmåga. Subventioner kan komma i form av krediter, 
speciella skatteincitament, direkta statliga subventionsbetalningar, direkta lån, 
lånegarantier, räntenedsättningar etc. Oavsett vilka typer av subventioner som 
används blir effekten att den inhemska produktionen ökar. Effekterna för 
samhället skiljer sig inte nödvändigtvis med subventioner gentemot andra typer av 
handelshinder, men för staten så innebär subventioner kostnader medan 
exempelvis tullar har möjligheten att skapa intäkter för staten. Oavsett vilket 
handelshinder eller typ av subvention som används så subventioneras den 
skyddade industrin egentligen av resten av ekonomin. (Coughlin et al., 2000, s 
307) 
 
 

3.2 Kostnader av protektionism 
 
Hela syftet med protektionism är att expandera de inhemska producenternas 
produktion i de industrier som skyddas. Det gynnar ägarna, arbetarna och 
underleverantörerna i den industrin på bekostnad av utländska producenter. I 
händelse av tullar så gynnas även staten. Protektionismen innebär dock även stora 
kostnader för samhället. För det första så måste resurser tas från andra inhemska 
sektorer för att täcka behoven i den skyddade sektorn. Dessutom kan de övriga 
industrierna bli mindre konkurrenskraftiga på grund av en ökad kostnad för vissa 
importerade varor. Dessutom tar de inhemska konsumenterna skada av de olika 
formerna av protektionism. De tar skada på två sätt. Eftersom prisnivån på varor 
inom de skyddade marknaderna har höjts så blir det dyrare att konsumera den 
typen av varor och de konsumerar följaktligen mindre. De kommer även att 
konsumera mindre rent generellt eftersom både produktionen minskat och 
prisnivån ökat. (Coughlin et al., 2000, s 308) 

Enligt Colombatto är det numera allmänt vedertaget att protektionism är 
skadligt för välfärden, både på kort och på lång sikt. Även om införandet av 
protektionistisk policy gynnar några i samhället och under en kort tid ibland även 
tillväxten så innebär det också välfärdsförluster, uppmuntrar vedergällning från 
andra stater samt minskar incitamenten för ekonomisk effektivitet. (Colombatto, 
2000, s 279) 

Konsumenterna och de producenter som skadas av protektionismen 
förlorar betydligt mer än vad de producenter som gynnas tjänar på protektionistisk 
politik. Men konsumenter är dåligt organiserade jämfört med de producenter som 
försöker påverka staten till att införa protektionism. Dessutom kan både 
konsumenter och producenter inom andra sektorer missförstå hur den ekonomiska 
incidensen faktiskt slår mot dem. Det är exempelvis vanligt att konsumenter tror 
att tullkostnaden belastar de utländska producenterna och därför finns möjligheten 
för politikerna att gynna sig själva och de politiskt viktiga och starka 
producenterna i de konkurrensutsatta sektorerna på framför allt konsumenternas 
bekostnad. (Coughlin et al., 2000, s 308) 

Fördelarna med en protektionistisk policy är koncentrerade till ett fåtal 
vilket gör dem lätt identifierade, medan kostnaderna är diffusa. Eftersom de som 
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gynnas får stora fördelar så är det inte konstigt att den här typen av policy ibland 
uppkommer. McGee hävdar att det enbart är lagstiftare med både ekonomisk 
förståelse och moral nog att stå emot en välfinansierad lobbyverksamhet som 
hindrar att fler protektionistiska policy införs. (McGee, 1989, s 64-65) 
 
 

3.3 Anledningar till protektionism 
 
När en protektionistisk politik är kostsam för samhället både vad gäller 
ekonomisk effektivitet och samhällets välfärd så måste det finnas andra skäl som 
anförs för att bedriva den här typen av politik. Jag kommer att beskriva två av de 
starkaste anledningarna till att den här typen av politik faktiskt förs. Den ena 
handlar om att politiker inte enbart är intresserade av ekonomisk effektivitet och 
den andra handlar om att skydda nystartade industrier. Dessa anledningar utgår 
inte från att enbart ekonomisk effektivitet ska styra handelspolitiken utan bygger 
på andra förutsättningar. 

Mayda och Rodrik hävdar i och för sig även de att det finns en 
samstämmighet bland i princip alla världens ekonomer om fördelarna med öppen 
handel, men även att cirka 60 % av de, bland alla medborgare, som svarat på 
undersökningar uppvisar en attityd mot öppen handel och för mer 
protektionistiska policy, vilket de finner uppseendeväckande. Det finns skillnader 
mellan olika länder, men majoriteten i alla länder uttalar sig alltså mot det som 
ekonomiskt bör gynna dem. (Mayda – Rodrik, 2005, s 1394) Min sammanfattning 
av deras ganska omfattande resultat varför det förhåller sig på detta vis är att 
individer har betydligt lättare att uppfatta stora kostnader för dem själva än alla de 
små fördelar de får, fördelarna för andra samt fördelarna för ekonomin som 
helhet. Framför allt är icke-ekonomiska anledningar av stor vikt. Värderingar, 
(nationell) identitet och starka rötter i sin omgivning har större inverkan på 
attityderna än ekonomisk situation (ibid., 1418). 

En anledning skulle kunna vara att skydda de inhemska arbetstillfällena. 
Den minskade importen innebär dock en likvärdig minskning i exporten och 
därmed kommer det totala antalet arbetstillfällen inom landet inte att förändras 
särskilt mycket. Däremot så drabbas olika sektorer olika hårt av den ökade 
internationella konkurrensen. Både arbetskraften och kapital skulle egentligen 
behöva anpassa sig, flytta och omstrukturera. Detta är reella kostnader för dem 
och de kommer därför att motsätta sig att tvingas till det. De kommer förmodligen 
att organisera sig och kräva skydd av politikerna. Den anpassningskostnad som de 
vill skydda sig mot är sannolikt mindre än kostnaden för samhället av en 
protektionistisk policy, framför allt eftersom anpassningskostnaden är en 
engångskostnad, medan kostnaden för protektionismen ökar ju längre policyn är i 
kraft. För att förklara hur politikerna kan utnyttja detta och driva protektionistisk 
politik utifrån detta argument så hänvisas till så kallade ”public choice” teorier. 
Den typen av teorier intresserar sig för samspelet mellan individuella preferenser 
och politiska utfall. Här antas olika politiker erbjuda väljarna olika kombinationer 
av politiska program som väljarna kan välja utifrån. Politikerna är intresserade av 
att vinna val och erbjuder därför protektionistiska valplattformar, om det gynnar 
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dem själva mest. Alla de som drabbas har mycket små, och svåridentifierade, 
individuella kostnader och märker därmed knappt av dem alls medan de som 
gynnas är mycket mer engagerade för sin position. Deras engagemang är politiskt 
viktigare vid valet än mängden av oengagerade (i denna del av valplattformen 
åtminstone) väljare. Trots att det är dåligt för samhället att införa en 
protektionistisk policy kan det alltså vara bra för politiker att erbjuda den. 
(Coughlin et al., 2000, s 312) 

Lobbyverksamhet är viktig för politikernas beslut eftersom den innebär 
bidrag och stöd för politiker som för dem uppväger den förlust deras politik 
innebär för det stora flertalet av medborgare de representerar. (Esfahani, 2005, s 
311) 

Individer kan alltså gå samman och organisera sig för att därigenom 
omdistribuera inkomster till sig själva. Vilka som organiserar sig kan baseras på 
allt möjligt såsom tillhörandes en viss industrisektor, region eller demografisk 
grupp. Inkomsterna ökar genom att organisationen manipulerar det politiska 
systemet och fenomenet kallas ofta rent-seeking. Det kommer av att 
organisationen använder staten för att få högre avkastning på sina investeringar än 
de annars hade kunnat få. (Rosen, 2002, s 123-25) 

Förespråkare av protektionism hävdar ofta att en nations välstånd består i 
den mängd kunskap och produktion som finns inom landet, istället för den mängd 
konsumtion som medborgarna har tillgång till under en viss tid (vilket 
argumenterats för tidigare). Med detta synsätt så är det viktigt att olika typer av 
produktion finns inom landets gränser. Därför skyddas nystartad industri som 
tidigare inte fanns inom landet. Även om denna industri till en början är 
undermålig jämfört med utländsk industri så förbättras den med tiden, 
kostnaderna sjunker och nationens välstånd ökar. Dessutom förväntas kunskapen 
inom den nystartade industrin även ge fördelar för den övriga inhemska 
ekonomin. När industrin är internationellt konkurrenskraftig bör sedan 
handelshindret (oftast en importtull) avskaffas. (Preparata – Elliott, 1996, s 8-9) 

En mer nutida variant av argumentet om att skydda ny industri, är att 
införandet av ett temporärt skydd medför att den påverkade inhemska industrin 
lägger mer resurser på forskning och utveckling och därmed blir internationellt 
konkurrenskraftig. För att det ska ske är det dock viktigt att statens agerande anses 
trovärdigt på två sätt. För det första måste tidsaspekten vara trovärdig så att 
skyddet verkligen tas bort när det är tänkt och inte tidigare om teknologisk 
utveckling skett redan då. För det andra måste det vara trovärdigt att skyddet inte 
förlängs om inte den eftersökta teknologiska utvecklingen har skett. Om inte båda 
dessa aspekter uppfattas som trovärdiga innebär skyddet ingen ökad teknologisk 
utveckling. (Miyagiwa – Ohno, 1999, s 143-45) 
 
 

3.4 Globalisering 
 
USA var under efterkrigstiden den klart största handelsnationen i världen och 
antog en ledarroll i arbetet för ökad frihandel och minskade handelshinder världen 
över (Spero – Hart, 2003, s 71). Allt eftersom USA blev mer beroende av landets 
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handel med omvärlden ökade även konkurrensen för landets producenter. Under 
sjuttio och åttiotalen så skedde tre större förändringar vad gäller världshandeln, 
och kanske framför allt för USA:s del. Den första förändringen var en ökande 
interdependens (länders ömsesidiga beroende av varandra) världen över. Detta 
gjorde att politiker blev mer uppmärksamma på handelsfrågor eftersom handeln 
påverkade fler och fler industrisektorer och därmed fler och fler arbetstillfällen. 
Exempelvis ökade handelns del av BNP mellan åren 1960 till 1995 från 10 % till 
24 % i USA, från 36 % till 56 % i Tyskland och från 26 % till 50 % i Frankrike. 
Vissa industrisektorer uppvisade en ännu större ökande betydelse av handel med 
omvärlden. Dessutom medförde den ökande interdependensen att de mest 
utvecklade ländernas ekonomier konvergerade. De minskade skillnaderna mellan 
ländernas ekonomier förändrade samspelet med de komparativa fördelar som 
karaktäriserar liberal handelsteori. Nu krävdes en mer komplex specialisering och 
även små förändringar i faktorkostnader kunde leda till stora skiften angående 
komparativa fördelar och därmed i handel, produktion och arbetstillfällen. Dessa 
skiften medförde i sin tur en politisk reaktion inom länderna eftersom fler och fler 
av medborgarna påverkas. (ibid., s 73-75) 

En andra förändring som ledde till ökat politiskt tryck för införande av 
protektionism var en ökad konkurrenskraft över hela världen. Förändringar i 
faktorfördelningen i världen förändrade konkurrenspositionen för många olika 
industrier i de utvecklade länderna. Typiska sådana industrier var bil-, stål-, textil- 
och hemelektronikindustrin. I vissa fall var det de nyligen industrialiserade 
länderna som hade blivit mer konkurrenskraftiga, medan i andra fall skedde 
förändringarna de utvecklade länderna emellan. Länder såsom Taiwan, Sydkorea, 
Mexiko och Brasilien kunde med hjälp av förbättrad produktivitet i arbetskraften, 
lägre kostnader för arbetskraft och aggressiv exportpolitik utgöra ett allvarligt hot 
för dessa industrisektorer i de mer utvecklade länderna. Denna utveckling innebar 
ökad konkurrens för producenter i exempelvis USA som nu ökade trycket på sin 
regering för skydd från den ökande konkurrensen. Kombinationen av ökad 
interdependens och försämrad konkurrenskraft gjorde att många industrier började 
organisera och mobilisera för ökat skydd från staten. (ibid., s 75-76) 

En tredje förändring som bidrog till ökade krav på protektionistisk politik 
var helt enkelt att världsekonomin kraftigt försämrades. Att utveckla den 
internationella handeln hade ända sedan andra världskriget skett under en period 
av tillväxt och stabilitet. Det var då lättare för olika ekonomiska aktörer att se 
fördelarna med samarbete och liberaliserad handel. Under sjuttio- och åttiotalet 
saktades ekonomin ner och många länder upplevde högre arbetslöshet än tidigare. 
Även tillväxten sjönk, samtidigt som det fasta växelkurssystemet bröts sönder. 
Det var då lätt att vilja skydda sig mot dessa effekter på något sätt. (ibid., s 76) 
 
 

3.5 Sammanfattning – Protektionism 
 
Att införa protektionistiska åtgärder är betydligt kostsammare för det inhemska 
samhället än vad de sektorer som skyddas av åtgärderna tjänar på dem. Det finns 
helt enkelt inga ekonomiska grunder för att införa (eller behålla) någon typ av 

 13



handelshinder över huvudtaget. Det finns dock många företag och sektorer som, 
framför allt i en allt mer globaliserad marknad, gärna ser att staten skyddar just 
deras sektor från utländsk konkurrens. Ju mer utsatt sektorn är för utländsk 
konkurrens, ju större blir kravet att skydda den inhemska industrin. Ett starkare 
krav ger också politiker större möjligheter att gynna sig själva politiskt genom att 
erbjuda en mer protektionistisk politik. De som då skyddas stöder politikern 
medan alla de som drabbas inte känner av det lika starkt och därför inte bryr sig 
om att bestraffa politikern. 

Staten har många olika sätt att leverera skydd för en industri och alla 
medför större produktion för de skyddade företagen och en högre prisnivå. Den 
ökade globaliseringen är en viktig faktor bakom den ökade konkurrensen som lett 
till ett större behov av skydd för mindre effektiva industrier och företag. 
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4 Ekonomiska förhandlingar 
 
 
 
 
 
Det finns flera saker inom ekonomiska förhandlingar i allmänhet som även 
påverkar de förhandlingar som förs när stater hamnar i en handelskonflikt. 
Dessutom är det vissa av dessa mekanismer som faktiskt kan vara bidragande till 
att handelskonflikter uppkommer till att börja med. 
 
 

4.1 Multilaterala handelsförhandlingar 
 
När det gäller internationella handelsnormer och även regler inom många 
områden så är förhandlingarna mellan de inblandade staterna ofta multilaterala 
och mycket komplexa. De mest omfattande och viktigaste multilaterala 
handelsförhandlingarna är WTO-rundorna och före det GATT-rundorna. Dessa 
förhandlingar tar ofta flera år och slutar ofta med någon form av kompromiss. Den 
här typen av förhandlingar styrs också kraftigt av tidigare förhandlingar och de 
internationella normerna är starka inom det här området. (Sjöstedt, 1991, s 316-
17) 

Att förhandla om tullar (eller vissa andra typer av handelshinder) är på 
många sätt ett idealiskt förhandlingsområde. Detta gäller oavsett om det är en 
multilateral eller bilateral förhandling. Att den här typen av handelshinder som 
tullar är lämpar sig så väl för förhandlingar beror på att sakfrågorna kring 
handelshindret lätt transformeras till konkreta insatser i förhandlingen. Dessa 
insatser är mätbara i pengar, de går att jämföra med varandra och de kan läggas 
ihop med varandra. Delegationer från de olika inblandade staterna kan därmed lätt 
formlera precisa förslag till lösningar och de kan även formulera precisa 
kompromissförslag. Dessutom blir resultaten av förhandlingarna tydliga, lätt 
implementerade samt enkelt kontrollerade och övervakade. De handelshinder som 
en stat reser vid sina gränser är ju klart observerbara för andra stater och de 
behåller sin mening över tiden. (ibid., s 322) 

När de multilaterala förhandlingarna i och med Tokyo-rundan förändrades 
till att även omfatta andra typer av handelshinder blev förhandlingsprocessen 
mindre idealisk. Även om vissa andra handelshinder förutom tullar går att 
behandla ungefär som tullar så blev det generellt betydligt svårare att kvantifiera 
och värdet av olika förslag är mer diffust än vad som gäller för tullar. En av de 
viktigaste effekterna har blivit att principen om återgäldning, som är så viktig för 
GATT och WTO, blir avsevärt svårare att applicera. Genom den gradvisa 
förskjutningen från en (framför allt) multilateral förhandlingsagenda omfattande 
nästan enbart tullar till en förhandlingsagenda även omfattandes andra typer av 
handelshinder och handelsfrågor har man samtidigt gått från en specifik till en 
mer diffus återgäldning som princip för utbyte av eftergifter. Detta har framför allt 
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medfört att användning av en klar och tydlig förhandlingsstrategi bestående av 
erbjudande och begäran inte längre är så användbar. (ibid., s 322-23) 

Allt eftersom fler och fler handelssakfrågor inkluderas i 
handelsförhandlingar, ju mer komplexa blir förhandlingarna. Det har lett till att 
processen har blivit allt viktigare. Hur agendan vid dessa förhandlingar sätts har 
större påverkan på det slutliga resultatet än tidigare. Komplexiteten i de frågor 
som diskuteras gör också att mindre ekonomiskt utvecklade länder har mindre att 
tillföra förhandlingarna. Komplexiteten gör också att möjligheten till interaktion 
mellan staterna vid förhandlingarna minskar, vilket även innebär att det bli svårare 
att nå gemensamma lösningar över huvudtaget. (ibid., s 324) 
 
 

4.2 Strukturell förhandlingsmakt 
 
Det är framför allt två strukturella faktorer i internationella handelsförhandlingar 
som ger förhandlarna makt enligt klassisk realistisk och neorealistisk teori. Makt 
vid förhandlingsbordet (som i förlängningen innebär bättre resultat för den 
mäktigare parten) kommer enligt dessa teorier från både den marknadsrelaterade 
samt den säkerhetsrelaterade strukturen. Den förstnämnda handlar om storleken 
på vardera partens interna marknad. Ju större interna marknad, ju större 
möjligheter för inhemsk industri att få sina varor sålda och kunna hålla en 
internationell konkurrenskraft. Därmed får förhandlaren större makt i 
förhandlingen eftersom förlusterna vid misslyckade förhandlingar blir mindre. I 
samband med storleken på den interna marknaden bör även hänsyn tas till 
beroendet av motpartens ekonomi för den inhemska produktionen. Ju mer 
beroende den egna ekonomin är av motpartens ekonomi, ju värre blir resultatet 
vid misslyckade förhandlingar och därmed får förhandlaren mindre makt. Den 
andra maktfaktorn är rent säkerhetsmässig. Den militärt starkaste parten antas 
kunna omsätta denna asymmetri till en fördelaktig position även inom andra 
områden, som exempelvis handel. (Clark et.al., 2000, s 72) 

Bergsten hävdar att slutet på det kalla kriget gjort att USA:s militära skydd 
och närvaro i både Europa och Asien inte längre är lika viktig som tidigare. Det 
gemensamma säkerhetsbehovet bland de allierade i efterkrigstiden, som gjorde att 
de löste sina ekonomiska stridigheter, finns inte längre (Bergsten, 2001, s 21). 

Denna ganska enkla teori om hur strukturella maktförhållanden tycks dock 
ofta inte stämma vid förhandlingar i internationella handelskonflikter. Så om det 
inte är de strukturella faktorerna som varken ensamma eller ens nödvändigtvis allt 
bestämmer utgången i internationella ekonomiska förhandlingar måste det vara 
något annat. Olika forskare har analyserat andra alternativ både var för sig och i 
kombination med de strukturella faktorerna. Vissa undersöker faktorer som är 
specifika för själva förhandlingssituationen, såsom de individuella förhandlarnas 
skicklighet, själva sakfrågan eller möjligheten till att länka förhandlingen med 
andra förhandlingar och sakfrågor, medan andra söker svar i inhemska faktorer, 
såsom närheten till val, ändrade koalitioner i parlament eller tryck från 
särintressen. Clark et al. hävdar att USA och EU numera har ungefär samma 
strukturella makt och avsaknaden av asymmetri i det området gör att författarna 
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undersöker de ”inrikes”-politiska institutioner som finns inom de båda parterna 
för att förklara hur förhandlarna lyckas i sina förhandlingar parterna emellan. 
(Clark et.al, 2000, s73-74) 

Både USA och EU har delegerat handelsförhandlingar från de 
representativa organen (Kongressen respektive Ministerrådet) till mer 
centraliserade organ (Regeringen respektive EU-kommissionen). De har båda vida 
befogenheter att förhandla, men alla avtalsförslag måste godkännas av de organ 
som delegerade uppgiften att förhandla. Skillnaden kommer i att de amerikanska 
förhandlarna endast spelar ett två-nivå spel, internationella och inrikes, medan de 
europeiska spelar med en tredje nivå, eftersom inrikesnivån spelas med avseende 
på alla medlemsländer som i sin tur spelar en inrikesnivå med sina medborgare. 
De positioner som de europeiska förhandlarna intar får alltså en större 
trovärdighet, vilket förklaras vidare nedan. (ibid., s 84-85) 
 
 

4.3 Trovärdighet 
 
De internationella förhandlarnas förmåga att övertyga motparten att acceptera de 
förslag eller ge efter för de hot som de ger beror till stor del på vilken trovärdighet 
de kan ge i sina förslag eller hot om de inte accepteras. Trovärdigheten hänger 
samman med huruvida de hot eller förslag som förhandlarna använder kan 
förväntas stödjas av övriga inhemska aktörer. (Odell, 2000, s 109) 

Eftersom ekonomiska aktioner mot en annan stat även skadar den egna 
staten och dess invånare så finns alltid möjligheten att förhandlaren bluffar. När 
motparten då kan uppfatta att grupper inom landet eller dess invånare motsätter 
sig det som förhandlarna föreslår så ökar sannolikheten att ett hot inte kommer att 
fullföljas. Alltså kommer motparten att ta intressegruppernas inställning med i 
sina beräkningar, under förutsättning att denne kan observera dessa, när denne 
värderar hotets trovärdighet. Naturligtvis innebär detta att en rationell förhandlare 
med fullständig information inte skulle uttala ett hot som sedan inte är trovärdigt 
med hänsyn till uppfattningen bland de intressegrupper som finns inom landet. 
Men förhandlare har sällan, om någonsin, tillgång till fullständig information utan 
tvingas fatta sina beslut under begränsad rationalitet. De har oftast inte den tid till 
sitt förfogande som krävs för att fullständigt ta reda på den inrikes opinionen. En 
del av de styrande politikernas roll är dock just att leda nationen och dess 
invånare. När politikerna väl fattat ett beslut så har de möjligheter att övertyga 
allmänheten och olika intressegrupper. Trots det så är det inte orimligt att anta att 
de utspel, förslag eller hot som framförs i internationella, ekonomiska 
förhandlingar kan drabbas av bristande trovärdighet på grund av att den 
förhandlande statens egna, inrikes parter egentligen motsätter sig det till sådan 
grad att det blir nästan omöjligt att driva igenom. (ibid., s 100) 

Clark et al. sammanställer olika forskares resultat angående en 
förhandlares situation vid internationella förhandlingar med bl.a. följande 
observation. En förhandlare som har starka restriktioner i sitt handlingsutrymme 
kan faktiskt använda det till sin fördel vid förhandlingarna. Denne förhandlares 

 17



motpart vet ju att fortsatt köpslående inte kommer att leda till eftergifter eftersom 
förhandlaren inte har utrymme att ge eftergifter. (Clark et al., 2000, s 76) 

För USA:s del så observerar Clark et al., som tidigare nämnts, att deras 
förhandlare har avsevärt sämre resultat när de förhandlar med motparter som har 
en starkt begränsande intern institutionalisering, såsom EU med många potentiella 
vetoläggare, än vad de uppvisar i förhandlingar med exempelvis Japan, där ingen 
vetoläggare finns om en majoritet kontrollerar parlamentet. (ibid., s 81) 
 
 

4.4 Politiska särintressen 
 
När det gäller internationella ekonomiska förhandlingar så finns det, förutom de 
inblandade regeringarna, även en mängd grupper inom varje stat med intressen i 
resultaten av förhandlingarna. Dessa grupper kommer troligen att aktivt försöka 
driva igenom sina speciella intressen. De kommer alltså inte passivt att bara se på 
när för dem viktiga förhandlingar sker. Dessa grupper med särintressen påverkar 
alltså både resultaten av förhandlingar men även det sätt som dessa förhandlingar 
sker på. (Landau, 2000, s 14) 

Putnam beskriver logiken i förhandlares situation som en spelsituation 
med två nivåer. Den första nivån är gentemot de inhemska medborgarna och olika 
intressegrupper som alla försöker förmå politikerna, vilka även fungerar som 
förhandlare internationellt (om än indirekt), att ge dem olika fördelar. Politikerna 
söker då makt genom att skapa policypaket som tillgodoser så många önskemål 
som möjligt. På den internationella förhandlingsscenen försöker sedan politikerna 
skapa så mycket utrymme för sig själva att tillgodose sina inhemska 
intressegrupper, samtidigt som de försöker minimera den negativa påverkan andra 
nationers policy skulle få för det egna landet. (Putnam, 1988, s 432) 

Politiska särintressen diskuterades även något tidigare under anledningar 
till varför protektionistiska policy införs till att börja med. Det kommer även att 
manifestera sig denna typ av intressen i de olika fall som följer nedan. 
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5 Fall av handelskonflikt 
 
 
 
 
 
Som exempel på den här typen av handelskonflikter kommer jag att närmare 
undersöka ett antal handelsdispyter som USA har varit inblandat i under de 
senaste årtiondena. USA är den största ekonomiska aktörer i världen och är 
inblandat i många av de handelskonflikter som innebär störst effekter, både 
politiskt och ekonomiskt. Allt eftersom EU har blivit allt större ekonomiskt så har 
även EU dragits in i fler handelskonflikter. För att en konflikt av den här typen 
ska riskera att eskaleras till ett handelskrig så får inte asymmetrin mellan de 
inblandade parterna vara alltför stor (diskuteras noggrannare nedan). Därför har 
jag valt att som fall analysera ett antal handelsdispyter mellan just USA och EU. 

Jag använder framför allt Breuss analys, vilken främst är av ekonomisk 
karaktär, av fyra vad han kallar mini handelskrig där syftet med artikeln framför 
allt är att bedöma hur väl ekonomisk effektivitet uppnås med hjälp av WTO:s 
konfliktlösningsmekanism. De fyra handelskonflikterna som Breuss undersöker är 
hormonkötts-, banan-, FSC- samt stålkonflikten. Detta är några av de största, 
viktigaste och mest kända konflikterna mellan EU och USA under de senaste 
årtiondena. Josling följer sedan upp Bruess undersökning genom att analysera 
fallen mindre utifrån en ekonomisk effektivitet och mer utifrån dess politiska 
orsaker, konsekvenser och betydelse. Även andra vinklar på konflikterna 
redovisas och analyseras i samband med Breuss och Joslings. Jag kommer även 
att undersöka ett annat, ännu mer aktuellt, fall som inkluderar världens två 
flygplanstillverkare, en från USA och en från Europa och den konflikt som deras 
konkurrerande medfört mellan USA och EU. 

De fem fallen kommer att beskrivas på följande sätt. Först ges en kort 
beskrivning av vad konflikten rent bokstavligt handlar om och sedan en 
beskrivning av olika bakomliggande orsaker. Även de ekonomiska effekterna av 
konflikten samt det sätt som WTO har beslutat i konflikten diskuteras. 
 
 

5.1 Konflikten med det hormonbehandlade biffköttet 
 
Det första fallet handlar om hormonbehandlat biffkött som EU inte vill importera 
från USA från och med 1996. Det hade egentligen aldrig hävdats att det 
amerikanska köttet var farligt och både EU-kommissionen och flera enskilda 
regeringar ville, vid tidpunkten då konflikten startade, fortsätta importera biffkött 
från USA, men EU-parlamentet följde en populist linje och beslöt att inget 
biffkött skulle importeras från USA och har ända sedan dess blockerat en 
förhandlingslösning med USA. (Josling, 2004, s 342) 

1999 drog USA (och Kanada) ärendet inför WTO som samma år fällde ett 
avgörande i frågan. EU ändrar dock inte sin policy och från 2003 så finns ett EU-
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direktiv som förbjuder hormonbehandling av kött (Breuss, s282-83, 288). Det har 
gått så långt att de europeiska politikerna numera hellre accepterar de sanktioner 
som åläggs EU, eftersom importförbudet bryter mot WTO-avtalet, istället för de 
politiska kostnaderna av att ge efter för USA:s krav på återinförd biffimport från 
USA. (ibid., s 342) 

Att acceptera det hormonbehandlade köttet som man bekämpat så hårt och 
därmed ge upp sin policy om hälsofarliga produkter skulle inte vara populärt vare 
sig bland politiker eller bland medborgare. 

Innan fallet avgjordes så beräknade USA att den ekonomiska skadan för 
landet på grund av EU:s policy skulle vara 202 miljoner dollar per år, medan EU 
beräknade samma förlust till endast 53 miljoner dollar per år. Enligt Breuss så 
visar detta på svårigheten i att beräkna de ekonomiska skadorna i 
handelskonflikter. WTO beslutade för det första att EU bröt mot WTO-
reglementet och WTO försökte sedan beräkna hur biff-handeln mellan USA och 
EU skulle ha varit om EU inte haft sin policy. WTO kom fram till att det innebar 
117 miljoner dollar per år. Därefter tilläts USA införa sanktioner i form av 
handelshinder inom samma område, jordbruksprodukter, vars effekt för EU 
beräknas till den summa som WTO beslutat att EU:s policy skadar USA. Dock 
påpekar Breuss att både den som inför vedergällningspolicy (i detta fall USA) och 
dess motpart förlorar i välfärd på agerandet. Enligt Breuss beräkningar så förlorar 
EU något mer än USA men båda aktörerna ”skjuter sig själva i foten” med sin 
policy. (Breuss, 2004, s 288) 

Dock är det svårt att bedöma hur mycket känslan av säkerhet är värd för de 
europeiska konsumenterna. Att veta att köttet man äter är säkert kanske till och 
med är värt mer än den välfärdsförlust som européerna upplever på grund av både 
EU:s och USA:s protektionistiska policy. 

Just fallet med hormonbehandlat biffkött illustrerar enligt Barfield även en 
viktig skillnad mellan två olika principer om hur risker för samhället ska hanteras. 
EU anser att länder ska kunna förbjuda det som kan antas vara farligt nästan utan 
anledning, medan USA hävdar att det krävs starka vetenskapliga bevis på att 
något är farligt innan det kan förbjudas. WTO-regelverket var inte tillräckligt 
specifikt och det hela avgjordes av WTO:s legala system till USA:s fördel, även 
om EU alltså inte har gett upp sin tidigare policy trots domslutet. Ett problem med 
situationen är enligt Barfield att domstolen avgjorde WTO policy angående 
rättigheter och skyldigheter för medlemsländerna, vilket Barfield anser att även 
politikerna måste vara med och besluta om. (Barfield, 2002, s 133) 

Detta fall är en typisk manifestation av ett regelverk som används för att 
begränsa tillgången för utländska producenter till den interna marknaden. EU:s 
protektionistiska policy sker förmodligen med den goda viljan att skydda sina 
medborgare, men det bryter ändå mot WTO:s regler. Att de europeiska 
producenterna av biffkött gynnas är kanske enbart en praktisk bieffekt, men 
regelverket skulle även kunna vara ett svepskäl för att just gynna den europeiska 
industrin. Det politiska särintresset hos den europeiska köttindustrin är i detta fall 
naturligtvis starkare än konsumenternas eftersom de upplever både en nackdel 
(dyrare varor) och en fördel (säkrare hälsa) på grund av policyn. Konflikten hade 
förmodligen kunnat lösas i ett tidigare skede genom att hormonbehandlat kött 
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tydligt märks som sådant och sedan hade det varit upp till de europeiska 
konsumenterna att bestämma om det var acceptabelt eller inte. Eftersom de 
sanktioner USA tilldömts ligger inom samma sektor som konflikten och inte 
drabbar EU speciellt hårt, jämfört med effekterna av att ge upp sin policy, så är 
det inte troligt att EU ger upp sin position. EU försöker dessutom ständigt hitta 
bevis för att det hormonbehandlade köttet faktiskt är hälsofarligt och lyckas EU 
med det så blir dess policy genast laglig enligt WTO. Konflikten visar också hur 
WTO:s regler tillkommit som en kompromiss mellan olika principer. 
 
 

5.2 Konflikten med bananerna 
 
Det andra fallet handlar om EU och dess bananimport och började 1993. 
Konflikten härstammar ända från skapandet av den interna europeiska marknaden. 
Vissa europeiska länder, främst de med bananproducerande tidigare kolonier, ville 
att EU skulle hålla uppe priserna på bananer inom EU och ge dessa tidigare 
kolonier fördelaktig tillgång till den europeiska markanden, medan övriga länder 
ville importera billigare bananer från Syd- och Centralamerika. När den 
gemensamma interna europeiska marknaden skulle skapas var ett system 
nödvändigt och av någon anledning så slutade förhandlingarna med att det blev 
det system som gynnade de tidigare kolonierna som kom att gälla inom hela EU. 
Detta ledde från och med 1996 till ett flertal anmälningar till GATT och WTO och 
slutligen tvingades EU till en kompromiss. Ett undantag tvingades EU dock till 
redan under förhandlingsprocessen, och det var ett undantag för Chiquita. Det 
företaget hade nämligen satsat på att EU skulle anta en annan policy. (Josling, 
2004, s 342) 

De sanktioner som WTO tillät USA att införa mot EU efter att skadan för 
USA beräknats (191 miljoner dollar per år) var något ovanliga eftersom USA 
tilläts inrikta sina sanktioner även inom andra sektorer än jordbruksprodukter 
(vilket bananer tillhör). Därför blev stora, europeiska företag i helt andra 
industrier lidande. USA sa initialt att de varor som alltså blev kraftigt beskattade 
skulle bytas ut var sjätte månad men så skedde aldrig. De varor som valdes ut av 
USA valdes med tanke på vissa europeiska företag som dominerade sina 
marknader och var beroende av exporten till USA. Dessa företag pressade då 
genast EU till att lösa konflikten. Dessutom tilläts Ecuador införa sanktioner mot 
EU, men landet valde att inte göra det (se mer nedan om ekonomiskt svaga staters 
möjligheter gentemot starka såsom EU). (Breuss, 2004, s 291) 

I fallet med bananerna så hävdade EU att USA:s förlust med avseende på 
EU:s bananimportpolicy faktiskt är noll, eftersom det inte sker någon handel 
mellan EU och USA i bananer. USA hävdade dock att summor mellan 327 och 
620 miljoner dollar per år, beroende på hur förlusterna skulle beräknas. WTO:s 
egna beräkningar slutade med att USA tilläts införa sanktioner för 191 miljoner 
dollar per år, men hur de kom fram till den summan är mycket ogenomskinligt, 
enligt Breuss. (ibid., s 293) 

Även denna konflikt medförde välfärdsförluster för både USA och EU. 
Båda områdena förlorade ungefär lika mycket och handeln mellan USA och EU 
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minskade relativt mycket. Dock medförde konflikten att i princip alla andra 
områden i hela världen tjänade något i termer av välfärd på konflikten. (ibid., s 
296) 

Det finns enligt Breuss ett antal skäl till att EU till slut ändrade sin policy 
2003. För det första närmade sig förhandlingarna i Doha-rundan där EU har 
speciella intressen i form av sin jordbrukspolitik som är viktigare än bananerna. 
För det andra är det viktigt för EU att faktiskt följa WTO:s domslut så att de visas 
att de har verkan även på ekonomiskt starkt parter såsom EU och slutligen så hade 
USA lovat att sanktionerna bara var tillfälliga till EU:s policy ändrades. (ibid., s 
296-97) 

Detta fall visar tydligt hur USA har påverkats av starka, inhemska företag 
att initiera en anmälan till WTO. Den egentliga skadan för de amerikanska 
konsumenterna av EU:s policy är ju nära noll. Ännu tydligare är det hur USA:s 
precisa införande av importtullar, som i praktiken skadade ett fåtal, stora företag i 
olika stora EU-länder, ledde till ett starkt politiskt tryck på EU att överge sin 
policy. Det lyckades på ett sätt som en annan, mer generell vedergällning, från 
USA:s sida kanske inte hade kunnat. Fallet visar tyvärr också att det är tvunget att 
en ekonomisk aktör som USA, vilket egentligen inte påverkas av EU:s policy, 
blandar sig i för att någonting ska hända. Ecuadors agerande är fullt förklarligt 
och får exemplifiera hur WTO:s konfliktlösningsmekanism är anpassad för de 
stora ekonomiska aktörerna. 
 
 

5.3 Konflikten med FSC 
 
FSC står för “Foreign Sales Corporations” och är namnet på en särskild 
skattelagstiftning för amerikanska exportföretag som funnits sedan 1984 då den 
tidigare varianten underkändes 1981 av GATT. Den innebär skatteundantag för 
denna typ av företag motsvarande stora summor och 1997 anmälde EU FSC-
systemet och hävdade att det är statlig subvention av de amerikanska företag som 
omfattas av lagstiftningen. (Breuss, 2004, s 297) 

Detta tredje fall kommer i grunden av att USA inte införde ett system med 
mervärdesskatt som EU gjorde. Det gjorde att USA behövde ett system för att 
kontra den fördel som exportföretag i EU fick och skapade därmed FSC-systemet. 
Många stora, multinationella företag var inte sena att utnyttja skillnaderna mellan 
de stora ekonomierna. De styrande både i USA och i EU gjorde inget åt 
skillnaderna eftersom de stora multinationella företagen var så nöjda med 
arrangemanget att ingen ville (vågade) ge sig på systemet. Men sedan fanns det en 
handelskommissionär i EU, som snart skulle avgå, som valde att ta strid om det 
amerikanska systemet. Det var en ypperlig chans ansåg denne, enligt Josling, att 
ge tillbaka mot USA för de europeiska nederlagen i konflikterna om 
hormonbiffköttet och bananerna. Det hela ledde till att EU nu har tillgång till en 
mängd ekonomiska sanktionsmöjligheter för framtida återgäldning när EU 
utmanas. Därmed har EU nu möjlighet att tvinga kongressen i USA till en 
förändring av dess skattesystem. Enligt Josling är det mycket möjligt att resultatet 
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blir helt i överensstämmelse med WTO-avtalet men istället väldigt dålig 
skattepolitik för USA. (Josling, 2004, s 342-43) 

Även i detta fall så anser Barfield att konflikten kommer av att EU och 
USA anammar olika policy, i detta fall i fråga av beskattning. USA använder en 
beskattning där amerikaner och amerikanska företag skattar i USA för allt de 
tjänat, oavsett i vilket land de gjorde det. EU använder motsatt princip, där alla 
länder beskattar inom sitt land, men inte på det förtjänst som skapats i andra 
länder (Barfield, 2002, s 133). 

Detta fall inkluderar summor som vida överstiger de som finns i de övriga 
handelskonflikterna. WTO:s bedömning är skadorna för EU motsvarar att EU 
tillåts införa sanktioner motsvarande drygt 4 miljarder dollar per år. Det motsvarar 
ungefär 2,4 % av EU:s totala import varje år från USA. EU valde dock att inte 
genast införa de maximala sanktionerna eftersom EU inte ville bestraffa USA utan 
ge incitament att förändra det amerikanska skattesystemet. Eftersom summorna 
som är involverade i detta fall är så stora så genererar konflikten också större 
välfärdseffekter för de inblandade länderna än övriga fall. Breuss karaktäriserar 
därför inte detta som en mini-handelskonflikt (under förutsättning att EU utnyttjar 
sina sanktionsmöjligheter). Välfärden inom EU skulle, om konflikten blir 
fullskalig, förbättras i och med konflikten på den amerikanska välfärdens 
bekostnad. Handelsvillkoren skulle då också förbättras för EU:s del gentemot 
USA. Den försämrade välfärden i USA kommer av att den exportfördel som de 
amerikanska företagen får av FSC-systemet nämligen överstigs av den 
exportnackdel som EU:s sanktioner skulle medföra för de amerikanska företagen. 
(Breuss, 2004, s 298, 301) 

En komplicerad konflikt där USA har en form av subventioner, men 
multinationella företag kan ju annars utnyttja just olika skatteprinciper mellan 
länder. I detta fall beräknades de summor som EU tillåts att vedergälla till så höga 
summor att EU tvekar att använda dem och USA knappast kan ta strid för sin 
skatteprincip. Välfärdsförlusten blir helt enkelt för hög. Återigen är det alltså den 
privata sektorn som i grunden ligger bakom en stor, principiellt viktigt 
handelskonflikt mellan USA och EU. 
 
 

5.4 Konflikten med stålet 
 
Det fjärde fallet handlar om stål. USA införde 2002 en markant höjning av sina 
importtullar för stål. Detta ledde till att EU blev den enda stora marknaden som 
fanns kvar för stålprodukterna och därmed riskerade EU att flöda över av stål. 
Följaktligen så höjde även EU sina tullar för att inte riskera det, samtidigt som 
USA anmäldes till WTO av EU och en mängd andra länder, däribland Kina, 
Korea och Japan. USA anmälde i sin tur EU för deras skyddshandlingar. USA:s 
policy bedömdes av WTO som ogiltig och EU hotade med sanktioner till ett värde 
av ungefär 2,3 miljard dollar per år, betydligt mer än i fallen med det 
hormonbehandlade biffköttet och bananerna. Dessutom var EU berett att sikta in 
sig på produkter som exporteras från stater som var viktiga för President Bush 
återvalskampanj, såsom Florida och Wisconsin. USA valde därför att slopa sina 
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skyddstullar långt tidigare än planerat. WTO hann därmed aldrig förkunna något 
beslut i frågan. Rapporter hade samtidigt visat att den amerikanska stålindustrin 
hunnit återhämta sig under den till som tullarna funnits (drygt ett och ett halvt år). 
I USA fanns även starka intressen mot tullarna från de industrier i USA som var 
beroende av att importera stål. Det särintresset anförde att tullarna kostade denna 
industri arbetstillfällen, på samma sätt som det särintresse som initierade det 
politiska trycket för ståltullar hävdade att arbetstillfällen hotades om de inte 
infördes. (Breuss, 2004, s 302-04) 

Precis som de övriga fallen så har det en lång historia. Här handlar 
konflikten, enligt Josling, inte egentligen om handeln mellan USA och EU, utan 
om deras skilda behandling av hotet från asiatiskt stål. Den europeiska 
stålindustrin låg före den amerikanska i sin omstrukturering till mindre, mer 
specialiserade stålverk, medan den amerikanska stålindustrin tyngdes av höga 
arbetskraftskostnader (inklusive omfattande pensionsåtaganden) samt en 
ovillighet från statens sida att tvinga fram anpassning till den ökande 
konkurrensen. USA införde därför skyddsåtgärder (som i och för sig var tillåtna 
enligt WTO-avtalet) eftersom det var valtider och den sittande administrationen 
behövde röster i stålproducerande stater. Utländska företag uppskattade 
naturligtvis inte USA policy och EU svarade med en anmälan till WTO, enligt 
Josling, mest utav frustration. (Josling, 2004, s 343) 

Det var framför allt i två stålproducerande nyckelstater, Ohio och 
Pennsylvania, som president Bush behövde röster under 2002. Ståltullarna kan 
därför ses som ett (lyckat) politiskt utspel för att säkra fortsatt styre för en 
politiker. Policyn gjorde dock inget direkt för att hantera de grundläggande 
problemen, med för låga investeringar och för lite konkurrens, inom den 
amerikanska stålindustrin. För dem som befann sig inom dessa industrier så 
tycktes dock policyn vara hjälpsam. Read hävdar att det främsta syftet med 
policyn egentligen var att säkra republikansk seger i viktiga delstater. (Read, 
2005, s 1126, 1134) 

Den i detta fall hypotetiska skadan, eftersom fallet löstes innan 
motsanktioner infördes, beräknas av Breuss medföra välfärdsförluster för både 
USA och EU. Dessutom skulle Kina, Korea och Japan drabbas. Mängden handel 
mellan USA och EU skulle sjunka, precis som BNP. Dessutom skulle stålexporten 
från alla andra länder skifta från USA till EU. (Breuss, 2004, s 305-06) 

Här är det globaliseringen som slagit till mot en ineffektiv industri i USA. 
Att skydda arbetstillfällen gav politiska möjligheter för de styrande i USA. Det 
mest organiserade särintresset lyckades få sin vilja igenom på övriga industriers 
bekostnad. När trycket från utlandet ökade, den hotade industrin hade börjat 
återhämta sig och andra industrier i USA, som behövde importera stål, förlorade 
arbetstillfällen så drogs policyn tillbaka. Då hade de som faktiskt tog större skada 
av policyn än vad de tidigare gynnades hunnit organisera sig och lyckades få 
politikerna att agera mer utifrån landets bästa. Politikerna anpassade alltså sin 
politik vid de olika tillfällena för att tillmötesgå det intresse som mest gynnar 
deras politiska karriär. USA utnyttjade i detta fall även det faktum att WTO inte 
kompenserar stater för den skada de tagit innan WTO beslutat i ett ärende, utan 
endast framtida förluster. USA fick både äta kakan och ha den kvar. 
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5.5 Konflikten med flygplanen 
 
Ytterligare en handelskonflikt, som ännu inte är avklarad, handlar om de stora 
europeiska och amerikanska flygbolagen. EU ger Airbus direkta ”statliga” 
subventioner medan USA ger Boeing mer indirekta fördelar, framför allt 
omfattande (generösa) militär- och rymdkontrakt. Konflikten handlar om vilket 
bolag som egentligen får mest fördelar och därmed gynnas mest 
konkurrensmässigt (Bergsten, 2001, s17). 

När Airbus grundades 1974 fick det enorma subventioner av EU som 
argumenterade utifrån att det var en ny industri och att amerikanska bolag hade 
monopol på marknaden. Konflikten blossade sedan upp under nittiotalet eftersom 
Airbus startat ett projekt med ett nytt stort flygplan, A-380, som utmanar Boeings 
stora flygplansmodell 747, vilken dominerat den här marknaden de senaste 30 
åren. Just det flygplanet har vissa år stått för 30 % av Boeings vinst, så 
sannolikheten att USA ska vedergälla EU i detta fall är överhängande. Dock finns 
det inga tillgängliga data för hur stora subventioner vare sig EU eller USA ger sin 
respektive flygplansindustri. (Pavcnik, 2002, s 738) 

De resultat som ges av ekonomisk teori när det gäller vad som händer med 
konkurrensen när subventioner införs på den här typen av marknad, vilken 
kännetecknas som oligopol (konkurrens mellan ett fåtal företag), skiljer på om 
företagen konkurrerar med kvantiteter eller priser. Om företag konkurrerar med 
priser, som i detta fall, gör subventioner att konkurrensen faktiskt förstärks istället 
för att reduceras. Pavcnik visar även statistik över hur konkurrensen inom 
flygplansindustrin har förändrats de senaste trettio åren. Det visar sig att den ökat 
markant och det gäller även efter de senaste europeiska subventionerna. Det kan 
också avläsas av att de amerikanska bolagen hävdade just ökad europeisk 
konkurrenskraft när de klagade att EU brutit WTO:s regler. USA har ofta hotat 
med vedergällning i frågan, men enligt Pavcnik inte vågat eftersom det kunde 
riskera hela tillgången till den europeiska marknaden. (ibid., s 738-40) 

Koopmann fruktar att detta fall, tillsammans med några andra liknande 
fall, kan leda till en spiral av vedergällning från båda sidor där alla inblandade 
förmodligen förlorar på det hela. (Koopmann, 2004, s 59) 

Ingen sida vill riskera att den andra sidans flygplansindustri konkurrerar ut 
den egna och således så ger de fördelar till sin egen producent. Men om det 
stämmer att dessa båda bolag konkurrerar med priser så innebär det bara att 
konkurrensen intensifieras ju större subventioner som delas ut. 
 
 

5.6 Fallens betydelse för WTO:s 
konfliktlösningsmekanism 
 
Sättet som konflikter löses fungerar bara när stora ekonomiska aktörer är 
inblandade. Det är bara de som har tillräckligt stora och viktiga marknader för att 
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påverka motpartens ekonomi. När endast de stora aktörerna (exempelvis USA och 
EU) kan vinna den här typen av handelskrig så har mindre, fattigare nationer 
(exempelvis LDS-stater) ingen större hjälp av WTO:s regler med medföljande 
sanktionsmekanismer. Systemet med att tillåta vedergällande sanktioner av typen 
importtullar kan, och gör oftast enligt både teori och empiri, leda till handelskrig 
om ingen sida viker sig. Handelskrig kan sedan följaktligen av stora ekonomiska 
aktörer. Mindre ekonomiskt starka stater är därför diskriminerade på två sätt vad 
gäller WTO:s konfliktlösningsmekanism. För det första har de mindre legala 
resurser att faktiskt driva processer till WTO. Och för det andra, om de trots allt 
får tillåtelse att inleda vedergällande sanktioner, så väljer de att inte utnyttja 
möjligheten. Antingen så fruktar de att förlora handelskriget eller så riskerar de att 
förlora nödvändig assistans inom olika ekonomiska områden från motparten. 
Dessutom så innebär ju en ökad protektionism (som de vedergällande 
sanktionerna innebär) även skada för den egna nationen, vilket egentligen är en 
dålig policy. Eftersom motsanktionerna innebär en kostnad för samhället så kan 
fattigare WTO-medlemmar av budgetskäl ofta inte en fundera på möjligheten. 
(Breuss, 2004, s 307-08) 

Breuss påpekar även ytterligare en viktig miss som finns i WTO:s 
konfliktlösningsmekanism och det är avsaknaden av kontroller. Det finns ingen 
som kontrollerar att den som ges tillåtelse att vedergälla med hjälp av egna 
sanktioner begränsar sina sanktioner till den summa som WTO har fastslagit. 
(ibid., s 289) 

Ännu ett stort problem är att vid riktigt stora konflikter (som FSC-fallet) 
medför WTO:s sätt att lösa problem, vilket innebär tillåta vedergällande 
sanktioner, stora effekter för de inblandade aktörernas ekonomier. De ekonomiska 
följderna av WTO:s domslut är svåra att överblicka och Breuss anser därför att 
metoden kan ses som oansvarig. Välfärd, allokering, effektivitet, arbetsmarknad 
samt olika sektorers konkurrenskraft i alla inblandade ekonomier påverkas på sätt 
som inte alltid kan beräknas i förväg. Dessutom tar WTO:s ekonomiska, statiska 
beräkningar inte hänsyn till att olika ekonomiska agenter förmodligen kommer att 
förändra sitt beteende på grund av WTO:s beslut och förändringar i de inblandade 
parternas handelspolicy. (ibid., s 301) 

De diskuterade fallen har även visat att de företag som drabbas av 
motsanktionerna oftast är mindre företag som verkar i helt, för konflikten, 
ovidkommande sektorer. Dessa företag har ingen inblandning i den ursprungliga 
konflikten men drabbas ändå. Om det är mindre företag eller sektorer har de oftast 
inte heller tillräckliga politiska möjligheter att korrigera detta. Det vore därför 
bättre om kompensationen betalades med allmänna medel istället för godtyckligt 
utvalda företag och industrisektorer. (ibid., s 308-09) 

De olika fallen har, enligt Breuss, även visat att det är nästan omöjligt för 
WTO:s konflikthanteringsorgan att korrekt beräkna de ekonomiska effekterna i 
den här typen av regelstridiga policy. Beräkningarna utgår alltid från att en 
jämförelse görs mellan den situation som en policy medför och hur situationen 
skulle ha sett ut om alla policy varit giltiga enligt WTO. Det innebär att nästan 
alla parametrar måste uppskattas och även små förändringar i parametrarna kan 
(och gör ofta) ge upphov till stora förändringar i de belopp av sanktioner som 
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tillåts i WTO:s beslut. Därför anser Breuss att skiljedomarna även borde 
genomföra en känslighetsanalys när de beslutar om ett belopp. Dessutom är en 
större genomskinlighet att önska i hur besluten beräknas. Breuss anser att fallet 
med hormonbehandlat kött var ett bra exempel på ett transparant beslut medan 
fallet med bananerna var katastrofalt. Konceptet av likvärdighet av beloppen som 
finns i besluten ska enligt Breuss baseras mer på rättvisa än på ekonomisk 
noggrannhet, vilket gör att just genomskinligheten är viktig. Att den drabbade 
parten får resa motsvarande handelshinder leder inte (utom på grund av en ren 
händelse) till att motsvarande välfärdsförändring uppnås. (ibid., s 306-07) 

Konfliktslösningssystemet ser dessutom endast på framtiden. Den effekt 
som en regelstridig policy redan haft på olika marknader tas inte hänsyn till av 
WTO. Den som tillåts vedergälla med sanktioner får bara göra det från och med 
WTO:s beslut om den regelstridiga policyn fortsätter. Den skada som redan är 
skedd ges alltså aldrig någon kompensation för från WTO. När en stat tilldöms att 
få införa vedergällande sanktioner så är det dessutom dess industri som är 
importkonkurrerande som gynnas. Den exportindustri som faktiskt är den industri 
som skadas av den andra statens regelstridiga policy får ingen hjälp på grund av 
WTO:s beslut. (ibid., s 307) 

Sammanfattningsvis är vedergällande sanktioner i form av importtullar en 
mycket dåligt policy för det drabbade landet. För det första så försämras den egna 
välfärden genom införandet av en protektionistisk policy och för det andra så 
genererar importtullarna ingen signifikant ökad inkomst som skulle kunna 
distribueras till de företag som skadas av motpartens regelstridiga policy. (ibid., s 
309) 

Breuss avslutar med att ge ett förslag till förbättring av WTO:s 
konfliktlösningsmetod, samt att redovisa förslag från två andra håll. Breuss eget 
förslag är att istället för ett tillåta en stat att introducera vedergällande sanktioner 
till den summa WTO beslutat så kompenseras staten med samma summa med en 
simpel transferering från den regelbrytande staten till den drabbade. Det skulle 
vara betydligt effektivare och enklare samt att staten därefter kan omdistribuera 
pengarna till de företag som drabbas. Detta förslag skulle kunna vara en rimlig 
tolkning av den paragraf i WTO:s regelverk som behandlar hur ersättning för 
skada ska utdömas, hävdar Breuss. Det är nämligen inte uttryckligt att just 
importtullar ska användas. Tyvärr är det enligt det nuvarande WTO-avtalet inte 
tillåtet för en stat att inskränka en annan stats autonomi, vilket gör att detta enkla 
kompensationssystem förmodligen inte är tillåtet. En annan variant som Breuss 
hämtar från Anderson (2002) är att istället för vedergällande sanktioner från den 
drabbade så tilldöms den felande staten att sänka andra handelshinder för den av 
WTO beslutade summan. Detta skulle gynna både de inblandade staternas välfärd, 
samt att välfärden i övriga länder skulle förbättras. Resultatet av handelskonflikter 
skulle helt enkelt bli ökad liberalisering av handeln. Dock hävdar Breuss att ett 
sådant system skulle vara förvillande för de förhandlingarna i de egentliga, 
multilaterala handelsrundorna. Slutligen har Mexico föreslagit att det skulle vara 
tillåtet att handla med de vedergällande sanktionsmöjligheter en stat tilldömts. 
Breuss hänvisar till en analys av Bagwell et al som visar att resultatet av att tillåta 
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handel med sanktionsrättigheter kraftigt påverkas av vilken auktionstyp som 
används. (ibid., s 309-10) 

Josling utvecklar Breuss ekonomiska analys med de politiska och legala 
konsekvenserna av systemet. För det första påpekar Josling att det inte 
nödvändigtvis är WTO:s avsikt att systemet främst ska innebära ekonomisk 
effektivitet. Konfliktlösningssystemet är, enligt Josling, inte bara till för att 
medlemmarna ska följa reglerna utan det har även en funktion att bevara de 
politiska fördelar som tidigare förhandlats fram. (Josling, 2004, s 337) 

Josling hävdar att systemet fyller tre viktiga funktioner. Den första handlar 
om att klargöra och tolka det som förhandlats fram i WTO-avtalet. Det ska 
därigenom förhindra missbruk och bevara balansen mellan rättigheter och 
skyldigheter som den politiska processen förhandlat fram. Detta leder till minskad 
osäkerhet vilket även är ekonomiskt effektivt. Den andra funktionen handlar just 
om missbruket av regelverket. Det är inte alltid regelverket i sig är effektivt och 
att förhindra att det bryts är då egentligen ineffektivt. Den tredje funktionen 
handlar om att behålla den politiska jämvikten. Vissa fall som inte egentligen 
bryter mot regelverket kan riskera framtida förhandlingar eller inkräkta på andra 
länders handelsmöjligheter. Det är inte heller då enbart den ekonomiska 
effektiviteten som är avgörande för WTO:s beslut. (ibid., s 339-40) 
 
 

5.7 Sammanfattning – Konflikterna 
 
Den här typen av konflikter uppkommer alltid numera eftersom den ena parten 
uppfattar den andre partens agerande som otillåtet enligt WTO:s regler. 
Naturligtvis måste agerandet även skada motpartens ekonomi för annars bryr de 
sig inte om att dra igång en hel WTO-anmälning och dessutom är det tveksamt om 
beteendet bryter mot WTO:s regelverk om inte motparten förlorar något på det. 
Det är dessutom endast de största ekonomierna i världen som i praktiken har 
möjlighet att utnyttja WTO:s konfliktlösningsmekanism. Det beror på att den typ 
av kompensation som används inom WTO tillåter sanktioner av den eller de 
drabbade staterna till ett motsvarande värde som de tar skada. För mindre 
ekonomier är det inte realistiskt att införa den typen av omfattande sanktioner mot 
en större ekonomi av flera anledningar. De har inte ekonomisk tyngd att utföra 
dem och de vill inte riskera den assistans de får inom andra områden. 

Det är också ofta som handelskonflikterna mynnar ur principiella 
skillnader i de olika inblandade länderna. WTO:s regelverk kan inte samtidigt 
anse att båda uttrycken för principerna är rätt, vilket leder till att WTO i grunden 
måste ta ställning till vilken princip som ska gälla. 

De olika fallen visar också alla en tydlig koppling till intressen hos stora, 
viktiga företag som lyckats påverka sin regering till att hjälpa dem med 
konkurrensfördelar. Förmågan att organisera ett visst intresse politiskt har tydligt 
större inverkan på staters handelspolitik än hur denna politik faktiskt drabbar 
statens ekonomi som helhet. Det är politiskt mer effektivt att tillmötesgå dem som 
har starka och klara intressen angående en viss handelspolicy än att se till 
nationens välfärdsmässigt bästa. Det är också betydligt mer troligt att 
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organiserade industrier som tar skada av sin regerings handelspolicy kan få den att 
omvärdera den än att den stora massan av konsumenter som tar skada lyckas med 
det. Oftast upplever de inte den skada de tar som tillräcklig för att engagera sig 
och agera eftersom en enskild konsuments skada av till och med stora 
handelskonflikter som dessa inte är så märkbar. 
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6 Slutsatser 
 
 
 
 
 
Jag vill börja med att än en gång inskärpa hur ineffektiva alla typer av 
protektionism egentligen är ur en välfärdssynpunkt. Välfärden i stort inom ett land 
ökar om landet sänker sina handelshinder, oavsett hur andra länder väljer att göra 
med sina handelshinder. Dock kan påverkan från utlandet kräva anpassningar för 
den egna ekonomin, då den kanske inte längre är konkurrenskraftig i sitt 
nuvarande format. Det skulle dock även kunna hända inom den egna marknaden 
när det gäller så stora marknader som USA eller EU, och i det fallet skulle ju inte 
de ekonomiernas styrande få för sig att bekämpa de mer effektiva företagen. Om 
de styrande i världens olika länder endast vore intresserade av hela samhällets 
bästa (eller hela världens bästa för den delen) så skulle den här typen av konflikter 
förmodligen mer sällan uppkomma. Fast trots att en protektionistisk policy är 
ogynnsam för samhället i stort så gynnas ju dock samtidigt den industri som 
policyn är avsedd att hjälpa. Oavsett om en importkonkurrerande industri gynnas 
genom att handelshinder höjs för utländska producenter eller en 
exportkonkurrerande industri gynnas genom att den ges fördelar från de styrande 
så stärks den skyddade industrins konkurrensmöjligheter. Ofta innebär det även 
fler (eller åtminstone inte färre) arbetstillfällen inom den industrin och det är ofta 
viktigt för politiker som vill bli omvalda. Alla de konsumenter som i slutänden 
förlorar märker inte det lika tydligt som de som arbetar eller investerar inom den, 
av utländsk konkurrens, hotade industrin. Därför försöker de inte påverka de 
ansvariga politikerna till att inte den för dem skadliga policyn lika mycket som 
särintresset försöker påverka dem att införa policyn. Då är det bättre för de 
inblandade politikerna att göra som särintresset vill och tjäna politiska poäng på 
det. Dessutom tror jag att inte alla, varken politiker eller konsumenter, förstår 
riktigt hur den ekonomiska incidensen från handelshinder slår i samhället. 
Politiker kan förmodligen till och med vända retoriken i vissa fall till att 
införandet av en protektionistisk policy med handelshinder kan gynna samhället 
och medborgarna. 

Både handelskonflikter och de förhandlingar som förs under konfliktens 
gång är starkt begränsade av det omfattande regelverk som WTO innebär. En av 
WTO:s viktigaste funktioner är just de multilaterala förhandlingar som med jämna 
mellanrum förs och där gemensamma regler för alla medlemsstater förhandlas 
fram. Detta gör att förhandlarna i en handelskonflikt inte kan använda alla 
tänkbara lösningar, eftersom många av dem skulle kunna inkräkta på det område 
som de multilaterala förhandlingarna är till för. Dessutom är det många möjliga 
lösningar, som kanske är acceptabla för de inblandade parterna, vilka inte är 
tillåtna enligt WTO. Den starka juridiska positionen som WTO innehar i 
lösningen av handelskonflikter gör också att vikten av noggranna förhandlingar 
mellan parterna minskar. Det är ofta effektivare att låta WTO avgöra en tvist än 
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att försöka nå en kompromiss. Den här typen av konflikter härstammar ju ofta från 
ett anammande av olika grundläggande principer och synsätt, vilka inte gärna 
kompromissas bort vid en förhandling. Däri ligger även ett stort problem med det 
sätt WTO löser konflikter på. Organisationens regelverk försöker vara generellt 
och gällandes för alla medlemsländer. Men samtidigt är dess delar ofta resultatet 
av en kompromiss och när mäktiga handelsaktörer står för olika principiella sätt 
att hantera en handelsfråga så kommer WTO vid ett avgörande i en 
handelskonflikt att inkräkta på någondera statens suveränitet. Det borde vara en 
uppgift för den politiska processen inom WTO. Konfliktlösningsmekanismen 
räcker helt enkelt inte till för att lösa principiella tvister mellan stora ekonomiska 
aktörer som USA och EU. 

Det sätt som WTO för närvarande använder för att lösa handelskonflikter 
bidrar till olika snedvridningar av ekonomin. Metoden som används är oftast att 
den drabbade staten får tillåtelse att införa importtullar på varor från den, enligt 
WTO, felande staten till ett värde motsvarande den skada som WTO anser att 
staten har lidit. Detta innebär ett införande av protektionistisk policy för att straffa 
annan protektionistisk policy och leder alltså, om ingen ändrar sitt beteende efter 
domslutet, till en mindre liberal världshandelssituation. Det tycks som att inte bara 
de inblandade staterna, utan även WTO, ”skjuter sig självt i foten” med sin 
respektive policy. Dessutom slår de olika policy mot fel företag och 
industrisektorer. Den ursprungliga, felande policyn är ju oftast avsedd att gynna 
importkonkurrerande industrier. Här märks det att WTO inte bara ser till 
effektiviteten i en konfliktlösning utan även hur den skulle påverka den delikata, 
multilaterala förhandlingsprocessen inom WTO. 

De varor (och därmed företag) som drabbas av de vedergällande 
sanktionerna behöver inte ens alltid vara involverade i samma sektor som själva 
konflikten, utan kan ibland väljas utifrån vilket som ger störst möjlighet att 
påverka motpartens politikers inställning i konflikten. Det gör att förhandlarna får 
ett starkt tryck på sig att lösa konflikten genom att ge efter från deras egna företag, 
vilka inte ens var inblandade från början, och det kanske är hela poängen med 
systemet från början. Det politiska tryck från en viss industri som skapade 
incitament för politikerna att införa protektionistisk policy uppvägs då av ett 
politiskt tryck från andra industrier som ger incitament att ta bort policyn igen. 

Tyvärr medför det sätt som WTO löser konflikter på att endast stora 
ekonomiska aktörer klarar av att vinna en handelskonflikt. Ett mindre, fattigare 
land som drabbas av en policy i ett större, rikare land kan inte rimligen skapa 
vedergällande sanktioner som är tillräckligt skadliga för det felande landet för att 
det ska ändra sin policy. Trots att WTO kanske skulle döma till det mindre landets 
fördel så är det inte ens lönt för det landet att göra en anmälan. De fattigare 
länderna är dessutom ofta beroende av större, rikare länder för olika former av 
bidrag vilket naturligtvis gör det riskfyllt att införa sanktioner som är till för att 
skada den rikare staten. Dessutom är det ju kostsamt för samhället i ett land att 
införa protektionistisk politik, oavsett vilket land det gäller. För ett fattigare land 
är det då rimligen ännu mer betungande att införa den typen av sanktioner. Det 
gör att stater med en större, mer mäktig, ekonomi skulle kunna införa vilka policy 
de vill så länge inga andra stora, mäktiga ekonomier tar skada av dessa. Fattigare 
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länders hopp ligger i att de rikare, mäktigare staterna är dedikerade till att faktiskt 
följa de regler som de varit pådrivande för att skapa inom WTO. Ibland måste 
rikare länder (eller grupper av länder) kanske ge upp sin position när WTO 
beslutat emot den bara för att WTO ska ses som legitimt och bindande av andra 
länder. 

Förhandlarna är dessutom påverkade av företag i stor utsträckning. 
Organiserade särintressen för industrier som hotas på något sätt är viktiga för 
politikerna i inrikespolitiken och företagen får därmed inflytande även över 
politikernas internationella handelspolicy. Återigen så är även vedergällande 
sanktioner betydligt effektivare när de sätts in mot företag som är viktiga politiskt 
för motparten. Ju bättre och mer erfarna företagen blir på att hantera den här typen 
av internationella konflikter, ju mer kommer de förmodligen att pressa på för att 
deras respektive styrande ska agera för att på något sätt ge dem fördelar. Om 
WTO:s konfliktlösningssystem fortsätter att fokusera på den legala delen istället 
för den politiska så kan resursstarka företag kanske t.o.m. indirekt dominera vid 
processerna genom att understödja de egentliga förhandlarna. 

Vid förhandlingar i ekonomiska konflikter står alltså ofta mycket mer än 
konfliktens detaljer på spel. Multilaterala, starkt begränsande avtal, inhemsk 
politik, rättvisa och samhällens välfärd kan påverkas av förhandlingarna i ett 
enskilt fall. Den lockande, effektiva konfliktlösningen inom WTO:s 
konfliktavgörande kommer förhoppningsvis inte att leda till att noggranna, 
omfattande förhandlingar inte längre först används för att försöka nå en lösning. 
Det är ju trots allt politikernas uppgift att förändra och samtidigt upprätthålla den 
internationella handelsregimen. 
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