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Abstract 
 

 

 

 

 

During the summer of 2005 more than 80 million articles of clothing from China, were 

being held in European harbours. This was a consequence of a striking increase of 

imported textile and clothing articles from China since the turn of the year, which was 

the time when all quantitative restrictions were extincted on these products. To protect 

its own market, the EU therefore reintroduced import quotes in the beginning of the 

summer. China�s accession agreement to the WTO comprehends a number of unique 

provisional regulations which are exceptional for the country and in conjunction with 

clauses and exceptions within the GATT and WTO these regulations enabled new 

restrictions on the trade with textiles and clothings. However the new quotes were 

rapidly filled and ended in an immense �mountain� of clothes by the borders of the 

EU. But after a settlement between the EU and the Commission on the 14th of 

September in 2005, the clothes were once again brought into the market. 

 

Our purpose of this essay is to illustrate the complex problems of free trade and to 

investigate if it is possible to, on the one hand favour the domestic production of the 

EU and on the other hand promote the world trade, on the basis of the mentioned 

textile problem. We have chosen to use a method of jurisprudence and to delimit the 

essay to the trading relationship between China and the EU.  

 

We have come to the conclusion that the European textile and clothing producers 

should concentrate on new competition advantages. At the same time the EU has to 

reabolish the trade limitations against China, or else there will be a risk that China will 

be defeated. Protectionism leads to unnecessary costs for each party involved, while 

global free trade in the long run creates a competitive environment for the member 

states of the EU and better conditions for the developing countries, whereupon the 

EU�s and the WTO�s interest can act side by side. 



  

Sammanfattning 
 

 

 

 

 

Under sommaren 2005 hölls över 80 miljoner klädesplagg från Kina fast i europeiska 

hamnar till följd av en markant ökning av tekoimport från Kina sedan årsskiftet, då 

alla kvantitativa restriktioner på tekoområdet avskaffades. För att skydda den egna 

marknaden återinförde EU vissa importkvoter i början av sommaren. Kinas 

anslutningsavtal till WTO innehåller ett antal övergångsregler, som tillsammans med 

vissa klausuler och undantag i GATT, möjliggjorde för nya begränsningar av 

tekohandeln. De nya kvoterna fylldes emellertid snabbt och resulterade i klädberget 

vid EU:s gränser, vilket så småningom åter släpptes ut på marknaden.  

 

Vårt syfte är, att med utgångspunkt i textilkriget, belysa frihandelsproblematiken och 

undersöka om det är möjligt att å ena sidan gynna EU:s inhemska tekoproduktion och 

å andra sidan främja världshandeln. Vi har valt en rättsvetenskaplig metod och har 

avgränsat oss till handelsrelationen mellan Kina och EU. 

 

Vi har kommit fram till att EU:s tekoproducenter bör satsa på nya konkurrensfördelar. 

Samtidigt måste EU åter avskaffa handelsbegränsningarna gentemot Kina, eftersom 

landet annars riskerar att lida svåra nederlag. Protektionism medför kostnader för alla 

inblandade parter, medan global frihandel på sikt skapar en konkurrenskraftig miljö 

för EU:s medlemsstater och bättre villkor för u-länderna, varpå EU:s och WTO:s 

intressen kan verka sida vid sida.          

 

Nyckelord: Teko, frihandel, protektionism, Kina, WTO 
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Förteckning över använda förkortningar 
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STA The Short-Term Arrangement on Cotton Textiles 

TEKO Textil och konfektion 

TNC  Trade Negotiations Committee  

WTO World Trade Organization 
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1 Inledning 
 

 

Den 13 december år 2005 samlades handelsministrarna i the World Trade 

Organization�s1, WTO:s, 149 medlemsländer för en världskonferens i Hongkong och 

inför mötet rådde det stora motsättningar inom organisationen. Konflikten gällde 

framförallt EU:s, och USA:s enorma jordbrukssubventioner, vilka har kritiserats länge 

av de fattiga medlemsländerna. Under hösten har de båda stormakterna gått med på 

vissa minskningar av stöden, men buden ligger fortfarande långt ifrån de nivåer som 

andra länder kräver. Vidare vägrar EU att genomföra några förändringar gällande 

jordbrukssubventionerna förrän medelinkomstländerna i den så kallade G20-gruppen, 

med bland andra Indien, Kina och Brasilien, har svarat på EU:s krav på sänkta tullar 

på industrivaror och öppningar för tjänstehandel. Det rådde därmed stora spänningar 

dels mellan EU och övriga medlemsländer, dels inom unionen mellan å ena sidan 

starka protektionistiska krafter, främst Frankrike, och å andra sidan mer 

frihandelsvänliga som Sverige och Nederländerna.2 

 

Med denna inledning vill vi visa på aktualiteten i det ämne vi valt, nämligen 

frihandelsproblematiken. Vår utgångspunkt nedan ligger emellertid i textilkriget 

mellan Kina och EU tidigare i år. 

  

 

1.1 Bakgrund 
 

Mellan juli och september år 2005 hölls över 80 miljoner klädesplagg från Kina fast i 

europeiska hamnar. Detta berodde på en markant ökning av import av textil och 

konfektion, förkortat teko, från Kina sedan årsskiftet, på bekostnad av syd- och 
                                                
1 På svenska: Världshandelsorganisationen. 
2 http://sydsvenskan.se/varlden/article131621.ece 
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östeuropeiska EU-medlemsländers textilexport.3 Den 1 januari år 2005 avskaffades 

nämligen alla kvantitativa restriktioner på tekoområdet mellan medlemsländerna inom 

WTO. Sedan dess ska därmed de vanliga reglerna för internationell handel, inom 

ramen för WTO och the General Agreement on Tariffs and Trade4, GATT, tillämpas 

även på tekoprodukter.5 Men på grund av den enorma importökningen av textilvaror 

från Kina under våren återinförde EU vissa restriktioner i form av kvoter gentemot 

Kina den 1 juli år 2005, vilket gav upphov till vad som kom att kallas textilkriget. 

Kvoterna fylldes snabbt och resulterade i det omtalade klädberget vid EU:s gränser, 

varpå förhandlingar gällande textilimporten från Kina inleddes mellan EU-

kommissionen och Kina. Den 7 september år 2005 röstade EU slutligen ja till den 

uppgörelse som Kommissionen och Kina gemensamt förhandlat fram, varför kläderna 

nu åter har släppts ut på marknaden.6  

 

Konflikter inom textilindustrin är dock inget nytt fenomen, utan det har alltid varit ett 

av de mest omtvistade områdena inom internationell handel. Branschen har länge 

reglerats av avtal som möjliggjort för importländerna att införa kvantitativa 

begränsningar, under förutsättning att de kunnat påvisa kraftiga marknadsstörningar 

till följd av importökningen.7 Alla dessa avtal, som tidigare begränsat handeln med 

textiler och kläder, har alltså ersatts med reglerna inom WTO och GATT, där frihandel 

förespråkas. Även inom EU propagerar man för frihandel och fri rörlighet av varor 

utgör en av grundpelarna inom unionen. En konsekvens av en friare världshandel är 

emellertid ökad konkurrens och för att inte slå ut företag och industrier på den egna 

marknaden finns det fortfarande vissa skyddsåtgärder inom WTO och GATT, som ett 

land kan åberopa för att skydda den egna industrin från sönderfall. Dessutom består 

varje lands anslutningsavtal, förutom av en multilateral del, också av en bilateral del 

där övriga medlemsländer ges möjlighet att under ett antal år ytterligare begränsa nya 

medlemsländers handelsställning8. 

                                                
3 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=458432 
4 På svenska: Allmänna tull- och handelsavtalet. 
5 Cheong, C. & Hung Yee, C. Handbook on China�s WTO Accession and its impacts, s 92. 
6 http://www.city.se/TT/TT.asp?ID=18167&pId=101 
7 Cortés, J.C. GATT, WTO and the Regulation of International Trade in Textiles, s 49. 
8 Nell, P. China�s accession to the WTO: Challenges ahead, s 7-8. 
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Dessa möjligheter att, trots avskaffandet av alla kvantitativa restriktioner på 

tekoområdet, begränsa importen av textil- och konfektionsprodukter, fick oss att 

ifrågasätta i vilken utsträckning WTO egentligen lever som man lär och om de nya 

textilkvoterna på tekoprodukter från Kina till EU är förenliga med den globala 

frihandelsfilosofin. Med textilkriget föddes därmed tanken till denna uppsats.  

Klädberget fick stort utrymme i media men det preciserades aldrig vad som egentligen 

hade inträffat, varför vi kände en stark nyfikenhet att ta reda på det exakta 

händelseförloppet, samt vad den fria handeln i allmänhet, och med tekoprodukter i 

synnerhet, innebär i praktiken.       

  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i 2005 års textilkrig mellan EU och 

Kina belysa frihandelsproblematiken inom å ena sidan EU och å andra sidan WTO. Vi 

ämnar därmed utreda frihandelsparadoxen, det vill säga huruvida det är möjligt att dels 

verka för frihandel inom EU och gynna textilindustrin inom unionen, dels förespråka 

frihandel globalt inom WTO helt utan kvantitativa restriktioner och tullar. Vidare 

syftar uppsatsen till att beskriva rättsutvecklingen inom världshandeln med fokus på 

textilindustrin från andra världskriget till och med det senaste årets händelser. Vi avser 

att belysa ovanstående genom att besvara följande frågeställningar: 

 

! Vad innebär avskaffandet av alla kvantitativa restriktioner på tekoområdet i 

praktiken? 

 

! Vilka konsekvenser har de återinförda tekokvoterna medfört för EU respektive 

Kina? 

 

! Är de nyinförda textilkvoterna på tekoprodukter från Kina till EU förenliga 

med den globala frihandelsfilosofin inom WTO?  
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1.3 Metod och källkritik 
 

Vi har valt att huvudsakligen tillämpa en rättsvetenskaplig metod. Denna metodansats 

är traditionellt synonym med rättsdogmatiken och har då som enda uppgift att 

framställa gällande rätt. Vi har dock valt den rättsveteskapliga metoden utifrån 

Hellners bredare definition där även andra vetenskaper inkluderas, på grund av att vårt 

ämnesval innefattar flera olika rättsområden och därmed inte lämpar sig för en strikt 

rättsdogmatisk metod.9 Vidare har vi använt oss av förstahandskällor så långt detta har 

varit möjligt. 

 

I det inledande bakgrundsavsnittet har vi mestadels använt oss av juridisk doktrin. 

Dessa böcker anses framförallt ha en pedagogisk betydelse, men de utgör även en 

självständig rättskälla10. Juridisk doktrin som rättskälla anses visserligen inte ha lika 

hög dignitet som lag, förarbeten och rättspraxis11, men eftersom detta avsnitt endast 

utgör en historisk tillbakablick anser vi det vara en högst tillförlitlig källa. Även i 

nästkommande avsnitt, som behandlar dagens reglering av textilindustrin, utgör 

doktrinen, i form av litteratur och juridiska avhandlingar, den huvudsakliga 

informationskällan. Här hade vi visserligen kunnat studera aktuella lagar och 

förordningar direkt, som i en hierarkisk rättskällelära anses vara de förnämsta 

rättskällorna12. Vi valde emellertid den enklare, men tillräckliga, vägen via doktrinen, 

eftersom vi anser att detta ger en bättre helhetsbild. 

 

Därefter har vi gjort en deskriptiv studie av händelseförloppet sedan avskaffandet av 

alla kvantitativa restriktioner på tekoområdet vid årsskiftet 2004/2005. Textilkriget 

mellan Kina och EU har utspelat sig det senaste året och det finns därför ännu inga 

utgivna böcker på området, varför vi här har tvingats använda flera mindre 

konventionella källor så som tidningsartiklar och pressmeddelanden. Vi är medvetna 

om att vissa av dessa källor kan återspegla subjektiva intressen, men vi har försökt att 

                                                
9 Hellner, J. Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s 23 ff. 
10 Lehrberg, B. Praktisk juridisk metod, s 105 ff. 
11 Ibid. 
12 Hellner, J. Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt, s 25. 



 8 

inta ett kritiskt förhållningssätt till materialet. Vi har i möjligaste mån använt oss av de 

mest erkända tidningarna och ändå har vi försökt att vara vaksamma på eventuella 

ställningstaganden. Förutom tidningsartiklar och pressmeddelanden har vi också 

använt oss av material som härrör från Kommerskollegium i denna del av uppsatsen. 

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik och 

det är därmed en politiskt färgad institution. Denna myndighet är emellertid den källa 

som är mest uppdaterad gällande tekokriget och dess konsekvenser, varför vi ändå har 

valt att använda oss av Kommerskollegiets publikationer.  

 

Avsnitt fem, som behandlar frihandeln ur ett företags-, konsument- och u-

landsperspektiv, innehåller ett antal handelspolitiska resonemang. Vi anser dock dessa 

vara nödvändiga då vår uppsats berör ett handelspolitiskt problem mellan två 

handelsorganisationer; WTO och EU. Detta avsnitt kan därmed färgas av författarnas 

egna politiska åsikter, vilket vi emellertid anser vara i sin ordning då avsnittet är ett 

analysavsnitt.  

 

Vi hoppas att vi med denna medvetenhet har lyckats väga upp den annars bristande 

objektiviteten i vissa delar av uppsatsen. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Det finns framförallt tre typer av motsättningar gällande WTO:s arbete. Den första 

gäller motsättningar mellan i-länder och u-länder. Den andra motsättningen finns 

mellan i-länderna och de länder som hotar deras ekonomiska ställning. Den tredje 

motsättningen finns mellan de rika länderna, framförallt mellan världens två största 

handelsblock, EU och USA.13  

 

Vi har valt att fokusera på den andra motsättningen, det vill säga den mellan i-länder 

och de länder som hotar deras ekonomiska ställning. I denna typ av konflikter 

                                                
13 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 148. 
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använder i-länderna gärna handelshinder för att skydda sig, något som hotar WTO:s 

förhoppningar om en friare handel. Frihandelsproblematiken berör ett flertal 

produktområden inom WTO och det finns många mindre nationssammanslutningar 

vars intressen ofta krockar med WTO:s grundläggande filosofi om en global handel 

helt utan kvantitativa restriktioner och tullar. Vi har dock valt att avgränsa oss till 

textilindustrin och handelsrelationen mellan Kina och EU. Vidare har vi valt att 

koncentrera oss på det senaste årets händelser och vad de har fått för betydelse för 

frihandeln och dess framtid. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Efter ovanstående ämnesintroduktion har vi gjort en bakgrundspresentation av 

regleringen kring den internationella handeln, och särskilt tekoindustrin, med början 

efter andra världskriget. På denna inledande del följer en beskrivning av dagens 

relevanta rätt på tekoområdet, samt en redogörelse av ett par viktiga principer samt 

undantagsregler i WTO respektive GATT. Därefter har vi valt att presentera det 

händelseförlopp, med början vid årsskiftet 2004/2005, som slutligen resulterade i 

klädberget vid de europeiska gränserna, samt en närmare redovisning av utgången av 

textilkriget och dess konsekvenser. De omständigheter som framkommit har sedan 

bearbetats i ett efterkommande analysavsnitt, vilket har disponerats efter olika 

perspektiv på frihandeln. Vi har då utgått från ett företagsperspektiv, ett u-

landsperspektiv och ett konsumentperspektiv för att belysa frihandelsproblematiken. 

Avslutningsvis har vi diskuterat våra slutsatser, samt besvarat våra frågeställningar. 
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2 Historisk bakgrund  
 

 

 

 

 

Export av varor har alltid ansetts vara något positivt, medan import ofta framstått som 

en negativ företeelse som länder, ända sedan medeltiden, försökt förhindra genom 

olika typer av förbud och höga tullar. Under 1860-talet inleddes visserligen vad som 

kom att kallas frihandelpolitikens guldålder, men det var endast en tillfällig 

liberalisering eftersom de importinskränkningar som avskaffades då återigen infördes 

under första världskriget. Hela mellankrigstiden kom också att karakteriseras av 

protektionism och Nationernas Förbund, NF, gjorde under denna period flera 

misslyckade försök att hejda de ständigt växande tullmurarna. Visserligen kom 

tullarna att spela allt mindre roll allteftersom, men i samma takt som dessa minskade 

ökade de kvantitativa restriktionerna och när andra världskriget bröt ut försämrades 

förutsättningarna för den internationella handeln ytterligare.14  

 

 

2.1 Grundandet av GATT  
 

Vid andra världskrigets slut var flera av världens ledare överens om att det krävdes en 

ny form av internationella ekonomiska institutioner för att undvika en utveckling som 

liknade den under mellankrigstiden. För att förebygga nya krig, samt etablera ett 

rättvist system för ekonomiska relationer samlades därför representanter för 44 länder 

i Bretton Woods, New Hampshire, USA i juli år 1944.15 Ambitionen vid 

sammankomsten var att organisera världsekonomin kring tre hörnstenar: the 

International Monetary Fund16, IMF, the International Bank of Reconstruction and 

                                                
14 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 10. 
15 Jackson, J.H. The Jurisprudence of GATT & the WTO, s 21. 
16 På svenska: Internationella valutafonden. 
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Development17, IBRD, och the International Trade Organization18, ITO. De två 

förstnämnda institutionerna blev resultatet av förhandlingarna i Bretton Woods, medan 

ITO aldrig kom till stånd.19  

 

Flera länder framhöll dock fortfarande vikten av en organisation som kunde reglera 

den internationella handeln och komplettera IMF och IBRD.20 I början av år 1946 

föreslog därför USA att Förenta Nationernas, FN:s, då nybildade organ United Nations 

Economic and Social Council, ECOSOC, skulle kalla till en världskonferens om 

handel. Samma höst togs därför nya ITO-diskussioner vid och parallellt med dessa 

fördes förhandlingar om tullsänkningar mellan ett antal länder. Resultatet av de senare 

överläggningarna blev GATT. Detta avtal undertecknades vid Genèvemötet den 30 

oktober år 1947 av 23 länder och trädde i kraft den 1 januari år 1948.21 Samma år som 

GATT ägde giltighet undertecknades även ITO i Havanna, men trots att avtalet 

signerades fick det aldrig godkänt av den amerikanska kongressen och ITO-tanken 

dog med detta slutligen år 1951.22  

 

GATT övertog därmed ITO:s handelspolitiska funktion och successivt etablerades 

GATT som forum för multilaterala handelsförhandlingar. Från och med 1950-talet 

skedde detta, förutom vid årliga möten, i form av så kallade rundor, vilka utgjordes av 

en serie möten under en mycket lång tid. Den sjätte förhandlingsrundan, 

Uruguayrundan23, resulterade bland annat i beslut om att på nytt försöka bilda en 

världshandelsorganisation.24   

 

 

 

 

                                                
17 På svenska: Världsbanken. 
18 På svenska: Internationella handelsorganisationen. 
19 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 29-30. 
20 Jackson, J.H. The Jurisprudence of GATT & the WTO, s 21. 
21 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 31-32. 
22 Kommerskollegium. WTO � Basfakta och knäckfrågor, s 3. 
23 Uruguayrundan pågick mellan år 1986 och år 1993 men skrevs slutligen under i april år 1994. 
24 Kommerskollegium. WTO � Basfakta och knäckfrågor, s 3-4. 
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2.2 Från GATT till WTO  
 

Uruguayrundan inleddes formellt genom ministermötet i Punta del Este, Uruguay, den 

14 september år 1986.25 Rundan ledde till många betydande resultat på en mängd olika 

områden och det var därför som beslutet om en världshandelsorganisation på nytt 

fattades.26   

 

Ett av de största problemen med GATT var nämligen att det ingick som en av 

stadgarna i en organisation som aldrig kom till stånd, varför det inte fanns någon som 

kontrollerade efterlevnaden.27 Då tullarna sänktes började länderna istället att införa 

andra handelshinder och framförallt Europeiska Gemenskapen, EG28, och USA 

missbrukade GATT-legala instrument så som antidumpningstullar och utjämnigstullar. 

Många rika länder ingick dessutom bilaterala uppgörelser istället för att försöka lösa 

problemen multilateralt och flera använde så kallade frivilliga exportbegränsningsavtal 

för att tvinga andra länder eller företag att minska sin import till landet. Den 

bristfälliga åtlydnaden av GATT, i kombination med nya former av handelshinder och 

den alltmer omfattande icke-reglerade tjänstehandeln, blev alltså uppgifter att lösa i 

Uruguayrundan.29  

 

Förhandlingarna som helhet behandlades av en överordnad grupp, the Trade 

Negotiations Committee, TNC, men delades i två delar; en för tjänster och en för 

förhandlingar om handel med varor. Vid överläggningarna deltog 105 länder och det 

fanns fyra områden som det var särskilt svårt att uppnå enighet kring, nämligen 

jordbruk, skyddsåtgärder, teko och immaterialrätter. På grund av splittringar gällande 

dessa avdelningar kom denna runda, som var beräknad till fyra år, att pågå i sju. Den 

15 december år 1993 avslutades Uruguayrundan och som en del av slutakten fanns the 

Agreement Establishing the World Trade Organization, som sedermera kom att bli 

                                                
25 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 44. 
26 Kommerskollegium. WTO � Basfakta och knäckfrågor, s 3-4. 
27 Jackson, J.H. The Jurisprudence of GATT & the WTO, s 18. 
28 EG är EU:s ekonomiska gren, den första av de tre pelarna, och den inbegriper tullunionen, den      

inre marknaden samt en gemensam handelspolitik mot utanförstående länder. 
29 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 40-42. 
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WTO-avtalen. Dessa avtal trädde i kraft den 1 januari år 1995 och det är världens mest 

långtgående avtal om man beaktar textomfattning, antal länder och gjorda 

förpliktelser. Den övervägande delen av avtalen är multilaterala avtal som är bindande 

för alla medlemsländer. Till dessa avtal hör tre kategorier. I den mest omfattande ingår 

teko, men också GATT och jordbruk, medan övriga två gäller tjänster respektive 

immaterialrätter. Det förekommer även två avtal som bara vissa medlemmar i WTO 

skrivit på, dessa nämns plurilaterala. 30 

 

Idag är nästan alla världens länder medlemmar i WTO. Det finns inga särskilda krav 

för ett medlemskap, utan det överlåts till bilaterala förhandlingar mellan de gamla 

medlemsstaterna och den stat som ansöker om medlemskap, varför det kan ta väldigt 

lång tid innan en stat blir medlem.31  

 

 

2.2.1 Världens folkrikaste stat fick kämpa för sitt WTO-medlemskap  
 

Kina är ett av de länder som fått erfara att det är en komplicerad procedur att äga 

tillträde till WTO. Det krävdes mer än 15 år av förhandlingar innan världens 

folkrikaste stat fick sitt medlemskap.32 Redan vid bildandet av GATT år 1948, var 

Kina ett av de 23 undertecknande länderna. Men då Koreakriget bröt ut år 1950 och 

Sydkorea lyckades slå tillbaka de nordkoreanska trupperna till den kinesiska gränsen, 

kände sig Mao Tse-tungs Kina hotat och skickade en miljon frivilliga kineser till 

Nordkorea. Världen svarade med en diplomatisk och politisk utfrysning av Kina, 

varpå deras medlemskap i GATT återkallades.33 Den 10 juli år 1986 ansökte Kina 

dock om att återuppta sitt tidigare medlemskap, eftersom landets utrikeshandel ökade 

och därmed också behovet av stabila handelsvillkor.34  

 

                                                
30 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 46-50. 
31 Ibid. s 58. 
32 Ibid.  
33 Kiesow, I. Kinas nya stora språng: WTO, s 8. 
34 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 11. 
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I mars år 1987 tillsatte därför GATT en arbetsgrupp som hade till uppgift att granska 

Kinas ansökan och så småningom förhandla om villkoren för deras anslutning. Men ett 

antal politiska faktorer i slutet av 1980-talet resulterade i att överläggningarna 

avbröts.35 Under förhandlingsuppehållet trädde WTO-avtalen i kraft år 1995 och 

därmed utvidgades den tidigare relativt snäva hanteringen av varurelaterade områden 

till att även innefatta tjänster och immaterialrätter. Detta medförde ännu högre krav på 

Kina att genomföra ett antal reformer. 

 

Kinas svårigheter att äga tillträde till GATT och sedermera WTO berodde på flera 

olika anledningar, däribland den starka statliga kontrollen över utländsk handel. Det 

var i stort sett omöjligt att importera något utan regeringens godkännande. Ungefär 

hälften av den utländska handeln kontrollerades av statligt ägda företag, medan resten 

förvaltades av utlandsägda företag. Vidare fanns det inom vissa sektorer i Kina, bland 

annat inom textilindustrin, en överkapacitet som medförde priskrig och dumpning. 

Medlemskapet komplicerades ytterligare av en bristande åtlydnad av de mänskliga 

rättigheterna och att landet var mycket korrumperat med utbredd smuggling.36  

  

Men utan Kina var inte WTO en global organisation. Landet rankades år 2001 som 

världens sjätte största ekonomi och år 2000 var Kina klassad sjua i världen gällande 

export och åtta när det gällde import av varor37. EU och Japan var därför positiva till 

Kinas inträde, medan USA ställde sig mer avvaktande. En av Kinas förhoppningar 

med ett WTO-medlemskap var nämligen att utöka sin textilexport, varför USA kände 

sig hotat.38  

 

Kina tvingades överlägga bilateralt med drygt 40 WTO-medlemmar. Landets 

åtaganden att implementera resultaten av dessa förhandlingar, tillsammans med 

WTO:s lagar, inbegreps sedan i den multilaterala delen, som utgjordes av the 

Accession Protocol och the Report of the Working Party. Förhandlingarna avslutades i 

                                                
35 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 11. 
36 Snyder, F. (ed) Regional and Global Regulation of International Trade, s 181 ff. 
37 Nell, P. China�s accession to the WTO: Challenges ahead, s 7 ff. 
38 Snyder, F. (ed) Regional and Global Regulation of International Trade, s 190-191. 
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september år 2001 och Kina blev WTO:s 143:e medlemsland i december samma år.39 

Kina är sedan dess underordnat WTO och dess övergripande målsättning; en högre 

levnadsstandard, full sysselsättning, samt ökad handel och produktion av varor och 

tjänster. Detta ska uppnås genom att på bästa sätt utnyttja världens resurser i enlighet 

med målet om en hållbar utveckling.40  

 

 

2.2.2 Frihandel vs protektionism 
 

För att WTO ska kunna uppnå ökat välstånd och ekonomisk utveckling förespråkar 

organisationen en friare världshandel.41 I praktisk politik kom frihandeln, som tidigare 

nämnts, att genomföras under en relativt kort tid under 1800-talets senare del. Det var 

det så kallade Cobden-Chevalier-avtalet som blev början på denna liberala 

handelsperiod. Detta var ett avtal mellan Frankrike och Storbritannien som innebar att 

Storbritannien avskaffade all tull på import från Frankrike, utom på vin och sprit. 

Samtidigt sänkte Frankrike tullarna och slopade alla kvantitativa restriktioner mot 

import från Storbritannien. Länderna lovade dessutom varandra, i en så kallad mest-

gynnad-nations-klausul, även kallad MGN, att inte ge ett tredje land en mer förmånlig 

behandling än de gav varandra.42 

 

Frihandelsinriktad politik innebär alltså i princip att man eftersträvar handel som inte 

regleras av tullar och kvoter, det vill säga att man överlåter åt marknaden att styra den 

strukturella utvecklingen. En mer protektionistisk politik innebär istället att staten, 

genom olika handelspolitiska åtgärder, söker skydda den inhemska produktionen mot 

konkurrens.43 

 

Tanken om frihandel introducerades av Adam Smith i mitten av 1800-talet. Han 

hävdade att samtliga staters framgång låg i specialisering, varför varje land skulle göra 

                                                
39 Nell, P. China�s accession to the WTO: Challenges ahead, s 7-8. 
40 Kommerskollegium. WTO � Basfakta och knäckfrågor, s 4. 
41 Ibid. 
42 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 22-23. 
43 http://www.kommers.se/lexicon.asp?nod=24 &letter=f 
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vad de var bra på och sedan byta dessa varor med andra länder som var bättre på något 

annat. Även David Ricardo44 förespråkade frihandel, men Ricardo ifrågasatte vad som 

händer då ett land eller en person är bättre på båda sakerna. Hans teori om 

internationell handel, frihandelsteorin, appliceras än idag på utrikeshandeln. Kärnan i 

frihandelsteorin, läran om komparativa fördelar eller kostnader, innebär något 

modifierad att ett land ska koncentrera sin produktion på sådant de är bäst på, oavsett 

om de är bättre än andra länder även inom andra produktområden. Frihandelsteorin var 

särskilt framstående i i-länder, men i länder som inte var lika handelsmässigt och 

industriellt avancerade fick idén svårare att rota sig. Att teorin inte tog hänsyn till 

relationen mellan avancerade och mindre utvecklade länder resulterade i en del 

kritik.45  

 

Två av de stora kritikerna och därmed förespråkare för en mer protektionistisk politik, 

var amerikanen Alexander Hamilton46 och tysken Friedrich List47. Hamilton och List 

såg båda Englands industrialisering som något eftersträvansvärt, och de var överens 

om att deras respektive länder inte skulle kunna industrialiseras om det rådde 

frihandel. De förespråkade därför regleringar för att kunna bygga upp industrier som 

kunde konkurrera med England. De propagerade för importtullar på utländska varor 

som kunde konkurrera med varor som borde tillverkas i USA respektive Tyskland och 

ett importförbud på varor som kunde konkurrera med varor som tillverkades på 

hemmamarknaden. Vidare efterlyste de ett förbud att exportera produkter som 

behövdes i den inhemska industrin samt tullfrihet för import av produkter som den 

inhemska industrin behövde. Med tiden passerade dock både USA och Tyskland 

England gällande ekonomi och industri, varför många u-länder idag refererar till dessa 

exempel och hävdar att skyddstullar och andra handelshinder är ett måste för att de ska 

kunna utvecklas.48 

                                                
44 David Ricardo (1772-1823) var en av 1800-talets främsta ekonomer och gjorde banbrytande insatser 

på flera områden inom nationalekonomin. Ricardos främsta verk var Principles of Political Economy 
and Taxation (1817) där han förklarade teorin om komparativa fördelar. Ricardo drog slutsatsen att 
det var nödvändigt att bekämpa protektionismen och införa frihandel. 

45 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 17-19. 
46 Alexander Hamilton (1755-1804) var ledare för det amerikanska federalistpartiet och en av de 

drivande krafterna bakom den amerikanska konstitutionen. 
47 Friedrich List (1789-1846) var Tysklands ledande ekonom under 1800-talet.  
48 Ibid. s 19-21. 
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2.2.3 Kvantitativa restriktioner och tullar 
 

Att motverka protektionism samt att fastställa vilka handelshinder som är tillåtna och 

vilka som är förbjudna, är WTO:s huvudsakliga uppgifter. De flesta WTO-avtalen 

syftar, som tidigare nämnts, till att liberalisera handeln och att avskaffa 

diskriminering, men det finns fortfarande undantag som ger medlemmarna rätt att i 

vissa situationer skydda sig mot import.49 

 

Tullar är egentligen det enda accepterade handelshindret enligt WTO. Detta 

handelshinder föredras framför andra, eftersom det anses ge bättre välfärdseffekter och 

inte är absolut utan tillåter gränsöverskridande handel. Tullar är en avgift till staten 

som importören måste betala vid import av en vara. De fungerar som en inkomstkälla 

till staten, men framförallt som ett skydd mot konkurrens från utländska producenter. 

Höga tullar drabbar importören, då det är denna som betalar tullen, men också 

exportören eftersom tullen påverkar det pris som importören är beredd att betala. 

Vidare finns risken att alltför höga tullar leder till att det inte sker någon import alls 

eller att den sker genom smuggling och därmed inbringas inte heller några 

inkomster.50 

   

Huvudregeln om tullar i WTO-avtalet är GATT artikel II. Enligt denna artikel åtar sig 

länderna att inte överskrida en viss högsta tull på en vara, det vill säga de binder sina 

tullar. Tullen kan sedan sänkas under denna nivå, men att överskrida den är ett 

avtalsbrott. Vidare gäller principen om MGN-behandling, varför en sänkning under 

bindningstaket för ett land måste resultera i samma sänkning gentemot alla 

medlemsländer. I-länderna kan dock ha lägre tull på varor från vissa speciellt angivna 

u-länder och under vissa omständigheter kan det också vara tillåtet att höja tullarna 

över tullbindningsnivån. En stat kan också ha olika tullar för olika kvantiteter, 

exempelvis kan varan inom en viss kvot ha en viss tullsats, medan det för varor utöver 

denna kvot tillämpas en annan tullsats.51  

                                                
49 Kommerskollegium. WTO � Basfakta och knäckfrågor, s 4. 
50 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 149-150. 
51 Ibid. s 151-152. 
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Det finns även möjlighet att omförhandla ett lands bundna tullar under vissa villkor, 

vilka behandlas i artikel XXVII GATT. Här stadgas att det finns en 

omförhandlingsrätt den första dagen av en treårsperiod som fastställs av WTO:s råd 

samt då det föreligger särskilda omständigheter. Dessutom kan staten, då den binder 

en tull, förbehålla sig rätten att omförhandla tullen när som helst. Omförhandlingar ska 

föras med de berörda länderna och de länder som bedöms ha väsentligt intresse i 

saken. Ofta leder förhandlingarna till att landet som kompensation för en tullhöjning 

sänker tullen på en annan vara.52  

 

Tullsänkningarna resulterar dock ofta i införandet av kvantitativa restriktioner istället, 

vilket neutraliserar den positiva verkan av tullsänkningen. Artikel XI GATT 

föreskriver emellertid ett principiellt förbud mot kvantitativa restriktioner på import 

och export. Men en tolerant tillämpning av artikeln och flera undantag bidrar till att 

det finns många sådana hinder för handeln mellan WTO:s medlemsländer.53  

 

Kvantitativa restriktioner kan, till skillnad från tullar, ge ett totalt skydd mot 

konkurrens. Restriktionerna kan vara absoluta så att de helt hindrar import, eller icke-

absoluta i den meningen att en viss kvot tillåts. En kvot är en kvantitetsbegränsning 

som kan beräknas i vikt, volym, värde eller antal. Kvoterna kan vara globala, vilket 

innebär att en viss vara får importeras till landet upp till en viss nivå, oavsett från 

vilket land varan kommer, eller bilaterala som innebär ett tak för import av en viss 

vara från ett visst land.54 

 

Kvoter hanteras i allmänhet genom ett licensförfarande och i artikel XI framgår det att 

import- och exportlicenser överlag är förbjudna. Der förekommer dock att regeringar 

gemensamt bestämmer sig för att begränsa produktion och export av en viss vara, där 

syftet oftast är att hålla uppe priset på varan. Konkurrensreglerna är inte tillämpliga på 

regeringar, men sådana överenskommelser kan strida mot GATT:s förbud mot 

kvantitativa restriktioner exempelvis då privata företag hindras att exportera.55  

                                                
52 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 158-159. 
53 Ibid. s 165. 
54 Ibid. s 166.  
55 Ibid. s 167-168. 



 19 

2.3 Textilindustrin 
 

En av de mest omtvistade branscherna inom internationell handel, där det alltid 

förekommit kvantitativa restriktioner och höga tullar, är tekoindustrin56. 

Klädproduktionen är arbetsintensiv men kräver ingen välutbildad arbetskraft, varför 

många u-länder som industrialiseras satsar på denna sektor och lyckas. I-länderna kan 

inte föra samma låga lönepolitik som u-länderna och har följaktligen svårt att klara 

konkurrensen. Samtidigt har tekoindustrin i i-länderna traditionellt lokaliserats till 

vissa regioner, varför utländsk konkurrens fått svåra återverkningar på 

sysselsättningen i dessa områden. Branschen har därför alltid genomsyrats av en 

protektionistisk ideologi i i-länderna.57  

 

Efter andra världskrigets slut styrdes den internationella handeln, som tidigare nämnts, 

framförallt av komplexa nationella handelsregimer, där betalningssvårigheter hos u-

länderna åberopades för att rättfärdiga i-ländernas höga tullar, omfattande 

importlicensprocedurer och kvantitativa restriktioner. På 1950-talet liberaliserades 

dock restriktionerna i och med ikraftträdandet av GATT. Detta resulterade i att u-

ländernas export ökade markant på bekostnad av i-ländernas tekoexport.58 EG, 

Skandinavien och Storbritannien började därför införa gemensamma 

kvantitetsbegränsningar för att skydda sina marknader från sönderfall. I början av 

1960-talet uppstod det även konflikter mellan den amerikanska och japanska 

tekoindustrin, där amerikanerna kände sig hotade av den snabbt växande importen av 

tekoprodukter från Japan, varpå även amerikanerna manade för restriktioner. Detta 

resulterade i ett internationellt avtal kallat the Short-Term Arrangement on Cotton 

Textiles, STA, med giltighet i ett år, från och med den 1 oktober år 1961. På detta 

avtal, från den 1 oktober år 1962, följde sedan the Long-Term Arrangement regarding 

International Trade in Cotton Textiles, LTA. Dessa båda avtal behandlade 

kvantitetsbegränsningar, i form av kvoter, på import av tekoprodukter.59  

                                                
56 Cortés, J.C. GATT, WTO and the Regulation of International Trade in Textiles, s 49. 
57 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 169.  
58 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/eol/e/wto02/wto2_28.htm 
59 Cortés, J.C. GATT, WTO and the Regulation of International Trade in Textiles, s 49-59. 
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Så småningom omarbetades LTA till the Multifibre Arrangement60, MFA, med 

giltighet från och med den 1 januari år 197461. Härigenom utökades täckningen av 

restriktioner från att enbart omfatta bomullsprodukter till att även inkludera varor av 

ull och konstfiber.62 MFA var, tillsammans med LTA och STA, konstruerat så att 

importländerna kunde införa kvantitativa begränsningar under förutsättning att de 

kunde påvisa kraftiga marknadsstörningar och importen fick trots begränsningarna inte 

underskrida en viss miniminivå. Det uppstod dock problem gällande bedömningen av 

vad som ansågs vara kraftiga marknadsstörningar samt hur detta skulle bevisas.63 

Dessutom stred MFA mot ett flertal principer i det multilaterala systemet64: 

 

! MFA stred mot MGN-principen 

! MFA tillämpade kvantitativa restriktioner snarare än tulltaxa 

! MFA diskriminerade u-länder 

! MFA var icke transparent65 

 

Avtalet kritiserades därför hårt, framförallt av u-länderna som ansåg att MFA och 

tidigare även STA och LTA, gav uttryck för i-ländernas dubbelmoral, då dessa dels 

ville att u-länderna skulle utvecklas och bidra till världshandeln, dels begränsade de u-

ländernas möjligheter att sedan sälja varorna i i-länderna.66 

   

Den 31 juli år 1991 avskaffade därför Sverige, som första demokratiska land efter 

andra världskriget, alla importrestriktioner på tekoområdet. Men länderna inom EU 

hade fortfarande kvar sina kvoter och när Sverige anslöt sig till unionen år 1995 

inordnades därför Sverige i EU:s kvotsystem.67 Tekoindustrin var då den 

industrisektor som åtnjöt mest skydd från import inom EU och den reglerades av 

WTO:s Agreement on Textile and Clothing, ATC, vilket var ett utav resultaten av 
                                                
60 På svenska: Multifiberavtalet. 
61 Avtalet förlängdes sedan 1977, 1981, 1986 och 1991. 
62 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/eol/e/wto02/wto2_28.htm 
63 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 170 ff. 
64 http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/discussion_papers5_e.pdf 
65 Ibid. 
66 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 170. 
67 http://www.nordea.se/sitemod/upload/root/se_org/info/analys/resurs/pdfs/special040220.pdf, s 1 
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Uruguayrundan och detta avtal kom att ersätta MFA. Avtalet trädde i kraft den 1 

januari år 1995 och innebar att kvoterna på textiler skulle avskaffas successivt i fyra 

steg, med år 1990 som utgångsår, för att den 1 januari år 2005 helt tas bort. ATC var 

därmed inte en förlängning av MFA, utan ett övergående system mellan MFA och 

anpassningen av kläder och textiler till det multilaterala handelssystemet.68  

 

Sedan årsskiftet ska därmed alla textilprodukter behandlas som övriga industrivaror 

inom ramen för det allmänna tull- och handelsavtalet GATT. Detta innebär att ATC 

inte längre gäller, utan istället tillämpas WTO:s vanliga handelsregler, varmed inga 

kvantitativa begränsningar får förekomma mellan EU och övriga WTO-

medlemsländer.69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/discussion_papers5_e.pdf 
69 Cheong, C. & Hung Yee, C. Handbook on China�s WTO Accession and its impacts, s 92. 
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3 Dagens reglering av textilindustrin 
 

 

 

 

 

Handeln med tekoprodukter är mycket omfattande och avregleringen har därför fått 

stor betydelse för världsekonomin. Under perioden mellan år 1949 och år 1999 

femtiodubblades tekohandeln i världen och den har ökat med 13 procent årligen under 

de senaste två decennierna. År 2003 utgjorde tekovarorna 5,4 procent av den samlade 

världsexporten på 395 miljarder USD, vilket ytterligare belyser tekohandelns 

betydelse för världshandeln och ekonomin. Protektionism och kvantitativa 

restriktioner har därför blivit en naturlig följd för de länder som inte vill förlora denna 

massiva inkomstkälla.70  

 

Det första halvåret av år 2005 förekom det emellertid relativt få diskussioner gällande 

tekohandeln i världen, men detta förändrades under försommaren då EU återinförde 

vissa kvantitativa restriktioner på import av tekoprodukter från Kina.71 Trots att 

WTO:s vanliga handelsregler skulle tillämpas fanns det fortfarande möjlighet att med 

hänvisning till vissa klausuler och undantag skydda den europeiska tekoindustrin från 

sönderfall. 

  

 

3.1 GATT:s allmänna skyddsklausul 
 

Det finns, som tidigare nämnts, ett principiellt förbud mot kvantitativa restriktioner 

gällande import och export, som behandlas i artikel XI GATT. En relativt tolerant 

tillämpning av klausulen har dock resulterat i en mängd undantag inom WTO. Den 

regel som ligger närmast till hands för att legitimisera kvantitativa begränsningar är då 
                                                
70 Kommerskollegium. Handelspolitisk lägesrapport 2004, s 29-33. 
71 http://www.city.se/TT/TT.asp?ID=18167&pId=101 
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GATT:s så kallade allmänna skyddsklausul; Emergency Action on Imports of 

Particular Products, vilken behandlas i artikel XIX i GATT. Denna tillåter ett 

medlemsland att införa skyddsåtgärder, så som höjda tullar och kvoter, mot plötsliga 

importökningar av marknadsstörande karaktär. Anledningen till att denna artikel finns 

är att förändringar tar tid och medlemsstaterna ska därför kunna skydda sig under en 

begränsad period mot den omställning som måste göras av produktionen. Eventuella 

skyddsåtgärder ska tillämpas globalt, men undantag får göras om importen från vissa 

länder ökat oproportionerligt mycket. Dessutom måste skyddsåtgärden begränsas i 

tiden.72  

 

Problemet med denna artikel och anledningen till att den i stor utsträckning 

missbrukas, är att den varken är restriktivt utformad eller närmare preciserad. Det 

framgår exempelvis inte vad som utgör hot och ökade kvantiteter, vad som bedöms 

vara allvarlig skada, vilket orsakssamband som bör föreligga mellan hot och skada, 

samt vad som är produkter av samma slag och direkt konkurrerande produkter.73 

  

Under Uruguayrundan skulle en särskild förhandlingsgrupp precisera artikel XIX, men 

på grund av WTO-avtalens omfattning kom artikeln att få minskat inflytande och den 

har inte längre någon större självständig betydelse.74 

 

 

3.1.1 Ytterligare undantagsregler 
 

I GATT finns även ett antal undantagsregler som står att finna i artikel XX, General 

Exceptions, allmänna undantag. Denna artikel medger att undantag kan göras från 

vilken förpliktelse som helst i GATT, eftersom ingenting i avtalen ska kunna hindra 

medlemsstaterna från att anta eller genomföra åtgärder av vissa angivna skäl. För 

införandet av sådana åtgärder krävs inget i förväg godkännande av WTO och det finns 

inte heller krav på någon form av samråd med övriga medlemsstater. Det är endast i 

                                                
72 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 176 ff. 
73 Ibid. 
74 Ibid.  
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efterhand som WTO kan, efter begäran av en annan medlemsstat, pröva lagligheten av 

åtgärden.75  

 

Medlemsstaterna får enligt det första undantaget införa åtgärder för att skydda den 

allmänna moralen. Detta undantag berättigar alltid medlemsstaterna att skydda liv, 

varpå de får införa åtgärder för att motverka eller förebygga detta. Enligt denna 

undantagsregel får även medlemsstaterna genomföra åtgärder för lagar och andra 

föreskrifter som inte strider mot GATT, dock endast om det är nödvändigt för att säkra 

iakttagandet eller åtlydnaden av dessa föreskrifter och lagar. Det finns dock bara ett 

fåtal områden som detta undantag kan appliceras på, bland annat vid tillämpning av 

tullbestämmelser.76 

 

Till alla undantagsmöjligheter finns det även en särskild ingress, en så kallad chapeau, 

som stadgar att åtgärderna inte får användas om de skulle resultera i att de tillämpas på 

ett sådant sätt att det innebär ett medel för oberättigad eller godtycklig 

diskriminering.77 

 

 

3.2  Allmänna principer inom WTO 
 

Det finns dock ett antal bestämmelser inom WTO som inte kan ändras om inte alla 

medlemsstater är eniga, till dessa hör, som tidigare nämnts, MGN. Principen 

behandlas i artikel I GATT och den innebär ett förbud mot diskriminering, det vill 

säga alla länder ska ges samma behandling som ges till det land som gynnas mest.78 

Denna princip tillkom för att skydda värdet av tullsänkningar, men den fyller alltså 

även en viktig funktion när det gäller att motverka handelskrig. Utan denna klausul 

hade diskriminering troligen varit mer utbrett och motåtgärder av de diskriminerade 

länderna i form av hämndaktioner hade skapat oroligheter på marknaden.79  

                                                
75 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 172-176. 
76 Ibid. 
77 Ibid.  
78 http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu3_e.htm#nondiscrimination 
79 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 115 ff. 
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Frihandelsområden, som exempelvis EU, och tullunioner, däribland North American 

Free Trade Agreement80, NAFTA och Association of Southeast Asian Nations81, 

ASEAN, innebär dock särbehandling av ett eller flera länder, vilket gör att de bryter 

mot principen om MGN. Dessutom finns ytterligare ett undantag till denna princip 

som stadgas genom en Enabling Clause, vilken ger medlemsstaterna rätt att ge u-

länder bättre villkor i den mån de önskar. I-länderna kan fritt bestämma vilket eller 

vilka u-länder de vill gynna och det är upp till varje medlemsstat att själv avgöra 

huruvida de överhuvudtaget vill tillämpa undantaget eller inte.82 Principen om MGN 

försäkrar därmed att u-länder fritt kan dra nytta av de bästa handelsvillkoren om och 

när de är framförhandlade83.  

 

Diskrimineringsförbud, och särskilt nationell särbehandling, behandlas ytterligare i artikel 

III GATT. Denna artikel stadgar att importerade produkter ska behandlas lika med inhemska 

produkter från det att den utländska produkten kommit in på den egna marknaden. 
Eftersom den nationella behandlingen börjar gälla först när produkten kommit in på 

marknaden är det tillåtet med tullavgifter på dessa produkter, trots att liknande 

inhemska produkter inte belastas med en jämförlig avgift.84 

 

 

3.3  Antidumpning 
 

Antidumpningsåtgärder är en form av extratull som under vissa förutsättningar tas ut 

på import av varor som är dumpade, det vill säga varor som har ett lägre pris vid 

export än på hemmamarknaden eller varor som säljs till ett pris som understiger 

tillverkningskostnaden85. Enligt WTO:s regler är dumpning lagligt och 

antidumpningstullar eller andra prisåtaganden får endast vidtas som åtgärd om de 

                                                
80 NAFTA är ett frihandelsavtal mellan Kanada, Mexico och USA som trädde i kraft 1994, med           

målsättningen att alla handelshinder ska vara avvecklade senast år 2008. 
81 ASEAN är en ekonomisk och politisk samarbetsorganisation, där medlemmar är Brunei, Indonesien, 

Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Vietnam, Laos och Burma/Myanmar och Kambodja. 
Målsättningen är en nolltull på samtliga produkter före 2018. 

82 Seth, T. WTO och den internationella handelsordningen, s 130. 
83 http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/issu3_e.htm#nondiscrimination 
84 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm 
85 Kommerskollegium. Handelspolitisk lägesrapport 2004, s 29-33. 
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dumpade varorna förorsakar väsentlig skada på importmarknaden.86 Dessutom får 

antdumpningsåtgärderna inte vara i kraft i mer än fem år i sträck87. Det finns ett 

särskilt avtal i WTO som i detalj beskriver bland annat hur dessa tullar, som riktas mot 

de enskilda exportörerna i exportländerna, ska beräknas, samt hur väsentlig skada ska 

bedömas.88 EU-lagstiftningen på området överensstämmer i all väsentlighet med 

motsvarande regelsystem i GATT/WTO och den finns dels i en förordning om 

antidumpning, nr 384/96, dels i en förordning om antisubvention och utjämningstullar, 

nr 2026/9789.  

 

Sedan EU bildades har unionen frekvent använt antidumpningstullar och år 2002 var 

EU, jämte USA, den största användaren av detta handelspolitiska skyddssystem, 

medan u-länderna stod för 25 procent av antidumpningstullarna. Sett till helheten är 

det dock endast en liten del av den internationella handeln som drabbats av dessa tullar 

och i EU är det högst ett par procent av hela totalimporten som blir föremål för denna 

typ av åtgärder. Men i enskilda branscher, till exempel inom tekoindustrin, kan dessa 

effekter bli mer påtagliga.90 

 

Den klassiska motiveringen för antidumpningstullar är att komma åt företag som i 

vissa situationer bedriver så kallad predatory dumping. Detta inkluderar företag som 

genom en stark ställning på en marknad eller en monopolställning sänker priserna på 

en annan marknad med syfte att eliminera konkurrensen, för att därefter kunna höja 

priserna igen och istället göra monopolvinster. För att kunna åberopa 

antidumpningsåtgärder krävs dock att initiativet kommer från det företag som begär 

skydd.91 Företaget måste då kunna lämna trovärdiga uppgifter som styrker deras 

påstående om dumpning, samt att detta skadar dem.92 

 

                                                
86 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 36. 
87 Kommerskollegium. Handelspolitisk lägesrapport 2004, s 36. 
88 http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/B9B8E5885D6A4AEEC1256BD8002 
    B6ED8/$File/PUB200206-007-1.pdf  
89 http://www.kommers.se/page_disp.asp?node=100 
90 Ibid. 
91 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 36. 
92 http://www.kommers.se/page_disp.asp?node=100 
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År 2003 var Kina objekt för fler antidumpningsåtgärder än något annat land i världen, 

men de har aldrig själva varit någon stor användare av denna typ av åtgärder. Detta 

beror på att en ökad användning av antidumpingsåtgärder från Kina kan skada landets 

ekonomiska utveckling och liberalisering. Landet valde därför att redan innan 

anslutningen till WTO acceptera och implementera åtaganden inom antidumpning, 

samt att revidera landets lagstiftning för att åtagandena skulle kunna uppfyllas. 

Regleringen innebär dock större möjligheter för andra länder att införa 

antindumpningsåtgärder gentemot Kina än tvärtom, varför det alltid legat i Kinas 

intresse att verka för en begränsning av antidumpningstullar.93 

 

  

3.4 Kinas övergångsregler som WTO-medlem 
 

Kina blev, som tidigare nämnts, medlem i WTO först år 2001 och 

eftersom landet redan innan medlemskapet var världens största 

producent och exportör av tekoprodukter, följde vissa övergångsregler 

med deras medlemskap.94 Kinas anslutningsprotokoll innehåller därför ett antal, 

för Kina unika, översyns- och skyddsmekanismer. Dessa utgör ett komplement till 

övriga regler inom WTO och GATT och de har som syfte att skydda övriga WTO-

medlemmar från negativa effekter av ökad konkurrens från Kina, vilket var en 

förutsättning för att landet skulle äga tillträde till WTO. Till dessa översyns- och 

skyddsmekanismer hör bland annat en särskild skyddsklausul gällande tekoprodukter 

samt en produktspecifik skyddsklausul.95 

 

 

3.4.1 Kinas särskilda skyddsklausul för tekoprodukter 
 

                                                
93 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 36-38. 
94 Cheong, C. & Hung Yee, C. Handbook on China�s WTO Accession and its impacts, s 31 ff. 
95 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 60. 



 28 

Den särskilda skyddsklausulen gällande tekoprodukter är en skyddsmekanism med 

giltighet från Kinas WTO-tillträde den 11 december år 2001 till och med utgången av 

år 2008. Denna skyddsklausul stadgar att vid import av kinesiska tekoprodukter som 

hotar en ordnad utveckling av handeln, kan konsultationer med Kina begäras av den 

WTO-medlem som tagit upp ärendet. Därefter ska Kina hålla leveransen av den 

aktuella produkten, till den WTO-medlem som krävde konsultationerna, på en nivå 

som inte överskrider den kvantitet som registrerades under de första tolv av de fjorton 

senaste månaderna med mer än 7,5 procent. Undantaget är ullvaror, där procentsatsen 

istället är sex. Kommer ingen lösning till stånd inom 90 dagar ska konsultationerna 

fortsätta.96  

 

Den WTO-medlem som begärt konsultation med Kina får också fastställa en 

kvantitativ begränsning på den ovan nämnda nivån. Denna begränsning ska gälla till 

och med den 31 december det år då konsultationen begärts. Om det endast återstår 

högst tre månader av året ska begränsningen dock upphöra tolv månader efter 

konsultationen begärdes. Om inte parterna kommer överens om något annat ska ingen 

av de åtgärder som vidtas vara i kraft längre än ett år.97  

 

Det finns dock en fara för missbruk av den särskilda skyddsklausulen för 

tekoprodukter. Kina är ett av världens ledande exportländer och eftersom det är upp 

till övriga medlemsländer att avgöra om export från Kina orsakar marknadsstörningar, 

finns det en risk för att andra länder alltför lätt inför skyddsåtgärder gentemot Kina. 

Vidare kan skyddsåtgärder av denna typ komma att bli föremål för framtida 

vedergällning från Kina, varför ett missbruk av restriktionerna kan bli ett stort hinder 

för världshandeln.98 

 

 

3.4.2 Kinas produktspecifika skyddsklausul 
 

                                                
96 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 61. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
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I Kinas anslutningsprotokoll till WTO finns även en produktspecifik skyddsklausul 

som kan tillämpas under en övergångstid på tolv år efter protokollets ikraftträdande, 

det vill säga fram till slutet av år 2013. Denna skyddsklausul anses vara 

anslutningsavtalets mest anmärkningsvärda skyddsmekanism och den innebär att 

övriga WTO-medlemmar, under vissa förutsättningar, får tillämpa produktspecifika 

skyddsåtgärder på import av varor från Kina. Detta betyder att om en annan WTO-

medlem importerar varor i sådana kvantiteter från Kina, eller under sådana 

omständigheter, att de hotar att orsaka eller orsakar marknadsstörningar för 

importlandets motsvarande industri, kan det importerande landet begära konsultationer 

med Kina för att söka nå en gemensam lösning på problemet.99 

 

Importlandet har rätt att införa importbegränsningar, samt att dra tillbaka tillstånd och 

licenser för den aktuella produkten om inte en tillfredsställande lösning nås inom 60 

dagar. Likaså kan licenser och importbegränsningar på produkten i fråga bli en påföljd 

av konsultationer med Kina, om en WTO-medlem anser att produktspecifika 

skyddsåtgärder vidtagits av en annan medlemsstat gentemot Kina och därmed hotar att 

snedvrida den egna hemmamarknadens handel. Även denna lösning ska komma till 

stånd inom 60 dagar.100 

 

Liksom gällande den särskilda skyddsklausulen för tekoprodukter finns det risk för att 

övriga medlemsländer missbrukar denna klausul och den kan på så sätt komma att bli 

ett stort hinder för handeln.101 Den produktspecifika skyddsklausulen var exempelvis 

en av de klausuler som kom att påverka handelsrelationen mellan Kina och EU i 

somras. Unionen valde då att, med hänvisning till denna klausul, återinföra vissa av de 

vid årsskiftet avskaffade kvoterna på kinesisk textilimport, eftersom ett flertal EU-

länder översvämmats med kinesiska tekoprodukter då kvotsystemet togs bort.102  

 

 

 

                                                
99 Kommerskollegium. Kina som medlem i WTO � 18 månader efter anslutningen, s 60-61. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 http://www.sr.se/ekot/ekonomiekot/artikel.asp?artikel=602757 
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4  Det aktuella textilkriget 

 

 

 

 

 

Redan då Sverige avskaffade importkvoterna på tekoprodukter år 1991 blev Kina den 

stora vinnaren. På fyra år steg Kinas andel av svensk tekoimport, från omkring fem 

procent år 1990 till drygt 22 procent av importen år 1994. Efter att kvoterna 

återinförts, i och med EU-inträdet år 1995, sjönk importen från Kina till 18 procent, 

medan framförallt Turkiet och de baltiska länderna ökade sin andel av svensk 

tekoimport.103  

 

Utvecklingen det senaste året påminner om den i Sverige i början av 1990-talet, det 

vill säga Kinas andel av tekohandeln har ökat på bekostnad av länder i väst.104  

 

 

4.1  Händelseförloppet under 2005 i korthet 
 

Vid årsskiftet år 2004/2005 avskaffades, som tidigare nämnts, alla kvantitativa 

restriktioner på tekoområdet. Detta resulterade exempelvis i att importen av t-shirts 

och byxor från Kina till länder inom EU gick upp med mer än 500 procent mellan 

januari och mars månad105, vilket i sin tur medförde störningar på marknaden i 

flera av EU:s medlemsländer. För att skydda den europeiska textilindustrin bestämde 

därför EU att tekoimporten från Kina åter skulle begränsas till mellan 8 och 12,5 

procent per år fram till år 2008, då handeln på nytt ska bli fri.106   

 

                                                
103 http://www.nordea.se/sitemod/upload/root/se_org/info/analys/resurs/pdfs/special040220.pdf, s 3 
104 http://www.teko.se/pdf/Textilen_nr_2-05.pdf, s 3 
105 http://www.sr.se/ekot/ekonomiekot/artikel.asp?artikel=602155 
106 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=458432 
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Mellan EU:s beslut om nya importbegränsningar och dess verkställande hann 

europeiska textilimportörer emellertid beställa så mycket varor att kvoterna för år 

2005 snabbt fylldes samt överskreds. I och med att de nya reglerna hade införts och 

börjat gälla fastnade därför dessa produkter i tullen när de väl kom till Europa, varpå 

det omtalade klädberget uppstod vid EU:s gränser.107 

 

Efter ett antal långa förhandlingar mellan EU-kommissionen och Kina bestämdes det 

slutligen att varorna skulle släppas igenom tullarna genom att delvis ta från nästa års 

kvoter. Beslutet kom den 7 september och trädde i kraft den 14 september. Det innebar 

att hälften av de 87 miljoner plaggen108 som hölls fast i hamnarna skulle räknas av mot 

nästa års kvoter, medan resterande 50 procent släpptes ut på EU:s marknad utöver 

årets kvot.109 Detta medförde bland annat att EU tvingades höja årets kvoter samt att 

Kina behövde flytta kvotutrymme mellan olika textilvarukategorier.110  

 

 

4.2 En EU-förordning för tekoprodukter 
 

Redan i början av sommaren år 2005 utfärdade Kommerskollegiet ett meddelande till 

svenska importörer av tekoprodukter från Kina, som gav en föraning om vad som 

skulle komma att ske de följande månaderna. Tekoprodukter delas upp i olika 

kategorier, där vissa varor har krav på övervakningslicenser och liknande för att kunna 

importeras. Importörer av sådana produkter gick därmed att förvarna medan de 

vanligaste varorna så som t-shirtar, tröjor och underkläder inte faller under något av 

dessa specialfall, varför dessa kvoter inte gick att kontrollera på förhand och därför 

fylldes snabbare.111
  

 

                                                
107 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=458432 
108 http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=690829 
109 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=458432 
110 http://www.upps.chamber.se/kalendarium_show.asp?id=1481&parent=main2.asp 
111 http://www.kommers.se/binaries/attachments/4700_Viktigt_meddelande_till_importörer_av_teko_ 

 från_Kina.pdf  
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En EU-förordning med nya regler för tekoimporter från Kina publicerades i 

månadsskiftet juni/juli år 2005. Dessa regler trädde i kraft den 11 juni och visade den 

överenskommelse som nåddes mellan EU och Kina den 10 juni, gällande införandet av 

tekokvoter för import på tio varukategorier till EU. I förordningen stadgades bland 

annat ett krav på att tekoimportörerna skulle ha en exportlicens från Kina samt en 

importlicens i EU. Kina beräknades dock inte kunna påbörja utfärdandet av 

exportlicenser förrän runt den 20 juli, varför det uppstod en övergångsperiod mellan 

den 11 juni och den 20 juli år 2005.112 

 

För de varor som var kvoterade från och med den 11 juni gällde olika regler beroende 

på vilken dag varorna hade skeppats från Kina, varför  det var mycket viktigt att ange 

utskeppningsdatumet på exportlicensen. På de varor som skeppats före 

brytningsdatumet den 11 juni, utfärdades en importlicens på samma sätt som dittills 

utan att någon kvotavräkning skedde. För de varor som däremot skeppats mellan 

brytningsdatumet och fram tills dess att själva förordningen verkligen trädde i kraft, i 

månadsskiftet mellan juni och juli, utfärdades importlicensen på samma sätt som 

tidigare. Det gick emellertid inte att avslå en ansökan om import för de varor som 

skeppats mellan brytningsdatumet och den 20 juli på grund av att kvoten var full, då 

skulle istället en avräkning ske mot 2006 års kvot. Av de varor som skeppats från det 

att förordningen trädde i kraft, men innan dess att Kina började utfärda 

exportlicenserna, krävdes det en avräkning mot kvoten samt en importlicens i EU. 

Denna importlicensansökan kunde dock avslås om kvoten redan var full. Slutligen 

fanns de varor som skeppats efter det datum då Kina började utfärda licenser, varpå 

importören endast kunde få en importlicens utfärdad om en exportlicens kunde 

uppvisas.113  

 

Eftersom förordningen trädde i kraft den 11 juni och Kina kunde utfärda 

exportlicenser först den 20 juli var det ganska uppenbart att det skulle uppstå problem 

för de importörer som handlat med Kina. De varnades därför, genom 

Kommerskollegiets meddelande, för att det kunde uppstå ett stopp i handeln med de 
                                                
112 http://www.kommers.se/binaries/attachments/4700_Viktigt_meddelande_till_importörer_av_teko_ 

 från_Kina.pdf  
113 Ibid. 
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kvoterade tekovarukategorierna om inte Kina började utfärda exportlicenser tidigare, 

samt att kvoterna kunde komma att fyllas.114  

 

Det blev också som förutspått, 2005 års kvoter överskreds snabbt och resultatet blev 

att drygt 80 miljoner klädesplagg fastnade i den europeiska tullen.115 

 

 

4.3 Textilkrigets konsekvenser för EU 

 

Kontroversen av tekoimporten från Kina har lett till att det uppstått en spricka i EU 

som delat unionen i två olika läger, ett Nordeuropa och ett Sydeuropa. I Nordeuropa 

ingår bland annat Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna och Sverige, som alla 

har varnat för att arbetslösheten bland återförsäljare kommer att öka utan frihandel116. 

I Sverige är Hennes & Mauritz ett exempel på en stark textilimportör och många andra 

företag har följt i deras fotspår.117 Den inhemska textilproduktionen har därför lagts 

ner och nära 90 procent av all tekokonsumtion i Sverige är beroende av import.118  

 

Sverige är ett ganska litet land där välståndet bland annat bygger på en kontinuerlig 

teknisk utveckling och en öppen handel. I Sverige finns ett starkt stöd för frihandel, 

vilket, enligt näringsminister Thomas Östros, grundar sig på att den svenska staten 

under lång tid bidragit till att underlätta den omstrukturering som krävts för att kunna 

använda den fria marknaden.119 Detta har resulterat i att Sverige konsekvent har 

motsatt sig handelsrestriktioner och skyddstullar och Sverige var, som tidigare nämnts, 

det första demokratiska landet efter andra världskriget att avskaffa alla kvantitativa 

restriktioner på tekoområdet. Redan i slutet av 1950-talet genomgick dock den 

svenska textilindustrin en strukturrationalisering och på 1960-talet hade mycket av den 

                                                
114 http://www.kommers.se/binaries/attachments/4700_Viktigt_meddelande_till_importörer_av_teko_ 
     från_Kina.pdf 
115 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=445459 
116 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=458432 
117 Ibid. 
118 http://www.di.se/Nyheter/?page=%fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2 
     004%5c08%5c05%5c112764%26src%3ddi 
119 http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article116555.ece 
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svenska textilproduktionen förflyttats utomlands, bland annat till Portugal.120 Portugal 

är, tillsammans med Spanien, det land som står främst i det sydeuropeiska lägret. 

Detta beror på att det i dessa länder fortfarande förekommer inhemsk textilproduktion. 

Den kinesiska tekoimporten ses därför som ett hot gentemot den egna industrin och de 

jobb som den inbringar.121  

 

Trots att EU förespråkar frihandel finns det alltså de länder som stödjer protektionism, 

åtminstone på tekoområdet, och som vill riva upp WTO-överenskommelsen om den 

fria tekoimporten. Det är inte heller enbart inom EU som det uppstått en spricka, utan 

det har även skapats en allians, tydliggjord genom den så kallade 

Istanbuldeklarationen122, mellan tekoproducenter i nästan 50 fattiga och rika länder. 

Denna allians har anhängare dels inom EU och andra i-länder, dels i många u-länder. 

Detta beror på att producenterna, oberoende av om de är verksamma i i-länder eller u-

länder, har vant sig vid det konkurrensskydd som importbegränsningarna gett. De rika 

länderna har skyddats mot importkonkurrens, medan de fattiga länderna, genom 

kvoter, har tilldelats en del av exportmarknaden.123 

 
 
 
4.4 Textilkrigets konsekvenser för EU:s 

tekoimportörer  
 

Textilkriget medförde inte enbart konsekvenser för de politiska relationerna inom EU, 

utan även den enskilda importören drabbades. Kläder anses vara färskvaror och i och 

med klädimportsblockaden har det uppstått en stor osäkerhet på marknaden för 
                                                
120 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=231846 
121 Ibid. 
122 FN höll år 1976 en konferens kallad Habitatkonferensen, Habitat I, i Vancouver gällande aktiviteter 
      för mänskliga bosättningar. Den andra FN-konferensen om boende, stadsutveckling och bebyggelse  
      hölls i Istanbul år 1996 kallad Habitat II. På konferensen enades man om att i en hållbar utveckling 
      av mänskliga samhällen är en anständig livsmiljö och allas rätt till rimligt boende, grundläggande 
      element. Habitat II resulterade i två dokument varav det ena var Istanbuldeklarationen som 
      sammanfattar konferensens viktigaste slutsatser i 15 paragrafer. 
      http://www.regeringen.se/sb/d/1932/a/12351 
123 http://www.di.se/Nyheter/?page=%fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2 
     004%5c08%5c05%5c112764%26src%3ddi 
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importörerna. Det krävs nämligen en oerhörd mängd tid och pengar, samt mycket 

planering för att kläderna ska gå från idé till verklighet och därmed försäljning i butik. 

Det vanliga flödet i branschen för de första höstleveranserna av kläder ser ungefär 

likadant ut för alla importörer som marknadsför sitt eget varumärke. För kläder som 

skulle vara i butik inför hösten år 2005 skedde produktutvecklingen mellan juni och 

november år 2004. Därefter, i december år 2004 till februari år 2005, genomfördes 

införsäljningen till detaljistledet. Mellan mars och april år 2005 gjordes ordern till 

fabriken och mellan juni och augusti skulle själva leveransen ha kommit.124  

 

Det rör sig med andra ord om mycket tid, pengar och andra investeringar innan det 

kommer in några intäkter i augusti. Det är enligt Rickard Josephson, produktionschef 

på We, därmed lätt att räkna ut konsekvenserna av vad som kan ske om importörerna 

får sina varor för sent eller om de plötsligt inte får importera överhuvudtaget. Det enda 

alternativet för många skulle då bli att avsluta ett kanske mångårigt och gott samarbete 

med en fabrik, för att byta land och hitta en ny fabrikör där istället. Endast de som 

producerar en mindre mängd kläder i Kina, eller de som har resurser för att snabbt 

kunna flytta produktionen hade överlevt detta.125 

 

Konflikten gällande tekoimporten från Kina till EU fick emellertid ett förhållandevis 

smärtfritt slut denna gång. Den 14 september år 2005 godkände EU:s 25 

medlemsstater slutligen överenskommelsen mellan EU-kommissionen och Kina. 

Kläderna hann därmed komma ut relativt snabbt på marknaden, varför 

skadeverkningarna trots allt blev begränsade. Hade konflikten pågått längre skulle 

effekten av kvoteringen troligen blivit mycket större och ett flertal näringsidkare hade 

förmodligen fått lida stora ekonomiska förluster och kanske även försatts i konkurs.126  

 

 

 

 

 
                                                
124 http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_10484249.asp 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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5 Frihandel ur olika perspektiv  

 

 

 

 

 

Syftet med de nya kvoterna på kinesisk tekoimport var alltså att skydda EU:s 

textilindustri, men frågan är om denna typ av reglering är hållbar i dagens 

globaliserade värld och framförallt om den är förenlig med WTO:s och EU:s  

frihandelsfilosofi. Textilkriget som pågått har visat sig strida mot den 

marknadsekonomi som EU i vanliga fall värnar om och istället har unionen, eller 

rättare sagt Kommissionen, tagit vara på inflytelserika lobbyintressen.   

 

Om EU ska nå de högt uppsatta målen om tillväxt och konkurrenskraft krävs, enligt 

oss, en mer öppen och friare handel. Detta borde leda till bättre exportmöjligheter för 

Europas företag, samtidigt som ett ökat utbud och lägre priser gör att också 

konsumenterna gynnas i slutänden. Denna filosofi verkar dock, som så ofta är fallet, 

vara möjlig att genomföra i teorin men är betydligt svårare att tillämpa i praktiken. 

Vad innebär därför frihandeln för i-länder, u-länder och konsumenter?  

 

 

5.1 Frihandel ur ett företagsperspektiv 
 

Storbritannien och Frankrike var, som tidigare nämnts, först med att införa frihandel. 

Inspirerade av Smith och Ricardos teorier om specialisering som nyckeln till 

framgång, valde de att koncentrera sin produktion till de varukategorier som de 

behärskade bäst. De i-länder som var anhängare av denna filosofi trodde alltså då på 

Darwins teori om den starkes överlevnad, men många av dessa länder verkar enbart 

förespråka frihandel så länge de gynnar de egna intressena. Idag när flera mindre 
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utvecklade länder, på grund av låga löner och billig produktion, lyckas hota i-

ländernas ekonomiska ställning verkar frihandelsentusiasterna delvis ha tystnat.     

 

De avtal som tidigare begränsade handeln med textiler och kläder, det vill säga STA, 

LTA, MFA och ATC, kritiserades hårt av u-länderna för att de ansågs gynna i-

länderna. Idag ska det inte längre förekomma några kvantitativa begränsningar 

gällande import av tekoprodukter, men ändå lyckas i-länderna ständigt införa nya 

regleringar som skyddar de egna företagen och därmed begränsar u-ländernas 

möjligheter att konkurrera på lika villkor. MGN ska tillämpas, men undantagen och 

genvägarna är, vilket vi försökt belysa ovan, många. Frågan är därför om det gör 

någon större skillnad med eller utan kvantitetsbegränsande avtal, då det alltid verkar 

finnas en möjlighet att undgå reglerna. Kanske är det emellertid så att i-länderna 

därmed gräver sin egen grav. Det har nämligen visat sig att det framförallt är EU:s 

mindre och medelstora importörer som blivit de stora förlorarna i textilkriget. På 

grund av att deras tekovaror från Kina inte släpptes igenom tullarna led många 

betydande ekonomiska förluster. 

 

 

5.1.1 Frihandelns kretslopp  
 

Även om det fortfarande förekommer en del undantag gällande den fria rörligheten av 

varor inom unionen har man, enligt oss, lyckats mycket bättre med implementeringen 

av frihandel här än inom WTO. Flera av EU:s intressen krockar med WTO:s 

grundläggande principer, varför det kanske rent utav är en utopi med en global 

handelsarena helt utan kvantitativa restriktioner och tullar.  

 

Den världsomfattande handeln verkar emellertid redan vara ett faktum. Vi lever i en 

alltmer globaliserad värld där konkurrensen är stenhård. Det finns egentligen bara två 

vägar att vandra som företag, antingen satsar man på exklusivitet och specialisering, 

eller på stordriftsfördelar och låga priser. Inte minst i Sverige har lågpriskedjorna 

funnit fäste och kunderna är inte längre beredda att betala mer än nödvändigt. För att 

överleva som företag måste man därför, om man väljer den senare vägen, ständigt 
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finna billigare produktionsmöjligheter. Produktionen av framförallt europeiska 

tekoprodukter har gått från vissa sydeuropeiska länder på 1970-talet, via öststaterna på 

1990-talet till Kina idag och morgondagens stora producent förespås bli afrikanska 

länder. Detta innebär att den europeiska tekoindustrin kommer att tvingas möta nya 

konkurrenter efter Kinas framgångssaga, vars än billigare produktion kommer att 

locka än fler importörer i jakten på överlevnad, genom att dessa därmed kommer att 

kunna erbjuda de lägsta priserna också i detaljistledet.  

 

För att återknyta till Smiths och Ricardos teorier kan vi därmed konstatera att Portugal 

och övriga sydeuropeiska länder kanske bör satsa på en ny industri, eftersom de inte 

längre är bäst inom tekobranschen. Detta resonemang håller dock enbart så länge bäst 

är synonymt med billigast. Det finns därmed fortfarande möjlighet för dessa länder att 

konkurrera med de som istället valt att satsa på den förstnämnda vägen, det vill säga 

exklusivitet och specialisering, vilket bland annat italienska tekoproducenter gjort och 

lyckats. På grund av dagens likriktning inom klädindustrin kommer troligen 

konsumenten efterlysa allt fler specialiserade tekoprodukter, som de dessutom 

kommer att vara beredda att betala mycket för, för att uppnå exklusivitet. Här tror vi 

att det fortfarande finns en marknad för europeiska tekoproducenter, eftersom tekniskt 

avancerad och kapitalintensiv textilproduktion inte flyttar från i-länderna i första taget. 

 

Mellan år 1970 och år 2000 har andelen tekoarbetare i i-länderna dock minskat med 

62 procent och i flera europeiska städer finns det stora områden som ligger öde på 

grund av den nerlagda textilindustrin. Frihandeln kommer att innebära än fler 

nerläggningar om inte i-länderna finner nya konkurrensfördelar att satsa på. En snabb 

och brutal utslagning av europeisk tekoindustri är naturligtvis inte i sig 

eftersträvansvärd. Men faktum är att de berörda länderna har haft tio år på sig att göra 

de omstruktureringar som krävts för att företagen skulle klara av att kvoterna 

avskaffades.  

 

EU har, i den så kallade Lissabonprocessen, som mål att unionen ska bli världens mest 

kunskapsbaserade och konkurrenskraftiga region på kort tid. Frågan är om årets mer 

protektionistiska handelsmetoder är förenliga med denna filosofi. Resande av 
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tullmurar innebär snarare att industrierna avskärmas från konkurrens och därmed 

hämmas produktiviteten och den tekniska utvecklingen. Frihandeln däremot är, enligt 

oss, en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Ju större marknaden är desto högre blir kraven 

på stordriftsfördelar, samt kunskapsöverföring och nya innovativa produktionsmetoder 

för att klara den internationella konkurrensen. Om EU fokuserar på att nå framgång på 

dessa områden lockar man nya företag och investeringar till unionen, vilket i sin tur 

genererar arbeten och ett ökat välstånd varpå cirkeln sluts. 

 

 

5.2 Frihandeln ur ett u-landsperspektiv 
 

Frihandelsteorin har, som tidigare nämnts, aldrig fått lika stor genomslagskraft i 

mindre utvecklade länder. Många u-länder har snarare inspirerades av List och 

Hamilton än av Smith och Ricardo och de har därmed förespråkat protektionism. 

Handelsrestriktioner har nämligen inte enbart stjälpt u-länderna utan de har också 

hjälpt dem att utvecklas. U-länderna ges exempelvis, som tidigare nämnts, rätt att 

avveckla handelshinder i långsammare takt än i-länderna och i-länderna har alltid rätt 

att ge u-länderna förmåner i den mån de önskar. Samtidigt har dock mycket av 

handeln ändå skett på de rika ländernas villkor. De avtal som tidigare har reglerat 

handeln med tekoprodukter har begränsat u-ländernas möjligheter att sälja sina varor i 

i-länderna och trots avskaffandet av alla kvantitativa restriktioner på tekoområdet 

finns fortfarande GATT:s allmänna skyddsklausul samt särskilda övergångsregler i u-

ländernas anslutningsavtal, som trots allt möjliggör för i-länderna att kontrollera 

världshandeln. 

 

 

5.2.1 Frihandelns konsekvenser för de mindre utvecklade länderna  
 

Global frihandel skulle, enligt oss, framförallt innebära två konsekvenser för u-

länderna. Konkurrens på lika villkor möjliggör å ena sidan för u-länderna att 

obegränsat sälja sina varor i-länderna, å andra sidan finns det risk för att u-länderna 
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utnyttjas. Redan idag har flera fall uppmärksammats där västerländska företag 

utnyttjar u-ländernas billiga arbetskraft och många tvingas arbeta under omänskliga 

förhållanden i de fabriker som kommit att kallas Sweat Shops.   

 

De kvantitativa restriktioner som tidigare begränsade, och i viss mån fortfarande 

begränsar, tekohandeln och som ännu reglerar flera andra produktområden inom WTO 

hindrar emellertid inte enbart u-länderna från att obegränsat sälja sina varor i i-

länderna, utan de försvårar också för i-länderna att bedriva försäljning gentemot u-

länderna. Även om många u-länder är överlägsna när det gäller tekoindustrin finns det 

andra produktområden där i-länderna ligger lång före, så frågan är om u-ländernas 

situation kanske hade försämrats ytterligare om det inte funnits vissa undantag till 

WTO:s frihandelsfilosofi. Det finns visserligen fler handelsområden, däribland 

jordbruket vilket nämndes inledningsvis, som u-länderna hade varit överlägsna i-

länderna och framförallt EU om det hade rått frihandel. Om EU hade tvingats avskaffa 

alla sina jordbrukssubventioner och de istället hade rått fri konkurrens hade den 

europeiska jordbruksindustrin troligen funnit sin överman.    

 

 

5.2.2  Frihandeln � en stor omställning för u-länderna 
 

U-länderna har under det senaste året gått från passiv tekoproducent till aktiv exportör, 

vilket inte är en helt enkel transformation. De mindre utvecklade länderna har, liksom 

i-ländernas tekoproducenter, haft svårt att lyckas genomföra de nödvändiga 

omstruktureringar som den nya konkurrenssituationen förutsätter. Vidare menar vi att 

u-ländernas tekoindustri inte heller är konkurrenskraftig, utan de hade behövt förändra 

sin produktion, marknadsföring och kvalitetsbild.   

 

Ett land förstod dock att utnyttja frihandeln. Över en natt kom hela världen springande 

med en önskan om att få tillverka sina varor i Kina. Denna anstormning måste ha 

resulterat i att många kinesiska tekoproducenter investerade i nya inventarier och 

personal. När sedan EU:s och USA:s största kunder förbjöds att lägga fler order under 

resten av år 2005, stod de kinesiska tekoproducenterna kvar med enorma skulder. 
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Förutom ekonomiska förluster har de kinesiska fabrikörerna förmodligen också 

tvingats säga upp flera anställda, vilket är en naturlig följd av minskad produktion.  

 

Kina ses av flera i-länder som ett hot mot deras ekonomiska ställning och landet 

diskrimineras därför i många sammanhang. Kina är därmed, trots principen om MGN, 

inte alltid försäkrad de bästa handelsvillkoren och landet behandlas, som tidigare 

nämnts, särskilt negativt i antidumpningssammanhang. Kina anses dumpa varor då 

deras priser är betydligt lägre än de flesta ländernas inom EU, varpå tullar införs 

eftersom denna dumpning anses störa den europeiska hemmamarknaden. Dessa 

åtgärder borde inte vara nödvändiga eftersom Kina redan har ofördelaktiga 

övergångsregler, vilka vi har presenterat ovan. Vi anser att det borde finnas ett krav på 

att chapeaun, i GATT:s undantagsregler, tillämpas på Kina för att hjälpa landet ur dess 

underlägsna ställning. Diskrimineringen är nämligen i många fall oberättigad och 

godtycklig. De importörer som tidigare i år tvingades avsluta sitt samarbete med 

kinesiska tekoproducenter har troligen varit tvungna att hitta andra leverantörer i andra 

länder och de kommer därmed troligen inte heller tillbaka. 

 

Resande av tullmurar drabbar många fattiga länder som inte kan få avsättning för sina 

produkter och därigenom minskar också deras möjligheter till ökat välstånd. De länder 

som förlorar produktion drabbas av arbetslöshet och sociala problem, framförallt bland 

kvinnor eftersom det ofta är de som är verksamma inom textilindustrin. Kvoterna har 

alltid haft stor effekt på den ekonomiska och sociala utvecklingen i många u-länder, 

där framförallt de asiatiska länderna hållits tillbaka. IMF har beräknat att varje skyddat 

tekoarbete i i-länderna kostar u-länderna motsvarande 35 jobb.  

 

Trots framförallt EU:s och USA:s försök att, med GATT-legala instrument, begränsa 

u-ländernas möjligheter att bedriva handel i i-länderna, har u-ländernas tekoexport 

ökat till 50 procent av den totala textilexporten år 1998 och samma år uppnådde deras 

klädexport 70 procent av världsmarknaden.  
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5.3 Frihandeln ur ett konsumentperspektiv 
 

Vi anser att kvoterna har skapat en samhällsekonomisk förlust för världen som helhet, 

då länder med sämre förutsättningar för tekoproduktion har producerat teko och 

därmed använt sina redan begränsade resurser till verksamhet som egentligen skulle ha 

varit marknadsmässigt olönsam. Samtidigt har de länder som har haft goda 

förutsättningar för tekoproduktion förvägrats dessa förutsättningar till fullo. Detta har 

resulterat i hämmad konkurrenskraft och onödigt höga priser, varför konsumenterna 

har fått fel varor från fel länder till fel pris. 

 

De återinförda textilkvoterna medför alltså inte enbart högre kostnader för europeiska 

importörer och återförsäljare, utan även konsumenter och skattebetalare får betala ett 

högre pris för att textilindustrin i vissa länder ska undkomma omstruktureringar. En 

friare handel däremot innebär, som tidigare nämnts, en ökad konkurrens som ger 

pressade priser och därmed lägre kostnader för slutkunden. Dessutom finns det med en 

mer öppen handel också möjlighet att som konsument erhålla ett större utbud. Med 

informationsteknologin minskar även avstånden och den möjliggör därmed för flera 

aktörer att erbjuda sina varor på en global marknad.   

 

För att ett större utbud ska lyckas krävs emellertid en efterfrågan. Än så länge verkar 

många konsumenter föredra lågpriskedjorna, vilket indikerar kvantitet framför 

kvalitet. Frågan är dock om detta kommer att vara en hållbar utveckling. Även om 

exempelvis Hennes & Mauritz försäljningssiffror fortfarande ökar kommer det 

troligen en dag, om den inte redan är här, då konsumenten vill ha något unikt och 

annorlunda. Billig produktion resulterar nämligen ofta i standardisering och 

massproduktion, vilket gör det allt svårare att sticka ut från mängden.  

 

Trots dagens kedjesamhälle talas det allt oftare om att vi gått från det fordistiska 

produktionssamhället, via tjänstesamhället till en mer uppleveseorienterad ekonomi, 

där de små specialisterna åter förespås vinna framgång. Risken med frihandeln är dock 

att dessa småföretagare hinner slås ut och att det därmed inte finns någon som kan 
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erbjuda kunden något utöver det vanliga. Lägre priser innebär emellertid ofta sämre 

kvalitet och kostnadsbesparingarna kanske därmed tar ut sig själva i slutänden. Som 

kund behövde man kanske tidigare köpa en europeisktillverkad tröja då man nu 

tvingas köpa tre motsvarande kinesisktillverkade, på grund av att de inte håller lika 

hög kvalitet. Frihandel behöver ju dock inte utesluta det ena eller andra alternativet, 

utan specialisering och lågpris kompletterar varandra och kan, som tidigare nämnts, 

verka sida vid sida.  

 

Ytterligare en risk med frihandel är att vissa företag genom predatory dumping sänker 

priserna på en annan marknad och därmed eliminerar konkurrensen, för att därefter 

kunna höja priserna igen och istället göra monopolvinster. I sådana fall blir också 

konsumenten den stora förloraren. Vi hävdar emellertid att det i slutänden alltid är 

kunden som bestämmer. Denne har fria val och man kan inte utgå från att kunden 

alltid väljer det billigaste alternativet.  
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6 Avslutande diskussion 
 

 

 

 

 

Det är alltid någon som tvingas betala för importhinder och vi kan konstatera att det i 

det här fallet är både i-länder, u-länder och slutkonsumenten som blir lidande. Nya 

importkvoter på tekoprodukter skapar en negativ spiral dels för EU:s medlemsstater, 

vars minskade konkurrens hämmar produktivitet och innovationsförmåga, dels för 

Kina, som tvingas lägga ner fabriker och därmed drabbas av arbetslöshet och sociala 

problem.  

 

Även om både Kina och EU var tvungna att få ut det omtalade klädberget på 

marknaden så fort som möjligt, tror vi att denna tillfälliga lösning enbart kommer att 

skapa nya problem i framtiden. EU förespråkar trots allt, genom sitt WTO-

medlemskap, global frihandel och vi anser att återinförandet av importkvoterna 

snarare är ett steg mot protektionism. Förutom att återinförandet av kvoterna därmed 

är ett steg i fel riktning, tror vi att det också finns risk för att de nya restriktionerna 

kommer att bli föremål för framtida vedergällningar från Kina. Vi kan därmed 

konstatera att det är en svår balans mellan att å ena sidan gynna det egna landets 

produktion, och å andra sidan främja global frihandel. 

 

Fullständig frihandel anser vi emellertid vara en omöjlighet och inte heller något 

eftersträvansvärt. Vissa kvoter, däribland på miljöområdet, är ett måste för att uppnå 

en hållbar utveckling. Dessutom medför total frihandel troligen, som tidigare nämnts, 

att u-länderna utnyttjas, varför vissa restriktioner är ett måste också ur ett etiskt 

perspektiv. Detta betonas emellertid också i WTO:s övergripande målsättning genom 

tillägget; detta måste ske genom att på bästa sätt utnyttja världens resurser i enlighet 

med målet om en hållbar utveckling.  
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Frihandelsteorin fick tidigt kritik mot att den inte tog hänsyn till relationen mellan 

avancerade och mindre utvecklade länder, vilket vi delvis är beredda att hålla med om. 

I GATT finns visserligen flera klausuler som ger u-länderna fördelaktiga villkor, men 

samtidigt kan vi konstatera att det alltid finns en möjlighet att kringgå regleringen. 

Avskaffandet av alla kvantitativa restriktioner på tekoområdet har exempelvis inte 

inneburit någon större förändring sedan tidigare. Detta beror på GATT- och WTO-

regimens breda undantagsklausul, som balanserar de normer och principer som driver 

på avvecklingen av handelshinder.  

 

De skyddsåtgärder och artiklar som finns i GATT samt principerna i WTO används 

därmed i stor utsträckning för att kunna upprätthålla den internationella handeln, men i 

och med att Kina förvägras inträde till världens två största marknader får landet trots 

allt ingen möjlighet att förbättra sin levnadsstandard. Vi anser att EU, och kanske än 

mer USA, måste börja tänka på de mindre utvecklade länderna, om inte för deras skull 

så åtminstone för deras egen, eftersom frihandel trots allt gynnar den ekonomiska 

tillväxten i längden. Protektionism medför kostnader för alla inblandade parter, medan 

global frihandel på sikt skapar en konkurrenskraftig miljö för EU:s medlemsländer och 

bättre villkor för u-länderna, varpå EU:s och WTO:s intressen kan verka sida vid sida.          

 

Idag verkar frihandelsfilosofin dock endast vara ett spel för galleriet, men vi tror och 

hoppas att det bara är en tillfällig avvikelse från WTO:s väg mot en friare 

världshandel. Det krävdes trots allt 50 år av arbete innan WTO kom till stånd, varför 

det kanske enbart är mer tid som behövs.  
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