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1. INLEDNING  
 
Den internationella handeln ökar ständigt i omfattning och är alltid ett aktuellt ämne. Ofta 
prisas den allt friare handeln för att den ger tillväxt och välfärd. Lika ofta kritiseras den dock, 
för att jobben försvinner utomlands eller för att fattiga länder utnyttjas. Att många människor 
är emot den ökande, friare handeln visas inte minst vid Världshandelsorganisationens, 
WTO:s, möten som alltid verkar åtföljas av stora demonstrationer. Vad är det som upprör 
människor så? Är världshandeln orättvis och gör de rika rikare och de fattiga fattigare, eller är 
den något som alla kan vinna på? Är den globala handeln ett nollsummespel där varje vinnare 
har en motsvarande förlorare, eller är det en vinn-vinn situation där alla deltagare är vinnare? 
Debatten som förs i media idag har gjort mig intresserad av ämnet eftersom det verkar 
uppröra så starka känslor. Båda sidor, för- och emot en friare handel, verkar vara så 
övertygade om att deras väg är den rätta, till ett mål som alla verkar dela; global välfärd. Jag 
vill undersöka om de fattiga länderna bara är spelpjäser som utnyttjas i de rika ländernas spel 
om makt och rikedom, eller om de fattiga länderna har något att vinna på att delta i den 
globala ekonomin. För att få ett fokus i uppsatsen ska jag koncentrera mig på EU:s nya 
handelsavtal, Economic Partnership Agreements, med ett antal fattiga länder.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa olika uppfattningar om den internationella handelns 
betydelse för fattiga länder, samt att undersöka om EU:s Economic Partnership Agreements 
(EPA) är en möjlighet eller ett hinder för fattiga länders utveckling.  
 

1. Hur kan internationell handel påverka fattigdom och utveckling? 
2. Hur kan EPA påverka de fattiga länder som avtalen berör?  

 

1.2 Avgränsningar 
 
Jag hade från början tänkt att bara skriva om handel och undvika andra internationella 
ekonomiska frågor såsom investeringar och multinationella företag. Det visade sig dock vara 
svårt eftersom handel bara är en del av en sammanlänkad internationell ekonomi. Fokus ligger 
dock alltjämt på handel eftersom uppsatsen skulle bli alltför omfattande om jag ägnade lika 
stor uppmärksamhet till alla aspekter som har betydelse i den internationella ekonomin. 
 
Jag har också försökt hålla mig till att belysa handelsaspekter som påverkar fattiga länder, 
även om internationell handel och EPA givetvis också har betydelse för rika länder. I 
litteraturen står det till exempel mycket om konkurrens från låglöneländer, och det är något 
som jag valt att inte ta med eftersom mitt syfte är att undersöka hur handel påverkar fattiga 
länder. 
 

1.3 Metod och källkritik  
 
För att skriva denna uppsats har jag använt mig av litteratur om handel samt information på 
Internet om EPA. De internetsidor jag använt kommer mestadels från etablerade 
organisationer som EU och Forum Syd. Metoden är kvalitativ. 
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En del böcker har jag upplevt som väldigt vinklade och ensidiga. Kleen, Moberg och Palms 
bok är till exempel uppenbarligen för frihandel. Jag har då använt den för att belysa positiva 
aspekter av handel och inte brytt mig om deras dåliga argument mot frihandel som de 
förkastar i samma mening. Även Gilpin är uppenbarligen för frihandel då hans argument emot 
är dåligt utvecklade. Avsnitten 3.2 samt 3.3.1 och 3.3.2 om kritik mot frihandel och WTO 
samt särbehandling av fattiga länder, bygger nästan enbart på Stefan de Vylders arbete. Det 
kan vara begränsande, men jag anser att de Vylder tagit upp det viktigaste på ett bra sätt. 
 

1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Jag har valt att något förenklat kalla länder för rika eller fattiga. Man kan också kalla dem 
utvecklingsländer och industriländer (u- och i-länder), men jag anser att de begreppen ger en 
något missvisande bild eftersom alla länder utvecklas hela tiden, och industriland är ett 
ganska luddigt begrepp om man tänker efter. Man kan också tala om centrum, periferi och 
semiperiferi, men jag tror att om jag skriver om till exempel ”centrumländer” kan det bli svårt 
att hänga med och förstå vad jag syftar på. En annan vanlig indelning är Nord och Syd där 
man syftar på att de flesta rika länder är placerade på det norra halvklotet och de flesta fattiga 
på det södra. Problemet med den indelningen är som jag ser det just att det gäller ”de flesta”, 
det finns många undantag som gör begreppen diffusa. Att istället använda begreppen fattiga 
och rika länder ger direkt en bild av vad det handlar om, även om det givetvis finns en skala 
och inte två tydligt separerade grupper.  
 

1.5 Disposition 
 
Efter inledningen skriver jag om några vanliga ekonomiska teorier som har med handel att 
göra. Jag går sedan in på ämnet om just handelns betydelse för fattiga länder, och skriver om 
bland annat WTO eftersom det är en sådan central organisation för den internationella 
handeln. Empiridelen börjar med en förklaring av Cotonou-avtalet, som är det avtal som styr 
EPA. Sedan skriver jag om EU:s syn på EPA vilket åtföljs av andra aktörers syn på avtalen. I 
analysen jämför jag olika syner på EPA, och sätter dem även i relation till de teorier om 
handel som uppsatsen började med, för att försöka komma fram till om EPA är en bra 
möjlighet för de fattiga länderna eller inte. 
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2. EKONOMISKA TEORIER  
 

2.1 Merkantilism 
 
Merkantilismen är en lära som uppstod i Frankrike på 1600-talet. Läran förespråkar bland 
annat statens rätt att styra näringslivet, samt att ett land bör exportera mer än det importerar, 
för att mer guld ska strömma in i landet än ut. Man antog att ett land endast kan bli rikt på 
andra länders bekostnad, ett nollsummespel med dagens ord.1 
 
Idag finns det ett starkt merkantilistiskt inslag i handelsförhandlingar där man anser att export 
är bra för att det ger jobb och exportintäkter, och import är dåligt för att det tar bort jobb och 
försämrar betalningsbalansen. Detta kännetecknar också förhandlingar i WTO, att öppna för 
import genom att ge utländska företag möjlighet att konkurrera på samma villkor som 
inhemska företag ses som en eftergift som man vill ha motsvarande eftergifter från andra 
länder för. Att öppna för import är dock bra för konsumenterna, och det är också bra för 
fattiga länder som inte är självförsörjande när det gäller konsumtions- och kapitalvaror. 
Importens sammansättning och storlek har en viktig roll för dessa länders utveckling och 
tillväxt. I Ostasiens framgångsrika industrialiseringsprocess fördes en varierad och selektiv 
importpolitik med differentierade tullar, något som dock är mycket svårare att genomföra 
idag.2 
 

2.2 Ekonomisk liberalism 
 
Ekonomisk liberalism är en bred ideologi som rymmer många olika grenar och uppfattningar. 
Eftersom mycket av dagens handelspolitik lutar sig mot idéer som kommer ur den 
ekonomiska liberalismen, tänker jag ta upp den lite kort här.  
 
Den ekonomiska liberalismen kan sägas börja med Adam Smith's bok "An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations" år 1776. Han utgick från individen och dess rätt 
och förmåga, samt privat ägande och fri konkurrens. Statens uppgift ansåg han vara att 
upprätthålla konkurrensen. Smith menade att varje företag borde producera stora mängder av 
sina egna specialiteter eftersom det sänkte styckkostnaderna och ökade sakkunskapen. Detta 
skulle möjliggöras om företagen fick tillgång till fler marknader än hemmamarknaden.3 Smith 
menade också att varor skulle köpas från den mest effektiva producenten, oavsett 
ursprungsland. På så sätt uppmuntras effektiv produktion och arbetena flyttar till de mest 
effektiva sektorerna i ekonomin.4 Fri handel maximerar konsumenternas val, minskar priserna 
och gör att användandet av begränsade resurser blir effektivt.5 I 1800-talets liberalistiska teori 
menade man dessutom att frihandel ledde till världsfred. Detta eftersom länder och människor 
knyts samman av ekonomiska band genom handel.6 
                                                 
1 Kleen, Peter, Moberg, Claes och Palm, Gunnar (2003) Världshandeln: utveckling, aktörer och spelregler SNS 
Förlag, Stockholm  S. 18 
2 De Vylder, Stefan (2002) Utvecklingens drivkrafter: om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen Forum Syds 
förlag, Stockholm S. 132-133 
3 Kleen, Moberg och Palm (2003) S. 19 
4 Goddard, Roe C., Cronin, Patrick och Dash, Kishore C. (red) (2003) International Political Economy: State-
Market Relations in a Changing Global Order Palgrave Macmillan, Hampshire (andra upplagan) S. 33 
5 Gilpin, Robert (2001) Global Political Economy: understanding the international economic order Princeton 
University Press, New Jersey S. 198 
6 Larsson, Reidar (1997) Politiska ideologier i vår tid Studentlitteratur, Lund S. 24 
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Utifrån den ekonomiska liberalismen har neoklassisk teori utvecklats. Teorin grundar sig på 
att marknaden ordnar samhällets produktion och distribution effektivt, så att samhällets 
resurser används där de gör mest nytta.7 Resurser utnyttjas effektivast på en fri marknad där 
det råder jämvikt, det vill säga när utbudet är lika stort som efterfrågan. En fri marknad, under 
vissa förutsättningar som lika konkurrens, leder till en optimal fördelning av resurser.8 I en 
konkurrensutsatt marknadsekonomi måste företag producera effektivt annars blir de 
utkonkurrerade. Företagen är också tvingade att producera det som efterfrågas för att kunna 
sälja sina produkter. Inom den globala neoliberalismen vill man ta bort alla politiska hinder 
för ett fritt flöde av varor, tjänster och kapital över gränserna, så att marknaden bestämmer 
flödena av resurser.9 
 
Den neoklassiska ekonomin grundas på individualism, varje människa antas vara en rationell 
självcentrerad ekonomisk aktör.10 Marknaden ger varje individ möjlighet att köpa det som hon 
helst vill ha inom ramen för sin budget. För att utöka sin budget är individen fri att skaffa sig 
ett nytt jobb eller på annat sätt öka sin inkomst. Önskan att få en högre inkomst driver 
människor att skaffa de kunskaper som samhället efterfrågar mest, så genom att söka något 
för egen del hjälper de också samhället i stort. I neoklassisk teori är människan i grunden 
egoist vilket driver henne att söka efter sitt eget bästa. Marknaden lyckas hantera detta så att i 
allas strävan efter sitt eget bästa, ligger också det bästa för alla.11  
 

2.3 Komparativa fördelar 
 
David Ricardo utvecklade teorin om komparativa fördelar 1817.12 Enligt teorin är det länders 
relativa fördelar som avgör vad de ska exportera. Ett enkelt exempel av Stefan de Vylder 
illustrerar: Antag att två länder producerar jordbruksvaror och industrivaror. Land A har 5 
gånger högre produktivitet inom jordbruk än land B, och 10 gånger högre produktivitet inom 
tillverkningsindustrin. Land A har då jämförelsevis större fördelar inom tillverkningsindustrin 
och bör därför exportera inom den. Medan land B har komparativa fördelar inom jordbruk och 
bör exportera jordbruksvaror. Handel mellan dessa länder ska enligt Ricardo öka båda 
ländernas välfärd jämfört med ingen handel alls. Han menade att frihandel och specialisering 
efter varje lands komparativa fördelar gynnar alla länder.13 
 
En vidareutveckling av teorin om komparativa fördelar är Heckscher/Ohlin- teorin. Den 
förklarar länders komparativa fördelar och handelsmönster med skillnader i tillgång till 
produktionsfaktorer. Det innebär att länder med stora naturtillgångar exporterar råvaror, 
länder med mycket arbetskraft exporterar arbetskraftsintensiva produkter, och länder med 
välutbildad arbetskraft exporterar kunskapsintensiva produkter.14  
 
De Vylder riktar dock kritik mot påståendet att handel enligt komparativa fördelar automatiskt 
gynnar alla inblandade länder. Han menar att trots att alla länder kan hitta komparativa 

                                                 
7 DeMartino, George F (2000) Global Economy, Global Justice: Theoretical Objections and Policy Alternatives 
to Neoliberalism Routledge, London S. 4 
8 Gilpin (2001) S. 53-54 
9 DeMartino (2000) S. 4-6 
10 Gilpin (2001) S. 47 
11 DeMartino (2000) S. 4-5 
12 Kleen, Moberg och Palm (2003) S. 19 
13 De Vylder (2002) S. 129 
14 De Vylder (2002) S. 129-130 
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fördelar någonstans så garanterar inte det att alla länder kan producera till konkurrenskraftiga 
priser till löner som överstiger existensminimum.15 Han skriver:  
 

” …de fortsatt låga lönerna i kombination med en snabb produktivitetsutveckling i 
de nya industriländerna i Asien utsätter andra fattiga regioner – Afrika, i 
synnerhet, men också delar av Latinamerika och forna Sovjetunionen – för en 
konkurrens som gör det omöjligt för dessa länder med lägre produktivitet att 
hävda sig på världsmarknaden utan att pressa ned lönerna till nivåer under 
existensminimum.”16 

 
När ett land inte kan hävda sig på världsmarknaden och inte kan konkurrera med billiga 
importvaror, riskerar landet en återgång till självhushåll, ökad fattigdom, ökat barnarbete och 
ökat biståndsberoende.17 
 
En annan kritik som de Vylder riktar mot modeller om komparativa fördelar är att de är 
statiska. De flesta komparativa fördelar är inte naturgivna utan förvärvade och de uppgraderas 
genom en ständig förändring. Detta är Ostasien med sin snabba utveckling ett exempel på. 
Det finns enligt de Vylder ett antal dynamiska effekter av handel som är mer betydelsefulla.18  
 
Det är viktigt att se att ett lands komparativa fördelar kan vara skapade av samhället och inte 
vara en gåva från naturen. De kan mycket väl vara ett resultat av medvetna satsningar av 
inhemska företag och myndigheter. Länder med en fördel inom en speciell teknik tenderar 
också att behålla och även utöka det försprånget, medan andra mindre teknologiskt utvecklade 
länder kanske aldrig hinner ifatt.19 
 

2.4 Strategisk handelsteori 
 
Den strategiska handelsteorin utvecklades av ekonomer som utöver komparativa fördelar ville 
ta hänsyn till imperfekt konkurrens, "economies of scale", "learning by doing", betydelsen av 
forskning och utveckling, kumulativa processer och tekniska "spillovers". Denna teori 
förklarar varför länder vidtar protektionistiska åtgärder och ger subventioner till särskilda 
industrier, eller andra former av stöd till inhemska producenter.20 Den handlar om oligopol 
och att företag och regeringar kan agera strategiskt för att förbättra ett lands handelsbalans 
och öka välfärden. Den antar att vissa sektorer är av mer värde än andra, framför allt 
högteknologiska sektorer, och därför kan det vara värdefullt att skydda dessa. Bland annat 
därför att de genererar spill-over effekter som är bra för hela ekonomin. Denna teori 
förespråkar stöd till sådana företag genom subventioner eller importrestriktioner. För sådana 
situationer är alltså inte frihandel det bästa alternativet för den nationella välfärden. Denna 
teori är debatterad, men det finns åtminstone starka bevis för att statligt stöd till forskning och 
utveckling genererar fördelar för hela ekonomin.21 
 

                                                 
15 De Vylder (2002) S. 130 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 De Vylder (2002) S. 131 
19 Gilpin (2001) S. 213 
20 Gilpin (2001) S. 122-123 
21 Gilpin (2001) S. 216-217 
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2.5 Internationell konkurrenskraft  
 
Diamantmodellen av Michael Porter från år 1990 förklarar varför företag blir internationellt 
konkurrenskraftiga med teorier om hur företag lyckas skapa och upprätthålla sin 
konkurrenskraft. Konkurrenskraften kommer av många saker såsom tillgång på 
produktionsfaktorer, nationella värderingar, kultur, historia och socioekonomiska faktorer. 
Enligt Porter (i Kleen, Moberg och Palm, 2003) går det inte att bygga långsiktig 
konkurrenskraft på enkla produktionsfaktorer som billig arbetskraft, billig energi eller låga 
skatter, och ju mer sofistikerade produktionsfaktorer ett land har, desto lättare är de att 
försvara.  
 
De fyra faktorer som är de viktigaste för konkurrenskraften är produktionsfaktorer, 
efterfrågeförhållanden, industriella nätverk, samt företagens strategier, struktur och 
konkurrensförhållanden. I framgångsrika länder fungerar alla fyra faktorer ihop och förstärker 
varandra. I mindre framgångsrika länder finns det svagheter i någon eller några av faktorerna 
till exempel i utbildningssystem eller efterfrågeförhållanden. När det gäller 
produktionsfaktorerna är det avgörande för konkurrenskraften att företagen hela tiden kan 
utvecklas och förnya sig, även om det innebär att man slår ut sina egna tidigare produkter. 
Efterfrågeförhållandena är främst viktiga för att kräsna kunder kräver bra produkter. Om det 
finns framgångsrika industriella nätverk ökar det konkurrenskraften, starka kluster ökar 
möjligheten för innovation och förnyelse. Strategi, struktur och konkurrensförhållanden är 
viktiga främst genom att en stark hemmakonkurrens tvingar företagen att utveckla, uppfinna 
och behålla konkurrenskraften.22 
  
Det finns alltså många olika teorier om hur handel uppkommer och fungerar. Hur man 
förutsäger betydelsen av handel och dess påverkan på ett samhälle blir lätt färgat av vilken 
eller vilka teorier man grundar sig på. Ovan nämnda teorier är de mest kända och använda 
teorierna i västvärlden idag, därför har jag valt att ta med just dem. Merkantilismen syns idag 
när man anser att export är bättre för ett land än import. Liberalismen ligger i sin tur i grunden 
för hur det ekonomiska samhället är uppbyggt med handel och konkurrens. Teorin om 
komparativa fördelar förklarar hur länders olika resurser kan leda till handel som gynnar alla 
inblandade länder. Den strategiska handelsteorin å sin sida utvecklar teorin om komparativa 
fördelar genom att ta med andra viktiga variabler i teorin. Den visar på att handelsfördelar 
kommer ur en komplex verklighet där även politiska beslut inverkar. Teorin om internationell 
konkurrenskraft visar också på hur konkurrenskraft kommer från många olika variabler samt 
styrker att handel är en komplex företeelse. 
 

                                                 
22 Kleen, Moberg och Palm (2003) S. 27-29 
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3. EN FRIARE HANDEL  
 

3.1 Fördelar med en friare handel 
 
Några fördelar med en friare handel är stordriftsfördelar, ökad konkurrens, spridning av ny 
teknologi och underlättning av finansiering. Genom handel kan man dra nytta av 
stordriftsfördelar. För fattiga länder med liten hemmamarknad kan export, genom att det 
möjliggör stordriftsfördelar, vara vägen till industrialisering. Eftersom konkurrensen ökar med 
ökad handel tvingas företag att bli konkurrenskraftiga. Konkurrens utifrån kan höja 
produktiviteten och pressa monopolpriser. Utländska direktinvesteringar i exportsektorn kan 
sprida ny teknologi, inklusive nya metoder för företagsledning, redovisning, marknadsföring 
och kvalitetskontroller bland annat. Eftersom fattiga länder ofta har liten tillgång till kapital 
kan utrikeshandel vara bra genom att den öppnar nya finansieringsmöjligheter.23 
 
Många ekonomer är övertygade om att frihandel är det bästa för samhället. Även om alla 
andra länder skulle använda sig av handelshinder så menar de att ett enskilt land tjänar på att 
öppna sina gränser, eftersom det skulle tjäna mer på billig import än vad det skulle förlora på 
att exportera för lite. Trots det är handelshinder vanligt förekommande för att länder vill 
skydda sina egna ekonomier. Genom historien har handel antingen setts som något som 
gynnar alla, eller som något som har vinnare och förlorare.24 
 
Kleen, Moberg och Palm listar i sin bok "Världshandeln, utveckling, aktörer och spelregler" 
(2003) åtta punkter på varför import är bra. Här följer ett sammandrag: Med fri import får inte 
skyddade industrier onaturligt höga vinster. Kapital och arbetskraft lockas till mer 
framgångsrika sektorer där de utnyttjas bättre och åstadkommer större produktion och därmed 
högre nationalinkomst. Det finns alltid någon part som tar skada vid en importliberalisering, 
men förändringar är en naturlig del av ekonomisk utveckling och bör välkomnas. En 
liberalisering av importen ger lägre prisnivåer genom att en skatt försvinner och konkurrensen 
blir hårdare. Det ger också konsumenterna ett rikare utbud av varor. Även producenterna får 
tillgång till fler och billigare "inputs" vilket gör dem mer konkurrenskraftiga. Frihandel kan 
också göra ett land mindre konjunkturkänsligt genom att utländska kunder kan köpa överskott 
under lågkonjunktur och sälja varor som det är brist på under högkonjunktur. Tekniska 
nyheter kommer enklast in i landet genom import och genom att öppna för import har man 
även ett förhandlingsargument för att få andra länder att göra samma sak. Flöden av varor och 
investeringar över gränser ökar också förståelsen mellan olika folk, samt företagens beroende 
av välstånd i andra länder, och detta leder till mindre risk för krig.25 
 
Fördelar med frihandel är enligt dess förespråkare att det ökar den inhemska konkurrensen 
och därmed sänker priserna, ökar valen för konsumenterna, och ökar effektiviteten. Frihandel 
ökar både den nationella och den globala välfärden genom specialisering enligt komparativa 
fördelar. Frihandel ökar också spridningen av teknologi och kunskap och ger fattiga länder en 
möjlighet att komma ifatt de rika länderna i inkomst och produktivitet.26 Protektionism å sin 
sida hindrar företag från att vara innovativa och klättra på den teknologiska stegen, och det 
hindrar resurserna från att fördelas effektivt.27 

                                                 
23 De Vylder (2002) S. 131-132 
24 Gilpin (2001) S. 196 
25 Kleen, Moberg och Palm (2003) S.24-25 
26 Gilpin (2001) S. 198 
27 Gilpin (2001) S. 201 
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Protektionism har enligt Robert Gilpin en negativ påverkan på inkomstdistributionen genom 
att den flyttar inkomster från konsumenterna och oskyddade sektorer till skyddade sektorer. 
En del typer av importskydd kan flytta inkomster från inhemska konsumenter och producenter 
till utländska producenter genom att företag flyttar utomlands för att få tillgång till billigare 
inputs. Handelshinder tenderar också att skydda industrier med dålig konkurrenskraft.28 
 
Många ekonomer stöder dock skydd av "infant industries", alltså nytillkomna industrier. 
Tanken är att de behöver skydd i början för att sedan klara sig på egen hand när de "vuxit 
upp". Enligt Gilpin finns det en fara i detta eftersom skydden ofta visar sig behövas 
permanent, och det går inte att veta i förväg om industrin kommer att kunna klara sig på egen 
hand eller inte. Gilpin påpekar dock att det finns goda exempel på där detta har fungerat.29 
 
Enligt David Hume (i Gilpin 2001) minskar protektionism även exporten på lång sikt. Detta 
eftersom en tillfällig ökning av exporten får valutan att öka i värde och således minskar 
konkurrenskraften. Protektionism kan också öka kostnaden för inputs och därmed minska 
konkurrenskraften. Att protektionism ändå är så vanligt förekommande kan bero på att 
producenter som vill skydda sina industrier har lättare för att gå samman och agera politiskt 
än vad konsumenter har, de som skulle tjäna på ökad frihandel.30 
 
GATT/WTO, Världsbanken och IMF är alla, enligt Biplab Dasgupta, för handel av följande 
orsaker: Handel ger fördelar till alla som deltar, även om vissa drar mer fördel än andra. 
Produktiviteten och effektiviteten i ett lands ekonomi hänger samman med dess integration i 
den globala ekonomin. Alla handelshinder för att främja självförsörjande genom 
importsubstitution främjar ineffektivitet. Teorin om komparativa fördelar bestämmer vad ett 
land kan producera och exportera bäst. Även om importliberalisering resulterar i att fabriker 
etcetera får stänga så är det välkommet för att det hjälper till att visa vilka inhemska produkter 
som inte längre har komparativa fördelar. Subventioner förstör distributionen av resurser och 
tillåter inte marknadskrafterna att bestämma önskvärt pris och tillgång. Världshandeln är fri 
och konkurrensutsatt och priserna bestäms av tillgång och efterfrågan.31 
 
Fördelar med handel är alltså bland annat stordriftsfördelar, ökad konkurrens, spridning av 
kunskap och teknik, samt att det sänker priserna. 

3.2 Kritik mot frihandel  
 
Enligt Biplab Dasgupta är världsmarknaden dock inte alls fri med marknadsbestämda priser. 
Och ovan skrivna argument verkar vara något som de rika länderna vill tvinga på de fattiga, 
utan att själva följa dem. De rika länderna har till exempel mycket mer subventioner än de 
fattiga. Om de rika länderna upphörde med sina jordbrukssubventioner skulle deras jordbruk 
bli utslaget av konkurrensen. De rika länderna är också de som producerat mest för att vara 
självförsörjande.32 
 
Kritik har riktats mot det orättvisa i att fattiga länder har komparativa fördelar i att odla till 
exempel jordnötter och bananer medan de rika länderna hela tiden förstärker sina komparativa 

                                                 
28 Gilpin (2001) S. 199 
29 Gilpin (2001) S. 200 
30 Gilpin (2001) S. 202 
31 Dasgupta, Biplab (1998) Structural Adjustment, Global Trade and the New Political Economy of Development 
Zed Books Ltd, London S. 137-139 
32 Dasgupta (1998) S. 139-140 
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fördelar inom avancerad industri och tjänsteproduktion. En stor andel av världens fattiga 
länder har dock anpassat sina ekonomier i en liberaliserad och frihandelsvänlig riktning. 
Internationella organisationer som WTO som strävar efter att befria världshandeln från tullar 
och andra handelshinder, har dock varit utan framgång på exempelvis de rika ländernas 
jordbrukspolitik.33 
 
Under 80- och 90-talen sjönk många råvarupriser. För att kompensera för det, ökade många 
fattiga länder sin export vilket fick till följd att världsmarknadspriserna sjönk ännu mer. 
Många av de nischer som fattiga länder koncentrerat sig på har också visat sig ha negativa 
effekter på miljön. Det finns bland annat därför en växande kritik mot ensidig råvaruutvinning 
i enlighet med statiska komparativa fördelar.34 
 
Många länder som lyckats bra med sin ekonomiska utveckling, som Sydkorea, Malaysia och 
Indien, har inte följt de ekonomiska läroböckerna om frihandel. Tvärtom har de följt en linje 
av statlig industripolitik, importsubstitution och selektiva exportsubventioner. De har använt 
sig av tullar, kvoter, krav på användning av lokal arbetskraft och råvaror vid utländska 
direktinvesteringar, riktade krediter, och statligt stöd åt exportsatsningar, mycket av detta har 
brutit mot de regler som nu växer fram inom WTO.35 
 
Världsbankens förre chefsekonom Joseph Stiglitz har (enligt de Vylder (2002)) kritiserat 
kraven på snabb liberalisering av handel och valutamarknader i fattiga länder. Han kritiserar 
bland annat uppfattningen att ökad import som leder till förlust av arbetstillfällen inte är något 
negativt eftersom det skapar nya mer produktiva arbeten i andra sektorer. Han menar att det 
kräver väl fungerande marknader och att just det ofta fungerar dåligt i fattiga länder. Där 
skapas inte några nya arbetstillfällen automatiskt. Han menar också att det alltid finns grupper 
inom landet som förlorar på frihandel även om landet i helhet vinner på det. Om fattiga 
människor inte får någon ersättning kan handelsliberaliseringen bidra till att välfärden 
försämras. Vidare menar han att med ökad öppenhet kommer också en ökad sårbarhet, 
speciellt i fattiga länder med dåliga sociala skyddsnät.36  
 
Nationalekonomen Dani Rodrik menar (i de Vylder (2002)) att handelsliberalisering inte bör 
ses som ett mål i sig utan som ett komplement till den övriga utvecklingspolitiken. Han menar 
att de länder som det gått bra för under efterkrigstiden är de som fört en bra inhemsk 
investeringsstrategi och lyckats hålla en makroekonomisk stabilitet, inte de som minskat 
handelshindren och släppt kapitalflödena fria. De mest framgångsrika länderna har genomfört 
handelsliberaliseringar först efter att de har fått en bra tillväxt och utveckling.37 
 
Enligt de Vylder är utrikeshandelns effekter på inkomstfördelningen oftast små. En 
omfördelning av ett lands produktion enligt dess statiska komparativa fördelar leder bara till 
ett par procents högre BNP, och sällan till några större förändringar i inkomstfördelningen. 
Det finns dock alltid grupper av både vinnare och förlorare.38 
 
I länder som baserar sin export på någon enstaka råvaruprodukt såsom diamanter, koppar eller 
olja förekommer ofta politiska konflikter till följd av olika gruppers vilja att kontrollera 

                                                 
33 de Vylder (2002) S. 133 
34 de Vylder (2002) S. 134-135 
35 de Vylder (2002) S. 135 
36 de Vylder (2002) S. 136-137 
37 de Vylder (2002) S. 137-138 
38 de Vylder (2002) S. 139 
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resursen. En stor andel mineralexport har också visat sig hänga samman med nackdelar ur 
inkomst- och sysselsättningssynpunkt såsom en ojämn inkomstfördelning. Det kan också leda 
till en snedvriden ekonomisk struktur där exempelvis jordbruket försummas. På grund av 
detta har studier på senare år kunnat visa på ett negativt samband mellan rikedom på 
naturtillgångar och ekonomisk tillväxt.39 
 
Enligt Kleen, Moberg och Palm har fattiga länder problem med att dra nytta av handel för att 
många av dem är beroende av att exportera råvaror med svagt ökande efterfrågan och för att 
deras egna importhinder bromsar utvecklingen. Protektionism i väst hindrar deras export av 
kläder och livsmedel, och skuldkris i många länder begränsar importen av 
produktionsutrustning. Framför allt så hindrar den låga utvecklingsnivån dem att producera 
det som världsmarknaden efterfrågar.40 
 
Frihandel kritiseras alltså bland annat för att man anser att fattiga och rika länder inte 
konkurrerar på samma villkor eftersom fattiga länder har sämre förutsättningar i utgångsläget. 
Teorin om komparativa fördelar kritiseras också, och faktumet att fattiga länder som har haft 
en bra utveckling inte har haft frihandel påvisas. 
 

3.3 World Trade Organisation  
 
WTO (World Trade Organisation) bildades 1995 då det ersatte GATT (General Agreement on 
Trade and Tariffs).41 WTO:s huvuduppgifter är att övervaka handelsavtal och fungera som 
forum för multilaterala handelsförhandlingar. Den övergripande filosofin i WTO är att en 
friare internationell handel med tydliga spelregler är ett medel för att uppnå ökat välstånd och 
hållbar utveckling.42 WTO har 149 medlemsländer43 och kan ses som en förhandlingsarena 
där varje land har en röst och beslut fattas genom konsensusmetoden – alla måste vara 
överens. De rika länderna har dock ett övertag i förhandlingarna på grund av deras resurser 
och expertis. De har också möjlighet att hota om exempelvis indraget bistånd. WTO har två 
bärande principer. Den ena är ”mest gynnad nation” som förbjuder medlemsländerna att 
diskriminera mellan olika länder, undantag görs dock för regionala frihandelsområden och 
tullunioner. Den andra principen är ”nationell likabehandling” som innebär att importerade 
varor inte ska behandlas sämre än inhemskt producerade varor. Under dessa principer ligger 
en sorts marknadsfundamentalism, att alla marknadsstörningar är av ondo.44 
 
Medlemmarna av WTO har förbundit sig att förhandla multilateralt om minskningar av 
handelshinder, och de kan utsättas för sanktioner om de inte följer uppgjorda regler. 
Diskriminering av utländska varor ska undvikas och i ett försök att förhindra monopol har 
man infört regler om subventioner och ”dumpning”. Men länderna måste inte ha samma 
tullnivåer eller ha samma regler, det viktiga är att de tullar och regler ett land har ska vara lika 
gentemot alla andra medlemmar.45 

                                                 
39 de Vylder (2002) S. 139-140 
40 Kleen, Moberg och Palm (2003) S. 68-69 
41 de Vylder (2002) S. 140-142 
42 Kleen, Moberg och Palm (2003) S. 36-37 
43 www.WTO.org 2006-07-24 
44 de Vylder (2002) S. 140-142 
45 Lawrence , Robert Z. (2003) ”Regionalism, Multilateralism, and Deeper Integration: Changing Paradigms for 
Developing Countries” i Goddard, Roe C., Cronin, Patrick och Dash, Kishore C. (red) (2003) International 
Political Economy: State-Market Relations in a Changing Global Order Palgrave Macmillan, Hampshire (andra 
upplagan) S. 402 
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3.3.1 WTO-avtal som kritiserats av fattiga länder 
 
För de fattiga länderna var det framför allt två avtal som fick dem att ansluta sig till WTO. 
Det ena var ”Avtalet om textil och konfektion” som innebar att ett krångligt system av 
importkvoter skulle avvecklas under en tioårsperiod, och det andra var ”Jordbruksavtalet” 
som för första gången förde in jordbruket under det generella regelverket.46 Men det finns 
andra avtal inom WTO som många fattiga länder är kritiska mot. 
 
GATS (General Agreement on Trade in Services) har som målsättning att successivt 
liberalisera handeln med tjänster. Det innebär att allt från IT-sektorn och utbildningsväsendet 
till skoputsning ska utsättas för internationell konkurrens. Några farhågor om GATS 
konsekvenser för fattiga länder är följande: 

• I-länders stora tjänsteföretag kan helt ta över produktionen av avancerade och 
kunskapsintensiva tjänster i fattiga länder.  

• Om ett land öppnar en sektor för inhemska, privata företag, kan det eventuellt tvingas 
öppna även för utländska företag enligt principen om likabehandling. 

• Konsekvenser av att avtalet begränsar möjligheterna att ställa krav på utländska 
tjänsteföretag, såsom krav på att de ska anställa en viss andel inhemsk arbetskraft. 

• Miljökonsekvenser, ett generellt förbud om begränsningar av antalet företag som 
levererar tjänster kan inskränka värdländernas rätt att hindra massturism i ekologiskt 
känsliga områden. 

• Ett multilateralt investeringsavtal kan smugglas in bakvägen, eftersom GATS 
innehåller regler för tjänsteföretags etableringar i andra länder inkluderar det också 
delar om multilaterala investeringsregler. 

• Orättvisa på grund av brist på symmetri när det gäller människors rätt till rörlighet. 
Gränserna är mycket mer öppna för medborgare i rika länder än för dem i fattiga 
länder samtidigt som USA, EU och Japan inför allt hårdare immigrations- och 
visumbestämmelser. Hur ska medborgare från fattiga länder kunna besöka kunder och 
utöva tjänster i andra länder om de inte ens släpps in genom gränsen? 47 

 
TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights) är ett avtal som reglerar den så kallade 
immaterialrätten. Avtalet kräver att medlemsstaterna ska ge ett fullgott skydd åt utlänningars 
intellektuella rättigheter genom till exempel patent och upphovsmannarätt.48 Immaterialrätten 
har hittills varit främst nationell och reglerna för vad som kan patenteras och på vilka villkor 
varierar mellan olika länder och speglar ofta deras utvecklingsnivå. En majoritet av alla patent 
innehas av företag från rika länder. Dagens industriländer började dock med att kopiera 
utländska idéer och införde en stark immaterialrätt först efter att de själva börjat utveckla ny 
teknik. Med TRIPS-avtalet skapas internationella regler för den nationella lagstiftningen för 
immaterialrätten, och det anger en minimistandard för immaterialrättsligt skydd som ligger på 
en ganska hög nivå.49  
 
I TRIPS ingår regler för patent på biologiskt material. Länder får undanta växter och djur, 
men inte mikroorganismer eller mikrobiologiska processer, från patent. Ibland är det dock 
svårt att säga var gränserna går. En grupp fattiga länder har krävt att naturligt förekommande 
växter och djur, samt delar av dem, inte ska kunna patenteras, att patent inte ska få ges om det 

                                                 
46 de Vylder (2002) S. 142 
47 de Vylder (2002) S. 142-148 
48 de Vylder (2002) S. 142-143 
49 de Vylder (2002) S. 149 
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inte finns bevis för att ursprungslandet gett sitt tillstånd och att länder ska få anta en 
växtförädlarrätt som passar deras specifika behov.50 
 
TRIPS-avtalet fastställer också att alla länder på sikt måste erbjuda patentskydd på läkemedel. 
För fattiga länder innebär det att framställningen av lokalt producerade läkemedel blir svårare 
och att läkemedel blir avsevärt dyrare.51 
 
När WTO bildades lovade de rika länderna att de skulle liberalisera sin import av textil- och 
konfektionsvaror och jordbruksvaror. Lite har dock hänt på detta område. Multifiberavtalet 
gick ut 2005, men fattiga länder som exporterar livsmedel möts idag av mycket höga tullar, 
kvoter och andra handelshinder till de rika länderna. Bland annat EU lägger också på en så 
kallad tulleskalering som innebär att ju mer bearbetad en vara är desto högre tull blir det på 
den. Detta motverkar industriutvecklingen i fattiga länder eftersom de tjänar mer på att 
exportera råvaror. Vidare pressar EU:s jordbrukssubventioner ner världsmarknadspriserna och 
förstör även hemmamarknaden för livsmedel i många fattiga länder. Dock finns det även 
fattiga länder som tjänar på detta då de är nettoimportörer av livsmedel och skulle påverkas 
negativt av höjda priser.52 

3.3.2 Särbehandling av fattiga länder 
 
Inom WTO är det inte möjligt att välja att ställa sig utanför vissa avtal, något som man kunde 
göra i GATT. Detta har fört fram ett behov av att kunna särbehandla fattiga länder, och 
speciellt de minst utvecklade länderna. Sedan 1950-talet har fattiga länder fått en positiv 
särbehandling. Dessa bestämmelser är i regel inte bindande och tar upp saker som att fattiga 
länder bör ges extra marknadstillträde, de uppmanar rika länder att ta hänsyn till fattiga 
länders behov och intressen, och att undvika att driva tvister mot fattiga länder. 
Bestämmelserna ger också fattiga länder större utrymme att utforma nationella regler som är 
förbjudna för andra, och tillåter dem att anta vissa skyddsåtgärder. De utlovar också tekniskt 
och finansiellt stöd samt ger fattiga länder längre tidsfrister att genomföra nya avtal.53  
 
Dessa bestämmelser har används mer eller mindre. Att införa importrestriktioner med 
hänvisning till betalningsbalansproblem har använts ganska flitigt. Längre tidsfrister används 
också regelmässigt liksom tullpreferenssystem som gynnar de fattiga länderna. Bistånd och 
tekniskt stöd har däremot inte getts så mycket som utlovat. De fattiga länderna har fått dessa 
specialbestämmelser efter förhandlingar där de själva fått göra eftergifter. Bestämmelserna 
baseras inte på några analyser av specifika länders behov och är således ganska ytliga. 
Tidsfristerna är ofta godtyckliga och baseras på grundtanken att reglerna är bra för alla länder, 
men att fattiga länder behöver mer tid på sig för att införa dem. Det handlar alltså om att 
hantera tillfälliga övergångsproblem och inte om långsiktigt utvecklingsarbete. Om man drar 
slutsatsen att reglerna inte är bra för fattiga länder så blir tidsfristerna meningslösa.54  
 
Enligt Stefan de Vylder är det problematiska med WTO de rika ländernas ovilja att leva upp 
till de bärande principer på de områden som är viktigast för fattiga länder, speciellt 
jordbruket. Där begränsar de de fattiga ländernas tillträde och allt prat om frihandel och 
marknadsekonomi klingar falskt. De rika länderna fortsätter också att dumpa sitt överskott på 

                                                 
50 de Vylder (2002) S. 150-151 
51 de Vylder (2002) S. 151 
52 de Vylder (2002) S. 152-153 
53 de Vylder (2002) S. 154 
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världsmarknaden. De Vylder är också starkt kritisk till de rika ländernas framgångsrika 
strävanden att vidga WTO:s mandat till att gälla andra saker än rent handelspolitiska frågor.55 
 
de Vylder menar att ”…det nya regelverk som idag växer fram i namn av ”handelspolitik” 
inskränker drastiskt varje lands rätt att utforma sin egen utvecklingspolitik, och minskar  
utrymmet för den politiska demokratin.” 56 
 
Men han skriver också ”Att WTO sätter upp generella regler som måste följas av alla 
medlemmar är dock i grunden positivt för små länder, som annars lätt blir offer för de större 
handelsnationernas godtycke.”57 
 
Det finns en möjlighet för alla länder inom WTO att skydda sig mot dumpad import genom 
att tillämpa antidumpningstullar. Villkoret är att importen allvarligt skadar producenterna i 
importlandet. Från början var det mest EU, USA, Kanada och Australien som använde detta 
vapen, men fler och fler länder använder sig av det. Speciellt fattiga länder har börjat använda 
sig av denna möjlighet, och det förväntas bli ännu vanligare.58 
 
Fattiga länder har alltså motsatt sig vissa handelsavtal inom WTO som till exempel GATS om 
handel med tjänster och TRIPS om immaterialrätter. Inom WTO finns dock möjlighet till 
särbehandling av fattiga länder, men effekten av de bestämmelserna är ifrågasatt.  
 

3.4 Liberalisering i fattiga länder 
 
Enligt Robert Z Lawrence har GATT:s princip om att minska tullarna enligt ”mest gynnad 
nation”- principen varit attraktiv för de fattiga länderna, och de har haft stor frihet i valet av 
vilka överenskommelser de vill delta i. De har också haft möjlighet att skydda nya industrier 
och bromsa handeln om de haft betalningsbalansproblem. Från början var det tänkt att det 
bara skulle handla om att minska handelshinder vid gränserna, och fattiga länder skulle 
försöka utvecklas utan så mycket deltagande i världsekonomin, och när de väl deltog skulle de 
få speciell behandling. Men detta har förändrats med tiden, det har blivit en efterfrågan främst 
från de rika länderna på ökad harmonisering av inhemsk politik, regler för handel med tjänster 
och för produktstandard, arbetsförhållanden och upphovsrättsskydd med mera.59 
 
Att ge fattiga länder speciell behandling har visat sig vara svårare när det inte längre bara 
handlar om tullar vid gränserna då det är ganska enkelt att låta fattiga länder behålla högre 
tullar. Med djupare integration handlar det ofta om att antingen följa en regel eller att inte 
göra det. Fattiga länder kan ges längre tid för att anta en ny regel, men i slutändan blir det 
ändå samma sak för rika och fattiga länder.60 
 
Under 1950- och 60-talen uppförde många fattiga länder handelsavtal med varandra. Tyvärr 
misslyckades de ofta. Det kan ha berott på att många avtal endast hade politiska syften och 
inte ekonomiska. Den ekonomiska planen var ofta att utöka nationell importsubstitution till en 
regional sådan. Teoretiskt var det tänkt att de deltagande länderna skulle bli mer 
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specialiserade och genom den regionala marknaden utveckla internationell konkurrenskraft. I 
praktiken blev det dock så att de bara gav varandra tillgång till de marknader där de 
importerade från resten av världen också. Regionen blev mer självförsörjande, men på ett 
ineffektivt sätt. Ofta specialiserade de sig på samma sak och blev på så sätt konkurrenter. 
Nuförtiden handlar det mer om att liberalisera ekonomin och att öppna upp för export och 
utländska investeringar.61 
 
Utländska företag är attraktiva för fattiga länder av många anledningar. De kan ge 
exportdriven tillväxt och de för med sig kapital, ny teknisk kunskap och tillgång till stora 
marknader. Mer öppen handelspolitik har också i många länder minskat statens roll genom 
privatiseringar, vilket ibland är önskvärt. Efterfrågan på utländska företag har matchats av en 
ökad tillgång på företag som söker nya platser att etablera sig på. Traditionellt sett investerade 
företagen i de fattiga länderna för att få tillgång till råmaterial. Under importsubstitutionens 
tid var det för att komma in på skyddade marknader. Idag handlar det om att etablera 
exportplattformer.62 
 
Internationella investeringar har blivit allt viktigare och det har skiftat tyngdpunkten från 
handelshinder till investeringshinder. Företag som planerar att producera i ett land och sälja 
till ett annat efterfrågar upphovsmannarätt och kompatibla tekniska standarder och 
regleringar, såväl som säkerhet om regler och regleringar för handel. För fattiga länder som 
vill attrahera utländska investeringar är det viktigt att verka trovärdiga och ett enkelt sätt är att 
importera utländska institutioner och regleringssystem, även om de inte helt matchar de 
inhemska förhållandena.63  
 
De flesta fattiga länder vill idag enligt Lawrence ha mer handel och finansiell liberalisering. 
Frågan är hur man ska gå till väga. En fråga är i vilken takt och i vilken ordning 
liberaliseringen ska ske, och vad som behöver finnas innan en full liberalisering. Många anser 
att handelsliberalisering och inhemska finansiella reformer behövs innan man liberaliserar 
kapitalmarknaden. En annan fråga är hur man ska liberalisera, ska det vara unilaterala 
liberaliseringar, regionala eller multilaterala? Och ska det bara handla om hinder vid 
nationsgränsen, eller ska det vara djupare integration?64 
 
Även om ett land tjänar på att själva ta bort sina handelshinder, så tjänar det mer om andra 
länder gör samma sak. Tillgång till utländska marknader är en anledning till att fattiga länder 
skriver under avtal såsom GATT. Internationella avtal kan stärka makten för dem som tjänar 
på friare handel. Förlorare på friare handel kan om de har mycket inhemsk makt förhindra 
unilaterala liberaliseringar. Internationella handelsförhandlingar kan mobilisera vinnarna och 
göra det enklare för politikerna att liberalisera. Multilaterala avtal ökar trovärdigheten för att 
landet i fråga ska behålla de nya reglerna. Multilaterala avtal är också bra för att de kan 
förhindra marknadsmisslyckanden såsom monopol eller internationella miljöproblem.65  
 
Många fattiga länder har varit emot att utöka GATT till att även gälla tjänster och 
upphovsmannarätter, och de ville bara gå med i utbyte mot bättre villkor för dem inom handel 
med jordbruksvaror och textil. De är också medvetna om att regler för bättre 
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62 Lawrence (2003) S. 398-399 
63 Lawrence (2003) S. 399 
64 Lawrence (2003) S. 400 
65 Lawrence (2003) S. 401 
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arbetsförhållanden och för miljön kan hindra deras utveckling.66 Fattiga länder är ofta emot att 
rika länder i väst försöker få dem att acceptera västerländska idéer om arbetsförhållanden. De 
har anledning att tro att sådana förslag är motiverade av protektionistiska intressen, och att de 
skulle användas till att minska deras komparativa fördelar baserade på låga löner och 
minimalt arbetarskydd. 67 
 
Sedan andra Världskriget har handelsliberaliseringen skett på två vis, det ena är genom 
multilaterala förhandlingar, med stort deltagande men delvis liberalisering, och det andra är 
genom regionala förhandlingar, med begränsat deltagande men nästan full liberalisering.68  
 
Det antas ofta att regionala avtal stänger ute handel utanför regionen, men enligt Lawrence 
kan det vara tvärt om, att ett regionalt avtal faktiskt leder till att handeln med länder utanför 
avtalet också ökar. Det skulle till exempel kunna ske genom att medlemmarna enas om 
hårdare miljökrav eller bättre arbetsförhållanden och det skulle i sin tur underlätta handel med 
länder utanför med liknande regler. Att ha samma regler i en region gör det också billigare 
inte bara för producenter inom regionen utan också för producenter utanför som vill sälja till 
regionen.69 
 
Handeln med utanförstående kan minska om en medlem köper produkter från en annan 
mindre effektiv medlem istället för att handla utanför regionen. Men handeln med 
utanförstående kan också minska genom att djupare integration, till exempel förändrade 
regleringar, gör regionala företag mer effektiva. De får då kostnadsfördelar gentemot företag 
utanför regionen och det kan resultera i mindre import. Genom att anta gemensamma regler 
kan dock djupare regionala avtal också diskriminera gentemot företag utanför regionen som 
inte lever upp till de nya kraven. Så om det blir bättre eller sämre med ett djupare regionalt 
handelsavtal går inte riktigt att svara på.70 
 
Företag spelar ofta en stor roll i regional integration, en risk med det är att de sätter regler som 
gynnar dem som är inom regionen och hindrar dem utanför, till exempel genom regler om 
ursprung. Det finns också en risk att länder går med i samarbetet även om reglerna inte passar 
deras utvecklingsnivå.71 
 
I de fall då dessa avtal är mellan ett rikt och ett fattigt land, kan det ses som att det rika landet 
tvingar på det fattigare landet olika regler och regleringar som kanske inte är så lämpliga. 
Enligt Lawrence leder dock ekonomisk integration ofta till konvergens då fattiga länders 
ekonomier växer snabbare än de rika ländernas. Han understryker också att de ingår i avtalen 
frivilligt och att det i många avtal, speciellt de med EU, även ingår bistånd.72  
 
I och med att internationella investeringar blivit viktigare, och handelssamarbetet blivit 
djupare, har det alltså blivit svårare att ge fattiga länder speciell behandling som är anpassat 
efter dem. Utvecklingen gör att handelssamarbete handlar allt mer om att ha samma regler och 
allt mindre om tullar och kvoter. 
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4. ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS  
 

4.1 Bakgrund 
 
Redan i GATT skrevs undantaget in att medlemsländerna har rätt att bilda tullunioner och 
frihandelsområden. Det innebär att de inte behöver behandla alla länder lika i handelsfrågor. 
En tullunion innebär att medlemmarna avvecklar tullar och andra handelshinder sinsemellan 
och dessutom har gemensamma regler mot länder utanför unionen. I ett frihandelsområde har 
man också avvecklat handelshinder mellan medlemsländerna, men de har separata regler mot 
länder utanför frihandelsområdet. Både tullunioner och frihandelsområden har blivit mycket 
vanliga.73 
 
EU, som är en tullunion, har en rad handelsavtal med övriga världen. Några exempel är; 
Europaavtalen, med länder i Syd-, Öst- och Centraleuropa, Medelhavsavtal, med övriga 
länder runt Medelhavet, samt bilaterala frihandelsavtal med Chile och Mexico.74 Enligt Stefan 
de Vylder är bilaterala handelspolitiska avtal med EU, USA och Japan i regel av större 
betydelse än WTO:s avtal för de fattigaste länderna.75 
 

4.2 Cotonou-avtalet 
 
Från år 1972 till 2000 styrdes relationerna mellan EU och de Afrikanska, Västindiska och 
Stillahavsländerna (AVS-länderna) av Lomé-konventionen. Men socioekonomiska och 
politiska förändringar i AVS-länderna samt spriding av fattigdom och instabilitet, skapade ett 
behov av ett nytt samarbetsavtal. Förhandlingar startade därför i september år 1998 och 
avslutades i februari år 2000. Det nya AVS-EU avtalet signerades i Cotonou i Benin den 23 
juni 2000. Det är tänkt att det ska gälla till februari år 2020. Cotonou-avtalet introducerade 
radikala förändringar och nya ambitiösa mål, samtidigt som det byggdes på 25 års erfarenhet 
av samarbete. Var femte år ska avtalet gås igenom och uppdateras efter nya förhållanden. 
Avtalet är baserat på fem pelare och har ett underliggande syfte att bekämpa fattigdom. 
Pelarna är en utökad politisk dimension; ökat deltagande; ett mer strategiskt förhållningssätt 
till samarbete som fokuserar på fattigdomsreducering; nya ekonomiska och handels 
partnerskap; och förbättrat finansiellt samarbete.76 
 
Utvärderingar av Lomé-konventionen har visat att man ofta tog otillräcklig hänsyn till det 
institutionella och politiska sammanhanget i partnerlandet, vilket ofta försämrade samarbetets 
genomförbarhet och effektivitet. Även resultaten av icke ömsesidiga handelsfördelar var en 
besvikelse. Förutom detta behövdes ett nytt avtal anpassat till den globala utvecklingen av 
liberalisering inom handel och ekonomi, samt till WTO:s regler. Teknologiska förändringar 
och ökade privata direktinvesteringar som inte kommit de fattiga länderna till del, 
demografiska förändringar, miljöhänsyn och fattigdom var också anledningar till att ett nytt 

                                                 
73 Kleen, Moberg och Palm (2003) S. 32-33 
74 Kleen, Moberg och Palm (2003) S. 48 & 51 
75 De Vylder (2002) S. 128 
76 ec.europa.eu/comm/development/body/cotonou/index_en.htm EUROPA- Development- Cotonou Agreement- 
Introduction 2006-06-25 
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avtal var nödvändigt. Man ville även ha ett närmare samarbete med det civila samhället, den 
privata sektorn och andra ekonomiska och sociala aktörer.77  
 
Den första pelaren som handlar om den politiska dimensionen, betonar rollen av politisk 
dialog mellan AVS och EU. Dialog och samarbetsstrategier ska förebygga konflikter och 
skapa en fredsbyggande politik. Samarbetet ska fokusera på regionala initiativ och bygga upp 
lokala kapaciteter. Grundläggande för samarbetet ska vara respekt för mänskliga rättigheter, 
demokratiska principer och styrning genom lagar. I Cotonou-avtalet har också nya sätt att 
handskas med regelbrott tagits fram, speciellt för fall av korruption.78 
 
Den andra pelaren handlar om att främja deltagande av det civila samhället samt andra 
ekonomiska och sociala aktörer. Detta ska man göra genom att tillhandahålla information, 
konsultera det civila samhället om stöd till ekonomiska, sociala och institutionella reformer, 
underlätta deltagande av icke-statliga aktörer i implementering av program och projekt, 
tillhandahålla stöd till icke-statliga aktörer för kapacitetsuppbyggnad, samt uppmuntra nätverk 
och länkar mellan olika aktörer i EU och AVS.79  
 
I pelare nummer tre lyfter man fram fattigdomsbekämpning som det centrala målet. Här 
betonar man att samarbetet ska spegla internationella överenskommelser om till exempel 
utvecklingsmål. Avtalet föreslår en global utvecklingsstrategi som kommer kräva att 
avtalsparterna arbetar tillsammans för ett effektivt strategiskt ramverk, och att framgång mäts 
efter resultat. Utvecklingsstrategierna ska vara skräddarsydda efter de individuella 
omständigheter som råder i ett land, och samarbetet ska främja lokalt ägande i ekonomiska 
och sociala reformer. Integration av den privata och civila sektorn i utvecklingsprocessen ska 
också främjas. Samarbetet ska även säkerställa interaktion mellan olika dimensioner av 
utvecklingsstrategier, såsom ekonomiska, sociala, kulturella, genus, institutionella och miljö 
dimensioner, samt att dessa kompletterar varandra. Ett integrerat förhållningssätt ska spegla 
den komplexa bakgrunden till fattigdom. Det är främst tre områden som fokus ska ligga på: 
ekonomisk utveckling, social utveckling samt regionalt samarbete och integration.80 
 
Den fjärde pelaren är ett nytt handelssamarbete som ska främja liberalisering av handel 
mellan parterna. Det ska bland annat underlätta en smidig och gradvis integration av AVS-
länderna in i världsekonomin och säkerställa överensstämmelse med WTO. Det bestäms 
också i Cotonou-avtalet att förhandlingar ska inledas om ett ”Economic Partnership 
Agreement” (EPA). Man tar hänsyn till ekonomiska och sociala begränsningar i AVS-
länderna på två sätt. Det första är genom en social utvecklingspolitik tillsammans med 
reformer inom handel och ekonomi, och det andra är att hjälpa AVS-staterna att vara aktiva i 
den internationella ekonomin och handeln, genom kapacitetsbyggning och multilateralt 
samarbete. Detta väntas leda till en regim som är WTO-kompatibel, närmare ekonomiska 
relationer, fler investeringar – både inhemska och utländska, samt mer kunskap och teknologi 
till AVS -länderna, vilket i sin tur bör ge större konkurrenskraft och lättare integration i 
världsekonomin. En social utvecklingspolitik och en öppen handelspolitik ska leda till 
ekonomisk tillväxt och fattigdomsreducering.81  

                                                 
77 The Cotonou Agreement, Overview of the Agreement 2000 
ec.europa.eu/comm/development/body/cotonou/overview_en.htm EUROPA- Development- Cotonou 
Agreement- Overview 2006-06-25 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Den sista pelaren handlar om finansiellt samarbete som ska ledas av principerna sammanhang, 
flexibilitet och effektivitet. Bistånd ska ges som budgetassistans eller sektorprogram samt ges 
i enlighet med behov och resultat. Biståndet ges i två former, antingen som bidrag eller som 
lån och riskkapital till den privata sektorn. Varje land får en klumpsumma som kan användas 
som till exempel makroekonomiskt stöd, sektorprogram, traditionella projekt och program, 
skuldbetalning, ersättning för minskning i exportinkomster, decentraliserat samarbete eller 
som bistånd i nödsituationer. Inga resurser är låsta till något speciellt, vilket ger större 
flexibilitet att använda pengarna där de behövs bäst för tillfället.82 
 
Bistånd ges efter en utvärdering av behov och resultat efter kriterier som har förhandlats fram 
mellan parterna. Behovskriterierna inkluderar per capita inkomst, befolkningsstorlek, 
indikatorer på social och ekonomisk utveckling (exempelvis Human Development Index), 
nivå av skuldsättning och beroende av exportinkomster. Resultat mäts efter framgång i 
implementering av institutionella reformer med respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, 
lagstyrning och förhindring av korruption. Resultat mäts också efter hur ett land hanterar sina 
resurser och sin budget, hur implementering har gått av andra projekt, kvalitet på dialog med 
EU och respekt för tidsplaner. Man bedömer även om landet lyckats reducera fattigdom, ökat 
kvinnors status, och förbättrat arbetsförhållanden. Dessutom ska hanteringen av naturresurser 
och miljön präglas av hållbar utveckling, och den makroekonomiska balansen ska vara bra.83  
 
Till det finansiella samarbetet hör också ”The Investment Facility”, som handhas av den 
europeiska investeringsbanken, och har som mål att utveckla företagen i AVS-länderna. The 
Investment Facility deltar i privatiseringar och stimulerar investeringar genom att stärka 
lokala finansiella institutioner och kapitalmarknader.84  
 
Sammanfattningsvis ska Cotonou-avtalet öka den politiska dimensionen, förhindra 
korruption, främja deltagande, involvera det civila samhället i politik och reformer som får 
stöd av EU, fokusera utvecklingspolitik på fattigdomsreducering, fördela pengar efter både 
behov och resultat, stödja utvecklingen av den privata sektorn, ha program som kan justeras 
regelbundet, decentralisera administrativt och ibland finansiellt ansvar till lokal nivå för att 
göra samarbetet mer effektivt, förbättra det politiska ramverket för handel och investeringar, 
samt utöka samarbetet inom alla områden som är viktiga för handeln, även nya områden som 
arbetsförhållanden och miljöfrågor.85 
 

4.3 Economic Partnership Agreements ur EU:s synvinkel 
 
EPA är alltså en del av Cotonou-avtalet. EPA-förhandlingarna startade den 27 september 
2002 i Bryssel. Förhandlingarna sker i två faser. Först en fas mellan alla AVS-länder (se 
landlista i BILAGA 1) och EU om frågor som rör alla. Den andra fasen är mellan EU och 
specifika länder och regioner om saker som inte kan generaliseras till alla länder. Målen med 
EPA grundar sig på avtalet som skrevs under i Cotonou. De är: 
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- Hållbar utveckling i AVS-länderna,  
- smidig och gradvis integration av AVS-länderna i världsekonomin, 
- utrotning av fattigdom, 
- främjade av hållbar tillväxt, 
- öka produktionskapaciteten i AVS-länderna, 
- utveckla strukturell förändring av AVS-ländernas ekonomier samt deras diversifiering, och 
- stödja regional integration.86 
 
EPA ska vara ett instrument för utveckling enligt ovanstående mål. För att nå dessa mål har 
parterna enats om att AVS-länderna ska göra sina marknader större och skapa bättre 
investeringsförhållanden samt mobilisera initiativ från den privata sektorn genom att förbättra 
förutsägbarheten och genomskinligheten av det regelmässiga ramverket för handel. Detta ska 
sedan öka produktionskapaciteten. EPA måste stödja regionala integrationsinitiativ som redan 
finns i AVS-länderna och bidra till att förstärka den regionala integrationen, främst genom 
harmonisering av regler. När AVS-marknaderna är sammanförda kan man påbörja 
integrationen med EU. Den nuvarande fördelaktiga marknadstillgången som AVS-länderna 
har till EU ska behållas och förbättras. EPA måste också vara förenligt med WTO samt även 
räkna med en utveckling av WTO:s regler. Båda sidorna ska också samarbeta i WTO och 
försvara EPA och dess flexibilitet.87  
 
Principer från Cotonou-avtalet, såsom flexibilitet och asymmetri, ska vägleda förhandlingarna 
om marknadstillgång. Man ska också sträva efter en acceleration av AVS-ländernas 
exportledda tillväxt, förbereda dem för anpassning till förändringar i de globala marknaderna 
samt främja AVS-ländernas handel. I slutet av EPA-förhandlingarna ska inget AVS-land ha 
sämre villkor än vad de hade innan. Flexibilitet och asymmetri till AVS-ländernas fördel ska 
gälla både vad gäller produkttäckning och övergångsperioder. Dessa ska definieras i detalj på 
regional nivå för att kunna ta hänsyn till regionala skillnader. Jordbruket i AVS-länderna är 
viktigt för att kunna nå målen i Cotonou-avtalet. AVS-länderna behöver också diversifiera sin 
exportproduktion och lägga till mer värde i produkterna.88 
 
Servicesektorn behöver stärkas i AVS-länderna. Liberalisering av servicesektorn ska ske 
stegvis och anpassas efter ländernas utvecklingsnivå. Liberaliseringen ska vidare stödja sig på 
principer om speciell behandling, asymmetri och positiv regional diskriminering. För att 
liberaliseringen ska vara framgångsrik är det nödvändigt att etablera ett bra regulatoriskt 
ramverk som stödjer serviceaktiviteter. Båda parterna ska behålla sin rätt att reglera utbudet 
av service för att uppfylla politiska mål. AVS-länderna ska få stöd av EU för att utveckla sina 
servicesektorer.89 
 
Parterna har enats om att tackla handelshinder bortom tullarna, såsom olika standarder, 
sanitära, veterinära och phyto-sanitära regler, samt regler som skyddar konsumenterna, så att 
de inte resulterar i höga kostnader eller försvårar handeln. Komplementära och väl fungerande 
institutioner, regleringssystem och infrastruktur, är andra saker som är viktiga för en 
framgångsrik handel.90 
                                                 
86AVS-EC EPA negotiations, Joint Report on the all-AVS – EC phase of EPA negotiations Brussels, 2 October 
2003. AVS/00/118/03 Rev. 1 AVS-EC/NG/NP/43 
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/trade_114136.pdf alt. 
ec.europa.eu/comm/trade/issues/bilateral/regions/AVS/epas.htm  2006-06-21  
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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EPA ska kompletteras med utvecklingsbistånd till AVS-länderna för att de på bästa sätt ska 
kunna utnyttja de fördelar som handelssamarbetet ger upphov till. EPA måste anpassas både 
till AVS -ländernas utvecklingspolitik och till EU:s samarbetspolitik inom 
utvecklingsområdet. Båda parter har enats om att kapacitetsbyggning, utveckling av 
infrastruktur, industriutveckling och utökad regional integration, är viktigt för en hållbar 
utveckling av AVS-länderna och att de områdena behöver stödjas.  Principerna för stödet ska 
styras av Cotonou-avtalet och ska implementeras genom konkreta program och projekt.91 
 
EPA grundar sig på fyra pelare. Den första är partnerskap, båda sidorna har både rättigheter 
och skyldigheter. EU menar att eftersom de är beredda att öppna upp sina marknader för 
produkter från AVS-länderna, samt begränsa andra handelshinder, så bör AVS-länderna vara 
beredda att anta en lämplig politik för att stärka deras produktionskapacitet och minska 
transaktionskostnader. Den andra pelaren är regional integration, som är en bra grund inför 
integration i världsekonomin. EPA ska vara baserat på regionala integrationsinitiativ. Den 
tredje pelaren är utveckling. EPA ska vara integrerat med AVS-ländernas utvecklingspolitik 
och med EU:s biståndsstrategier. EPA ska vara designat med flexibilitet för att ta hänsyn till 
ekonomiska, sociala och miljömässiga begränsningar samt ländernas anpassningsförmåga till 
den nya handelsmiljön. Slutligen är den fjärde pelaren en länk till WTO. EPA är tänkt att vara 
början på AVS-ländernas integration i världsekonomin och bygger därför på WTO:s regler. 
Men EPA går på en del områden längre än WTO eftersom det har mer specifika bilaterala 
handelsrelaterade bestämmelser. Dessa ska hantera de praktiska handelshindren mellan AVS-
länderna själva och mellan AVS-länderna och EU.92 
 
Alla handelshinder ska diskuteras i EPA-förhandlingarna, från tullar till regler om ursprung, 
tulladministration och tullprocedurer. Regionala förhandlingar ska bestämma i vilken takt 
AVS-länderna ska minska tullarna på varor från EU. Man ska diskutera med varje region 
vilket skydd som är lämpligt för deras ekonomi, industri och jordbruk. Handeln med tjänster 
är en potentiell källa till tillväxt i AVS-länderna. Att det finns tillgång till tjänster är också en 
konkurrensfördel. För att förverkliga möjligheterna av handel krävs att AVS-länderna blir 
djupt integrerade och styrs på ett bra sätt. Det kommer dock också att kräva en svår social och 
ekonomisk omstrukturering.93  
 
EU och AVS-länderna ska arbeta tillsammans för att integrera fattiga länder i världsekonomin 
och bekämpa fattigdom genom handel och ekonomiskt samarbete. Den regionala 
integrationen ska hjälpa till att skapa stabila diversifierade ekonomier och bygga tillväxtcentra 
som annars skulle vara utom räckhåll för enskilda länder. Integrationen ökar också storleken 
på marknaden och gör att även små länder kan locka till sig utländska direktinvesteringar.94 
 

                                                 
91 AVS-EC EPA negotiations, Joint Report on the all-AVS – EC phase of EPA negotiations Brussels, 2 October 
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Målen med regional integration är mer handel, mer investeringar och bättre konkurrenskraft. 
Regional integration kan ske på olika sätt och i olika takt beroende på den specifika 
situationen. Positiva ekonomiska effekter av regional integration hänger samman med 
skapande av tillräckligt stora regioner som kan ge ”economies of scale” , stödja handel och 
locka till sig investeringar. Om man uppdaterar kvaliteten och ökar tillgången till service blir 
regionen globalt mer konkurrenskraftig. Förenkling och harmonisering av regleringssystem 
inom regionen är viktigt för att kunna dra fördel av regionala tjänsteavtal. Handelsrelaterade 
regler behöver skapas regionalt genom en progressiv harmonisering av nationernas olika 
regler. De nya reglerna ska vara anpassade till internationella regler. Vidare behöver man 
effektiva konkurrensregler, skydd för intellektuella rättigheter samt liknande regler inom 
miljö-, konsument-, och arbetskraftsområdena. Man kan också överväga makroekonomisk 
harmonisering. För att integrationen ska gå bra behövs bättre infrastruktur, konkurrenskraftiga 
småskaliga industrier, stöd till lantlig utveckling speciellt i de fattigaste områdena, och 
allmänt stöd till de svagaste länderna.95 
 
För att stärka AVS-ländernas förhandlingsposition samt deras regionala integration har EU 
gett 20 millioner euro till ”Program for capacity building in support of the preparation of 
Economic Partnership Agreement”. EU har också gett 2 miljoner euro för att öka den privata 
sektorns chans att delta i förberedelserna och 10 miljoner euro i stöd till integration av AVS-
länderna i världsekonomin. EU har också öronmärkt pengar som ska gå till förändringar som 
behöver göras som en konsekvens av EPA. Stora summor pengar har också reserverats för en 
rad andra EPA-relaterade behov. AVS-länderna ska bland annat få hjälp med att stärka 
kapaciteten hos handelsministerier, de ska få teknisk assistans för utbildning inom 
handelsrelaterade områden, de ska få hjälp att definiera nationella prioriteringar och få in 
handel i utvecklingspolitiken, att justera lagar, bygga upp vetenskaplig kapacitet för analys av 
handelsfrågor, och de ska få assistans till den privata sektorn och det civila samhället. EU ger 
också genom sin fond ”European Development Fund” bland annat stöd till utbildning om 
EPA, tekniskt stöd och annat som ska hjälpa till i EPA-förhandlingarna, samt även i WTO-
förhandlingar.96 
 
I värde importerade EU 4.9 % mindre från AVS-länderna och exporterade 3.8 % mindre till 
dem 2004 jämfört med 2003. Handelsbalansen är dock till  AVS-ländernas fördel. Handeln 
med AVS-länderna är ungefär 2.75 % av EU:s totala handel. Handeln har minskat i 
värdetermer sedan år 2000 mest beroende på lägre priser. 50 % av AVS-ländernas export till 
EU 2004 var bara 4 varor; olja (26 %), diamanter (11 %), kakao (9 %) och trä (4 %). EU är 
den största marknaden för AVS-ländernas jordbruksvaror, deras största sektor. AVS-länderna 
exporterar i huvudsak råvaror till EU och importerar tillverkade varor. EPA ska försöka 
förändra det genom att utveckla diversifierade konkurrenskraftiga regionala marknader.97 År 
2004 var handeln mellan EU och AVS-länderna värd mer än 55 miljarder euro. EU 
importerade varor till ett värde av 28.4 miljarder euro, och exporterade för 26.5 miljarder 
euro. EU exporterar maskiner (31 %), fordon (10 %), båtar (9 %), olja (8 %), och mediciner 
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(4 %) till AVS-länderna. Handeln mellan EU och AVS-länderna är viktig för AVS-länderna, 
men den är marginell för EU.98 
 
EPA ska bidra till högre tillväxt och större möjligheter genom regional integration. Det ska 
bidra till att små splittrade marknader bildar en gemensam stor marknad som kan dra till sig 
investeringar. En större marknad har fler potentiella konsumenter, vilket gör den attraktiv för 
investerare, vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen och högre tillväxt. EPA ska vara anpassat 
efter den regionala situationen genom ett botten-upp perspektiv som identifierar ekonomiska 
prioriteringar i regionen. Avtalsparterna ska diskutera den regionala integrationsagendan för 
de tre huvudsakliga handelsområdena varor, regler och tjänster. Genom att med tiden utöka 
integrationen mellan AVS-länderna till att också inbegripa EU ska de regionala åtagandena 
låsas in i EPA. Det kommer att öka dessas inverkan och trovärdighet, och ge förtroende till 
investerare. Förhandlingar om EPA stött av teknisk assistans hjälper till att öka kapaciteten 
hos de regionala integrationsorganisationerna. Detta stärker regionala initiativ och deras 
trovärdighet. Genom integration stabiliseras den ekonomiska miljön.99 
 
EPA-avtalen kommer att minska kostnaden för företag i regionen samt öka deras möjligheter. 
Mer än 50 % av AVS-ländernas import från EU är kapitalvaror eller inputs. Genom att 
minska skatten på import från EU minskar produktionskostnaden i AVS-länderna vilket gör 
det lättare att attrahera investeringar både för den inhemska marknaden och för 
exportmarknaden. Handelsliberaliseringen förhandlas fram mellan parterna, och avtalen ska 
vara flexibla och spegla ekonomiska, sociala och miljömässiga begränsningar samt 
ekonomiernas anpassningskapacitet. EPA kan erbjuda mer flexibla och asymmetriska 
lösningar till de mest fattiga och marginaliserade länderna än de tidigare avtalen med EU när 
det behövs för att uppnå målen i Cotonou-avtalet. Till exempel kan EU öppna sina marknader 
snabbare och mer omfattande än ett AVS-land. Tillgången till EU:s marknad ska också bli 
bättre och säkrare för AVS-länderna. Ett ömsesidigt förhållningssätt ska stabilisera ramverket 
för handel och ge möjligheter till ökad produktivitet. EPA är mer omfattande än tidigare avtal 
och tacklar alla handelshinder, mestadels genom att förstärka regional integration och 
begränsningar på utbuds-sidan. I EPA ska man inte längre ha unilaterala preferenser, bland 
annat eftersom det inte hjälper mot problemen som AVS-länderna har, samt att WTO inte 
väntas ge tillstånd till det efter år 2007.100  
 
EPA stödjer utveckling genom att stärka den regionala integrationen och förbättra 
företagsklimatet på ett trovärdigt sätt. EPA-avtalen måste också komplettera och stödja 
utvecklingsbistånd som ges till AVS-länderna. EPA ska snabba på processen med att ersätta 
inkomster från tullar med andra inkomster, som till exempel inkomstskatter. EPA är dock bara 
en del av Cotonou-avtalet och behöver kompletteras med bland annat lämplig 
makroekonomisk-, social- och miljöpolitik, samt administrativa reformer för att ge en positiv 
utveckling i AVS-länderna. Förhandlingarna om EPA ska präglas av öppenhet och stor insyn 
för att förhindra misstro mot avtalen.101 
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EPA är alltså tänkta att bli bättre och mer flexibla avtal, anpassade till AVS-ländernas 
speciella förutsättningar. De ska tackla alla handelshinder, från tullar till regler. Målen är mer 
handel, mer investeringar och bättre konkurrenskraft för AVS-länderna. 
 

4.4 Kritik mot Economic Partnership Agreements  
 
I Human Development Report 2005, rapporten som publiceras av FN:s utvecklingsorgan 
UNDP (United Nations Development Program), kritiseras EU:s EPA-ambitioner bland annat 
för att inte ha några planer på speciella åtgärder för att begränsa stora importvågor i AVS-
länderna. Rapporten hävdar också att förhandlingarna kan leda till en obalans som är dålig ur 
utvecklingssynpunkt, ”Taken as a package, the negotiations mandate has the potential to 
produce an unbalanced outcome that is bad for human development”.102 Många länder kan 
också komma att drabbas av minskad inkomst om tullarna minskas på nästan alla varor. I 
Afrika söder om Sahara är tullinkomsterna ungefär en tredjedel av staternas inkomster, och i 
Lesotho och Uganda ungefär hälften. Teoretiskt sett kan den lägre tullen ändå ge samma 
inkomst genom att importen ökar, men faran är stor att det inte blir så. En studie visar att tre 
fjärdedelar av AVS-länderna kan förlora 40 % eller mer i skatteinkomster, och mer än en 
tredjedel av länderna kan förlora 60 %. Det kommer i sin tur minska staternas möjlighet att 
finansiera grundläggande tjänster och ekonomisk infrastruktur. I rapporten står också att 
många länder i Afrika söder om Sahara skulle kunna gynnas av lägre tullar genom en ökad 
interregional handel, men att det är fel att använda regionala handelsförhandlingar till att 
pressa regeringar att liberalisera alltför snabbt. EU borde också erbjuda mer skydd till AVS-
länderna till följd av faran att öppna upp för handel med EU:s subventionerade jordbruk. 
Kritik riktas också mot EU:s vilja att föra in de så kallade Singaporefrågorna om konkurrens, 
investeringar och offentlig upphandling, i EPA-avtalen. Under WTO:s Doha-runda föll 
förhandlingarna ihop till stor del på grund av att många fattiga länder var emot att stärka 
WTO:s regler på de områdena. Kritiker hävdar att EU använder sitt förhandlingsövertag i 
EPA-förhandlingarna till att undvika oppositionen i WTO och istället skapa strängare regler 
genom regionala handelsavtal.103 
 
I en debattartikel i Örnsköldsviks Allehanda skriver representanter för Afrikagrupperna, Attac 
Sverige, Diakonia, Forum Syd och Nätverk Södra Afrika, att EPA-avtalen kommer att 
påverka vardagen för mer än 650 miljoner människor. EU är en viktig marknad för många 
fattiga länder, men med ömsesidiga marknadsöppningar riskerar många av deras jordbruk och 
industrier att slås ut i konkurrensen med starka och ofta subventionerade europeiska företag. I 
artikeln kritiseras också Singaporefrågorna. De skriver att investeringsavtal begränsar staters 
möjlighet att ställa krav på utländska investerare och att Singaporefrågorna reducerar 
”… ländernas politiska handlingsutrymme och politikernas möjlighet att styra investeringarna 
så att de på bästa sätt gynnar landets utveckling – någonting som i princip alla industriländer 
använt sig av…”104 I artikeln står också att biståndsminister Carin Jämtin och näringsminister 
Tomas Östros bland annat uttryckt att det ligger i AVS-ländernas egna intressen med tydliga 
regelverk, och att de knappast kan utvecklas utan investeringar. Trots det har många av AVS-
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länderna själva, till exempel Afrikanska Unionens handelsministrar, sagt att de inte vill ha 
med investeringsavtal i EPA-avtalen. Författarna av artikeln skriver att frivilligorganisationer 
världen över kräver att Singaporefrågorna ska uteslutas ur förhandlingarna för att ge AVS-
länderna en möjlighet att själva bestämma över sin handelspolitik.105 
I en annan artikel publicerad i Göteborgs-Posten, skriven av representanter för Forum Syd, 
Afrikagrupperna och Nätverk Södra Afrika, står att läsa att EPA riskerar att försvåra en 
effektiv fattigdomsbekämpning. De skriver att ”Många frivilligorganisationer i både Afrika 
och EU är kraftigt oroade över de tänkbara konsekvenserna…” av EPA-avtalen, och att de 
kommer påverka utvecklingsmöjligheterna för en lång tid framöver.106 De skriver vidare att 
målen för båda parter är en positiv ekonomisk och social utveckling, men att många av de 
regler det förhandlas om kan komma att inskränka AVS-ländernas möjligheter till en 
självständig ekonomisk politik. De framhäver också att det kanske trots allt inte är så rättvist 
med ömsesidighet, när det är mellan världens starkaste handelsblock och många av världens 
fattigaste länder. De skriver också att det är oacceptabelt med fri handel mellan en region som 
använder halva sin budget till jordbrukssubventioner (EU), och länder som inte ens har råd att 
bygga vägar.107  
 
126 olika organisationer i både AVS-länderna och EU har skrivit på ett upprop med 
budskapet att EPA måste förändras i grunden om de ska kunna främja en rättvis och hållbar 
utveckling. De kritiserar den ensidiga fokuseringen på avregleringar som genom minskat 
politiskt utrymme kan leda till att arbetet mot fattigdom försvåras. Det europeiska nätverket 
Eurostep (European Solidarity Towards Equal Participation of People) har genomfört en 
undersökning i fem olika AVS-länder om möjliga konsekvenser av EPA, och det blev ett 
oroväckande resultat. I Jamaica och Dominikanska Republiken hotas mjölkbönderna att slås 
ut, och i Kamerun hotas tusentals kycklingproducenter. I Benin är bomullsproduktionen i fara, 
och i Ghana riskerar 75 % av industrin att slås ut. Av 78 AVS-länder tillhör 40 de minst 
utvecklade, och många menar att de inte klarar av fullskalig konkurrens från EU. Dessa länder 
behöver ett eget näringsliv och ett eget jordbruk för att driva en hållbar ekonomisk tillväxt, 
skriver artikelförfattarna. De kritiserar också, liksom i den tidigare återgivna artikeln, att EU 
för in frågor om bland annat offentlig upphandling och investeringsavtal bakvägen, i regionala 
avtal istället för i WTO. Frivilligorganisationer kräver att man tar hänsyn till de extremt olika 
förutsättningarna, och låter fattiga länder skydda delar av sina näringsliv samt ställa krav på 
utländska investerare. Artikeln avslutas med önskemål till den svenska regeringen vad de ska 
driva för krav i EU: att tillåta asymmetriska avtal där AVS-länderna kan skydda sina 
marknader mer än EU, att investerings- och konkurrensregler, samt andra regler AVS-
länderna motsätter sig utelämnas, och att EPA inte ska gå längre än WTO vad gäller 
patentskydd och avregleringar av tjänstesektorn.108 
 
I Eurosteps undersökning kommer man fram till att handelsliberaliseringen mellan EU och 
AVS-länderna kommer att vara skadlig för fattigdomsbekämpningen och att den även kan 
underminera Cotonou-avtalet. I undersökningen kritiseras den ensidiga fokuseringen på 
tullminskningar och ömsesidighet för att leda till större tillgång för EU till AVS-ländernas 
marknader, men betyda lite för AVS-ländernas tillgång till EU:s marknader, eftersom de 
främst hindras av andra handelshinder än tullar. EU:s tolkning av WTO-kompatibilitet 
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kritiseras också för att fokusera för mycket på handelsliberaliseringar som kommer leda till att 
många arbetstillfällen förloras i AVS-länderna, speciellt inom jordbruket. Om man minskar 
tullen på jordbruksvaror från EU, som dessutom ofta är subventionerade, kommer dessa 
produkter att vara billigare än de inhemska produkterna och därmed konkurrera ut dem. 
Samtidigt är många av EU:s marknader låsta för AVS-länderna på grund av olika regler.109 
 
I undersökningen, som gjordes år 2003, kommer det fram att människor i AVS-länderna är 
skeptiska mot EU:s löften om att utvecklingsstöd skulle vara en högre prioritet för EU än 
marknadstillgång. AVS-länderna är också tveksamma till om regional integration kan hjälpa 
dem att utvecklas. AVS-länderna har en hel del problem med EPA, till exempel att de ska få 
välja ett fåtal produkter som de vill skydda från import, men att detta kommer i konflikt med 
målet om en mer diversifierad produktion. När det gäller EU:s subventioner så hävdar EU att 
de är villiga att ta bort exportsubventioner på vissa produkter till vissa länder, om ett land ber 
dem att göra det. Men samtidigt säger EU att andra rika länder kan dominera marknaden på 
grund av andra subventionssystem och att frågan därför bör lösas i WTO. EU har lagt 20 
miljoner euro som ska gå till det civila samhället i AVS-länderna för att förbereda sig för 
EPA-förhandlingarna, men aktörer som försökt få tillgång till dessa pengar har misslyckats på 
grund av omfattande byråkratiska hinder. När det gäller EU:s höga sanitära och phyto-sanitära 
standarder hävdar EU att det är ett krav från EU:s konsumenter och att AVS-länderna helt 
enkelt måste anpassa sig efter dem, även om vissa av dem är överdrivna.110   
 
I Eurosteps studie visar man att bland annat regeringen i Jamaica har ont om resurser för att 
genomföra undersökningar om effekter av EPA, och mänskliga resurser saknas till alla 
diskussioner om olika handelsförhandlingar. Inte bara EPA förhandlas utan även FTAA (Free 
Trade Agreement of the Americas) och förhandlingar i WTO. I Jamaica har även behovet av 
resurser för att informera och väcka intresse hos allmänheten efterfrågats. Det räcker till 
exempel inte med information i skriven media, utan informationen behöver också komma ut i 
radion. Människorna måste ha information om EPA för att kunna ställa krav på sina 
regeringar i EPA-förhandlingarna.111 
 
I ett brev till näringsminister Thomas Östros frågar representanter från Afrikagrupperna, 
Forum Syd, Diakonia, Attac Sverige och Nätverk Södra Afrika, vad Sverige har för position i 
EPA-förhandlingarna. De vill ha en mer öppen och kritisk diskussion om EPA och eventuellt 
en omprövning av Sveriges och EU:s positioner. Av fyra olika punkter i brevet handlar den 
första om asymmetri mellan EU och AVS-länderna. Brevförfattarna undrar om Sverige är 
nöjda med att asymmetrin består av olika övergångstider för att nå samma nivå av 
marknadstillträde. De vill istället att asymmetri i marknadstillträde ska bestämmas efter 
utvecklingsnivå. Den andra punkten som tas upp är intellektuell egendom. Sverige har i en 
positionsrapport om EPA uttryckt att AVS-länderna bör införa skydd för immaterialrätter i 
nivå med WTO:s TRIPS-avtal, ett avtal som blivit oerhört kritiserat. Brevförfattarna vill hålla 
sådana regler utanför EPA-avtalen. Punkt tre handlar om de ur utvecklingssynpunkt 
omdiskuterade Singaporefrågorna som AVS-länderna inte vill förhandla om. I Svenska 
positioner från 2003 står det att Sverige bör hålla samma linje som i WTO, och om det inte 
går att förhandla om frågorna där ska man visa återhållsamhet även i EPA-förhandlingarna. 
Brevförfattarna undrar om Sverige håller den linjen och driver att frågorna ska släppas. I den 
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fjärde punkten kritiseras den höga takten som EPA-förhandlingarna håller för att den inte ger 
tillräckligt med tid att analysera förslagen. Frågan är om Sveriges regering gör något för att 
minska takten.112 
 
Storbritannien har tagit upp några punkter som de tycker bör vägleda EU i EPA-
förhandlingarna. Punkter som starkt avvek från EU:s linje och som bidrog till att 
liberaliseringslinjen började ifrågasättas. Från EU:s håll förklarades Storbritanniens förslag 
ovälkomna. Förslagen ses dock från frivilligorganisationers håll som självklara saker som att 
AVS-länderna själva ska få bestämma när deras marknader ska öppnas och hur mycket.113  
 
I januari år 2005 hölls ett möte i Dar-es-Salaam, Tanzania, mellan afrikanska och nordiska 
länder. Flera av de afrikanska deltagarna uttryckte här igen sitt motstånd mot 
Singaporefrågorna (investeringar, konkurrens och offentlig upphandling), bland annat 
Zambias näringsminister och Kenyas handels- och näringsminister. Karl Falkenberg från EU:s 
handelsdirektorat blev förvånad över motståndet. Åsikterna gick också isär mellan Falkenberg 
och de afrikanska ministrarna när det gällde frågor om marknadstillträde, ömsesidighet och 
andra handelshinder som inte har med tullar att göra. EU har tidigare sagt att AVS-länderna 
inte kan ha olika positioner i EPA och WTO eftersom EPA ska vara WTO-kompatibelt, men 
nu verkar det gå bra när det gäller Singaporefrågorna. Falkenberg hävdar att dessa 
överenskommelser ska kunna skräddarsys efter de afrikanska regionerna, och avvika från 
beslut i WTO.114  
 
Dagen innan ovanstående möte hade Falkenberg varit på ett möte i Nairobi, Kenya, med 
representanter från det civila samhället, och där var det ingen som tog upp Singaporefrågorna, 
därav hans förvåning på mötet dagen efter. Enligt Falkenberg är det bestämt i Cotonou-avtalet 
att Singaporefrågorna ska tas med i EPA, och att de är nödvändiga för att AVS-länderna ska 
attrahera utländska investeringar. Namibias handels- och industriminister hävdade dock på 
mötet att det är andra frågor som är viktigare att se över. Vidare påpekade Ghanas 
ställföreträdande handels- och industriminister att även om afrikanska stater har tillgång till 
Europas marknader på grund av fördelaktiga tullar, så är det i huvudsak icke tullrelaterade 
hinder som är de största hindren. Falkenberg höll med om det och menade att lösningen är att 
införa förutsägbara regler för investeringar, konkurrens, offentlig upphandling med mera, för 
att genom att attrahera utländska investeringar förbättra produktionssidan som är källan till 
problemen.115  
 
På www.stopepa.org förs en kampanj mot EPA. Där kan man läsa att EU siktar på att ta bort 
alla handelshinder för mer än 90 % av handeln mellan AVS-länderna och EU under kortast 
möjliga tid. EU kräver också förhandlingar om investeringar, offentlig upphandling, 
konkurrens, tjänster och så vidare, alltså i de frågor som AVS-länderna motsatt sig 
förhandlingar i WTO på grund av deras negativa påverkan på utveckling. Trots motstånd från 
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114 EU direktör förvånad över afrikansk kritik www.forumsyd.org/conferences/w_gek_eu2/S0095077B-
009507AE?Templates=conference_type1&id=w_gek publ. 2006-02-13, jag läst 2006-07-14 
115 EC Trade Director ’stunned’ in Dar as african ministers oppose singapore issues in EPAs 
www.forumsyd.org/conferences/w_gek_op/stunned.pdf publ. 2005-03-01, jag läst 2006-07-11 
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AVS-länderna har EU med politisk och ekonomisk press skyndat på förhandlingarna, och på 
grund av biståndsberoende har AVS-länderna inte mycket att säga till om. Fokuseringen på 
liberalisering bevisar att EPA-förhandlingarna handlar om att öka EU:s tillträde till AVS-
ländernas marknader, och inte om utveckling. EPA kommer att skada den regionala 
integrationen genom konkurrens från EU:s billigare produkter. Det kommer i sin tur leda till 
ökad arbetslöshet, att försörjningsmöjligheter försvinner, matbrist och social ojämlikhet. 
AVS-länderna kommer att förlora stora inkomster när tullarna försvinner samt få problem 
med kapitalflykt i samband med liberaliseringen. EPA kommer att fördjupa och förlänga en 
socioekonomisk försämring och politisk instabilitet. Istället bör handeln mellan AVS-länderna 
och EU vara baserad på icke-ömsesidighet, speciell behandling och skydd av AVS-ländernas 
marknader, samt att liberaliseringstrycket tas bort och AVS-länderna ges tillräckligt med 
utrymme för att föra en självständig utvecklingspolitik.116 
 
Price Waterhouse Coopers har skrivit en rapport om EPA:s troliga effekter på hållbar 
utveckling. De har undersökt potentiella ekonomiska och sociala effekter, samt effekter på 
miljön i tre olika sektorer och regioner. Den första är jordbruksindustrin i Västafrika. Där vore 
det enligt studien bäst med en asymmetrisk liberalisering. Fördelarna med regional integration 
skulle bäst tas tillvara om EPA tillåter tullar på ett antal varor för att skydda dem från 
konkurrens från billig import, en full liberalisering av vissa produkter skulle allvarligt kunna 
skada den inhemska produktionen. Det skulle i sin tur leda till ökad fattigdom och matbrist på 
landsbygden där de flesta fattiga bor. Man bör också behålla tullarna på varor som genererar 
stora tullinkomster. Sammantaget skulle det ändå bara bli 20 % av handeln med EU som 
skyddas av tullar. Samtidigt bör man minska tullarna på varor och tjänster som kan stödja 
utvecklingen av jordbruksindustrin. För att få in resurser i Västafrika bör investeringsklimatet 
förbättras. Man bör skapa en stabil och öppen miljö för utländska direktinvesteringar, men 
även regler som ser till att investeringarna tar hänsyn till sociala förhållanden och till 
miljön.117  
 
I Västindien förväntas EPA bidra till en högre tillväxttakt för turismindustrin. Liksom i 
Västafrika bör man skapa en stabil miljö för investeringar som också tar hänsyn till miljön 
och befolkningen. En ökad turism kan ge en negativ effekt på miljön om man inte utvecklar 
tjänster för att motverka det. Ekonomin och de sociala förhållandena förväntas påverkas 
positivt av EPA. I Stillahavsregionen kan EPA bidra till ett mer hållbart fiske. Gemensamt för 
alla regioner är att mer information till, och deltagande av det civila samhället är önskvärt.118  
 
Kritik riktas alltså främst mot EU:s vilja att ta med de så kallade Singaporefrågorna 
(investeringar, konkurrens och offentlig upphandling) i avtalen och mot att AVS-länderna 
kommer att förlora en viktig inkomst om tullarna sänks. Mycket kritik riktas också mot EU:s 
subventioner, främst till jordbruket, som gör att konkurrensen blir väldigt orättvis om handeln 
släpps fri. Lokala producenter i AVS-länderna riskerar att slås ut om de tvingas konkurrera 
med billig import från EU. Kritik riktas också mot att informationen och kunskapen om EPA 
är bristfällig i AVS-länderna. 

                                                 
116 Stop EU-AVS free trade agreements www.stopepa.org/stopepa/campaign_english.php 2006-07-14 
117 Price Waterhouse Coopers Sustainability Impact Assessment (SIA) of the EU-ACP Economic Partnership 
Agreements Phase two, Final Report (revised) Executive Summary 27 July 2005  
www.sia-acp.org/acp/download/pwc_sia_acp20july2005-executive-summary.pdf 2006-07-22  
118 Ibid. 



 29 

5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

5.1 Hinder och möjligheter med Economic Partnership Agreements 
 
Internationell handel har utan tvekan stor betydelse för länders ekonomier, och EPA-avtalen 
väntas påverka ett stort antal människor världen över. Ur EU:s synvinkel är avtalen främst en 
möjlighet, men mycket kritik har framförts mot dem. Det verkar inte finnas någon direkt 
oenighet om målen med EPA, som till exempel hållbar utveckling och utrotning av fattigdom, 
diskussionen rör istället frågan om vad som är bästa vägen för att nå dit. Många 
biståndsorganisationer till exempel, ser en del hinder för utveckling i EPA-avtalen och är 
kritiska till formen som EPA håller på att ta.  
 
Svenska biståndsorganisationer menar att EPA-avtalen kan komma att begränsa AVS-
ländernas möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik. De hävdar att till exempel 
investeringsavtal och avregleringar minskar ländernas politiska utrymme för att bekämpa 
fattigdom och minskar möjligheten att ställa krav på utländska företag. De varnar också för att 
AVS-ländernas jordbruk och industrier riskerar att slås ut om de tvingas konkurrera med 
europeiska företag.  
 
Ett av de mest omdebatterade ämnena är om de så kallade Singaporefrågorna (om 
investeringar, konkurrens och offentlig upphandling) ska tas med i avtalen eller inte. Karl 
Falkenberg från EU:s handelsdirektorat hävdar till exempel att det är bestämt i Cotonou-
avtalet att Singaporefrågorna ska tas med i EPA-avtalen, och att de behövs för att AVS-
länderna ska attrahera utländska investeringar, men många av de afrikanska länderna 
motsätter sig det.  
 
Utifrån den information som jag har verkar det vara en tolkningsfråga om Singaporefrågorna 
ska tas med i EPA-avtalen eller inte. Visst innehåller Cotonou-avtalet uttryck om fördjupad 
ekonomisk integration och så vidare, men underliggande är ändå bekämpning av fattigdom. 
Om ett medtagande av Singaporefrågor i EPA-avtalen inte är det bästa för bekämpning av 
fattigdom kanske de trots allt inte ska tas med. Personligen tror jag att man skulle kunna ta 
med dem i avtalen men sätta reglerna väldigt lågt. Så att det på något sätt finns en lägsta nivå 
som kan ge säkerhet och förutsägbarhet, men som ändå lämnar ett stort politiskt utrymme 
utöver dem. Men denna uppsats omfattning har inte möjliggjort för mig att studera 
avtalsförslagen i detalj, så någon djupare analys av just det kan jag inte komma med här.  
 
Förmodligen är det bra med tydliga regelverk och investeringar, som bland annat svenska 
ministrar påpekat, men det är viktigt att det sker på AVS-ländernas villkor. Vill AVS-
länderna, några eller alla, inte ha med investeringsavtal i EPA så bör de slippa. EPA ska ju 
vara flexibla och vara till AVS-ländernas fördel. Om de anser att de får det sämre med 
investeringsavtal så bör EU acceptera det eftersom de lovat att inget AVS-land ska få det 
sämre med EPA.  
 
FN kritiserar EPA genom 2005 års Human Development Report där de skriver att EPA kan 
leda till en obalans som är dålig ur utvecklingssynpunkt. De kritiserar att EU vill ha med 
Singaporefrågorna när så många av AVS-länderna är emot dem, och de ser hinder i stora 
importvågor som kan överskölja AVS-länderna. De menar också att minskade tullinkomster 
kan leda till att staters möjlighet att finansiera viktiga tjänster och infrastruktur begränsas.  
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Å andra sidan väntas kostnaden för företag i AVS-länderna minska i och med att tullarna på 
import av kapitalvaror och inputs från EU sänks, vilket minskar produktionskostnaderna och 
stärker företagens konkurrenskraft. Men kritiker mot EPA framhäver att för fattiga länder är 
tullarna på importen en viktig inkomstkälla som riskerar att försvinna med EPA. Att det blir 
lägre priser på varor som importeras är bra för konsumenterna, men det kan också betyda att 
lokala producenter konkurreras ut och att försörjningsmöjligheter försvinner. Om man läser 
om EU:s plan med EPA verkar det som att avtalen ska var så flexibla att det finns möjlighet 
att skydda vissa sektorer. Ett problem som tagits upp med det är dock att om bara ett 
begränsat antal sektorer får skyddas så motverkar det målet om att hjälpa de fattiga länderna 
till en mer diversifierad produktion.  
 
Trots att fattiga länder visat stora farhågor inom WTO mot GATS, är handel med tjänster en 
central del av EPA. Fattiga länder vill till exempel kunna skydda sig från konkurrens med 
stora tjänsteföretag från rika länder, och kunna ställa krav på utländska tjänsteföretag, som att 
anställa lokal arbetskraft. Inte bara GATS utan även EPA kommer att föra in regler på detta 
område. Från EU:s synvinkel ska servicesektorn i AVS-länderna stärkas genom en stegvis 
liberalisering och positiv regional diskriminering, och båda parter ska ha kvar sin rätt att 
reglera utbudet av service för att uppfylla politiska mål. TRIPS är ett annat WTO-avtal som 
fattiga länder har varit ytterst tveksamma till. Ett avtal som handlar om intellektuella 
rättigheter, något som också är med i EPA men som representanter för svenska 
biståndsorganisationer vill hålla utanför EPA. Det har framkommit kritik mot att EU försöker 
få in avtal om dessa saker ”bakvägen”, i regionala avtal istället för i WTO. Frågan är om det 
behöver vara något fel med det egentligen? Om det inte fungerade i WTO där 149 länder ska 
komma överens så kanske det fungerar när det är färre nationer inblandade. EU betonar också 
EPA-avtalens flexibilitet, att de ska gå att anpassa till varje lands förhållanden, så om något 
eller några länder vill ha sådana regler borde det vara okej. På EU:s hemsida kan man läsa att 
parterna enats om att tackla handelshinder bortom tullarna, men det verkar trots allt som att 
det finns lite tveksamhet om den punkten. 
 
Ett stort problem som inte lyckats lösas i WTO är EU:s jordbrukssubventioner. Kanske kan 
det lösas i regionala avtal som EPA. Jag tror att man kan få in det bakvägen så att säga i 
Europa. Europas bönder kan möjligen börja med att ge efter i regionala avtal, och sedan kan 
man utöka dem successivt. Det kanske inte bara är AVS-länderna som ska anpassas och 
förändras, utan även EU. Detta är ett bra tillfälle att konvergera de fattiga med de rika. De 
fattiga ländernas hinder till EU sägs annars vara olika regler som till exempel sanitära och 
phyto-sanitära regler. Men då bortser man från EU:s subventioner som verkar vara det allra 
största hindret. De fattiga länderna borde trycka på för att få EU att minska dem i 
förhandlingarna.  
 
Svenska biståndsorganisationer ser EPA-avtalens ömsesidighet som ett hinder för AVS-
ländernas utveckling. Detta eftersom även om det låter rättvist i sig, måste man ta i beaktande 
att det i detta fall är mellan några av världens fattigaste, och några av världens rikaste, länder. 
De menar också att det är oacceptabelt med frihandel mellan några av världens fattigaste 
länder, och EU som lägger halva sin budget på jordbrukssubventioner.  
 
126 olika organisationer i både AVS och EU menar att EPA måste förändras i grunden om de 
ska kunna främja en rättvis och hållbar utveckling. De menar att till exempel avtalens 
avregleringar leder till att arbetet mot fattigdom försvåras på grund av minskat politiskt 
utrymme. I en undersökning av Eurostep hävdar man också att EPA kan vara skadligt för 
fattigdomsbekämpningen, på grund av tullminskningar och ömsesidighet som bara ökar EU:s 
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marknadstillträde till AVS-länderna, och inte AVS-ländernas tillträde till EU. De menar också 
att många arbetstillfällen, främst inom jordbruket, kommer att förloras i AVS-länderna. EU 
menar å sin sida att tillgången till EU:s marknader ska bli bättre och säkrare för AVS-
länderna. Att 126 olika organisationer i både AVS och EU har framfört skarp kritik mot 
avtalen kan tas som ett tecken på att EPA-avtalen i den form de tagit hittills kanske inte är det 
bästa alternativet. Så ofta som det nämns på EU:s internetsidor att det civila samhället ska 
vara delaktigt i utvecklingssamarbetet så borde de också lyssna och ta till sig den kritiken som 
framförs.  
 
I EU:s vision av EPA finns många av de vanliga argumenten för en friare handel, såsom 
stordriftsfördelar, ökad konkurrens, spridning av teknologi och underlättning av finansiering. 
EU menar att EPA kommer bidra till att skapa bättre investeringsförhållanden genom att 
större marknader skapas. Produktionskapaciteten kommer också att öka eftersom det 
regelmässiga ramverket för handel blir mer förutsägbart och genomskinligt. EPA ska 
dessutom vara asymmetriskt och flexibelt till AVS-ländernas fördel, och de kan erbjuda mer 
asymmetri och flexibilitet för de fattigaste länderna, än tidigare avtal. Handelshinder ska 
tacklas så att de inte resulterar i höga kostnader eller försvårar handel. EPA ska också 
kompletteras med utvecklingsbistånd till AVS-länderna. Allt detta verkar givetvis vara 
positivt för fattigdomsbekämpningen. 
 
EU menar att fattigdom ska bekämpas med hjälp av handel och ekonomiskt samarbete och att 
regional integration är en bra början för integration i världsekonomin. Regional integration 
ska bidra till skapande av stabila diversifierade ekonomier, och att bygga tillväxtcentra som 
skulle vara utom räckhåll för enskilda länder. Regional integration ska leda till mer handel, 
mer investeringar och bättre konkurrenskraft. EPA ska bidra till en högre tillväxt genom 
bildandet av en stor marknad som drar till sig investeringar och skapar arbetstillfällen. 
 
Jag tycker inte att jag har sett några merkantilistiska argument i debatten om EPA, jag skulle 
tro att det främst är rika länder som argumenterar på det sättet eftersom de har en stark 
hemmaopinion som är emot importliberaliseringar. EU:s syn på EPA genomsyras däremot av 
ekonomisk liberalism. De verkar bara se positiva effekter av mer handel och öppnare gränser. 
Regional integration och samarbete är enligt EU en självklar väg mot utveckling och välstånd. 
Mer handel väntas leda till mer investeringar och bättre konkurrenskraft. Komparativa 
fördelar verkar inte heller vara något som kommer upp i EPA-debatten. Jag tror att det är för 
att de varor som fattiga länder har komparativa fördelar i inte är möjliga att bygga välstånd på. 
Deras produkter är oftast råvaror med låga världsmarknadspriser och oelastisk efterfrågan. 
För att utvecklas behövs ett näringsliv som är varierat och som utvecklas med ny teknik och 
nya innovationer. Det de fattiga länderna har är främst råvaror och arbetskraft och det räcker 
inte för att bygga en livskraftig ekonomi. Det är svårt för de fattiga länderna att bygga upp en 
internationell konkurrenskraft utifrån de resurser de har idag, men med ökad handel med EU 
är förhoppningen att det ska förändras. Enligt den strategiska handelsteorin behöver staten 
ibland gå in och styra marknaden, till exempel för att skydda en viktig sektor eller bidra till 
forskning och utveckling, det återstår att se hur mycket staterna tillåts styra i EPA-avtalen.  
 
Ofta framförs att till exempel investeringsavtal och avregleringar ger ett minskat politiskt 
utrymme för att bekämpa fattigdom. Jag anser att det är en avvägning mellan vad den privata 
och den offentliga sektorn kan göra för att förbättra människors levnadsförhållanden. Den 
politiska offentliga sektorn tar till exempel ett stort ansvar i Sverige, och jag tror att det är en 
fungerande väg att gå förutsatt att det sker i en fungerande demokrati. Problemet i många 
fattiga länder är att deras demokratier är svaga och bräckliga, om de ens kan räknas som 
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demokratier. I sådana länder kan det möjligen vara bra med mer privata initiativ. Det är nog 
något som måste avgöras från land till land beroende på förhållandena, det går inte att säga 
något generellt om vad som är bäst för AVS-länderna tillsammans.  
 
Hur man ska handskas med utländska direktinvesteringar i de fattiga länderna verkar vara ett 
av de större problemen i EPA-förhandlingarna. Jag tror att det är såhär: Utländska 
investeringar för med sig mycket gott till de fattiga länderna såsom kapital, kunskap och 
teknik, men det är viktigt under vilka regler företagen styrs. Ur företagens synvinkel är det 
viktigt med stabilitet, öppenhet och trygghet. De vill veta att de kan styra företaget som de vill 
utifrån sina vinstintressen och att de inte investerar pengar som kan gå förlorade. 
Investeringar innebär förstås alltid en risk, speciellt utomlands, men för att motverka det vill 
företagen ha så mycket säkerhet som möjligt. Ur ett lands synvinkel är det inte företagens 
vinst man i första hand är intresserad av. Det som är intressant är vad företaget kan göra för 
landet. Vilken effekt kommer investeringen att ha på arbetsmarknaden och för 
arbetsförhållanden, hur kommer konkurrensförhållandena att förändras, och vilken makt 
kommer företaget att få i landet? Ur en regerings synvinkel är det risk som bedöms på ett 
annat sätt, en regering vill också ha säkerhet, men den vill ha säkerhet genom att ha kvar 
makten. En regering vill om en investering visar sig vara dålig för landets utveckling kunna 
styra över företaget. De vill kunna bestämma att en viss andel lokal arbetskraft ska anställas 
eller att lokala råvaror används. Annars kanske företaget inte bidrar till något för landet i 
fråga. Det är här som företagens intresse ställs mot statens, företagen vill ha säkerhet om 
förhållanden som inte förändras, och staten vill ha möjlighet att förändra och styra över 
företagen om de anser att det behövs. Att skapa regler på detta område är därför 
uppenbarligen väldigt svårt. 
 
Cotonou-avtalet lovar gott och låter åtminstone väldigt bra på papperet. Cotonou-avtalet är 
tänkt att det ska bidra till utveckling och det verkar som om det verkligen är skrivet i det 
syftet, och inte för att EU vill vidga sina marknader eller dylikt. Jag tycker att det verkar vara 
ett ärligt försök till att bestämma något för ett framtida utvecklande samarbete. Det är också 
inskrivet i avtalet att det ska ses över vart femte år för att eventuellt förändra det till något 
som passar bättre, och den flexibiliteten tycker jag är bra. Man måste nog ha ett visst inslag av 
”trial and error”. Å andra sidan kan man tycka att det mesta har man redan försökt med så 
man borde veta vad som fungerar och vad som inte gör det. Ett närmare samarbete med 
samhällens alla aktörer och större möjligheter att anpassa avtal efter förhållanden är bra, 
liksom dialog och samarbete mellan AVS och EU. Man säger dessutom att samarbetet ska 
vara skräddarsytt vilket är utmärkt, om det fungerar. Cotonou-avtalet lovar också stora 
summor i bistånd, men jag undrar om inte bistånd som klumpsumma bäddar för korruption? 
Men nu handlar uppsatsen om handel, frågan om effektivt bistånd måste jag därför utelämna 
här.  
 
EPA ska spegla avtalet som träffades i Cotonou, och de ska verka för samma mål. De 
specifika målen med EPA låter väldigt bra, till exempel hållbar utveckling och utrotning av 
fattigdom, frågan är vad som är bästa vägen för att nå dit. Enligt EU är det att skapa större 
marknader, regional integration och harmonisering av regler. EU hävdar att inget AVS-land 
ska ha sämre villkor med EPA än vad det hade innan, och i EU:s information om EPA kan 
man upprepade gånger läsa att EPA ska anpassas efter de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga förhållandena som råder i AVS-länderna. Men enligt kritik mot EPA kommer 
vissa länder att få det sämre, till exempel för att deras största jordbrukssektor kommer att 
konkurreras ut. EU säger att jordbruket i AVS-länderna är viktigt, men också att deras 
exportproduktion behöver diversifieras. Frågan är hur många sektorer som får skyddas? För 
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hur ska diversifieringen komma till om vissa sektorer får skyddas men inte andra? Man kan ju 
anta att oskyddade sektorer får väldigt svårt att klara sig i större konkurrens. För att öka 
diversifieringen skulle man behöva ett brett skyddsnät av tullar, eller eventuellt tullar på nya 
framväxande sektorer som man vill satsa på, till exempel något högteknologiskt. Men om 
fattigdomen inte ska breda ut sig behöver man också skydda de sektorer där flest människor 
har sitt levebröd, det vill säga i de allra flesta fall, inom jordbruket. Hur ska man samtidigt 
skydda viktiga jordbrukssektorer och nya industrier som behövs för att öka diversifieringen, 
om målet är att minska sådana skydd/handelshinder?  
 
EU har avsatt en hel del pengar för att hjälpa AVS-länderna i och inför EPA-förhandlingarna. 
Men det räcker inte med att avsätta pengar, pengarna behöver också delas ut för att göra nytta. 
Förhoppningsvis gör de det, men de som försökt få ut pengar har inte alltid lyckats till följd av 
omfattande byråkratiska regler, och mer resurser har efterfrågats av bland annat Jamaica. 
Eftersom AVS-länderna har ett sämre förhandlingsläge än EU beroende på deras olika 
ekonomiska makt så är det i alla fall ett bra initiativ. Handeln mellan de båda parterna är 
också så mycket viktigare för AVS än för EU. EU är den största marknaden för AVS-
länderna, medan handeln med AVS knappt är 3 % av EU:s totala handel. Där har EU också ett 
stort förhandlingsövertag som inte ska underskattas. AVS-ländernas villkor hänger i det 
avseendet mer eller mindre på EU:s goda vilja. Om det är sant att EU använder sitt 
förhandlingsövertag till att pressa på för avtal om Singaporefrågorna mot AVS-ländernas 
vilja, som vissa kritiker påstår, är det naturligtvis inte bra. 
 
Man säger att mer än 50 % av AVS-ländernas import från EU är inputs, eller kapitalvaror. 
Men det kanske inte förblir så om alla tullar sänks. Att sänka de tullarna kan givetvis vara bra 
för ekonomin genom att det blir billigare att producera för lokala företag. Men om tullarna på 
jordbruksvaror sänks kan de mycket väl ta upp en större andel av importen och slå ut lokala 
producenter. Jag anser därför att det ligger i AVS-ländernas intresse att behålla de flesta 
jordbrukstullarna för att skydda sig mot EU:s subventionerade jordbruksexport. Dessutom bör 
man skydda nytillkomna industrier i nya sektorer som kan ha stor betydelse för den framtida 
utvecklingen.  
 
I materialet jag har gått igenom om EPA har det inte stått så mycket, eller något alls, om 
skydd av nytillkomna industrier i de fattiga länderna. Det verkar dock vara något som många 
ekonomer är överens om att det är bra. Det kanske skulle vara bra att ta med det i EPA-
avtalen. Ett utvecklingsalternativ är också att AVS-länderna följer samma plan som de länder 
i Sydostasien som lyckats bra. Alltså statlig industripolitik, importsubstitution, och selektiva 
exportsubventioner, samt tullar, kvoter och krav på användning av lokal arbetskraft och lokala 
råvaror vid utländska investeringar.  
 
Något AVS-länderna skulle ha kunnat göra är att skapa frihandelsområden, för att öka 
handeln mellan dem som är på samma utvecklingsnivå men skydda sig från vissa av de rika 
ländernas export. Samtidigt behövs EU:s kapital och teknik, och man måste på något sätt 
släppa in det utan att tappa allt för mycket makt. EPA-avtalen är därför mycket viktiga, och 
jag hoppas att de kan vara så flexibla som de utlovas och att de tar hänsyn till AVS-ländernas 
utveckling.  
 
Att förhandlingarna ska präglas av stor öppenhet och insyn för att förhindra misstänksamhet 
är en bra tanke, men misstänksamhet kommer inte bara av okunskap utan också av kunskap. 
Att Human Development Report är kritisk mot EPA-förhandlingarna är viktigt och deras 
beräkningar av hur mycket vissa länder kommer att förlora i tullinkomster bör beaktas i EPA-
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förhandlingarna. Dessa inkomster måste ersättas med något annat, inkomstskatter säger EU, 
men det är en lång väg att gå för de fattigaste länderna innan de kan börja ta in inkomstskatt 
från någon större del av befolkningen.  
 
Jag tror att regional integration med en omfattande interregional handel kan vara väldigt bra 
för AVS-länderna. En djupare integration med EU har också sina förtjänster. EU har 
utvecklade tekniska produkter och mycket kunskap, och utökad handel mellan EU och AVS 
skulle därför kunna gynna AVS-länderna. Frågan är vad AVS-länderna ska exportera till EU. 
Om EU sänkte sina jordbrukssubventioner skulle AVS-länderna kunna exportera mycket mer 
jordbruksprodukter. Men i längden vill vi ju att de länderna ska utvecklas tekniskt och få ett 
mer varierat näringsliv. Kanske kan handel med EU vara lösningen, men det finns också en 
risk att det hindrar AVS-ländernas utveckling genom att de inte får en chans i konkurrensen 
med redan etablerade europeiska företag. Jag tror därför att en friare handel kan vara bra, men 
den måste ändå kontrolleras, regler som skyddar AVS-länderna måste finnas och följas. Om 
man bara släpper handeln fri och inför de regler som EU vill ha, tror jag risken är stor att 
AVS-länderna förlorar på det. Mer handel, mer investeringar och mer samarbete är bra, men 
eftersom utgångspunkterna för de båda blocken (EU och AVS) är så otroligt olika så är det 
viktigt att integrationen sker under kontrollerade former. 
 
EU menar att EPA ska vara början på AVS-ländernas integration i världsekonomin. Jag tror 
att det är bra att integrationen sker stegvis och att man börjar med regional integration för att 
sedan utöka integrationen med EU, och sedan som sista steg, med resten av världen.  
 

5.2 Slutsatser 
 
Internationell handel påverkar fattigdom och utveckling på många sätt, detta syns inte minst 
på de olika förväntningarna på hur Economic Partnership Agreements kommer att påverka 
AVS-länderna. Ökad internationell handel ger i allmänhet fördelar såsom stordriftsfördelar, 
ökad konkurrens, spridning av kunskap och teknik, och sänkta priser. En alltför fri handel kan 
dock vara orättvis eftersom fattiga och rika länder inte konkurrerar på samma villkor, 
eftersom fattiga länder har sämre förutsättningar i utgångsläget. Internationella investeringar 
blir allt viktigare, och internationellt handelssamarbete har blivit allt djupare, detta har 
resulterat i att det har blivit svårare att ge fattiga länder speciellt anpassad behandling, men 
EPA är tänkta att bli bättre och mer flexibla avtal som är anpassade till AVS-ländernas 
speciella förutsättningar. Målen är mer handel, mer investeringar, och bättre konkurrenskraft 
för AVS-länderna. Men AVS-länderna kan också komma att förlora en viktig inkomst om 
tullarna sänks, och de så kallade Singaporefrågorna (om investeringar, konkurrens och 
offentlig upphandling) som EU vill ha med i avtalen, tros minska AVS-ländernas politiska 
handlingsutrymme. EPA öppnar upp för många nya möjligheter genom regional integration 
och skapandet av större marknader. Men med ökad öppenhet kommer också ökad sårbarhet 
och det är viktigt att de svagaste får tillgång till skydd vid en handelsliberalisering. 
Producenter i AVS-länderna kan tjäna på billigare importerade inputs, men de kan också slås 
ut av ökad konkurrens från billig import. EU:s stora subventioner, främst till jordbruket, gör 
att konkurrensen blir väldigt orättvis mellan EU och AVS-länderna om handeln släpps fri. 
EPA-avtalen måste vara väldigt genomtänkta och anpassade efter lokala förhållanden för att 
kunna minska fattigdomen. Men även EU menar att omställningen för AVS-länderna kan bli 
svår ur ett socialt och ekonomisk perspektiv.  
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BILAGA 1: Landlista  
 

Africa, Caribbean, Pacific 

E P A : Preliminary list of country groups  
Brussels, 26 August 2004 

  

    

  

West 

Africa 

CEDEAO+ 

Mauritani

a  

Central 

Africa 

CEMAC+STP 

East 

South 

Africa 

ESA 

Southern 

Africa 

"SADC 

group"  

Caribbean Pacific 

1 Benin Cameroon Burundi Angola 
Antigua, 

Barb  
Cook Is.  

2 
Burkina 

Faso  
Centr. Africa  Comoros Botswana Bahamas 

Fed. 

Micron.  

3 
Cape 

Verde  
Chad 

Congo 

(Dem. 

Rep.)  

Lesotho Barbados Fiji 

4 Gambia Congo Djibouti Mozambique Belize Kiribati 

5 Ghana 
Equat. 

Guinea  
Eritrea Namibia Dominica 

Marshall 

Is.  

6 Guinea Gabon Ethiopia Swaziland 
Dominican 

Rep.  
Nauru 

7 
Guinea 

Biss.  

S. Tome, 

Princ  
Kenya Tanzania Grenada Niue 

8 
Ivory 

Coast  
  Malawi   Guyana Palau 

9 Liberia   Mauritius   Haiti 
Papua 

N. G.  

10 Mali   Madagascar   Jamaica Samoa 

11 Mauritania   Rwanda   St Lucia  
Solomon 

Is.  

12 Niger   Seychelles   St Vincent  Tonga 

13 Nigeria   Sudan   
St. Ch. & 

Nevis  
Tuvalu 

14 Senegal   Uganda   Surinam Vanuatu 

15 
Sierra 

Leone  
  Zambia   

Trinidad & 

Tobago  
  

16 Togo   Zimbabwe       
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