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1. INLEDNING 
 
Detta första kapitel inleds med en bakgrund som leder fram till uppsatsens 
syfte. Vidare presenteras avgränsningar, metod, källkritik och disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Efter andra världskrigets slut lades grunden för ett antal mellanstatliga 
organisationer, bland dessa kan exempelvis International Monetary Fund, 
IMF, och World Bank nämnas. Det diskuterades även kring bildandet av en 
internationell handelsorganisation, International Trade Organization, ITO. 
Den skulle, tillsammans med de ovan nämnda organisationerna, verka för en 
liberalisering av världsekonomin. Under samma tidsperiod fördes 
förhandlingar mellan ett antal länder om skapandet av ett handelsavtal, 
General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. Dess uppkomst kan främst 
förklaras utifrån den vilja som fanns att förhindra att de handelspolitiska 
misstag och den protektionism som hade präglat 1930-talet inte kom att 
upprepas igen. Motsättningar från USA: s sida förhindrade grundandet av 
ITO, och det blev istället GATT som övertog dess roll och lade grunden för 
ett handelspolitiskt samarbete som har haft stor betydelse för världens 
länder.1 GATT förespråkade en friare handel mellan länder vilket skulle 
uppnås genom en reducering av tullar och andra handelshinder, avtalet 
innefattade dock enbart handel med varor. År 1948, då avtalet trädde i kraft, 
var antalet medlemsländer 23 stycken.2 Under de år som GATT verkade 
sänkte i-länder sina tullar på industrivaror från i genomsnitt cirka 40 procent 
år 1947 till 4 procent år 1994.3  
 
Under Uruguay-rundan4, en av de förhandlingsrundor som fördes inom 
GATT mellan åren 1986-1994, beslutades det att GATT skulle ersättas av en 
mellanstatlig organisation. Det ledde till bildandet av World Trade 
Organization, WTO. Det var främst införandet av handel med tjänster samt 
immaterialrätt som var de bakomliggande orsakerna till beslutet, då dessa nya 
regelsystem gjorde det nödvändigt att skapa ett nytt institutionellt ramverk.5 I 

                                                 
1 Kleen, P., Världshandelns spelregler, Nordstedts tryckeri AB, Stockholm, 1996 
2 Ahnlid, A., WTO och frihandelns framtid, Världspolitikens Dagsfrågor 4, Utrikespolitiska 
institutet, 1998 
3 Personlig kontakt med Jan Hellstadius, Kommerskollegium, 010220 
4 Se bilaga 1 för samtliga förhandlingsrundor i GATT 
5 Kleen, P., Världshandels spelregler, Nordstedts tryckeri AB, Stockholm, 1996 
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november år 2000 uppgick antalet medlemmar i WTO till 140 stycken6 och 
ytterligare länder förhandlar om medlemskap.7 Under de två senaste 
årtiondena har flertalet länder fått en alltmer liberaliserad syn på ekonomin 
och det, tillsammans med uppkomsten av WTO, har lett till omfattande 
förändringar inom världshandeln. Det har bland annat skett en ytterligare 
reducering av tullar och andra handelshinder.8 WTO:s verksamhet har dock 
kritiserats hårt och motståndet mot frihandel har uppmärksammats alltmer.9  
 
Den debatt som idag sker kring frihandel är inte en diskussion om frihandelns 
vara eller icke vara, utan det rör sig snarare om vilka förutsättningar och till 
viket pris det är lämpligt med en ökad frihandel. I debatten framförs främst 
argument kring ekonomiska, demokratiska och miljömässiga effekter som en 
friare handel förväntas medföra. Det finns de som hävdar att frihandel inte 
utgör något hot mot ovanstående faktorer utan att det snarare innebär en 
möjlighet för länder att förbättra dem. Medan andra hävdar motsatsen; att ett 
alltmer omfattande handelssamarbete kan medföra negativa effekter på ovan 
nämnda faktorer och det inte är säkert att alla länder kan gynnas av 
samarbetet.  
 
En vanligt förekommande kritik är den gällande utvecklingsländer, u-länder, 
och deras roll inom WTO. År 2000 var 100 av världens u-länder medlemmar 
i organisationen, och en omdebatterad fråga är huruvida dessa länder kommer 
att gynnas av en ökad frihandel eller om det är industrialiserade länder, i-
länder, som blir vinnarna. U-länder är dock inte en homogen grupp av länder, 
utan både sociala och ekonomiska förhållanden varierar mellan dem. Vissa 
har kommit en lång väg i utvecklingen, och har således relativt goda 
förutsättningar för att kunna delta i världshandeln. Det finns dock en grupp 
bland u-länderna som inte nått lika långt, och den utgörs av de minst 
utvecklade länderna, så kallade MUL-länder. Det är de fattigaste länderna i 
världen, och kännetecknas av en BNP per capita som understiger 500 USD.10 
I definitionen MUL-land innefattas även följande faktorer; produktion från 
landets industrisektor motsvarar mindre än 10 procent av landets BNP samt 
en läs- och skrivkunnighet mindre än 20 procent hos befolkning över 15 år.11 
Idag räknas 48 länder till MUL-gruppen12 och dess totala befolkning uppgår 
                                                 
6 Se bilaga 2 för en fullständig förteckning över medlemsländerna. 
7 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, 001121 
8 Ahnlid, A., WTO och frihandelns framtid, Världspolitikens Dagsfrågor 4, Utrikespolitiska 
institutet, 1998 
9 Demonstrationerna i samband med WTO mötet i Seattle år 1999 är ett exempel på detta. 
10 Laanatza, M., U-länder och globaliseringsprocessen., 981210 
11 Estibill, J-C., Tredje Världens Ekonomi, Smedslätten, 1991 
12 Se bilaga 3 för en förteckning över MUL-länder. 
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till cirka 610,5 miljoner människor. Det motsvarar 13,2 procent av den totala 
folkmängden i världens u-länder, och 10,5 procent av världens befolkning.13 
Av dessa länder är 29 stycken medlemmar i WTO och ytterligare 7 stycken 
förhandlar om medlemskap.14  
 
Den handel som idag sker med MUL-länder utgör en liten del av den totala 
världshandeln. År 2000 uppgick den samlade exporten från dessa länder till 
cirka 0,4 procent av världshandeln vilket är en halvering från år 1980.15 
Denna reducering kan jämföras med att det under samma tidsperiod har skett 
liberaliserande åtgärder i ett flertal länder. 
 
Är den ökade frihandel en bakomliggande orsak till tillbakagången? Kan den 
leda till att MUL-ländernas utveckling bromsas ytterligare och att exporten 
från dessa länder minskar i takt med den ökade konkurrensen? Vilka 
förutsättningar är nödvändiga för att det ska bli ett lyckat handelssamarbete 
för alla parter? Detta är frågor som diskuteras i dagens debatt och det är av 
stor vikt att belysa dem, dels för att uppmärksamma MUL-länder som 
deltagare i frihandeln och dels för att kartlägga och skapa en rättvis bild av de 
argument som förs fram i debatten. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är dels att sammanställa debatten kring frihandelns för- 
och nackdelar för MUL- länder, och dels att undersöka huruvida en ökad 
frihandel handelsmässigt kan gynna MUL-länder. Uppsatsen är således 
centrerad kring följande huvudfrågor: 
 
– Vilka argument presenteras i debatten kring frihandel och MUL-länder? 
– Vad visar empiriskt material inom området handel och MUL-länder? 
– Kan MUL-länder, ur ett handelsmässigt perspektiv, gynnas av en ökad 
frihandel? Och i så fall, utifrån vilka villkor? 
 
 
 
 

                                                 
13 http://www.unctad.org./en/subsites/ldcs/aboutldc.htm, 001130, 
14 http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1wto_e.htm, 001130 
15 Ibid 
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1.3 Avgränsningar 
 
Då det gäller effekterna av frihandel begränsas uppsatsen till att enbart 
studera handelsmässiga effekter av frihandel för MUL-länder. Uppsatsen 
avgränsas till att enbart studera tidsperioden mellan åren 1990-99. Det har 
inte varit möjligt att erhålla komplett information för redovisade årtal och 
länder till kapitel 5 vilket således har begränsat uppsatsen. Ytterligare en 
avgränsning utgörs av att jag har valt att enbart studera handel med varor. 
Tyngdpunkten ligger på produkter som innefattas av jordbruksavtalet, men 
det återfinns även information för den totala handeln. Det får som 
konsekvens att jag i uppsatsen bortser ifrån avtal gällande handel med 
tjänster samt immaterialrätt. Dessa kommer dock att nämnas men för en 
utförlig presentation hänvisas läsaren till annan litteratur kring ämnet. Jag har 
valt att endast redogöra för den handelspolitik som EU för mot MUL-länder, 
då EU utgör den viktigaste exportmarknaden för dessa länder.  
 

1.4 Tillvägagångssätt 
 
För att uppfylla det första delsyftet, att sammanställa debatten kring 
frihandel, har publicerat material som berör frågan frihandel och MUL-länder 
använts. Sammanställningen grundas främst på argument som framförts av 
ekonomer eller personer som arbetar med frågor som innefattar MUL-länder, 
och är insatta i problematiken. Det är således inte en sammanställning av 
journalisters åsikter i frågan. 
 
För att besvara det andra delsyftet har jag dels studerat WTO som 
organisation för att fastställa vilka regler och principer som gäller för 
medlemsländerna, och dels. MUL-länders situation i WTO och de 
särbehandlingsavtal som gäller för dessa länder. Det finns få om ens några 
framtagna studier kring effekterna av ett WTO medlemskap för MUL-länder. 
Jag har därför valt att skapa en egen statistisk sammanställning av variabler 
som jag anser är av vikt för att undersöka handelsutvecklingen för MUL-
länder. Det statistiska material som presenteras är enbart av beskrivande form 
och det kommer inte att genomföras någon ekonometrisk analys av 
materialet. Den främsta förklaringen är att det inte finns sammanhängande 
uppgifter för ett antal variabler som jag har valt att undersöka. I 
analyskapitlet förs det en diskussion kring det material som presenterats i 
uppsatsen. Det dras även paralleller mellan framtagen statistik och de 
argument som förts fram i debatten. Detta för att undersöka huruvida det är 
möjligt att återfinna dessa argument hos MUL-länder.  
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Uppsatsen bygger enkom på information från skriftliga källor. De utgörs 
främst av rapporter och statistiskt material om MUL-länder och deras 
handelssituation, böcker som behandlar handelsteorier och handelspolitik 
samt artiklar kring debatten frihandel och MUL-länder. Slutligen har även 
information från Internet använts. 
 

1.5 Källkritik 
 
Delar av det material som jag har använt mig av är framställt av 
organisationer som arbetar inom ämnesområdet. Det innebär att materialet 
kan vara partiskt åt antingen MUL-länders eller WTO: s fördel. Jag har 
försökt ställa mig kritisk till materialet och enbart fokusera på de 
faktamässiga avsnitten i publikationerna. Det material som debatten kring 
frihandel bygger på är enkom personers alternativt organisationers åsikter, 
men då det rör sig om en debatt är det ofrånkomligt att detta material är 
vinklat efter debattörens åsikt. Det är viktigt att läsaren har detta i åtanke då 
han eller hon läser kapitel fyra. Jag vill slutligen understryka betydelsen av 
att ställa sig kritisk till tillförlitligheten hos information hämtad från Internet. 
Jag har dock försökt att överbygga detta problem genom att använda 
Internetkällor med en hög trovärdighet, däribland svenska och utländska 
myndigheter. 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel, där det första utgörs av ett 
inledningskapitel. I kapitel två följer en redogörelse för utvalda 
handelsteorier samt en presentation av de handelspolitiska åtgärder som ett 
land kan välja att införa, och som då utgör ett hinder för frihandel. Detta för 
att ge läsaren en bakgrund till ämnet och för att belysa de medel som utgör ett 
hinder för frihandel. Vidare följer kapitel tre där det redogörs för WTO och 
dess grundläggande principer och regelverk. I detta kapitel återfinns även en 
redogörelse för de särbehandlingsavtal som finns för att underlätta export 
från u- och MUL- länder. Därefter följer kapitel fyra där en sammanställning 
av debatten kring frihandel och MUL-länder presenteras. 
 
I kapitel fem presenteras MUL-länders handelssituation genom framtagen 
handelsstatistik för dessa länder. I kapitel sex analyseras det resultat som 
framkommit från tidigare kapitel. Avslutningsvis i kapitel sju presenteras 



Inledning 

 6 

slutsatser i samband med uppsatsen. Det finns även fyra bilagor som är 
placerade sist i uppsatsen. I dessa återfinns en förteckning över 
medlemsländer i WTO, vilka länder som ingår i gruppen MUL-länder, de 
förhandlingsrundor som skett inom GATT. Den sista bilagan utgörs av den 
indelning av MUL-länder som jag valt att göra och som ligger till grund för 
kapitel fem.  
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2. HANDELSTEORI & HANDELSPOLITIK 
 

Detta kapitel inleds med en kort redogörelse för begreppet handel, som följs 
av en presentation av två traditionella handelsteorier. De förklarar 
uppkomsten av internationell handel och ligger även till grund för frihandel. 
I avsnittet handelsteorier återfinns även en ny handelsteori vilken har 
uppmärksammats alltmer under senare år. Vidare presenteras exempel på 
handelspolitik som ett land kan välja att genomföra och som då utgör ett 
hinder för frihandel. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar MUL-
länder och handel. 
 

2.1 Handel 
 
Handel uppstår då det sker ett utbyte av varor och tjänster mellan exempelvis 
individer, företag och länder, och under en varas livslängd är det möjligt att 
identifiera handel i flera led. Handel kan dels förekomma vid produktion och 
konsumtion av en vara, och dels då varan förbrukats och eventuellt 
återanvänds.16 Förekomst av handel illustreras nedan i figur 2. 
 
 

 
 
Figur 2: Förekomst av handel under en varas livslängd                               Källa: Sida 1998                            
 
Vanligtvis förklaras utrikeshandelns uppkomst utifrån att priser och 
produktionskostnader vid självförsörjning skiljer sig åt mellan länder, vilket 
då ger upphov till incitament för handel. Länders produktionskostnader kan 
dels skilja sig åt beroende på tillgång och pris på produktionsfaktorer och 
dels på grund av skillnader i produktionsteknik och effektivitet.17 De 
traditionella teorier som förklarar uppkomsten av internationell handel utgår 
ifrån att länder har olika produktionsförutsättningar, vilket kan leda till att de 
väljer att handla med varandra. Då med antagandet om givna preferenser och 
efterfrågan. Under senare år har det dock skett en utveckling och en 
komplettering av de traditionella teorierna. Ekonomen Paul Krugman skriver 

                                                 
16 Sida, Handel,miljö och utvecklingssamarbete, INEC,1998 
17 Lundberg, L., Handel och industristruktur, Liber- Hermods, Malmö, 1995 

råvara produktion konsumtion återanvändning 
handel handel handel 
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om en ny teori, där fenomen som en ökande skalavkastning och 
marknadsimperfektioner betonas i samband med internationell handel.18  
 

2.2 Traditionella handelsteorier 
 
Den klassiska utrikeshandelsteorin; teorin om komparativa fördelar, består 
av två avsnitt, dels en analys kring hur den ekonomiska välfärden i ett land 
påverkas av uppkomsten av handel och dels orsaker till specialisering och 
handel. Den visar att länder vinner på att specialisera sig inom vissa 
produktionsområden, då specialisering leder till en ökning av realinkomsten 
samt att konsumtionsmöjligheterna för landets invånare ökar. Den klassiska 
utrikeshandelsteorin är den teori som ligger till grund för frihandelsdoktrinen. 
Teorin bygger på att länder har komparativa fördelar alternativt komparativa 
kostnader i att producera vissa varor. Den utgår bland annat ifrån följande 
antaganden; enbart en produktionsfaktor, arbetskraft, finns tillgänglig och 
den är rörlig inom landet. Det finns två länder A och B vilka båda producerar 
två varor, i detta fall vara x och y, mängden arbetskraft är given och det råder 
full konkurrens på marknaden.19 Utifrån de givna antagandena kommer ett 
land att producera och exportera de varor som är minst kostsamma för dem 
att framställa. I en modell för fler än två varor är det däremot inte säkert att 
ett land kommer att producera och exportera i vilken det har en komparativ 
fördel då flera länder kan ha en fördel i att producera denna. 
 
I en situation där det råder autarki, det vill säga ingen förekomst av handel, 
producerar varje enskilt land de produkter som invånarna i landet efterfrågar. 
Produktionen begränsas av de resurser som finns tillgängliga för landet och 
för att kunna tillverka ytterligare en enhet av vara x, krävs att man avstår från 
y. Situation kan illustreras med hjälp av en produktionsmöjlighetskurva. 
Kurvans lutning bestäms av alternativkostnaden för en vara i förhållande till 
den andra, i detta fall alternativkostnaden för vara x i termer av y. Figurerna 3 
och 4 illustrerar produktionsmöjlighetskurvorna för de båda länderna.20 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Krugman, P & Obstfeld, M., International Economics: Theory and Policy, Addison- Wesley, 
New York, 1997 
19 Ibid 
20 Ibid 
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Figur 3: Land A: s PPF-kurva                                        Figur 4: Land B: s PPF-kurva 
Källa: Krugman, P.                                                        Källa: Krugman, P. 
 
 
I den klassiska utrikeshandelsteorin antas det att alla individer har lika 
preferenser, vilka kan illustreras med hjälp av indifferenskurvor. Lutningen 
på dessa kurvor bestäms av den marginella substitutionskvoten, MRS. Landet 
kommer att producera den kvantitet där indifferenskurvan tangerar 
produktionsmöjlighetskurvan. Då sammanfaller alternativkostnaden för 
produktionen och MRS med de relativa priser som råder på marknaden. Om 
det råder autarki måste relativpriserna för de båda produkterna vara lika för 
att de båda varorna skall produceras. Detta beror på att arbetskraften är rörlig 
inom landet, och de anställda kommer att välja den sektor där de kan erhålla 
högst inkomst.21 
 
Handel kan uppstå om relativpriserna för de olika produkterna, i 
utgångsläget, skiljer sig åt mellan länderna, det kommer då att vara lönsamt 
för de båda länderna att handla med varandra. Länderna specialiserar sig på 
de varor som är minst kostsamma att framställa och således exportera de 
produkter i vilka de har komparativa fördelar. Handeln kommer att leda till 
att bytesförhållandena på de båda marknaderna utjämnas och att det på sikt 
råder jämvikt mellan de båda länderna. Den vinst som uppstår genom handel 
kan bland annat illustreras utifrån landets produktionsmöjlighetskurva, figur 
3 och 4 ovan visar landets konsumtionsmöjligheter i autarki, då denna är den 
samma som produktions-möjligheterna i landet.22 Figurerna 5 och 6 visar 
konsumtionsmöjligheterna då det förekommer handel.  
 

                                                 
21 Lundberg, L., Handel och industristruktur, Liber- Hermods, Malmö, 1995 
22 Ibid 
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Figur 5: Effekt av handel för land A                                   Figur 6: Effekt av handel för land B 
Källa: Krugman, P.                                                            Källa: Krugman, P.      
 
 
Ur ovanstående figurer kan det utläsas att invånarna i land A, då handel 
uppstår, kan välja att konsumera en uppsättning varor på produktions-
möjlighetskurvan C-E, jämfört med tidigare D-E. I land B utgörs de nya 
konsumtionsmöjligheterna av en uppsättning varor på produktions-
möjlighetskurvan E-C, jämfört med tidigare E-D.  
 
Den klassiska modellen utgår enbart ifrån att det är produktiviteten hos 
arbetskraften som förklarar ett lands komparativa fördelar. Det finns dock 
ytterligare faktorer som kan påverka ett lands möjlighet till handel något som 
följande teori visar. 
 
Heckscher-Ohlin teorin, eller faktorproportionsteorin försöker visa på att 
handel kan styras av de olikheter som finns mellan länders tillgång på 
produktionsfaktorer. Teorin utgår ifrån antaganden om att det produceras två 
varor, x och y och att det finns två produktionsfaktorer; arbetskraft och 
kapital. Båda faktorer används till framställning av respektive vara. Vidare 
antas det att produktionsfaktorerna är rörliga inom landet, men att de visar en 
låg internationell rörlighet. Länder har dock olika mängd av de båda 
faktorerna. Enligt Heckscher-Ohlin teorin avgörs ett lands komparativa 
fördelar av tillgången på arbetskraft och kapital, samtidigt som de olika 
varorna vid tillverkning efterfrågar olika kvantitet av de båda 
produktionsfaktorerna. Det innebär att ett land kommer att producera och 
exportera produkter som kräver den produktionsfaktor som landet har relativt 
mycket av, och importera de produkter som är relativt kostsamma för dem att 
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framställa.23 Om handel uppstår leder det till att priserna mellan de båda 
länderna på sikt kommer att utjämnas. 
 
Den nya handelsteorin överensstämmer med de traditionella teorierna men 
med tillägget att länder med tiden kommer att utveckla de skillnader som 
finns mellan dem, vilket kommer att leda till en ökad specialisering. Den nya 
teorin menar att handel uppkommer dels på grund av skillnader mellan länder 
och dels på grund av att länder ser möjligheter till en ökande skalavkastning. 
Genom att specialisera sig på ett fåtal varor kan landet producera dessa mer 
effektivt än om de försöker framställa flera produkter. Det leder till en 
effektiv produktion och ökade vinster för landet. De nya industrierna kommer 
att lokaliseras till de områden där det redan finns en uppbyggd industriell 
infrastruktur, detta för att möjliggöra vinster som uppkommer genom ökande 
skalavkastning. Den internationella  handeln får en viktig roll eftersom 
landets konsumenter fortfarande kommer att efterfråga ett varierande utbud 
av produkter. Genom att handla med varandra kan länder dels producera 
storskaligt och dels behöver de inte avsäga sig någon konsumtion.24  
 

2.3 Handelspolitik 
 
I föregående avsnitt har det framkommit att länder, enligt teorin, kan gynnas 
av utrikeshandel men det finns ändå länder som väljer att föra en politik som 
antingen helt eller delvis förhindrar handel med omvärlden. Det finns olika 
former av handelspolitik men det är möjligt att särskilja två extrema fall; 
frihandel och autarki, däremellan finns det dock en mängd olika 
kombinationer som landet kan välja och som då innebär en kompromiss av 
dessa båda extremer. 
 
Medlen för att uppnå de handelspolitiska målen skiljer sig åt, dels utifrån 
syftet med åtgärderna och dels utifrån de möjligheter som landet har att styra 
sin egen handelspolitik. Det sistnämnda är bland annat beroende av 
eventuella handelsavtal som landet undertecknat.25 Idag ingår majoriteten av 
världens länder i någon form av handelsavtal vilket således innebär minskade 
möjligheter att föra en egen handelspolitik. Ett land kan välja att föra en 
protektionistisk handelspolitik vilket innebär att de väljer handelspolitiska 
medel som är ämnade att skydda landet mot utländsk konkurrens och skapa 
                                                 
23 Lundberg, L., Handel och industristruktur, Liber- Hermods, Malmö, 1995 
24 Krugman, P & Obstfeld, M., International Economics: Theory and Policy, Addison-Wesley, 
New York, 1997 
25 Kommerskollegium, Handelspolitiskt ABC, Rapport 1997:2, 1997 
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incitament för utveckling av inhemsk produktion. Bland ett flertal u-länder 
har importsubstitutionsstrategi utgjort en vanlig handelspolitiskt åtgärd, med 
hjälp av denna försöker landet ersätta tidigare import med inhemsk 
produktion. Målet är just att utveckla den inhemska marknaden. Det är även 
möjligt att välja en mer exportfrämjande handelspolitik genom att införa 
åtgärder som stimulerar den egna exporten. För att uppnå de handelspolitiska 
målen kan ett land använda sig av tariffära eller icke-tariffära handelshinder, 
och exempel på dessa båda medel beskrivs nedan. De utgör ett hinder 
eftersom införandet av dem leder till en snedvriden konkurrens då 
importerade varor blir dyrare i förhållande till inhemskt producerade varor.26  
 
 
2.3.1 Tariffära handelshinder 
 
Tariffära handelshinder utgörs av tullar som ett land kan välja att införa på 
utvalda varor. Det finns tre sorters tullar, så kallade specifika tullar som 
innebär att en bestämd summa adderas till en varas pris, Ad Valorem tullar, 
där en procentsats läggs till priset, och slutligen kombinerade tullar. De 
sistnämnda innebär att en viss procentsats läggs till varans värde och 
ytterligare en avgift tillkommer på dess kvantitet. Av föregående tullar är Ad 
Valorem tullar de mest förekommande på världsmarknaden. Det finns främst 
tre orsaker till införandet av en tull; att skydda den inhemska industrin genom 
en så kallad skyddstull, att generera intäkter till staten och slutligen vid brist 
på utländsk valuta.27 I fallet där det råder brist på valuta kan staten 
exempelvis välja att införa höga tullar på lyxkonsumtionsvaror och lägre 
tullar för import av material till produktion av nödvändiga konsumtionsvaror. 
På så sätt kan landets valutaförbrukning styras genom ett handelspolitiskt 
medel.28 På senare år har även andra orsaker till uppkomsten av tullar 
framkommit och däribland kan miljötullar nämnas. Genom dessa kan länder 
förhindra import av varor som de inte anser uppfylla de miljökrav som ställs i 
landet. 
 
För att illustrera effekterna då ett land väljer att införa en tull presenteras i 
figur 7 konsekvenserna av införandet av en skyddstull.  

                                                 
26 Krugman, P & Obstfeld, M., International Economics: Theory and Policy, Addison-Wesley, 
New York, 1997 
27 Husted, S & Melvin, M., International Economics, Harper- Collins, New York, 1995 
28 Das Lal, B., An Introduction to the WTO Agreements, Third World Network, Malaysia, 1998 
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Figur 7: Effekt av en skyddstull                                                                   Källa: Krugman, P                                     
 
Om land A väljer att införa en tull så leder till en höjning av det inhemska 
priset, p+t. Landets import minskar från kvantiteten q1q4 till q2q3, medan den 
inhemska produktionen ökar från q1 till q2. Efterfrågan sjunker dock på grund 
av prishöjningen på den tullbelagda varan, vilket innebär att landet inte 
kommer att importera en lika stor kvantitet som tidigare. Syftet med tullen 
har således uppfyllts, landet har, genom införandet av en tull, skapat 
incitament för den egna produktionen att öka. I land B sjunker priset på den 
exporterande varan vilket leder till en minskad produktion. Det i sin tur 
påverkar efterfrågan som då stiger till följd av att landets exportutbud 
minskar. Om det är ett litet land som inför en tull får det inga märkbara 
effekter på världsmarknadspriset som i fallet ovan, utan det är då enbart den 
inhemska importen som påverkas. I ovanstående exempel leder tullen enbart 
till en minskning av importen, det är dock möjligt att införa en tull som 
förhindrar all import av en viss vara.29 
  
Införandet av ovanstående tull leder till samhällsekonomiska effekter, vilka 
illustreras i figur 8. 
 

 
 
 
 
 
                                                 
29 Gandolfo, G., International Trade Theory and Policy,Springer, Berlin, 1998 
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Figur 8: Samhällsekonomiska effekter av tull                                              Källa: Krugman, P                                    
 
Då priset stiger till p+tull minskar det tidigare konsumentöverskottet med 
ytan abcd. Förlusten av konsumentöverskottet utgör en kostnad, vilken måste 
vägas mot de intäkter som den införda tullen förväntas medföra. De utgörs 
dels av de tullintäkter som tillfaller staten, c, samt det ökade 
producentöverskottet, a. Ur figuren kan det utläsas att kostnaden inte 
kompenseras av intäkterna, de båda trianglarna b och d motsvarar den 
samhällsekonomiska kostnad som införandet av en tull medför. Den första, b, 
motsvarar den kostnad som uppkommer i och med att det sker en 
missallokering av resurser då landet väljer inhemsk produktion framför 
import av motsvarande kvantitet. Istället för att utnyttja tillgängliga resurser 
för en ökning av landets export så används de till att producera varor för 
inhemsk konsumtion. Den andra, d, utgörs av den kostnad som uppkommer 
för konsumenterna då införandet av en tull leder till att priset på de 
importerade varorna stiger i förhållande till övriga produkter. Det leder 
således till en störning i konsumtionsmönstret. För det exporterande landet 
blir effekten den motsatta; det lägre priset gynnar konsumenterna vilket 
innebär en ökning av konsumentöverskottet. Den egna produktionen minskar 
som en följd av en minskad utländsk efterfrågan, och det leder till en 
reducering av det tidigare producentöverskottet.30 
 
 
2.3.2 Icke-tariffära handelshinder 
 
Icke-tariffära handelshinder innebär att den internationella handeln regleras 
med andra medel än avgifter. Dessa handelshinder kan bland annat utgöras av 
kvoter, subventioner, tekniska föreskrifter, hälso- och säkerhetsstandard, 

                                                 
30 Krugman, P & Obstfeld, M., International Economics: Theory and Policy, Addison-Wesley, 
New York, 1997 
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diskriminerande offentliga upphandlingar och bundet bistånd. Det 
sistnämnda utgör ett handelshinder då mottagarlandet är bundet till att 
införskaffa varor från givarlandet.31 Nedan följer en presentation av några av 
de icke-tariffära handelshinder som är vanligt förekommande på marknaden. 
 
Kvoter utgör en kvantitativ restriktion och den innebär att, enbart en av staten 
bestämd kvantitet, får importeras eller exporteras. Det är således ett 
handelshinder som innebär en direkt kontroll av den internationella handeln. 
Rätten att importera alternativt exportera erhålls genom en licens och det är 
vanligtvis ett antal företag eller leverantörer i ett land som erhåller denna 
licens. Dessa kan exempelvis auktioneras ut bland intresserade företag. 
Effekterna av en kvot kan liknas vid de som uppkommer vid införandet av en 
tull, det som skiljer dem båda åt är till vilken part intäkterna tillfaller. Som 
tidigare nämnts erhåller staten tullintäkter, medan intäkterna vid en 
importkvot tillfaller importlicenshållaren. En av orsakerna till att ett land kan 
välja att införa en kvot, trots att det inte genererar intäkter till staten, är att de 
utgör en möjlighet att påverka import alternativt export till en exakt önskad 
kvantitet.32 
 
Subventioner innebär ett finansiellt bidrag från staten för exempelvis 
produktion av vissa varor. Det finns två former av subventioner; 
exportsubventioner, som är en exportfrämjande åtgärd som innebär att 
utvalda exportföretag får ekonomiskt stöd. Det kan även innebära 
fördelaktiga lån eller försäkring mot risk, för utvalda företag, om exporten 
inte ökar som förväntat. Exportsubventioner kan precis som tullar vara 
antingen specifika, en bestämd summa per vara, eller Ad Valorem, en 
procentsats av exporterad volym. Produktionssubventioner utgör den andra 
formen och de innebär att företag får ekonomsikt stöd att framställa vissa 
utvalda produkter. Gemensamt för de båda är att de leder till en snedvriden 
konkurrens, då konkurrenskraften hos den inhemska produktionen ökar som 
en följd av lägre produktionskostnader. Subventioner är strikt kontrollerade 
av WTO just utifrån att de leder till en försämrad konkurrens på 
världsmarknaden.33 
 
Effekten av en subvention blir den motsatta till den som uppkommer vid 
införandet av en tull. En subvention leder till att det inhemska priset stiger i 

                                                 
31 Gandolfo, G., International Trade Theory and Policy,Springer, Berlin, 1998 
32 Ibid 
33 Das Lal, B., An Introduction to the WTO Agreements, Third World Network, Malaysia, 1998 
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det exporterande landet. Det är missgynnande för konsumenterna och innebär 
en minskning av konsumentöverskottet. Produktionen ökar, vilket leder till 
en förbättring för producenterna och en ökning av producentöverskottet. 
Staten förlorar den summa som subventionen utgör eftersom de finansierar 
subventionen. För det land som importerar blir varan billigare vilket gynnar 
konsumenterna, men landets egna produktion minskar som en konsekvens av 
ökad konkurrens från det låga importpriset.34  
 
Hälso- och säkerhetsstandarder som finns för olika produkter inom ett land 
utgör ett handelshinder då länder vanligtvis har olika regler för dessa. Det 
kan då innebära en extra produktionskostnad för det land som har för avsikt 
att exportera då varorna eventuellt måste anpassas till det importerande 
landets villkor. Denna åtgärd kan även utgöra en möjlighet för ett land att 
minska eller stoppa import från länder som inte uppfyller de av landet 
uppsatta reglerna. På så sätt kan det gynna inhemska konsumtionen eller 
import från andra länder. De effekter som införandet av tekniska föreskrifter 
kan leda till påminner om de ovanstående; de är effekter som respektive land 
kan besluta om och som då kan försämra konkurrenskraften mellan länder.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Husted, S & Melvin, M., International Economics, Harper- Collins, New York, 1995 
35 Das Lal, B., An Introduction to the WTO Agreements, Third World Network, Malaysia, 1998 
 



WTO 

 17 

3. WTO 
 
Kapitel tre inleds med en redogörelse för WTO och dess verksamhetsområde 
följt av de grundläggande principer som gäller för medlemsländerna. I 
kapitlet återfinns även en presentation av de särbehandlingsavtal som finns 
för MUL-länder. 
 

3.1 WTO som organisation 
 
WTO utgör en av de mäktigaste organisationerna i världen och är idag den 
främsta organisationen för politiska förhandlingar och beslut kring världs-
handel. Tidigare var det främst FN:s organisation för handel och utveckling, 
UNCTAD, som spelade en viktig roll för regler kring världens handel, men i 
och med bildandet av WTO har dess roll märkbart minskat.36 Målet med 
WTO:s verksamhet är att verka för att medlemsländerna skall uppnå; ”en 
högre levnadsstandard, en full sysselsättning, en ökad realinkomst och 
efterfrågan, samt en ökning av produktion och handel med varor och 
tjänster”. Medlet för att uppnå detta är genom avskaffandet av tariffära och 
icke-tariffära handelshinder.37  
 
För att bli medlem krävs dels en granskning av landets handelspolitik, som 
utförs av en av WTO tillsatt arbetsgrupp, och dels förhandlingar kring vilket 
pris som skall råda för medlemskapet. Detta pris utgörs bland annat av de 
tullsänkningar och den liberalisering som bör ske inom tjänstesektorn i det 
ansökande landet. Efter det presenteras ansökningsvillkoren och WTO 
medlemmarna röstar om anslutningen. Om 2/3 godkänner villkoren kan 
landet ansluta sig. Det inflytande som WTO har över världshandeln gör det 
svårt för länder att inte delta i samarbetet, då de enbart är hänvisade till 
bilaterala handelsavtal, det vill säga avtal mellan två parter.38 
 
Det högsta beslutande organet i WTO utgörs av Ministerkonferensen, som 
sammanträder en gång vart annat år. Det Allmänna Rådet ansvarar för den 
löpande verksamheten. Utöver dessa båda finns tre separata råd som är 
underordnade det Allmänna Rådet. De ansvarar för att de avtal som finns 
kring varor, tjänster och immaterialrätt fungerar i praktiken. Det finns även 
separata kommittéer inom varuområdet vars uppgift är att se till att avtalen 
                                                 
36 Johansson, M., Inga givna vinster, Forum Syd, Stockholm, 1999 
37 Kleen, P., Världshandelns spelregler, SNS förlag, Stockholm, 1996 
38 Ibid 
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inom området följs av medlemmarna. Utöver detta finns ytterligare 
kommittéer och utredningsgrupper som arbetar med frågor inom 
organisationen. De avtal som finns inom WTO har slutits mellan 
medlemsländernas regeringar vilket innebär att förhandlingar och 
diskussioner inom organisationen sker mellan representanter för respektive 
lands regering.39  
 
Nedanstående figur illustrerar en förenklad bild över uppbyggnaden av WTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          * Förklaras längre fram i kapitlet 
 
Figur 11: Uppbyggnad av WTO                                 Källa: Kleen, P 
 
USA, EU, Japan och Kanada utgör den så kallade quad-gruppen inom WTO, 
tillsammans svarar de för cirka 50 procent av världshandeln. Dessa länder har 
ett stort internationellt handelspolitiskt inflytande och innehar således även 
en betydande roll inom handelsorganisationen.40 WTO är dock en 
mellanstatlig organisation och alla medlemmar innefattas i beslutsprocessen. 
Beslut fattas med enhällighet, och i de fall där det råder oenighet har 
respektive land en röst. Medlemmar har även en möjlighet att blockera ett 
avtal som de anser vara missgynnande för dem, och på så sätt är WTO en mer 
demokratisk organisation än exempelvis IMF och Världsbanken, där länders 
röster viktas utifrån deras ekonomiska bidrag.41 Det är dock viktigt att 
poängtera att det enbart är de länder som deltar i förhandlingarna som har 
möjlighet att rösta. Det innebär att de länder som inte har resurser alternativt 
möjlighet att deltaga vid en förhandling tvingas acceptera beslut de inte har 
lämnat sin åsikt om.42  
                                                 
39 WTO, The World Trade Organization in brief, 1999 
40 Ibid 
41 Kommerskollegium, WTO: inför en ny förhandlingsrunda, 991109 
42 Johansson, M., Inga givna vinster, Forum Syd, 1999 
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3.1.1 WTO: s uppgifter och regelverk 
 
WTO: s främsta uppgift är att administrera och övervaka att de olika avtalen 
tillämpas enligt bestämmelserna samt att utgöra ett forum för handelspolitiska 
förhandlingar. Ytterligare en uppgift utgörs av att WTO skall agera i de fall 
där det uppkommer handelspolitiska konflikter mellan medlemsstater. I deras 
uppgift ingår även ett samarbete med Världsbanken och IMF, detta för att 
skapa en ”större samstämmighet i den globala ekonomiska politiken”.43 Som 
tidigare nämnts är avskaffandet av diskriminering inom världshandeln ett 
viktigt mål för WTO, och det finns fem grundläggande principer som 
understryker detta;   
 
Öppenhet, syftet med denna princip är att de regler och den lagstiftning som 
finns inom organisationen ska vara tydlig. Principen har dels uppkommit för 
att minska eller förhindra osäkerhet bland medlemsländerna och dels för att 
reducera informationskostnader för länder. Öppenhetsprincipen har 
ytterligare ett syfte; att den kan bidra till att förebygga korruption.44 

 
Mest-Gynnad-Nationsbehandling, MGN, är en princip som innebär att alla 
medlemsländer måste ha samma handelsvillkor gentemot alla medlemmar. 
Huvudsyftet med principen är att ”stärka den multilaterala processen i 
internationell handel” så att de vinster som uppkommer genom handels-
samarbetet kan delas av medlemmar.45 MGN-principen innebär att om ett 
land väljer att sänka en tull gentemot ett annat land så måste den sänkningen 
även gälla övriga medlemmar. Principen innefattar både handel med varor 
och tjänster. Den skall även följas inom andra områden som exempelvis; 
regler i samband med export och import, och ett lands egna skatter och 
avgifter på importerade varor. Det finns dock ett flertal undantag från denna 
princip och de gäller främst för tullunioner och frihandelsområden, för det 
Generella Preferenssystemet, GSP,46 och slutligen för de särarrangemang som 
i vissa fall sker för MUL-länder.47 
 
Nationell behandling, innebär att en importerad vara måste behandlas lika 
som en inhemskt producerad produkt. Principen bygger på tre huvudelement;  
importerade varor måste beläggas med samma skatter som inhemska 
produkter. Den importerade varan får inte särbehandlas i de regler som finns 

                                                 
43 WTO, The World Trade Organization in brief, 1999 
44 Kommerskollegium, WTO: inför en ny förhandlingsrunda, 991109 
45 Das Lal, B., An Introduction to the WTO Agreements, Third World Network, Malaysia, 1998 
46 Det redogörs utförligare för GSP- systemet längre fram i kapitlet. 
47 Das Lal, B., An Introduction to the WTO Agreements, Third World Network, Malaysia, 1998 
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för transport, försäljning, inköp och distribution. Slutligen får inget land ha 
bestämmelser om att en viss kvantitet av en vara måste komma från inhemsk 
produktion. U- och MUL-länder undantages från principen då det rör sig om 
subventioner för konsumtion av inhemska produkter. Dessa länder har 
tillstånd att fortsätta med dessa subventioner fram tills år 2002.48 
 
Förutsägbarhet/tullbindningar, då länder sluter avtal kring bindning av tullar 
är dessa bundna till ett maximalt belopp, och får således enbart komma att 
sänkas i framtiden.49 
 
Förbud mot kvantitativa restriktioner, WTO förespråkar tullar istället för 
kvoter, då det förstnämnda är ett bättre importskydd eftersom det inte 
innefattar licens och kvotvinster som kan leda till konflikt. Principen utgör ett 
viktigt instrument för att förebygga korruption.50 
 
Utöver det avtal som är grundläggande för WTO som organisation består 
dess regelverk av fem avtal som är obligatoriska för medlemsländerna att 
underteckna. Det finns dock ytterligare fyra frivilliga avtal som medlems-
länderna kan ansluta sig till och de utgörs av; handel med civila flygplan, 
offentlig upphandling, mejeriprodukter och kött från nötkreatur. Nedan följer 
en kortfattad sammanfattning av de obligatoriska avtalen inom WTO, 
tyngdpunkten ligger på avtalet kring handel med varor och då främst 
jordbruksprodukter.51  
 
GATT, är det avtal som finns kring handel med varor. I det återfinns 
exempelvis bestämmelser kring tariffära och icke-tariffära handelshinder, 
tekniska handelshinder, subventioner, skyddsåtgärder, ursprungsregler etc. 
Det är ett omfattande avtal som även innefattar delavtal för olika 
varugrupper.52 Nedan presenteras en sammanfattning av det avtal som finns 
kring handel med jordbruksprodukter, AoA, Agreement on Agriculture. 
Jordbrukssektorn var fram tills Uruguay-rundan undantagen från GATT-
avtalet, men kom att inkluderas under förhandlingarna. Då fattades det bland 
annat beslut om att medlemmarna ska genomföra nedanstående åtgärder inom 
jordbrukssektorn. AOA-avtalet är mycket omfattande och därför kommer 
endast de centrala ståndpunkterna att redovisas.53  

                                                 
48 Das Lal, B., An Introduction to the WTO Agreements, Third World Network, Malaysia, 1998 
49 Kommerskollegium, WTO: inför en ny förhandlingsrunda, 991109 
50 Ibid 
51 Kleen, P., Världshandelns spelregler, SNS förlag, Stockholm, 1996 
52 Ibid 
53 Das Lal, B., An Introduction to the WTO Agreements, Third World Network, Malaysia, 1998 
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• De rådande handelshindren inom jordbrukssektorn måste göras om till 
tullar och det är inte längre tillåtet för länder att införa kvantitativa 
handelshinder. De nya tullarna ska motsvara de tidigare icke-tariffära 
hindren, men målet är de ska sänkas under kommande förhandlingar. 
Det innebär att i-länderna kommer att sänka sina tullar med i 
genomsnitt 36 procent. 

 
• Alla länder, inklusive u- och MUL-länder, måste förbinda sig till en 

maximal gräns för storleken på tullar. Det finns dock en möjlighet för 
medlemmarna att höja tullarna och det kan ske med hjälp av en 
framtagen skyddsklausul. Den kan bland annat komma att tillämpas om 
de sänkta tullarna för enskilda varor leder till importökningar eller 
fallande priser. 

 
• Ansluta sig till att garantera importtillstånd för en bestämd volym av 

livsmedelsimport, och den måste beläggas med en lägre tull än i 
normala fall. 

 
• Det kommer att bli hårdare regler för stöd till inhemskt jordbruk, då 

detta kan räknas till subventioner. Majoriteten av de subventioner som 
finns kommer att på sikt att förbjudas. Det kommer dock att göras 
undantag och då bland annat för subventioner som berör jordbruks-
investeringar och direkt stöd till vissa jordbrukare. Det kommer även 
att ges stöd till vissa u-länder för att förhindra ökad produktion av 
narkotika och istället uppmuntra till andra näringsgrenar. 

 
• De exportsubventioner som har tilldelats jordbrukssektorn ska fram till 

år 2001 sänkas med 36 procent med avseende på utgifter, och med 21 
procent för volym. Dessa procentsatser grundas på det totala export-
stödet som utgick under åren 1986-1990. 

 
Av ovanstående presenterade åtgärder innefattas MUL-länder enbart av 
beslutet kring tullbindning. Det har även beslutats om stöd till MUL-länder 
och vissa u-länder som på kort sikt kan drabbas av att 
världsmarknadspriserna stiger på grund av bestämmelserna i 
jordbruksavtalet.54 
 
General Agreement on Trade in Services, GATS, är avtalet för handel med 
tjänster. Avtalet bygger på samma principer som varuhandelsavtalet men är 
                                                 
54 Kleen, P., Världshandelns spelregler, SNS förlag, Stockholm, 1996 
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anpassat för de förutsättningar som råder inom tjänsteområdet. GATS skiljer 
sig dock från GATT på så sätt att medlemsländerna har en möjlighet att själva 
bestämma vilka tjänstesektorer de vill förbinda till avtalet, och till vilken 
grad de vill liberalisera dessa sektorer.55 
 
Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS, i detta avtal 
återfinns bestämmelser kring immaterialrätt, det vill säga regler som 
exempelvis berör uppfinningar, litterära verk och varunamn etc. Detta avtal 
omfattar både handel med varor och tjänster.56 
 
Dispute Settlement Understanding, DSU, är det avtal som finns kring 
tvistlösning. Alla avtal inom WTO är bindande för medlemmarna. Om det 
uppstår tvist mellan två parter kan det land som anser sig vara felbehandlat 
vända sig till Dispute Settlement Body, DSB, ett tvistlösningsorgan inom 
WTO för att lösa tvisten. De försöker i första hand att medla mellan de båda 
parterna men om det inte är tillräckligt och det land som tagit upp tvisten 
anses ha rätt i frågan har det landet rätt att straffa motparten med så kallade 
strafftullar på dess export.57 Det som skiljer WTO från många andra 
internationella avtal är just denna tvistlösningsmekanism. Den gör det möjligt 
att tvinga länder att följa de avtal som det beslutats om. Alla medlemsländer 
har en formell rätt att sitta med i detta organ.58  
 
Trade Policy Review, TRPB, är den mekanism som bildats för att granska att 
medlemmarna följer de avtal som finns. Syftet är att få en ökad kunskap om 
hur avtalen fungerar i praktiken men även att länderna ska påverkas att följa 
avtalen av mer moraliska skäl.59 
 
I figur 12 återfinns en sammanställning av de grundläggande principer och de 
obligatoriska avtal som omfattar medlemmarna i WTO. 
 
 
 
 
 

                                                 
55 WTO, The World Trade Organization in brief, 1999 
55 Das Lal, B., The WTO agreements: Deficiencies, Imbalances and Required changes, Third 
World Network, Malaysia, 1998 
57 Personlig kontakt med Maud Johansson, Forum Syd, 010219 
58 Das Lal, B., The WTO agreements: Deficiencies, Imbalances and Required changes, Third 
World Network, Malaysia, 1998 
59 WTO, The World Trade Organization in brief, 1999 
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Figur 12: Principer och avtal i WTO                                                Källa: Kleen, P 
 

3.2 MUL-länder och WTO 
 
Det var under Uruguay-rundan som u- och MUL-länder kom att intaga en 
mer aktiv roll i WTO. Tidigare hade de haft en mycket passiv roll och 
beviljats undantag från många avtal. Ett mer aktivt deltagande har inneburit 
att u-länder kommit att omfattas av i stort lika avtal som i-länder, men det 
görs fortfarande undantag för MUL-länder. De får som tidigare nämnts 
fortfarande särbehandling och har i flertalet fall helt undantagits från de krav 
som ställs på övriga medlemsländer. En av de förmåner som försvann för u-
länder under Uruguay-rundan är den så kallade ömsesidighetsprincipen som 
innebär att alla medlemsländer skall bidra med lika mycket i samarbetet. I 
dag omfattas även u-länder av den, dock med undantag för MUL-länder. 
Målet för WTO är dock att det på sikt ska råda lika regler för alla 
medlemsländer.60  
 
 
Särbehandlingsavtal för MUL-länder i WTO 
 
Alla WTO medlemmar kan välja att införa egna avtal som ger u- och MUL-
länder förmåner på deras marknader. Ett av de särbehandlingssystem som kan 
användas är GSP-systemet. Det infördes år 1968 då i-länder vid en 
överenskommelse vid UNCTAD beslutade att införa särskilda tullförmåner 
som var ämnat för samtliga u-länder. Det främsta syftet med GSP-systemet 
var att det skulle verka för en ökad industrialisering bland u-länder och 
uppmuntra till export från dessa länder. Systemet innebär att i-länder 
                                                 
60 Kleen, P., Världshandelns spelregler, SNS förlag, Stockholm, 1996 
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reducerar eller helt tar bort sina tullar för utvalda varugrupper som exporteras 
av u-länder. Varje enskilt land som använder sig av GSP beslutar själv 
omfattningen av den tullsänkning som de är villiga att ge det land som de 
väljer att särbehandla .61  
 
 
3.2.1 MUL-länders handelssituation 
 
År 1999 uppgick den samlade exporten från MUL-länder till cirka 22,2 
miljarder USD.62 Det motsvarar cirka en tredjedel av värdet på den svenska 
exporten under samma år. Export utgör en relativt liten del av de ekonomiska 
aktiviteterna i dessa länder vilket återspeglas i BNP sammansättningen där 
cirka 9-16 procent registreras som exportintäkter. Hos övriga u-länder uppgår 
motsvarande siffra till 24-26 procent och för i- länder till cirka 20 procent. 
Exporten är främst riktad mot i-länder, där EU utgör den viktigaste 
marknaden framför USA och Japan. Till dessa länder exporteras totalt 60 
procent, varav cirka 32 procent är riktad mot EU. Export till övriga u- länder 
motsvarar cirka 34 procent och där är de betydande marknaderna främst 
Brasilien, Kina, Indien, Korea, Malaysia, Sydafrika och Thailand.63  Att EU 
är den viktigaste exportmarknaden innebär att dessa länder i stor grad är 
beroende av den handelspolitik som EU väljer att föra.64 I nedanstående 
figurer illustreras MUL-länders exportmarknad samt exportsammansättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9: MUL-länders exportmarknad                                          Figur 10: Exportsammansättning 
Källa: WTO                                                                                   Källa: WTO 
 

                                                 
60 Laanatza, M., U-länder och globaliseringsprocessen, 981210 
62 UNCTAD, Handbook of Statistics 2000, United Nations, New York, 2000 
63 WTO., WT/COMTD/LDC/W/11/Rev.1*, 1998 
64 Sida, Handel,miljö och utvecklingssamarbete, INEC,1998 
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Vanligtvis exporterar ett MUL-land mellan 2-3 produkter och produkt-
sammansättningen är liknande bland länderna. Det är främst halvproducerade 
eller rena råvaror som exporteras. Av den totala exporten utgörs cirka 70 
procent av råvaror och mineraler, medan 20 procent är textil och kläder. De 
sistnämnda varorna är enbart av vikt för ett fåtal länder och där kan främst 
Bangladesh nämnas. Det finns dock MUL-länder som uppvisar en mer 
diversifierad export och dit räknas bland annat Haiti, Laos och Bangladesh.65 
 
 
3.2.2 EU: s handelspolitik mot MUL-länder 
 
MUL-länder erhåller idag en mycket förmånlig behandling då det gäller 
export till EU. Det råder avgiftsfri export för alla industrivaror samt på 
majoriteten av råvaror från dessa länder. Det är idag 11 produkter som är 
undantagna från den avgiftsfria exporten och däribland kan ris, bananer, 
socker, ost och majs nämnas.66  
 
Utöver sitt GSP-system har EU upprättat ett ensidigt preferenssystem som 
enbart omfattar tidigare kolonistater, de så kallade ACP-länderna. Dit räknas 
afrikanska länder söder om Sahara, länder i Karibien och stilla havsområdet. 
Samarbetet mellan EU och dessa stater inleddes år 1975 då det så kallade 
Loméavtalet trädde i kraft. Det främsta syftet med avtalet var att underlätta 
export från tidigare kolonier till EU och det skedde främst genom 
fördelaktiga handelsregler för export. Lomé kom under år 2000 att ersättas av 
Cotonou-avtalet. Det är samma ländergrupp som innefattas, men syftet har 
utvecklats och det nya avtalet ska innebära ett ökat samarbete på flera plan 
mellan EU och ACP-länderna. Cotonou-avtalet skall bland annat verka för en 
reducering av fattigdom och en hållbar utveckling i dessa länder, avtalet 
fokuserar inte enbart på faktorer som handel utan ytterligare komponenter 
som miljö, kultur och social förhållanden i länderna kommer att 
uppmärksammas i och med det nya avtalet.67  
 
Bland ACP-länderna återfinns 39 stycken MUL-länder, som i och med detta 
avtal erhåller ytterligare fördelar jämfört med de MUL-länder som inte tillhör 
gruppen. Genom Cotonou-avtalet får de MUL-länder som ingår i APC även 
bättre villkor för export då det gäller de ovan nämnda 11 produkter på vilka 
det inte råder avgiftsfri export till EU. De MUL-länder som inte tillhör APC-
                                                 
65 WTO., WT/COMTD/LDC/W/11/Rev.1*, 1998 
66 Kennan, J. & Stevens, C., The impact of the EU’s everything but arms’ proposal- a final report, 
Institute of Development Studies, 2001 
67 http://europa.eu.int, 010115 
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gruppen är endast beviljade förmånligare regler för 3 av de 11 produkterna.68 
Det diskuteras även kring ytterligare åtgärder som skall verka för ett ökat 
marknadstillträde för alla MUL-länder till EU och det aktuellaste förslaget är 
det som presenteras nedan. 
 
 
”Everything but arms”  
 
Ett av de förslag som nu är aktuellt inom EU är det så kallade ”everything but 
arms” avtalet. Syftet med avtalet är hela MUL-gruppen skall få exportera alla 
produkter tullfritt till EU, dock med undantag för vapen. Det har ännu inte 
tagits beslut kring frågan men om förslaget godkänns kommer det att träda i 
kraft med omedelbar verkan, dock med undantag för tre produkter; bananer, 
ris och socker. För dessa varor kommer det att råda en längre 
implementeringstid, men inom tre år skall även de få exporteras fritt till EU. 
Om förslaget träder i kraft kan det innebära ökade exportmöjligheter för 
MUL-gruppen och då främst för den del som inte tillhör ACP-länderna 
eftersom de idag inte omfattas av ett lika gynnande system.69 
 

                                                 
68 Kennan, J. & Stevens, C., The impact of the EU’s everything but arms’ proposal- a final report, 
Institute of Development Studies, 2001 
69 http://europa.eu.int/comm/trade/miti/devel/eba.htm, 010122 
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4. DEBATTEN KRING FRIHANDEL 
 
Kapitlet inleds med en bakgrund till debatten kring frihandel där 
tyngdpunkten ligger på det misslyckade WTO-mötet i Seattle år 1999. Sedan 
följer en sammanställning av den diskussion som idag sker kring frihandel 
och dess inverkan på u- och MUL-länder. Där presenteras dels argument 
från direkta frihandelsförespråkare och dels från de som talar för en stegvis 
väg mot frihandel. 
 

4.1 WTO-mötet i Seattle år 1999 
 
Majoriteten av dagens ekonomer förespråkar en friare handel, men åsikterna 
om dess genomförande kan dock skilja sig åt. Den debatt som idag sker kring 
frihandel kan lätt uppfattas som en diskussion mellan frihandelsförespråkare 
och protektionister. Som tidigare nämnts så handlar det snarare om på vilka 
villkor som handelssamarbetet bör ske, samt vilka fördelar respektive land 
kan erhålla genom en ökad handel.70 Åsikterna skiljer sig åt på så sätt att det 
finns ekonomer som hävdar att en ”direkt” frihandel är den bästa lösningen 
för samtliga länder medan det å andra sidan finns de som poängterar att 
vägen mot frihandel kan te sig på olika sätt. De frågor som främst har 
uppmärksammats i debatten är de kring; miljö, demokrati samt vilka 
ekonomiska konsekvenser som samarbetet kan leda till för medlemsländerna. 
I sammanställningen fokuseras det enbart på de argument som har förts fram 
gällande de ekonomiska effekterna för u- och MUL-länder  
 
Intresset för frihandel och WTO har kommit att uppmärksammats alltmer och 
en bidragande orsak är det misslyckade WTO-mötet i Seattle år 1999. Inför 
mötet talade EU om en ”utvecklingsrunda”. Syftet med denna var bland annat 
att skapa ett ökat marknadstillträde för u-länder. Det talades dock mindre om 
det pris som dessa länder skulle få betala genom att skriva under avtal kring 
investeringar, konkurrensvillkor etc. Det är avtal som på sikt kan innebära 
ökade etableringsmöjligheter för i-länder på u-länders marknader. Intresset 
från u-ländernas sida var svagt inför denna förhandlingsagenda. De hade 
istället en önskan om att gå igenom och revidera det befintliga regelverket, 
eftersom de inte ansåg sig vunnit tillräckligt på det. Under mötet framkom det 
även att WTO inte längre kan handla utifrån sitt traditionella sätt utan att 
handelsorganisationen måste verka mer aktivt för en ekologisk och social 

                                                 
70 Johansson, M., Inga givna vinster, Forum Syd, Stockholm, 1999 
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utveckling. Det är svåra frågor att behandla då åsikterna kring dessa skiljer 
sig åt mellan medlemsländerna, och då främst mellan i- och u-länder. Det 
leder till klyftor mellan medlemmarna som även kan försvåra framtida 
förhandlingar. Ökade klyftor mellan medlemmarna samt avsaknaden av en 
politisk vilja att kompromissa utgör exempel på faktorer som påverkade 
mötets utgång. 
 
Det har även konstaterats att ministermötet i Seattle varken inletts eller 
avslutats enligt WTO: s regelverk, vilket innebär att de förhandlingar och 
förslag som presenterades inte har fått någon formell status i WTO. Det får 
som följd att de frågor, däribland AoA-avtalet, som enligt bestämmelser i 
Uruguayrundan skulle tas upp till diskussion under år 2000 skjuts upp till 
nästa förhandlingsrunda. Det är dock fortfarande oklart när den kommer att 
ske.71  
 

4.2 Argument för en ”direkt” frihandel 
 
Som tidigare nämnts grundas det starkaste argumentet för frihandel på teorin 
om komparativa fördelar. De som förespråkar en direkt väg mot frihandel 
menar att handel är en viktig drivkraft för ett lands ekonomiska utveckling 
och att handelshinder leder det till en ineffektiv inhemsk produktion. En 
friare handel innebär att produktionen kommer att etableras där den är 
effektivast att framställa vilket leder till ökad konkurrens, lägre priser och 
teknisk utveckling. Den ekonomiska effektiviteten i landet kommer således 
att öka. De länder som ingår i frihandelsavtal uppnår en högre ekonomisk 
effektivitet och välfärd i förhållande till om de väljer protektionistiska 
åtgärder. Den avgörande faktorn för vinsterna av samarbetet är landets 
möjligheter att utnyttja de fördelar som en friare handel medför. Nedan följer 
framförda argument i debatten och den inleds med WTO som kanske är den 
främste förespråkaren för frihandel. 
 
 
WTO 
 
WTO menar att MUL-länder, trots att de är ekonomiskt svaga, kan gynnas av 
en friare handel alternativt ett medlemskap i organisationen. De kan ha ett 
handikapp i utgångsläget då erhåller medlemskap i organisationen, men det 
finns ett flertal komponenter som talar för att ett medlemskap kan leda till 
positiva effekter alternativt vinster för dessa länder. De utgörs exempelvis av 
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de särbehandlingsavtal som ger MUL-länder ökade möjligheter att agera på 
världsmarknaden. De har även möjlighet att exportera tullfritt till ett tjugotal 
marknader i WTO. Det verkliga problemet för dessa länder är den knappa 
utbudssidan som försvårar exporten. MUL-länder erhåller även teknisk 
handelshjälp från ett flertal organisationer och den utgör ytterligare en 
möjlighet att lyckas bättre i handelssamarbetet. Ytterligare en åtgärd utgörs 
av den liberaliseringsprocess som sker av de produkter som idag är reglerade, 
och som försvårar MUL-länders exportmöjligheter. Den kommer med tiden 
att gynna länderna genom ökade möjligheter att exportera. De regler och 
principer som WTO samarbetet bygger på innebär även det en fördel för 
MUL-länder, eftersom det är fördelaktigare att vara ansluten till ett regelstyrt 
system än att handla under förhållanden där makt är den avgörande faktorn. 
Den tvistlösningsmekanism som samarbetet erbjuder innebär ytterligare en 
styrka som medlemmar erhåller. WTO understryker dock att omfattningen på 
de fördelar som medlemmarna kan erhålla är beroende av till vilken grad 
länderna har genomfört reformer som underlättar för en liberalisering av 
handeln. Dessa kan exempelvis utgöras av strukturanpassningsprogram.72 
 
 
UNCTAD 
 
Organisationen påpekar att WTO: s roll är mer än enbart ett handelsavtal, de 
har ett stort inflytande i handelsrelaterade frågor vilket gör det svårt för 
MUL-länder att stå utanför. Länderna måste, trots en svagare 
förhandlingsposition,  arbeta för att stärka sitt inflytande och verka mer aktivt 
för att föra fram de egna intressefrågorna inom organisationen. De potentiella 
fördelarna som MUL-länderna kan erhålla genom ett WTO medlemskap 
utgörs av följande faktorer. En omfattande reducering av handelshinder 
gynnar dessa länder eftersom det innebär att de får ett ökat marknadstillträde 
på världsmarknaden. Detta underlättas även av de särbehandlingsavtal som 
gynnar dem. Marknadstillträdet underlättas ytterligare av att det på sikt ska 
bli svårare för länder att uppföra icke-tariffära handelshinder. Att landets 
egen handelsregim blir striktare genom ett WTO medlemskap är en viktig 
fördel, eftersom en ökad stabilitet i landet gör det lättare att attrahera 
utländska investerare. Dessa länders medverkan i WTO måste dock stärkas 
för att de ska erhålla fördelar från en friare handel.73 
 
 

                                                 
72 http://www.itd.org/forums/tsdsumm.htm, 001220 
73 UNCTAD, The Least Developed Countries Report 1998, United Nations, New York, 1998 
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Leif Pagrotsky och Mike Moore74 
 
De båda har uttalat sig om att ”Världen behöver mer, inte mindre 
frihandel”75. De välkomnar att allt fler människor engagerar sig i 
handelsfrågor men att kritiken mot frihandel och WTO ibland kan vara 
missriktad. I debatten framställs handelssamarbetet som en faktor som leder 
till en ökad marginalisering både mellan länder och inom länder. Leif 
Pagrotsky och Mike Moore hävdar dock motsatsen, och menar att ett 
ekonomiskt samarbete skapar möjligheter och att respektive lands regering 
har till uppgift att realisera dessa möjligheter. En friare handel är en 
nödvändig komponent för den ekonomiska tillväxten och välståndet. De 
hävdar att en ökad handel kan hjälpa u-och MUL- länder ur fattigdom, men 
understryker dock vikten av andra faktorer som politik, skuldlättnader etc. 
Det är inte säkert att alla ekonomier växer lika snabbt eller att de har 
kapacitet att göra det om det exempelvis sker en snabb befolkningsökning i 
landet. Detta scenario kan då uppfattas som att handel leder till en 
marginalisering mellan länder.  
 
De menar att genom WTO skapas det rättvisa regler för den internationella 
handeln, vilket möjliggör för alla länder att deltaga i samarbetet. WTO har 
dock inte använts på rätt sätt under den senaste tiden, då medlemsländerna 
inte har varit tillräckligt målmedvetna då det gäller att driva utvecklingen av 
organisationen framåt. Misslyckandet i Seattle var ett tydligt tecken på detta, 
det var inte demonstranterna som förhindrade förhandlingarna utan det var 
snarare avsaknaden av en politisk vilja att gå vidare som blev den avgörande 
komponenten. Det måste ske en reformering av handelsorganisationen och en 
utveckling av dess regelverk. Det är även nödvändigt med nya förhandlingar 
som ser till u- och MUL-länders behov, eftersom det hittills har varit i-länder 
som har erhållit de största vinsterna i samarbetet. WTO utgör en viktig garant 
för en rättvis handel och det är därför som det är viktigt att ovanstående 
förändringar sker så att inte ”djungelns lag” blir rådande i handelssamarbetet. 
Avslutningsvis säger de att ”att det är nu dags att ta utvecklingen ett steg 
vidare”. De syftar då på ett ökat välstånd för både i- och u-länder.76   
 
 
 
 
                                                 
74 Leif Pagrotsky är Sveriges handelsminister och Mike Moore är ordförande i WTO. 
75 Pagrotsky, L. & Moore, M., Världen behöver mer, inte mindre frihandel, Dagens Nyheter, 
000724 
76 Ibid 
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Alan Winters 
 
Ekonomen Alan Winters understryker att ett viktigt antagande bakom den 
klassiska teorin kring frihandel är att handel uppkommer då det är 
ekonomiskt lönsamt för båda parter och detsamma gäller för länder. Han 
menar att genom handel kan ett lands ekonomiska välfärd öka men att det 
fortfarande kan finnas länder som har lägre ekonomisk standard i förhållande 
till andra länder. Alan Winters anser att många MUL-länder är isolerade 
utifrån att de valt en mer protektionistisk handelspolitik, istället för att agera 
som en aktiv handelspartner på marknaden. För att förhindra att dessa länder 
stagnerar i utvecklingen är det av betydelse att de väljer att föra en 
handelspolitik som innebär en liberalisering av marknaden. Troligt är att det 
alltid kommer att finnas skillnader mellan länder men det är av stor vikt att 
försöka föra en politik som på sikt kan minska dessa skillnader. MUL-länder 
är resursfattigare än många andra länder, och mycket tyder på att situationen 
kommer att vara densamma i framtiden. Genom ett deltagande i ett ökat 
handelssamarbete har de möjlighet att förbättra sina förutsättningar vilket kan 
innebära en reducering av fattigdom. Handel är dock inte den enda 
förutsättningen för ekonomisk tillväxt, utan en inhemsk stabilitet utgör en 
betydande faktor för ett lands tillväxt.77  
 
I figur 11 sammanfattas de ovanstående argumenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Sammanfattning av argument för en ”direkt” frihandel                           

 
 

                                                 
77 Personlig kontakt med Alan Winters, 010214 

- Handel är en viktig komponent för utveckling. 
 

- Länder handlar med varandra då det är lönsamt för dem. 
 

- Alla länder gynnas av en friare handel, men inte alltid till lika stor 
utsräckning. 
 

- MUL-länder kan ha sämre förutsättningar i WTO, men de medel som finns 
för överbygga svårigheterna leder till ökade exportmöjligheter. 
 

- De regler och principer som WTO erbjuder MUL-länder. 
 

- WTO medlemskap leder till en striktare inhemsk politik viket utgör en fördel 
då det kan leda till ökade utländska investeringar. 
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4.3 Argument för en stegvis väg mot frihandel 
 
Detta avsnitt inleds med argument kring när det kan vara lämpligt för ett land 
att införa protektionistiska åtgärder under vägen mot frihandel. Vidare 
presenteras ytterligare åsikter kring frågan om på vilket sätt som frihandel 
skall uppnås. 
 
När är protektionistiska åtgärder lämpliga? 
 
Bland de som ifrågasätter frihandel finns ekonomer som visat på 
omständigheter där det kan vara lämpligt för ett land att behålla alternativt 
införa protektionistiska åtgärder. Bland de äldsta förslagen för 
protektionistiska åtgärder återfinns det så kallade ”infant industry” 
argumentet. Det innebär att ett land använder sig av ”uppfostringstullar” för 
att skydda den inhemska industrin under uppbyggnadsfasen. Det som talar för 
denna åtgärd är att uppfostringstullar har använts i ett flertal i-länder under 
historiens gång, och att u- och MUL-länder nu har påpekat att även de vill ha 
en möjlighet att bygga upp en konkurrenskraftig produktion.78 
 
Ytterligare argument för när protektionistiska åtgärder kan vara lämpliga är 
följande situationer; om det finns så kallade ”dolda värden” av en viss 
produktion, det vill säga ett värde som inte återspeglas i varans pris. Det kan 
exempelvis vara värdet av biologisk mångfald och kulturlandskap då det rör 
sig om jordbruksproduktion. I ett flertal u- och MUL-länder har även 
livsmedelssäkerhet ett viktigt värde och det återspeglas inte alltid i de 
ekonomiska värderingar som görs. Det kan då vara lämpligt med vissa 
protektionistiska åtgärder för att skydda landet från exploatering.79  
 
 
Selektiv protektionism 
 
Ovan framförda argument är exempel på selektiv protektionism, och en 
ekonom som påpekat vikten av selektiv protektionism vid liberalisering av ett 
lands ekonomi är Rudiger Dornbusch. Enligt honom kan landet då välja att 
liberalisera utvalda produktionsområden och exempelvis skydda de industrier 
som är under utveckling. Genom en selektiv protektionism har landet en 
möjlighet att lära upp den egna befolkningen och har således en möjlighet att 

                                                 
78 Krugman, P & Obstfeld, M., International Economics: Theory and Policy, Addison-Wesley, 
New York, 1997 
79 Johansson, M., Inga givna vinster, Forum Syd, Stockholm, 1999 
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bygga upp den inhemska industrin samtidigt som resurskostnaderna hålls 
nere. Han poängterar att det kan ske en gradvis öppning av landet vilket kan 
förhindra att landets växelkurs och betalningsbalans påverkas i negativ 
riktning. Liberaliseringsprocessen kan ske i två steg; först avlägsnas de icke-
tariffära handelshindren och de ersättas med en gemensam tull för alla 
produkter. I ett senare skede när landets ekonomi har utvecklats och det 
föreligger en mindre risk att drabbas av en växelkurskris, kan den 
gemensamma tullen minskas. På detta sätt öppnas landet mot omvärlden, 
därför att även med höga tullar har landet en möjlighet att konkurrera på 
marknaden, medan icke-tariffära handelshinder är till för att förhindra 
konkurrens.80  
 
 
Martin Kohr81 
 
I ett uttalande sade Martin Kohr att ”det är dags att tänka om i frågan kring 
liberaliseringspolitiken”. Enligt honom innebär det misslyckade mötet i 
Seattle en möjlighet att studera vilken roll handelspolitiken och WTO skall 
spela i framtiden. Han instämmer inte i utsagan att frihandel enbart leder till 
vinnare och inga förlorare. Detta baserar han på att MUL-länderna inte visat 
på någon ökning av exporten, i förhållande till världsexporten, utan snarare 
en tillbakagång. Han understryker vikten av att inte tvinga på en handels-
liberalisering på ett land som inte har förutsättningar, eller inte är redo att 
hantera de förändringar som den medför. En påtvingad handelspolitik kan i 
värsta fall leda till en ond cirkel av finansiell instabilitet, en ökad 
skuldsättning och en ekonomisk tillbakagång för landet. 
 
Ett vanligt förekommande problem för de u-länder som inför en liberalisering 
av handeln är att de kan kontrollera sin import, och således öka inflödet av 
produkter, men de kan inte alltid styra sin export. Det leder till ett underskott 
i handelsbalansen som i sin tur påverkar landets betalningsbalans i negativ 
riktning och kan även komma att leda till en ökad utländsk skuldsättning. 
Landet upplever således en försämring istället för de utlovade vinsterna vid 
frihandel. Utifrån ovanstående resonemang kan följande slutsatser således 
dras. Ett land ska inte tvingas till en handelsliberalisering och om den 
genomförs så ska den ske stegvis. Det viktiga är framförallt graden av 
liberalisering och inom vilka sektorer den genomförs samt hur processen 

                                                 
80 King, P., International Economics and International Economic Policy- A reader, McGraw-Hill 
Inc., USA, 1995 
81 Ordförande i organisationen Third World Network som arbetar för att stärka u-landsfrågor 
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ackompanjeras av andra faktorer som exempelvis att stärka de inhemska 
produktionsmöjligheterna och bygga upp en fungerande exportmarknad. 
Martin Kohr föreslår en avstanning i liberaliseringsprocessen för u- och 
MUL-länder och att i-länder istället ska korrigera den obalans och de 
olikheter som finns i de rådande handelsavtalen.  
 
Det måste även ske ett ökat marknadstillträde för u- och MUL-länder men 
utan krav på att de ska göra några eftergifter. De ska själva kunna välja till 
vilken grad de vill genomföra en liberalisering. Han menar vidare att 
handelssystemets främsta mål borde vara att arbeta för en utveckling av u-och 
MUL-länder, och inte främst för en liberalisering av handeln. Slutligen 
understryker han vikten att i WTO uppmärksamma frågor från u-länder, de 
dessa utgör en majoritet i samarbetet, och är i behov av ett system av rättvisa 
regler. WTO bör även förse denna grupp med medel som möjliggör för dem 
att framföra sina intressefrågor och göra anspråk på sina rättigheter som 
medlemmar.82 
 
 
Är de klassiska handelsteorierna tillämpbara på verkligheten? 
 
Det är ytterligare en fråga som brukar uppmärksammas av frihandels-
motståndare. De hävdar att de antaganden som frihandelsdoktrinen bygger 
på, däribland fullständig information, att konsumenter och producenter är för 
små för att själva kunna påverka marknadspriset, inte överensstämmer med 
verkligheten. Ekonomen D. Korten har påpekat detta fenomen. Enligt honom 
överensstämmer dagens samhälle inte med teorin, utan det är snarare tvärtom. 
Han förespråkar dock en marknadsekonomi men är emot den ekonomiska 
situation som råder i dag, då den inte har mycket gemensamt med konceptet 
marknadsekonomi.  
 
Ovanstående resonemang grundar han bland annat på följande; företag 
lämnar ogärna ut information, det finns multinationella företag, karteller och 
strategiska allianser som påverkar marknadspriset och producenterna 
ansvarar inte ensam för den egna produktionskostnaden. Han menar vidare att 
teorin utgår ifrån att människor är rationella då de gör sina val, så är det inte 
alltid i dagens samhälle, vi konsumerar snarare de varor som lyckats 
marknadsföra sig bäst. Om teorin inte överensstämmer med verkligheten är 
det svårt att tillämpa den och vinsterna blir inte desamma eftersom det råder 
olika förutsättningar mellan teori och praktik. Med detta argument menar han 
                                                 
82 Khor, M., The need to rethink liberalisation policies, Third World Network, 2000 
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att är viktigt att fokusera på den rådande situationen i diskussionen kring 
frihandel och inte utgå ifrån en teori som inte alltid är tillämpbar.83 
 
I figuren nedan sammanfattas argumenten för en stegvis väg mot frihandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Sammanfattning av argument för en stegvis väg mot frihandel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Johansson, M., Inga givna vinster, Forum Syd, Stockholm, 1999 
 

- Frihandelsdoktrinen överensstämmer inte med verkligheten, vilket innebär att 
de verkliga vinsterna inte blir desamma som i teorin. 
 

- Frihandel leder till en marginalisering av länder. 
 

- MUL-länder måste få ett ökat inflytande i WTO. 
 

- MUL-länder ska själva få välja grad av liberalisering och tidsram för denna. 
 

- I-länder ska öppna upp sina marknader utan krav från MUL-länder. 
 

- Protektionism är under vissa omständigheter en lämplig åtgärd. 
 

- En selektiv protektionism kan underlätta liberaliseringsprocessen. 
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5. HANDELSUTVECKLING  
 
I kapitel fem följer en presentation av MUL-länders handelsutveckling under 
1990-talet. Kapitlet inleds dock med en sammanfattning av världshandelns 
utveckling, detta för att ge läsaren en ökad förståelse för 
handelsomfattningen under det föregående årtiondet. Sedan följer en 
sammanställning av handelsutvecklingen bland MUL-länder. Resultaten 
presenteras i fyra steg84; för MUL-länder som grupp, medlemmar och icke-
medlemmar i WTO, regional indelning och slutligen en regional indelning av 
länder i Afrika. Det statistiska material som presenteras utgörs av uppgifter 
kring BNP, export och import dels totalt och dels av jordbruksprodukter till 
EU. Avslutningsvis följer även uppgifter om ländernas bytesförhållanden.  
 

5.1 Världshandelns utveckling 
 
Världshandelsutvecklingen har under 1990-talet präglats av svängningar. 
Orsaken till dessa kan bland annat kan förklaras utifrån en ekonomisk 
nedgång, följd av en snabb återhämtning, hos flertalet asiatiska länder. Det 
har även skett förändringar i varupriserna vilket i sin tur har påverkat värdet 
på den totala världshandeln under 1990-talet. Mellan åren 1997-98 rådde det 
ekonomisk nedgång i hela världen vilket innebar en nedgång i tillväxttakten, 
både till kvantitet och till värde, för den totala världshandeln. Under år 1999 
uppgick den genomsnittliga tillväxten för den totala världshandeln till 5 
procent. Ökningen kan främst förklaras av att flertalet länder i Asien hade 
återhämtat sig från den tidigare krisen och import från dessa länder började 
återigen öka. Ytterligare en orsak är den fortsatta fortsatt tillväxtökningen 
bland majoriteten av i-länder.85  
 
År 1999 var BNP tillväxten 2.7 procent vilket kan jämföras med 1.8 procent 
under föregående år. Ökningen kan bland annat förklaras utifrån att Japan 
uppvisade en ökning av tillväxten jämfört med en tidigare tillbakagång. 
Många u-länder visade en ökad tillväxt, vilket även det kan vara en förklaring 
till den totala ökningen. U-länders tillväxtökning kan främst förklaras av att 
Japan och övriga asiatiska länder utgör en viktig exportmarknad. Den tidigare 
nedgången innebar således minskade exportmöjligheter för länderna. 
Ytterligare en faktor som bidragit till den totala tillväxtökningen är att USA: 
s efterfrågan på importerade varor varit hög, mycket på grund av den 
                                                 
84 Se bilaga 4 för en översikt av de olika gruppindelningarna 
85 http://www.wto.org/english/news_e/press00_e/pr200_e.htm, 010112 
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ekonomiska uppgång som varit i landet under de senaste åren. USA är en 
viktig marknad för exportörer som EU och Japan och den höga efterfrågan 
har således inneburit ökade exportmöjligheter för dessa två.86   
 

5.2 MUL i förhållande till världsutvecklingen87 
 
Mellan åren 1990-98 uppgick den genomsnittliga BNP tillväxten bland MUL-
länder som grupp till 3.2 procent vilket kan jämföras med 3.4 procent för 
övriga u-länder och 2.5 procent för världen totalt. Det är dock viktigt att 
understryka en faktor då MUL-ländernas tillväxttakt studeras och det är den 
variation som finns mellan tillväxttakten för länderna i gruppen. Det påverkar 
det totala genomsnittsvärdet för gruppen som helhet. Bangladesh, Myanmar 
och Uganda är exempel på länder som har haft en högre och stabilare 
genomsnittlig tillväxt. I nedanstående figur illustreras BNP utvecklingen för 
MUL- länder och i-länder. Det är viktigt att betona att det för MUL-länderna 
är ett bortfall på 6 länder vilket kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 

Figur 13: Genomsnittlig tillväxt för MUL- och i-länder                                       Källa: UNCTAD 
 
Om BNP per capita valts att studeras är den befolkningsökning som har skett 
bland MUL-länder av betydelse för en jämförelse med övriga världen. För 
MUL-länder som grupp har befolkningen ökat med cirka dubbelt så mycket 

                                                 
86 UNCTAD, Trade and development report 2000, United Nations, New York, 2000 
87 Alla värden i kapitel 5 är i USD om inget annat anges. 
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som i resterande världen, vilket således innebär ett lägre BNP per capita för 
MUL-gruppen. Mellan åren 1990-99 var den årliga genomsnittliga BNP per 
capita ökningen cirka 0.9 procent. Den siffran kan jämföras med 1.1 procent 
för världen totalt och 3.6 procent för övriga u-länder.88  
 
 
5.2.1 Värdeutveckling av export och import  
 
Den värdeutveckling som har skett av import och export dels i världen och 
dels bland MUL- länder som grupp illustreras i figur 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14: Totalt export och importvärde för MUL-länder och världen                 Källa: UNCTAD 
 
Ur figuren kan det utläsas att värdet på import för MUL-länderna har ökat 
under 1990-talet medan det totala exportvärdet har minskat under senaste två 
åren. För den totala exporten och importen i världen har det skett en positiv 
utveckling under den studerade tidsperioden, dock med en nedgång år 1998. 
För att understryka hur liten del, cirka 0.4 procent år 1999, som värdet från 
MUL-länderna utgjorde av den totala världshandeln illustreras detta i det 
större diagrammet. Den mindre figuren visar en mer tydlig bild av den 
                                                 
88 UNCTAD, The Least developed countries report 2000, United Nations, New York, 2000 
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utveckling som har skett bland MUL-länderna. Det är viktigt att poängtera att 
det är samma värden i de båda figurerna. Den relativa skillnaden mellan 
export- och importvärdet var lägre för världen totalt än för MUL-länderna. 
Det ger en indikation om att importkostnaderna utgör en större del än 
exportintäkterna hos MUL-länderna.  
 
För att understryka den skillnad mellan MUL och världen som framkommer i 
figur 14, redovisas de siffror som figuren bygger på i tabellen nedan. 
 
Export -90 -94 -95 -96 -97 -98 -99 
Världen 3481497 4278564 5120452 5297789 5547414 5464755 5620665 
MUL 15532 17296 21068 23321 23845 22361 22280 
Import        
Världen 3599592 4340451 5190040 5406973 5636375 5584161 5791427 
MUL 24927 25006 30674 34418 35958 36996 38015 

 
Tabell 1: Totala export och import värdet i världen respektive MUL-länder                  
Källa: UNCTAD 
 
5.2.2 Export av jordbruksprodukter till EU 
 
I figur 15 presenteras den totala värdeutvecklingen för export av 
jordbruksprodukter från MUL-länder till EU. Det genomsnittliga värdet för 
respektive år uppgick till mellan 24-32 miljoner euro. 
 

Figur 15: Värdet av export av jordbruksprodukter till EU                           Källa: EUROSTAT 
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Det var främst sex länder; Madagaskar, Malawi, Tanzania, Uganda, Etiopien 
och Sudan som uppvisade betydligt högre värden än resterande MUL-länder. 
Exporten från dessa länder varierade mellan 114-328 euro under den 
studerade tidsperioden. 
 
5.2.3 Bytesförhållande 
 
Utvecklingen av bytesförhållandet för MUL-länder och i-länder visas i figur 
16. Det är möjligt att utläsa att det har varit en mer stabil utveckling för i-
länder under tidsperioden medan det för MUL-länderna har rådigt 
variationer.  I början av 1990-talet skedde det en nedgång av 
bytesförhållandet för MUL- gruppen, vilket delvis kan förklaras av 
prisförändringar av export alternativt import. Under mitten av 1990-talet kom 
bytesförhållandet att stabiliseras för MUL-gruppen.   

 
Figur 16: Jämförelse av bytesförhållandet mellan i-länder och MUL-länder                                     
Källa: UNCTAD 
 

5.3 WTO medlemmar i förhållande till icke-medlemmar 
 
I detta avsnitt presenteras samma variabler som ovan men MUL-länderna 
delas in i två grupper; medlemmar och icke-medlemmar i WTO. Detta för att 
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undersöka huruvida det är möjligt att utläsa eventuella skillnader i handels-
utvecklingen mellan dessa båda grupper.  
 
5.3.1 BNP tillväxt 
 
Den genomsnittliga tillväxttakten för medlemmar och icke-medlemmar visas 
i figur 17. För medlemsländerna var den genomsnittliga tillväxttakten negativ 
fram till år 1993, de länder som haft värden som påverkat den totala 
tillväxten i negativ riktning är främst; Congo, Haiti, Tanzania och Myanmar. 
Dessa länder har efter år 1993 visat en positiv tillväxtökning vilket således 
har påverkat gruppens genomsnitt.  
 

Figur 17: Genomsnittlig tillväxt för medlemmar och icke-medlemmar                Källa: UNCTAD 
 
För icke-medlemmarna har det skett en genomsnittlig ökning för hela 
gruppen under den studerade tidsperioden, men det finns tre länder som vid 
ett tillfälle haft en negativ tillväxt; Comoros, Samoa och Etiopien. Det är 
dock viktigt att betona att det i gruppen är ett bortfall på 6 länder, vilket kan 
ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 
 
5.3.2 Värdeutveckling av export och import 
 
Den genomsnittliga värdeutvecklingen av export och import för både 
medlemmar och icke-medlemmar illustreras i figur 18 och 19. Det 
framkommer tydligt att medlemsgruppen har uppvisat ett högre 
genomsnittligt värde för både export och import. Det genomsnittliga 
exportvärdet för dessa länder varierade mellan 450-590 miljoner USD under 
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den studerade tidsperioden. Det är främst Angola, Zambia, Bangladesh och 
Myanmar som uppvisat ett högre värde än det genomsnittliga. För dessa 
länder har exportvärdet varit mellan 927-3992 miljoner USD. Det 
genomsnittliga importvärdet för medlemsgruppen uppgick till 581-923 
miljoner USD, och det är Angola, Zambia, Tanzania, Myanmar och 
Bangladesh som har haft högre importvärden. För dem har motsvarande 
värde varit mellan 1379-7697 miljoner USD.  
  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Export av jordbruksprodukter till EU 
 
 
Figur 18: Genomsnittligt exportvärde                               Figur 19: Genomsnittligt importvärde                                  
Källa: UNCTAD 

 
För icke-medlemmarna89 var det genomsnittliga exportvärdet mellan 144- 
395 miljoner USD. Det är främst Yemen, Sudan och Cambodia som haft 
värden som markant överstigit medelvärdet. För dem uppgick motsvarande 
siffra till 620-1530 miljoner USD. Det genomsnittliga importvärdet uppgick 
till 377-645 miljoner USD, och det är främst Etiopien, Sudan, Cambodia, 
Yemen och Nepal som visat högre värden än gruppens genomsnittsvärde. 
 
5.3.3 Export av jordbruksprodukter till EU 
 
Ett genomsnittligt värde för de båda gruppernas export av jordbruksprodukter 
till EU presenteras i figur 20. De länder som ingår i gruppen medlemmar 
uppvisade ett högre genomsnittligt värde än icke-medlemmarna. Bland 
medlemsländerna var det Malawi, Madagaskar, Tanzania och Uganda som 
                                                 
89 Då information saknas är det är två bortfall i denna grupp, Eritrea och Vanutu. 
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visade det högsta exportvärdet till EU. Det genomsnittliga värdet för gruppen 
var mellan 33-48 miljoner euro under den studerade tidsperioden, och för 
ovanstående länder har exportvärdet varierat mellan 100-230 miljoner euro. 
För icke-medlemmarna har medelvärdet fluktuerat mellan 14-30 miljoner 
euro och det var främst Etiopien, och Sudan som uppvisade högre värden än 
den resterande gruppen. För dessa länder har värdena varit 36-228 miljoner 
euro. 

 
Figur 20: Genomsnittligt exportvärde av jordbruksvaror till EU                     Källa: EUROSTAT   
 
5.3.4 Bytesförhållande 
 
Utvecklingen av bytesförhållandet visas i figur 21. Då figuren bygger på ett 
genomsnittligt värde för respektive grupp är det viktigt att understryka att det 
finns höga värden som påverkar det slutgiltiga resultatet. Det är även av 
betydelse att det för gruppen icke-medlemmar är ett bortfall på 9 länder, där 
det inte varit möjligt att finna information, detta påverkar det slutgiltiga 
resultatet. I gruppen medlemmar var det länder som Rwanda och Central 
Afrikanska Republiken som uppvisade ett högre värde vilket påverkade det 
slutgiltiga resultatet. Bland icke-medlemmar var det främst Samoa och 
Etiopien som under åren 1991-93 uppvisade ett betydligt högre värde på 
bytesförhållandet än övriga länder i gruppen. Om dessa båda inte inkluderats 
uppgick det genomsnittliga värdet för dessa år till 92 i jämförelse med 101.  
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Figur 21: Bytesförhållandet för medlemmar och icke-medlemmar             Källa: UNCTAD 

 

5.4 Regionala skillnader mellan MUL-länder 
 
I detta avsnitt sker det en indelning av medlemmar och icke-medlemmar i 
följande regioner; Asien, Afrika och öar. I den sistnämnda är både öar i Stilla 
havet, Karibien och Indiska Oceanen inkluderade.  
 
5.4.1 BNP tillväxt 
 
I figur 22 återfinns den genomsnittliga tillväxttakten för respektive medlems-
region. Tillväxten i den afrikanska regionen var fram till år 1993 negativ och 
av de 24 länder som ingår i gruppen var det 10 stycken länder som hade en 
negativ tillväxt under dessa år. Bland dem var det främst Angola, Congo, 
Tanzania och Sierra Leone som påverkade det genomsnittliga värdet för 
gruppen. Den genomsnittliga tillväxten för den asiatiska regionen var även 
den negativ under de första åren av 90-talet. Av de tre länder som ingår i 
gruppen var det enbart Myanmar som hade en negativ tillväxt under dessa år, 
men landet påverkade det genomsnittliga värdet för gruppen i negativ 
riktning. Även för regionen öar var det en negativ tillväxttakt fram till år 
1994, och av de två länder som ingår i gruppen var det Haiti som hade den 
största påverkan på det totala värdet. 
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Figur 22: Genomsnittlig tillväxt för respektive medlemsregion              Källa: UNCTAD 
 
Den genomsnittliga BNP tillväxttakten för respektive icke-medlemsregion 
presenteras i figur 23. 

Figur 23: Genomsnittlig tillväxt för respektive icke- medlemsregion                     Källa: UNCTAD 
 
För den afrikanska regionen var det en positiv tillväxt under hela 1990-talet 
men den präglades av svängningar som kan förklaras av en allmän 
tillbakagång för länderna i gruppen under dessa år. Det är återigen viktigt att 
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poängtera att det varit ett bortfall på tre länder, vilket kan ha haft betydelse 
för den utveckling som presenteras i figuren. Den asiatiska regionen 
uppvisade också en positiv tillväxttakt under den studerade tidsperioden, det 
är dock möjligt att urskilja ett antal nedgångar. De kan, precis som för 
regionen Afrika, förklaras av det skett en nedgång för alla länder i regionen. 
Tillväxttakten för regionen öar, har med undantag för åren 1993-94 varit 
positiv. Under de då det var en negativ var det utvecklingen i Samoa som 
påverkade det genomsnittliga värdet i negativ riktning för regionen. 
 
5.4.2 Värdeutveckling av export och import 
 

Figurerna 24 och 25 illustrerar den genomsnittliga värdeutveckling av export 
och import som har skett i respektive medlemsregion. 
 

 

                     
Figur 21: Genomsnittligt exportvärde                       Figur 22: Regional jämförelse av import 
Källa : UNCTAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24: Genomsnittligt exportvärde                                Figur 25: Genomsnittligt importvärde 
Källa: UNCTAD 

 
För den afrikanska regionen uppgick det genomsnittliga exportvärdet till 
413-528 miljoner USD, och det var främst Angola och Zambia som översteg 
medelvärdet. De hade ett exportvärdet motsvarande 915-3910 miljoner USD, 
och av dem båda hade Angola det högsta värdet. Det genomsnittliga 
importvärdet för regionen var 448-651 miljoner USD, och det var främst 
Angola, Tanzania och Zambia som uppmätte de högsta värdena. Medelvärdet 
för export från den asiatiska regionen varierade mellan 683-1704 miljoner 
USD, och det var Bangladesh och Myanmar som dominerade regionen, 
eftersom det tredje landet i gruppen, Maldiverna, enbart utgjorde  cirka 7 
procent av medelvärdet. Regionens genomsnittliga importvärde var mellan 
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1342- 3465 miljoner USD och det var de båda tidigare nämnda länderna som 
hade den största andelen. För regionen öar var medelvärdet på export 220-
331 miljoner USD och fördelningen mellan de två länder som ingår i 
regionen, Haiti och Solomon öarna, var relativt lika. Det genomsnittliga 
importvärdet var 391-1184 miljoner USD och det import till Haiti som 
utgjorde den största andelen. 
 
Export- och import utvecklingen för respektive icke-medlemsregion 
illustreras i figurerna 26 och 27.  
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26: Genomsnittligt exportvärde                             Figur 27: Genomsnittligt importvärde 
Källa: UNCTAD 

 
För den afrikanska regionen90 var medelvärdet för export mellan 104-287 
miljoner USD under den studerade tidsperioden. Bland länderna var det 
Sudan, Equatorial Guinea, Liberia och Somalia som hade högre värden än 
medelvärdet. Det genomsnittliga importvärdet varierade mellan 322-521 
USD, och bland de länder som har visat ett högre importvärde än det totala 
medelvärdet för regionen återfinns främst Sudan och Etiopien. För länder i 
den asiatiska regionen varierade exportmedelvärdet mellan 1364-4269 USD 
under den studerade tidsperioden och det var Nepal, Yemen och Cambodia 
som visade värden som överskred medelvärdet. Regionen öar91 hade ett 
genomsnittligt exportvärde mellan 8-16 miljoner USD och det var en relativ 

                                                 
90 Då det saknas information om Eritrea är det ett bortfall i denna grupp. 
91 Då det saknas information om Tuvalu är det ett bortfall i denna grupp. 
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jämn fördelning mellan länderna i gruppen. Importvärdet var 55–61 miljoner 
USD och även i detta fall var fördelningen jämn mellan länderna. 
 
5.4.3 Export av jordbruksprodukter till EU 
 
Figur 28 åskådliggör den genomsnittliga exportutvecklingen av jordbruks-
produkter till EU från respektive medlemsregion. 

Figur 28: Genomsnittligt exportvärde av jordbruksvaror till EU från medlemsregioner 
Källa: EUROSTAT 
 
För den afrikanska regionen var medelvärdet mellan 34-51 miljoner euro för 
den studerade tidsperioden och den största andelen hade Madagaskar, 
Malawi, Uganda och Tanzania. Den asiatiska regionens medelvärde 
varierade mellan 27-49 miljoner euro och majoriteten av exporten var från 
Bangladesh. Exporten från regionen öar varierade mellan 17-29 miljoner 
euro, och fördelningen var jämn mellan de båda länderna Haiti och Salomon 
öarna. 
 
I figur 29 återfinns den genomsnittliga exportutvecklingen till EU för 
respektive icke-medlemsregion. Det var den afrikanska regionen hade det 
högsta värdet. För denna grupp varierade det genomsnittliga värdet mellan 
19-36 miljoner euro och de länder som hade största andelen var Etiopien och 
Sudan. Värdet för den asiatiska regionen uppgick till 2-5 miljoner euro och 
den största andelen hade Yemen och Afghanistan. Regionen öar92 hade ett 
                                                 
92 Då det saknas information om Tuvalu är det ett bortfall i denna grupp. 
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genomsnittligt värde på 2-7 miljoner euro och det var export från Vanutu som 
dominerade regionens värde. 
 

Figur 29: Genomsnittligt exportvärde av jordbruksvaror till EU från icke-medlemsregioner  
Källa: EUROSTAT 

 
5.4.4 Bytesförhållande 
 
Utvecklingen av bytesförhållandet för medlemsregionerna återfinns i figur 
30. I den afrikanska regionen varierade utvecklingen av bytesförhållandet 
mellan länderna i gruppen men det var främst Rwanda, Central Afrika och 
Angola som visade en utveckling som skiljt sig från de övriga länderna i 
gruppen. Bland länderna i den asiatiska regionen var det Myanmar som 
under åren 1993-94 hade ett lägre värde än övriga länder i gruppen. För 
regionen öar hade Haiti ett markant högre värde, 200, på bytesförhållandet 
mellan åren 1994-97. 
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Figur 30: Bytesförhållandet för respektive medlemsregion                            Källa: UNCTAD 

 
Figur 31 illustreras den utveckling som har skett av bytesförhållandet för 
respektive icke-medlemssregion. 
 

Figur 31: Bytesförhållandet för respektive icke-medlemsregion                       Källa: UNCTAD 
 
För den afrikanska regionen var det Etiopien som under åren 1992-93 hade 
ett högre värde i förhållande till övriga länder i gruppen och mellan 1994-97 
var det främst Comoros som uppmätte ett lägre värde. Det är viktigt att 
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poängtera att på grund av bristande uppgifter består regionen Asien endast av 
information från Afghanistan och regionen öar enbart av information från 
Samoa. 
 

5.5 Regionala skillnader i Afrika 
 
För att undersöka huruvida det finns regionala skillnader inom Afrika delas 
de afrikanska länderna in i två grupper; Västafrika och övriga Afrika. I 
avsnittet redovisas handelsutvecklingen för både medlemmar och icke-
medlemmar. 
 
5.5.1 BNP utveckling 
 
Figur 32  visar den genomsnittliga tillväxttakten för de båda medlems-
regionerna i Afrika. Regionen Västafrika hade en negativ tillväxttakt fram 
till år 1993 och det är främst länder som Congo, Sierra Leone, Niger och 
Togo som påverkat den genomsnittliga tillväxttakten för gruppen. Den 
bakomliggande orsaken till de andra nedgångarna under tidsperioden kan 
förklaras av den negativa tillväxt som främst skett i Sierra Leone under dessa 
år. 

Figur 32: Genomsnittlig procentuell tillväxt för respektive medlemsregion                          
Källa: UNCTAD 
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Tillväxttakten för övriga Afrika var även den negativ under de första åren och 
det är Mozambique, Tanzania och Central afrikanska republiken som 
påverkat det genomsnittliga värdet i negativ riktning. Ökningen år 1994 kan 
bland annat förklaras av den stora tillväxtökning som skedde i Rwanda. 
Nedgången i slutet av 1990-talet kan förklaras av att det skedde en 
tillbakagång för flertalet länder i gruppen under dessa år. 
 
Den genomsnittliga tillväxttakten för de båda icke-medlemsregionerna visas i 
figur 33. Båda regionerna har uppvisat en positiv tillväxttakt under 1990-
talet.  

Figur 33: Genomsnittlig procentuell tillväxt för respektive icke- medlemsregion      
Källa: UNCTAD 
 
För regionen Västafrika inleddes tidsperioden med en minskning av den 
genomsnittliga tillväxten och det är främst tillväxtreduceringen i Liberia och 
Equatorial Guinea som återspeglas i den totala nedgången för gruppen. 
Förklaringen till den ökning som skedde i slutet av tidsperioden förklaras av 
en markant ökning av tillväxttakten för Equatorial Guinea. Regionen övriga 
Afrika hade en ojämn tillväxttakt under den studerade tidsperioden vilken kan 
förklaras av att under de första åren var tillväxttaken för Etiopien högre än 
för de övriga länderna i gruppen, det hade en positiv inverkan på 
genomsnittsvärdet. Den nedgång som följde förklaras av en lägre tillväxt i 
Etiopien samt att Comoros hade en negativ tillväxt. Uppgången mellan åren 
1994-96 förklaras av Sudan och Etiopien haft en hög tillväxt, det är även 
utvecklingen i dessa båda länder som är den bakomliggande orsaken till den 
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nedgång som sedan skedde. Under de sista åren har tillväxttakten för 
regionen minskat och det är utvecklingen i Etiopien som är den främsta 
förklaringen till detta.  
 
5.5.2 Värdeutveckling av export och import  
 
Figurerna 34 och 35 presenterar ett genomsnittligt värde av export och import 
från medlemsregionerna. För regionen Västafrika var exportvärdet 319-377 
miljoner USD och det var främst Guinea och Mauretanien som hade högre 
värden än resterande länder. Importvärdet för regionen var 414-497 miljoner 
USD och fördelningen var relativt jämn mellan länderna. För regionen övriga 
Afrika varierade genomsnittsvärdet för exporten mellan 504-651 miljoner 
USD. Angola, Zambia och Malawi var de länder med de högsta värdena, 
genomsnittet var 927-3910 miljoner USD. Importvärdet för regionen 
varierade mellan 530-778 miljoner USD och de högsta värdena hade 
Tanzania, Angola och Uganda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
Figur 34: Genomsnittligt exportvärde                                Figur 35: Genomsnittligt importvärde 
Källa: UNCTAD 
 
Det är viktigt att påpeka Angolas betydelse för värdet från regionen övriga 
Afrika. Landet svarar för cirka 50 procent av det totala värdet under dessa år, 
om inte Angola inkluderas i beräkningarna blir det ett mer likvärdigt resultat 
för de båda grupperna. 
Värdeutvecklingen av export- och import för afrikanska icke-medlemmar 
presenteras i figurerna 36 och 37.   
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Figur 36: Genomsnittligt exportvärde                                 Figur 37: Genomsnittligt importvärde 
Källa: UNCTAD 

 
Exportvärdet för regionen Västafrika uppgick till 79-277 miljoner USD och 
det högsta värdet hade Liberia som svarade för cirka 50 procent av det totala 
värdet i gruppen. Importvärdet var 107-190 miljoner USD och det var främst 
import till Cape Verde och Liberia som utgjorde det totala värdet. För 
regionen övriga Afrika var det genomsnittliga exportvärdet 210-338 miljoner 
USD och de länder med högst värde var Etiopien och Sudan. Importvärdet 
varierade mellan 537-965 miljoner USD och de högsta värdena hade Sudan 
och Etiopien. 
 
5.5.3 Export av jordbruksprodukter till EU 
 
Det genomsnittliga exportvärdet av jordbruksprodukter, som skedde från 
medlemsregionerna, till EU presenteras i figur 38. Exportvärdet för 
Västafrika uppgick till 12-23 miljoner euro och det var Togo, Mauretanien 
och Sierra Leone som hade de största exportintäkterna bland länderna i 
regionen. Övriga Afrika hade ett genomsnittsvärde på 45-87 miljoner euro. 
Uganda, Malawi, Tanzania och Madagaskar var de främsta exportörerna, 
tillsammans svarade de för mer än 50 procent av det totala värdet.  
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Figur 38: Genomsnittligt exportvärde av jordbruksvaror till EU från medlemmar i Afrika                                          
Källa: EUROSTAT 

 
Även för icke-medlemsregionerna var det övriga Afrika som hade ett högre 
genomsnittligt exportvärde till EU än för medlemsländerna, vilket illustreras i 
figur 39.  
 

Figur 39: Genomsnittligt exportvärde av jordbruksvaror till EU från icke-medlemmar i Afrika                                   
Källa: EUROSTAT 
 
För regionen övriga Afrika uppgick det genomsnittliga exportvärdet till 27-
93 miljoner euro. Etiopien och Sudan svarade för cirka 80 procent av de 
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totala exportintäkterna i regionen. Värdet för Västafrika uppgick till 2-6 
miljoner euro och fördelningen var relativt lika mellan länderna i regionen. 
 
5.5.4 Bytesförhållande 
 
I figur 40 presenteras den genomsnittliga utvecklingen av bytesförhållandet 
medlemsregionerna. Västafrika uppvisade en mer stabil utveckling än länder 
i övriga Afrika. Det bör dock poängteras att det, under den studerade 
tidsperioden, var stora variationer på värdena från länder i övriga Afrika. 
Som exempel på avvikande fall kan Angola och Central Afrikanska 
Republiken nämnas, där det förstnämnda landet hade ett lägre värde än 
övriga länder under hela tidsperioden. Central Afrikanska Republiken å andra 
sidan hade ett högt värde i förhållande till övriga länder mellan åren 1995-97. 
För länderna i regionen Västafrika har utvecklingen varit mer jämn. Länder 
som Benin och Guinea Bissau hade dock ett något lägre värde än 
medelvärdet och Mauritania och Niger visade högre värden än genomsnittet 
för gruppen. 
 

Figur 40: Bytesförhållandet för respektive medlemsregion                                 Källa: UNCTAD 
 
I figur 41 återfinns den utveckling av bytesförhållandet som har skett för 
icke-medlemsregionerna.  
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Figur 41: Bytesförhållandet för respektive icke-medlemsregion                           Källa: UNCTAD 
 
Det har varit en mer konstant utveckling för regionen Västafrika än för länder 
i regionen övriga Afrika. I den förstnämnda gruppen är det främst Liberia 
som mellan åren 94-97 skiljer sig från medelvärdet. Bland länderna i övriga 
Afrika är det Etiopien och Comoros som utgör de avvikande länderna. Där 
Etiopien har haft ett högt värde och Comoros ett lägre värde än genomsnittet. 
 
Den regionala indelningen av länder i Afrika avslutar sammanställningen av 
de variabler som använts för att studera MUL-länders handelsutveckling 
under 1990-talet. 
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6. ANALYS  
 
I detta kapitel kommer de huvudfrågor, kring vilka uppsatsen är centrerad 
till, att analyseras. Kapitlet inleds med en diskussion av de argument som 
presenterats i debatten kring frihandel, följt av det empiriska material 
gällande MUL-länders handelsutveckling. Slutligen behandlas frågan om 
huruvida MUL-länder handelsmässigt kan gynnas av en friare handel. I 
kapitlet återfinns även en kortfattad kommentar kring vilka åtgärder som kan 
vara av betydelse för att MUL-länders deltagande i det alltmer omfattande 
handelssamarbetet skall lyckas. Jag vill slutligen tillägga att 
förutsättningarna för analysen har begränsats utifrån att det inte varit 
möjligt att tillgå fullständig information. 
 

6.1 Argument från debatten kring frihandel 
 
Tidigare i uppsatsen har det omtalats att det är svårt att finna ekonomer som 
direkt är emot en ökad frihandel. Det är mer vanligt att de personer alternativt 
organisationer som i debatten framställs som direkta motståndare utgörs av 
medlemmar till mer radikala intressegrupper. En förklaring kan vara att 
flertalet av de ekonomer som ifrågasätter en friare handel inte är direkta 
förespråkare för protektionism eller att länder ska isolera sig från omvärlden. 
De menar snarare att det är viktigt att bortse ifrån det traditionella valet 
mellan frihandel och protektionism. Istället bör det fokuseras på vilken 
innebörd begreppet frihandel har i praktiken, hur regelverket för handel ser ut 
och hur världshandeln förhåller sig till frågor som miljö, demokrati och en 
hållbar utveckling.  
 
En farhåga bland de som verkar emot en ökad frihandel är de menar att en 
ökad världshandel kan leda till att framförallt MUL-länder kan komma 
marginaliseras ytterligare. Argumentet baseras bland annat på att dessa länder 
inte har den kapacitet som är nödvändig för att tillgöra sig de eventuella 
fördelar som en friare handel medför. I debatten framställs det emellanåt som 
att de båda grupperna, ekonomer och intressegrupper, delar samma åsikt i 
frågan om världshandeln och dess effekter. Det kan leda till 
missuppfattningar och feltolkningar av vad en ökad frihandel kan innebära 
för världens länder. Det är därför av betydelse att noga granska de argument 
och åsikter som förs fram i debatten och försöka urskilja vad debattörerna 
grundar sina argument på. Detta för att få en korrekt bild av vad en ökad 
frihandel kan innebära för världens länder.  
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Gemensamt för de argument som framförts av de ekonomer och 
organisationer som förespråkar en ”direkt frihandel” är att det i flertalet fall 
är möjligt att urskilja en parallell mellan de framförda åsikterna och de 
klassiska handelsteorierna. Åsikterna bygger många gånger på de 
grundläggande slutsatserna från teorierna, och med stöd från dessa 
argumenterar respektive debattör för en friare handel. Att det är möjligt att se 
ett direkt samband mellan WTO: s åsikt kring frihandel och den klassiska 
handelsteorin är naturligt då organisationen bygger sin verksamhet på 
frihandelsdoktrinen.  
 
I debatten understryker både WTO och UNCTAD betydelsen av det 
regelsystem som WTO erbjuder medlemmarna. Det är troligt att det kan ha en 
positiv inverkan för den inhemska stabiliteten och ekonomiska utveckling 
bland MUL-länder. Detta eftersom ett beständigt regelsystem kan utgöra en 
form av garanti för eventuella framtida handelspartners och en lägre risk för 
importörer och investerare. Vilket i sin tur kan innebära att fler företag 
alternativt länder väljer att handla och investera i MUL-länder. På sikt kan 
det medföra en ökad möjlighet för MUL-länder att skapa ytterligare 
produktionsmöjligheter och eventuellt diversifiera den inhemska 
produktionen. Det bör dock poängteras att flertalet MUL-länder har haft 
problem med att implementera de regler som WTO förespråkar. Det får som 
konsekvens att de inte kan utnyttja systemet till fullo och tillgodogöra sig de 
eventuella fördelar som medlemskapet kan medföra.  
 
För att aktivt kunna deltaga vid de möten som hålls inom WTO, och således 
påverka de beslut som fattas inom organisationen, krävs ekonomiska resurser. 
Majoriteten MUL-länder har svaga ekonomiska resurser vilket kan innebära 
ett mer passivt förhållningssätt och en mindre möjlighet att utöva inflytande 
på beslutsfattningen. Troligt är att WTO kommer att behålla sin betydelse för 
världshandeln och då kan det, precis som UNCTAD poängterar, vara av 
betydelse att de MUL-länder som ännu inte är medlemmar har en möjlighet 
att deltaga i organisationen. För även om länderna hittills har haft problem 
med att implementera WTO: s regelverk så kan situationen komma att 
förändras på sikt. Det är därför viktigt, i enlighet med UNCTAD: s argument, 
att förhindra att de MUL-länder som inte är medlemmar får försämrade 
förutsättningar än WTO medlemmar. 
 
Genom ovanstående diskussion har det framkommit att det är möjligt att 
knyta an vissa av de framförda argumenten till den klassiska handelsteorin. 
Gemensamt för de argument som framförts av de personer som förespråkar 
frihandel är att de anser att en friare handel bland annat kan leda till en ökad 
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ekonomisk tillväxt för de länder som deltar i samarbetet.  På sikt kan en även 
en ökad handel innebära en hållbar utveckling för länderna. Bland de som 
motsätter sig frihandel är det ett av de främsta argumenten att det kan 
innebära en marginalisering mellan länder. 
 

6.2 Empiriskt material kring handel och MUL-länder 
 
Det empiriska materialet som presenterades i kapitel fem visade att 
tillväxttakten för MUL-länderna som grupp i genomsnitt varit högre än för i-
länderna. En förklaring till MUL-ländernas höga värde kan vara att främst två 
medlemsländer; Bangladesh och Myanmar, uppvisade ett högre 
genomsnittligt värde för de studerade åren än resterande MUL-länder. Det 
bör poängteras att det finns ytterligare MUL-länder som har haft inverkan på 
det slutgiltiga resultatet, men att det främst är ovanstående två länder som har 
påverkat gruppens resultat. Det är därför viktigt att betona det inflytande som 
Bangladesh och Myanmar har haft för att undvika feltolkningar av 
tillväxttakten för MUL-länder som grupp. Om dessa båda länder exkluderas 
sammanfaller tillväxttakten mer med den som skett för i-länder. En 
bakomliggande orsak till den förhållandevis höga tillväxttakten i Bangladesh 
och Myanmar utgörs av att de båda länderna har en mer diversifierad export. 
Bangladesh har även uppvisat en mer stabil utveckling än övriga länder vilket 
kan vara en orsak till dess höga tillväxt under 1990-talet. Slutligen bör det 
nämnas att Myanmar är det rikaste landet i Sydostasien, vilket kan inverka på 
dess produktionsmöjligheter i jämförelse med andra länder i gruppen. 
 
Under den studerade tidsperioden var det en tillväxtökning för både 
medlemmar och icke-medlemmar, dock med en nedgång under vissa år för 
båda grupperna. Medlemsgruppen hade dock en negativ tillväxt i början av 
1990-talet. Det var ett bortfall på sex länder i gruppen icke-medlemmar som 
påverkade det slutgiltiga resultatet för gruppen. Troligt är att om det varit 
möjligt att inkludera dem så hade utvecklingen varit mer jämn eller eventuellt 
högre för medlemsgruppen då Bangladesh och Myanmar ingår i denna. Båda 
grupperna har således visat en ökning i tillväxttakten. Det innebär att det 
argument som talade för att ett medlemskap alternativt en friare handel kan 
innebär en ökad tillväxt är korrekt. Det är däremot inte korrekt att konstatera 
att det enbart är WTO-medlemskapet som varit den bidragande orsaken då 
även gruppen icke-medlemmar visat en positiv tillväxt. 
 
Den totala export- och importutvecklingen för MUL-länder visade att 
gruppens totala exportvärde, i absoluta tal, har ökat under de senaste åren. 
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Däremot har deras andel av världshandeln minskat, det kan bland annat 
förklaras av att världshandeln har ökat med mer under samma tidsperiod. I 
indelningen i medlemmar och icke-medlemmar var det medlemsgruppen som 
hade ett högre exportvärde. Det kan vara medlemskapet i WTO som är en av 
de bakomliggande faktorerna, men det finns andra eventuella förklaringar till 
att medlemsgruppen hade ett högre värde. I gruppen ingår länder med en mer 
diversifierad export och länder som har uppvisat en mer stabil utveckling, 
däribland Bangladesh och Myanmar. Bland medlemmarna finns även 
oljeproducerande länder, däribland kan Angola nämnas. Troligt är att det haft 
en inverkan på det genomsnittliga exportvärdet, då troligt är att dessa länder 
erhållit högre intäkter från sin export än många jordbruksproducerande 
länder.  
 
Ytterligare en orsak som kan ha påverkat utfallet är att det i icke-
medlemsgruppen finns flera länder som är beroende av klimatförhållanden 
för sin produkt. Det har även rådigt inhemska oroligheter bland många länder 
i gruppen, exempelvis i Afghanistan och Cambodia. Dessa båda faktorer har 
haft en negativ inverkan på ländernas exportmöjligheter. Den regionala 
indelningen visade att det är medlemsländerna i respektive region som har de 
högsta värdena och den starkaste regionen har varit Asien. Den främsta 
förklaringen är den betydelse som Bangladesh och Myanmar har för 
regionen. Indelningen av Afrika visade att det var medlemsregionen övriga 
Afrika som hade ett högre värde än gruppen Västafrika. En förklaring till det 
är att flera länder i Västafrika är beroende av klimatförhållanden för sin 
produktion och har under 1990-talet drabbats av torka eller översvämningar 
vilket har haft en negativ inverkan på produktionen.  
 
Sammanställningen av export av jordbruksprodukter till EU visade att 
exporten varit högre från medlemsgruppen. En trolig förklaring är att 
medlemsgruppen främst utgörs av afrikanska länder som ingår i ACP-
gruppen och således har fördelaktiga särbehandlingsavtal med EU. Enligt den 
regionala indelningen är det fortfarande Afrika som har det högsta värdet och 
förklaringen är troligtvis densamma som för indelningen medlemmar och 
icke-medlemmar. Jordbruksproduktionen är även mer utbredd och av större 
betydelse för flertalet afrikanska regioner än för länder i Asien och regionen 
öar. Bland de asiatiska länder som exporterar jordbruksprodukter har flera 
länder, däribland Laos, Bhutan och Nepal, sin export knuten till främst 
Indien. Det kan således vara en förklaring till dessa länders låga exportandel 
till EU. 
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Om det så kallade ”Everything but arms” godkänns är det möjligt att MUL-
länders export till EU kan komma att öka. Det finns dock faktorer som talar 
emot detta påstående och det är de begränsade resurser som länderna har. Det 
är inte säkert att länderna har potential att öka produktionen och således 
exportera en ökad kvantitet trots att det råder förmånligare villkor. Avtalet 
kan emellertid innebära en utjämning av förhållandet mellan de MUL-länder 
som ingår i ACP-gruppen och de som står utanför. Det betyder åtminstone 
lika förutsättningar för hela MUL-gruppen och det skapar möjligheter för 
samtliga MUL- länder att exportera till EU under fördelaktigare villkor.  
 
Gemensamt för de förhållanden som studerats i kapitel fem är att alla länder 
haft importkostnader som överstigit exportintäkterna. En förklaring kan 
eventuellt vara det påstående som Rodiger Dornbusch framfört i debatten, att 
en liberalisering av handeln kan leda till ojämnvikt i bytesbalansen då det 
innebär ökade möjligheter för ett land att importera men att exporten förblir 
densamma.  
 
Ytterligare en orsak till underskottet i handelsbalansen utgörs av att flertalet 
MUL-länderna i högsta grad är importberoende eftersom de inte har 
möjlighet att framställa alla produkter som efterfrågas. De är även känsliga 
för pris-förändringar på exporten vilket kan innebära försämrade möjligheter 
att bekosta den kvantitet som importeras. En stor del av exporten utgörs av 
jordbruksprodukter, och bland dessa återfinns flertal varor som har en låg 
priselasticitet. Det får till följd att om priser på exporterade varor sjunker 
förblir efterfrågan i stort sett densamma. Det leder till att exportintäkterna 
minskar men behovet av de varor som måste importeras förblir detsamma, det 
finns således inte kapital för att täcka importkostnaderna. Följden blir en 
obalans i handelsbalansen vilken i sin tur inverkar på bytesbalansen.  
 
Prisförändringar på export- och importrelaterade produkter är även avgörande 
för den utveckling som har skett av bytesförhållandet för MUL-länderna 
under den studerade tidsperioden. I början av 1990-talet skedde det en 
prisnedgång för ett flertal exportrelaterade varor för MUL-länderna vilket 
innebar en nedgång i bytesförhållandena för dem som grupp. Under mitten av 
1990-talet steg priserna återigen vilket innebar en förbättring av 
bytesförhållandet. Under de senaste två åren har det dock skett en försämring 
på grund av att råvarupriserna återigen har sjunkit för flertalet varor.  
 
Ovanstående resonemang grundas på MUL-länder som grupp, men om 
hänsyn tas till enskilda länder beror variationen dels på vilken 
exportspecialisering som länderna har valt, och dels på export och import 
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sammansättningen. Som exempel på detta kan nedgången i oljepriserna under 
år 1998 nämnas, det drabbade de MUL-länder som exporterar olja, däribland 
Angola, men hade en gynnande effekt på de länder i MUL-gruppen som 
importerar olja. Oljepriset steg igen under år 1999 vilket förändrade 
situationen i omvänd riktning. Det finns ytterligare faktorer som kan ha en 
inverkan på ett lands bytesförhållande, däribland inhemska oroligheter 
alternativt krig. Som exempel på detta kan två länder i medlemsgruppen; 
Rwanda och Central Afrikanska Republiken nämnas. I dessa båda länder har 
det rådigt krig under 1990-talet, vilket har således påverkat bytesförhållandet 
och även influerat den totala gruppens resultat. 
 
Om MUL- länders produktionsmönster studeras, och jämförs med 
produktionen från i-länder, är det möjligt att urskilja att sammansättningen av 
de varor som framställs i flertalet fall kan liknas med den slutsats som de 
klassiska handelsteorierna presenterar. De utnyttjar de resurser som de har 
god tillgång till, i teorin benämnt komparativa fördelar, för att framställa 
varor. Vanligt är att i-länder har ett relativt stort utbud av kvalificerad 
arbetskraft och realkapital, och i enlighet med teorin är produktionen mer 
kapitalintensiv för dessa länder. Hos flertalet MUL-länder utgörs 
arbetsutbudet av mindre kvalificerad arbetskraft och tillgången på realkapital 
är vanligtvis mindre än för i-länder. Det innebär att de varor som produceras i 
dessa länder är mer arbetsintensiva produkter som exempelvis råvaror. Det är 
således även möjligt att se ett samband mellan länders 
produktionssammansättning och de klassiska handelsteorierna.  
 
Utifrån diskussionen i detta avsnitt och det presenterade materialet i kapitel 
fem är det möjligt att urskilja att det, i enlighet med de klassiska handels-
teorierna, har skett en ökning av exporten från MUL-länderna som en följd av 
att handeln har liberaliserats. Det har även skett en tillväxtökning bland de 
studerade länderna. Det innebär att det kan konstateras att teorin 
sammanfaller med praktiken. Det är däremot svårt att dra slutsatser kring 
huruvida de resultat som respektive grupp och land har erhållit är en effekt av 
ett medlemskap i WTO och således en ökad frihandel med övriga 
medlemmar, eller om det är en effekt av att det har skett en allmän 
liberalisering av landets ekonomi till följd av att landet genomfört 
strukturanpassningsprogram eller andra liberaliserande åtgärder. Av det 
totala antalet MUL-länder har 33 stycken länder genomgått 
strukturanpassningsprogram och det kan vara effekter från dessa som 
påverkat det totala utfallet 
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6.3 Kan MUL-länder handelsmässigt gynnas av en friare 
handel? 
 
Det har, utifrån det empiriska materialet i kapitel fem, varit möjligt att 
konstatera att det finns ett antal länder bland den totala gruppen MUL-länder 
som visat värden som skiljer sig från de övriga länderna. En orsak till det är 
de olikheter som råder mellan bland annat de inhemska förhållandena för 
respektive MUL-land. De omständigheter som existerar inom ett land samt i 
vilket utvecklingsskede landet befinner sig i påverkar bland annat dess 
produktionsmöjligheter och konkurrenskraft, och således möjligheten att 
aktivt medverka i handelssamarbetet.  
 
För att möjliggöra och underlätta MUL- länders deltagande i handels-
samarbetet är det nödvändigt att länderna får assistans i skapa en stabil 
inhemsk situation. Det är även viktigt att skapa ett fungerande institutionellt 
ramverk för att hantera den administration och de regler som ett medlemskap 
i WTO medför. Det är nödvändigt att bygga upp en fungerande infrastruktur 
och försöka diversifiera produktionen dels för att minska exportberoendet av 
vissa varor och dels för att kunna möta en eventuellt ökad efterfrågan.  
 
Det är inte säkert att en ökad liberalisering av handeln, till följd av 
exempelvis WTO, kommer att innebära en exportökning i framtiden för 
MUL-länderna. En förklaring till det är återigen de begränsade resurser som 
länderna innehar samt att exporten är beroende av ett fåtal produkter. Det får 
som följd att de är känsliga för både extern och intern påverkan. WTO har 
dock ett stort inflytande och det kan därför vara nödvändigt för MUL-länder 
att deltaga och försöka påverka, annars riskerar de att stå utanför resten av 
världshandeln. WTO: s inflytande kan komma att öka i framtiden vilket kan 
få som konsekvens att de länder som ingår i organisationen enbart kommer 
att handla med varandra. Det kan då påverka de MUL-länder som inte är 
medlemmar i en negativ riktning. Ett annat tänkbart scenario är att ett 
medlemskap i WTO i framtiden kan komma att inverka på ytterligare faktorer 
än handel och om det blir så är av betydelse att MUL-länder inkluderas.  
 
Det har varit svårt att fastställa om den utveckling som har skett bland MUL- 
länder är ett resultat av ett medlemskap i WTO eller av ett struktur-
anpassningsprogram, men trots detta anser jag att MUL-länder måste verka 
aktivt för att stärka sin roll inom WTO. Om MUL-länder, med hjälp från 
övriga WTO medlemmar, får en möjlighet att uppfylla de tidigare nämnda 
kriterierna så anser jag att dessa länder har en möjlighet att på sikt 
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handelsmässigt kunna gynnas av en friare handel. Det är viktigt, utifrån att 
det är svårt att fastställa WTO: s betydelse i framtiden, att de inte står utanför 
den utveckling som sker av världshandeln utan att de inkluderas och får en 
möjlighet att ta del av eventuella fördelar från samarbetet.  
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7. SLUTSATSER 
 
I detta avslutande kapitel presenteras kortfattat de slutsatser som uppsatsen 
har resulterat i. 
 
Sammanställningen av debatten kring frihandel och MUL-länder visade att 
främst är möjligt att särskilja två åsiktsgrupper, dels de som är för en ”direkt” 
frihandel och dels de som talar för en stegvis väg mot frihandel. De har varit 
möjligt att se en koppling mellan de argument som framförts av de personer 
som verkar för en ”direkt” frihandel och de klassiska handelsteorierna. Det 
påtagligaste sambandet var mellan WTO: s argument och teorin, vilket är 
naturligt då organisationen bygger på frihandelsdoktrinen. 
 
Det empiriska materialet kring MUL-länder och handel resulterade i att det 
var möjligt att, utifrån den export- och tillväxtökning som skett under 1990-
talet, konstatera att den klassiska handelsteorin sammanfaller med praktiken. 
Det är däremot inte möjligt att fastställa om detta har skett som en följd av ett 
medlemskap i WTO, och således en friare handel, eller om det är en effekt av 
exempelvis ett strukturanpassningsprogram. 
 
Jag har avslutningsvis konstaterat att det på sikt är möjligt för MUL-länder 
att handelsmässigt gynnas av en friare handel. Det är dock nödvändigt att 
dessa länder bland annat får assistans i att skapa en inhemsk stabilitet för att 
möta de krav som en ökad frihandel innebär. Då det är svårt att fastställa 
WTO: s betydelse i framtiden är det av stor vikt att MUL- länder inte står 
utanför den alltmer omfattande världshandeln utan att det får en möjlighet att 
aktivt verka inom organisationen. 
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Bilaga 1 
 
Förhandlingsrundor som har skett under GATT: s verksamhetsperiod 
 
 

• 1947 Genève  Tullsänkningar. 23 deltagarländer. 
 

• 1949 Annecy  Tullsänkningar. 13 deltagarländer. 
 

• 1951 Torquey  Tullsänkningar. 38 deltagarländer. 
 

• 1956 Genève  Tullsänkningar. 26 deltagarländer. 
 

• 1960-61 i Genève Tullsänkningar. 26 deltagarländer. 
        ”Dillon-rundan” 
 

• 1964-67 Genève  Tullsänkningar, avtal om anti- 
         ”Kennedy-rundan”                 dumping etc.  
            62 deltagarländer. 
 

• 1973-79  Tullsänkningar, revidering av anti- 
      ”Tokyo-rundan”            dumping och offentlig upphandlings- 
                             avtal, subventioner, tullvärde, 

tekniska handelshinder, etc.               
                                                    102 deltagarländer. 
 

• 1986-93           Tullsänkningar, revidering och  
       ”Uruguay-rundan”            utbyggnad av avtalen från Tokyo- 
                                   rundan, nytt regelverk för handel 
                                            med tjänster och immaterialrätt,         
                                            beslut om att bilda WTO fattas etc. 
                                               123 deltagarländer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Kleen, P. 
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Bilaga 2 
 
Förteckning över antal medlemsländer i WTO den 30 november 2000. 
 
Albania     Dominican Republic 
Angola    Ecuador 
Antigua and Barbuda   Egypt 
Argentina    El Salvador 
Australia    Estonia 
Austria    European Communities 
Bahrain    Fiji 
Bangladesh   Finland 
Barbados    France 
Belgium    Gabon 
Belize    The Gambia 
Benin    Georgia 
Bolivia    Germany 
Botswana    Ghana 
Brazil    Greece 
Brunei Darussalam   Grenada 
Bulgaria    Guatemala 
Burkina Faso   Guinea Bissau 
Burundi    Guinea 
Cameroon    Guyana 
Canada    Haiti 
Central African Republic  Honduras 
Chad    Hong Kong, China 
Chile    Hungary 
Colombia    Iceland 
Congo    India 
Costa Rica    Indonesia 
Cõte d’Ivoire   Ireland 
Croatia    Israel 
Cuba    Italy 
Cyprus    Jamaica 
Czech Republic   Jordan 
Democratic Republic of the Congo Japan 
Denmark    Kenya 
Djibouti    Korea, Republic of  
Dominica    Kuwait 
The Kyrgyz Republic   Solomon Islands 
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Latvia    South Africa  
Lesotho    Spain 
Liechtenstein   Sri Lanka 
Luxembourg   Suriname 
Macau, China                    Swaziland 
Madagascar   Sweden 
Malawi    Switzerland 
Malaysia    Tanzania 
Maldives    Thailand 
Mauritius    Togo 
Mexico    Trinidad and Tobago 
Mongolia    Tunisia 
Morocco    Turkey 
Mozambique   Uganda 
Myanmar    United Arab Emirates 
Namibia    United Kingdom 
Netherlands   United States 
New Zeeland   Uruguay 
Nicaragua    Venezuela 
Niger    Zambia 
Nigeria    Zimbabwe 
Norway 
Oman, Sultanate of 
Pakistan 
Panama 
Papua New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Qatar 
Romania 
Rwanda 
Saint Kitts and Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent & the Grenadines 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapore 
Slovak Republic 
Slovenia                                                         
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Bilaga 3 
 
Sammanställning av de 48 länder som av FN klassas som MUL-länder.  
 
Afrika ( 33 )   Asien ( 9 ) 
Angola*         Afghanistan                                                        
Benin*     Bangladesh* 
Burkina Faso*   Bhutan 
Burundi*     Cambodia 
Cape Verde                                                 Lao. Pep. Dem. Republic 
Central African Republic*             Myanmar* 
Chad*                                               Nepal 
Comoros                                          Yemen 
Dem. Republic of the Congo*             Maldives* 
Djibouti*                                                                       
Equatorial Guinea                             
Eritrea                                                
Ethiopia                                           Karibien ( 1 ) 
Gambia*                                                Haiti* 
Guinea*              
Guinea-Bissau*    
Lesotho*                                                            Indiska Oceanen ( 5 ) 
Liberia     Kiribati 
Madagascar*    Samoa 
Malawi*      Solomon Island* 
Mali*           Tuvalu 
Mauritania*                  Vanuatu 
Mozambique* 
Niger*  
Rwanda* 
Sao Tome and Principe 
Sierra Leone* 
Somalia 
Sudan 
Togo* 
Uganda*  
Zambia* 
United Republic of Tanzania*                                       * Medlem i WTO 
                                                                  
Källa: UN, Future Multilateral Trade Negotiations: handbook for trade negotiators from Least 
Developed Countries 
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Bilaga 4  
 
Gruppindelningar som ligger till grund för jämförelsen i kapitel 5. 
 
Medlemmar                                          Icke medlemmar 
 
Angola    Afghanistan 
Bangladesh   Bhutan  
Benin     Cambodia 
Burkina Faso   Cape Verde 
Burundi    Comoros 
Central Afrikanska Rep.  Equatorial Guinea 
Chad     Eritrea 
Congo    Etiopien 
Djibouti    Kiribati 
Gambia    Lao. Pep. Republic 
Guinea    Liberia 
Guinea Bissau   Nepal 
Haiti    Samoa 
Lesotho    Sao Tome e Principe 
Madagaskar   Somalia 
Malawi    Sudan 
Maldiverna   Tuvalu 
Mali    Vanutu  
Mauritania    Yemen 
Mozambique 
Myanamar 
Niger 
Rwanda 
Sierra Leone 
Solomon Islands 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zambia 
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REGIONAL INDELNING – Afrika, Asien och öar 
 
Medlemmar   Icke-medlemmar 
 
Afrika    Afrika 
Angola                                                             Cape Verde 
Benin    Equatorial Guinea 
Burkina Faso                                                    Eritrea 
Central Afrikanska Rep.  Etiopien 
Chad    Liberia 
Congo    Sao Tome e Principe 
Djibouti    Somalia 
Gambia    Sudan 
Guinea 
Guinea Bissau   Asien 
Lesotho    Afghanistan 
Madagaskar   Bhutan 
Malawi    Cambodia 
Mali    Lao. Pep. Republic 
Mauritania    Nepal 
Mozambique   Yemen 
Niger 
Rwanda    Öar 
Sierra Leone   Kiribati 
Tanzania    Samoa 
Togo    Tuvalu 
Uganda    Vanutu 
Zambia 
 
Asien 
Bangladesh 
Myanmar 
Maldiverna 
 
Öar 
Solomon Islands 
Haiti  
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REGIONAL INDELNING -AFRIKA  
 
Medlemmar   Icke-medlemmar  
 
Västafrika    Västafrika   
Benin    Cape Verde 
Burkina Faso   Equatorial Guinea 
Chad    Liberia 
Congo    Sao Tome e Principe 
Guinea 
Guinea Bissau 
Mali 
Mauritania 
Niger 
Sierra Leone  
Togo 
 
Övriga Afrika   Övriga Afrika 
Angola    Comoros 
Burundi    Etiopien 
Central Afrikanska Rep.  Somalia 
Djibouti    Sudan 
Gambia 
Lesotho 
Madagaskar 
Malawi 
Mozambique 
Rwanda 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 
 
 
 


