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1.

WTO

Nästan alla större handelsnationer i världen är
medlemmar i världshandelsorganisationen WTO.
Rysslands förhandlingar om medlemskap i WTO
pågår. De 159 medlemmarna i WTO har slutit avtal
om regler för varuhandel, tjänstehandel och immaterialrätt till exempel upphovsrätt, patent och
varumärken). Världshandelsorganisationens uppgift
är att se till att dessa avtal följs och att det skapas
stabila spelregler för världshandeln.

1.1 Bakgrund – från GATT till
WTO
Det internationella samarbetet efter andra världskriget gav upphov till en rad mellanstatliga institutioner. En av de tänkta byggstenarna var en internationell handelsorganisation (ITO), som förutom
handelspolitiska regler för varor och tjänster även
innehöll avsnitt om sysselsättning, konkurrensfrågor och investeringar. Parallellt med ITO-diskussionerna fördes 1946-47 förhandlingar i Genève om
tullsänkningar mellan ett antal länder. De enades
om att befästa förhandlingsresultatet genom att
anta ett allmänt avtal om tullar och tullsatser (GATT
– General Agreement on Tariffs and Trade) som
undertecknades den 30 oktober 1947 och trädde i
kraft den 1 januari 1948. ITO undertecknades i
Havanna 1948 men blev aldrig verklighet eftersom
den inte godkändes av den amerikanska kongressen.

1.2 Varför WTO?
I Uruguayrundan kom medlemmarna överens om
regler för tjänstehandel och immaterialrätt. För
första gången lyckades också parterna enas om ett
gemensamt handelsregelverk för jordbruket.
Betecknande för Uruguayrundan och WTO-avtalet
är att samtliga länder förband sig att tillämpa hela
överenskommelsen (med några undantag).
Det var just för att Uruguayrundan ledde till så
många betydande resultat på en mängd områden
som beslutet att skapa en världshandelsorganisation fattades. Det behövdes en effektiv organisation
för att hålla samman de olika delarna och se till att
avtalen verkligen följs.

1.3 WTO:s mål

Faktaruta

I ingressen till WTO-avtalet bekänner sig medlemmarna till följande mål för WTO-samarbetet:

WTO (World Trade Organization)

• Full sysselsättning

Grundad:
Säte:
Antal medlemmar:
Generaldirektör:
Budget:
Antal anställda:
Webbadress:
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Kvar blev GATT. Successivt etablerades GATT
som forum för multilaterala handelsförhandlingar.
Från och med 1950-talet skedde detta i form av så
kallade rundor. Den sjätte förhandlingsrundan,
Uruguayrundan (1986-1994), resulterade i beslutet
om att bilda en världshandelsorganisation, WTO.
Vid ett ministermöte i Marrakech, Marocko, i april
1994 godkändes formellt bildandet av WTO och
övriga resultat från den så kallade Uruguayrundan.
Avtalen trädde i kraft den 1 januari 1995.

• Högre levnadsstandard
1 januari 1995
Genève
159
Roberto Azevêdo
cirka 1300 miljoner kronor
640
www.wto.org

• Ökad handel och produktion av varor och tjänster
Dessa mål ska uppnås genom att på bästa sätt
utnyttja världens resurser enligt målet om en hållbar
utveckling. Den övergripande filosofin är att en friare världshandel är bra för välstånd och ekonomisk
utveckling. En bärande tanke bakom WTO-samarbetet är också att tydliga spelregler skapar förutsägbarhet vilket är särskilt viktigt för mindre länder.

WTOs tre pelare

WTO
GATT

GATS

Exempel på avtal under GATT:
- Antidumpning
- Importlicenser
- Informationsteknik
- Jordbruk
- Kontroll för skeppning
- Offentlig upphandling
- Sanitära och fytosanitära
frågor (SPS)
- Subventioner och
Utjämningsåtgärder
- Tekniska handelshinder (TBT)
- Textil och konfektion
- Handelsrelaterade
investeringsåtgärder (TRIMs)
- Tullvärdeberäkning
- Ursprungsregler

- Bastelekommunikationsavtalet
- Avtalet om finansiella tjänster

Varuhandel

Tjänstehandel

TRIPS

Immaterialrätt

1.4 WTO:s uppgifter

1.5 WTO-avtalen

WTO startade sin verksamhet 1995. Uppgiften är att
administrera och främja tillämpningen av WTOavtalen. Organisationen ska också utgöra forum för
framtida handelsförhandlingar. De flesta WTO-avtalen
syftar till att liberalisera handeln och att avskaffa diskriminering. Det finns dock även regler som ger medlemmarna rätt att i vissa situationer skydda sig mot
import. WTO-avtalet som gäller antidumpning ger till
exempel medlemmarna möjlighet att skydda sig mot
utländska företag som dumpar priserna.

WTO består av en rad olika avtal. Flertalet är
bindande för alla WTO:s 159 medlemmar. Dessa
avtal är fördelade på tre pelare. Den största pelaren
gäller varuhandeln. Den andra pelaren gäller tjänster och den tredje immaterialrätt.
Några avtal har bara ett antal medlemmar skrivit
på. Till Informationsteknikavtalet (ITA) har till
exempel 73 länder anslutit sig. Övriga avtal där bara
vissa länder anslutit sig gäller handel med civila
flygplan, offentlig upphandling samt vissa under-
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WTOs medlemmar

Medlemmar (159)
avtal på tjänsteområdet (telekommunikationer,
finansiella tjänster och tillfällig personrörlighet).

1.6 Hur styrs WTO?
Världshandelsorganisationen styrs av medlemmarna. Varje land har en röst. De flesta besluten
fattas enligt konsensusprincipen, det vill säga i
samförstånd. Dock kan det förekomma formella
omröstningar.

Ministerkonferens
Minst vartannat år ska det hållas en Ministerkonferens där WTO:s medlemmars handelsministrar
möts. Ministerkonferensen är det övergripande
beslutsorganet och kan ta upp och fatta beslut i alla
frågor som berörs i något av WTO-avtalen. Ministerkonferensen kan också vidta nödvändiga
åtgärder för att driva WTO-arbetet vidare. Det är
Ministerkonferensen som kan besluta om att inleda
globala handelsförhandlingar. Hitintills har WTO
hållit sju Ministerkonferenser: Singapore (1996),
Genève (1998), Seattle (1999), Doha (2001), Cancún
(2003), Hongkong (2005) och Genève (2009). Vid
konferensen i Doha antogs ett omfattande arbetsprogram. Det innefattade starten på en ny förhand-
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Ansökande länder (24)
lingsrunda, Utvecklingsdagordningen (Doha
Development Agenda) ofta kallad Doharundan.
Mer information om deklarationstexten och
förhandlingsproceduren återfinns på WTO:s webbplats www.wto.org.

Allmänna rådet
Det högsta beslutande organet mellan ministerkonferenser är Allmänna rådet.
Där möts samtliga WTO-medlemmar normalt
varannan månad. Det är WTO:s högsta beslutande
organ för det dagliga arbetet. I det Allmänna rådet
företräds länderna av sina ambassadörer eller motsvarande. Varje land har en röst, men i regel fattas
besluten i samförstånd. Rådet agerar på Ministerkonferensens uppdrag och rapporterar direkt till den.

Tre råd
Under Allmänna rådet finns tre råd som rapporterar direkt till Allmänna rådet. De är:
• Rådet för varuhandel
• Rådet för tjänstehandel
• Rådet för handelsrelaterade frågor om
immateriella rättigheter
I samtliga råd finns alla medlemmar representerade.

Kommittéer

WTO:s sekretariat

Under de tre råden finns kommittéer och arbetsgrupper för de olika delavtalen i WTO. Vid sidan av
dessa finns kommittéer och arbetsgrupper som diskuterar frågor där det inte finns några WTO-avtal
än. Det gäller till exempel handel och teknologiöverföring där medlemsländerna bedriver analysarbete.

Världshandelsorganisationens sekretariat i Genève
administrerar alla möten och ger tekniskt stöd till
arbetet i WTO. Det innebär bland annat att sekretariatet anordnar utbildning för medlemmarnas
representanter. Sekretariatet gör också analyser av
världshandeln och ger viss juridisk hjälp i tvister, En
jämförelse med vissa andra organisationer visar att
WTO:s sekretariat har relativt begränsade resurser.

Den informella beslutsprocessen
Trots att WTO formellt ger alla medlemmar samma
rättigheter är det fortfarande de stora länderna,
som i kraft av ekonomisk tyngd och administrativa
resurser, har mest inflytande. Under 2000-talet har
det blivit vanligare att likasinnade länder bildar allianser för att få större inflytande. Detta har bland
annat förbättrat många utvecklingsländers möjligheter att göra sig hörda.
Kritiker av beslutsprocessen i WTO hänvisar till
de informella möten där förhandlingar sker med
begränsat deltagande, framför allt från utvecklingsländerna. Detta har kallats ”grönrumsprocessen”.
Begreppet myntades av att dessa möten ursprungligen ägde rum i GATT:s generaldirektörs ”grönbeklädda” arbetsrum. Tanken bakom dessa möten är
att ordföranden i en förhandlingsgrupp för samman
länder som representerar extrempositioner för att
kunna hitta kompromisslösningar som hela medlemskretsen kan acceptera. Utvecklingsländer, särskilt de
större, deltar nu i högre grad i dessa möten.
Ett problem är att ett flertal utvecklingsländer
inte deltar vare sig i informella eller i formella möten
eftersom de saknar de resurser och den expertis som
krävs för att följa arbetet i olika kommittéer och
arbetsgrupper. Många länder saknar representation i
Genève där de flesta möten hålls. Ett ökat tekniskt
bistånd till dessa länder är ett sätt att underlätta för
dem att delta i WTO-arbetet fullt ut.

Faktaruta
Antal anställda inom några internationella
organisationer
FN: cirka 44 000
Världsbanken: cirka 9 000
IMF: cirka 2670
WTO: cirka 640

1.7 Utvecklingsländernas ställning
Mer än tre av fyra medlemmar i WTO är utvecklingsländer. De och övriga små länder gynnas av att
det finns regler för världshandeln. Enligt mest-gynnad-nationsprincipen som gäller inom WTO måste
ett land som ger handelsförmåner till ett annat land
ge alla medlemmar i WTO samma förmåner.
För många utvecklingsländer har resultatet från
Uruguayrundan inneburit många nya åtaganden.
De minst utvecklade länderna har inte lika många
åtaganden och har i vissa fall fortfarande övergångstider innan de behöver tillämpa alla regler.
Ministerdeklarationen från mötet i Doha har ett
starkt utvecklingsfokus. Behovet av att ta hänsyn
till utvecklingsländernas situation understryks i
nästan alla paragrafer i deklarationen. Många utvecklingsländer kan dock inte utnyttja de möjligheter som WTO-medlemskapet erbjuder.
Stor vikt har därför lagts vid handelsrelaterat
tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad genom
initiativet Aid for Trade för att stärka dessa möjligheter.

1.8 Extern insyn i WTO?
Enligt WTO-avtalet ska Allmänna rådet inleda
”samråd och samarbete med icke-statliga organisationer med intresse i frågor som har anknytning till
WTO:s ansvarsområde”. Intresseorganisationer har
getts möjlighet att närvara vid ministerkonferenser
och att delta i handelspolitiska symposier. Där kan
de framföra synpunkter muntligen och i skriftlig
form. Organisationerna ska också regelbundet få
kort information från generaldirektören, en information som även finns på WTO:s webbplats.
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2. Tvistlösning i WTO
När handelstvister uppstår, och inte kan lösas genom samråd mellan parterna, har en medlem rätt
att begära att en så kallad panel upprättas. Panelen
ska avgöra om motparten har brutit mot avtalen i
WTO. Parterna i en tvist har även möjlighet att överklaga ett panelbeslut till WTO:s överprövningsorgan.
Om en panel slår fast att ett land har brutit mot
ett avtal i WTO kan den förlorande parten

länderna har blivit mer aktiva på senare år. Ett
större utvecklingsland som Brasilien har fört tvister
mot USA (bomullstvisten) respektive EU (sockertvisten) och vunnit.
Majoriteten av tvisterna har WTO-medlemmarna löst i samrådsfasen. Drygt en tredjedel av
tvisterna har gått vidare från samrådsstadiet till en
panel. Från panelerna har sedan omkring hundra
gått vidare till överprövning.

• efterleva panelens rekommendationer; eller
• inleda förhandlingar om kompensation
(tullsänkningar).
WTO har inte någon befogenhet att utdöma skadestånd om ett land bryter mot något av avtalen.
Mellan 1995 och 2010 inleddes över 400 tvister i
WTO:s tvistlösningsorgan, Dispute Settlement
Body. USA och EU har varit mest aktiva när det
gäller att driva tvister och är även de parter som
oftast varit föremål för undersökning. Utvecklings-
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När blir det ”handelskrig” i WTO?
Om ett land som förlorar en tvist varken efterlever
ett utslag eller erbjuder kompensation har motparten rätt att införa motåtgärder. Detta är dock
mycket ovanligt. I tvistlösningsärendena mellan
1995 och 2010 har tillåtelse getts av tvistlösningsorganet att införa motåtgärder i elva olika tvister.
Motåtgärder i form av strafftullar har emellertid
enbart införts i fyra fall.

3. Varuhandel (GATT)
Efter andra världskriget drog segrarmakterna slutsatsen att de måste undvika en återupprepning av
den onda cirkel av protektionism som ansågs ha
fördjupat den ekonomiska depressionen under
1930-talet. Genom GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) skapades 1947 den institutionella
ramen för förhandlingar om sänkningar av tullar
och andra handelshinder i världen.
Genom de förhandlingar som genomförts sedan
GATT:s tillkomst har genomsnittstullen för industrivarorna i industriländerna sänkts från cirka 40 till
cirka 4 procent.

3.1 Vad innehåller GATT?
GATT och tolv kompletterande avtal utgör tillsammans det multilaterala regelverket för den internationella varuhandeln. GATT innehåller ett antal
huvudregler och några undantag:

Öppenhet
Regler och lagstiftning som påverkar handeln ska
vara öppna, tydliga och förutsägbara.

Reglerna om icke-diskriminering
Grundläggande i GATT är principerna om mestgynnad-nation och nationell behandling.
- Mest-gynnad-nationsbehandling (MGN)
Handelsförmåner till ett land måste ”omedelbart
och ovillkorligt” utsträckas till övriga länder i WTO.
Att det heter mest-gynnad-nationsbehandling
beror på att varje WTO-medlem har rätt till samma
förmåner som det mest gynnade landet bland
övriga WTO-länders handelspartners.
- Nationell behandling
När en vara väl har passerat nationsgränsen ska
samma skatter och regler gälla för utländska varor
som för inhemska. Syftet är att medlemmarna inte
ska kunna höja importskyddet i smyg.

Tullförhandlingar
Tullförhandlingar gäller de tullnivåer som länderna
åtar sig att maximalt ta ut mot andra WTO-med-

lemmar, de så kallade tullbindningarna. Länderna
kan alltså tillämpa lägre tullar jämfört med de åtaganden de gjort men däremot inte högre. Tullbindningar leder till ökad förutsägbarhet för handeln
när det gäller de tullnivåer man kan förvänta sig.
Bryter något eller några länder sina tullbindningar
kan länder som drabbas begära kompensation.

Faktaruta
Varusektorer där tullfrihet överenskommits
i Uruguayrundan
- läkemedel, byggmaskiner, jordbruksmaskiner,
medicinsk utrustning, leksaker, stål, papper
och möbler
- öl och ”brun sprit”.
- kemiområdet: deltagande länders tullar
harmoniseras på tre olika nivåer i ett särskilt
avtal (CHTA): tullfrihet, 5,5 eller 6,5 procent.
Efter Uruguayrundan har överenskommelser
om tullfrihet träffats för IT-produkter, till exempel
datorer, halvledarkomponenter och mobiltelefoner.
I oktober 2013 hade 78 medlemsländer anslutit sig
till Informationsteknikavtalet (ITA) som omfattar
ca 97 procent av handeln med IT-produkter.
När ITA förhandlats klart inleddes arbetet med
översynen av avtalet, där tanken var att utöka
avtalets varuomfattning. Någon ny överenskommelse har dock hittills inte träffats.

Förbud mot kvantitativa restriktioner (kvoter)
Tullar anses vara en bättre form av importskydd än
kvoter eftersom företagen i förväg vet hur mycket
de får importera och till vilket pris. Tullar ger inte
heller upphov till den dragkamp om licenser och
kvotvinster som är förknippade med kvoter. Förbudet mot kvantitativa restriktioner anses vara ett
viktigt instrument i kampen mot korruption. Det
kan noteras att textil- och konfektionsvaror under
mer än fyrtio år var undantagna från förbudet
genom olika avtal. Från år 2005 skulle restriktioner
för textil- och konfektionsvaror vara borta mellan
WTO-länder (se vidare under 3.2).
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Undantag
WTO:s medlemmar får göra undantag från vissa av
dessa åtaganden i GATT bl.a. för att:

3.3 Jordbruksavtalet

• skydda landets säkerhet

Förhandlingsresultatet i Uruguayrundan innebar att
jordbruket för första gången underkastades en reglering på global nivå. Detta var ett steg framåt eftersom den internationella handeln med jordbruksprodukter länge har präglats av stora störningar p.g.a.
att många länder har höga tullar och vissa utvecklade
länder har omfattande subventioner till sitt jordbruk.

• uppfylla förpliktelser enligt FN för att upprätthålla freden

Jordbruksavtalet innehåller åtaganden bl.a. på
följande tre områden:

• gynna handeln med utvecklingsländer inom
ramen för det allmänna preferenssystemet (GSP)

• ökat marknadstillträde (sänkta tullar)

• skydda människors, djurs eller växters liv eller
hälsa

• minskning av exportstödet

• åstadkomma ett närmare handelspolitiskt samarbete mellan länder som går utöver WTO inom
ramen för en tullunion eller ett frihandelsområde, t.ex. EU, EFTA eller NAFTA

3.2 Avtalet om textil och
konfektion
Avtalet om textil och konfektion, Agreement on
Textiles and Clothing, (ATC) innebar att alla
begränsningar för textil- och konfektionshandeln
mellan WTO-länderna avskaffades mellan år 1995
och 2005. I Kinas anslutningsavtal till WTO fanns
dock en skyddsklausul som gjorde att det var
möjligt att ha återinföra restriktioner mot Kina för
textil- och konfektionsvaror fram till år 2008. Detta
utnyttjades av bland andra USA, EU och Turkiet.

8

• minskning av interna stöd som stör handeln
Genom avtalet uppnåddes neddragningar med i
genomsnitt 36 procent för tullar och exportstöd, samt
med 20 procent för de handelsstörande interna stöden.
Avtalet innehåller dessutom regler om minsta marknadstillträde inom ramen för s.k. tullkvoter samt regler
om särskilda skyddsåtgärder vid betydande volymökningar eller prissänkningar för importen. För att tillgodose utvecklingsländernas särskilda behov innehåller avtalet även regler om s.k. särskild och differentierad behandling som innebär att utvecklingsländerna
skulle genomföra lägre sänkningar av tullar, exportsubventioner och interna stöd samt att de minst
utvecklade länderna inte behövde göra några sänkningar alls. En särskild jordbrukskommitté inrättades
inom WTO för att övervaka efterlevnaden av avtalet.

Vissa OECD-länders stöd till jordbruket (PSE-tal)
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Jordbruksavtalets effekter
Avtalets effekter på de totala stödnivåerna till jordbruket har hittills varit måttliga. Diagrammet ovan
visar att förändringarna av OECD-ländernas stöd
till jordbruket i förhållande till produktionsvärdet
har varit relativt begränsade. Åtagandena i fråga om
tullar har hittills inte satt några djupare spår i form
av en liberalare handel med jordbruksprodukter.
Däremot har exportstödsbegränsningarna bidragit
till att tvinga fram en omläggning av de tidigare
vanliga produktionskopplade prisstöden i riktning
mot mindre handelsstörande stödformer. I EU har
detta lett till sänkta interventionspriser och exportbidrag. Dessa sänkningar har dock till största delen
uppvägts av höjda direktutbetalningar i form av
frikopplade gårdsstöd, miljöstöd etc. Det största
värdet i tillkomsten av WTO:s jordbruksavtal ligger
sannolikt i att även jordbrukssektorn nu omfattas
av ett handelsregelverk på multilateral nivå, samt
att ett forum har inrättats för utbyte av information
om och övervakning av dessa regler. Jordbruksavtalets regler har kritiserats för att vara obalans-

erade till utvecklingsländernas nackdel. Ett av argumenten för detta är att utvecklade länder har
bibehållit omfattande möjligheter att använda
handelsstörande jordbruksstöd medan utvecklingsländernas möjligheter att göra detta är mer
begränsade.

Jordbruksförhandlingarna i WTO
Nya förhandlingar om jordbruk och tjänster inleddes under våren 2000. Vid ministerkonferensen i
Doha i november 2001 beslutades att målen för jordbruksförhandlingarna skulle omfatta betydande
nedskärningar av tullar och handelsstörande interna
stöd samt nedskärning och utfasning av alla former
av exportstöd.
Vid ministerkonferensen i Hongkong i december
2005 konkretiserades målen för förhandlingarna
ytterligare. Bl.a. fastslogs att höga tullar ska sänkas
mer än låga tullar samt att i-länder med höga handelsstörande stöd ska sänka sina stöd mer än länder
med låga stöd. Vidare beslutades att utvecklingsländerna ska få tillgång till en särskild skydds-
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mekanism för att skydda sina marknader från kraftiga importökningar. Det viktigaste enskilda inslaget
i uppgörelsen är dock beslutet att alla former av
exportstöd ska upphöra successivt fram till år 2013.
Det nya avtal för jordbruksprodukter som håller
på att förhandlas fram i Doharundan blir alltmer
komplicerat med specifika undantag för grupper av
länder samt för olika kategorier av produkter. Trots
många års förhandlingar återstår fortfarande flera
frågor att komma överens om i jordbruksförhandlingarna. Ett exempel på en utestående fråga är hur den
särskilda skyddsmekanismen för utvecklingsländer
ska utformas. Eftersom förhandlingarna har dragit ut
på tiden har WTO:s tvistslösningssystem kommit att
utnyttjas i ökad omfattning inom jordbrukssektorn.

3.4 Avtalet om sanitära och
fytosanitära åtgärder (SPS-avtalet)
Många åtgärder som införs i syfte att skydda människor, djur och växter mot till exempel olika föroreningar i livsmedel eller djurfoder samt mot spridning
av djur- och växtsjukdomar, påverkar också den
internationella handeln. Olika skyddsåtgärder på
jordbruks- och livsmedelsområdena leder därför
ofta till internationella handelskonflikter.
I Uruguayrundan kom WTO:s medlemmar överens
om ett avtal med regler för hälsorelaterade åtgärder i
handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter –
SPS-avtalet. Syftet med avtalet är att hindra att medlemmarna inför skyddsåtgärder i protektionistiskt
syfte. Reglerna kan också bidra till att underlätta handeln genom att medlemmarna uppmuntras att
använda lika skyddsåtgärder samt att de informerar
varandra om planerade förändringar i sina åtgärder.

Vad innehåller SPS-avtalet?
SPS-avtalet innehåller en beskrivning av de rättigheter och skyldigheter medlemmarna har när
åtgärder vidtas för att skydda människors, djurs
och växters liv eller hälsa.
• Medlemmarna har rätt att själva avgöra vilken
skyddsnivå som är lämplig, t.ex. vid skydd av
människor hälsa mot giftiga ämnen i livsmedel.
• De nationella skyddsåtgärderna ska i första hand
grundas på standarder som tagits fram av inter-
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nationella standardiseringsorgan, t.ex. Codex
Alimentarius på livsmedelsområdet.
• Striktare åtgärder än de som finns i internationella standarder får införas om medlemmen
eftersträvar en högre skyddsnivå för sina konsumenter eller djur- och växthälsan inom landet.
Åtgärden måste i så fall stödjas på vetenskapliga
underlag och en riskbedömning.
• Skyddsåtgärderna får inte vara mer handelshindrande än nödvändigt för att uppnå den
skyddsnivå som medlemmen har valt.
• När det vetenskapliga underlaget om en risk är
bristfälligt finns möjlighet att införa tillfälliga skyddsåtgärder. Men medlemmen måste i så fall aktivt
söka mer vetenskaplig information samt göra en
översyn av åtgärden inom en rimlig tidsperiod

Handelstvister på SPS-området
Sedan SPS-avtalet trädde i kraft 1995 har ett antal
tvister avgjorts i WTO:s tvistlösningssystem. EU har
varit part i två mycket uppmärksammade tvister på
SPS-området. Den ena handlade om EU:s förbud mot
import av kött från djur som behandlats med tillväxthormoner. Konflikten var länge olöst och USA och
Kanada tillämpade under flera år strafftullar mot vissa
produkter i EU:s jordbruksexport. Tvisten med USA
är sedan 2009 provisoriskt löst genom ett avtal mellan EU och USA som bl.a. ger USA bättre möjligheter
att exportera hormonfritt nötkött till EU-marknaden.
Den andra tvisten handlade om EU:s moratorium
(ett tillfälligt uppehåll i godkännandeproceduren) för
genetiskt modifierade organismer (GMO) samt vissa
enskilda EU-medlemsländers nationella skyddsåtgärder i form av förbud mot försäljning av GMO och
GMO-produkter. EU och dess medlemsländer förlorade även denna tvist.

3.5 Antidumpningsavtalet
Redan i GATT från 1947 tilläts länder, under vissa
förutsättningar, sätta upp skyddstullar, så kallade
antidumpningstullar, mot import av varor som
anses vara ”dumpade”. Med att en vara dumpas
menas att den på exportmarknaden säljs antingen
under det pris den säljs för på tillverkarens hemmamarknad, eller till ett pris som ligger under tillverkningskostnaden för varan.

Antal inledda antidumpningsundersökningar
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Källa: Cliff Stevenson ”Global Trade Protection Report 2009”.

Det första antidumpningsavtalet inom GATT
skrevs under 1967. Detta reviderades senast i
Uruguayrundan.

Vad innehåller Antidumpningsavtalet?
Antidumpningsavtalet innehåller detaljerade regler
om när antidumpningsåtgärder får införas, hur
dumpningsundersökningar ska genomföras och
hur stor antidumpningstullen får vara.
Tre huvudvillkor ska vara uppfyllda för att ett
land ska få införa en antidumpningsåtgärd:
• Den aktuella varan ska vara dumpad
• Industrin i importlandet som tillverkar den
aktuella varan ska ha lidit väsentlig skada
• Det ska finnas ett orsakssamband mellan
importen av den dumpade varan och skadan
för den inhemska industrin
Den antidumpningstull som tas ut får som högst
motsvara skillnaden mellan varans exportpris och
dess hemmamarknadspris eller tillverkningskostnad. Antidumpningsåtgärder är selektiva och kan
riktas mot enskilda länder och/eller företag.
Efter WTO:s tillkomst 1995 ökade stegvis antalet
inledda nya antidumpningsundersökningar fram
till åren kring millenniumskiftet. Främst stod då
utvecklingsländerna bakom ökningen. Därefter har
en minskning skett.
De mest aktiva användarna av antidumpning är
Indien, USA och EU. Även Argentina, Sydafrika och
Australien är stora användare. Kina är det land som
drabbas av absolut flest åtgärder, följt av Sydkorea,
USA och Taiwan.

I Doha fattades beslut om att omförhandla en
rad WTO-avtal, bland andra antidumpningsavtalet.
Syftet är att klargöra och förbättra efterlevnaden av
bestämmelserna på detta område.

3.6 Avtalet om handelsrelaterade
investeringsåtgärder (TRIMs)
TRIMs-avtalet (Trade Related Investment Measures) trädde i kraft i samband med WTO:s
grundande 1995. Avsikten med TRIMs-avtalet är att
förhindra villkor för utländska investerare som stör
internationell handel. Avtalet får ses som ett förtydligande av redan existerande regler i GATT vad
gäller nationell behandling och förbud mot kvantitativa restriktioner relaterade till investeringar. Det
innebär därmed endast en precisering av tidigare
överenskomna regler.

Vad innehåller TRIMs-avtalet?
Framför allt följande investeringsvillkor är förbjudna:
• krav på nationellt innehåll i produktionen
• krav på en viss relation mellan export och import
för berört företag
• begränsning av import i förhållande till företagets
export
Krav på teknologiöverföring är däremot inte förbjudna.
I ”julipaketet” som förhandlades fram 2004 beslutades att inga förhandlingar inom handel och
investeringar ska ske inom ramen för Dohaförhandlingarna (se 6.2).
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4. Tjänstehandel (GATS)
De senaste decennierna har handeln med tjänster
ökat snabbt. Tjänster är en viktig del av ländernas
ekonomier. . I Uruguayrundan slöts det första
avtalet som reglerar tjänstehandeln på global nivå
– GATS (General Agreement on Trade in Services).

Vad innehåller GATS?
GATS består av två huvuddelar:
• ett ramavtal med allmänna förpliktelser som
gäller alla medlemsstater
• särskilda bindningslistor med åtaganden om
bland annat marknadstillträde för utländska
tjänsteleverantörer.

Allmänna åtaganden
Bland de allmänna principerna i avtalet finns, precis som i GATT, mest-gynnad-nationsbehandling
(MGN). Principen innebär att en tjänsteleverantör
från ett WTO-land har rätt till samma behandling
som den utländska tjänsteleverantör som får den
mest förmånliga behandlingen. Medlemsstaterna
fick dock göra undantag från denna princip vid sin
anslutning till WTO.

Särskilda åtaganden
Varje medlemsstat har till avtalet bifogat en bindningslista för marknadstillträde och nationell
behandling. Marknadstillträde innebär att utländska tjänster eller tjänsteleverantörer får tillträde till
ett lands marknad. Nationell behandling innebär
att en utländsk tjänst eller tjänsteleverantör inte får
ges sämre behandling än motsvarande nationella
tjänst eller tjänsteleverantör.
I bindningslistorna har medlemsstaterna själva
preciserat inom vilka tjänstesektorer de medger
marknadstillträde respektive nationell behandling
för utländska leverantörer. I listorna anges också
eventuella restriktioner på och villkor för tillträdet.
En enskild medlemsstat får inte införa restriktivare
regler än vad som angetts i landets bindningslista.
Vissa länder har gjort få åtaganden medan andra
garanterat utländsk konkurrens i de flesta tjänstesektorer. Efter Ministerkonferensen i Doha fortsätter förhandlingarna om ökade möjligheter till
marknadstillträde. Deltagarna har inkommit med
önskemål om åtaganden från andra länder och
flera länder har bland annat på basis av dessa
önskemål kommit in med erbjudanden om egna
nya åtaganden. Dessa önskemål och erbjudanden
om åtaganden utgör nu basen för de pågående
förhandlingarna.

Plurilaterala tjänstehandelsavtal
Många av WTO:s medlemmar har även undertecknat avtalen om telekommunikationer och finansiella
tjänster. Dessa avtal garanterar långtgående liberaliseringar inom dessa sektorer. I telekommunikationsavtalet binder sig medlemsstaterna även för att följa
vissa principer som minskar möjligheterna för företag att utnyttja en dominerande ställning på marknaderna. Det finns även ett avtal inom tillfällig personrörlighet men detta är mindre långtgående.
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Kommer GATS att undergräva den
offentliga sektorn?
I den offentliga diskussionen förekommer det
argument som går ut på att liberaliseringen av
tjänstehandeln inom ramen för GATS-samarbetet
skulle undergräva den offentliga sektorn.
Det är i det sammanhanget viktigt att påpeka att
”offentligt tillhandahållande av tjänster”, det vill
säga stora delar av den offentliga sektorn, uttryckligen är undantaget från GATS. Privatisering är inte
ett mål i GATS.

Därmed skapas genom GATS-förhandlingarna
inget yttre tryck på medlemmarnas regeringar att
privatisera den offentliga sektorn. Beslut om vilka
sektorer i samhällsekonomin som bör konkurrensutsättas fattas istället genom den inhemska processen. Om ett land bedömer att en marknad överhuvudtaget ska konkurrensutsättas, kan däremot
internationella åtaganden inom GATS bidra till att
konkurrenstrycket upprätthålls inom den sektorn.

Faktaruta
Viktiga sektorer som täcks av GATS
• yrkesmässiga tjänster (jurist-, arkitekt-, redovisningstjänster)
• kommunikationstjänster (post-, kurir-, telekommunikations-,
audiovisuella tjänster)
• byggnadsrelaterade tjänster
• distributionstjänster
• utbildningstjänster
• miljötjänster
• finansiella tjänster (bank- och försäkringstjänster)
• hälsorelaterade och sociala tjänster
• turism
• fritidstjänster/kulturella tjänster
• transporttjänster
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5. Immaterialrätt (TRIPS)
TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights) är det första handelspolitiskt inriktade multilaterala regelverket på immaterialrättens
område.

Avtalets innehåll
I TRIPS-avtalet eftersträvas en internationell
harmonisering av nationella immaterialrättsliga
regler genom att lägga fast miniminormer på vissa
områden, bl.a. upphovsrätt, varumärken och patent. Samtidigt står det WTO:s medlemmar fritt att
införa ett mer långtgående skydd om de så önskar.
Andra grundläggande principer i avtalet är
principen om nationell behandling. Den innebär
att företag och medborgare i andra länder ska
behandlas lika som landets egna. Principen om
mest-gynnad-nationsbehandling gäller också
TRIPS-avtalet. I avtalet åtar sig även WTO:s medlemmar att införa nationella förfaranden som ska
garantera efterlevnaden av det immaterialrättsliga
skyddet.

Varför avtalet har blivit så kontroversiellt?
TRIPS-avtalet är det enda av WTO-avtalen som
föreskriver harmoniserade minimiregler för alla
medlemmar. Samma regler gäller för industriländer
och utvecklingsländer. Avtalet har därför kritiserats
för att inte ta tillräcklig hänsyn till utvecklingsländernas situation och intressen. Även om utvecklingsländerna hade längre övergångstider saknar
många av dem också de resurser som krävs för att
införa och efterleva en immaterialrättslig lagstiftning. I avtalet finns det inskrivet en skyldighet för
industriländerna att lämna utvecklingsländerna
tekniskt och ekonomiskt bistånd för att genomföra
och tillämpa avtalet. Utvecklingsländerna ska också
kunna få stöd till att bygga upp institutioner för
immaterialrättsliga frågor. Sedan 2002 rapporterar
industriländerna årligen hur de i praktiken genomför denna skyldighet.
Sverige lämnar årligen bidrag till WTO:s tekniska biståndsverksamhet för utvecklingsländerna.
Det är särskilt de minst utvecklade länderna bland
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WTO-medlemmarna som får stöd. Därutöver
genomför Sverige olika immaterialrättsliga träningsprogram för utvecklingsländer och de minst utvecklade länderna. Den internationella immaterialrättsorganisationen, WIPO, lämnar också tekniskt
bistånd till utvecklingsländerna.

5.1 Patent på liv
Enligt artikel 27.3.b i TRIPS-avtalet får ett medlemsland undanta djur och växter från patenterbarhet.
Immaterialrättsligt skydd ska dock ges för nya
underarter av växter och för mikroorganismer.
Denna bestämmelse har kritiserats för att möjliggöra ”patent på liv”. Det finns dock förhållandevis
stor frihet att välja den skyddsnivå för växtsorter
och mikroorganismer som man tycker passar bäst
för sitt land. I enlighet med avtalet inleddes efter
fyra år en översyn av artikel 27.3.b. Ministerkonferensen i Doha beslutade att översynen även ska
beakta förhållandet mellan konventionen om biologisk mångfald (CBD), skydd för traditionell kunskap och andra relevanta områden som
medlemsländerna lyfter fram.

5.2 Förhållandet mellan TRIPSavtalet och Konventionen om
biologisk mångfald (CBD)
Konventionen om biologisk mångfald, upprättad vid
FN:s miljökonferens i Rio 1992, och TRIPS-avtalet
reglerar områden som är åtskilda, men som kan
påverka varandra. Detta innebär dock inte att något
av de två avtalen har företräde framför det andra.
Konventionen om biologisk mångfald ska, förutom att stödja den biologiska mångfalden, stödja
en hållbar utveckling och skapa en rättvis fördelning av nyttan av de genetiska resurserna. TRIPSavtalets mål är att skapa skydd för immateriella
rättigheter och att minimera negativa effekter på
den internationella handeln till följd av olika

immaterialrättsliga skyddsnivåer. Enligt konventionen om biologisk mångfald har den enskilda staten
suverän rätt till de resurser som finns inom landets
territorium.
TRIPS-avtalet berör inte frågan om rätt till genresurser, men ger däremot rätt till patent för sådana
om patenterbarhetskriterierna är uppfyllda. Vissa
WTO-medlemmar menar att TRIPS-avtalet därigenom möjliggör så kallad biostöld (biopiracy) där
en person eller ett företag ansöker om och får ett
patent beviljat i ett land fastän den genetiska
resursen som använts (eller utgör föremål för patentet) tillhör ett annat lands suveräna rättigheter.
Detta riskerar att åsidosätta konventionen om biologisk mångfald eftersom TRIPS-avtalet inte har
några bestämmelser om informerat samtycke från
ägaren till de genetiska resurser som används i
uppfinningen eller om fördelning av nyttan. Andra
WTO-medlemmar menar att det inte finns något
juridiskt hinder för att tillämpa båda avtalen på
ett sätt som gör att de stödjer varandra. Frågan diskuteras inom ramen för översynen av artikel 27.3.b.

5.3 Tillgång till läkemedel
Syftet med läkemedelspatent är att skapa en balans
mellan tillgång till läkemedel för alla människor
oavsett inkomst och nödvändigheten av att forskare
och läkemedelsföretag får den ersättning som
behövs för utveckling av nya läkemedel.

Under den tid som patenten är i kraft kan det
medföra monopolpriser och därmed minskad
tillgång för fattiga människor.
Tillgång till läkemedel kan påverkas genom olika
bestämmelser i TRIPS-avtalet. Dels kan länder sätta
olika stränga kriterier för patent. Därutöver kan
patenträtten i enstaka fall inskränkas bland annat
genom TRIPS-avtalets bestämmelse om tvångslicenser (användning utan rättighetshavarens
samtycke).
HIV/Aids-krisen aktualiserade frågan om den
flexibilitet som krävs vid tolkningen av avtalet för
att underlätta tillgången till nya läkemedel i resurssvaga länder.
Ministerkonferensen i Doha antog en särskild
deklaration om TRIPS-avtalet och allmän hälsa.
I denna fastslås att TRIPS inte ska hindra medlemsländer från att vidta åtgärder för att skydda allmän
hälsa. I deklarationen betonas avtalets flexibilitet
som bland annat innebär att varje medlemsland har
rätt att själv bestämma skälen till utfärdande av en
tvångslicens samt vad som utgör en nationell nödsituation. Den identifierade också en brist i TRIPSavtalet, nämligen att tvångslicenser endast fick
utfärdas för produktion för den egna marknaden
men inte för export. Detta gjorde att länder utan
egen produktionskapacitet inte kunde använda
tvångslicenser. I augusti 2003 enades WTO-medlemmarna därför om ett tillägg till avtalet med en
lösning i denna fråga. Det är enda gången som ett
WTO-avtal ändrats sedan WTO bildades 1995.
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6. Handelsprocedurer

7. Handel och miljö

I takt med de sjunkande tullnivåerna under de
senaste decennierna har kostnaden för själva
hanteringen och efterlevnaden av procedurer inom
internationell handel vuxit till att bli en betydande
kostnad för både företag och stat.
I juli 2004 tog WTO:s medlemsländer beslutet
att inleda förhandlingar om handelsprocedurer
(”trade facilitation”) inom ramen för Doha-rundan.
Förhandlingarna syftar till att förbättra och
vidareutveckla redan existerande GATT-artiklar
om regler, procedurer och administrativa krav vid
import, export och transit till ett specifikt WTOavtal om förenklade handelsprocedurer. Utvecklingsländernas situation ska särskilt beaktas. De ska
erbjudas tekniskt och finansiellt stöd att genomföra
åtgärderna och de länder som har bristande kapacitet att implementera avtalet ska få särbehandling
bl.a. i form av övergångstider.
Förhandlingarna syftar till att minska transaktionskostnaden för att handla internationellt. Flera
studier visar att det är utvecklingsländerna som
kommer att göra de största vinsterna från att
genomföra de åtgärder som förhandlas. Situationen
i många av dessa länder karakteriseras idag av tungrodda informationskrav, förlegade och ineffektiva
kontroller och procedurer vid import, export och
transitering av varor.

Det finns inga WTO-avtal idag som direkt berör
miljöskydd. Däremot har WTO:s medlemmar rätt
att begränsa handeln om den utgör ett hot mot till
exempel uttömliga naturresurser eller människors,
djurs eller växters liv eller hälsa. Det finns inte heller något som hindrar att en nationell miljöpolitik
är mer ambitiös än omvärldens. Om en regering till
exempel vill höja skatter på miljöfarliga produkter
eller införa hårdare miljökrav på viss produktion i
det egna landet finns det ingenting som hindrar
detta. Men det är förbjudet för ett land att diskriminera mellan olika varor på grundval av hur en
produkt tillverkats. Som ett resultat av ministerkonferensen i Doha pågår förhandlingar om förhållandet mellan WTO:s regler och handelspolitiska
åtgärder i internationella miljöavtal (MEAs). En
annan punkt som förhandlas är hur sekretariaten
för sådana miljöavtal ska få regelbunden information från relevanta WTO-kommittéer samt kunna
erhålla observatörsstatus vid möten i dessa kommittéer.
Förhandlingar pågår också om minskning eller
borttagande av tullar och andra handelshinder för
miljövaror och miljötjänster.
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8. Andra frågor
Handel och investeringar, handel och konkurrens… Det finns ett antal frågor som diskuteras
både i och utanför WTO. I WTO-sammanhang
talas det ibland om Singaporefrågorna. Dessa
fördes in på WTO:s dagordning för diskussion vid
ministermötet i Singapore 1996. Av de fyra Singaporefrågorna har förenklade handelsprocedurer
blivit en del av den pågående Doharundan. De
övriga tre frågorna rörde investeringar, konkurrens
och transparens i offentlig upphandling.

8.1 Handel och investeringar
Gränsöverskridande investeringar regleras för närvarande av närmare 2500 bilaterala investeringsskyddsavtal (UNCTAD 2005). I ”julipaketet” som
förhandlades fram 2004 beslutades att inga förhandlingar inom handel och investeringar skall ske
i WTO inom ramen för Doharundan.
Arbetet i WTO med handel och investeringar
sker inom tre olika områden:
• En arbetsgrupp för handel och investeringar som
tillsattes efter WTO:s ministermöte i Singapore
1996 utför analytiskt arbete av förhållandet mellan handel och investeringar.
• Avtalet om handelsrelaterade investeringsåtgärder (TRIMs).
• Tjänstehandel (GATS) där investeringar anges
som ett av fyra leveranssätt av tjänster.

8.2. Handel och konkurrens
Det finns en oro över bristen på ett internationellt
regelverk på konkurrensområdet. Om företag tillåts
agera på ett sätt som begränsar konkurrensen är
risken stor att konsumenter inte får del av vinsterna
av handelsliberaliseringar. Bara cirka 80 av WTO:s
medlemmar har en nationell konkurrenslagstiftning. Syftet med handel och konkurrens i WTO

skulle vara att etablera grundläggande principer på
konkurrensområdet samt att öka möjligheterna till
samarbete mellan olika länders konkurrensmyndigheter med syftet att stävja internationella konkurrensbegränsningar.
I ”julipaketet” som förhandlades fram 2004
beslutades dock att inga förhandlingar inom handel
och konkurrens skall ske i WTO inom ramen för
Doha-agendan.

8.3 Offentlig upphandling
Det fanns förslag på ett WTO-avtal för offentlig
upphandling inom ramen för Doha förhandlingarna men det fanns inget enhälligt stöd för ett
sådant förslag. Arbetet i WTO med offentlig
upphandling sker istället inom tre olika områden:
• Arbetsgruppen för transparens i offentlig
upphandling. Gruppen bildades 1996, med syftet
att bl.a. belysa hur transparent offentliga upphandling genomförs inom medlemmarna.
Sedan 2004 pågår inget arbete inom gruppen,
då man beslutat att lägga arbetet på is till dess
att Doha-rundan avslutats.
• Tjänster, arbetsgruppen för GATS regler. Offentlig
upphandling av tjänster ingår inte i GATS men
förhandlingar pågår om att inkludera det.
• Government procurement agreement (GPA) som
är ett plurilateralt avtal, det vill säga ett avtal som
endast är undertecknat av ett fåtal medlemsländer. Avtalet trädde i kraft 1996 och har 14
medlemsländer, bland andra EU och dess
medlemsstater, Japan, Kanada och USA. En rad
länder, varav flera är utvecklingsländer, förhandlar om att bli medlemmar. Exempel på dessa är
Armenien, Kina och Jordanien. Avtalet innehåller
grundläggande regler för transparens och likabehandling, och innebär att företag från andra
medlemsländer ges tillträde till offentliga
upphandlingar inom det egna landet.
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