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Mine påstander

•Handelskonfliktene vil fortsette. 

•USA undergraver fortsatt WTO 

•Teknologisk jernteppe: Ja. Men det blir hull i 
teppet!



Bidens verdenssyn

•We’re in competition with China and other
countries to win the 21st century. We are at 
a great inflection point in history. 

• (Bidens tale til Kongressen 29.april 2021)



Clash of civilizations

•« Vi er inne i en økonomisk krig med Kina.  En av 
oss vil (vinne og bli) en hegemon om 25-30 
år……Det blir dem (Kina) hvis utviklingen vi er 
inne i, ikke snur i løpet av 5-10 år.» 

•Steve Bannon 2017 – da han ble kastet ut av WH



Hva har skjedd siden Trump ble president –
hvorfor er Biden så hard:

•Siden 2016: Kinas enorme fremskritt har sunket 
inn. 

•Og Kina er blitt mer arrogant – nåde den som 
tråkker på Kinas tær



Også Biden undergraver WTO

• Biden har beholdt tollen Trump innførte på kinesiske varer

• Og han beholder toll på stål og aluminium av 
«sikkerhetsgrunner» - også på allierte land. 

• Biden blokkerer, som Trump, oppnevning av nye dommere til 
WTOs «domstol»  



The nuclear option

•WTOs nødparagraf: Hvis et lands sikkerhet virkelig står 
på spill, kan WTO ikke gripe inn.

•Hvis nødparagrafen misbrukes, blåses WTO-
samarbeidet i filler.

•Og WTO uten appelldomstol er uansett vingeklippet, 
kastrert



Har Kina brutt sine forpliktelser som medlem av 
WTO?

• I liten grad.  Men forpliktelsene – fra 2001 - burde ha 
vært revidert og skjerpet. 

•Det har ikke skjedd fordi WTO står i stampe – dels på 
grunn av USA

•China 2025 og BRI provoserer og skremmer USA. Da 
blir Kinas formelle forpliktelser irrelevant



For sent å stanse Kina? 

• Kina er verdens neste største økonomi

• Levestandarden (BNP pr innbygger) er bare en tredjedel 
amerikanerne 

• Hvis BNP pr innbygger stiger til halvparten av USAs i 2050, vil 
Kinas økonomi være like stor som USAs og EUs til sammen. 



Hvorfor er WTO upopulær i så mange land? 
Gikk WTO for langt?

•Nøkkelspørsmålet er om et land kan og bør kunne 
velge sin egen økonomiske modell.

•WTO/Gatt: Frem til midten av 1980-tallet var 
handelsliberalisering var bare spørsmål om lavere toll.

•Nå griper WTO inn i organiseringen av den 
innenlandske økonomien: Patentbeskyttelse, 
tjenestehandel og etableringsrett, arbeidsstandarder, 
miljøpolitikk, offentlige tjenester og innkjøp. 



Handelpolitikk på storindustriens premisser?

• Store selskaper har hatt mest nytte av utviklingen i GATT/WTO 

• Eksempel: Medlemslandenes plikt til å respektivere patenter har vært 
gull verdt for farmasøytisk industri

• Men patentene har gjort det vanskelig å øke produksjonskapasiteten 
for vaksine mot Covid 19.



To verdenssyn – som vanskelig kan forenes

•China har an overall goal…to become the leading
country in the world,  the wealthiest country in the
world. That is not going to happen on my watch.  

(Biden/WSJ March 2021)

• «Does US have the right to prevent China’s peaceful
rise 

(Chinese view, Global Times) 



Konklusjon

• Samarbeid basert på WTOs regelverk er nå uspiselig for USA.  

• Samarbeid basert på WTOs regelverk vil være akseptabelt for Kina 
bare så lenge det tjener landets økonomiske og politiske mål frem 
mot 2049.

• Vi kan være på vei mot et teknologisk jernteppe. Kina har overtaket: 
Asia er hjemmebane og selv vestlige land og selskaper (Norge!!) vil 
kvie seg for å bli utelukket fra verdens største marked.  


