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Frihandeln och dess motståndare i historiskt perspektiv 

Den 16 januari 2017, under det världsekonomiska forumet i den schweiziska 
alpstaden Davos, deklarerade Kinas president Xi Jinping att ”världens problem inte 
kan förklaras av globaliseringen.” Tvärtom, fortsatte han, “har ekonomisk 
globalisering drivit global tillväxt och förenklat flödet av varor och kapital, 
vetenskapliga framsteg, teknologi och civilisering, samt mellanfolklig interaktion.” 
Talet, levererat några dagar före installationen av Donald Trump som president i 
USA, var en historiskt laddad markering. Att det primära frihandelsförsvaret bland 
världens stormakter 2017 skulle visa sig komma från ledaren för det kinesiska 
kommunistpartiet, och inte någon av västmakterna, är en påminnelse om hur synen 
på frihandel och mellanstatliga relationer skiftat historiskt och ibland tagit 
oförutsägbara vägar. 

I ett historiskt perspektiv har frihandeln varit intimt sammanlänkad med den 
liberala ordningen. De moderna marknadsekonomierna och dess institutioner växte 
fram i Västeuropa under 1700-talet, och spred sig sedan till stora delar av världen 
därefter. De viktigaste institutionerna har varit intimt förenade med liberalismens 
klassiska tankegods: privata äganderätter, avskaffande av skråprivilegier, tryck- och 
yttrandefrihet, och internationell frihandel. Men såväl den moderna ekonomin som 
dess institutionella ramverk har under lika lång tid varit föremål för intensiv debatt och 
kontrovers. 

Å ena sidan har moderna ekonomier – baserade på industriell produktion, 
utvecklade finansiella system och integrerade marknader – gett upphov till en 
välståndsutveckling utan historiskt motstycke. Två av dess mest kända kritiker, Karl 
Marx och Friedrich Engels, tillstod i Kommunistiska manifestet 1848 
hur ”bourgeoisien under sitt knappt hundraåriga klassherravälde skapat mera jättelika 
och kolossala produktivkrafter än alla de föregående generationerna tillsammans.”1 
Annorlunda uttryckt har teknologisk utveckling, entreprenörskap och 
kapitalackumulation möjliggjort högre inkomstnivåer, längre förväntad livslängd, ökat 
humankapital, samt radikala förbättringar i bostäder, infrastruktur och kommunikation. 

Å andra sidan har moderna ekonomier varit föremål för kriser och även en hög 
grad av ekonomisk ojämlikhet. Ekonomisk utveckling kan hota de grupper som inte 
kan konkurrera med nya teknologier och nya producenter. Tillväxt kan också påverka 
inkomstfördelningen i ett samhälle, liksom arv från kolonialismen och militära 
konflikter. En stor del av konflikterna har därför handlat om vem som förlorat eller 
vunnit i de cykler av ekonomisk utveckling och kris som passerat de senaste 250 
åren. Över tid har dessa konstellationer antagit olika form, och kritiker såväl som 
försvarare har kommit från olika politiska perspektiv. 

Kruxets kärna är denna: Frågan om frihandel kan inte reduceras till en fråga om 
höger- eller vänsterpolitik, inte heller är det en enkel fråga om ”rika” mot ”fattiga” 
länder. Beslutet att delta i en global ekonomi är inte oundvikligt, utan politiskt. Genom 
historien har den liberala ordningen kritiserats och hotats av krafter från olika delar av 
samhället, och några av modern tids fattigaste länder – kommunistdiktaturen Kina 
framstår som det uppenbara exemplet de senaste tre årtiondena – är också de som 
tjänat mest på deltagande i den globala världsekonomi som nu alltmer intensivt 
ifrågasätts även i några av världens rikaste länder. 



 

De moderna ekonomiernas framväxt 

Vårt moderna ekonomiska system växte fram ur en världsordning dominerad såväl 
ekonomiskt som militärt av Europas stormakter. Från 1500-talet till 1700-talets mitt 
reglerades den europeiska ekonomin av det merkantila systemet som på olika sätt 
begränsade handeln mellan och inom länder. Det merkantila systemet syftade till att 
stärka statsmakterna såväl ekonomiskt som militärt, samt bevara och tillvarata 
etablerade intressegruppers intressen. Handel betraktades i detta system som en 
källa till välstånd, men förstods av dåtidens beslutsfattare och ekonomer som ett 
nollsummespel med vinnare och förlorare. Kolonier och territoriella landvinningar 
motiverades med hänsyn till moderländernas behov av billiga insatsvaror att använda 
i den egna produktionen, och de inhemska manufakturerna skyddades av 
importförbud och tariffer på handel. 

Storbritannien blev under den merkantila epoken världens dominerande 
sjömakt. Britterna behärskade världshaven och skaffade sig på 1700-talet vad som 
närmast var ett våldsmonopol: brittiska fartyg tillintetgjorde piraternas verksamhet i 
Västindien, vilket minskade förlustriskerna och därmed sänkte kostnaderna för 
transport, och brittisk dominans störde den franska och spanska sjöfarten. Under 
sjuårskriget 1756–1763 stred de brittiska och franska imperierna om kontroll över 
kolonierna och handeln, och under de efterföljande årtiondena byggde britterna en 
maktbas i Indien – som i sin tur blev en källa till exploatering och brittiskt välstånd. 
Kolonialismens grundförhållande med ojämlika handelsvillkor, höga skatter, och en 
lagstiftning som gynnade kolonialmakterna och dess allierade, bestod långt in i 
modern tid.2 

Det kanske första slaget mot merkantilismen var framväxten av den moderna 
textilindustrin, där tillverkning baserad på handvävstolar mötte konkurrens först från 
hemindustrin, följt av asiatisk import och slutligen de nya brittiska fabriker som 
förflyttade den teknologiska gränsen framåt. I flera sektorer ersattes stegvis skickliga 
hantverkare med vatten- eller ångdrivna maskiner, vilka ytterligare reducerade 
efterfrågan på specialiserade arbetare. Andra massproducerade konsumtionsartiklar, 
som skor, kläder och verktyg, satte ytterligare tryck på de traditionella och 
arbetsintensiva hantverksyrkena. Städer där skråprivilegier bevarades genom 
införandet av tariffer och handelshinder, kunde temporärt skydda sina 
hemmamarknader, men över tid sökte sig konsumenter till områden där utbudet av 
varor och tjänster var billigare och mer varierat. 

Den moderna ekonomins geografi omfattade initialt de engelska Midlands och 
norra England, samt delar av norra Frankrike, Vallonien och Preussen – regioner där 
skråväsendet avskaffats tidigt, eller som en följd av politiska reformer under fransk 
ockupation under Napoleontiden. Överallt där moderna produktionssätt etablerades, 
uppstod också politiska och idédrivna rörelser för att avskaffa eller reducera 
existerande hinder mot fritt företagande. Storbritanniens parlamentariska reformer 
under 1800-talets första hälft gav större inflytande åt företrädare för den moderna 
industrin, på bekostnad av de jordägande eliterna. Tariffer på veteimport – de så 
kallade Corn Laws som hade införts under Napoleonkrigen – avskaffades 1846. 
Liberaliseringen av jordbruket innebar i praktiken slutet på den merkantila eran, men 
var såväl en konsekvens av som ett upphov till årtionden av politisk konflikt. 

Från 1830-talet och framåt stärktes de pro-kapitalistiska krafterna i det 
postrevolutionära Frankrike. Också i de ännu icke-parlamentariska staterna i Europa 
stärktes de krafter som förespråkade friare marknader, djupare finansiella system, 



 

och rationalisering av jordbruk. Byggandet av hamnar, kanaler och järnvägar 
stimulerades för att förenkla handel över stora sträckor och mellan länder. 
Europas ”upplysta despoter” – som Fredrik den store i Preussen och Österrikes Josef 
II – förenklade lagar, reformerade rättsväsendet, och bidrog till skapandet av 
inhemska marknader. De preussiska reformerna, inledda 1806 under 
reformpolitikerna Karl vom Stein och Karl August, avskaffade livegenskapen, 
begränsade skråväsendet, reformerade den statliga byråkratin och lade grunden för 
Zollverein – och i förlängningen ett enat Tyskland.3 

Europas mest framträdande upplysningsfilosofer gav vid mitten av 1700-talet 
idémässigt stöd till de liberala reformerna. Som historiker påpekat var det ingen 
slump att dessa idéer först fick sina främsta uttryck på säkert avstånd från maktens 
centra. Kring Skottlands universitet, med tänkare som David Hume och Adam Smith, 
var förutsättningarna för en liberal idétradition att utvecklas mer gynnsamma än i 
London, Oxford eller Cambridge. I Frankrike har de sina motsvarigheter i 
fysiokraterna François Quesnay och A R J Turgot, vars samhällsanalys i stor 
utsträckning stimulerades av, men även influerade, den skotska idéutvecklingen. En 
parallell i svensk historia torde vara reformliberalerna Anders Chydenius och Peter 
Forsskål, som båda härstammade från landets östra rikshalva, och som i 
frihetstidens Sverige saknar motstycke. 

Motstånd mot den moderna ekonomin existerade primärt hos de grupper som 
förlorade, eller misstänkte att de skulle förlora, på liberala reformer. I Frankrike 
mobiliserade sig jordbrukare för att försvara de politiska friheter de vunnit i den 
franska revolutionen; de såg inga incitament i omfattande mekanisering, migration av 
arbetskraft till städerna, eller konkurrens från utländska matproducenter. I regioner 
där traditionella hantverksyrken utmanades av manufakturerna, primärt i delar av 
Tyskland och Storbritannien, initierades i början av 1800-talet protester och regelrätta 
angrepp i vilka maskiner slogs sönder av arbetslösa arbetare. Protesterna möttes 
med repression, och det var först med formeringen av breda fackföreningar som 
arbetare effektivt kunde organisera sig politiskt för socioekonomiska reformer. 

Den idéhistoriska debatten 

I efterhand är det lätt att överskatta acceptansen för liberala ekonomiska principer 
hos europeiska intellektuella. Poeter, författare och konstnärer var som regel 
antikapitalister, och romantiken blickade nostalgiskt bakåt mot ett svunnet, 
förindustriellt förflutet. I början av 1800-talet dömdes Adam Smiths Wealth of Nations 
(1776) ut såväl akademiskt som politiskt av reaktionära kritiker. Upplysningen, och de 
ekonomiska idéer som följde på dess ideal, betraktades som ett hot mot den 
etablerade ordningen. Marknaden, som av Smith beskrivits som spontant 
självreglerande, förstods av hans konservativa kritiker antingen som en fråga om 
ordning (baserad på auktoritet) eller anarki (baserad på våld). Ekonomisk aktivitet 
borde således i ett konservativt styre regleras och underställas den socio-politiska 
ordningen. 

Den preussiske skriftställaren Adam Müller förde en mångårig polemik mot 
Smith å den tyska aristokratins vägnar. Fransmannen L G A de Bonald, en 
anhängare av den absoluta monarkin, skrev att ingen bok kunde vara ”mer abstrakt 
eller mer poänglös” än Wealth of Nations. Kritiken drabbade samtliga anhängare av 
liberala idéer. Frankrikes mest framstående ekonom under Karl X:s styre 1824–1830, 
Jean-Baptiste Say, angreps i den offentliga debatten, och företrädare för polismakten 
placerades i hemlighet på hans föreläsningar. Say och hans lärjungar anklagades i 



 

en polisrapport för ”skandalös liberalism”, och för att på lektionstid ”sarkastiskt ha 
uttalat sig om icke-konstitutionella styren.” Först efter julirevolutionen 1830, och Karl 
X:s abdikation, har de mest högljudda företrädarna för reaktionen tystnat. Men 
misstänksamheten mot liberalismens idéer har aldrig försvunnit. Så sent som 1889 
lamenterade John Stuart Mill att politisk ekonomi som ämne var ”fullständigt 
impopulärt hos en stor… del av det engelska folket.”4 

Kritiken från höger kompletterades under 1800-talet med kritik från vänster. Om 
högern motiverats av sin strävan efter en förlorad ordning och auktoritet, utgjorde den 
fria marknaden i sig för vänstern den etablerade ordningen och var därför ett hot. 
Enligt kritiken från vänster var den ekonomiska liberalismen inget mer än de 
existerande eliternas ideologiska överbyggnad och utgjutning, vars syfte var att 
försvara, legitimera och rationalisera en samhällsstruktur baserad på förmögenhet, 
kapitalism och plutokrati – i Marx kända sentens var ekonomer inte mer än ”de 
styrande klassernas sofister och sykofanter.”5 I ett hänseende har vänster- och 
högerkritiker sålunda förenats historiskt, i det att båda lägren från olika 
utgångspunkter utmålat ”kapitalister” och ”finansmän” som orättfärdiga innehavare av 
samhällets maktpositioner, och ”liberala ekonomer” som deras ideologiska fanbärare. 

Den första globaliseringen 

Kritik och misstänksamhet mot den ekonomiska liberalismen har förblivit en konstant. 
Likväl kom majoriteten av Europas länder under 1800-talets andra hälft att 
konvergera med den brittiska modellen, vars två huvudsakliga pelare var frihandel 
och guldmyntfot, alltså utfästelsen av en bank att växla in valuta i sitt nominella 
guldvärde. Den världsekonomi som växte fram under halvseklet före första 
världskriget – och som i litteraturen kommit att benämnas ”den första globaliseringen” 
– bevittnade en historiskt oöverträffad nivå av ekonomisk integration. Den avgörande 
faktorn var teknologisk: radikalt lägre transportkostnader ökade varuhandeln kraftigt. 
Utöver handelsflöden, som växte två till tre gånger snabbare än produktionstakten 
under denna tidsperiod, fördjupades även de finansiella marknadernas integration. 
Utländska direktinvesteringar, primärt i aktier och obligationer, förenklades på 
grundval av guldmyntfotens fasta växelkurser, och regeringar anammade lagstiftning 
till skydd för utländska investerare. Också migrationen ökade dramatiskt: 50 miljoner 
européer och 50 miljoner asiater övergav permanent sina hemländer för nya länder 
fram till 1914. 

Företrädare för frihandel och globalisering var, föga förvånande, de grupper 
som också var dess huvudsakliga vinnare. Det var finansiella, kommersiella och 
industriella intressen som kunde dra fördel av den internationella ekonomins 
möjligheter. Frihandel och liberalisering stöddes också av fackföreningar – en global 
marknad innebar lägre matpriser, större exportmarknader för deras manufakturer, 
och stadigt ökade reallöner. Utanför Europas ekonomiska kärna avtog entusiasmen 
för frihandel under 1900-talet, i synnerhet efter avkolonialiseringen. I Sydamerika, 
delar av Asien och i länderna kring Medelhavet, fick liberala ekonomiska idéer ingen 
bredare förankring. I stora delar av världen har starka elitintressen, i kombination 
med markanta inkomstojämlikheter, än i dag förblivit den tydligaste hämskon för 
byggandet av de inkluderande institutioner som behövs i en fungerande 
marknadsekonomi – det vill säga generaliserad privat äganderätt, rättsstatlighet och 
tillgång till kreditmarknader.6 

Fria marknader har emellertid aldrig varit entydigt med oreglerade marknader, 
och deltagande i den internationella ekonomin har aldrig uteslutit en aktivistisk roll för 



 

staten på nationell nivå. Det främsta exemplet är Otto von Bismarcks Tyskland, då 
staten nationaliserade järnvägarna, ägde viktiga industriföretag och organiserade 
bankväsendet i ett fåtal stora och sammanlänkade konglomerat. I utvalda fall 
återinfördes även skråväsenden och lokala monopol, kartellavtal skyddade stora 
företag med prisgarantier på deras varor, och tariffer – införda 1879 – skyddade tung 
industri från utländsk konkurrens. Sammantagna var reformerna en ekonomisk och 
militärpolitisk succé och en förebild för andra länder att emulera. Två autokratier, 
Ryssland under reformpolitikern Sergej Witte och Japan under Meji-perioden – alltså 
under 1800-talets senare del fram till första världskriget – reformerades med 
Bismarcks Tyskland som modell. Andra stormakter, som USA, bedrev fram till 1945 
en i allt väsentligt protektionistisk politik med idémässiga rötter i den bismarckska 
traditionen.7 

Från fragmentering till restaurering 

Från Napoleonkrigens slut och ett sekel framåt växte och integrerades den globala 
ekonomin för varje årtionde. Den första globaliseringen förbyttes 1914 i ett världskrig 
som 25 år senare följdes av det andra världskriget. I mellankrigsperioden 
radikaliserades europeisk politik, internationell handel fragmenterades, och 
protektionistiska åtgärder infördes i merparten av världens industrialiserade länder. 
Den stora depressionen 1929 skadade tilltron till den ekonomiska ordningen. 
Framväxten av fascistiska, nationalsocialistiska och kommunistiska styren, i 
kombination med nationalism, militarism och förespråkande av autarki 
(självförsörjning), var det första verkliga hotet mot den liberala ekonomin. I Italien och 
Portugal, senare i Tyskland, Österrike, Spanien och stora delar av Centraleuropa, 
etablerades mer eller mindre fascistiska styren. I Ryssland kollapsade en 
demokratisk interimsregering hösten 1917 när en liten grupp revolutionärer beslutade 
sig för att ta makten med våld. Bolsjeviken Vladimir Lenins kommunistiska styre 
konsoliderade sin makt och spred sig som samhällsmodell under 1900-talets första 
hälft från östra Europa till Kina och forna kolonier. 

Diktaturerna i Tyskland, Italien och Japan besegrades 1945, och den 
ekonomiska världsordning som skapades efter andra världskriget var i minst två 
hänseenden unik. För det första för att dess grundläggande institutioner 
framförhandlades av de stora marknadsekonomierna gemensamt, primärt under 
möten på ett hotell i Bretton Woods, News Hampshire. Bretton Woods-systemet 
syftade till att organisera och planera för en restaurering av ett fungerande, öppet 
och internationellt handelssystem självständiga stater emellan. För det andra för att 
de traditionella marknadsekonomierna för första gången konfronterades med ett 
fullständigt och väsensskilt alternativ till samhällssystem – de kommunistiska 
regimerna ledda av Sovjetunionen. Mellan 1945 och 1989 rådde ett kallt krig, präglat 
av säkerhetspolitiska spänningar, kapprustning och kärnvapenhot, och Europa var 
delat av en militariserad järnridå. 

Bretton Woods-systemets två huvudsakliga arkitekter, Harry Dexter White från 
USA och John Maynard Keynes från Storbritannien, författade en kompromiss mellan 
1800-talets ekonomiska världsordning och 1900-talets välfärdsstat. Systemet 
återspeglade den mellanvägspolitik som vuxit fram under 1930-talet, och som i de 
demokratiska länderna representerades av socialdemokratiska, kristdemokratiska 
och/eller socialliberala partier. Överenskommelsen baserades på principer om 
ekonomisk integration, multilaterala överenskommelser, internationella konventioner 
och stegvisa reformer. De tre huvudsakliga områdena – handelsöverenskommelser 



 

(GATT, senare WTO), monetära och finansiella relationer (Internationella 
valutafonden, IMF), och ekonomisk utveckling (Världsbanken), har förblivit den nutida 
världsekonomins viktigaste institutioner. 

Bretton Woods-systemets grundare exkluderade medvetet jordbruksvaror och 
tjänster från frihandelsavtalen. Vidare tilläts handelshinder, i syfte att skydda inhemsk 
industri från konkurrens. Guldmyntfoten övergavs, och i dess plats knöts världens 
valutor till dollarn, som i sin tur knöts till ett fast guldvärde. Internationella 
kapitalrörelser begränsades, och stater hade maximalt utrymme för att bedriva en 
efterfrågestimulerande ekonomisk politik. Det långsiktiga målet med GATT var 
successivt reducerade hinder för handel, och processen var reformistisk och flexibel. 
Men ju mer världsekonomin växte och integrerades, desto svårare blev Bretton 
Woods-systemet att upprätthålla. Inflationstendenser i USA tvingade 1971 fram en 
omläggning av de fasta växelkursregimerna, och inom loppet av ytterligare tio år 
övergav de flesta västländerna sina begränsningar på kapitalrörelser. 

I nästan samtliga länder ökade staten sitt ekonomiska fotavtryck under 
efterkrigstiden, och skillnader i synsätt rörde främst vilken grad av statlig inblandning 
som var eftersträvansvärd. I utvecklingsländer som Indien, Turkiet, Brasilien och 
Argentina var de politiska ledarskikten övertygade om behovet av protektionism och 
subventioner av inhemsk industri. Denna tillväxtstrategi, senare benämnd 
importsubstituerande industrialisering (ISI-politik), stödde inhemska företag med 
handelshinder, skatterabatter och statliga krediter. Länder som tidigare varit starkt 
handelsorienterade, med en exportstruktur främst bestående av priskänsliga råvaror, 
slöt sig med ISI-politiken från utländsk import och ibland även utländska 
direktinvesteringar. Den isolationistiska politiken kan delvis förklaras av politiska 
ledares strävan att frigöra sina länder från deras koloniala arv, men hade även andra 
bevekelsegrunder: tre andra faktorer var hänsyn till regionala särintressen, skepsis 
mot västerländska institutioner, och försök att skapa en nationell identitet.8 

Den andra globaliseringen 

De kommunistiska staterna befann sig i början av 1970-talet på ett ekonomiskt 
sluttande plan. I Deng Xiaopings Kina övergavs 1979 tron på planekonomi, och 
utrymmet för fria marknader och internationell handel ökade. I början av 1980-talet 
ledde en serie skuldkriser i världsekonomin till en omvärdering av ISI-politiken. Efter 
Berlinmurens fall 1989 upphörde Europas delning, och Michail Gorbatjovs försök att 
politiskt och ekonomiskt reformera Sovjetunionen kulminerade julen 1991 i dess 
upplösning. Endast ett hörn av världen undslapp en långvarig negativ spiral. I vad 
som under kalla kriget anakronistiskt benämnts det ”kapitalistiska blocket” 
stimulerade innovation nya vågor av tillväxt när övriga världen upplevde stagnation 
och kris, och tilltron till de västerländska marknadsekonomierna som samhällsmodell 
växte. 

Från 1970-talet och framåt blev synen på fria marknader mer positiv hos 
beslutsfattare och ekonomer. För politiker som Ronald Reagan och Margaret 
Thatcher var det en fråga om att minska regleringar, avskaffa monopol och 
privatisera statliga företag. För ekonomer var det främst en växande skepsis mot 
statens förmåga att balansera konjunkturcykeln med efterfrågestimulerande åtgärder, 
en politik som ansågs ha kommit till vägs ände med 1970-talets stagflation – det vill 
säga ekonomisk stagnation i kombination med inflation. Ledande ekonomer, som 
Milton Friedman, ledde den antikeynesianska revolutionen och förordade prisstabilitet 
framför full sysselsättning som primärt mål för den ekonomiska politiken. Andra 



 

ekonomer, som Friedrich von Hayek, hade under årtionden varit marginaliserade 
men upplevde vid denna tid en renässans. Hayeks positiva grundsyn på fria 
marknader fick återklang hos en yngre generation ekonomer, och stimulerade nya 
forskningsprogram inom akademin.9 

Inom internationella organisationer som IMF och Världsbanken, och på 
finansministerier, banker och universitet, etablerades en ”Washington Consensus” 
vars centrala beståndsdelar var frihandel, fria kapitalrörelser, säkra äganderätter, 
sunda statsfinanser (förstått som låg statsskuld och budgetbalans), rörlig växelkurs, 
privatisering av statliga företag och avskaffande av hindrande byråkrati. I en grupp 
länder rönte denna politik framgångar, däribland Brasilien, Chile, Polen och de 
baltiska länderna. Andra länder anammade den nya ortodoxin endast stötvis men 
upplevde ändå framgång, som Kina – vars tillväxt från 1980 till 2010 uppgick till 8–10 
procent per år – och de ”asiatiska tigrarna” Singapore, Taiwan, Hong Kong och 
Sydkorea. I en tredje grupp länder, däribland Ryssland, Ukraina och Mexiko, 
misslyckades eller förfelades politiken i början av 1990-talet. Huruvida 
misslyckandena berodde på läkarnas medicin, någon förbisedd faktor, eller en 
kombination av båda, har än i dag förblivit en kontroversiell fråga. 

Tre årtionden av relativt stabil global ekonomisk tillväxt avbröts abrupt med 
2008 års globala finanskris. I de flesta industrialiserade länder blev den ekonomiska 
krisen djupare och mer långvarig än vad något land upplevt sedan 1930-talet. Det 
grundläggande problemet var strukturella obalanser i världsekonomin: under ett 
årtionde hade en grupp länder kommit att förlita sig på utländsk finansiering för att 
stimulera sina ekonomier, däribland USA och Storbritannien, samt länderna i södra 
Europa och Baltikum; en annan grupp länder hade kommit att förlita sig på export 
som en tillväxtmotor, däribland Tyskland, Kina och de oljeexporterande länderna. 
Med finanskrisens inträde och sjunkande tillgångsvärden på börser och fastigheter, 
upphörde också den tidigare långivningen från de exporterande till de konsumerande 
ekonomierna. Geopolitisk oro, från länderna i Mellanöstern till Ryssland och 
Sydkinesiska havet, har vidare satt ytterligare negativt tryck på världsekonomin och 
dess institutioner.10 

Sammanfattande kommentarer 

Synen på frihandeln har de senaste 250 åren fluktuerat såväl över tid som mellan 
länder och regioner. Ett av de viktigaste skälen till detta förefaller vara politiskt: 
handel och ekonomisk utveckling har konsekvenser för inkomstfördelning mellan och 
inom länder, och genererar såväl vinnare som förlorare. Även våra institutioner är 
inte nödvändigtvis fördelningspolitiskt neutrala. Guldmyntfoten förenklade 
kapitalflöden och finansiell integration i Europa före 1914, men erbjöd inga 
mekanismer för enskilda länder att bedriva en självständig penningpolitik. I modern 
tid motsvaras möjligtvis denna problematik av eurozonens obalanser mellan ”nord” 
och ”syd”, eller av de diskussioner kring hur en global harmonisering av lagstiftning, 
konventioner och regelverk kan påverka faktorer som arbetsrätt, miljöregler och 
upphovsrättsskydd på nationell nivå.  

En historisk tillbakablick erinrar oss om att beslutet att delta i den globala 
ekonomin i slutändan alltid har varit öppet för förhandling, och att frihandelns 
principer alltid har behövt motiveras på sina egna meriter. När läkemedelsbolag 
kräver striktare patentregler, eller banker kräver minskade regleringar, är de lika lite 
motiverade av allmänhetens bästa som protektionisterna. Som Adam Smith 
påpekade är marknaden självreglerande, men endast inom ett fungerande 



 

institutionellt sammanhang med normer och lagar som är tvingande. Fungerande 
institutioner håller särintressen i schack och påverkar människors uppfattning om 
distributiv rättvisa. Endast inom ett välordnat institutionellt ramverk, är det därför 
möjligt att hantera frihandelns och den ekonomiska utvecklingens såväl positiva som 
potentiellt negativa sidor. 
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