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Är globaliseringen hållbar? 

Den framgångsrika internationella ordning som byggdes upp efter andra 
världskriget har tills nyligen haft tämligen brett stöd. På senare tid har vi dock 
upplevt ökande motstånd i rika länder mot integration och internationella 
institutioner, vilket riskerar att begränsa fattiga länders möjligheter till den 
uppkoppling till världsekonomin som behövs för utveckling. Det finns redan 
tendenser till att tillväxten i internationell handel och utlandsinvesteringar 
bromsas upp, och om motståndet mot den liberala världsordningen ökar kan 
dessa tendenser förstärkas. De utvecklade länderna bör öppna upp det globala 
systemet ytterligare så att de fattigaste länderna i världen kan dra nytta av glo-
baliseringen.

Den internationella ordning som etablerats efter andra världskriget har 
hjälpt till att bygga fred och välstånd genom att öka internationellt utbyte 
och ömsesidigt beroende. Den har lett till allt friare handel och kapitalrö-
relser, liksom till ökande internationell migration. Världen har upplevt 
dramatiska ekonomiska och sociala framsteg under denna period, och tills 
nyligen har det funnits ett tämligen brett stöd för öppenhet och integra-
tion. På senare tid har vi dock fått uppleva motreaktioner i västvärlden med 
ökande motstånd mot integration och internationella institutioner (Brexit, 
Trump, Le Pen etc). Det finns en uppenbar risk att dessa strömningar kan 
komma att underminera de strukturer som upprätthållit det globala syste-
met sedan andra världskriget!

I denna uppsats diskuterar jag vad en sådan motreaktion skulle kunna 
innebära för möjligheterna till utveckling och fattigdomsreduktion i fattiga 
länder. Först visar jag på data om de inkomstförändringar som världen sett 
under de sista femtio åren, vilket varit en period av tilltagande globalise-
ring. Därefter redovisas några förändringar i globaliseringsmönstret, följt 
av synpunkter på det ökande motståndet i Europa och USA mot globalise-
ringen. Slutligen diskuterar jag vad vi i väst bör göra i termer av policyför-
ändringar för att göra det möjligt för de fattigaste länderna i världen att i 
större grad dra nytta av globaliseringen.

1. Inkomster och fattigdom i u-länderna
Det senaste halvseklet har varit det mest framgångsrika i mänsklighetens 
historia i termer av tillväxt och fattigdomsminskning. Obalansen mellan 
de industrialiserande västländerna och resten av världen ökade dramatiskt 
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från den industriella revolutionen fram till mitten av 1900-talet (Maddison 
2006). Sedan dess har västs dominans minskat och tyngdpunkten i världs-
ekonomin har rört sig mot Asien. Bourguignon (2015) visar att vi under 
de senast decennierna har sett en viss minskning av ojämlikheten mellan 
norr (OECD) och syd (icke-OECD), medan ojämlikheten inom länderna 
(speciellt i norr) har ökat sedan 1990-talet. Vi ser i figur 1 att gapen mel-
lan OECD-länderna och resten fortfarande är enorma, men vi ser också 
att det finns regioner som har vuxit snabbare än OECD under de senaste 
decennierna. Detta gäller speciellt östra Asien med Kina som motor. Efter-
släntrarna är södra Asien och Afrika söder om Sahara, även om den förra 

Figur 1
Per capita-inkomster 
per region 1990–2016

Anm: Priser i köpkraftsjusterade 2011 års USD.
Källa: WDI (2017).

Figur 2
Procentandel av 
befolkningen som 
lever i fattigdom per 
region 1990–2013

Anm: Fattigdomslinjen är 1,90 USD per capita i 2011 års USD.
Källa: WDI (2017). 
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regionen med Indien som dominerande land nu växer mycket fortare än 
OECD. Ökningen i per capita-inkomsterna har också inneburit en drama-
tisk minskning av fattigdomen som den mäts av Världsbanken (figur 2). Det 
verkar osannolikt att denna positiva utveckling hade varit möjlig utan den 
samtidiga globaliseringsprocessen. 

2. Håller globaliseringen på att tappa farten?
Globaliseringen har inneburit en allt tätare integration mellan världens 
ekonomier, och detta har avspeglats i den ökande internationella handeln. 
Denna ökning beror i hög grad på den ökade utlokaliseringen (outsourcing) 
av produktionen och integrationen av det finansiella systemet. Den globala 
finansiella krisen 2008 var ett stort bakslag för det globala ekonomiska sys-
temet och många länder vände sig mer inåt. Ett sätt att mäta graden av eko-
nomisk integration mellan världens länder är att se på exportens andel av 
BNP. Figur 3 visar att det var en betydande nedgång i exportorienteringen 
i hela världen vid detta tillfälle, vilket knappast är förvånande, men vi ser 
också att det skedde en viss återhämtning efter krisen. Exportens andel av 
världens BNP toppade faktiskt först 2012 på 30,5 procent, men den har gått 
ned till 29,4 procent 2015. Nedgången i exportens andel av BNP i speci-
ellt Kina är dramatisk: från 35,9 procent 2007 till 19,6 procent 2016 (WDI 
2017).1

Kanske finns det andra krafter förutom den finansiella krisen som mins-
kar graden av utlokalisering och ekonomisk integration? När robotar kan 
utföra allt fler uppgifter blir det rimligen mindre viktigt att utlokalisera 
produktion från de rika länderna till länder med låga löner. Det talas t o m 
om en ”reservarmé av robotar” som håller nere lönerna i de fattiga länder-
na. Om detta är fallet så kanske det inte är möjligt för de minst utvecklade 
länderna att åstadkomma ett ekonomiskt lyft liknande det som de asiatiska 
länderna gjort på basis av låga lönekostnader i tillverkningsindustrin. Detta 
skulle vara mycket allvarligt för Afrika söder om Sahara, där länderna ännu 
inte kunnat ta detta språng.

En annan dimension av globaliseringen är utländska direktinvestering-
ar. Även här har vi sett en stagnation av storleken i förhållande till BNP – se 
figur 4. Toppen för utländska direktinvesteringar som andel av BNP nåddes 
2007 när den var 5,4 procent, medan andelen bara var 2,9 procent 2015 efter 
en viss återhämtning i slutet av perioden. Nedgången är relaterad till den 
ökande försiktighet som följde på den finansiella krisen. Skulder som andel 
av BNP har ökat kraftigt sedan 2007, vilket innebär att många företag (lik-
som hushåll och stater) kan behöva minska sin skuldsättning (IMF 2017). 
Nedgången i utländska direktinvesteringar kan också avspegla en ökad 
skepsis mot lönsamheten i utlokalisering av produktion till fattiga länder. 

Sammanfattningsvis verkar det alltså som om globaliseringsprocessen 

1 Hamilton (2016) diskuterar olika faktorer som påverkar världshandelns utveckling och de 
negativa effekter en uppbromsning av handeln förväntas ha för utvecklingen i fattiga länder.
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åtminstone har saktat av, och om ökat deltagande i internationellt utbyte 
i den globala ekonomin är viktigt för tillväxten i fattiga länder så är det ett 
allvarligt orosmoln.

Handel och utländska investeringar innebär stora resursflöden, men vad 
kan man säga om betydelsen av andra flöden till fattiga länder? Figur 5 visar 
att biståndet numera är ganska litet i förhållande till BNP i mottagarlän-
derna. I de flesta regioner är det mindre än en procent av BNP, medan det 
bara är tre procent av BNP i den mest biståndsberoende regionen, Afrika 
söder om Sahara. Dessa flöden kan inte kompensera i någon högre grad 
för bristen av handelsinkomster och investeringsflöden – utom i de allra 
fattigaste länderna. Dessutom är individuella transfereringar några gånger 

Figur 3
Exportens procentan-
del av BNP per region 
1967–2015

Källa: WDI (2017).

Figur 4
Utländska nettodi-
rektinvesteringar som 
procentandel av BNP 
per region 1977–2015

Källa: WDI (2017).
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större än biståndsflödena. Bistånd kan naturligtvis bidra på andra sätt, 
genom att överföra kunskap etc, även om det kvantitativt är mindre viktigt 
än tidigare även för de fattigaste länderna. De rika länderna kan dock spela 
en roll genom att hjälpa till att organisera det globala ekonomiska systemet 
och dess institutioner på ett sätt som gör det lättare för de fattiga länderna 
att koppla upp sig mot världsmarknaden.

3. Motstånd i norr
Möjligheterna för fattiga länder att flytta fram sina positioner på världs-
marknaden kan alltså hållas tillbaka av strukturella förändringar i det glo-
bala ekonomiska systemet. Men detta är inte det enda problemet. Vi ser nu 
också ett ökande motstånd mot globalisering i västländerna, vilket kan göra 
det svårare för fattiga länder att få tillgång till de globala marknaderna. 

Den tilltagande skepticismen i norr mot globaliseringen har flera för-
klaringar. Trots att globaliseringen har ökat inkomsterna i snitt, så kan 
det finnas grupper som antingen har förlorat i absoluta termer eller som 
känner att de inte har fått sin rättmätiga andel av förbättringarna. Även 
om globaliseringen har hjälpt till att reducera gapet mellan de rika och 
de fattiga länderna, kan den samtidigt ha bidragit till att öka ojämlikhe-
ten inom länder. Mönstret i den globala tillväxten illustreras av Milano-
vic (2016, s 11), som visar hur inkomsterna ökat mellan 1988 och 2008 i 
olika percentiler i den globala inkomstfördelningen. Milanovic visar att 
det har skett stora framsteg för breda grupper mellan den 15:e och 65:e 
percentilen. Dessa ökningar avspeglar i första hand snabba inkomstök-
ningar i Asien, inklusive den snabba tillväxten av den kinesiska medelklas-
sen. Längre upp i fördelningen ser vi att inkomsterna har vuxit mycket 
mindre. Denna grupp inkluderar den amerikanska medelklassen, som inte 

Figur 5
Mottaget bistånd som 
procentandel av BNP 

1967–2015

Källa: WDI (2017).
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sett realinkomstökningar på decennier. I toppen har dock inkomsterna 
ökat kraftigt. Skattningar för USA (WID 2017) visar att andelen för topp 
1 procent av BNP ökade från 11 procent 1970 till 20 procent 2014, medan 
andelen för botten 50 procent föll från 21 procent till 13 procent. Detta har 
lett till den hetsiga debatten om det ökande gapet visavi procenten med de 
högsta inkomsterna.

Utvecklingen har varit likartad om än mindre dramatisk i Frankrike 
(Alvaredo m fl 2017, s 405). Det är ännu mer anmärkningsvärt att utveck-
lingen har varit likartad i Kina, som numera enligt detta mått är mer 
ojämlikt än Frankrike. 

Denna förändring i inkomstfördelningen har också haft långtgående 
effekter på fördelningen av förmögenhet (Alvaredo m fl 2016, 2017). En 
lång historisk process av minskad förmögenhetskoncentration i västländer-
na bröts kring 1980, och samma mönster upprepar sig nu i Kina. De faktorer 
som bestämmer utvecklingen av förmögenhetskoncentrationen är skillna-
derna i sparkvot mellan olika grupper, skillnaderna i arbetsinkomster och 
avkastningen på tillgångar liksom progressiviteten i inkomst- och förmö-
genhetsbeskattning samt transfereringssystemet. 

Den ökande ojämlikheten i norr riskerar att undergräva den liberala 
världsordningen, och generellt riskerar icke-inkluderande tillväxtmönster 
att underminera förtroendet för det politiska systemet och på sikt politi-
kernas förmåga att upprätthålla en politik för hög tillväxt (Spence 2011). 
Det har länge funnits de som varit emot utländskt inflytande och immigra-
tion av kulturella skäl och som stött populistiska krafter. Men utvecklingen 
under de senaste decennierna i t ex USA, med stagnerande inkomster, ökan-
de otrygghet och en känsla av utanförskap har förstärkt stödet för populis-
ter (Ingelhart och Norris 2017) som är skeptiska till liberal migrationspoli-
tik och frihandel.2,3

Samtidigt som det finns de i norr som oroar sig för effekterna av långtgå-
ende globalisering och som därför backar upp politiska krafter som försöker 
rulla den tillbaka, finns det de i syd som inte haft möjlighet att bli ”globalise-
rade” och därför har misslyckats med att dra nytta av globaliseringen. Enligt 
de Soto (2016) finns det fem miljarder människor som har misslyckats med 
att delta i den globala ekonomin på ett effektivt sätt. Han hävdar att inte-
grationen av dessa människor är en grundläggande förutsättning för global 
rättvisa.

Även om vi i första hand är intresserade av global rättvisa och utveckling 
i syd, så står vi inför en dubbel utmaning. Om vi accepterar att en effektiv 
fattigdomsminskning i fattiga länder är beroende av deras framgångsrika 

2  Ruist (2016) visar att attityderna i Europa till immigration blir klart mer negativa när de 
ekonomiska förhållandena försämras.
3  President Trump hotar att avskaffa NAFTA eller att åtminstone göra det mindre öppet. 
Han vill t ex öka den andel av en produkt som är producerad i Nordamerika för att den ska 
åtnjuta tullfri handel mellan de ingående länderna. Han vill begränsa det antal federala kon-
trakt som Mexiko och Kanada kan vinna, och han vill ändra på procedurerna för att lösa han-
delskonflikter (New York Times 2017).
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integration i den globala ekonomin, så står vi inför utmaningar på två fron-
ter. Vi behöver försäkra oss om att det internationella systemet förblir öppet 
(och helst utvecklas ytterligare), men detta kräver stöd från en majoritet av 
medborgarna i de rika länderna. För att upprätthålla ett sådant stöd behöver 
vi bry oss om ojämlikhet och bristande social trygghet i norr, eftersom dessa 
faktorer tenderar att öka motviljan mot globaliseringen (Nguyen 2017). 
Den andra utmaningen är att försöka göra det möjligt för de fattiga i syd att 
få tillgång till det globala systemet och att dra nytta av denna tillgång. För 
att göra det möjligt för världens fattiga länder att hinna ikapp behöver vi bry 
oss om vad ökande ojämlikhet i norr innebär för deras möjligheter. 

4. Att styra globaliseringen för utvecklingen i syd
Vilka krafter är det som för närvarande driver förändringarna i världs-
ekonomin? För några decennier sedan var budskapet att den nya informa-
tionsteknologin hade gjort det lättare att koordinera produktionsaktivite-
ter via marknaden och att betydelsen av företagsstorlek minskade. Utlo-
kalisering via marknadstransaktioner växte snabbt. På sistone verkar det 
dock som om trenden har vänt och som om en koncentrationsprocess är 
på väg. Antras och Chor (2013) analyserar företagens gränsbeslut, dvs gra-
den av kontroll över olika element i den globala värdekedjan. De förklarar 
hur företag organiserar sina globala värdekedjor och varför det nu kan vara 
önskvärt att göra transaktioner inom företaget i stället för på armlängds 
avstånd på marknaden. De största företagen i norr producerar en ökande 
andel av ländernas BNP. De 100 största företagen i USA producerade 1994 
33 procent av landets BNP, medan denna andel hade ökat till 46 procent 
2013 (The Economist 2016)! Kontrollen av den globala ekonomin koncentre-
ras allt mer, och detta lär bidra till den ökande koncentrationen av rikedom 
och inkomster (Piketty 2014).

Globaliseringen har bidragit till att göra det möjligt för företag att rulla 
ut sina företagsmodeller globalt och därigenom dra nytta av skalfördelar. 
De nya globala superstjärnorna drar nytta av nätverksfördelar, som gör det 
möjligt att reducera enhetskostnader och öka monopolistiska vinster genom 
att ta allt större marknadsandelar. Haskel and Westlake (2017) menar att 
det finns en ökande tendens till att ”vinnaren tar allt” på de nya kunnan-
debaserade marknaderna. De ökande vinsterna och deras fördelning bidrar 
till den ökande ekonomiska ojämlikheten. Kapitalandelen i BNP har ökat 
i norr, och Bengtsson och Waldenström (2015) visar att det är en hög kor-
relation mellan ojämlikhet och kapitalandel.

Dessa nya jätteföretag har naturligtvis gett oss konsumenter nya och 
användbara prylar och vi vill att de fortsätter med detta. Men för att detta 
ska vara möjligt utan ett folkligt motstånd behöver man söka kontrollera 
dem, t ex vad avser skattebetalning. För närvarande går kring 30 procent 
av utlandsinvesteringarna via skatteparadis, och företagen kan utnyttja sin 
makt i förhandlingarna med regeringar om regleringar och regelverk. För 
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att upprätthålla legitimiteten i det globala ekonomiska systemet behöver de 
globala företagen kontrolleras bättre och deras avkastning fördelas jämnare. 
För att detta ska bli effektivt behövs internationellt samarbete, eftersom 
multinationella företag kan kringgå nationella försök att kontrollera och 
beskatta dem. Ett exempel på sådant internationellt samarbete är arbetet 
inom OECD för att förbättra det internationella skattesamarbetet. Man 
diskuterar möjligheterna att införa en ursprungsbaserad beskattning, men 
eftersom dagens leverantörskedjor är komplexa så är det svårt att veta hur 
man ska genomföra ett sådant system. Alvaredo m fl (2018) föreslår inrät-
tandet av ett globalt finansiellt register för ägande av finansiella tillgångar 
för att kunna minska skatteflykt, penningtvätt och ökande ojämlikhet.

Idén bland globaliseringsskeptikerna att handelsrestriktioner ska hjälpa 
till att reducera ojämlikheten i norr är problematisk. Till exempel skulle 
högre tullar i USA ge de fattiga en större realinkomstminskning än de rika 
på grund av att en högre andel av deras konsumtion är importerad (Pablo 
m fl 2016). Det är dessutom så att en stor del av ökningen i ojämlikhet i USA 
drivs av den ökande vinstkoncentrationen (Furman och Orszag 2015). Den 
ökande lönekoncentrationen drivs också av detta, eftersom två tredjedelar 
av denna förklaras av ökande skillnader mellan företag i genomsnittslön (de 
lönsamma företagen betalar mer på alla nivåer), medan ökande skillnader 
inom företagen bara förklarar en tredjedel (Song m fl 2016). Det verkar allt-
så som om de högre monopolistiska räntor som tjänas av de stora företagen 
har ökat ojämlikheten både genom att öka vinsterna, som fördelas mycket 
ojämnt, och löneojämlikheten. Det effektiva sättet att bekämpa detta är inte 
tullar utan snarare att angripa de stora företagens marknadsmakt. Konkur-
rensmyndigheterna har inte varit effektiva i att motverka koncentrations-
processen. När en nykomling försöker ta sig in på en marknad tenderar det 
stora företaget att köpa upp det lilla innan det kan bli ett reellt konkur-
renshot. Konkurrenspolitik kan alltså vara ett effektivt medel. Det finns 
också behov av en aktiv arbetsmarknadspolitik för att skydda förlorarna i 
de strukturomvandlingar som globaliseringen leder till. Det behövs också 
en makropolitik för att hålla efterfrågan uppe, liksom strukturpolitiska 
åtgärder för vidareutbildning av den arbetskraft som drabbas av struktur-
omvandlingen. Slutligen behövs skyddsnät som hjälper dem som inte kan 
ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Ett internationellt system som bättre kontrollerar de multinationella 
företagen skulle vara viktigt också för länderna i syd, som lider av trans-
ferprissättning och multinationella företags förhandlingsstyrka. Samtidigt 
behöver de fattiga länderna dra till sig utländska investeringar och teknolo-
gi. Utlokaliseringsrevolutionen har i stort sett gått Afrika söder om Sahara 
förbi på grund av dess svaga institutioner och dåliga infrastruktur och på 
grund av att länderna saknar relevanta kontakter med de internationella 
marknaderna. Denna brist på integration är ett allvarligt problem, då myck-
et av överföringen av teknologi till syd sker via utländska investeringar och 
utlokalisering av produktion.
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Kina lyckades bryta sig in i de globala leverantörskedjorna på basis av 
billig arbetskraft, och nu svarar man för en femtedel av den globala exporten 
av tillverkade varor. Kinesernas inkomster har ökat snabbt, och hundra-
tals miljoner har lyfts ur fattigdomen. Frågan är om andra regioner med 
billig arbetskraft såsom Afrika söder om Sahara kan upprepa det kinesiska 
språnget. Situationen verkar nu vara sådan att kapital och automatisering 
blir allt billigare och därför kommer det att bli svårare för Afrika att komma 
in i de globala leverantörskedjorna på basis av billig arbetskraft. Detta är 
mycket oroande eftersom 80 procent av världshandeln numera sker inom 
ramen för leverantörskedjor inom multinationella företag eller kedjor orga-
niserade av dem. Det pågår faktiskt en ganska omfattande återlokalisering 
av produktionen från syd till norr.

De flesta ekonomer är för frihandel, medan de är mindre eniga när det 
gäller kapitalrörelser. Fattiga länder behöver uppenbarligen mer investe-
ringar och utländska investeringar är ett sätt att få det. Utländska direkt-
investeringar har i allmänhet positiva effekter, men det är mindre klart att 
kortsiktiga kapitalrörelser har det. De riskerar att skapa allvarliga problem i 
termer av bank- eller valutakriser (Ghosh m fl 2014).

Det internationella systemet borde utformas på ett sådant sätt att det 
blir lättare för fattiga länder att komma ut på världsmarknaden. Samtidigt 
måste dessa länder anpassa sina egna ekonomier för global integration. 
Karaktären på en sådan ekonomi är väl känd. Vad som är sämre förstått 
är hur man organiserar de politiska och institutionella systemen så att en 
effektiv ekonomi kan etableras. Men detta är främst en uppgift för länderna 
själva och inte något där det internationella samfundet kan spela en avgö-
rande roll.   
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