
 

USA prioriterer ikke frihandelsavtaler med EU 

eller Norge 

USA vil ifølge nyhetstjenesten Inside U.S. Trade prioritere å få gjennomført 

handelsavtalen med Mexico og Canada, fortsette forhandlingene med Kina 

og Japan, og starte samtaler med Storbritannia det kommende året. Det 

ser ut til at Norge slipper unna i overskuelig fremtid. Det er godt nytt. 

  

Nord-Amerika-avtalen er første Trump-triumf 
Den nye handelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada (USMCA) ble rett før 

jul godkjent i Representantenes hus, etter at demokratene fikk gjennomslag for 

å styrke teksten som omhandler krav til arbeidstakerrettigheter. Avtalen vil gli 

glatt gjennom Senatet, den andre delen av den amerikanske kongressen, når 

den blir behandlet i løpet av vinteren. 

  

Bortsett fra en noe revidert avtale med Korea, blir USMCA det første håndfaste 

resultat av president Trump sin handelspolitikk. USA vil prioritere å sette avtalen 

ut i livet så snart den er ratifisert i alle tre landene. 

  

Kina vil ta mye ressurser 
USA og Kina vil trolig undertegne sin mini-avtale i januar. Partene er enige om å 

fjerne noe av den tollen som har blitt innført de siste to årene. USA unnlot også 

å innføre den varslede tollen på nye kinesiske varer 15. desember i fjor. 

  

Kina skal ifølge USAs handelsdepartement ha gått med på å endre sin praksis 

knyttet til tyveri av vestlige bedriftshemmeligheter, åpne sine finansmarkeder for 

amerikanske selskaper, og å kutte ut valutaspekulasjon som handelsvåpen. 

  

Kina skal også ha forpliktet seg til å øke importen av amerikanske 

jordbruksvarer. Det er et paradoks at USA angriper Kina for å være en statsstyrt 

økonomi og samtidig jubler for at det kinesiske statsapparatet forplikter seg til å 

kjøpe amerikanske varer. 

  

President Trump har skrytt mye av den såkalte fase 1-avtalen, som i realiteten 

kun er en nedskalering av handelskrigen som har pågått de siste par årene. 

Denne enigheten er småtteri mot hva som skal til for å lande en fullverdig 
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handelsavtale mellom USA og Kina. De kommer ikke i mål i 2020. 

  

Forhandlinger med Japan 
USA inngikk også en mini-avtale med Japan høsten 2019. Som gjenytelse for å 

slippe nye tollsatser på biler, gav Japan den amerikanske jordbruksindustrien 

økt tilgang til sine jordbruksmarkeder. USA vil også prioritere videre 

forhandlinger med Japan i 2020. 

  

Storbritannia får en stri tørn 
Myndighetene både i Washington og i London snakker varmt om mulighetene 

for å få på plass en frihandelsavtale raskt etter Brexit. Oppgaven blir ikke så 

enkel. 

 

Næringslivet i USA ser store muligheter i Storbritannia og lobber nå aktivt for at 

en avtale må innebære at amerikanske standarder, blant annet knyttet til 

hormonkjøtt og matproduksjon, skal aksepteres i Europa. 

Både bedrifter og politikere ser på Storbritannia som et mulig springbrett til å 

øke markedsadgangen til Europa generelt. 

  

Sterke krefter i Storbritannia vil motsette seg amerikanske standarder. Dessuten 

vil omfang og innretning på avtalen Storbritannia inngår med EU legge føringer 

for handelsavtaler med USA og andre. Britene vil ha nok å gjøre i 

forhandlingene med EU dette året. 

  

Ingen avtale mellom EU og USA i sikte  
USA snakker ikke lenger høyt om en avtale med EU. USAs prioriteringer styres 

etter mulighetene for å øke amerikansk eksport, særlig av jordbruksprodukter, 

slik at USAs handelsbalanse med omverdenen kan styrkes. 

  

Donald Trumps handelssjef, Robert Lighthizer, fortalte i et intervju med Fox 

Business rett før jul at USA vil fortsette å bruke toll som våpen mot Brussel for å 

forsøke å få ned handelsunderskuddet de har med Europa. 

  

EU motsetter seg å forhandle om jordbruksvarer. Så lenge jordbrukseksport er 

så høyt prioritert i USA blir det ingen frihandelsavtale på tvers av Atlanterhavet. 

Stadig surere diplomatiske forbindelser mellom partene kompliserer 
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handelssamarbeidet ytterligere. 

  

Norge slipper unna 
I følge Inside U.S Trade står ikke Norge på prioriteringslista til USA. Norske 

myndigheter ser heller ikke ut til å ivre for forhandlinger med USA for tiden. 

  

Det skal vi være glade for. USA ville bruke sine enorme muskler til å presse seg 

inn på det lille norske matmarkedet. Miniavtalen mellom USA og Japan er en 

klar advarsel. 

 

Hilsen Arne Ivar 

 


