Kina
sammenligner
TransPacific Partnership, TPP,
med det britiske system for
»Imperial Præference«
12. oktober 2015 – En ekspert i det Kinesiske
Handelsministerium har på en skarp måde sammenlignet Obamas
handelsaftale, Trans-Pacific Partnership (TPP) – som endnu
ikke er vedtaget af Kongressen – med Det britiske Imperiums
mislykkede system med »imperial præference« fra 1930’erne og
1940’erne.
I en artikel i China Daily fra 11. okt. siger Mei Xin Yu: »Da
den amerikanske præsident Barack Obama meget vel kunne blive
en af de amerikanske præsidenter, der efterlader sig en ringe,
politisk arv, kan det ikke undre, at han har hastværk med at
opnå politiske præstationer … En ting, der bør bemærkes, er,
om TPP er en ny form for ’imperial præference’, der blev
etableret af Det forenede Kongerige, selv om det sluttelig
mislykkedes.«
Imperial præference var et system med gensidigt vedtagne
tariffer eller frihandelsaftaler mellem Det britiske Imperiums
besiddelser og kolonier omkring år 1900; det krævede, at de
udelukkende handlede indbyrdes og med en handelsbalance, der
altid var i Det forenede Kongeriges favør. Målsætningen for
imperial præference var at opretholde Imperiet som en
verdensmagt, over det Amerikanske System, De forenede Stater,
og det protektionistiske Tyskland. Det blev genoplivet og
strammet op i 1920’erne og 1930’erne.
Det var, da præsident Franklin Roosevelt sagde til Winston
Churchill ved Argentia, Newfoundland, i august 1941, at
imperial præference måtte væk efter krigen, at en Churchill,

rød i ansigtet, svarede: »Hr. præsident, … jeg tror, De
forsøger at afskaffe Det britiske Imperium. Hver eneste idé,
som de udtaler om strukturen af verden efter krigen,
demonstrerer dette.« Den britiske økonom John Maynard Keynes’
indlæg på Bretton Woods-konferencen forudsatte inkorporeringen
af systemet med imperial præference i Bretton Woods-systemet,
men han havde ikke held med det.
Forslaget blev dernæst genoplivet som Commonwealth-præference.
Mei Xin Yu skriver: »Hvad enten vi taler om forhandlinger om
TPP eller om at komme frem til en aftale med Det
transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) med
Europa, så har alle USA’s træk til hensigt at bevare dets
overherredømme inden for regelsætning af international handel,
alt imens de ekskluderer Kina.
TPP vil imidlertid, hvis det ikke krænker WTO’s aktuelle
regler [som den russiske præsident Putin for nylig har
indikeret, -red.], kun få liden eller ingen virkning på Kina,
og Kina vil bestemt bevare en åben holdning til det. Hvis det
er udtænkt med det formål at skubbe Kina ud, vil det ikke gå
det bedre, end det gik »imperial præference«, slutter han.
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