
I motsetning til internasjonal handel, som reguleres av Verdens handelsorganisasjon, 
eksisterer det ikke noe multilateralt regime for regulering av utenlandsinvesteringer. Isteden 
fremforhandler stater bilaterale avtaler om investeringsbeskyttelse. I disse 
investeringsavtalene får utenlandske investorer blant annet rettigheter som nasjonal 
likebehandling og rett til kompensasjon ved ulovlige eiendomsrettighetsbrudd.  
 
I investeringsavtaler får utenlandsinvestorer også adgang til investor-stat tvisteløsning (også 
kjent som ISDS) for å løse uenigheter knyttet til overholdelse av bestemmelsene i 
investeringsavtaler. ISDS er et rettssystem som de siste årene blitt gjenstand for kritikk 
knyttet til hvorvidt det ivaretar staters rettsikkerhet. Det pågår av den grunn flere omfattende 
reformprosesser i det internasjonale investeringsregimet. I regi av FN, diskuterer det for 
eksempel nå hvorvidt en multilateral investeringsdomstol bør opprettes, og mange land er i 
gang med å reforhandle gamle investeringsavtaler. 
 
I Berges avhandling er et sentralt spørsmål hva det er som gjør at stater kan påvirke 
innholdet i fremtidige investeringsavtaler. Et viktig funn er at det ikke kun er størrelsen på 
lands økonomi eller politisk makt som definerer gjennomslagskraft i internasjonale 
forhandlinger – kvaliteten på staters byråkrati og deres forhandlingsekspertise er også viktige 
faktorer.  
 
Et annet bidrag i Berges avhandling er at han kan si noe om hvordan stater anvender sine 
strukturelle fortrinn i forhandlingssituasjonen, og hva slags rolle staters forhandlere spiller. 
Basert på dybdeintervjuer med investeringsavtaleforhandlere fra 35 land finner han, blant 
annet, at det er viktig at stater ansetter forhandlere med høy investeringsrettslig ekspertise 
som kan fremsette tekniske argumenter for sitt lands standpunkter. Dette er en måte mindre 
land kan vinne frem i forhandlinger med store land på. 
 
Et tredje funn i Berges avhandling angår rollen internasjonale organisasjoner spiller i 
nasjonale lovprosesser. I en analyse av hvorfor noen land vedtar nasjonal 
investeringslovgivning som gir utenlandske investorer retten til å forbigå nasjonale 
domstoler og isteden bruke ISDS, finner han det store flertallet av landene som inkluderer 
ISDS i sine nasjonale lover fikk teknisk rådgivning fra Verdensbanken rett i forkant av at 
loven ble vedtatt. Han påviser også at rådgivere fra Verdensbanken sitter mye tettere på 
lovarbeid i utviklingsland enn hva som tidligere har vært antatt. 


