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I. INNLEDNING 

Begrepet "politikk overfor u-land" har mange ulike aspekter. Det innebærer alt fra bilaterale 

avtaler med u-land til landenes forhold til internasjonale organisasjoner som Verdensbanken, 

Det internasjonale pengefondet (IMF) samt bistandspolitikk og handelspolitikk overfor u-land. 

EF vedtok i tillegg til medlemslandenes bistandsprogrammer i Romatraktaten (art. 131-136) å 

framheve et nært økonomisk forhold til de såkalte "oversjøiske landene og territoriene" som 

hadde et spesielt forhold til Belgia, Frankrike, Italia og Holland. Med de oversjøiske landene 

og territoriene mener man de tidligere koloniene. Koloniene ble etterhvert uavhengige, men 

det har blitt gitt en spesiell status til disse landene. I tillegg til sine nasjonale bistands

programmer har EF-landene også etablert en rekke bistands- og handelsprogrammer med de 

andre u-land. Dette organiseres på EU-nivå gjennom bl.a. Det europeiske utviklingsfond 

(EDF). Når det gjelder politikken overfor Verdensbanken, IMF og bilaterale 

bistandsprogrammer har hvert medlemsland stått fritt. Maastrichttraktatens art.130X bringer 

EUs politikk overfor u-landene på en mer felles platform. Artiklen pålegger medlemsland en 

samordnet politikk for utviklingssamarbeid mellom seg, i internasjonale organisasjoner og på 

internasjonale konferanser. 

Rammen for EU landenes politikk overfor u-landene på EU-basis utformes av felles 

handelspolitikk, felles landbrukspolitikk (CAP) og felles bistandspolitikk. CAP påvirker EUs 

handelspolitikk m.h.t. landbruksvarer. En rekke landbruksprodukter beskyttes mot 

internasjonal konkurranse via toll og kvantitative begrensinger. Siden EU først og fremst er en 

tollunion med felles ytre grenser, dvs. felles regelverk, toll og avgifter ved handel med tredje 

land, er EUs handel med u-landene underlagt EUs felles handelspolitikk. Denne samordnes 

derfor på EU-nivå. 

I dette notatet begrenser vi oss til EUs handelspolitikk overfor u-landene. EU gir visse 
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preferanser, feks . lavere toll, til u-landene innenfor rammen av sine handelsbestemmelser. U

landenes adgang til EU-markedet, les EUs import frau-landene, utgjør kjernen av notatet. 

Man deler u-landene inn i tre hovedgrupper etter deres handelsforhold med EU. 

Handelsvilkårene for hvert enkelt u-land i hver gruppe kan variere. EU behandler i visse 

sammenhenger grupper av u-land fra samme region under ett. Handelsavtalene omfatter 

vanligvis grupper av u-land med små forskjeller fra et land til et annet. Avtalene kan ha 

bilateral karakter (dvs. bestemmelsene er forhandlet og er bindende for begge parter) eller de 

kan være unilaterale (dvs. de er ensidige, og i dette tilfelle kan EU oppheve innrømmelsene 

overfor u-land). Avtalenes innhold og varighet varierer fra et land til et annet. 

EUs handelspreferanser overfor u-land reflekterer bl.a. EU-landenes behov for å beskytte sin 

produksjon. Selv om handelsavtalene gir noen grupper av u-land bedre handelsvilkår enn andre 

har andre faktorer enn preferanser påvirket utviklingen i handelsmønsteret mellom EU og u

landene. Eksempler på slike faktorer kan være u-landenes utviklingsstragier og ikke minst 

deres evne til å konkurrere på verdensmarkedet. EUs handelsavtaler med øvrige land og 

liberaliseringen i verdenshandelen påvirker også u-landenes muligheter på EU-markedet. 

Ved et eventuelt medlemskap må Norge tilpasse sin handelspolitikk overfor u-land til EUs. 

Dette vil få konsekvenser for Norge og norsk import frau-landene. 

Notatet beskriver EUs handelsforhold til u-landene og hvordan handelsmønsteret har utviklet 

seg gjennom tiden. Til slutt gis det et generelt bilde av forventede forandringer i norsk handel 

med u-landene ved et eventuelt EU-medlemskap. 
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Il. EUs HANDELSORDNINGER OVERFOR U-LAND 

EUs handelsordninger for u-land kan settes i tre hovedgrupper. Handelsordningene er ment å 

gi preferanser til u-land i forhold til de såkalte "most favored nations (MFN)" . MFN er et 

GATT-begrep for land som ikke får noen form for handelspreferanser, men er underlagt 

vanlige toll. De tre hoved handelsordningene som u-landene benytter ved eksport til EU

markedet er: 

- en preferanseordning for de såkalte ACP-landene (Afrikanske-, Karibiske- og 

Stillhavslandene) under Lome-konvensjonen, 

- samarbeidsavtalene med Middelhavslandene, 

- det såkalte "generelle preferansesystemet, (GSP)", et begrep som er introdusert av 

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). GSP-systemet omfatter 

en rekke unilaterale ordninger der i-land gir u-land handelspreferanser. Siden disse ordningene 

er unilaterale, kan giverland ensidig avskaffe dem. GSP-ordningen gir mulighet til positiv 

diskriminering av u-landene og er introdusert for å øke handelsmulighetene for u-landene. 

GSP-ordningen anerkjennes av GATT. 

Noen relevante begreper: 

--"opprinnelsesregler" - For at en vare fra et u-land skal kunne omfattes av EUs 

handelspreferanser kreves det at en viss andel av hele produksjonsprossessen/-faktorene skal 

stamme fra vedkommende land. Kravet for andelen varierer fra en preferansegruppe til en 

annen. Definisjonen er særlig viktig for industrivarer hvor deler av en vare kan produseres i 

forskjellige land i samarbeid. Ordningen anvendes som handelsbarrier. Når deler av en vare 

produseres i flere u-land fra samme region, betraktes produksjonsfaktorene som "originating" 

faktorer. Varen kvalifiserer seg da for handelspreferanser. Dette kalles for "kumulativ 

opprinnelsesregel" . Målet med dette er å fremme et regionalt samarbeid mellom u-landene. 

--"non-tariffbarriers" - Begrepet inkluderer hovedsaklig kvantitative restriksjoner. 

Utestenging og begrensninger av handelspreferanser og sikkerhetsklausuler kan nevnes 

innenfor denne type hindringer. 
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--"minst utviklede land, MUL" - Dette er et FN begrep. I-landene, bl.a. Norge og EU-land, gir 

MUL ytterliger innrømmelser, bl.a. ved ingen kvotebegrensninger, sammenlignet med GSP

landene. For tiden definerer FN 47 land som MUL. 

Tabell 1. DE MINST UTVIKLEDE LAND, MUL 

Afghanistan Mali 
Bangladesh Mauritania 
Benin Mozambik 
Bhutan Myanmar 
Botswana Nepal 
Burkino Faso Niger 
Burundi Rwanda 
Kambodjia Samoa 
Kap Verde Sao Tame og Principe 
Sen. Afrikanske Rep. Sierra Leone 
Chad Salamonøyene 
Komoros Somalia 
Djibouti Sudan 
Ekvatoral Guinea Togo 
Guinea Bissau Tuvalu 
Haiti Uganda 
Kiribati Tanzania 
Laos Vanuatu 
Lesotho Yemen 
Liberia Zambia 
Madagaskar Zaire 
Malawi Ethiopia 
Maldivene Gambia 
Guinea 

--"Multifiberavtalen (MFA)" er en ordning under GATT hvor bestemmelsene for handel med 

en rekke tekstilvarer er nedfelt mellom handelspartene på bilateral basis for alle land. MF A er 

etablert for å begrense eksporten av visse tekstilvarer til i-landene fra konkurransedyktige u

land. En rekke mindre konkurransedyktige u-land, for en stor del de minst utviklede land 

(MUL), har ikke slike begrensningsavtaler. De får derfor bedre behandling enn land som er 

underlagt MF A. Begrunnelsen for en spesiell ordning for tekstilvarer er at tekstilvarer regnes 

som "følsomme" varer, dvs. varer som i mottakerlandene er sterkt utsatt for utenlandsk 
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konkurranse. Tekstilprodukter som ikke omfattes av MF A kan importeres uten begrensninger. 

Bilaterale handelsavtaler som legger kvantitative restriksjoner på handel eksisterer også for en 

rekke andre varer enn tekstilvarer. Selv om disse restriksjonene kalles for "frivillige 

eksportrestriksjoner, (voluntary export .restrictions, VER)", er VER.,.ordningen i praksis en 

kvantitativ barriere for u-landenes eksport. For noen varer kan en del av kvoten være tollfri, 

mens resten av kvoten er/kan være underlagt vanlig MFN-toll. MF A er dermed egentlig en 

form for VER. 

11.1 V-LANDENE UNDER EUs PREFERANSEORDNINGER 

11.1.1 ACP-landene 

Som det første ledd i EUs felles u-landspolitikk undertegnet seks EF-land og 18 asossierte 

afrikanske land (hovedsaklig de tidligere franske koloniene) og Madagaskar den første 

Yaounde-konvensjonen i 1963 . Konvensjonen dekket perioden fra 1963 til 1968. Landene fikk 

gjensidige handelspreferanser, fri bevegelse av kapital og økt bistand under EDF. Den andre 

Yaounde-konvensjonen regulerte forholdet mellom de ovennevnte statene fra 1969 til 1975 . 

Den andre konvensjonen var ikke vesentlig forskjellig fra den første. Ved henvisning til 

tollreduksjoner under GATT, GSP-ordninger og andre handelsavtaler, fikk de afrikanske land 

og Madagaskar økt bistand og adgang til EU markedet for en del CAP-produkter. Yaounde

avtalene ga samtidig medlemslandene anledning til å oppretholde adgangen til 

produksjonsfaktorer, ikke minst råvarer fra sine tidligere kolonier. 

Den første Lome konvensjonen som ble undertegnet i 1975, er en utvidelse av Yaounde 

Konvensjonene. Ved Storbritannias medlemskap måtte EF ta hensyn til Commonwealth

landene. Commonwealth-landene, som kan sammenlignes med de forrige franske koloniene, 

var også parter i Konvensjonen. Konvensjonene regulerte handels-, industri-, teknisk- og 

bistandssamarbeid mellom EF-land og ACP-landene. 

Den første Lome-konvensjonen dekket perioden 1976-1980. Stabilisering av 

eksportinntektene for land som er typisk råvare eksportør var et annet mål for Konvensjonen. 
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Lome Il adapterte prinsippet om det "kumulative opprinnelseskravet 11
• Produkter med en viss 

andel av komponentene fra et eller flere ACP-land fikk handelspreferanser (tollettelse, etc.) 

ved adgang til EF-markedet. Siden ACP-landenes eksport er basert på råvarer, er 

eksportinntektene avhengig av råvareprisene. Disse er kjent for å variere sterkt fra år til år. 

Valutakurssvingingene er en annen viktig faktor som også påvirker eksportinntektene. Ved 

Lome Il ble det introdusert en ordning for å stabilisere ACP-landenes eksportinntekter. 

Ordningen kalles for Stabex. Seinere ble ordningen utvidet til også å omfatte ACP-landenes 

inntekter fra mineraleksport. Denne ordningen kalles for Sysmin. Ordningene kan betraktes 

mer som bistand enn en handelsordning. Budsjettet for ovennevnte ordninger har ikke vært 

stort nok til å dekke ACP-landenes inntektstap som følge av avtagende råvarepriser. 

Lome Ill som regulerte perioden 1981-1985 økte toleransen for opprinnelseskravet. 

Toleransen for ikke-opprinnelsesprodukter er blitt økt til 5%. EU krever m.a.o. at 95% av 

bearbeidingsprossesen skal stamme fra ACP-området. Opprinnelseskravet på EØS-området er 

f. eks. 85-90% for forskjellige varer (EØS-avtalen, protokoll 4) . Selv om en vare som er 

produsert i forskjellige ACP-land kvalifiserer seg for opprinnelseskravet, gjelder dette ikke for 

produkter som dels stemmer fra andre u-land og dels fra ACP-land. I tillegg regulerte EU også 

anvendelsen av sikkerhetsklausuler mot ACP-landene ved et annex. Dette innebærer at ACP

landene fikk anledning til konsultasjoner før en sikkerhetsklausul er verksatt. EU opprettholder 

fortsatt retten til å ta i bruk sikkerhetsklausuler. Et teknisk, finansielt bistandsprogram innen 

jordbruksområdet fremmes også av Lome Ill m.h.t. matsikkerhet, etablering av jordbruks

kooperativer, forskning, etc. Stabex og Sysmin ordningene ble utvidet ved Lome Ill og IV. De 

første tre Lome-konvensjonene har blitt undertegnet hvert femte år med fornyelser/utvidelser 

og forandringer. 

Den fjerde Lome-konvensjonen ble undertegnet i desember 1989. Konvensjonen skal dekke 

1990 årene, men planene om finansiering dekker kun perioden til 1995 . Før 1995 må EU sikre 

finansieringen i den siste femårsperioden . Lome IV budsjettet er 20% (i reell verdi) høyere enn 

Lome Ill. Konvensjonen peker på ACP-landenes gjeldssporsmål. EU har ikke gitt noen direkte 

lånelettelser med begrunnelse at EU ikke er hovedkreditoren. EU lover istedet betalinger til 

ACP-land på gavevilkår. Betalingene på gavevilkår omfatter allikevel ikke risiko-kapital og lån 
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fra EIB, Den europeiske investeringsbanken. Lome IV inneholder andre tekniske og finansielle 

bistandsprogrammer, langsiktige utviklingsprogrammer, særlig for jordbrukssektoren. 

Tabell 2. ACP-LANDENE 

Y aoundi-Iandene 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Kamerun 
Sent. Afrikanske Rep. 
Chad 
Komorene 
Kongo 
Djibouti 
Gabon 
Elfenbenskysten 
Madagaskar 
Mali 
Mauritania 
Niger 
Rwanda 
Senegal 
Somalia 
Surinam 
Zaire 
Mauritius 

Commonwealth-land 
Bahamas 
Barbados 
Botswana 
Domini ka 
Fiji 
Gambia 
Ghana 
Grenada 
Guyana 
Jamaica 
Kenya 
Lesotho 
Malawi 
Nigeria 
Papua New Guinea 
Seychellene 
Sierra Leone 
Salomonøyene 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Tonga 
Trinidad og Tobago 
Tuvalu 
Uganda 
Vest Somoa 
Zambia 

Andre Lome-Iand 
Angola 
Antigua og Barbuda 
Kap Verde 
Ekvatoral Guinea 
Ethiopia 
Guinea 
Guinea Bissau 
Haiti 
Kiribati 
Liberia 
Mozambik 
Namibia 
St. Lucia 
St. Vincent og Grenadines 
Sao Tome og Principe 
Sudan 
Vanuatu 
Zimbabwe 
Belize 
St. Kitts og Nevis 

ACP-landene (tabell 2) består for en stor del av "minst utviklede land", og får anledning til å 

benytte EUs gunstigere preferanseordninger via Lome konvensjonene i forhold til EUs 

innrømmelser overfor øvrige u-land. For industriprodukter, unntatt tekstilvarer får ACP

landene tollfri adgang til EU-markedet uten kvantitative restriksjoner. Tekstilvarer møter i 

prinsippet ingen restriksjoner på tollfri import. EU beholder allikevel retten til å anvende 
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sikkerhetsklausuler. Ved tolkningen av 11 opprinnelsesregler11 får ACP-landene den mest 

fleksible og tolerante behandlingen blant de u-land som har preferanseordninger med EU. Etter 

de siste utvidelsene har toleransen for 11non-originating11 -komponenter økt til 5%. Ordningen er 

egentlig ganske restriktiv. 

EUs import av landbruksprodukter, untatt CAP produkter, fra ACP-landene er praktiskt talt 

tollfri. Import av en rekke CAP-varer er underlagt toll (selv om toll for de fleste ACP

produktene er lavere i forhold til samme varer fra øvrige land) og kvantitative restriksjoner. 

For "kjerne" produkter i CAP er det fortsatt vanlig toll/varierende avgifter ved import til EU. 

Handel med CAP-produkter har alltid vært et problem ved forhandlingene med ACP-landene. 

Ved import av rom, bananer, sukker og bifffår ACP-land preferanser. 11 Sukkerprotokollen11 

som sikrer 1,3 million tonn råsukker til EU-priser adgang til EU-markedet pr år er en 

forlengelse av Storbritannias Commonwealth sukkeravtale. Ordningen forbedret 

eksportmulighetene for råsukker for 16 ACP-produsenter, St Kitts og India. På den annen 

siden ble det innført skjerpede betingelser for ikke å miste kvotene. som en følge av dette 

mistet, eller fikk fire ACP-land (Surinam, Kenya, Kongo og Uganda) redusert sine kvoter. 

India, ikke ACP-land, fikk også redusert sin kvote, men den reduserte delen ble ikke fordelt 

blant ACP-landene. Ikke alle ACP-land har en sukkerkvote. Flere ACP-land har søkt om en 

slik kvote, men har fått avslag. 

Bifffra en rekke ACP-land (Swaziland, Madagaskar, Kenya, Botswana, Zimbabwe og 

Mamibia) er også sikret markedsadgang til (høyere) EU-priser gjennom Lomeavtalene. 

Biffkvotene har økt med tiden. ACP-landene som er biffeksportører til EU har imidlertid hatt 

problemer til å oppfylle EUs sanitærkrav, ikke minst Botswana, Zimbabwe og Swaziland. 

Dette førte til at ACP-landene har blitt utelukket fra EU-markedet til tross for sine kvoter. 

ACP-landenes eksportmuligheter for fersk og frossen frukt og grønnsaker har forbedret seg 

under Lome Il avtalen, men eksport til EU-markedet er fortsatt underlagt kvote- og 

sesongmessig restriksjoner. ACP-produkter som kan konkurrere med CAP-produkter 

(citrusfrukter, tomat, løk, gulrot, sopp og asparges) er fortsatt pålagt toll. Kun tropiske frukter 
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som ikke er CAP-produkter har tollfri adgang til EU-markedet. 

Import av tobakk fra ACP-landene er tollfritt, men EU har rett til å anvende sikkerhetsklauser 

hvis importen øker. Når det gjelder ris, er import fra ACP-land avgiftsbelagt, men avgiften er 

50% lavere enn ved import fra øvrige land. 

Lomekonvensjonene gir i prinsippet ACP-landene adgang til EU-markedet med lavere avgifter 

enn øvrige land ved import av kraftfor. EU økte allikevel avgiftene og satt restriksjoner på 

import av kraftfor fra ACP-land i 1982 for å øke bruken av EU-korn. Etter klage fra Nigeria 

ble avgiften på kraftforimport fra ACP-landene igjen redusert. Man bør være oppmerksom på 

at Nigeria som eksporterer 80% av ACP-landenes kraftfor er EUs hoved ACP handelspartner 

og oljeprodusent. 

Mer enn halvparten av ACP-landene eksporterer råvarer til EU (olje, kakao og kaffe) . 

Landbruksvarer underlagt CAP utgjør kun 11 % av den totale eksporten. Tolv av 69 ACP-land 

står for en betydelig andel av den totale eksporten til EU.(CAP-monitor). 

11.1.2 Middelhavslandene 

Middelhavslandene har etablert et nært forhold til EU dels på grunn av deres historiske 

forbindelser med EU-land, ikke minst til Frankrike, og dels på grunn av deres geografiske 

beliggenhet. Avtalene med Middelhavslandene er en del av EUs globale Middelhavspolitikk. I 

tillegg til avtalene med Maghreb- og Mashreklandene (se tabell 3) har EU undertegnet 

samarbeidsavtaler med Israel, Tyrkia, Malta og Kypros. Disse avtalene er i form av 

assossieringsavtaler hvor av noen åpner for mulighet til EU-medlemskap og/eller at avtalene 

utvides til frihandelsavtaler. I dette notatet konsentrerer vi oss om avtalene som er inngått med 

Maghreb- og Mashreklandene henholdsvis i 1976 og 1977. 

Handelsavtalene med disse land er en del av mer omfattende samarbeids- og 

assossieringsavtaler som også omfatter faglig og finansiell bistand. Avtalene er bilaterale og gir 
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omfattende handelspreferanser, men er mindre fordelaktige enn Lame-avtalene særlig hva 

gjelder handel med landbruksvarer. 

Tabell 3. MIDDELHAVSLANDENE 

Maghrebland 
Algeria 
Marokko 
Tunisia 

Mashrekland 
Egypt 
Jordan 
Lebanon 
Syria 

Avtalen gir tollfri adgang uten mengdebegrensninger for industrivarer. Tollfri import av 

tekstilvarer fra disse land har ingen restriksjoner. I enkelte tilfeller hvor EU-markedet får 

forstyrrelser samarbeider EU og vedkommende Middelhavsland om en løsning. Det betyr i 

praksis at en del restriksjoner kan innføres. 

Handelspreferansenes omfang for landbruksvarer varierer fra land til land. 

Landbruksprodukter som ikke omfattes av CAP har lettere adgang til EU-markedet, men 

Middelhavslandenes viktigste eksport av landbruksvarer består hovedsaklig av CAP-varer. Det 

pålegges toll og kvantitative restriksjoner for disse varer fra Middelhavsland, selv om 

tollsatsene er lavere enn ved import fra øvrige land . Tollsatsene på CAP-varer er under 

reduksjon. Tollsatsene innenfor visse kvantitative og tidsmessige begrensinger avskaffes med 

start i 1993 . I det siste har EU gitt Maghreb-landene bedre eksportmuligheter. 

Middelhavsavtalene har ingen tidsbegrensning. 

11.1.3 GSP-Iandene 

GSP-landene omfatter i prinsippet alle u-land som ikke benytter andre og mer fordelaktige 

handelspreferanseordninger, dvs. u-landene i Latin-Amerika og de fleste land i Asia (tabell 4). 
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Av GSP-landene gis Bangladesh, Afghanistan, Yemen, Maldivene, Nepal, Bhutan, Burma, 

Laos og Kambodsja "minst utviklede land, MUL" status. Andes-landene fikk i 1990 utvidet 

preferansebehandling for landbruksvarer ved henvisning til deres sosiale, politiske og 

økonomiske vansker i kjølvannet av bekjempelsen mot narkotika. Ett år seinere ble ordningene 

utvidet til de sentral amerikanske landene. Ordningen er ikke like omfattende som den 

preferansebehandling som MUL får. 

Tabell 4. GSP-LANDENE 

Iran 
Irak 
Asean-land 

Brunei 
Indonesia 
Malaysia 
Fillipinene 
Singapore 
Thailand 

Hong Kong 
Kina 
Sør Asiatiske land 

Bangladesh 
Bhutan 
India 
Maldivene 
Nepal 
Pakistan 

Andre asiatiske land 
GCC-land 

øvrige arabiske land 
SUS-landene 
De baltiske landene 
Albania 
Georgia 

Andes-land 
Bolivia 
Kolombia 
Ekvator 
Peru 

CACM-land 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Mercosur-land 
Argentina 
Brasil 
Uruguay 
Paraguay 

Venezuela 
Mexico 
Chile 

EU gir innrømmelser overfor GSP-land uten noen formell avtale og uten krav til gjensidighet. 

Innrømmelsene gis i form av tollreduksjoner for import fra utviklingsland. EUs GSP-system 

reguleres hvert år og gjennomgås årlig med sikte på å utvide eller å stramme inn ordningen 
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etter behov. Innrømmelsene i GSP-ordningen er mindre omfattende enn i ordningene for ACP

og Middelhavslandene. 

Ved tollfri import av varer underlagt visse begrensninger fra GSP-landene har EU; 

- "fast tollfri importmengde", særlig for spesifikke produkter fra mer konkurransedyktige 

GSP-land. Tillatte margin for tollfri import varierer fra et land til et annet. Eksport til EU 

utover denne marginen fra GSP-landet er automatisk underlagt vanlig toll for varen, eller 

- mer fleksible ordninger, hvor vanlige tollsatser pålegges ved import over tillatte marginer 

etter en klage fra et medlemsland eller Kommisjonen. De vanlige tollsatsene introduseres altså 

ikke automatisk. 

Alle industri- og tekstilvarer som er omfattet av GSP gis tollfri adgang. Enkelte slike 

produkter er imidlertid utelukket fra GSP. Ved import av industriprodukter fra disse land 

anvendes det ikke noen "faste tollfri mengder" for ikke-følsomme varer. EU har allikevel tatt i 

bruk sikkerhetsklausuler for ikke-følsomme produkter hvis importen fra enkelte land har 

oversteget en gitt referansemargin. Det er restriksjoner på preferansebehandling for følsomme 

varer, bl.a. produkt/land spesifikt tak for tollfri import, altså en slags "fast tollfri 

importmengde" . 

Tekstilvarer er ikke utelukket fra GSP, men import av tekstilvarer fra GSP-land er underlagt 

begrensningsavtaler under MF A. MUL har ikke noe øvre grense for tollfri eksport til EU og 

har en mer utvidet landbruksliste. 

Innen GSP-systemet er landbruksvaredekningen mindre omfattende enn for industri- og 

tekstilvarer. En rekke av landbruksvarene som omfattes av GSP ilegges redusert toll og 

enkelte er underlagt kvantitative restriksjoner. De fleste landbruksvarer som omfattes av 

ordningen, dvs. en del tropiske varer, underlegges ingen mengdebegrensninger. 

Sikkerhetsklausuler anvendes ikke for de minst utviklede GSP-land (MUL). Anvendelse av 

11 opprinnelsesregler 11 er strengere for GSP-land enn de øvrige grupper. 
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11.2 EUs ØVRIGE HANDELSORDNINGER 

En rekke land har frihandelsavtaler med EU. 

Land som har FRIHAND ELSA VT ALER med EU 
Tyrkia 
Malta 
Kypros 
Israel 
Øst- og sentraleuropeiske land 

EFTA-landene får også tollfri adgang til EU-markedet via EØS-avtalen (tidligere med 

frihandelsavtalen) for industrivarer, inklusiv tekstilvarer. Frihandelsavtalene er en del av et mer 

omfattende system med samarbeids- eller asossieringsavtaler. Land med frihandelsavtaler får 

tollfri adgang til EU-markedet, unntatt for landbruksvarer og eventuelt tekstilprodukter. 

Frihandelsavtalene er spesielt viktige for å vurdere netto verdien av en preferanseordning for 

u-land i forhold til handelen med øvrige land. 

Øvrige land som ikke omfattes av handelsavtaler nevnt ovenfor er underlagt EUs generelle 

tollsatser. I GATT terminologi kalles disse land for "most favored nations (MFN)". 

Most favored nations, MFN 

USA 
Canada 
Japan 
Australia 
Sør-Afrika 
Taiwan. 

Sør-Korea er et GSP-land, men i perioden 1988-1991 var Sør-Koreas preferanser er trukket 

tilbake under henvisning til landets diskriminerende behandling av EU-selskaper. Sør-Afrika 

gis GSP-status fra 1.1.1995 . 
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m. EUs HANDEL MED U-LAND 

Siden 1960 har EU-landenes import fra hverandre økt på bekostning av deres import fra tredje 

land. I 1960 utgjorde import fra tredje land ca 60% av EU-landenes totale import inklusiv EU

landenes handel med hverandre. I 1988 var andelen under 45%. Etter at EUs indre marked ble 

gjennomført i 1992, kan man forvente at andelen av handel mellom EU-land av den totale 

handelen vil øke ytterligere. Andelen av EUs import fra i-land har falt fra 32% i 1960 til 25% i 

1988, mens importandelen frau-land har falt fra 26% i 1960 til 13% i 1988. Med andre ord 

har u-landenes importandel av EUs totale import blitt halvert fra 1960 til 1988. Det var kun i 

1975 og 1980, i perioden med oljekrise, at u-landenes andel av EUs totale import oppnådde 

24%. Dette tilsvarte importandelen fra i-land. Etter 1980 registrerte man en drastisk nedgang i 

u-landenes andel av den totale EU-importen spesielt på bekostning av intern EU-handel 

(Stevens, 1992, s. 189). 

Når det gjelder EUs handel med tredje land, utgjør handel med i-land den største andelen av 

den totale handelen med tredje land (tabell 5). I 1991 utgjorde EUs import fra de såkalte 

MFN-land (USA, Canada, Japan, Australia, Sør-Afrika) og EFTA-landene ca. 58% av den 

totale importen. GSP-land, som også omfatter de minst utviklede land utenfor ACP-landene er 

den tredje største gruppen av importører til EU. 

Tabell 5. Gruppenes importandel i EUs totale import fra tredje land 

EFTA 
Andre land med 
frihandelsavtale 
ACP-land 
Middelhavsland 
GSP-land 
MFN-land 

(% av ecu-verdien, handel mellom EU-land ikke er med) 

1989 

23,4 

6,3 
6,0 
3,4 

24,4 
33,8 

1991 

22,4 

7,0 
4,0 
3,4 

25,0 
36,0 

Kilde: European Economy, nr. 52, 1993, s.66-67 
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Av GSP-land var Kina den største eksportøren til EU-markedet i 1991 . Asean-land, sør

asiatiske land og Mercosur-land som grupper er også viktige eksportører til EU (tab.4). 

Asean-landene og Kina har økt sin import betydelig i de siste årene. Økningen i GSP-landenes 

andel i EUs totale import fra tredje land har totalt sett vært ganske beskjedent. EUs import fra 

ACP-landene i 1991 oversteg ikke 4% av EUs totale import fra tredje land. Mens ACP

landene har redusert sin andel i EUs totale import fra tredje land fra 1989 til 1991 , har 

Middelhavslandene beholdt sin ca 3% andel stabilt. 

Verdien av u-landenes eksport til EU har gått ned med 6 milliarder USD fra 1980 til 1989 

(tab. 6). Nedgangen var stor når det gjelder verdien av primærvareeksport til EU. I perioden 

ble u-landenes inntekter fra eksport av primære varer til EU nesten halvert, en nedgang fra 133 

milliard USD til 77 milliard USD. Dette skyldes av bl.a. nedgangen i u-landenes oljeinntekter 

ved eksport til EU. Eksportinntektene fra olje ble mer enn halvert i perioden, hovedsaklig på 

grunn av nedgangen i oljeprisene. Økningen i verdien av u-landenes eksport av andre primære 

produkter er ubetydelige. 

Tabell 6. Varesammensettingen av u-landenes ekspol't til EU 

(milliard USD,% i paranteser) 

1980 

Primære varer 
Olje 
Jordbruk og mat 
Andre 

Ferdigvarer 
Tekstilvarer 

Total 

Kilde: European Economy, s.78 

133 (85) 
98 (63) 

8 ( 5) 
25 (17) 

23 (15) 
11 ( 7) 

156 (100) . 

1989 

77 (52) 
37 (25) 
10 ( 7) 
30 (20) 

71 (48) 
22 (15) 

148 (100) 

Uten olje har u-landenes eksport til EU økt fra 58 milliarder US dollar i 1980 til 111 milliarder 

US dollar i 1989. Dette skyldes hovedsaklig økningen i u-landenes ferdigvareeksport til EU fra 

1980 til 1989. Andelen av ferdigvareimport frau-landene i EUs totale import har økt fra 15% i 
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1980 til 48% i 1989. Verdien av u-landenes ferdigvareeksport til EU har også ca tredoblet seg 

i denne perioden. I verdi har tekstileksporten fordoblet seg. Dette kan skyldes de øst-asiatiske 

landenes, spesielt Kinas, økte konkurranseevne ved handel med ferdigvarer. Andelen av 

tekstilvarer i u-landenes totale ferdigvareeksport til EU ble i samme perioden redusert fra ca 

50% til ca 30%. Dette kan tyde på at u-landene har diversifisert sine eksportartikler i løpet av 

denne tiden. 

m.1 EUs HANDELSPREFERANSER OG U-LANDENES EKSPORT TIL EU 

Største andelen av EUs totale eksterne import er import underlagt generelle MFN-satser. I 

1991 var andelen av import på MFN-basis over 36% (36% utgjorde alene andelen av import 

fra MFN-land, tabell 5). V-landene som har preferanseavtaler med EU eksporterer i visse 

tilfeller til EU på MFN vilkår. En rekke varer som ikke er underlagt preferanseordninger og 

eksport som overstiger gitte kvoter, importeres på ikke diskriminerende MFN-vilkår. Det er 

også tilfeller hvor EU begrenser import fra u-land over en gitt kvote. Vilkårene varierer etter 

vare og/eller vedkommende u-land. 

Det er problematisk å regne ut i hvor stor grad land med handelspreferanser, unntatt for GSP

land, har benyttet sine preferanseordninger ved handel med EU. I sin import fra u-land har EU 

først og fremst gitt tollfri adgang til industrivarer og primære varer. Siden handel med 

landbruksvarer er underlagt visse begrensinger, dominerer oljeimporten sammen med importen 

av andre mineraler den tollfrie adgangen til EU-markedet. Tabell 7 tyder på at land som 

hovedsaklig eksporterer olje og/eller andre mineraler til EU ikke møter no~ særlig tollbarrierer 

ved eksport til EU-markedet. Disse land har dermed forholdsvis lite å tjene på med en 

preferanseordning på EU-markedet unntatt for visse spesifikke produkter. 

ACP-landene har forholdsvis høyere andel av tollfri eksport til EU. Nigeria, et ACP-land, er en 

viktig oljeeksportør til EU. Når man ser bort fra import av olje og andre mineraler som uansett 

importeres tollfritt, blir andelen av tollfri adgang for ACP-landene lavere . ACP-landene har 

bedre vilkår enn de øvrige u-landene ved eksport til EU-markedet. En rekke 
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landbruksprodukter utenfor CAPs "kjerne" produkter benytter seg av tollfri adgang til EU

markedet. Andre landbruksvarer er underlagt lavere toll/avgifter i forhold til de andre land. 

Dette reduserer altså andelen av tollfri adgang til EU for ACP-land. 

Tabell 7. Andelen av EUs tollfri import i hvert lands totale eksport til EU i 1991 

Land med høyeste tollfri import andel 

Iran 
GCC land(tab. 3) 
Irak 
Mashrek-landene 
ex USSR 
Venezuela 
ACP-land 
Chile 
Mexico 

89,5% 
83,7% 
81,1% 
77,1% 
67,3% 
66,1% 
63,4% 
63,0% 
53,8% 

Land med laveste tollfri import andel 

Taiwan 
Romania 
Sør Korea 
Hong Kong 
CACM-land 
Kina 
Tyrkia 
ex-Jugoslavia 
Asean-land 

1,8% 
4,3% (har nå frihandelsavtale) 
4,8% 
5,9% 
7,8% 
8,0% 
8,4% (har frihandelsavtale) 
8,7% 
11,5% 

Kilde: European Economy, s.68 

Ved handel med industrivarer skal u-landene få tollfri adgang til EU-markedet uten noen 

begrensninger for alle varer unntatt for følsomme varer. Når det gjelder følsomme varer, ikke 

minst tekstilvarer, er EU-markedet forholdsvis beskyttet. For de u-land som er typisk 

industrivareeksportør til EU, f. eks. Hong Kong, Kina, Sør Korea, er andelen av tollfri import i 

EU-markedet av landets totale eksport til EU ganske beskjeden. Disse land kunne faktisk ha 

fått fordeler av en utvidet tollfri adgang. 
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Man kan få et mer realistisk tall for preferansehandel kun for GSP-land. Circa en tredje del av 

GSP-landenes eksport av tollbelagt varer går til EU-markedet via preferanse ordninger. Resten 

importeres til EU på MFN-basis, dvs. importen er underlagt generelle tollsatser (European 

Economy, s. 68). 71 % av GSP-landenes import som kunne ha skjedd under MNF-vilkår, var i 

1990 dekket av GSP-ordninger (tab 8). Mer enn halvparten av disse er sensitive varer som 

betyr at GSP-preferansene for disse varer er/kan være begrensede under visse vilkår. Andelen 

av GSP-preferanser som faktisk var benyttet er heller ikke særlig høy. Dette skyldes problemer 

med bl.a. å oppfylle kravene for "opprinnelsesregler", og andre administrative problemer i 

vedkommende land. Det faktum at ikke-sensitive varer generelt har lave tollbarrierer, gir liten 

insentiv til å benytte potensielle GSP-preferansene. Av sensitive produkter som omfattes av 

GSP-ordninger er det kun 48% som faktisk benyttet ordningen, mens andelen er 52% for ikke

sensitive varer. Det er forholdsvis vanskelig å benytte GSP-preferansene for sensitive varer. 

Tabell 8. Benyttelse av GSP-ordningen 1990 (i % av den totale importen fra GSP-land) 

andelen som dekkes av GSP-ordning 
av disse: 
-sensitive produkter 
-ikke-sensitive produkter 

andelen som faktisk benytter GSP-preferanser 
av disse: 
-sensitive produkter 
-ikke-sensitive produkter 

Kilde: European Economy, s. 71 

71% 

39% 
32% 

15% 
16% 

31% 

Listen over land som har dratt de største fordelene av GSP har forandret seg siden 1980 årene. 

Til midten av 1980 årene var olje-produserende land som Kuwait, Venezuela, Saudi Arabia 

blant de 10 viktigste brukerne av ordningen. I 1990 har man kun Indonesia som er medlem av 

OPEC i listen. Kina og India er blitt de ivrigste brukerne av GSP-preferansene (tabell 9) . I 
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perioden fra 1980 til 1990 var gjennomsnitlig årlig vekst (målt i ecu) for import til EU

markedet 18,3% for Kina, 12,5% for Thailand, 9,5% for Singapore og India. De fleste av 

disse land har benyttet GSP-preferansene effektivt med en forholdsvis høy eksportandel av 

varer under GSP-preferanser i forhold til deres tilsvarende andel av eksportvarer underlagt 

toll. Dette til tross for at Brasil, Kina, Hong Kong og Singapore har blitt utelukket fra de 

franske, italienske og spanske markedene for visse varer under henvisning til Romatraktatens 

art. 115 og andre bestemmelser som tillater anvendelse av sikkerhetsklausuler. Berørte varer 

var sko, paraply, leketøy, bilradio, fjernsyn, silke, håndverktøy, symaskin, video, bil og uekte 

juveller (Stevens, s.186). 

Tabell 9. Benyttelse av GSP-preferanser i 1990 

(som% av den totale importen fra alle de GSP-land) 

andel import andel i andel i andel i GSP 
underlagt toll GSP- GSP- preferanser, 

preferanser preferanser, ikke-sensitive 
sensitive 

Kina 13,5 17,7 15,2 20,1 
India 4,9 9,4 13,7 5,4 
Brasil 7,5 8,7 7,6 9,6 
Thailand 5,4 6,7 7,3 6,2 
Poland 5,9 6,4 3,0 9,6 
Indonesia 3,3 5,2 6,5 4,0 
Singapore 6,2 4,5 3,7 5,2 
Malaysia 3,6 4,3 3,6 5,0 
Ungarn 3,8 4,2 2,5 5,8 
Hong Kong 8,0 3,5 1,0 5,8 
Total (10) 62,0 70,7 64,1 76,7 

Kilde: European Economy, s. 72 

EFTA-landene, de sentral- og øst-europeiske landene, Israel, Tyrkia, Malta og Kypros har 

også fått forbedret sine handelsmuligheter gjennom sine frihandelsavtaler med EU. Disse 

preferanser er gjensidige og gir ca 30% av EUs totale import handelspreferanser. 

Frihandelsavtaler med i-landene reduserer betydningen av handelspreferanser overfor u-land. 
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U-landene konkurrerer i praksis med disse landene under samme vilkår. I tillegg konkurrerer 

ACP-land med de øvrige GSP-land og Middelhavsland som også benytter forskjellige 

preferanseordninger, men ikke på samme vilkår. 

ill.2 EU-LANDENES HANDELSMØNSTER MED V-LANDENE 

Selv om EUs handel med tredje land etableres på EU-nivå, er det i mer eller mindre grad 

medlemslandenes nasjonale politikk som har påvirket handelstrømmen. Eks-koloniale ED

iand, Frankrike og Storbritannia, har fokusert på sine tidligere kolonier ved handel med u-land. 

Handelen preges av råvare import fra de tidligere koloniene og industrivare eksport til disse 

landene. EU-land med forholdsvis svakere koloniforhold, f. eks. Tyskland, utvidet istedet sin 

handel med mer konkurransedyktige øst- og sør-øst asiatiske land. Partene, vedkommende 

EU-land og u-land, har handlet med industri- og tjenestevarer i begge retninger. 
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IV. MULIGE UTVIKLINGSTREKK I EUs HANDEL MED U-LANDENE 

EUs preferanseordninger gir fordeler til u-landene i den grad EUs proteksjonisme overfor 

andre land er høy og effektiv. Sluttresultatene i GATT-forhandlingene (Uruguayrunden) tyder 

på at 1990 årene kommer til å bli en tid for gradvis liberalisering i verdenshandelen. 

1. juni 1994 kom Kommisjonen med konkrete forslag om prinsippene i GSP-ordningene i 

perioden fra 1995 til 2004 bl.a. som ledd i GATTs handelsliberalisering. I stedet for tollfri 

import innenfor gitte kvoter foreslår Kommisjonen å anvende lavere tollsatser uten 

kvotebegrensninger for varer som i dag er underlagt kvotebegrensninger. Satsene skal 

fastsettes etter varenes/sektorens sensitivitet for EU. Det skal være mulighet til å ta i bruk en 

sikkerhetsklausul mot en uforventet og massiv ekstern konkurranse. Det foreslås også gradvis 

ekskludering av enkelte GSP-lands eksport av visse produkter fra GSP-ordningen. 

Kommisjonen begrunner dette forslaget ikke med EU-markedets sensitivitet, men med det at 

enkelte land ikke lenger har behov for preferansebehandling for visse konkurransedyktige 

varer. Forslaget er i praksis rettet mot mer konkurransedyktige u-land. Kommisjonen 

inkluderer politiske og sosiale aspekter som menneskerettigheter, og forbudt mot "slave 

arbeid" i sitt forslag for den nye GSP-ordningen. Suspensjon av GSP-preferanser skal være 

mulig ved henvisning til brudd på menneskerettigheter, etc. 

De nye GSP-ordningene skal gjelde i en periode på tre år. I dagens ordning innvilges GSP

preferanser på ett årsbasis. 

Middelhavslandene har en stor politisk og sikkerhetsmessig betydning for EU-landene. I de 

seneste årene har EU støttet stabiliseringen av økonomien i disse landene via forbedret 

eksportmuligheter til EU. Hovedmålet med støtten er å begrense utvandringen til EU fra 

spesielt Maghreb-landene. Handelsliberaliseringen mellom EU og Maghreb-landene er særlig 

et resultat av press fra de sydeuropeiske landene. Samtidig ønsker EU allikevel ha en 

forholdsvis begrenset import fra Middelhavslandene, selv etter en mulig importliberalisering. 

Middelhavslandenes typiske eksportvarer kan true produksjonen i særlig de sydlige EU-
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landene. Det kan forventes at Middelhavslandene i det minste opprettholder sin andel av EU

handelen. 

ACP-landene kan bli de største taperne av handelsliberaliseringen. Til tross for de brede 

handelspreferansene de har fått, har disse landene ikke klart å forbedre sine eksportmuligheter 

til EU. En liberalisering kan bety ytterligere svekkelse av ACP-landenes handelsfordeler på 

grunn av tollreduksjoner for øvrige land. Forskjellene i tollsatsene for ACP-land og de øvrige 

land vil bli mindre som et resultat av Uruguayrunden (UR). 
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V. NORSK HANDEL MED U-LAND OG EU-MEDLEMSKAP 

Ved et eventuelt EU-medlemskap vil Norge måtte legge om sin handelspolitikk overfor u-land 

etter EUs, særlig når det gjelder tollsatser og kvoteordninger. EUs handelspolitikk overfor u

land kan hovedsaklig deles inn i tre hovedgrupper, preferanseordninger for ACP-landene, 

Middelhavslandene og GSP-land med en mer fordelaktig behandling av minst utviklede land, 

MUL. EUs preferanseordninger omfatter mer fordelaktige tollsatser, bl. a. 0-toll, for u

landene. Import fra en rekke u-landene kan underlegges kvantitative restriksjoner for en del 

varer. 

Norge har kun en særordning for handel med u-landene, det generelle tollpreferansesystemet 

(GSP). GSP-ordningen gir tollfrihet til u-land for industrivarer unntatt tekstilvarer og en del 

landbruksprodukter. Norge har kvantitative restriksjoner kun for en del landbruksvarer som 

også produseres i Norge og 4 kategorier av tekstilvarer. Enkelte øst- og sørøst asiatiske land 

(Hong Kong, Macao og Sør- Korea) er underlagt spesielle unntakslister. De minst utviklede 

land (MUL) gis full tollfrihet for alle varer de eksporterer. 

I tillegg har Norge frihandelsavtaler med Færøyene, en del tidligere GSP-land som Israel, 

Tyrkia, en rekke sentral- og østeuropeiske land, og de baltiske statene. 

V.1 KONSEKVENSER FOR FORSKJELLIGE VARETYPER OG U-LAND 

Bortsett fra mulige forandringer i EUs og Norges handelspolitikk overfor u-land som følge av 

GATT-avtalen, er det visse forskjeller mellom EUs og Norges importvilkår for de viktigste 

varegruppene Norge importerer frau-land . Spesielt tekstil og landbruksvarer får endrede 

importbetingelser ved et eventuelt EU-medlemskap. 

En rekke jordbruksvarer og industrivarer unntatt tekstiler kan importeres tollfritt til Norge på 

GSP- eller MFN-basis. De samme varene er tollbelagte og/eller underlagt kvantitative 

begrensninger ved innførsel til EU, hvor av en viss prosent kan være tollfrie kvoter. 



24 

Landbruksvarer 

Både Norge og EU har tollmessige og kvantitative restriksjoner ved import av landbruksvarer. 

De generelle mengdebegrensningene for landbruksvarer ved import til Norge gjelder også ved 

import frau-landene. EU har en mer restriktiv import av landbruksvarer enn Norge med flere 

landbruksvarer som er underlagt importrestriksjoner. Norge importerer tropiske 

landbruksvarer tollfritt uten mengdebegrensninger. EU har toll og /eller mengdebegrensninger 

for en del av de samme varene som feks .frossen apppelsinsaft,sitrusfrukter, kaffe, bananer, 

tobakk og ananas. En del av disse varene pålegges lavere toll enn GSP-ordningen hvis 

importen er fra ACP-landene. EU-medlemskap medfører ytterligere svekkelse av u-landenes 

konkurranseevne i forhold til EU-land som :får tollfri adgang til det norske markedet for de 

samme varene. Lame-konvensjonen gir enkelte ACP-land mulighet til å forbedre sin 

markedsadgang til Norge for enkelte varer, f eks. kjøtt, i den grad de oppfyller bl. a. de 

sanitære kravene. 

Industrivarer unntatt tekstilvarer 

Import av varer underlagt GSP-ordningen er tollfri både i Norge og i EU. Når det gjelder 

varedekningen; har EU et mer restriktiv regime med færre varesorter som gis tollpreferanser. I 

tillegg tar EU i bruk kvotebegrensninger for flere land for enkelte varer. Importen fra MUL-, 

ACP- og Middelhavslandene er tollfri og uten kvotebegrensninger i EU. 

En rekke varer som importeres til Norge tollfritt og uten kvoter frau-land pålegges toll/kvoter 

ved et eventuelt medlemskap, f eks. kofferter og vesker, lærvarer, gulvtepper, en del 

elektriske produkter, aluminiumsprodukter. 

Tekstilvarer 

Tekstilvareimporten fra u-landene forventes å forandre seg både med hensyn til importlandene 

og toll- og kvoteordninger. Unntak av MUL er tekstilvarer utelukket fra Norges GSP-ordning. 

Norge regulerer ellers tekstilimporten fra u-land etter bilaterale begrensningsavtaler under 

Multifiberavtalen (MF A). Norge har generelt høyere tollsatser for tekstilvarer (8,2-25% mot 

EUs maks. 14%) både generelt og for alle u-land med unntak av MUL. Tekstilvarer er 

inkludert under EUs preferanseordninger, men er for en stor del underlagt mer omfattende 

kvantitative restriksjoner enn Norges. 
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EU anvender både kvotebegrensninger og toll på tekstilimport . Disse varierer mellom grupper 

av u-land og mellom enkelte land. Kvotebegrensningene er mer omfattende mens toll på 

tekstilvarer er lavere. 

De mer konkurransedyktige u-landene i sør- og sørøst Asia og Latin Amerika kan spesielt få 

merke negative konsekvenser av et eventuelt EU-medlemskap. MUL har samme vilkår ved 

eksport til både EU og Norge, dvs. hverken toll eller mengdebegrensninger. ACP-land som 

ikke omfattes av FNs MUL-liste kan få forbedret sin adgang til det norske markedet i den grad 

de kan konkurrere med de øvrige land. 

Middelhavslandene får lavere toll, men lisenseringsplikt eller kvotebegrensninger på eksport til 

Norge ved et norsk medlemskap. 

Mer omfattende kvoteordninger og toll på en rekke industrivarer som Norge i dag importerer 

tollfritt fra GSP-Iand, kan ved et eventuelt medlemskap få konsekvenser for handelsbransjen 

og dermed forbrukere i Norge. EUs lavere toll på tekstilprodukter fører ikke entydig til en 

prisreduksjon på tekstilvarer på grunn av mer omfattende kvoteordninger. Samtidig må Norge 

innføre toll og kvoteordninger for en rekke industrivarer som importeres tollfritt og uten 

mengdebegrensninger til Norge. Prisene på disse varer kan dermed gå opp ved et eventuelt 

medlemskap. Hvordan prisene forandrer seg kommer anpå hvordan EU forandrer sine kvoter 

for disse eksportlandene etter inntredelsen av et eventuelt norsk medlemskap. Samtidig får 

EU-land en handelspreferanse i forhold til GSP-land som i dag benytter 0 eller redusert toll 

ved eksport til det norske markedet. Dette kan føre til en ytterligere reduksjon i import fra 

disse GSP-land. 
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VI. KONKLUSJON 

EUs handelsordninger overfor u-landene kan deles i tre hoved grupper: 

- preferanseordningen for ACP-landene under Lome-konvensjonene 

- samarbeidsavtalene med Middelhavslandene 

- preferanseordningene til de øvrige u-land under "det generelle preferansesysystemet (GSP)" . 

Avtalenes innhold reflekterer ikke bare u-landenes behov for å kunne eksportere sine varer for 

deres økonomiske utvikling, men også EU-landenes behov og interesser. 

ACP-landene utgjør EU-landenes tidligere kolonier og de fleste fattigste landene. Til tross for 

at Lome-kanvensjonene har gitt ACP-landene de største handelsfordelene har EUs 

importandel fra ACP-landene vært avtagende. Dette kan hovedsaklig skyldes nedgangen i 

prisene på råvarer, som er typiske eksportvarer for ACP-land. 

Samarbeidsavtalene med Middelhavslandene har bredere omfang enn handel. Avtalene gir 

Middelhavslandene større adgang til EU-markedet. Middelhavslandenes eksport til EU har 

vært stabil siden 1980. 

GSP-landene må nøye seg med mer begrensede innrømmelser fra EU. Allikevel har mer 

konkurransedyktige GSP-land som Kina og øst-asiatiske land klart å øke sin andel av EUs 

totale import. Dette skyldes mer disse landenes satsing på eksportorienterte industrier enn 

fordelene de har fått via GSP-ordningen, selv om de har benyttet fordelene effektivt. 

EU-landenes handelmønster med u-landene utformes ellers av hvert medlemslands nasjonale 

politikk. EU-land med forholdsvis begrenset kolonifortid, f. eks. Tyskland, har økt sin handel 

med øst- og sør-øst asiatiske land. Økningen har vært både på eksport- og importsiden særlig 

når det gjelder industri- og tjenestevarer. EU-land med fortid som kolonimakter som Frankrike 

og Storbritannia har på sin side fokusert på sine tidligere kolonier. Handelsmønsteret for disse 

EU-land har blitt mer eller mindre preget av import av råvarer og eksport av industrivarer. 
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Liberalisering av verdenshandelen i GATTs regi kommer til å påvirke EUs handelspolitikk 

overfor u-landene. På den ene siden kan u-landene få anledning til å eksportere mer 

landbruksprodukter og sensitive industrivarer som de har forutsetning for komperative 

fortrinn. Samtidig får i-land og mer konkurransedyktige u-land også forbedret sine 

handelsvilkår. De sist nevnte land kan utvide sin eksport til EU på bekostning av mindre 

konkurranse dyktige u-land. I kjølvannet av handelsliberaliseringen i GATTs regi kan særlig 

ACP-landene og de øvrige mindre konkurransedyktige u-land oppleve en forverring i sin 

handel med EU-landene. Deres beskyttelsesmarginer i forhold til de øvrige land blir mindre på 

grunn av den generelle liberaliseringen. ACP-landene kan imidlertid opprettholde sine fordeler 

i den grad EU har politiske og /eller sosiale interesser av det. I sitt siste forslag for EUs GSP

ordning for 1990 årene vil Kommisjonen ta hensyn til de minst utviklede landenes (MUL), 

behov, mens for mer konkurransedyktige u-land foreslås det etterhvert å redusere 

preferansene. Kommisjonen foreslår også å avskaffe u-landenes kvoter og vil istedenfor 

innføre reduserte tollsatser. Mens EU avskaffer kvotene for u-land, får u-landene sterkere 

konkurranse med de øvrige land på EU-markedet på grunn av høyere tollsatser enn før. 

Norges tilpasning til EUs handelsregimet overfor u-land kommer til å få konsekvenser, ikke 

minst for norske importører, forbrukere og visse u-land som Norge har et nært handelsforhold 

til. 
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