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SAMFUNNSØKONOMISKE VIRKNINGER AV ET EF-MEDLEMSKAP 

Når man tar utgangspunkt i virkningene av et EF-medlemskap for samfunnsøkonomien 

har vi alt bestemt en del forutsetninger. For det første at noe vil bli endret som følge av 

et EF-medlemskap, og at dette vil ha konsekvenser for de rammer som eksisterer for 

økonomisk virksomhet. Endres rammene for økonomisk virksomhet, endres også 

aktørenes livsbetingelser - enten disse aktører er eiere, arbeidstakere eller plassert i 

selvstendige og mer frie posisjoner i forhold til det produktive liv. 

Økonomiske rammevilkår er i all hovedsak bestemt av to elementer: 

1) naturgitte forhold, og 

2) politisk-organisatoriske forhold. 

Den før ste type rammebetingelse er basert på et områdes naturressurser, klimatiske 

forhold og topografi. Eksempler på den andre type betingelser er skatte- og avgiftsregler, 

utslippsbestemmelser, konsesjonsvilkår og ressursoverføringer fra det offentlige til 

næringslivet. Disse rammebetingelser vil være summen av samfunnets betingelser knyttet 

til økonomisk aktivitet. Samfunnets vektlegging av løsninger - fordeling via markedet eller 

gjennom politiske beslutninger kan betraktes i lys av forholdet mellom marked og stat -

hvor mye marked og hvor mye offentlige reguleringer. 

Et historisk punkt i norsk historie når det gjelder forholdet mellom marked og stat er det 

politiske skiftet som fant sted i 1935. Den sosialdemokratiske maktovertakelse som fant 

sted, støtte av primærnæringsinteresser, åpnet for et helt annet syn på hvordan og i hvor 

stor grad staten skulle involvere seg i forhold til å skape rammebetingelser for 

næringslivet og - i enda større grad - synet på at staten selv skulle drive 

næringsvirksomhet. Det er grunn til å hevde at hovedtrekkene i dette synet lå fast i norsk 

politikk til 1980-tallet, og at dette synet også falt sammen med en utbygging av offentlige 

velferdstjenester. 

Endringer i rammebetingelser som følge av et EF-medlemskap vil være av politisk

organisatorisk karakter. Vi vil være opptatt av endringer som ikke nødvendigvis ville 
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inntruffet uten EF-medlemskap. Det er rimelig å betrakte et EF-medlemskap som 

bidragsyter til økt preferanse for markedsløsninger, og dermed ytterligere fjerne det 

norske samfunn fra den utviklingslinje som ble påbegynt i 1935. Vi tenker oss i første 

rekke at endringer i rammer for offentlig politikk vil inntreffe og ha konsekvenser for to 

forhold: 

1) - økonomisk politikk, med konsekvenser for offentlig budsjettering og offentlig 

sektor 

2) - næringspolitikk, med konsekvenser for næringsutøvelse. 

Både hver for seg og i sum vil disse endringene kunne ha innvirkning på folks 

livsbetingelser. 

Et mål for folks livsbetingelser - om ikke nødvendigvis det beste - er samfunnets 

inntektsfordeling i vid betydning. Denne fordelingen vil avspeile både forhold i markedet 

og forhold av politisk karakter. Om det er offentlige beslutninger eller markedet som i 

størst grad gjenspeiles i et samfunns inntektsfordeling varierer fra samfunn til samfunn. 

Summen av politisk inngripen - og fravær av slik - gir som resultat en gitt fordeling av 

goder og byrder i et samfunn. Det er på det rene at de signaler velgerne sendte til 

politikerne på 1980-tallet gikk i retning av mer markedsbaserte løsninger. Det var 

riktignok betydelig tvetydighet i velgerkorpsets signaler, men i sum var det liten tvil om 

at det forelå et ønske om en kursendring. Liberaliseringen av lovgivningen knyttet til 

næringsvirksomhet er blitt et av monumentene over 1980-årenes politikk. 

Skal vi se på samfunnets inntektsfordeling er det i første rekke inntektsfordelingen mellom 

- samfunnsklasser (eier-arbeidstaker), 

- sektorer i økonomien, 

- regioner, og 

- sentrale- og perifere områder, 

som er de mest nærliggende indikatorer. På alle disse områdene vil vi finne mer eller 

mindre sterke føringer på utviklingen i form av rammer lagt av de politiske myndigheter. 

Et vesentlig element for inntektsfordeling vil skje på arbeidsmarkedet, hvor sysselsetting 

vil være en avgjørende faktor. 
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HVA DRIVER EF MED? 

For å lokalisere eventuelle konsekvenser av et EF-medlemskap for samfunnet vil 

kartlegging av EFs politikkområder være av avgjørende betydning. Vi vet at EF i stor 

grad har fokusert på å skape en enhetlig markedspolitikk hvor fri flyt av varer, tjenester 

og innsatsfaktorer har vært et vesentlig element. En felles konkurransepolitikk er her et 

viktig element, hvor bl.a. offentlige overføringer til næringer, foretak og regioner er 

berørt. Videre har EF en felles handelspolitikk (tollunion), og har (særlig gjennom den 

siste traktatrevisjonen fra Maastricht) utvidet samarbeidet overfor - og med - omverdenen. 

Videre har EF gjennom Maastricht revisjonen vedtatt å opprette en Økonomisk og 

monetær union. EF har også traktatfestet en rekke næringspolitiske områder som sitt 

virkefelt. Her er landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, forskningspolitikk og industripolitikk 

viktige eksempler. Dessuten er en rekke flankerende områder (f.eks. miljøpolitikk) 

trukket inn i samarbeidet. Det må i denne sammenheng understrekes at disse felles 

politikkområdene i stor grad griper direkte inn i utøvelsen av økonomisk virksomhet i 

medlemsstatene. Dette er i særlig grad tilfelle med den felles landbrukspolitikk fra 1962, 

som når det gjelder etablering av felles politikk utvilsomt var et gjennombrudd for 

overnasjonale løsninger i EF-sammenheng. 

I det videre skal vi konsentrere oss om to områder. For det første områder knyttet til 

økonomisk politikk hvor vi skal se på rammene for denne i lys av Den økonomiske og 

monetære union, og forhold av mer statsfinansiell karakter - med mulige konsekvenser for 

offentlig budsjettering. Det må her understrekes at offentlig sektor i Norge legger beslag 

på en relativt høy andel av BNP i form av skatter og avgifter sammenliknet med andre 

europeiske stater. For det andre er det landbrukspolitikken som er omfattet av vår 

oppmerksomhet, og som utvilsomt vil være en av de sektorer som vil få de mest markerte 

endringer i de politisk-organisatoriske rammer. En meget klar indikator på dette er at -

ifølge OECD-beregninger - 77 prosent (PSE-tall) av inntektsdannelsen i norsk landbruk 

kunne tilbakeføres til forskjellige typer av politiske beslutninger i 1990. Det tilsvarende 

tall for EF var 48 prosent. Selv om PSE-tall ikke er et særlig godt redskap for 

sammenlikning av landbrukspolitikken mellom forskjellige stater og sammenslutninger 

vitner dette om at overgangen til EFs landbrukspolitikk vil være en betydelig endring i de 
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politisk-organisatoriske rammene for norsk landbruk. I tilknytning til dette skal vi også 

gjøre oss noen betraktninger om virkningene for omkringliggende virksomhet 

Gordbruksrelatert NN-industri). 
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PSE-tall i% 

1979-86 1987 1988 1989 1990 

Norge 72 76 76 75 77 

Sveits 68 80 78 
; 

73 78 

Finland 58 72 73 70 72 

Japan 66 76 74 71 68 

Sverige 44 57 52 52 59 

EF 37 49 46 41 48 

USA 28 41 34 29 30 

Australia 12 11 9 10 11 

OECD 37 50 46 41 44 

Kilde: OECD 

ØKONOMISK POLITIKK 

Etableringen av Den økonomiske og monetære union innen 1997 (eventuelt 1999) vil 

medføre helt klart endrede politiske rammer for den økonomiske politikk i 

medlemsstatene. Den økonomiske politikk vil bli et fellesskapsannliggende. Deltagelse i 

Den økonomiske og monetære union betyr tilslutning til en målsetning som bl.a. 

fokuserer på prisstabilitet. Deltagelse i unionen betyr også at den økonomiske atferd til 

den enkelte medlemsstat underordnes ett sett av kriterier. De vesentligste her er: 

- budsjettunderskudd skal· ikke være større enn 3 prosent av BNP, 

- offentlig gjeld må ikke overstige 60 prosent av BNP, 

- inflasjonen (prisstabilitet) må ikke være mer enn 1,5 prosentpoeng høyere enn 

gjennomsnittet for de tre medlemsland med lavest inflasjon, 

- før deltagelse i ERM (valutakurssamarbeidet) skal medlemsstatene ha fulgt de normale 

variasjonene i kursutviklingen i de siste to årene, og skal ikke ha devaluert i forhold til de 

andre ecu-landene i samme periode, 

- rentenivået i en medlemsstat skal ikke være over 2 prosentpoeng høyere enn det 

gjennomsnittlige nivå i de tre medlemsland med lavest inflasjon. 
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Tar vi utgangspunkt i inflasjonsratene for 1991 er situasjonen at terskelen etter reglene for 

Den økonomiske og monetære union ville ha vært en inflasjon på 3,93 prosent. Dette ville 

ført til reaksjoner overfor Tyskland, Nederland, Storbritannia, Spania, Italia, Portugal og 

Hellas. Norge hadde for 1991 ikke kommet i berøring med denne regelen da inflasjonen 

var på 3,4 prosent (konsumprisindeks). 

Når det gjelder de elementer som har direkte virkning på det offentliges finansielle 

situasjon er disse satt sammen av to komponenter: 

1) - direkte utgifter relatert til medlemskapet, og 

2) - inntektsbortfall som følge av medlemskapet. 

Når det gjelder de direkte utgiftene er det rimelig å anslå disse innenfor intervallet 

4,5 - 6,1 milliarder kroner. Dette beløpet framkommer ved å summere EFs andel av 

momsgrunnlaget (maks 1,4 %) og "velferdsavgiften" (tilsammen maks 1,2 % av BNP). 

Inntektsbortfallet for staten er anslått til et beløp i intervallet 17 - 26 milliarder kroner. 

Dette er i hovedsak et resultat av avgiftsharmonisering. Det er ikke tatt hensyn til EFs 

arbeid for å harmonisere skattenivået. Videre er bortfallet av tollinntekter en del av dette 

bildet. Det knyttes imidlertid betydelig usikkerhet når det gjelder å anslå størrelsen på 

bortfallet av indirekte skatter. I 1991 var offentlig sektors bruttoinvesteringer på 25 
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milliarder kroner, et beløp som befinner seg innenfor samme intervall som svekkelsen i 

det offentliges driftsbalanse. 

På den annen side er andre forhold som kan tilbakeføres til EF-medlemskapet ikke tatt i 

betraktning. Det kan nevnes at det EF-reduserte landbruket medfører en svekkelse i 

driftsbalansen som tilsvarer 8 milliarder kr. pr. år målt som gjennomsnitt fram til 2020. I 

det regnestykket vi har presentert er det heller ikke tatt hensyn til eventuelle overføringer 

fra EF til Norge. I den grad man vil lykkes med å omstille landbruket til EFs 

landbrukspolitkk vil dette medføre uttelling fra EFs landbruksfond. Videre er det mulig at 

Norge gjennom forhandlinger kan komme inn under enkelte av EFs regionalpolitiske 

tiltak. Knut Ingar Western ved Nord-Trøndelagsforskning har tatt utgangspunkt i EFs 

regionalpolitikks mål 5b (støtte til områder med høy sysselsetting i landbruk/lav inntekt). 

Dette er i hovedsak det regionalprogrammet som EF bruker i de rike nordlige 

medlemsstater når det ytes direkte støtte fra EF. Hans konklusjon er at dette programmet 

overført i full tyngde til norske forhold kun ville utgjort noen få prosent i forhold til hva 

Norge i dag selv bruker på slike tiltak. Selv med overføringer via EFs landbrukspolitikk 

og eventuelt regionalstøtte vil dette ikke endre hovedtrekkene i det bilde som tegner seg 

av en svekket driftsbalanse for det offentlige. 

Når det gjelder den framtidige finansieringen av EF pågår diskusjonen internt om hva 

som er de budsjettmessige konsekvensene av unionsvedtaket. Det er hevet over enhver 

tvil at Maastricht-teksten indikerer økt aktivitet i EF-regi, og at det dermed oppstår et økt 

finansieringsbehov. Det er diskutert å øke "budsjettaket" til 1,35 % av BNP i EF

området. Dette ville for Norge bety en merutgift på omlag en milliard. Den 

finansieringsplan presidenten i EF-kommisjonen, Jaques Delors, la fram (Delors Il -

pakken) indikerer en slik økning. 

Det må imidlertid understrekes at en svekket driftsbalanse for det offentlige vil måtte gi 

seg utslag i begrenset aktivitet hvis ikke bortfallet av inntekt kan kompenseres. Et 

kompliserende forhold her er effekten av Den økonomiske og monetære union, og de krav 

denne stiller til medlemsstatene. Den setter klare grenser for undreskuddsbudsjettering og 

gjeld, samtidig som skatte- og avgiftsmessig harmonisering som følge av det indre marked 
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er et element som vil danne rammen for deler av statens inntektsside. For å opprettholde, 

eventuelt utvide, aktiviteten i offentlig sektor må det enten finansieres gjennom økt 

økonomisk vekst eller ved at man klarer å finne alternative inntektskilder. Det må her 

understrekes at økte avgifter på næringsaktivitet neppe vil være en god løsning i et system 

med fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Det mest sannsynlige 

scenario er at inntektsbortfall for det offentlige kombinert med overføringer til EF

systemet må gi seg utslag i redusert aktivitet. Næringsoverføringene har vært i søkelyset 

gjennom hele 1980-tallet, og en utvikling som skissert over vil sette fart i dette. Videre 

vil det være sannsynlig at overføringene til private husholdninger i form av f.eks trygder 

og rentestøtte vil bli betraktet med økt interesse utfra en synsvinkel hvor reduksjoner i 

offentlige budsjetter blir sett på som formålstjenlig. 

En tilstramning med hensyn til både næringsoverføringer og overføringer til private kan 

finne sted ganske uavhengig av et EF-medlemskap. Derimot kan et medlemskap virke 
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som en katalysator på en slik utvikling. På den annen side har det tradisjonelt vært bred 

politisk enighet om overføringer i velferdskategorien. Det har faktisk også vært rimelig 

høy grad av enighet om næringsoverføringene, enten disse har vært knyttet til industri 

eller primærnæringer. Særlig overføringer med en klar distriktsprofil har tendert til å stå 

sterkt politisk. Det er derfor åpenbart at et EF-medlemskap enten vil måtte føre til en 

revurdering av en rekke politiske verdier, eller at de politiske prioriteringer som har 

dannet grunnlaget for dagens situasjon må måles i forhold til verdien av et EF

medlemskap. 
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Viktigste poster Nåværende mill. kr. Mulige forandringer ved medlemskap 

Indirekte skatter 111 577 En reduksjon på 16-24 000 mil. kr., et 
provenytap for det offentlige 

Stønader til 39 546 Vil måtte omreguleres. Subsidiebeløpet 
næringsvirksomhet må antagelig reduseres. På kort sikt 
og regionalstøtte blir driftsbalansen forbedret, men den 

langsiktige effekten vil være negativ. 

Overføringer fra 0 Overføring kan være aktuelt som en del 
EF til Norge av regional- og landbrukspolitikk, men 

beløpet er nok beskjedent. Effekten på 
driftsbalansen er positiv. 

Overføringer til EF 
- tollinntekter 1 390 - EF får tollinntektene. Forverring på 

driftsbalansen. 

- importavgifter på - - inntektskilde for EF, ikke for 
jordbruksvarer medlemsland, Statens kornforretning 

mister sine inntekter 

- bidrag til EF 4 166 - umiddelbart forverring av 
maks. 1,4 % av driftsbalanse 
MVA-grunnlaget 

- et tilleggsbidrag 1.657 - 1.919 - " 
til EF, en vilkårlig (2.854) 
% av BNP 

Sosial trygd og 216 287 Ikke entydig om det øker eller går ned 
velferdsutgifter, 
helsestell og 
undervisning 

Mulig sluttresultat -konsekvensene på driftsbalanse? 
- overføring til EF -5 823 - 6 085 -økt arbeidsledighet? 

-nedskjæringer på utgifter? 
-Provenytap -17 - 25 390 -økt privatisering? 

Kilde: Hagelia, 1991 og St. meld. nr 1 (1991-92) 
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LANDBRUKSPOLITIKK 

Vi har alt antydet at EFs felles landbrukspolitikk vil få betydelige og følbare 

konsekvenser for dagens norske landbruk. I 1989 gjennomførte Norsk institutt for 

landbruksøkonomisk forskning (NILF) et oppdrag for Landbrukets Utredningskontor hvor 

de beregnet konsekvensene for inntekten i de forskjellige modellbruk. Der ble benyttet 3 

alternative forutsetninger, og to sett av produsentpriser (dansk og tysk). Konklusjonen var 

at økonomien i modellbrukene ble vesentlig svekket. I det mest realistiske alternativet ble 

inntektsbortfallet som gjennomsnittstørrelse på bortimot 100.000 kroner. Hensikten med 

analysen var å få fram et bilde av et eventuelt omstillingsbehov. Svakheten med denne 

type undersøkelse er at den er statisk i den forstand at den ikke tar hensyn til mulige 

tilpasninger. På den annen side bekreftet og forsterket den inntrykket som flere 

forskjellige forskningsmiljøer hadde kommet til - norsk landbruk ville i en situasjon hvor 

EF-medlemskap utgjorde de politisk-organisatoriske rammebetingelsene stå overfor et 

betydelig krav om omstilling. 
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En konklusjon som kun peker på et stort omstillingsbehov ble ikke betraktet som 

tilfredsstillende. Det var åpenbart behov for å få utredet hvilke konkrete endringer denne 

omstillingen ville medføre. Problemstillingen utkrystalliserte seg som: 

1) - finnes det muligheter for en konkurransedyktig bruksstruktur i Norge innen 

rammene av EFs landbrukspolitikk? Hvordan vil et EF-tilpasset norsk landbruk se 

ut? 

2) - hvilke forutsetninger må oppfylles for å gjennomføre den omstillingsprosess 

som en slik bruksstruktur eventuelt vil kreve? 

NILF utarbeidet, på oppdrag for landbrukets Utredningskontor, en rapport (LD-Rapport 

2/92) som forsøkte å svare på disse spørsmålene. Konklusjonen er entydig: et EF-tilpasset 

norsk landbruk vil være betydelig redusert med hensyn til produksjon, areal, sysselsetting 

og antall enheter. De produksjonsenhetene vi vil ha igjen vil være vesentlig mye større 

enn dagens. 

Rapporten tok sitt utgangspunkt i EFs felles landbrukspolitikk (CAP), hvor pris- og 

markedsordningen står sentralt. Markedsprisen for landbruksprodukter innefor EF

området varierer mellom en bestemt mål-pris og intervensjonsprisen (oppkjøpspris). 

Begge disse størrelsene er politisk bestemt. Rapporten beregner nivået for oppgjørspris på 

grunnlag av en gitt importpris hvor hensyn til transportomkostninger er beregnet. NILF 

forbeholder for de fleste produkter norske bønder en noe høyere oppgjørspris ( + 10 % ) 

enn hva som er tilfelle i Danmark. Rapporten har videre basert seg på at enkelte norske 

støtteordninger kan videreføres, til tross for at de fleste faller bort, samt at det vil bli 

aktuelt med støtte fra EFs landbruksfond. Landbrukets driftskostnader forventes å 

gjenspeile et EF-tilpasset nivå. 
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Konsekvenser for norsk jordbruk av tilpasning til EFs felles landbrukspolitikk, sammenlig
net med dagens norske nivå - endel sentrale beregningsresultater. 

Basisalternativ Beste - alternativ Norsk nivå 
(. :',j.1 .~EF ... forutsetninger) ; ., (EF,Jorutsetninger) ·1990 

Norsk produksjon 
(mill. kg eller liter): 

Kumelk 922 1649 1863 
Storfekjøtt 40 71 82 
Svinekjøtt 0 109 82 
Sauekjøtt 0 13 24 
Egg 57 57 51 
Poteter 359 359 342 
Korn 211 500 1208 

Arealer ( 1 000 dekar) 2062 4162 9478 

Sysselsetting (årsverk) 9200 18900 73000 2) 

Antall bruk 5200 10200 95000 

Bruksstørrelse 1 ) 
Melk 40 årskyr 40 årskyr 12 årskyr 
Storfekjøtt 100 okser 100 okser -
Gris - 100 purker 14 purker 
Sau - 500 v.f.sauer 38 v.f.sauer 
Egg 50000 høner 50000 høner 750 høner 
Potet 150 daa potet 1 50 daa potet -
Korn 1 000 daa korn 1 000 daa korn 110 daa korn 

1) Viser for EF-alternativene minste bruksstørrelse som i beregningene gir tilfredsstillende 
økonomi 
Viser for norsk 1990-nivå gjennomsnittstørrelsen 

2) Normert nivå 

Kilde: Nersten m.fl (LU-Rapport 2/1992) 

Selv med "beste-alternativ" vil en EF-tilpasning mer enn halvere det norske 

landbruksarealet i forhold til 1990-nivå. Ved basis-alternativet, noe forskerne mener er 

det mest realistiske av de to, vil landbruksarealet bare være 22 prosent av arealet i 1990. 

Antall enheter (bruk) vil være i intervallet 5200 til 10200. Denne utviklingen gjenspeiles 

også i sysselsettingen, som vil være et sted mellom 9200 og 18900 årsverk. 

Basisalternativet gir som resultat en halvering av melkeproduksjonen i forhold til 1990-

nivå, mens produksjon av egg og poteter ifølge beregningene kan komme til å øke noe. 
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Kornproduksjonen blir halvert selv når det "beste alternativ" er lagt til grunn, mens 

basisalternativet gir en kornproduksjon på 17 ,5 prosent av 1990-nivå. 

Arealfordeling, EF-alternativ (resultater fra modellberegning) sammenlignet med dagens 
nivå. 1000 dekar 

EF-basisalternativ I Dagens nivå I 
Eng/beite Korn Poteter Sum I En~/- I Korn I Poteter I Sum I 

beite 

Østl., 
Agd./Rog. 506 427 128 1061 2189 2944 127 5260 

Jæren 446 0 0 446 392 40 14 446 

Vestlandet 
Trøndelag 366 0 0 366 2393 501 35 2929 

Nord-Norge 189 0 0 189 827 5 11 843 

I Sum landet I 1507 427 128 5801 3490 187 9478 

Kilde: Nersten, m.fl (1992) 

Regionalt er det bare Jæren hvor resultatene indikerer arealmessig stabilitet. Ut over dette 

er det en markert reduksjon i alle landsdeler. På landsbasis står kornproduksjon for 

nærmere halvparten av arealbortfallet. Beregningene viser at kornarealet etter en EF

tilpasning vil utgjøre omlag 12 prosent av 1990-nivå. Eng/beite arealet vil utgjøre omlag 

25 prosent av dagens nivå. Landbruksarealet på Vestlandet/Trøndelag vil bli redusert 

relativt mest, og vil utgjøre 12,5 prosent i forhold til 1990 etter tilpasningen. 

På landsbasis vil det på bakgrunn av rapportens konklusjoner etter en dynamisk EF

tilpasning være tilbake et landbruk hvor sysselsettingen befinner seg i intervallet mellom 

9.000 og 19.000. Reduksjon i sysselsetting, produksjon og økt geografisk sentralisering 

vil ikke bare ha konsekvenser for landbruket. I første rekker vil det også ha konsekvenser 

for tilstøtende virksomhet, bl.a. jordbruksbasert næringsmiddelindustri. Det er også 

sannsynlig at redusert landbruksaktivitet kan ha samfunnsøkonomiske virkninger nasjonalt 

og - ikke minst - regionalt. 
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I et prosjekt utført av Statistisk sentralbyrå for Landbrukets Utredningskontor, drøftes 

disse problemstillingene. Det forutsettes at nedgangen i landbruksproduksjon gjenspeiles i 

den jordbruksbaserte næringsmiddelindustri. 

Et karakteristika ved norsk landbruk er store regionale forskjeller m.h.t. produksjon og 

sysselsetting. Sysselsetting og bruttoproduksjon i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, 

og Nord-Trøndelag er relativt sett høy, mens Rogaland er det fylke hvor antall sysselsatte 

og bruttoproduksjonsverdien er høyest målt i nominelle størrelser. SSB tar utgangspunkt i 

en trendframskrivning der man bl.a. forutsetter en sysselsettingsvekst på omlag 1 prosent 

i perioden 1990-2005, noe som tilsvarer veksten i arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten er 

beregnet lavere enn hva dagens situasjon kunne tilsi. Trenden forutsetter økt tilflytting til 

de sentrale delene av Sør-Norge, og hvor f.eks. Rogaland vil ha behov for en viss 

utflytting. Endringene i trendframskrivingen mot år 2020 kan ikke betraktes som 

dramatisk. Det må understrekes at SSBs beregninger har sin basis i modellberegninger 

hvor en rekke forutsetninger er innarbeidet, bl.a. prisutvikling, sysselsetting og 

lønnsutvikling m.m. De modellene som er brukt (MODAG og REGION) legges også til 

grunn ved bl.a. utforming av nasjonalbudsjett. 

De mer makroøkonomiske konsekvensene av å tilpasse landbruket til EF er - sett i 

forhold til trendalternativet - et noe lavere privat konsum, noe lavere bruttoinnvesteringer 

der særlig boliginvesteringene blir redusert, økt utenrikshandel, på sikt en noe større 

industriell vekst, en noe høyere arbeidsledighet (og også lavere sysselsetting), en mer 

moderat prisutvikling og en enda mer moderat lønnsutvikling. Driftsbalansen er anslått til 

å bli vesentlig mer svekket fram til 2010 enn hva som ellers ville ha vært tilfelle: Den 

samlede svekkelse av driftsbalansen i perioden kan akkumuleres til omlag 200 milliarder 

kroner (omlag 8 mia. pr år som en gjennomsnittsbetraktning). I sum er de 

makroøkonomiske virkningene av å redusere landbruket (EF-tilpasse landbruket) 

moderate, noe som er en konsekvens av at landbruket i utgangspunktet står for en 

beskjeden del av BNP. På den annen side må de sysselsettingsmessige effekter ikke 

undervurderes, særlig hvis vi tenker oss at omstillingen på arbeidsmarkedet tar tid og at 

arbeidsledigheten kan forsette å holde seg på dagens nivå i årene framover. 
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Makroøkonomiske virkninger av et EF-tilpasset jordbruk og redusert 
næringsmiddelindustri. Prosentvis avvik fra referansebanen 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Privat konsum .................. 0,0 0,2 0,2 -1,2 -2,2 -2,7 

Bruttoinvesteringer ... .. .......... -0,5 -3,8 0,3 -2,4 0,1 -1,6 
Industri ..................... -0,1 0,5 1,4 0,5 3,1 4,0 
Boliger ...................... -0,8 -3,4 1,3 -2,5 1,8 -3,0 
Øvrige bedrifter ................ -1,1 -9,8 -0,4 -5,7 -2,3 -4,8 

Eksport (andre varer) .............. 0,4 5,5 9,7 12,6 10,5 9,0 

Import .................... . .. 0,6 3,8 7,6 7,3 5,2 3,1 

BNP (fastlands-Norge) ... . ......... -0,3 -1,l -0,3 -0,5 0,1 0,1 
Industri ..................... -0,8 -3,0 -1,0 0,4 2,6 3,6 

Arbeidsløshet (abs. endring i prosent) .... 0,2 1,0 0,6 0,6 0,1 -0,1 

Sysselsetting ................ . .. -0,5 -2,0 -1,5 -1,6 -0,8 -0,3 
Industri ..................... -0,4 -0,9 1,0 2,0 3,7 4,5 

Konsumpriser ................. . -0,5 -3,5 -4,8 -6,0 -7,6 -8,0 

Timelønn .. . ....... . ......... . -0,2 -3,8 -6,5 -9,5 -12,3 -12,9 

Driftsbalansen (mrd. kr) ............ -2,0 -6,0 -19,1 -12,8 0,1 28,1 

Overskudd før lånetransaksjoner i off. 
forvaltning (mrd . . kr) .............. -3,0 -13,9 -16,3 -13,8 -4,6 10,4 

Kilde: Cappelen m.fl (LU-Rapport 1/1992) 

De regionale -.. .fylkesmessige - .konsekvensene .av et EF-tilpasset landbruk for 

sysselsettingen er til dels markerte. For Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Oppland 

er effektene betydelige. Eksempelvis vil sysselsettingen i Nord-Trøndelag være 8,5 

prosent lavere enn hva situasjonen ville ellers vært i år 2010. Sogn og Fjordane ville 

imidlertid stå for den mest markerte sysselsettingsnedgangen som følge av redusert 

landbruksaktivitet (10,9 % - 2010). 
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Virkninger på sysselsetting etter fylke av et EF-tilpasset jordbruk og redusert næringsmiddelindustri. 
Prosentvis avvik fra referansebanen 

2000 2005 2010 2020 

Østfold . -1,2 0,0 0,3 1,3 
Akershus -0,5 0,4 0,7 1,4 
Oslo 0,4 1,4 1,6 2,1 
Hedmark -4,2 -4,1 -4,5 -2,8 
Oppland -6,2 -6,6 -7,3 -4,8 
Buskerud -1,1 0,0 0,4 2,2 
Vestfold -1,1 0,0 0,3 1,7 
Telemark -1,7 -0,9 -0,8 0,9 
Aust-Agder -1,3 -0,5 -0,4 1,0 
Vest-Agder -1,8 -1,4 -1,4 -0,4 
Rogaland -3,1 -3,1 -3,5 -2,0 
Hordaland -1,7 -1,2 -1,2 0,1 
Sogn og Fjordane -8,2 -9,6 -10,9 -8,3 
Møre og Romsdal -3,1 -2,8 -3,l -1,4 
Sør-Trøndelag -3,5 -3,5 -4,0 -2,8 
Nord-Trøndelag -6,4 -7,2 -8,5 -6,8 
Nordland -2,3 -2,3 -2,7 -1,9 
Troms -2,3 -2,3 -2,8 -2,l 
Finnmark -0,9 -0,7 -1,1 -0,9 

Hele landet -2,0 -1,5 -1,6 -0,3 

Kilde: Cappelen m.fl (1992) 

Ser vi på endringer av bruttoproduktet som følge av et EF-tilpasset landbruk, er 

jordbruksproduksjonen 60,4 prosent og konsumvareproduksjonen (NN-ind.) 30,0 prosent 

lavere i år 2010 enn hva som ellers ville vært tilfelle. Næringene som øker sin produksjon 

som et resultat av at landbruket reduseres er produksjon av verkstedsprodukter og - i noe 

mindre grad - metaller. Videre vil det bli økt vekst i innenriks samferdsel og annen privat 

tjenesteyting. Det er i disse sektorer at den frigjorte arbeidskraft må finne sin anvendelse. 

Et problem i denne sammenheng er at i de senere år har nettopp disse sektorene tapt 

markedsandeler på hjemmemarkedet, og har bare i noen grad styrket sin posisjon på 

eksportmarkedet. Tendensen går heller ikke i retning av å øke produksjonsstabene, men å 

øke kapitalinnsatsen på bekostning av innsats av arbeidskraft. 
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Virkning på bruttoprodukt etter næring av et EF-tilpasset jordbruk og redusert næringsmiddelin-
dustri. Prosentvis avvik fra referansebanen 

1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Jordbruk ... . ........ . ......... -5,6 -29,3 -47,1 -60,4 -60,7 -60,9 
Industri . ..... . ....... . ....... -0,4 -1,9 0,6 2,1 4,3 4,4 

Prod. av konsumvarer . . .......... -4,1 -22,8 -28,1 -30,0 -33,0 -36,1 
Prod. av kjemiske råvarer .......... -0,4 -1,1 -1,1 -0,6 0,4 2,0 
Prod. av metaller .. . ............ 0,1 2,3 4,4 6,2 8,4 9,0 
Prod. av verkstedsprodukter . . . . . . . . . 0,1 3,5 11,0 14,0 19,6 21,9 

Bygg og anlegg ................ . -0,4 -1,9 0,9 -0,8 0,6 -0,9 
Varehandel ................... . -0,l 0,2 1,8 0,8 0,4 -0,3 
Innenriks samferdsel 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 -0,1 0,1 1,3 1,6 2,7 3,3 
Annen privat tjenesteyting ........... -0,1 0,3 1,7 2,0 2,8 3,0 

BNP (fastlands-Norge) ....... . ..... -0,2 -0,9 0,2 0,1 1,0 1,1 

Kilde: Cappelen m.fl (1992) 

Disse mer strukturelle problemene er midlertid noe utenfor det området vi i denne 

omgang søker å belyse. Det må imidlertid pekes på at når det gjelder den 

hjemmekonkurrerende industri har denne fått redusert sine markedsandeler på 

hjemmemarkedet betydelig på 1980-tallet. Tilsvarende reduksjon ser vi også for den 

utekonkurrerende industrien, men bare i noen grad for den skjermede industri. Statistisk 

sentralbyrå framhever at norsk industri ved slutten av 1989 begynte å tape markedsandeler 

på hjemmemarkedet, og at denne utviklingen fortsatte i 1990 og 1991. Dette til tross for 

at industrien bedret sin konkurranseevne. Kostnadsveksten for industrien i Norge var 2,2 

prosent pr. produserte enhet i 1991, mens den hos våre handelspartnere var 4,5 prosent. 

Dette kombinert med en reduksjon i kronens verdi i forhold til industriens effektive 

valutakurs skulle tilsi en reduksjon på 4,5 prosent i relative lønnskostnader for norsk 

industri. Det er tredje år på rad man registrerer en slik utvikling. Til tross for dette er det 

ikke registrert økning i sysselsettingen, tvert om - mye av den forbedrede 

konkurransekraft er kommet som et resultat av bemannningsreduksjoner. Hvis denne 

utviklingen fortsetter vil arbeidsledigheten mest sannsynlig være større enn det Statistisk 

sentralbyrå la til grunn for sine beregninger. Dette betyr at de sysselsettingseffektene et 

EF-tilpasset landbruk og en tilsvarende redusert næringsmiddelindustri vil få for enkelte 

regioner kan bli mer negativ enn rapporten indikerer. 
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. . . . 
MARKEDSANDELER FOR IMPORTKONKURRERENDE VARER 
Volumandeler 
---------------------" -... ----------" ----------"" --------" ...... " -... " -"" ---- " ----" -- ... -------------" ---"" -------" -...... " ------ "" ... -- " ------------

r9·34 .. 1985 ·1986 . '1987 W88 1989 1990 1991 
"" ... " ...... " ...... " ... "" ... """"""""""""""""""""""""" ... """" ...... """"""""""" ... """ ...... """""""""""""" ...... """ ... """ ... """""""""""" ... "" ...... " ... "" ... " ... " ... " ______________ ... ____ 
Næringsmidler 94 93 92 92 91 90 90 89 
Nytelsesmidler 82 80 79 81 82 81 80 82 
Tekstil- og bekledningsvarer 26 24 22 21 20 18 17 15 
Trevarer 77 75 72 73 73 76 75 74 
Kjemiske og mineralske produkter 44 42 42 42 41 38 36 34 
Grafiske produkter 93 93 92 91 91 92 92 91 
Bergverksprodukter 69 71 74 72 70 71 66 68 
Treforedlingsprodukter 68 68 68 69 67 68 67 66 
Kjemiske råvarer 47 44 40 41 35 34 28 28 
Raffinerte oljeprodukter 60 60 53 53 49 56 60 66 
Metaller 22 23 26 29 26 23 16 16 
Andre verkstedsprodukter 38 38 36 38 33 30 27 26 

V arene ovenfor i alt 59 57 55 57 55 55 52 52 

Skip og oljeplattformer 63 76 82 73 57 53 61 70 

Varene ovenfor i alt 59 59 58 58 56 55 54 54 

Skjennet industri 93 92 91 91 91 90 90 89 
Hjemmekonkurrerende industri 44 43 41 42 40 38 35 33 
Utekonkurrerende industri 47 47 46 48 44 44 41 41 

V arene ovenfor i alt 59 57 55 57 55 55 52 52 
--------------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 
Markedsandelene angir forholdet mellom leveranser på hjemmemarkedet fra norske produsenter i volwn og sam-
let anvendelse innenlands der også importvolumet inngår. 

Kilde: Økonomiske. Analyser 111992 
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OPPSUMMERING 

Vi hadde som forutsetning at et EF-medlemskap ville slå ut i endrede rammebetingelser 

av politisk-organisatoriske art. Det ble valgt å se på offentlig sektors driftsbalanse i lys av 

de endringene som et EF-medlemskap vil medføre. Vi konstaterte at offentlig sektors 

driftsbalanse ville bli svekket med 17 til 25 milliarder som følge av inntektsbortfall og 

mellom 4,5 og 6 milliarder som følge av medfinansiering av EFs politikk. Her kan 

ytterligere overføringer bli aktuelle som følge av det finansieringsbehov som oppstod etter 

vedtaket om politisk og økonomisk union i Maastricht. Dette kan for Norges del dreie seg 

om et beløp i størrelsesorden 1 milliard. Hvis vi sier at offentlig sektors driftsbalanse 

totalt blir svekket med mellom 20 og 30 milliarder, er det interessant å peke på at 

offentlig sektors bruttoinvestering i 1991 var på 25 milliarder kroner. I denne 

sammenheng må det understrekes at dette inntekstbortfallet enten må kompenseres i form 

av alternative inntekter - helst som følge av økonomisk vekst - eller ved reduksjon i det 

offentliges aktivitetsnivå. Når det gjelder alternativ finansiering, vil etableringen av Den 

økonomiske og monetære union i EF-regi gi nye rammebetingelser. Når det gjelder 

redusert aktivitetsnivå, kan reduserte næringsoverføringer bidra med noe av 

innstramningen, men spørsmålet om å se på overføringer til private husholdninger kan lett 

bli reist. 

En tilpasning til EF-landbrukspolitikk vil medføre betydelige omstillinger for norsk 

landbruk. Markert reduksjon med hensyn til produksjon, areal, sysselsetting og antall 

enheter er den entydige konklusjon som framkommer i analysene. Dette vil gi lavere 

aktivitet i den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien. Undersøkelsen vi har basert oss 

på viser at det på nasjonalt nivå bare blir beskjedne utslag av å EF-tilpasse landbruket og 

den tilstøtende næringsmiddelindustri. Derimot vil dette slå kraftig ut i enkelte fylker, 

hvor Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Hedmark og Oppland er de mest utpregede. 

En konklusjon som framstår klart er at et EF-medlemskap vil endre rammebetingelsene på 

en slik måte at det gir seg fordelingsmessige utslag i forholdet mellom sektorer i 

økonomien, regioner, og i noen grad i forholdet mellom eier og arbeidstaker. Særlig blir 
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dette synlig når vi betrakter de sysselsettingsmessige konsekvenser, og hvor evnen til å 

skape nye arbeidsplasser kan bli svakere enn det Statistisk sentralbyrå baserte sin analyse 

på. 
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