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KONSEKVENSER OG 
VURDERINGER 

. . -
Et av de mest sentrale spørsmål i 
debatten om EF og norsk EF-tilknytning er 
spørsmålet om konsekvenser for l/t\:tttt 't:t?t 

næringer, sektorer og samfunnet som 
helhet. 

I de følgende artikler blir flere forhold 
belyst. Oddvar M. Nordnes tar for seg 
landbruket med utgangspunkt i 
utredningen "Mot bedre vitende", hvor det 
påpekes at nasjonale tiltak for å øke 
effektiviteten og rasjonaliteten i næringen 
kan resultere i et landbruk med 20.000 
bønder. Videre ser Bjørn Strøm på 
forholdet til EFs bruk av anti-dumping 
tiltak og EFs konkurranseregler. 
Problemstillinger for fiskerinæringen og 
oljesektoren ved EØS-avtale og EF
tilpasning blir også presentert. Ayse Bulak 
Hagelia ser på noen utviklingstrekk for de 
offentlige finanser ved et eventuelt EF
medlemskap. 

2 



MOT BEDRE VITENDE? 
Av Oddvar M. Nordnes 

Professor Viktor D. Norman ved Norges 
Handelshøyskole har ledet et utvalg som 
skulle se ·'på' mulighetene-for - ~ · · 
effektivisering i offentlig virksomhet. 
Arbeidet er publisert som SNF-rapport nr 
4/91 under den megetsigende tittelen; Mot 
bedre vitende? -
Effektiviseringsmuligheter i offentlig 
virksomhet. 

Rapporten tar for seg offentlig 
tjenesteyting, offentlig regulerte sektorer 
og overføringssektorene hvor vi bl.a. 
finner landbruket. 

Et generelt trekk ved rapporten er at den 
tar for seg økonomisk målbare forhold. 
Andre spørsmål av betydning for utvikling 
av Norge til et godt og trygt samfunn blir 
ikke berørt. Dersom man bruker rapporten 
med dette som utgangspunkt, og tolker 
resultatene med betydelig romslighet, har 
utredningen klart sin store interesse. 
Fristes man derimot til å slå politiske 
motstandere i hodet med Normans tall, 
blir det viktig først å teste om tallene 
holder hva de lover. 

Kapittelet om landbruk bygger på et notat 
fra professor Normann Aanesland_ ved .. 
Norges landbrukshøgskole. Dette notatet 
fikk betydelig pressedekning i fjor høst da 
Aanesland i et intervju med Nationen slo 
fast som sin konklusjon at norsk landbruk 
på gitte forutsetninger kunne klare seg 
med 25.000 årsverk. 

Norman-utvalget slår fast at norsk 
landbruk er dyrt, og peker i sin rapport 
som forklaring på dette bl.a. på at 
landbruket er tillagt en rekke 
samfunnsmessige oppgaver i tillegg til å 
produsere mat. Man forutsetter enkelt at 
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det norske samfunnet vil være tjent med 
at landbruket ikke lenger skal tillegges 
vekt når det gjelder beredskap, 
distriktsprofil, eller som produsent av 
miljøgoder og kulturlandskap. 

Det eneste man velger å vektlegge er 
hvor store ressurser som kan frigjøres 
dersom landbruket skal forsyne det 
norske marked med mat som i dag på 
billigste måte. I 
denne sammenheng peker man på at 
matvareprisene trolig kunne reduseres 
ytterligere ved å åpne for fri import og på 
denne måten redusere den norske 

-
landbruksproduksjonen. På grunn av 
vanskeligheter med å finne et sikkert 
grunnlag for hva importprisnivået ville bli, 
velger man å gjøre vurderingen basert på 
norsk produksjon for det norske marked. 
Dette innebærer likevel redusert 
produksjonsomfang, bl.a. har Aanesland 
som grunnlag for sine arbeidskraftanslag 
forutsatt 30% reduksjonmelke 
produksjonen. 

Norman-utvalget har tatt utgangspunkt i 
Aaneslands .arbeidskraftall og .redusert 
disse ytterligere til 20.000 årsverk. Dette 
betyr at man forutsetter å kunne sende 
58.000 bønder over til annen virksomhet. 
I tillegg har Aanesland et udokumentert 
anslag for reduksjon av sysselsettingen i 
offentlig veiledning og landbrukets 
samvirkebedrifter på 12.000 årsverk. 
Disse tilsammen 70.000 årsverkene skal 
det i følge Norman-utvalget være mulig å 
sette inn i alternativ produksjon med et 
årsverkvederlag på kr 186.000,- pr år. 



Sammen med renteinntekter på frigjort 
landbrukskapital skal det offentlige kunne 
hente inn 7 milliarder nye skattekroner. 
Overføringer til landbruket samt 
forbrukersubsidier skal falle bort og 
statskassen vil ·på denne· måten spare 13 
milliarder kr, til sammen vil en slik endring 
i landbruket forbedre den statsfinansielle 
situasjonen med 20 milliarder kr! 

Om man godtar de forutsetninger og 
forenklinger som er lagt til grunn for 
beregningene, melder det seg imidlertid 
en alvorlig innvending. 
Bøndene betaler i dag ca 6 milliarder i 
skatt. De 20.000 bøndene som blir tilbake 
kan ikke forventes å ville tjene så mye at 
dette beløpet opprettholdes. De 12.000 
funksjonærene betaler også i dag skatt 
som det må korrigeres for. Trolig vil 
sumeffekten kreve et fradrag i Norman
utvalgets regnestykke på nærmere 5 
milliarder kr. Det betyr at den offentlige 
finansielle gevinsten med en omlegging 
av landbruket ut fra de forutsetninger man 
har valgt ikke er 20 milliarder, men 15 
milliarder kr. 

Har Norman-utvalget kommet i skade for 
å begå en regnefeil eller ligger 
forklaringen på valg av tittel/motto for 
utredningen her? 

Artikkelen stod i Bondebladet 29.05.91 
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KONKURRANSEREGLER 
OG ANTI-DUMPING 
Av Bjørn Strøm 

I debatten om' EØS-avtalen -hår def vært - - . 
pekt på forholdet mellom felles 
konkurranseregler og anti-dumping tiltak. 
Utgangspunktet for EFTA-landene har 
vært at ved å godta EFs felles 
konkurranseregler ville dette kunne 
medføre at EF avskrev sin mulighet for å 
iverksette anti-dumping tiltak mot EFTA
bedrifter. 

til en pris under "normal verdi" for 
produktet. Det vanlige er å tillegge 
produktet en utjevningsavgift (straffetoll) 
som oppveier dumping-marginen 
(forskjellen mellom "normal-verdi" og 
faktisk.eksportpris)·. ·Dumping og anti
dumping tiltak er knyttet til varehandel 
over tollgrenser. 

GATT-avtalens artikkel VI gir aksept for at 
medlemslandene kan bruke anti-dumping 
tiltak for å beskytte egen industri mot 
skadevirkninger fra importerte produkter 
som selges under produktets "normal
verdi". GATT-regelverket er her utvidet 
gjennom en egen kode. Hvordan de 
enkelte GATT-medlemmertolker GATTs 
regelverk er nedfelt i nasjonal lovgivning. 
For Norge er dette presisert i tolltariffens 
artikkel 3, mens EF har nedfelt sin 
fortolkning i reguleringer vedtatt av 
Ministerrådet. 

EF har konkurranseregler nedfelt i 
Romatraktaten (art. 85 - 94). Det dreier 
seg om krav til bedrifters atferd innenfor 
fellesmarkedet hvor misbruk av 
dominerende stilling og 
konkurransehindrende eller regulerende 
avtaler er forbudt. Det er EF-kommisjonen 
som er den utøvende instans i forhold til 
håndhevelsen av lovverket. 
Tvistespørsmål avgjøres av EF
domstolen. Videre er det regler for 
medlemsstatenes atferd i forhold til 
næringslivet (statsstøttebestemmelsene), 
og hvor det i prinsippet er nedlagt forbud 
mot at det offentlige gir overføringer til 
næringslivet. 

-
For norske bedrifter som opererer på EF
markedet gjelder EFs 
konkurransebestemmelser. I artikkel 23 i 
handelsavtalen mellom Norge og EF 
omhandles konkurranseforhold, og EF 
presiserte i en særlig protokoll at EF 
bygger sin forståelse av regelverket på 
konkurransereglene slik de er nedfelt i 
Romatraktaten. Dermed har både Norge 
og EF i prinsippet gitt uttrykk for en felles 
forståelse av konkurransepolitikken. 

Anti-dumpingtiltak er i utgangspunktet 
virkemidler for å utjevne prismessige 
forskjeller forårsaket av at en vare selges 
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Der er også en GATT-artikkel (art. XVI) 
som omhandler subsidier - i praksis 
eksportsubsidier - hvor det også er 
utarbeidet en kode. EF har valgt å 
behandle eksportsubisider og 
dumpingproblematikken under ett, og 
forholdet til eksportsubsidier er derfor 
innarbeidet i de samme reguleringer som 
rene dumping tilfeller. 

Når det gjelder dumpingbestemmelser og 
Norges forhold til EF, er dette omhandlet i 
handelsavtalens artikkel 25. Her blir det 
slått fast at partene forbeholder seg retten 
til å bruke anti-dumping tiltak i 
samhandelen mellom Norge og EF. Dette 
er en naturlig konsekvens av at 
varehandelen mellom Norge og EF 
overskrider en tollgrense (selv om 



tollavgifter ikke innkreves for produkter 
omfattet av handelsavtalen). Ved 
inngåelse av en tolliunion - felles ytre 
tollmur og felles handelspolitikk - ville anti
dumping tiltak falle vekk. 

En av årsakene til at"anti-dumpin.g tiltakT 
liten grad har dominert vår handel med 
EF, er at utgangspunktet for norske 
aktører på EF-markedet er EFs 
konkurranseregler. Hvis en EØS-avtale 
avvikler muligheten for bruk av anti
dumping tiltak innen EØS-området, og 
dette er gjort avhengig av at EFs 
konkurranmseregler gjøres felles i hele 
området (dvs. også i Norge), må dette 
veies opp mot eventuelle ulemper både 
for Norge og EF. 

Hvis EF fraskriver seg muligheten til å 
benytte anti-dumping tiltak i handelen 
med EFTA-landene er dette en 
oppsiktsvekkende innrømmelse. Dette 
fordi EF bygger sin felles handelspolitikk 
på en tollunion hvor de enkelte 
medlemsstater har avgitt suverenitet til 
EF-systemet i handelspolitiske saker. Ved 
å fraskrive seg bruken av et ikke 
uvesentlig virkemiddel overfor aktører 
utenfor tollunionen, oppgir man også å 
utøve en del av den felles handelspolitikk, 
og dette må da veies opp med klare 
forsikringer og garantier for at dumping 
ikke kan finne sted. 

Det er i forhold til denne problematikken 
EFTA-landene er villige til å underkaste 
seg EFs konkurranseregler. Det nye - i 
forhold til den gjeldene handelsavtale - er 
at EFs konkurranseregler vil få større 
innvirkning på forhold knyttet til nasjonal 
næringspolitikk. Det er særlig 
statsstøttereglene som kan komme til å bli 
merkbare. Det man må være særlig 
oppmerksom på er - ikke forbudet i seg 
selv - men de kriterier som EF legger til 
grunn for å gi dispensasjon fra forbudet. 
Videre må det - fra norsk side - være 
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viktig å få avklart EØS-avtalens omfang i 
forholdet til felles regler for overføringer 
fra det offentlige til næringsdrift. Videre 
bør det avklares i hvilken grad EF
bestemmelser om avvikling av offentlige 
h_?nd~ls~O.DOPO!~! _ _yil. bli tryk,ket inn som 
ett element i gjennomføringen av felles 
konkurranseregler. Her er det bedrifter 
som Statens kornforretning, Vinmonopolet 
og Medisinaldepoet som er sentrale. Det 
er disse spørsmål som må veies opp mot 
hverandre når en EØS-avtale skal 
vurderes på dette punktet. 

Artikkelen stod i Bondebladet 13. 03. 91 



EF - EØS OG FISKERIENE 
Av Bjørn Strøm 

Fiskerier og handel med fiskeprodukter er 

Spanjolene er misfornøyd med EFs 
kvotepolitikk, noe som henger sammen 
med at kvotekompromisset ble gjort 
allerede i 1982. 

et av·de områder1e ,hver--det~r"13roelemer i -, ·~ -E1ablerin·gen--av"'200 ·mils.oøko-nomiske 
EØS-forhandlingene mellom EF og EFTA
iandene. De som husker tilbake til 1972 vil 
sikkert se paralleller fra dengang og til 
dagens problemstillinger. Til tross for 
likhet med situasjonen i 1972 er det også 
vesentlige forskjeller. 

For det første hadde ikke EF utviklet og 
iverksatt noen felles fiskeripolitikk i 1972. 
Dette ble imidlertid endret tidlig på 1980-
tallet da EF vedtok retningslinjene for sin 
fiskeripolitikk. Denne er basert på tre 
hovedprinsipper: 

1) et felles EF-hav, 
2) en felles strukturpolitikk 
3) et felles indre marked beskyttet av 

en enhetlig ytre tollmur (basert på 
tollunionen og den felles handelspolitikk). 

I EØS-prosessen er det - sett fra EFTAs 
side - bare forholdet til det felles marked 
og til EFs tollmur som blir berørt. EF har 
på sin side pekt på at hvis det skal gis fri 
markedsadgang for fisk- og fiskeprodukter 
med opphav i EFTA-landene må dette 
spørsmålet ses i lys av adgang til 
ressurser. I praksis betyr dette at ·EF 
ønsker økt adgang til ·ressursene i EFTA
iandenes økonomiske soner som 
motytelse for at fisk og fiskeprodukter kan 
eksporteres tollfritt til EF-området. Dette 
innebærer at EF ikke ser spørsmålet om 
marked løsrevet fra resten av sin 
fiskeripolitikk. Særlig i en situasjon hvor 
EF har stor overkapasitet - både på fangst 
og foredlingssiden - blir det ført en bevisst 
politikk for å øke ressursgrunnlaget. 
Videre ble en stor fiskerinasjon med små 
egne ressurser i forhold til 
fangstkapasitet, Spania, medlem i 1986. 
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soner på midten av 1970-tallet gav en ny 
situasjon i forhold til 1972. Kyststatene 
fikk gjennom de nye sonene økt området 
for sin myndighetsutøvelse - inklusiv 
ressursforvaltning - fra 12 til 200 nautiske 
mil. Dette er noe av bakgrunnen for 
opprettelsen av EFs felles fiskeripolitikk 
og kompromisset som ble lagt i 
kvotepolitikken. 
EF-kommisjonen forvalter og tildeler 
kvoter både i EF-havet og de kvoter EF 
har i andre lands soner. 
Fordelingsnøkkelen når det gjelder 
fangstkvoter til medlemslandene er basert 
på: 
1) - et områdes avhengighet av fisket, 
2) - historiske rettigheter, dvs. tradisjoner 
for fiske i et spesifikt område, og 
3} - kompensasjon for tap av 
fiskerettigheter som følge av kyststatenes 
opprettelse av 200 mils økonomisk sone 
på 1970-tallet. 
Det er i dette lys EFs krav må forstås. 

Det forhold at Norge er myndighetsutøver 
innenfor 200 mils grensen gir norske 
myndigheter kontroll over store 
fiskeressurser. Norge har i dag en to-sidig 
avtale med EF om fiskerettigheter. 
Fiskeriavtalen med EF regulerer 
kvotefordelingen til norske fartøyer i EFs 
sone, og EF-fartøyer i norsk sone. Denne 
avtalen kom i stand som et resultat av 



opprettelsen av de økonomiske sonene, 
og baserer seg på at den mengde fang~t 
EFs fiskere tar i norsk sone skal være lik 
den mengde norske fiskere tar i EFs 
sone. 

De kvoter som tilgodeses EFs fiskere skal 
fastsettes av norske myndigheter etter 
konsultasjoner med EF. Likeledes skal 
norske kvoter i EF-sonen avgjøres av EF 
etter konsultasjoner med Norge. Dette 
prinsippet tilsier at det er kyststaten som 
har suveren myndighet over de 
fiskeressurser som befinner seg i 
kyststatens sone. Avtalen med EF avløste 
ikke de eksisterende avtaler som Norge 
hadde om fiske ved Storbritannia og 
avtalen som Danmark inngikk sammen 
med Norge og Sverige om fisket i 
Skagerrak og Kattegat. Avtalen hadde 
heller ikke innvirkning på forhold til 
handelsavtalen mellom Norge og EF fra 
1973 der fisk og fiskeprodukter 
omhandles i en egen brevveksling 
(Fiskebrevet). 

Når det gjelder markedsadgang for fisk og 
fiskeprodukter til EF er situasjonen relativt 
differensiert. For eksport av fersk fisk er 
en ikke ubetydelig andel dekket gjennom 
handelsavtalen (fiskebrevet), eller får nyte 
godt av tollfrie kvoter i en eller annen 
sammenheng. Dette gjelder også endel 
filet-produkter, -og -produkter·som er tørket 
og saltet. Med hensyn til eksporten av 
mer bearbeidde produkter, og da særlig 
hermetikk, har utviklingen vært lite 
gunstig. Denne bransjen har møtt 
konkurransen fra en stadig større og mer 
rasjonell EF-industri på felt hvor det alt i 
1973 ble pekt på at handelsavtalen ikke 
var tilstrekkelig. Et problem var at 
Storbritannia som EF-medlem fra 1973 
innførte toll på norsk fiskehermetikk hvor 
landet var det største norske 
eksportmarked. For oppdrettsnæringen er 
forholdet til EF i hovedsak at EF 
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representerer et betydelig marked for 
avsetningen av produksjonen. Dette 
forholdet er lite problematisk så lenge det 
i hovedsak er snakk om eksport av laks 
med lav bearbeidelse~g~_?d. , Tollsatsen 
her er på 2o/o og 0·;. Ti<i<e -en 
handelsbarriere av vesentlig betydning. 
Utviklingen når det gjelder norsk eksport 
av fisk og fiskeprodukter til EF-markedet 
har vært positiv. Verdien av eksporten er 
fordoblet - fra omlag 2,5 mrd. kr. i 1973 til 
ca. 5,9 mrd. kr. i 1988 - målt i 1988 kroner 
og justert for medlemskaputvidelsene. 

Foredlingsindustrien i Norge er avhengig 
av råstofftilførsel. Nettopp knappheten på 
råstoff har medvirket til problemer for 
foredlingsbransjen i Norge. Råstofftilgang 
er forøvrig også et av de store 
problemene for EF-industrien. Dette ble 
kraftig understreket på et større europeisk 
seminar om fiskerisektoren i London 23. 
og 24. april. Tittelen for seminaret var "An 
lndustry in Crisis?" ("En industri i krise"), 
og det kritiske punkt var tilgangen på 
stabile leveranser av råstoff og 
bearbeidede produkter til henholdsvis 
foredlingsindustri og konsumenter . Det 
som synes klart er at Norges største 
aktivum innen fiskerisektoren ligger i de 
ressurser som er underlagt 
myndighetsområdet til norske 
beslutningstakere. Kontroll over 
fiskeressurser er en nødvendig betingelse 
for fiskerinæringens suksess. EF har, og 
vil ha, et stort importbehov av fisk og 
fiskeprodukter. Det kan derfor ikke være å 
anbefale å gi EF ensidige innrømmelser 
med hensyn til adgang til norske fiskefelt 
innen rammen av EØS-prosessen. Når 
det gjelder fordeling av kvoter mellom 
norske- og EF-fiskere bør dette fortsatt 
baseres på de prinsipper som ligger til 

Artikkelen stod i Bondebladet 15. 05. 91 



OLJESEKTOREN OG EF 
Av Bjørn Strøm 

Olje- og gass sektoren er i dag en av de 
mest betydnin·gs.fUlle bidragsyterne· fil - · 
norsk økonomi. Investeringsanslaget for 
utvinning av olje og gass er i 1991 på 36,3 
milliarder kroner. 1. kvartal 1991 ble det 
produsert 22,9 millioner tonn olje, hvorav 
19,3 millioner tonn gikk til eksport. 
Eksportverdien av dette kvantumet var på 
omlag 18,2 milliarder kroner. Det blir 
beregnet at ca. 15.000 personer er ansatt 
i oljeselskaper, og 22.000 i 
verkstedindustrien som er knyttet til 
oljesektoren. Totalt regnes mellom 60.000 
og 65.000 arbeidsplasser i Norge som 
relatert til aktiviteten i Nordsjøen. 

Betydningen av denne sektoren for norsk 
økonomi kan best illustreres ved å se på 
oljeprisfallet i 1986 og de konsekvenser 
dette fikk. Fra 1985 til 1986 ble olje- og 
gass sektorens bidrag til BNP redusert 
med omlag 40 milliarder kroner, til tross 
for at volumet var økende. Krisepolitikken 
fra 1986 med bl.a. lønnslov og offentlige 
innstramninger kan i stor grad tilbakeføres 
til svikten i oljeinntektene. 

I forhold til EØS-forhandlingene og et 
eventuelt norsk medlemskap i EF reiser 
det seg en rekke spørsmål !<nyttet til 
forskjellige aspekter ved virksomheten på 
kontinentalsokkelen. EF har i dag ingen 
spesifikk felles oljepolitikk. Derimot vil 
elementer av utviklingen i retning av en 
felles energipolitikk kunne få betydning for 
energisektoren i Norge, og da også 
oljesektoren. Videre vil utviklingen for å 
oppnå et indre marked i EF-området, og 
det regelverket som utvikles i forbindelse 
med dette, få betydning for enkelte deler 
av oljesektoren og aktiviteter knyttet til 
denne. Her vil EFs konkurranseregler og 
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reglene om offentlige innkjøp få betydning 
for leverandørindusrien. 

Når vi her tar utgangspunkt i oljesektoren 
er det i første rekke politikken og 
prosessen som'"liggeftirgrunn for 
produksjonen (oppstrøm-siden) som 
opptar oss. Dette fordi det er til denne 
prosessen det er knyttet sterkest grad av 
politisk styring, mens 
markedsmekanismer i langt større grad 
gjør seg gjeldene med hensyn til 
foredling, distribusjon og omsetning av 
oljeprodukter. Gass-sektoren er i stor grad 
utelatt i framstillingen. Dette fordi gass i 
dag utgjør en forholdsvis liten del av 
aktiviteten i Nordsjøen. På lengre sikt, 
utover på 2000-tallet, vil gass-sektoren få 
stadig økende betydning med hensyn til 
aktiviteten på kontinentalsokkelen. 

EF har formulert en rekke energipolitiske 
målsetninger. Disse vil i svært liten grad 
ha betydning for norsk oljepolitikk, til tross 
for at et av målene er å redusere oljens 
andel av det totale energiforbruket. Videre 
er energipolitikken knyttet til 
gjennomføringen av det indre marked, der 
målsetningen er at energi i størst mulig 
grad skal betraktes som en vare på lik 
linje med andre varer. Dette modereres av 
hensynet til forsyningsikkerhet, og ønsket 
om å redusere miljømessige 
skadevirkninger. For distribusjon og salg 
av norsk olje og oljeprodukter vil økt 
standardisering og harmonisering av 
energimarkedet i EF-området neppe ha 
negative konsekvenser. 



I den norske petroleumsloven er der 
bestemmelser som innen rammen av en 
EØS-avtale/EF-medlemskap ikke vil være 
problemfrie. Der er helt klart gitt en 
antydning om at det fra norske 
myndigheter anses som ønskelig at norsk 
leverandørindustri får kontrakte~"og dette 
er knyttet til tildeling av konsesjon. Dette 
strider mot tankegodset som er 
grunnlaget for det indre marked, og som 
er nedfelt i Romatraktaten. Videre er en 
skjønnsmessig konsesjonstildeling til 
norske oljeselskaper - med unntak av 
Statoil - problematisk. Kravet om at 
virksomheten skal ledes fra Norge er 
heller ikke fullt ut i tråd med tankegangen i 
EF med hensyn til etableringsfrihet. 

Et punkt som er helt klart er at utvelgelsen 
av operatør og konsesjonssystemet - ikke 
bare i Norge, men i internasjonal 
sammenheng - har gjort at EF har valgt å 
betrakte oljeselskapene som offentlige 
foretak. Dermed er de underlagt EFs 
regelverk for offentlige innkjøp for de 
såkalte ekskluderte sektorer. Dette vil få 
konsekvenser for atferden 
operatørselskapene på norsk sokkel 
innen rammen av en EØS-avtale/EF
medlemskap. Unntaket fra 
innkjøpsregelverket kan kun oppnås 
gjennom en liberalisering av 
konsesjonstildelingene. Dette er 
problematisk for norske myndigheter som 
har valgt å se på konsesjonstildelingene 
som det sentrale virkemiddel i norsk 
oljepolitikk. 

For leverandørindustrien blir resultatet at 
den blir mer konkurranseutsatt, og at 
konkurranseevnen i enda større grad blir 
kriteriet for overlevelse. En bedre formell 
markedsadgang til britisk sektor vil ikke 
kunne oppveie eventuelle tap av 
markedsandeler på norsk sokkel på 
mellomlang og lang sikt. Dette fordi 
aktiviteten på britisk sektor har nådd sitt 
høydepunkt, og at ressursforvaltningen 
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tilsier en raskere avvikling enn på norsk 
side. Det er verdt å merke seg at det på 
norsk side gjenstår å utbygge felt 
tilsvarende 30 % av de opprinnelige 
utvinnbare oljereserver, mens det 
tilsvarende tall for britisk sektor er under 1 
%. VurderingeTfr~i-aktø'rer knyttet til 
næringen er ikke sammenfallende, men 
fra flere hold er det blitt uttrykt reservasjon 
med hensyn til full tilpasning til EFs regler 
for offentlige innkjøp for offshore sektoren 
innen rammen av en EØS-avtale. 

Dette er et utdrag fra LV-Notat 711991 



OFFENTLIGE FINANSER 
OG EF-MEDLEMSKAP 
Av Ayse M Butak Hage/ia 

- Norge vil måtte tilpasse sitt regelverk 
angående sosialpolitikk. Samme 
rettigheter knyttet til arbeid som nordmenn 
har, må anvendes for alle EF-statsborgere 
som arbeider i Norge, dvs. hvis en 

Utgiftene til offentlig forva"itning utgjØ r mer .. , arbelder·fra-·er am1e1 medlemsland jobber 
enn 50% av BNP i Norge (54% i 1990 ). i Norge, får både han/hun og deres 
De største utgiftspostene er utgifter til familier de· rettighetene som gjelder for 
sosial trygd og velferd, helsestell og norske arbeider og deres familier. 
utgifter til næringsøkonomiske formål. Samtidig betaler vedkommende sine 
Driftsutgiftene (lønnskostnader og trygdepremier til den norske staten. Om 
vareinnsats) har alene utgjort mer enn tilpasningen får negativt/positivt resultat 
40% av de totale offentlige utgiftene. for Norge kommer an på arbeidskraftens 
Stønader til private konsumenter har hatt bevegelse (om det blir netto innvandring/ 
en økende vekt i utgiftene. 11990 var utvandring til/fra Norge) og 
postens andel 36%. trygdepremiene som blir betalt i Norge. 

Virkningen på det offentliges driftsbalanse 

Det offentliges inntekter har vært ca 58% 
av BNP (59,4% i 1990). De viktigste 
inntektskildene har vært direkte og 
indirekte skatter. De direkte skattenes 
andel av BNP har økt siden 1986, mens 
de indirekte skattenes andel har avtatt. 
Trygde- og pensjons-premier er en annen 
viktig inntektskilde for det offentlige. 

I dag varierer størrelsen og strukturen til 
det offentliges inntekter og utgifter i EF fra 
et medlemsland til et annet. Videre 
utvikling av EF fra å være en toll-union til 
eventuelt å bli en økonomisk- og 
pengeunion vil i vesentlig grad begrense 
medlemslandenes handlefrihet innen 
finans og pengepolitikk. Harmonisering av 
regelverket i medlemslandene kommer til 
å påvirke det offentliges inntekter og 
utgifter. Koordinering av sosiale ytelser, 
statlige subsidieordninger, fjerning av 
grensekontrollen, offentlig innkjøpspolitikk 
og harmonisering av indirekte skatter vil 
ha betydning for det offentliges budsjett. 

Et medlemskap ville kreve forandringer i 
regelverket i Norge. Dette vil gi utslag på 
det offentliges inntekter og utgifter. En 
kort gjennomgåelse av mulige 
konsekvenser viser at: 
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er ikke entydig. 
.·:·.·.··:-:·:·:·······:·:···:·····:-:-:-:-:-:-·-::;:;.·:·.··:·:·:·····:··-·.·.·.·.·.·.' ·:::::::·:·:·:·:·:·. 

- Norge vil måtte forandre sin 
subsidiepolitikk grundig. Subsidieposten i 
det offentliges utgifter reduseres. 
Regionalpolitikken vil stort sett 
bestemmes av sentrale EF-organer. Noen 
form for støtte vil godkjennes av EF. For 
prosjekter som er godkjent av EF kan 
Norge regne med å få delvis 
kompensasjon, men beløpet blir trolig 
ganske beskjedent. Resten må Norge 
betale selv. Det blir en for enkel 
konklusjon å si at det offentlige sparer 
subsidiene, og at det fører til forbedring i 
driftsbalansen. Tilpasningen av norsk 
distrikts- og subsidiepolitikk kan skape 
alvorlige konsekvenser for Norge. Det kan 
føre til nedleggelse av arbeidsplasser og 
dermed økt arbeidsledighet. 
Ringvirkningene av dette kan bli 
betydelige. 



- Norge kommer til direkte å miste en del 
av sine inntektskilder i form av 
overføringer til EF-kassen. Tollinntektene 
fra handel med tredjeland og avgifter ved 
import av jordbruksvarer vil gå direkte til 
EF. Samtidig·blir ·Nor-ge.-nødHil å -betale-til ·" 
EF-budsjettet en del av sine 
merverdiavgiftsinntekter og en andel av 
BNP. Det betyr en direkte reduksjon i det 
offentliges inntekter og dermed en negativ 
virkning på det offentliges driftsbalanse. 

- Fjerning av grensehindringer mellom EF
landene gir antagelig lite utslag for Norge 
etter et eventuelt medlemskap. Det kan 
føre til ubetydelig innsparinger for det 
offentlige, dermed en ubetydelig 
forbedring i driftsbalansen. 

- Tilpasning av offentlig innkjøpspolitikk 
hevdes å gi en besparelse på 3,5 mrd. kr. 
for Norge i følge en modelberegning. 
Forholdsvis høy importandel av offentlig 
innkjøp viser at Norge allerede fører en 
relativt åpent offentlig innkjøpspolitikk. En 
positiv virkning av en ytterligere mer åpen 
offentlig innkjøpspolitikk på driftsresultatet 
blir beskjedent. På den annen side kan 
det oppstå kostnader knyttet til 
arbeidsledighet og omstilling av norsk 
næringsliv. Det offentliges mulighet til å 
påvirke nasjonaløkonomien gjennom 
offentlig innkjøp (f.eks. for å øke 
sysselsetting) blir· redusert. 

- Harmonisering av indirekte skatter etter 
et . medlemskap kommer sannsynligvis til å 
redusere det offentliges inntekter. Norge 
blir nødt til å redusere sine 
merverdiavgiftsats for å unngå handel 
over grensene. Etter beregningene 
gjennomført av Cappelen og Storm vil det 
offentlige måtte redusere sine utgifter med 
4-6% for å oppnå budsjettbalanse, 
forutsatt ingen forandringer i de andre 
postene. Muligheten til å kompensere 
tapet gjennom økt direkte skatter er 

ganske uaktuelt for Norge, fordi skatt på 
inntekter allerede er forholdsvis høy. 
Dessuten har de siste skatteøkonomiske 
tendenser vært i motsatt retning. Økt 
beskatning av kapital kan føre til 
·kapitalflukt-tit-utlandet. -- · · 

Man kan ikke si noe entydig om det 
offentliges driftsresultat ved et eventuelt 
EF-medlemskap. Mye tyder på at det ikke 
blir særlig forbedret. Forandringer ved et 
medlemskap kan føre til økt 
arbeidsledighet. Det kommer til å gi 
negativt utslag på det offentliges 
driftsbalanse. Nasjonalregnskapstall viser 
allerede underskudd i 1991 og 1992. En 
forverring i driftsresultatet kommer ikke til 
å gjøre saken enklere. 

Som kjent får EF myndighet til å begrense 
medlemslandenes mulighet til å operere 
med langvarig budsjettunderskudd. Gitt at 
det offentlige i Norge har begrenset 
mulighet til å øke sine inntekter, må landet 
redusere sine utgifter. Imidlertid må det 
understrekes at Norge har et bedre 
statsfinansielt utgangspunkt enn de fleste 
EF-landene. 

De høyeste utgiftpostene - sosial trygd og 
velferd, helsestell, undervisning og utgifter 
til næringsøkonomiske formål som alle 
sammen utgjør de ca. 75% av de totale 
utgiftene·for offentlig forvaltning i Norge -
kan forventes å bli påvirket av reduserte 
inntekter, dvs. man kan forvente en 
forandring i dagens sosial- og 
velferdsordninger. Det offentliges mulighet 
til å spille en aktiv rolle for å påvirke 
forskjellige tendenser (f. eks. 
sysselsetting) i landet blir mindre. 
Tendensene viser en økt privatisering av 
sosiale goder som helsestell, utdanning, 
osv, og sosial trygdeordninger. 

Dette er utdrag fra LV-Notat 911991 
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EF UNDER UTVIKLING 

Det har gjennom hele 1991 pågått 
konferanser for å etablere grunnlaget for 

. endringerJRomatr.aktaten.som.vil 
medføre opprettelsen av en politisk union 
og en økonomisk og monetær union. 
Arbeidet med disse spørsmål har vært en 
vanskelig sak internt i EF. Spørsmål 
knyttet til EF-parlamentets makt, og 
utvidelse av denne for å redusere det 
"demokratiske underskudd" har vært reist. 
Videre har innplassering av 
utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og 
forsvarspolitikk vært vanskelige områder. 
Når det gjelder den økonomiske union har 
tempo for gjennomføring, unionens 
rekkevidde og koblingen mellom 
eksisterende institusjoner og nye 
institusjoner vært sentrale 
problemstillinger. 

I det følgende retter Ayse Bulak Hagelia 
søkelyset mot harmoniseringen av de 
indirekte skatter. Bjørn Strøm ser på 
Luxembourg, og de problemer dette 
landet ser i en omfattende harmonisering. 
Til slutt stiller Strøm spørsmål om hva 
slags stat EF eventuelt er i ferd med å bli? 
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HARMONISERING AV 
INDIREKTE SKATTER 
Av Ayse M Bulak Hagelia 

. Siden i mai i år-har det værf stor aktlvitetT ~ 
EF angående harmonisering av indirekte 
skatter. I mai foreslo presidentskapet i EF 
en normalsats for merverdiavgift på 
minimum 15% og redusert sats på 
minimum 5%. Seinere kom Storbritannia 
med et mer fleksible forslag, nemlig 
normalsats på minimum 15% og frihet for 
medlemslandene til å anvende redusert 
sats eller ikke. Danmark og Irland støttet 
forslaget. EF-landene kom til en politisk 
enighet om å anvende Storbritannias 
forslag. Den videre diskusjon i dag går på 
den konkrete gjennomføringen. 
Storbritannia insisterer på at man ikke 
trenger ytterligere konkretisering mens de 
andre medlemmene ønsker å vedta et 
relevant direktiv. 

Felles avgiftssatser er viktig for at det 
indre marked skal fungere som planlagt 
etter 1992. For det første har EF-landene 
pr i dag fortsatt en rekke begrensninger 
og kontroller ved grenseovergangene i 
EF-området. Det forhindrer til en viss grad 
handel over grensene. For det andre har 
EF til hensikt å iverksette beskatning i 
opprinnelseslandet -dvs moms skal 
betales i eksportlandet ved import fra et 
annet medlemsland- etter 1997. I dag og i 
perioden 1992-1997 anvender man 
destinasjonsprinsippet, det vil si 
eksportlandenes momssats blir erstattet 
med importlandenes momssats. 
Destinasjonsprinsippet og 
grensekontrollene sørger for at moms- og 
avgiftsforskjellene ikke fører til 
konkurransevridninger og 
inntektsforskyvninger. Man har bestemt å 
avskaffe grensekontrollen etter 1992. I 
1997 forventes de endelige momsreglene 
i EF til å være på plass og man 

gjennomfører opprinnelsesprinsippet. 
Derfor er det et behov for å harmonisere 
de indirekte skattene i EF allerede nå. 

La oss nå se utviklingen i arbeidet med 
harmonisering a\(indir01<te skatter. 
Allerede i august 1987 kom Kommisjonen 
med et forslag om harmonisering. Man la 
opp til at medlemslandene skulle kunne 
bruke to momssatser, nemlig en 
normalsats og en redusert sats. 
Normalsatsen skulle ligge på mellom 14 
og 20%. Den reduserte satsen skulle ligge 
mellom 4 og 9%. Hvert land skulle fritt 
fastsette sine egne satser innenfor de 
gitte intervallene. Kommisjonen mente at 
4-5% forskjeller i satsene ikke skulle 
skape større konkurransevridninger. 

Den reduserte satsen skulle gjelde for en 
rekke varer som utgjør ca. en tredjedel av 
det felles momsgrunnlaget; 
-fødevarer (unntatt alkoholholdige 
drikkevarer) 
-energi til oppvarmings- og 
belysningsformål 
-vann 
-legemidler 
-bøker, aviser, tidsskrifter 
-persontransport 

Løsningen med å ha to satser er et 
kompromiss som følge av at satsene er 
svært forskjellige fra et medlemsland til et 
annet. Man har i dag i Danmark og Irland 
en normalsats på over 20%, mens 
Luxembourg og Spania på den andre 
siden har en normalsats på 12%. Når det 
gjelder reduserte satser, har f. eks. 
Danmark ingen slike satser, mens Belgia 
har 1 % momssats for en del varer. 
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I følge Kommisjonens forslag skulle man 
videre harmonisere særavgiftene for 
alkohol, tobakk, mineralolje og øl. 
Særavgifter begrunnes ikke alene med 
finanspolitiske hensyn, men også 
helsemessige, økonomiske eller sosiale _ 
forhold. særavgifter unntatt de som er 
nevnte ovenfor og som motvirker fri flyt av 
varer skal i følge Kommisjonens forslag 
fjernes. Kommisjonen er videre -i et eget 
forslag- innstilt på skattlegging av biler i 
landet hvor de er registrert/tatt i bruk. 

Landene med betydelige lavere 
(Luxembourg) og høyere (Danmark, 
Irland) avgiftssatser sto i mot forslagene 
fra EF-kommisjonen. Luxembourg var 
redd for å miste fordelen av å ha lave 
avgiftssats, mens Danmark og Irland var 
bekymret over å miste en viktig del av 
sine offentlige inntekter. Storbritannia 
reagerte på sin side mot prinsippet om 
Kommisjonens innblanding i nasjonale 
bestemmelser. 

I teorien gir ordningen med 15% 
minimumsats medlemslandene mulighet 
til å bruke høyere sats, men faren for 
konkurranseforvridning i det felles indre 

marked tillater ikke store differanser i 
satsene mellom medlemsland. Hvis 
Danmark insisterer på å opprettholde sine 
høyere satser kan landet risikere en økt 
handel over grensen til Tyskland. 
.Jyskland har en_ redusert sats på 7% og 
normalsats på 14% som kommer til å øke 
til 15% etter harmonisering. Som resultat 
kan Danmark miste en del av sine 
offentlige inntekter på grunn av redusert 
skattegrunnlag. På grunn av at 
grensekontrollen avskaffes mellom EF
landene kan Danmark og andre EF-land 
som i teorien kan anvende de høyere 
satsene, i praksis bli nødt til å tilpasse 
sine satser med å redusere dem. 

Konsekvensene for Norge av 
harmoniseringen av avgiftsatsene i EF 
kommer til å være ubetydelig så lenge 
som landet ikke er medlem i EF. EØS
forhandlingene innebærer ikke 
avgiftsharmonisering eller avskaffelse av 
grensekontroll. Norge kan fortsatt selv 
bestemme omfang og nivå for avgifts 
belegging. Men jo mer EFs friheter gjelder 
i EØS-området, jo mer kan Norge bli nødt 
til å harmonisere sin skattepolitikk. 

Artikkelen stod i Bondebladet 24.07.91 
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LUXEMBOURG OG 
HARMONISERINGEN 
Av Bjørn Strøm 

Fra 1. januar overtok Lu.xembourg ·. -· 
formannskapet i EF. Dette betydningsfulle 
verv skal denne ministaten inneha i de 
seks første månedene av 1991. Det å 
inneha formannskapet betyr - i tillegg til at 
den møtene minister leder EFs 
Ministerråd - at ministrene i Luxembourg 
får ansvaret for å megle i 
konfliktsituasjoner, finne løsningsforslag 
på problemer som måtte oppstå og ta 
initiativ for å få fortgang i 
beslutningsprosessen. Det er ingen 
hemmelighet at effektiviteten i EF
organene ofte gjenspeiler effektiviteten til 
formannskapet. 

Så lenge EF har 12 medlemsland vil hvert 
av landene ha formannsskapsposten en 
gang hvert 6. år i seks måneder. 
Utvidelser av EF vil medføre reduksjoner i 
hyppigheten. I perioden forsøker hvert 
enkelt land å markere seg som pådriver 
innen de forskjellige EF-prosjekter, og det 
knyttes ofte prestisje til å arrangere 
toppmøter som er "historiske" eller 
"banebrytende". Ser vi på de to 
innehaverne av formannskapet i 1990, 
Irland og Italia, la begge disse 
medlemsstatene vekt på å drive 
unionsprosjektene videre gjennom 
"historiske" - og tildels ekstraordinære -
toppmøter i henholdsvis Dublin og Roma. 
Irene klarte å få satt arbeidet med en 
politisk union på dagsorden, og italienerne 
fikk fastsatt en tidsfrist for iverksettelsen 
av neste fase i den monetære union. 

Hva kan vi så vente av Luxembourg? 
Luxembourg er det minste av EFs 
medlemsland med 3000 km2 og 367.000 
innbyggere. Levestandarden målt i 
kjøpekraft pr. innbygger er den høyeste 

blant EFs medlemsstater, og 
arbeidsledigheten er minimal. 
Luxembourg må som innehaver av 
formannskapsposten følge opp de to 
traktatskonferansene i Roma. Dernest må 

····ae· ::·særlig 1 ·"EPS~samarbeldet (det 
utenrikspolitiske samarbeidet i EF) 
forholde seg til de situasjoner som måtte 
oppstå, og dette blir særlig viktig i en 
situasjon hvor det er krig i Midt-Østen og 
uro i de østlige delene av Europa. 
Utenriksministeren i Luxembourg tok et 
initiativ i Irak-Kuwait krisen umiddelbart 
etter tiltredelse etter nyttår. Invitasjonen til 
møte med den irakiske utenriksminister 
ble i liten grad belønnet med suksess. 
Dette avspeiler flere problemer, og ikke 
bare Iraks manglende evne til å ville 
diskutere konflikten i Golfen. For det 
første er USA, og ikke EF den helt 
dominerende aktør i den anti-irakiske 
alliansen. For det andre er EFs 
medlemsstater i ulik grad involvert, og har 
ulike interesser i området. Frankrike har 
helt fram til krigsutbruddet drevet sin 
særskilte politikk, og har ikke hatt til 
hensikt å underordne seg utspill verken 
fra Luxembourg eller andre EF-stater. 
Den britiske kontingenten på nærmere 
35.000 mann, samt den nest største 
marine kontingent, tilsier at britene er 
USAs viktigste vestlige allierte i området. 
Dette betyr at utspill fra utenriksministre i 
land med 367.000 innbyggere neppe 
vektlegges særlig sterkt i London. 
Situasjonen avspeiler dermed noen av 
problemene som skal løses på 
traktatkonferansene i Roma der den 
politiske union, som bl.a. skal omfatte 
utenriks- og sikkerhetspolitikk i følge de 
foreløpige innspill, skal utformes i et 
konkret regelverk. 

Et område det er sannsynlig Luxembourg 
vil vie oppmerksomhet er skatte- og 
avgiftsharmonisering. Her er problemet at 
Luxembourg opererer med en 
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standardmoms på 12 %, noe som de Formannskapsposten er viktig, og på 
omkringliggende EF-land ikke kan mange måter avslørende for hvordan 
konkurrere med. I Belgia er fellesskapet fungerer. Det er lov - innen 
prosentsatsen 19, mens den i Frankrike er rimelige grenser - å framheve seg selv, 
mellom 22 og 33. Billig bensin og billig ivareta sine spesifikke interesser, og å 
alkohol i forhold til nabolandene er også arrangere "historiske øyeblikk". 
kjennetegn-ved«lu·xembour-g. -~ - - --· " " . , --· bux-emb0ur-g-kommer - etter all 
Grensehandelen sysselsetter en rekke sannsynlighet - til å avvente spørsmål 
mennesker, og med en stat hvor det som avgiftsharmonisering og 
maksimalt er 30 km. fra landets sentrum banklovgivning. De vil etter beste evne 
til en av riksgrensene kan denne type følge opp traktatskonferansene i Roma, 
handel stort sett foregå over hele landet. og - om mulig - ta initiativ til å samordne 
Naboene er av naturlige grunner EF-landenes politikk overfor de forskjellige 
tilhengere av avgiftsharmonisering, hvor konfliktsoner i verden. På det økonomiske 
det forutsettes at Luxembourg vil heve sitt område står Luxembourg fram som den 
avgiftsnivå. Luxembourg vil av like mest vellykkede av EFs medlemsstater 
naturlige grunner ikke være pådriver for hva vekst og velstand angår. Luxembourg 
dette arbeidet i formannsperioden. Det -er faktisk preget av så mye velstand at 
konkurransefortrinnet som ligger i det lave jord- og eiendomsprisene er så høye at 
avgiftsnivået har medvirket til økt vanlige lønnsmottakere har måttet bosette 
sysselsetting i detaljhandelen, økt seg i Frankrike. Den økonomiske suksess 
økonomisk vekst og økt kjøpekraft for er i stor grad fundert på nasjonale tiltak, 
befolkningen. som det er fare for at blir tilintetgjort 

Et annet område hvor problemstillingen er 
rimelig lik er innenfor bankvirksomhet. 
Bankene i Luxembourg utfører sitt virke 
under streng diskresjon og er EFs 
-alternativ til Sveits. Felles skatteregler 
som krever innsyn i kontoer over 
landegrenser vil ødelegge for denne 
mulighet, og dermed være med å rive 
vekk grunnlaget for en bankindustri som 
sysselsetter 16.000 av landets 367.000 
innbyggere. Luxembourgs argument er at 
hvis innsyn erstatter hemmeligholdelse 
innen det luxembourgske bankvesen 
forsvinner pengene til Sveits, Monaco 
eller Bahamas, som alle har "det problem" 
at de befinner seg utenfor fellesskapet. 

gjennom harmonisering i EF-regi. Etter 1. 
juli er det minst 5 1 /2 år til Luxembourg 
igjen får formannsposten i EF. Det er lite 
trolig at de da vil kunne bruke sin 
innflytelse til å styre unna - for 
Luxembourg - kjedelige 
harmoniseringstiltak. Harmoniseringen 
forventes gjennomført i god til før 
Luxembourg får formannsklubben neste 
gang. 

Artikkelen stodi Bondebladet 30.01.91 
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bestemmes av det myndighetsområde 
som er tillagt statslederen. 
Personalunionen mellom Norge og 
Sverige gav seg utslag i felles 

HVA SLAGS 
STATSDANNELSE BLIR 
EF? utenrikspolitikk, ettersom utøvelsen av 

· ·· · ·- - -- - " .. ...,,---· - ·-·dette"politikk ·området-var tillagt 
statslederen både i Norge og Sverige. 

Av Bjørn .Strøm " .. 

I debatten rundt og om EF vil begrepet 
union i stadig større grad bli trukket inn. 
Dette har sin helt klare bakgrunn i de 
konferanser som nå pågår for å endre 
Romatraktaten slik at det blir mulig for EF 
å framstå som en økonomisk og monetær 
(pengemessig) union - og en politisk 
union. 

Med begrepet union forstår vi en 
forbindelse - et forbund - mellom to eller 
flere parter. I matematikkens mengdelære 
er en union definert som den mengden 
som inngår i minst et av de elementene 
som omfattes av unionen. Tenker vi oss 
mengden som areal er det altså det 
samlede areal i de elementene som utgjør 
unionen som er unionens areal. Sagt på 
en annen måte - en union forutsetter at 
"noe" er definert som felles av noen. 
Forbund kan bli inngått mellom personer 
(ekteskap.foreninger m.m}, mellom 
grupper (sammenslutninger i arbeidslivet) 
eller mellom stater. 

Når forholdet mellom stater kan betraktes 
som en ·Union forutsetter dette at et·eller 
flere av en statsmakts gjøremål utøves i 
fellesskap, og at dette forholdet er 
institusjonalisert. Et eksempel på en union 
mellom stater vil være opprettelsen av en 
tollunion, hvor statene i fellesskap 
utarbeider og utøver en felles tollpolitikk i 
forhold til omverden. Et resultat av en slik 
type union vil være at statene må føre en 
felles handelspolitikk. Et eksempel hentet 
fra norsk historie - unionen med Sverige -
er personalunionen, hvor to stater har 
felles statsleder. Felles område for en slik 
union - utover det å ha felles statsleder -

Statsforbund har i hovedsak to varianter. 
For det første den føderale varianten som 
bygger på en klart definert arbeidsdeling 
mellom føderale myndigheter og 
myndigheten til den enkelte delstat. I 
tillegg til dette henter både delstaten og 
den føderale statsmakt sin legitimitet 
gjennom at forholdet til den enkelte 
innbygger er regulert i form av rettigheter 
og plikter. Prototypen på en føderal stat er 
USA, men i europeisk sammenheng er 
det viktig å peke på at både Sveits og 
Tyskland er bygget opp som føderale 
stater. Den andre typen av statsforbund er 
konføderasjonen. Denne er i praksis ikke 
ulik føderatstaten med hensyn til hvilke 
oppgaver den kan utføre. 
Hovedforskjellen mellom det føderale 
statsforbund og det konføderale er 
unionens styrke. Det kritiske punkt er i 
hvilke grad en stat kan reservere seg 
(veto) mot beslutninger fattet av unionens 
institusjoner. Spørsmålet en kan stille seg 
er om det er mulig å forlate forbundet. Et 
blikk på USAs historie viser relevansen av 
spørsmålet. Borgerkrigen ·på 1860-tallet 
slo.fast at Sør-Statene - de "konfødererte" 
- ikke kunne forlate unionen, og 
derigjennom fjernet man enhver tvil om 
USAs føderale karakter. Sovjetunionen 
kan i forhold til sin grunnlov betraktes som 
en konføderal union ettersom utmeldelse i 
teorien er mulig. Så lenge denne 
muligheten ikke har vist seg praktisk 
anvendelig er det grunn til å stille 
spørsmål ved denne definisjonen. 

Når vi skal betrakte EF i forhold til 
unionsbegrepet må vi ta i betraktning at 
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EF alt i dag er en tollunion. Fellesskapet Den felles handelspolitikk som tollunionen 
har i dag styring med tolltariffer og forutsatte er ivaretatt av EF-kommisjonen. 
handelspolitikk. Ettersom handelspolitikk Det utenrikspolitiske samarbeidet er 
utgjør en - i fredstid - ikke uvesentlig del derimot lagt i utkanten av EF-systemet. 
av utenrikspolitikken fant man det Det er på det rene at jo lenger den 
nødvendig _med et utenrLlsspolitisls_ ~ _. __ ". _ _ø.ko.nomiske 'nte_gr.asjonen i form av det 
samarbeid (EPS). Videre har EF en - om indre marked og økonomisk union går, jo 
man vil - landbrukspolitisk union større behov blir det for å opptre samlet 
representert ved den felles overfor omverden. Sterke økonomiske og 
landbrukspolitikk. Dette er igjen en del av politiske interesser knytter EF-landene 
politikken for å bygge et felles indre sammen, og en felles sikkerhets - og 
marked på det fundamentet tollunionen gjerne også forsvars- politikk står på 
frambrakte. Når man igjen aktualiserte mange ønskelister. Disse ønsker blir nå 
planene om å ferdigstille et indre marked i forsøkt innarbeidet i Romatraktaten 
EF-området - denne gang innen utgangen gjennom de traktatkonferansene som 
av 1992 - gav dette automatisk støtet til å pågår. Hvis dette blir en realitet har EF-
reaktivisere planene om en økonomisk og systemet overtatt mange av de 
monetær union. Felles pengepolitikk - og statsdefinerende oppgavene i form av 
gjerne også felles økonomisk politikk - kontroll med offentlige finanser, 
innen et område som tok mål av seg å utenrikspolitiske spørsmål, 
utgjøre et felles marked er en av sikkerhetspolitikk og - om mulig -
forutsetningene for at prosjektet skal forsvarspolitikk. Spørsmålet er da ikke om 
lykkes. EF kan betraktes som en stat, men om 

hvilke statsdannelse som har funnet sted -
er det da en føderal- eller konføderal 
union? Hvordan reguleres forhold mellom 
EF-systemets myndighet og 
"medlemstatenes" myndighet, og hvordan 

~=============··-·...,.·.·.·.·=''· er forholdet mellom statsmakt, 

Pengepolitikk kan ikke betraktes løsrevet 
fra den økonomiske politikk, og det 
arbeides derfor med en traktattekst som 

_gjør EF til en økonomisk og monetær 
union. Økonomisk politikk gir rammer for 
de fleste av samfunnets områder. 
Utfordringen for EFs medlemsland vil 
være å kombinere det å avgi suverenitet 
over statsbudsjettets inntektsside (f.eks. 
skatte- og avgiftspolitikk) og underlegge 
utgiftssiden kontroll fra Brussel, og 
samtidig opprettholde en demokratisk 
legitimitet overfor befolkningen. Dette er 
den ene årsaken til at arbeidet med en 
politisk union ble aktualisert i 1990. Den 
andre årsaken var samlingen av 
Tyskland. 

delstatsmakt og innbyggerne definert? 

Artikkelen stod i Bondebladet 03.04.91 
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NVE MEDLEMMER 
BANKER PÅ EFs DØR 

Utviklingen i.Øst--Eur.opa har-medført.at 
antallet potensielle EF-medlemmer har 
økt. De nøytrale statene i Sentral- og 
Nord-Europa ser ikke EF-medlemskap 
som uforenelig med nøytralitet lengre, og 
selve nøytralitetsbegrepet har blitt 
omdefinert. Videre har de tidligere ett-parti 
statene i Sentral- og Øst-Europa adoptert 
flerpartisystemet og markedsliberalismen, 
og ser på EF-medlemskap som en mulig 
manifestasjon av denne utviklingen. 

I de følgende to første artiklene er det 
EFTA-landene Sverige og Østerrike som 
kommer i søkelyset. Bjørn Strøm tar 
utgangspunkt i daværende 
opposisjonsleder Carl Bildts lite heldige 
omtale av den norske statsminister når 
svensk politikk betraktes. Østerrike blir 
også vurdert i forhold til den indre politiske 
utvikling. "Affili" har Oddvar M Nordnes 
satt som overskrift i det han går inn på 
EF-kommissær Frans Andriessens forslag 
til assosieringsavtaler med omverden. 
Bjørn Strøm ser på det tsjekkiske ønske 
om medlemskap. Videre blir EFs 
problembarn - Jugoslavia - vurdert på 
bakgrunn av den senere tids hendelser. 
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SVERIGE, EF, OG CARL 
BILDT 
Av Bjørn Strøm 

Den svenske._Høyrelederen -- . -·- o:-· 

(Moderaterna), Carl Bildt, uttalte før påske 
at den norske statsminister, Gro Harlem 
Brundtland, var feig. Årsaken var at hun 
ikke hadde bekjentgjort at Norge ville 
søke EF-medlemskap samtidig med 
Sverige. Dette kunne, ifølge Bildt, være 
problematisk i forhold til de svenske 
medlemskapsplanene. 

Utspillet kan både betraktes i lys av 
svensk innenrikspolitikk og som et forsøk 
på å bygge ut svensk europapolitikk til 
også å omfatte Norge i form av generell 
veiledning til den norske statsminister. 
Hvis utgangspunktet er svensk 
innenrikspolitikk er omtalen av vår 
statsminister av langt mindre betydning 
enn andre deler av det intervjuet Bildt gav. 
Det viktige punktet var nemlig at Sverige 
burde avvente søknaden til en hadde 
større visshet om hvor EFs unionsplaner 
førte fram. Videre understreket Bildt at det 
ville bli langvarige og seige forhandlinger 
mellom Sverige og EF om medlemskap. 
Det er her Norge kommer inn. Bildt så det 
som en fordel at Norge var sammen med 
Sverige i disse forhandlingene for å øke 
betydningen og tyngden av dem. Det er i 
denne forbindelse Bildt ytrer seg i forhold 
til Gro Harlem Brundtlands manglende 
mot. 

Denne holdningen fra moderatlederen, 
som er en av de ivrigste tilhengerne av 
svensk EF-medlemskap, må forstås ut fra 
innenrikspolitiske forhold. For det første er 
det det forhold at i følge 
meningsmålingene vil Carl Bildt bli 
statsminister i Sverige etter valget til 
høsten. En av oppgavene vil da være å få 
i stand en avtale før riksdagsperioden er 
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over, og det vil si før høsten 1994. Det er 
mulig at Bildt forsøker å gjøre det svenske 
folk oppmerksom på at dette tidsskjemaet 
er svært optimistisk, og at han 
derigjennom forsøker å hindre kritikken 

· mc>rsin ·europapOlitil<k Viss man høsten 
1994 står med fastlåste 
medlemskapsforhandlinger i Brussel. I så 
fall ville det være ønskelig at Sverige ikke 
stod alene i Brussel, men at svenske 
politikere kunne vise til at Norge strevde 
med de samme problemene i sitt forhold 
til EF. 

Hvis det er slik at Bildt forsøker å utvide 
den svenske europapolitikk til å omfatte 
resten av den skandinaviske halvøy må 
utspillet betraktes som et politisk skudd i 
blinde som treffer gal blink. Aftenposten 
mente på lederplass at vi burde takke 
Bildt for hans initiativ med hensyn til 
rådgivning til den norske statsminister. 
Dette er i og for seg ikke en uventet 
reaksjon. Arbeiderbladet derimot pekte på 
at Bildt kanskje var noe ukjent med det 
politiske landskapet i Norge, og at hans 
utspill neppe fremmet målet om en norsk 
medlemskapsøknad. Slik sett er det uvisst 
hvem som skal takke den svenske 
høyreleder. 

Noe Bildt må ha oversett, hvis formålet 
var å komme med et innspill i den norske 
EF-debatt, er at til forskjell fra Sverige så 
er det stor motstand i opinionen mot et 
norsk EF-medlemskap. I Sverige er det i 
dag tilnærmet nasjonal enighet, enkelte 
har kalt det lammelse, i EF-saken. EF
spørsmålet i Sverige er ikke mer 
kontroversielt enn at den svenske kongen 



forstått - hvis han var ute for å gi 
velmenende råd til statsministeren i 
nabolandet - er at en EØS-avtale blant 
mange i regjeringspartiet betraktes som et 

kan stå fram i et påskeintervju å anbefale 
EF-medlemskap. Det forhold at kongen 
også understreket at EF-medlemskap ville 
styrke monarkiet i Europa - et 
monarkenes Europa - øker bare i liten 
grad s~ldoerJ.På, kon.toen for.sve~Q~ke. . 
kongelige overtramp. 

nasjonalt kompromiss å leve med. Denne 
__ -·· _p_olitik.ken er. .n~p_peJJ.Jtt.~J p~ feighet, men 

på - i større eller mindre grad - nøktern 
realisme. 

I hvilke grad er Gro Harlem Brundtland 
feig? I forhold til hva Bildt måtte mene er Artikkelen stod i Bondebladet 17.04.91 
det å være feig ikke å se vekk fra vedtak i 
eget parti, ikke å se vekk fra den 
europapolitikk Stortinget har vedtatt, og 
ikke å se vekk fra holdningen i opinionen. 
Videre ville mot her bety å lansere et 
forslag om at Norge skal søke EF-
medlemskap. En slik manøver har neppe 
noe med politisk mot å gjøre, men dreier 
seg i langt større grad om politisk 
redelighet. Den norske statsminister - i 
motsetning til den svenske - kan ikke på 
den ene side si at "det er EØS-
forhandlingene som er viktig nå", og på 
den annen side sende en søknad til 
Brussel om EF-medlemskap. 

I forhold til opinionen må norske politikere 
ta hensyn til at folk mener noe om EF
medlemskap, og at disse meningene er 
delte. Ser vi på meningsmålingene fra 
september 1990 til mars 1991 er det kun i 
oktober det var et ørlite flertall som svarte 
ja på spørsmålet om Norge bør bli 
medlem av EF. Dette til tross, opinionen 
er delt i tre omlag like store blokker i dette 
spørsmålet. 

Ser vi på velgerne til statsministerens eget 
parti, Arbeiderpartiet, i den samme 
perioden finner vi at disse ikke avviker 
vesentlig fra den øvrige befolkning. Det 
mest iøynefallende her er faktisk den 
store usikkerhet som råder blant Ap
velgerne. I den grad dette gjenspeiles i 
partiets medlemsmasse vites ikke, men 
det er like fullt et moment som 
statsministeren og andre i partiledelsen i 
Ap må forholde seg til. Det Bildt ikke har 

22 



ØSTERRIKE OG EF
MEDLEMSKAP 
Av Bjørn Strøm 

kjølvannet av 1. verdenskrig og 
sammenbruddet av det Østerriksk
Ungarske rike, også kjent som Habsburg
monarkiet. Det er i hovedtrekk den tyske 
delen av dette riket som ble det som vi i 

~FT A-landet -Østerrike-leverte i j'ufi 1 989 ·- · · -"da~~betrakter,so~ -Østerrike. Østerriksk 
sin søknad om EF-medlemskap. Dette var politikk ble - som 1 de fleste europeiske 
en søknad som ikke ble mottatt med stater - motsetningsfull i mellomkrigstiden. 
jubelscener i EF-hovedkvarteret. De Forholdet mellom sentrum og periferi - by 
østerrikske forberedelsene til søknaden og bygd - var markert. Det er her viktig å 
blir betraktet som noe av bakgrunnen for huske at Wien gikk fra å være hovedstad i 
EF-kommisjonens leder, Jaques Delors et stort sentraleuropeisk rike til å være 
utspill om et europeisk økonomisk ' hovedstad i en liten tysktalende republikk, 
samarbeidsområde (EØS). Lederen av og omlag fjerdeparten av befolkningen 
EF-kommisjonen og europa-føderalisten bodde i Wien. Direkte væpnede oppgjør 
Delors ønsket å holde nøytrale land på mellom det anti-sosialistiske "Heimwehr" 
avstand. og det sosialistiske "Schutzbund" skapte 

I juli 1989 stod fortsatt Berlin-muren det 
eksisterte to tyske stater og utviklingen i 
forholdet mellom supermaktene var - om 
e~n p~sitivt - til en viss grad uforutsigbart. 
Situasjonen har endret seg siden. For 
Østerrike har utviklingen medvirket til at 
nøytraliteten ikke blir betraktet som en 
uovervinnelig barriere mot medlemskap, 
samtidig som man kunne håpe at EF i 
større grad kunne akseptere nøytrale 
kontinentale stater som medlemmer. EF
kommisjonen har nå kommet med sin 
betenkning angående et eventuelt 
østerriksk medlemskap og forhandlinger 

. om dette. Kommisjonen har påpekt at 
nøytralitetsspørsmålet er vanskelig. Dette · 
strider mot de prinsipper tilhengerne av et · 
mer føderalt EF mener skal legges til 
grunn for arbeidet med traktaten om den 
politiske og økonomiske union. Andre 
problemområder som Kommisjonen peker 
på er den østerrikske landbrukspolitikken, 
og det - også i EØS-sammenheng -
meget omtalte transittforholdet for EF
transport gjennom Østerrike. 

Østerrike er en stat med omlag 7,5 
millioner innbyggere. De nåværende 
grensene ble definert i november 1918 i 

borgerkrigsliknende tilstander. Den 1. 
republikk kollapset i 1934, og ble erstattet 
av et autoritært regime under ledelse av 
den kristelig-sosiale politikeren Dollfuss. I 
mars 1938 ble Østerrike innlemmet i det 
3. rike, men dette ble i liten grad møtt med 
motreaksjoner i befolkningen. 

I 1945 skulle man rekonstruere det 
politiske system. De to politiske 
hovedmotstanderne fra mellomkrigstiden -
sosialistene (SPØ) og de kristelig sosiale -
nå organisert som det østerrikske 
folkepartiet (ØVP) - ble igjen 
hovedaktører. Det ble imidlertid en 
langvarig politisk borgfred i form av at de 
to partiene ·utgjorde en "permanent" 
regjeri·ngskoalisjon mellom 1945 og 1966 
- en såkalt "stor-koalisjon". Et annet 
østerriksk parti med representasjon i 
nasjonalforsamlingen er frihetspartiet 
(FPØ), som av statsvitere og politiske 
kommentatorer i store deler av 
etterkrigstiden har blitt betraktet som 
høyre ekstremistisk. Dette har ikke hindret 
at sosialistpartiet på 1970-tallet i realiteten 
baserte sin regjering på støtte fra nettopp 
FPØ, som da ble regnet som mer 
sentrums liberalt. FPØ falt imidlertid 
tilbake som et høyrefløy parti, og stor-
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koalisjonen inntok regjeringskontorene 
igjen i 1987. Det er denne koalisjonen 
som søkte om Østerriksk EF
medlemskap. 1986 var et turbulent år for 
østerriksk politikk, og tilbakekomsten av 
stor-koalisjonen må ses på bakgrunn av 
bl.a. preside-ntvalgkampen d-er Waldheim
saken kom til å stå sentralt. Videre var 
framgangen for både de grønne og FPØ 
markert ved valget i 1986. 

De forhandlinger som Østerrike må 
gjennom på veien til EF-medlemskap vil 
ikke bare by på problemer på kjente 
økonomiske områder som landbruks- og 
transportpolitikk. Det vil være stor 

:_ spenn.ing_ Ol!l .de m~_r~eoli~ \~ke deler av en 
slik avtale. Resultatet av EFs 
unionskonferanser, og dermed den nye 
Romatraktaten, kan gjøre det meget 
vanskelig å få til varige politiske unntak. 

-------------=-=:::::=::=::=::=::\:~:::: Sammenlikner vi med Norge - hvor 

På det internasjonale område er det 
forholdet til EF som har stått sentralt for 
Østerrike. På dette området har verken 
Waldheim-saken eller uttalelser fra FPØ
lederen Jorg Haider hvor det 3. rikes 
sysselsettingspolitikk blir trukket fram som 
et mønster, vært god reklame. Derimot 
har den østerrikske 
regjeringsdeklarasjonen om Østerrikes 
deltagelse i krigsforbrytelser under 2. 
verdenskrig vært betraktet som et innspill 
for å bedre landets internasjonale rykte. 
Til nå har Østerrike vist til 
Moskvadeklarasjonen fra 1943 som slår 
fast at Østerrike var det første offer for 
den nazistiske aggresjonspolitikken. 

Da de allierte hevet okkupasjonen av 
Østerrike i 1955 ble det tatt inn i den 
østerrikske grunnlov at landet skulle være 
"permanent nøytralt", og dermed ikke 
inngå i politiske og militære allianser. 
Meningsmålinger viser at et flertall av 
østerrikerne er mot EF-medlemskap hvis 
det endrer på statusen som nøytral. EF
medlemskapet vil, når det foreligger en 
avtale, bli gjenstand for en 
folkeavstemning. 
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politiske problemer i form av nøytralitet er 
ikke-eksisterende - ser vi at et av de mest 
vesentlige argumenter mot EF
medlemskap også her knytter seg til 
politisk integrasjon. Det kan bli interessant 
å se hvordan den østerrikske stor
koalisjon takler disse spørsmålene, og 
hvordan de blir presentert foran en 
folkeavstemning. Sist det var 
folkeavstemning i Østerrike tapte den 
politiske elite i spørsmålet om kjernekraft. 
Spørsmålet blir om de vinner i EF-saken, 
eller om de opplever det samme som den 
norske stor-koalisjonen gjorde i 1972. 

Artikkelen stod i Bondebladet 21.08.91 



AFFILI? 
Av Oddvar M Nordnes 

EF-kommisjonens utenriksminister Frans 
Andriessen-kan-ha-brakH~t· -nytt ord-inn i · 
EFs flora av "Eurosvada". Han lanserte 
forleden tanken om "affiliert medlemskap". 
Fra tidligere kjenner vi EFs avtaler med 
bl.a Hellas og Tyrkia om "assosiert" 
medlemskap eller tilknytning. Affiliasjon 
forklares i ordboka med; adopsjon, knytte 
til hverandre, allierte. Assosiere betyr å 
knytte sammen. 

Andriessens tanke om en ny type 
medlemskap henger sammen med 
planene om å videreutvikle EF i retning av 
en statsdannelse. Romatraktaten 
definerer et handelspolitisk samarbeid der 
medlemslandene skulle framstå som en 
tollunion ovenfor omverdenen. Internt 
skulle man ikke ha handelshindringer seg 
imellom,- man skulle ha fri flyt av ikke 
bare varer, men også innsatsfaktorene 
kapital og arbeid samt tjenesteyting. De 
mer ideelle tankene om et samarbeid med 
sikte på fred og frihet som dannet 
plattformen da utviklingen av EF tok form i 
de første etterkrigsårene, har i lange 
perioder blitt henvist til kruspersillens 
rolle,- å sette litt farve på tilværelsen ved 
hyggelige anledninger. Med jevne 

. mellomrom har man villet ·gjøre noe mer 
ut- av disse ·ideologiske betraktningene og · 
forsøk på å formalisere utenrikspolitisk 
samarbeid startet allerede rundt 1960. 
Rundt 1970 la man fram planer om å 
utvikle samarbeidet til en politisk union og 
også planer om økonomisk- monetær 
union. 

De seks opprinnelige EF-landene innså at 
de ikke hadde alle ressurser et 
industrialisert samfunn i verdens 
økonomiske tetskikt trenger, og ønsket 
derfor både flere medlemmer og et nært 

samarbeid med land som betakket seg for 
medlemskap på Romatraktatens grunn. 
Med de velstående EFTA-landene ble 
løsningen at man inngikk en 
frihandelsavtale som i hovedsak skulle 
ska~>'e fri flyt av 1naustrivarer, men ikke 
omfatte de andre "frihetene". Ovenfor de 
fattigere landene som Hellas og Tyrkia så 
man behov for at de selv sørget for å 
komme opp på et høgere økonomisk nivå 
før det kunne bli tale om medlemskap, og 
man gikk derfor vegen om en samarbeids 
og utviklingsavtale,- en 
assosiasjonsavtale. For Hellas førte 
assosieringen til medlemskap i 1981 til 
tross for at den økonomiske utviklingen 
ikke hadde vært særlig god. Tyrkia har 
foreløpig fått 1 O års utsettelse på 
eventuelle medlemskapsdrøftinger. 

-
Endringene i Øst-Europa medfører at et 
kunstig ideologisk skille er borte og man 
får en søking tilbake til historisk identitet, 
både ideologisk og hvem man praktisk 
samarbeider med. Den fremherskende 
kraft i denne nyorienteringen er ønsket 
om å nå vestlig nivå i materiell 
levestandard og da blir handelspolitiske 
spørsmål og mulighetene for økonomiske 
overføringer avgjørende. Penger fra både 
USA og EFTA-landene gjennom den nye 
utviklingsbanken er kjærkommen, men 
den geografiske nærheten til EF setter EF 
i en spesiell situasjon ovenfor disse 
landene. EF blir her stilt ovenfor en 
formidabel utfordring som man søker å 
løse med "Europaavtaler". Dette er avtaler 
med paralleller til de tidligere 
assosiasjonsavtalene hvor siktemålet er å 
bidra til egenutvikling med sikte på et 
framtidig medlemskap som ikke skal 
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skape for stor ubalanse i EF ved en 
eventuell utvidelse. 

Utviklingen av det indre frie markedet i EF 
har ikke gått så raskt som Romatraktaten 
forutsatte, men~_nå vil_det m,åleJ _bli. nå_dd i 
1992. Samtidig har man måttet erkjenne 
at "de fire frihetene" krever oppfølging i 
form av utvidet samarbeid om 
pengepolitikk og andre økonomiske 
spørsmål. EF er blitt en handelspolitisk 
stormakt, men man klarer ikke åta ut 
politiske gevinster på dette fordi man for 
ofte opptrer som 12 forskjellige land i en 
rekke sammenhenger. Stats- og 
regjeringssjefene i EF-landene har derfor 
konkludert med at man kan ikke bare 
være en tollunion eller en økonomisk 
union om man skal få mer makt i 
verdenssamfunnet - og det vil man ha. 
Hvordan en økt maktkonsentrasjon skal 
organiseres er det uenighet om mellom 
Kommisjon, EF-parlament og statslederne 
og også mellom medlemslandene. Da 
man for tre år siden begynte å blåse støv 
av disse gamle planene om økonomisk og 
politisk union kom det derfor til 
konfrontasjoner hvor enkelte gav uttrykk 
for at dersom det ikke var mulig å gå 
videre som EF-12, fikk man heller gå 
videre som EF-9. Det vil si at man var 
villige til å gå videre uten f.eks 
Storbritannia eller Danmark. 

Den nye situasjonen i Øst-Europa og 
fullføringen av EFs indre marked har gjort 
enkelte av EFTA-landene nervøse for at 
de ikke lenger skal ligge på OECD-toppen 

. i økonomisk ranking. Samtidig ser EF at 
det ville være en fordel å få disse 
økonomiene inn under Brussel-kontroll.
under forutsetning av at dette ikke 
forårsaker for store politiske forstyrrelser i 
EF-systemet. EØS-forhandlingene har vist 
at det er sterke særdrag ved mange land 
som det er vanskelig å få gjennom en 
mal. 

Det er på bakgrunn av alle disse 
faktorene vi må forstå Andriessens tanker. 
Det er et utspill som sikter mot å kunne ha 
en lagvis oppbygging av et europeisk 
samarbeidssystem basert på en EF-

. -~erne_ b~~Jc;\e,nqe av d,~_ qpprinnelige seks 
EF-stifterne - kanskje med noen fler - . 
EF-kjernen skulle da kunne bli enig om et 
omfattende økonomisk og politisk 
samarbeid. Rundt dette skulle de andre 
europeiske landene kunne organisere seg 
med sterkere eller svakere tilknytning til et 
eller flere av EFs samarbeidsområder og 
Andriessen mener på denne måten å 
kunne dekke de ulike hensyn som både 
nåværende medlemsland, EFTA-landene 
og de Øst-Europeiske landene ønsker å 
ta. 

· Ideen kan virke besnærende. Man må 
imidlertid ikke glemme av at kjernen i 
dette opplegget vil være Romatraktaten 
og det vil hele tiden være et spørsmål om 
den rommer det samfunnet vi vil ha. Et 
annet forhold er at i et slik senter-periferi 
system vil senteret lett dominere 
samarbeidet. Selve drivkraften bak 
tankene om EFs politiske union - å få en 
sterkere plass i verdenssamfunnet - kan 
også være et avgjørende argument for at 
Andriessens modell ikke vil lykkes. Det 
bør også tilføyes at så langt er 
affiliasjonsmedlemskap høyttenkning fra 
EFs utenriksminister. 

Artikkelen stod i Bondebladet 30.04.91 
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- HAVEL, 
TSJEKKOSLOVAKIA OG 
EF 
Av-Bjørn ·Strøm 

Det forhold at mange av de nye 
demokratiene i Sentral- og Øst-Europa 
ser på EF-medlemskap som ønskelig blir 
av mange her hjemme betraktet med 
undring. Årsaken til dette er at disse 
landene nettopp har frigjort seg fra det 
sovjetiske imperium og fått sin politiske 
selvstendighet - selvstendighet til å velge 
sine egne ledere og sin egen politiske 
utvikling. Det føles derfor litt merkelig når 
disse ønsker å avgi deler av denne 
selvstendigheten til en ny blivende 
supermakt - EF. 

I mai var den tsjekkiske president, 
forfatteren Vaclav Havel, på Norges 
besøk. I denne sammenheng hadde han 
et møte med Stortingets utenrikskomite. 
Senterpartilederen, Anne Enger 
Lahnstein, stilte Havel ved denne 
anledning ett spørsmål om 
Tsjekkoslovakia og EF, og forholdet til 
selvråderetten. Havel svarte da i følge 
avisreferatene at "vi avgir med glede 
kompetanse til EF". Svaret til Havel 
illustrerer et viktig element: for første gang 
siden 1'930-årene kan Tsjekkoslovakia ta 
beslutninger om egen utenrikspolitisk 
orientering. Et blikk på historien tilsier at å 
bruke sin nye suverenitet til å knytte seg 
tettest mulig til Vest-Europa ikke er 
unaturlig. 

lavere temperatur enn hva som er tilfellet 
mellom befolkningsgruppene i f.eks. 
Jugoslavia. Landets beliggenhet midt i det 
sentrale Europa har medvirket til at 
europeisk og tsjekkisk historie er sterkt 
sammenvevd~ Opprøreren - mot kirke og 
pavemakt - Jan Hus og husittene hadde 
sitt kjerneområde her, og 30- årskrigen 
hadde sin opprinnelse i Bohmen. Den 
moderne tsjekkiske stat - den 1. republikk 
- ble til etter sammenbruddet av det 
Østerriksk-Ungarske rike, og ble ledet 
Tomås Masaryk og Eduard Benes - to 
betydningsfulle skikkelser i europeisk 
historie. MOnchenforliket representerer et 
nederlag for denne sentraleuropeiske 
statsdannelsen, der de vestlige 
stormaktene kjøpte seg fred med 
tsjekkiske landavståelser. Kommunist 
kuppet i 1948 og Praha-våren i 1968 er 
begge hendelser som symboliserer det 
delte Europa. 

Et problem for dagens myndigheter i 
Tsjekkoslovakia er den voksende 
økonomiske ulikheten mellom Slovakia og 
resten av republikken. Slovakia har 
dobbelt så høy arbeidsledighet som i de 
tsjekkiske delene av landet, og 
prisstigningen har også vært kraftigere 
her. En av årsakene til dette er at 
industrien i Slovakia i stor grad baserte 

Tsjekkoslovakia er ikke noen nasjonalstat, seg på eksport til COMECON-landene. 
men består av de to tsjekkiske områdene Oppløsningen av COMECON betød derfor 
Bohmen og Måhren, samt det slovakiske at markedsmulighetene for denne 
Slovakia. Forskjellen mellom de to industrien ble kraftig redusert. Eksperter 
befolkningsgruppene er i første rekke har pekt på at situasjonen kunne 
skriftspråket, og konflikten mellom sammenliknes med om USA "forsvant" 
tsjekkere og slovaker holder en betraktelig som marked for de øst-asiatiske ny-
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industrialiserte landene. Videre er 
våpenindustrien i tsjekkoslovakia i stor 
grad lokalisert til Slovakia. Hvis denne må 

en tettest mulig integrasjon med et 
demokratisk Vest-Europa. 

legges ned mister 80.000 mennesker For Anne Enger Lahnstein er situasjonen 
arbeidet som en direkte følge av dette. en helt annen. Når det gjelder 
Delstatspolitiker-e i-Slovakia-hari)resset-·-· "-markedsøkonomHerefinnes den i de 
på for å få de sentrale myndighetene til å doser som til en hver tid regnes som 
redusere tempoet i reformprogrammet. formålstjenlig, når det gjelder 

Tsjekkoslovakias finansminister, Våcel 
Klaus, har tre prinsipper for sitt arbeid. For 
det første hurtig og massiv privatisering 
av statlige virksomheter, for det andre fri 
prisdannelse basert på markedet, og for 
det tredje en handelspolitisk liberalisering. 
I et intervju med den danske avisen 
Information avviste han den 
skandinaviske modell, og uttalte at: "den 
tredje vei er den sikreste veien til den 
tredje verden". Han pekte videre på at full 
sysselsetting ikke var noe mål, men at 
"ledigheten er et nødvendig onde". Den 
største hjelp Tsjekkoslovakia kunne få av 
Vest-Europa var markedstilgang, og at 
vestlige foretak fant partnere i 
Tsjekkoslovakia. 

markedsadgang til EF er den i store trekk 
sikret gjennom handelsavtalen, og når det 
gjelder demokratisk utvikling betraktes 
ikke EF-medlemskap som et positivt 
bidrag. Dette siste punktet er ikke 
uvesentlig. Stater som har hatt 
demokratiske sammenbrudd - noe mange 
EF-stater har hatt - ser EF som en 
garantist for en stabil demokratisk 
utvikling. I Norge har demokratiet som 
styreform kontinuerlig utviklet seg, og det 
eneste avbruddet i denne utviklingen -
okkupasjonsårene - skjedde som et 
resultat av innblanding fra en fremmed 
makt. Dette viser at referanserammene til 
Havel og Lahnstein er vesentlig forskjellig, 
noe som også nødvendigvis gir forskjellig 
konklusjon. 

President Havels ønske om å avgi noe av Artikkelen stod i Bondebladet 28.08.91 
Tsjekkoslovakias suverenitet til EF må 
betraktes som et ledd i en strategi der 
målet er å gjennomføre markedsøkonomi, 
få markedsadgang, og integrere 
Tsjekkoslovakia - helst en gang for alle -
inn i et demokratisk vest-europeisk 
område for å sikre demokrati og politisk 
stabilitet. Det er helt klart at den politiske 
stabilitet lett kan bli truet gjennom det 
reformprogrammet som finansminister 
Våcel Klaus trekker opp. Videre betraktes 
EF-medlemskap som en medisin mot 
interne konflikter mellom 
befolkningsgrupper. Suverenitet for 
tsjekkerne blir fritt å kunne velge 
utenrikspolitisk tilknytning og orientering. 
Med sine erfaringer - fra Munchen til 
Praha-våren - nøler de neppe med å søke 

28 



EF OG KRISEN I 
JUGOSLAVIA 
Av Bjørn Strøm 

og inngikk som den ledende stat i 
Jugoslavia etter 1. verdenskrig. Serbiske 
ambisjoner har tidvis vært knyttet til 
ekspansjon av territoriet. Serbia hadde i 
1878 også håpet å få Bosnia-

Den 25. juni ~1991 proklamerte aeF ~ - ··~ · -- Hen;:egovina;-men.her.-rykket østerriksk-
republikkene Slovenia og Kroatia sin ungarske styrker inn og proklamerte 
selvstendighet i forhold til føderalstaten området som protektorat. Dette førte 
Jugoslavia. Situasjonen som da oppstod serberne inn i et motsetningsforhold til 
var ikke ulik det vi har sett i forholdet Østerrike-Ungarn, og da skuddene smalt i 
mellom den sovjetiske sentralmakt og en Bosnia-Hercegovinas hovedstad -
rekke av sovjet-republikkene. Likheten Sarajevo - ble dette i praksis slutten på 
mellom de to føderale statene er det serbiske kongedømme og 
heterogeniteten i begynnelsen på Jugoslavia. 

befolkningssammensetningen, mens 
sentralmaktens styrke er en av de 
vesentlige forskjeller. Når det i Sovjet i 
hovedsak blir en konflikt mellom 
sentralmakten og del-stater med ønske 
om løsrivelse, blir det i Jugoslavia en 
konflikt mellom del-republikker med 
forskjellig holdning til fortsatt union. 

Hovedskillelinjen i Jugoslavia ser i dag ut 
til å gå mellom Serbia og Kroatia, hvor 
konflikten bunner i at de administrative 
grenser ikke samstemmer med 
bosetningsmønsteret for de forskjellige 
folkegrupper. Det bor en betydelig serbisk 
minoritet i Kroatia. En tredje republikk, 
Bosnia-Hercegovina, er den mest 
heterogene av republikkene, og ligger 
klemt inne mellom hovedmotstanderne 
Serbia og Kroatia. Drivkre'ftene ·bak 
dagens konflikt har mer rot i historien enn 
i kulturelle forskjeller. Språklig tilhører 
både kroater og serbere den slaviske 
språkgruppen, og hvor det offisielle 
språket er serbo-kroatisk. Historisk har 
derimot utbryterrepublikkene, Slovenia og 
Kroatia, tilhørt det Habsburgske imperium 
(Østerrike-Ungarn), mens resten av 
dagens Jugoslavia har vært en del av det 
Ottomanske (tyrkiske-) rike. Serberne fikk 
sin fulle selvstendighet i 1878, etter 
russisk press mot Tyrkia. Serbia var i 
årene 1882 - 1918 et eget kongedømme, 

De jugoslaviske problemene tiltok ut over 
sommeren 1991. Da det ikke lenger så ut 
til å bli en løsning via forhandlinger 
mellom partene, men at konflikten fikk et 
mer voldelig tilsnitt reagerte i første rekke 
EFs utenriksministre. Denne 
intervensjonen følger et mønster der den 
eller de dominerende stater rundt dette 
området griper inn for å stabilisere 
situasjonen, og øke sin innflytelse. EF
ministrene betraktet denne innsatsen som 
et ledd i bestrebelsene på å vise at EF var 
handlekraftig og innflytelsesrik. Prosjektet 
skulle overbevise tvilerne innefor EF - og 
skeptikere på utsiden - om at den politiske 
union som er under utvikling kommer til å 
bety noe kvalitativt nytt i praksis. Tidlig i 
august fastslo formannen i Ministerrådet 

' den nederlandske ·Utenriksminister van 
·den Broek, -at prosjektet var en fiasko, og 
at "det ikke var mer å gjøre for oss her". 
Diskusjonen internt i EF fortsatte, og 
militære tiltak - både av fredsbevarende 
og fredsskapende karakter, i regi av 
Vestunionen ble nevnt. Dette ble ikke 
bifalt, ettersom det var stor usikkerhet 
med hensyn til målet for en slik operasjon, 
og de ressurser som ville være 
nødvendig. Historiske årsaker tilsa at bruk 
av tyske eller italienske styrker ikke ville 
være aktuelt, og britene var motvillig til å 
inngi seg på et slikt prosjekt. Jugoslavia-
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problemet ble imidlertid sendt over til 
Konferansen for sikkerhet og samarbeid i 
Europa (KSSE). 

Hvorfor lykkes ikke EF? Det er to sett av 
hovedforklaringer som gir svar på dette 
spørsmålet, hvor der ene-settet er knyttef 
til egenskaper ved EF og EFs 
medlemsstater, og det andre til karakteren 
av konflikten i Jugoslavia. Når det gjelder 
EF skulle de samme mekanismer som 
behandler markedsadgang for 
fiskeprodukter brukes for å skape en 
plattform for å løse en dyptgående konflikt 
utenfor EF-området. Et vesentlig moment 
vil da være at EF-landene har felles 
oppfatning av konflikten, hvilke løsning 
som bør velges og hvordan den kan bli 
nådd. Ingen av disse betingelsene var 
imidlertid oppfylt. Når den tyske kansler, 
Helmut Kohl, tok til orde for å straffe 
Serbia, den parten han mente var skyld i 
konflikten, illustrerer dette noe av 
problemstillingen. Franskmennene 
derimot var i størst grad interessert i at 
Jugoslavia forble en føderasjon, noe som 
bare var forenlig med virkemidler som 
hadde karakter av å være nøytrale i 
konflikten mellom del-republikkene. Det 
sovjetiske signal om at løsninger bygget 
intervensjon ikke kunne aksepteres 
reduserte handlingsalternativene 
ytterligere. I en historisk kontekst er det 
her interessant å peke på at tradisjonelt 
har tysk og østerrikske interesser vært ... 
knyttet til Kroatia, mens Serbia .har vært et 
ankerpunkt for franske og russiske 
balkaninteresser. EF var rett og slett ikke i 
stand til å samle seg om et konsept som 
kunne bringe fred og stabilitet til område, 
og som de aktivt kunne medvirke til å 
realisere. 

europeiske resept for å løse nasjonale 
motsetninger innenfor et politisk system er 
i stor utstrekning regionalt selvstyre 
kombinert med overnasjonalitet og 
integrasjon. Jugoslavia er fundert på en 
overnasjonal løsning (føderalstat), som 
etter" beste 'evne'sku1le' integrere 
befolkningsgruppene. Motsetningene har 
imidlertid overlevd både overnasjonalitet 
og integrasjonsforsøk, og levd videre i ly 
av det regionale selvstyre. I frie valg har 
ledere med et utpreget nasjonalistisk 
konsept framstått som vinnere. Slobodan 
Milosevic er ikke blitt valgt til serbisk leder 
fordi han er kommunist, men fordi han 
stod som eksponent for serbisk dominans 
innen føderasjonen. Demokratiseringen -
overgangen fra et styre av 
kommunistpartiet til flerpartisystemet - har 
i de enkelte del-republikkene gitt seg 
nasjonalistiske utslag hvor viktige 
demokratiske prinsipper som 
mindretallsrettigheter og tvisteløsninger 
uten bruk av vold er trukket i tvil. Den 
jugoslaviske krisen illustrerer på mange 
måter hva tidsskriftet Time beskrev som 
betegnende for Europa: "ansikt til ansikt 
med de gamle demoner''. Nedtrappingen 
av øst-vest konflikten ser ut til å ha vært 
startsignalet for opptrapping av mange 
andre konflikter. Michael Schwelien 
skriver i en artikkel i Die Zeit at 
europeerne burde vise Slobodan 
Milosevic takknemlighet for å ha befridd 
dem for en illusjon. Det var alt i 
utgangspunktet et ·håpløst foretak fra EF å 
skape fred i en heksegryte av nasjonale 
interesser. Når man så i tillegg har ulik 
oppfatning av selve konflikten, hvilke 
løsninger som er aktuelle, og hvordan 
disse skal iverksettes er ens bestrebelser 
som fredsmaker forgjeves. Lettere blir det 
ikke av at de involverte partene ikke 
hadde tenkt å anstrenge seg for å få til en 
løsning, for løsningen ligger i all hovedsak 
i Jugoslavia. 

På den annen side er konflikten mellom 
befolkningsgruppene i Jugoslavia så 
dyptgående at det er vanskelig å finne 
institusjonelle løsninger som partene uten 
videre kan akseptere. Den vest- Artikkelen er skrevet i august 1991 
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PÅ VEI MOT EØS? 
Av Bjørn Strøm 

av Romatraktatens bestemmelser er 
utviklet et betydelig regelverk og en 
omfattende rettspraksis. 

I alle handelspolitiske sammenhenger har Hvor omfattende samarbeidet burde være 
Norge slitt med-atvVi--er nee--så-skjeldent - ~-.·- var-også~et·av--hovedspørsmålene på 
som nettoeksportør av fisk og 
fiskeprodukter. Frihandel for denne 
produktgruppen fikk man ikke gjennom 
den opprinnelige Efta-traktaten 
(Stockholm-konvensjonen), ikke innen 
rammen av handelsavtalen med EF, men 
- innenfor Efta-området - først som en 
konsekvens av Osloerklæringen fra 1989. 
Denne erklæringen gav som kjent også 
startsiganelt for EØS-prosessen. Ønsket 
om å overføre prinsippet -om frihandel 
med fisk til hele EØS-området ble et klart 
forhanmdlingsmål for Efta, og av særlig 
betydning for Norge og Island. Det er 
imidlertid reist tvil om dette 
forhandlingsmålene vil bli nådd. Til tross 
for dette er det trolig at der i løpet av 
høsten vil bli parafert en avtale mellom 
partene. Her forlates den utenrikspolitiske 
arena, og for de potensielle EØS-landene 
vil innenrikspolitikken ta over. Problemene 
som kan oppstå både i EF-parlamentet, 
og i de enkelte EF- og Efta-lands 
parlamenter bør ikke undervurderes. 

I Norge er det klart at en rekke spørsmål 
av næringspolitisk-, distriktspolitisk- og 
sosialpolitisk-karakter vil bli reist. 
Fiskeripolitikk, næringsspesifikk 
distriksstøtte og vinmonopolordningen vil 
komme til å bli debatert, og forsikringer og 
avkreftelser vil bli gitt. Den viktigste 
næringspolitiske problemstillingen er at en 
EØS-avtale vil redusere mulighetene for å 
føre en selektiv næringspolitikk i sektorer 
som er omfattet av avtalen. Ønsket om en 
"mest mulig omfattende EØS-avtale" betyr 
i realiteten at det felles regelverk vil få 
gjennomslag på flest mulige områder. 
Dette gjelder særlig konkurranse- og 
statsstøtte reglene, hvor det på bakgrunn 

1950-tallet da frihandel i OEEC-regi ble 
drøftet. De forskjellige konklusjoner som 
da ble trukket gav opphavet til Efta og EF, 
som utvilsomt er to ulike former for 
organisering både med hensyn til 
samarbeidets innhold, omfang og 
institusjonalisering. I det øyeblikk man i 
Norge - og andre Efta-land - bestemte seg 
for å "gjøre noe" i forhold til utviklingen av 
det indre marked i EF-området, og at 
dette skulle skje ved en "størst mulig 
realisering av de fire friheter", la man klare 
premisser for sluttproduktet. Ønsket om 
en tettest mulig økonomisk integrasjon 
med et system som har utviklet enhetlige 
beslutningsmekanismer, en egen 
rettsorden og som har politikk utviklende 
institusjoner med stor kapasitet, vil 
nødvendigvis resultere i en politisk 
ubalanse. Spørsmålet som reiser seg er 
hvor stor ubalanse det vil være i forholdet 
mellom rettigheter og plikter, og hva som 
er smertegrensen for norske politikere. 

Når avtalen foreligger, vil enkelte aktører 
her hjemme se seg best tjent med at det 
foreligger noe i nærheten av en 
tvangssituasjon. Det blir nemlig en 

· underlig ·situasjon når størsteparten av 
deltakerne i en EØS-debatt skal 
argumentere for og mot henholdsvis "det 
nest beste" og "det nest verste" 
alternativet. Ytterligere merkelig blir det 
hvis vi skal ha en folkeavstemning hvor en 
på dette grunnlag skal mobilisere 
entusiasme. Hvem skal betjene de 
forskjellige valg-stands framfor en 
folkeavstemning? 
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Dagens situasjon FRIHANDELSAVTALEN, 
EN EØS-AVTALE ELLER 
EF MEDLEMSK Dagens forhold til EF er på det . · AP handelspolitiske området regulert av 
Bjørn Str'!.m. og Oddvar M Nordnes: frihandelsavtalen fra 1973. 

· · · · ·- · ' ·-··-·· -. · · ~ ·Hoveaprinslppersom ·sri~Q'rtil 'grunn for 

Fullføringen av EFs indre marked denne er at varehandelen mellom Norge 
31.12.1992 er markedsført som en og EF ikke skal underlegges toll- eller 
epokegjørende begivenhet, og ble brukt andre typer av import- /eksportavgifter. De 
av EF-kommisjonens formann som produkter avtalen ikke omfatter er 
utgangspunkt for å be om et tettere landbruksprodukter (fisk- og 
samarbeid med EFTA-landene med sikte jordbruksprodukter). Tollnedtrappingen 
på å etablere et Europeisk økonomisk var for alle - også de såkalte følsomme 
samarbeidsområde (EØS) med et felles produkter - gjennomført ved inngangen til 
indre marked med fri flyt av varer 1984. De andre EFTA-landene har inngått 
tjenester, kapital og personer. EØS- omlag tilsvarende avtaler. I tillegg til 
prosessen er blitt vanskeliggjort av en handels~vtalen fant det under 
rekke internasjonale hendinger som f~rhandhngene sted en brevveksling. Her 
Delors ikke kunne forutse i januar 1989. I gJor~e EF ensidige innrømmelser for en 
Norge har arbeidet med EØS vekket del fiskeprodukter (fiskebrevet), mens 
sovende bjørner. Norge gjorde ensidige innrømmelser for 

handel med landbruksprodukter 

Vi skal i dette notatet peke på de 
valgalternativer som Norge kan komme til 
å stå overfor i sitt framtidige samarbeid 
med EF/EFTA og gi et kort resyme av 
innholdet i disse alternativene slik de 
framstår i dag. Dilemmaet i 
valgsituasjonen vil være knyttet til 
vurderingen av reell/formell 
selvbestemmelsesrett, handelspolitisk 
kostnad/gevinst og muligheten for å være 
en be.tydningsfull aktør i andre politiske 
sammenhenger på den europeiske arena. 
Dette ut-krystalliserer seg til spørsmål om 
ideologi/verdidebatt kontra mer materielt 
orienterte løsninger. Det avgjørende 
strategiske spørsmål dersom EØS 
etableres, vil for mange være om norsk 
tilslutning kan skje som et varig nasjonalt 
kompromiss. I denne sammenhengen er 
det et særlig problem at "fastpunktene" i 
d~n internasjonale politiske situasjonen er 
blitt borte og de forutsetninger man velger 
å basere sine valg på i dag, kan være 
borte i morgen. 

(landbruksbrevet). I tillegg kommer handel 
med bearbeidede landbruksprodukter 
underlagt RÅK-systemet. 

~år det gjel.der fiskerispørsmål har Norge 
inngått en fiskeriavtale med EF på basis 
av resultatet i forhandlingene om 
havretten midt på 1970-tallet. 
Fiskeriavtalen mellom Norge og EF 
trekker opp prinsipper for tildeling av 
kvoter til den andre partens fiskere. I all 
hovedsak bestemmer kyststaten - etter å 
ha konsultert den annen avtalepart -
kvotenes størrelse (EF er her for kyststat 
å regne). Avtalen slår fast at det skal 
sikres balanse mellom partene, dvs. at 
norsk fiske i EFs sone skal oppveies av et 
tilsvarende EF-fiske i norsk sone. 
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Varehandelen er underlagt de regler som noen felles handelspolitikk i forhold til 
partene har for produkter til salg i de tredjeland. 
respektive områder. Videre er handelen 
underlagt de internasjonale reglene som Omfanget av varehandelen er i stor grad 
GATT trekker opp, hvor bl.a. forholdet til dekket av handelsavtalen, men EØS-
dumping-og-subsidief er-omhandlet:- -- - avtalen har-tatt-mål av"seg til å utvide 

I oktober 1990 knyttet Norge verdien av 
den norske kronen til EF-valutaen Ecu. I 
praksis var dette et bytte fra en "krone
kurv" hvor bl.a. dollar og svenske kroner 
inngikk, til en "kurv" som naturlig nok bare 
består av de forskjellige EF-lands 
valutaer. Tilknytningen er ensidig, og 
inneholder ingen forpliktelser i forhold til 
EF-systemet. EF har på sin side heller 
ikke påtatt seg noen forpliktelser overfor 
Norge. 

På enkelte andre områder, som forskning 
og utdanning, informasjonsutveksling og 
utforming av krav til produkter 
(standardisering) har det pågått et mer 
eller mindre kontinuerlig samarbeid på 
1980-tallet. Dette samarbeidet har fått 
ytterligere fart ved de pågående EØS
forhandlingene. 

EØS-avtalen 

Der handelsavtalen gir adgang til EFs 
indre marked, vil en EØS-avtale gjøre 
EFTA-landene til en del av det indre 
marked. Dette betyr at reglene for · 
varehandel blir identiske i hele EØS
område, at man avstår fra bruk av anti
dumping tiltak, og at konkurranseregler og 
regler for statsstøtte er identiske innenfor 
EØS-området. Målsetningen er at regler 
for aktørenes atferd på markedet skal 
være like uansett hvilket nasjonalt opphav 
den enkelte aktør har. At EØS-området 
ikke blir en tollunion slik EF er, medfører 
imidlertid bl.a. at det vil gjelde spesielle 
opprinnelsesregler for varer fra tredjeland 
tatt inn i EFTA-området og at det ikke blir 

dette noe. Fra EFTAs side har forholdet til 
fisk og fiskeprodukter vært pekt på som 
sentralt, og EF har ønsket økt handel med 
landbruksprodukter. Det vil finne sted en 
utvidelse av handelen med bearbeidede 
landbruksprodukter knyttet til RÅK
systemet, og frihandel med spesifiserte 
landbruksprodukter. Resultatet for fisk og 
fiskeprodukter er noe mer usikkert. 

EØS-avtalen vil også å gjelde tjenester, 
kapital og arbeidskraft. Dette er både en 
kvalitativ og kvantitativ endring i forhold til 
handelsavtalen. Dermed får også 
innsatsfaktorene arbeid og kapital 
"frihandelsstatus" innenfor rammen av det 
indre marked i EØS-området. 
Liberaliseringen av kapitalbevegelser er i 
stor grad gjennomført som et ledd i 
bestrebelser i OECD-regi, og hvor EØS
bestemmelsene i·· første rekke kanskje må 
·ses i lys ·av frihandel med tjenester 
(finansielle tjenester). Et enhetlig 
arbeidsmarked i EØS-sammenheng betyr 
en klar utvidelse av dagens felles nordiske 
arbeidsmarked. 

EØS-avtalen vil også omfatte områder 
som miljø, sosiale spørsmål knyttet til 
arbeidslivet, og forbrukerspørsmål. Videre 
vil avtalen skissere rutiner for 
informasjonsutveksling. Samarbeid om 
forskning og utdanning vil også bli 
omfattet av avtaleområdet. 
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Til forskjell fra frihandelsavtalen vil en 
EØS-avtale ha et dynamisk element i form 
av at framtidige EF-regler er tenkt 
innarbeidet i avtalen. Dette har gitt 
opphav til ett sett av EØS-institusjoner 
som kan · fatte-vedtak-for~ ·utarbeide ·-
tillegg til EØS-regelverket. Disse 
institusjonene skal iverksette, forvalte og 
fortolke det felles regelverk. 
Domstolsmyndigheten vil ha en klar 
overnasjonal funksjon med hensyn til 
domsavsigelser. 

EF-medlemskap 

Handels- og næringspolitisk skiller et EF
medlemskap seg fra en EØS-avtale ved at 
primærnæringene (jordbruk og fiske) blir 
omfattet av det indre marked. EFs felles 
landbrukspolitikk (CAP) vil - etter en 
overgangsperiode - bli gjort gjeldene for 
nye medlemsland. (Kravet om varige 
særordninger for Norge ble ikke innfridd i 
1972, og er heller ikke oppnådd av andre 
nye medlemsland). Den felles 
fiskeripolitikk, bestående av en felles 
handels- og markedspolitikk, en felles 
ressursforvaltning og en felles 
strukturpolitikk, vil på samme måte bli 
implementert. EF vil gjennom sin funksjon 
som tollunion også ta hånd om 
handelspolitikken. 

-
Et EF-medlemskap tilsier videre 
deltagelse på alle politikkområder der 
fellesskapet har myndighet (kompetanse). 
Eksempelvis vil regionalpolitikk, 
miljøpolitikk, forskningspolitikk og politikk 
for økonomisk og sosial samhørighet 
være slike områder. Gjennom EPS (Det 
europeiske politiske samarbeid) vil 

utenrikspolitikk bli forsøkt koordinert. 

På det økonomiske område vil 
medlemskap innebære tilknytning til EMS
systemet (Det europeiske monetære 

· --system~ -sem-består.av-en· di rekte 
tilknytning til Ecu og deltagelse i ERM. 
ERM er et forpliktende 
valutakurssamarbeid. Dagens 
uforpliktende definisjon av den norske 
krona til Ecu vil dermed bli omformet til en 
pliktig binding. Videre vil et EF
medlemskap bety deltagelse i den 
økonomiske og monetær union som nå er 
under utarbeidelse (EMU). 

EF-medlemskap innebærer også 
deltagelse i EFs institusjoner. 
Medlemsstater vil være med å treffe 
beslutninger på de områder hvor EF har 
kompetanse, og disse vedtak kan ha 
direkte rettskraft i medlemslandene, eller -
ved vedtakelse av direktiver - være et 
påbud om lovgivning for å fremme EF
politikk. 

Det politiske samarbeidet i EF vil ventelig 
bli styrket gjennom traktatkonferansen om 
den politiske union som nå pågår. 

Hvilke valgmuligheter gir EØS
forhandlingen? 

Møtet mellom EF- og EFTA-landenes 
utenriks-/handelsministre 21. oktober 
1991 resulterte i et forslag til EØS-avtale. 
Traktatteksten vil ligge nær opp til 
forslaget som er kjent fra i sommer. 
Avtalen bygger på Romatraktaten og det 
meste av EFs "acquis communautaire" 
vedrørende "de fire friheter" og det indre 
marked blir gjort gjeldende i EFTA
iandene. 
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I den videre prosess kan følgende 
situasjoner tenkes; 

bety at EF-saken legges død. På den 
andre siden vil et ja-flertall for EØS
avtalen kunne oppfattes som en 

. . . oppmuntring til i neste omgang å gå 
EØS-aytalen bhr ikke 1yerksatt videre med en søknad om medlemskap i 

. . . . _ . . ·. . .. . .. . r --EF- -Spø.rsmålet.om. EØS-avtalen 
Forslaget til EØS-avtal.e må ~at1f1seres av innebærer forpliktelser, men ikke gir 
alle landene som skal mngå 1 tilstrekkelig medinnflytelse vil kunne bli 
samarbeidsområdet. Avtalen blir neppe sentralt. 
stoppet av manglende ratifikasjon fra ett 
EFTA-land, selv om det er forutsatt at 
EFTA skulle opptre som pilar i 
samarbeidet. Avtalen vil imidlertid ikke 
kunne iverksettes om flere land unnlater 
ratifikasjon eller om EF-parlamentet skulle 
unnlate å anbefale avtaleforslaget. Om 
dette blir situasjonen, vil man sitte tilbake 
med frihandelsavtalene som ble inngått i 
1972/73 og rekken av andre 
samarbeidsavtaler. Samarbeidsklimaet vil 
bli preget av at man har et 
"forhandlingsbrudd" bak seg. EFTA vil 
imidlertid fortsatt være EFs mest 
betydelige handelspartner og det er trolig 
at begge parter vil søke å videreføre 
utviklingen av samarbeidet på sak til sak 
basis. 

Anbefaling og ratifikasjon 

Spørsmålet om eventuell ratifikasjon av 
forslaget til EØS-avtale vil bli behandlet av 
det nåværende Storting. Dersom 
Stortinget avviser EØS-avtalen på basis 
av en folkeavstemning må vi, som nevnt i 
forrige avsnitt, kunne betrakte EF
spørsmålet som "parkert" i overskuelig 
framtid. Dersom avvisningen derimot 
finner sted uten en forutgående 
folkeavstemning, er det god grunn til å 
regne med at dette vil utløse en diskusjon 
om norsk søknad om EF-medlemskap og 
at "kampen" står i forbindelse med 
stortingsvalget høsten 1993. Dette vil 
trolig også være tilfellet etter en 
folkeavstemning som sier ja til EØS. 

Spørsmålet om å godkjenne EØS-avtalen 
som "et nasjonalt kompromiss" vil være 
uhyre vanskelig. Dette kan oppnås ved at 
godkjenningen av EØS-avtalen gjøres på 
betingelse av at spørsmålet om norsk EF
medlemskap skal ligge dødt i kortere eller 

" . lengre tid. Praktisk kan man tenke seg 

Den norske regjeringen må gå til 
Stortinget å be om samtykke til ratifikasjon 
av EØS-avtalen. Stortinget kan gi dette 
samtykket med 3/4 .flertall og 42 nei
stemmer vil hindre det. Om regjeringen 
tviler på at den kan oppnå Stortingets 
samtykke eller Stortinget skulle ønske det, 
kan regjeringen iverksette en rådgivende 
folkeavstemning og eventuelt komme til 
Stortinget med et ja- eller nei-flertall. 
Dersom en slik folkeavstemning avviser 
EØS-avtalen, vil dette lett kunne tolkes i 
retning av også å være en avvisning av en 
eventuell medlemskapssøknad. Det vil 
være lett å avvise klager om at den 
eksisterende frihandelsavtaleløsningen er 
for dårlig ut fra "verdivalg" og det vil kunne 

dette-ordnet gjennom flere svar
alternativer i en folkeavstemning. Dette vil 
imidlertid i seg selv være vanskelig. Et 
forsøk på "nasjonalt kompromiss" kan ikke 
baseres på en stortingsløsning uten 
rådgivende folkeavstemning. Trolig må 
man se bort fra muligheten av å knytte 
godkjenningen av en EØS-avtale til en 
garanti om ikke senere å skulle søke 
medlemskap. 
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Kan EØS-avtalen bestå? et nei til markedsliberalismen som 
styringsmekanisme i 

EØS-området forutsettes fra etableringen samfunnsutviklingen? 
1.1.1993 å omfatte 12 EF-land og 7 
EFTA-land eller; 
hvorav ·2 har søkt onf EF-meolems · ~fp~ ___ , --,·-~var-Norge~-nei·ba~~rt på en ~urde~ing av 
"Overgangen" til medlemskap vil neppe ~t de~ prakt1~ke pollt1kkutformmgen 1 EF 
kunne skje før i 1996, men vil likevel reise ikke tilfredsstilte norske behov og at vår 
spørsmålet om EØS kan bestå som et mulighet til å påvirke EFs politikk i retning 
"dynamisk" avtalesystem. EFs av norske løsninger ville være begrenset? 
dominerende stilling og EFTA-landenes 
"lydighet" har trolig større betydning i 
dette spørsmålet enn hvor mange land 
som er tilbake i EFTA. Dette skulle tilsi at 
EØS-avtalen kan bestå og videreføres 
med færre eventuelt også med nye EFTA
medlemmer. 

Dersom konklusjonen mot formodning 
skulle bli at EØS-systemet må avvikles, vil 
det trolig innebære en avvikling av deler 
av de institusjonelle løsningene. Det er 
ingen ting som skulle tilsi av avtalens 
materielle innhold skulle avvikles. Denne 
type endringer vil likevel uvegerlig føre til 
at spørsmålet om norsk EF-medlemskap 
kommer opp på nytt og det vil kunne være 
stortingsvalget i 1997 som blir arena for 
den diskusjonen. 

Strategiske/taktiske vurderinger 

Om man skal si ja .eller nei til EØS- -
avtalen, beror både ·på en ideologisk 
vurdering og en mer praktisk avveining. 
EØS-avtalen er fundamentert på 
Romatraktaten og anvender hele EFs 
"acquis communautaire" vedrørende det 
indre marked for at de "fire frihetene" skal 
gjennomføres også i EFTA-landene. Det 
kan derfor være nyttig åta utgangspunkt i 
spørsmålet om EF-medlemskap som det 
mest vidtrekkende alternativet, og vi kan 
da spørre; 

- var Norges nei til EF-medlemskap i 1972 

Sammenligner vi landene i Vest-Europa, 
vil vi se at "fri" konkurranse og 
proteksjonisme har gått hand i hand. 
Tollhindringer på industrivarer mellom EF 
og EFTA-landene ble først borte i 1984, 
og fysiske og tekniske hindringer hersker 
fortsatt. 

Den statlige medvirkning i det økonomiske 
liv varierer. Blandingsøkonomi med stor 
offentlig sektor blir gjerne brukt som 
kjennetegn på den "skandinaviske 
modellen", men vi finner en rekke land i 
EF med stor offentlig sektor. 
Konsekvensene av EF-medlemskap er at 
medlemslandene ·mister styring ·over de 
delene av ·offentlig-sektor som blir 
omfattet av felles politikkutvikling. 
Statsstøtte knyttet til utvikling av 
distriktene eller enkelte næringer er 
illustrerende eksempler. Det som 
betegner disse forholdene i EF er for det 
første at man i størst mulig grad vil la 
konkurransekreftene styre 
samfunnsutviklingen. I den utstrekning 
man iverksetter offentlig styring eller 
støtte forsøker man å gjøre dette ut fra 
betraktninger om situasjonen i EF som ett 
hele. Det vi ser er derfor at elementene av 
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"blandingsøkonomi" i EF er avgrenset og fanget opp av EØS-samarbeidet og EØS-
at virkemidlene er grovmasket. området vil stå for 4/5 av vår samhandel 
Til forskjell fra situasjonen for EFs med omverden. Dette vil være en 
medlemsland har vi i Norge kunnet bruke krevende situasjon å befinne seg i, - ikke 
vår selvråderett til å nytte egne ressurser minst psykologisk. Dette tilsier at et "nei" 
slik-vi · til"enhver··tid -Aar-trodd~var-·tiH>este- · . ~·-til ·EØS-bør-skje-gjenAom· en 
for det norske samfunnet ut fra den folkeavstemning hvor verdidebatten bli 
økonomiske situasjon og det økonomiske sentral og hvor man får slått fast at et nei 
nivå i Norge. Vi har unngått å måtte bruke til EØS også innebærer et nei til norsk EF-
tid og krefter på politikkutforming i Brussel medlemskap. 
for å få til politiske rammebetingelser eller 
ordninger som kunne passe i Norge. Vi 
har brukt vårt nei til skreddersøm. 

Det ideologiske motstykke til EF vil være 
en samfunnsutvikling basert på 
medansvar for global økologisk balanse. I 
sin ytterste konsekvens vil det innebære 
stillingtagen til om det vestlige 
forbrukersamfunnet kan opprettholdes 
eller må reverseres. Sosialistisk 
Venstreparti tok i Innstilling S 38 (1989-
90) avstand fra forhandlingsopplegget til 
EØS-avtale ut fra denne type 
betraktninger. 
Senterpartiets grensedragning i Lysebu
erklæringen bygger på en mer pragmatisk 
tilnærming, basert på tillit til at 
blandingsøkonomi og offentlig 
samfunnsstyring fortsatt er mulig. Når 
man på dette grunnlaget får økt 
oppslutning om disse to partiene er det 
viktig å ha klart for seg at motivasjonen er 
ulik. Opinionsundersøkelser viser også -···· 
bredde i hva ·man vektlegger som viktigst 
for sitt standpunkt til EF. 

Slik det nå ligger an, må vi kunne gå ut fra 
at de andre EFTA-landene vil ratifisere 
EØS-forslaget og at avtalen også blir 
godkjent i EF. Skulle Norge i denne 
situasjonen avvise EØS-avtalen, står vi 
tilbake med EFTA-avtalen fra 1960, 
Frihandelsavtalen med EF fra 1973 og de 
tosidige avtalene som er inngått med EF 
på en del områder. Disse 
samarbeidsområdene forutsettes å bli 

Det vil være dekning for å hevde at 
Norges nei i 1972 var knyttet til ønsket om 
kontroll med egen utvikling gjennom 
nærhet til beslutningstakere. På 
vesentlige områder vil EØS-avtalen endre 
denne situasjonen, og det vil kunne være 
et jevnt sig av EF-beslutninger som vårt 
Storting må slutte seg til. Nettopp dette 
skulle være det "dynamiske" elementet i 
EØS-avtalen. Trolig vil man erfare at 
dynamikken også består i at 
politikkområder som ikke eller bare i liten 
grad skulle omfattes av avtalen, blir berørt 
i den forstand at nasjonal og lokal 
handlefrihet innskrenkes. 

Det indre marked med sine fire friheter er 
vel kjent gjennom EFs 10.000 direktiver 
og innspurten gjennom de 300 nye 
direktivene som skal være på plass til 1. 
januar 1993. Dette betyr at EØS-avtalen 
gjør oss til en del av et ferdigutviklet fri-flyt 
system som senere neppe vil være 
gjenstand for omfattende utvikling. 
Unntaket vil kunne være de ekskluderte 
sektorene hvor særlig konsekvensene av 
utviklingsklausulen for landbrukssektoren 
blir sentral. Her er det imidlertid 
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avgjørende hva slags utvikling norske 
myndigheter ønsker, selv om det ofte 
henvises til "internasjonale forpliktelser" 
som unnskyldning for upopulære 
endringer. 

-
EFs indre marked med de fire frihetene 
har i seg selv innebygde drivkrefter i 
retning av pengemessig integrasjon og 
videre også felles makroøkonomiske 
rammebetingelser. Spørsmålet om å gjøre 
EF til en økonomisk og monetær union er 
derfor en logisk konsekvens av 
Romatraktaten. EØS-avtalen må 
forventes å ha noen av de samme 
iboende kreftene og mulighetene for og 
nødvendigheten av å motstå disse må 
vurderes i forbindelse med tilslutning eller 
ikke. 

EØS-avtalen imøtekommer ønskene fra 
forskjellige hold om nye ordninger visa vis 
EF innen både handelspolitiske og andre 
samfunnspolitiske områder. De 
økonomiske/handelspolitiske 
argumentene for EF-medlemskap vil være 
ivaretatt. Likeså ønskene om samarbeid 
med EF innen de såkalte flankerende 
politikkområdene. 
Det økonomiske bidraget til EFs sørlige 
områder gjennom billige lån og 
fondsløsning vil for Norge dreie seg om 
en årlig kostnad på noen hundre millioner 
kroner. Til sammenligning vil det 
finansielle bidraget til EF ved medlemskap 
beløpe seg til 5-6 milliarder kroner pr år. 
EØS-avtalen vil ut fra manglende 
grensekontroll og konkurransehensyn 
begrense myndighetenes handlefrihet i 
skatte- og avgiftsspørsmål, men ikke så 
mye som deltakelsen i en økonomisk 
union. 

Ved en EØS-avtale opprettholdes 
valgfriheten innen en rekke 
politikkområder av stor betydning for 
Norge som selvstendig nasjon. Den 

forpliktelse vi påtar oss til å slutte oss til 
nye EF-bestemmelser er knyttet til 
definerte samarbeidsområder, men man 
må som tidligere nevnt være klar over 
mulighetene for "dynamiske overslag". 

~ Det bør likev~Ls~lslig .s.~ttv.ære vanskelig 
ut fra det vi ser av forslaget til EØS-avtale 
nå å hevde at vi har avgitt så mye 
suverenitet at det blir viktig å oppnå 
medinnflytelse gjennom et medlemskap. 
Vi ser allerede at nettopp dette 
argumentet trekkes fram med tyngde. 
Bestemte konstellasjoner og 
samarbeidsmønster basert på EFs tanker 
om sikkerhetspolitisk samarbeid 
diskonteres. Her er det snakk om mulige 
endringer og løsninger i mange varianter 
som ikke bør ha avgjørende innflytelse på 
Norges valg i forhold til EF eller EØS. 

De betraktningene vi har gjort kan 
sammenfattes slik; 

1 . Dersom EØS ikke iverksettes, vil EF
EFTA samarbeidet leve videre på dagens 
grunnlag. Næringslivets økonomiske 
argumentasjon for EF-medlemskap vil 
møte omfattende motstand basert på 
mange forskjellige holdninger. Om EFTA 
blir redusert i størrelse, kan en rekke 
politiske dimensjoner framstå som endret. 

2, Dersom Norge, i motsetning til de 
andre EFTA-landene, forkaster EØS
.avtalen, vil det lett .kunne oppstå en 
situasjon som føles uholdbar. 
Konsekvensen kan like gjerne bli at vi 
føler oss tvunget til å søke EF
medlemskap, som i ettertid å skulle ønske 
å ratifisere EØS-avtalen. 

3. Dersom alle partene ratifiserer EØS
avtalen, har EF og EFTA-landene fått et 
samarbeidsinstrument som vil kunne 
fungere godt selv om enkelte EFTA-land 
senere skulle gå over til fullt EF
medlemskap. 
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4. Hvorvidt EØS-avtalen vil fungere som 
"springbrett" for medlemskapssøknad 
eller som "endestasjon" for norsk EF
integ rasjon er et åpent spørsmål knyttet til 
i hvilken grad EØS-avtalen oppleves som 
valg ·nummer1o både1or1ilhengere-og 
motstandere av norsk EF-medlemskap. I 
den utstrekning EØS-avtalen lykkes i å 
være "dynamisk", vil den i alle tilfelle 
kunne oppleves å være en endestasjon i 
bevegelse. 

Notat til representantskapet i Norges 
Bondelag 31. 1 O og O 1. 11. 91 
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