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1. NORSK NÆRINGSLIV 

Norsk næringsliv er et samlebegrep for for all verdiskapning i 

privat eller halv-offentlig sektor. I tillegg har vi i Norge en 

ikke ubetydelig offentlig sektor som står for en stor og 

omfattende tjenesteproduksjon. I utgangspunktet kan det synes som 

om EF-problematikken utelukkende begrenses til det vi vanligvis 

betegner som eksport rettet virksomhet. Dette er imidlertid ikke 

nødvendigvis en riktig betraktning, sett i lys av den omfattende 

integrasjonsprosess på det økonomiske området som nå foregår i 

EF. 

1.1.Konkurranseutsatt og skjermet virksomhet 

Norsk næringsliv møter i varierende grad utenlandsk konkurranse. 

Noen næringer vil være skjermet på grunn av praktiske forhold som 

f.eks. høye transportkostnader, mens andre næringer er skjermet 

som følge av politiske vedtak slik som f.eks. landbruket. 

Dessuten er offentlig sektor å betrakte som skjermet virksomhet. 

Videre kan bank- og forsikring, kraft- og vannforsyning, bygge

og annleggsvirksomhet, varehandel, hotell- og resturantdrift 

betraktes som skjermet mot utenlandsk konkurranse. De 

konkurranseutsatte næringer omfatter hovedsaklig det meste av 

industrien, bergverk, fiske, utenriks sjøfart samt 

petroliumsvirksomheten. Vi kan her skille mellom utekonkurrerende 

og hjemmekonkurrerende næringer. De utekonkurrerende næringer 

eksporterer hoveddelen av sin produksjon, mens de 

hjemmekonkurrerende næringer i hovedsak møter utenlandsk 

konkurranse på det norske marked. 

Forholdet mellom ute- og hjemmekonkurrerende næringer var i 

etterkrigstiden preget av en jevn og balansert vekst fram til 

1973. I perioden 1949 - 1973 hadde eksporten blitt syv doblet. 

Tilbakegangen i internasjonal handel som en følge av oljekrisen 

1973-74, og den etterfølgende prisstigning på olje- og 

oljeprodukter medførte at balansen mellom hjemme- og 

utekonkurrerende næringer ble forstyrret. I tillegg korn 

virkningen av petroleumsvirksomheten som endret det tradisjonelle 
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forholdet i sammensetningen av norsk eksport. Denne virksomhets 

stadig større relative andel av vår totale eksport reduserte mer 

tradisjonelle eksportrettede virksomheters betydning for 

valuttainntjeningen. Dette er imidlertid et forhold som 

er avhengig av verdensmarkedsprisen for olje kombinert med 

dollarkursen, noe handelsstatistikken for 1986 bærer preg av. 

1.2. Forholdet mellom eksport av varer og tjenester 

Eksport av tjenester har tradisjonelt sett vært en viktig 

næring, og da særlig i forbindelse med skipsfart. I 1970 

tilsvarte bruttoinntekten av skipsfarten nesten 40% av norsk 

eksport, mens den i 1988 var redusert til under 15%. Eksport av 

varer har økt sin relative betydning på bekostning av tjenester 

fra 1970 til 1988. Dette til tross for prisfallet på olje i 1986. 

FIGUR 1.1 

INTERNASJONAL KJØPEKRAFT AV NORSKE VARE- OG TJENESTE EKSPORT 
1970-1988 (BASIS=l988) 
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FIGUR 1.2 

INTERNASJONAL KJØPEKRAFT AV NORSK TJENESTEEKSPORT 
1970 - 1988 (BASIS =1988) 
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1.3. Sysselsetting 
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Arbeidsstyrkens fordeling på de forskjellige sektorer i norsk 

økonomi er i liten grad preget av balanse mellom skjærmete 

næringer, konkurranseutsatte næringer og offentlig sektor. Av 

figur 3.1. ser vi at de skjærmete næringer står for rundt 60% av 

de utførte årsverk. Endringene i perioden 1970 - 1988 har vært 

små. Offentlig sektor har derimot økt sin relative andel av 

sysselsetting i samme periode fra i overkant av 15% i 1970 til 

nærmere 25% i 1988. De konkurranseutsatte næringer har redusert 

sin andel av sysselsettingen i en størrelsesorden som omtrent 

tilsvarer økningen i offentlig sektor. 
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FIGUR 1. 3 

UTFØRTE ÅRSVERK FORDELT ETTER SEKTOR (%) 
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Når det gjelder sysselsettingen for konkurranseutsatt virksomhet 

vil det framgå av figuren under at den hjemmekonkurrerende del 

står for den største andel av sysselsettingen. Omlag 70% av 

årsverkene knyttet til konkurranseutsatt virksomhet finner sted i 

den hjemmekonkurrerende delen. Den utekonkurrerende del av norsk 

næringsliv stod i 1970 for over 30% av årsverkene i 

konkurranseutsatt virksomhet, men i 1988 hadde denne andelen 

sunket til i underkant av 25%. Den nye store sektor i norsk 

økonomi, petroleumsvirksomheten, står for omlag 5% av årsverkene 

utført innen konkurranseutsatt virksomhet, noe som svarer omtrent 

til tilbakegangen i andelen årsverk for utekonkurrerende 

virksomhet. 
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FIGUR 1.4 

UTFØRTE ÅRSVERK PÅ ULIKE TYPER KONKURRANSEUTSATT VIRKSOMHET (%) 
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2. HANDELSAVTALEN 

2.1. Det formelle grunnlaget for samhandel med EF 

Ettersom Norge avviste medlemsskap i EF gjennom folkeavstemningen 

i september 1972 ble det nødvendig å ordne handelsforbindelsene 

med EF - landene ved hjelp av en handelsavtale. Dette var av 

spesiell stor betydning fordi Danmark og Storbritannia gikk ut av 

EFTA og inn i EF, og at disse landene på det daværende tidspukt 

stod som mottakere av en stor del av norsk eksport. 

Avtalen ble i all hovedsak basert på avtalene til de andre "rest

EFTA" landene. Dette fordi at disse hadde forhandlet om 

handelsavtaler paralleltmed de medlemsskapsforhandlingene der 

Norge var involvert. Den norske delegasjonen som skulle forhandle 

om en handelsavtale fikk derfor i all hovedsak forelagt seg de 

samme betingelsene som ·de andre EFTA-landene hadde oppnådd. 

2.2. Handelsavtalens form og innhold 

En handelsavtale er en overkomst mellom to eller flere stater 

hvor det gjøres en "bytteavtale" om handelsrettigheter. I EFTA

sammenheng er det avtalt frihandel for industrivarer basert på at 

medlemslandene gjensidig innrømmer industriprodukter fra andre 

medlemsland tollfrihet og unntak fra eventuelle 

kvantumsbegrensninger ved import. Handelsavtalene mellom EFTA

landene og EF baserer seg på også på frihandel for induEtrivarer, 

samt at andre områder av handelen mellom enkelte EFTA-medlemsland 

og EF er dekket i varierende grad. 

Grunnelementene i handelsavtalen er harmonisering av 

opprinnelsesregler, beskyttelsesklausuler og konkurranseregler 

for EFTA og EF med hensyn til de vareslag avtalen omfatter. 

Videre er det bestemmelser om en tidsplan på tollavviklingen for 

de varer som inngår i handelsavtalen. Denne tidsplan er en 

detaljert beskrivelse av overgangsordninger for de enkelte 

produkter og produktgrupper som inngår i avtalen. 
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Gjennom handelsavtalen ble det etablert et europeisk 

frihandelsområde for industrivarer med opprinnelse enten i EFTA

eller EF land. EFTA-landene måtte endre sine kriterier for 

opphavsbestemmelse til en vare. Endringen i opprinnelsesreglene 

tok utgangspunkt i at EFTA-landene adopterte den 

"tollnomenklatur" som EF-landene hadde utarbeidet. Forskjellen 

kan skjematisk fremstilles slik: 

EFTA FØR 1973 

50% av den f edige vares 
eksportpris representeres 
av bearbeidelse innenfor 
EFTA området 

EFTA/EF ETTER 1973 

- at en vare for å oppnå fri
handelsstatus må bearbeides 
så meget i et avtaleland at den 
eksporterte vare faller inn 
under et annet firesifret 
posisjonsnummer i tolltariffen. 
Under denne bearbeidelse skal 
det i prinsippet ikke kunne 
anvendes materialer fra et 
tredjeland som kan henføres til 
det samme tolltariffnummer som 
den ferdige vare 

Avtalen tar utgangspunkt i at det skulle etableres et 

frihandelsområde for industrivarer. Dette frihandelsområde skulle 

etableres innen 1.7.1977. Reduksjonen i tollsatsene skulle skje 

gjennom at disse ble nedjustert med 20% hvert år fram til juli 

1977 av tollen pr. 01.01.1973. For endel såkalte "følsomme'' varer 

var overgangstiden lengre. Både EF og de forskjellige EFTA-land 

oppererte her med en egen liste over produkter hvor tollsatsene 

skulle avvikles over et lengre tidsrom. For disse varer var 

nedtrapningstiden henholdsvis 7 og 11 år. EFs liste innehold 

følgende produkttyper: 

Papir, papp og papirprodukter 
Rayonull 
Råaluminium 
Sink 
Bly 
De fleste ferrorlegeringer 
Visse typer spesialstål 
Jern- og stålrør 
Sjeldne mineraler 
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For disse produkttyper ville det ikke bli etablert et 

frihandelsområde mellom EFTA-landene og EF før i 1980 og 1984. 

Det ble mellomtiden innført tollfrihet for en gitt årlig kvote. 

Et problem som oppstod ved Storbritannias og Danmarks inntreden i 

EF var at det i EFTA hadde vært frihandel for endel produkter som 

ikke ble oppfanget av handelsavtalen eller som tilhørte EFs liste 

over følsomme varer. Det ble inngått en særskilt avtale for å 

regulere handelen for disse produkter. Hovedelementet var en 

gradvis oppjustering av tollsatsene for de varer som ikke falt 

inn under handelsavtalen. For EFs følsomme varer ble det en 

gradvis opptrapping av toll til et nivå er tollsatsene igjen 

kunne justeres ned i tråd med EFs nedtrappingsplan. Dette ble 

også gjort i forhold til EFTA-landenes import fra Danmark og 

Storbrittania. 

2.3. Fiskebrevet og jordbruksbrevet 

Et spørsmål som stod sentralt i forhandlingene om handelseavtalen 

var knyttet til fiskerisektoren. Fisk og fiskeprodukter ble av EF 

betraktet som landbruksvarer. For Norge var dette problematisk i 

forhold til at det ikke var ønskelig å knytte handel med 

landbruksvarer inn i avtalen. Dette var forøvrig også politisk 

umulig tatt i betraktning debatten før folkeavstemningen. Island 

hadde i sine forhandlinger om en handelsavtale fått en særskilt 

protokoll om fisk og fiskeprodukter. Islands argumentasjon hadde 

vært basert på GATTs regelverk om at en handelsavtale av denne 

karakter måtte omfatte "den vesentlige delen av samhandelen". For 

Norges del var dette mer problematisk ettersom fisk og 

fiskeprodukter ikke utgjorde en så stor andel av handelen med EF 

at denne argumentasjonen kunne aksepteres. 

Gjennom en brevveksling mellom den norske 

forhandlingsdelegasjonen og EFs forhandlingsledelse ble det 

tilveiebragt en overenskomst. I et brev til EFs delegasjon ble 

det fra norsk side innrømmet nedsatt toll på endel 

landbruksprodukter fra EF. De produkter det her dreide seg om var 

vin og endel hagebruksprodukter. Dette er siden blitt betegnet 

som "landbruksbrevet". EF på sin side innrømmet Norge 
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preferansetoll på endel fiskeprodukter, samt tollfrie kvoter. 

Dette var et resultat både Norges Fiskarlag og Regjeringen sa seg 

meget fornøyd med. Konsekvensene av fiskebrevet var at de 

opprinnelige EF-medlemmene måtte redusere sine tollsatser på en 

rekke norske fiskeprodukter drastisk. 

2.4. Hvordan handelsavtalen fungerer 

De vurderinger som er gjort med hensyn til hvordan handelsavtalen 

har fungert har i overveiende grad konkludert med at den har 

fungert tilfredstillende i forhold til de mål som ble satt i 

1972. Norge har hatt en klart positiv handelsbalanse overfor 

medlemsstatene i EF i perioden etter 1972. Norske industrivarer 

kan avsettes på EF-markedet under samme betingelser som vi ville 

hatt som medlem av EF. 

De problemer norsk næringsliv har stått overfor har i det alt 

vesentlige vært knyttet til det som i handelsavtalen ble betegnet 

som EFs følsomme varer. Disse har tradisjonelt hatt, og har også 

idag, stor betydning for norsk økonomi. For det første var 

tollavviklingen for disse varer ikke fullbrakt før i 1980 og 

1984, men også etter den tid har det oppstått problemer av 

midlertidig art. Vanskelighetene har oppstått ved at EF har vist 

til antidumpingregler og konkurranseregler som er gjeldene for 

EF-området. I 1978 måtte norske eksportører akseptere 

minsteprisordning for stålprodukter, men denne ordning er nå 

ikke lenger i kraft . 

2.4.1. 11 Antidumping 11 og Konkurranseregler 

Fra næringslivets side har det blitt fokusert på de hindringer og 

restriksjoner EFs bestemmelser om 11 dumping 11 og EFs 

konkurranseregler representerer. Det har vært antydet at det her 

ligger en diskriminering av bedrifter fra ikke-medlemsland. 

EFs konkurranseregler gjelder overfor adferd som innvirker på 

handelen mellom to eller flere medlemsland. En EFTA- bedrifts 

adferd i handelen med EF som får konsekvenser for handelen mellom 
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minst to medlemsland i· EF, er underkastet Romatraktatens 

konkurranseregler og omfattes dermed av EFs eller EF-organenes 

kompetanseområde. Konkurransereglene gjelder også for bedrifter i 

EFs medlemsland. Bestemmelsene om "anti-dumping" er derimot bare 

gjeldene for bedrifter fra "ikke-medlemsland". Dermed er f.eks. 

norske bedrifter både underlagt EFs "dumpingbestemmelser'' og 

konkurransereglene ved eksport til EF-området. 

"Antidumpingtiltak'' kan bli iverksatt ved at eksportører som 

selger til EF priser varen sin under hjemmemarkedspris. Dette er 

problematisk, ikke bare for Norge - men for EFTA-landene 

generelt, ettersom kostnadsnivået i EFTA-områder er høyere enn i 

EF-området. For å unngå å bli utsatt for "dumpingtiltak" fra EFs 

side kan en produsent senke hjemmemarkedsprisen. En annen måte å 

omgå dette problemet på er å legge produksjonen til EF-området. 

Ettersom det stort sett har vært energi-intensiv norsk industri 

som har vært utsatt for "antidumpingtiltak" er dette siste 

alternativet lite egnet. En annen sak er at norsk energi-intensiv 

industri ikke har noen spesifikk hjemmemarkedspris, ettersom det 

produseres for eksport og prisfastsettelsen er basert på de 

priser som kan oppnås på verdensmarkedet. 

Dimensjonen av problemet med EFs "antidumping" bestemmelser og 

konkurranseregler kan illustreres gjennom følgende skjema: 

TABELL 2.1 
ANT. SAKER DER BEDRIFTER FRA EFTA-LAND HAR VÆRT UTSATT FOR EFs 
KONKURRANSEREGLER ELLER ANTIDUMPINGUNDERSØKELSER FRA KOMMISJONEN 
(Tall fram til 1987) 

SVEITS 
ØSTERRIKE 
NORGE 
PORTUGAL*) 
SVERIGE 
FINLAND 
ISLAND 

TOTALT 

ANTIDUMPING 
UNDERSØKELSER: 

ANT. SAKER (%) 

1 3.7 
4 14.8 
5 18.5 
3 11. 1 

11 40.7 
2 7.4 
1 3.7 

27 99.9 

*)Portugal var EFTA-medlem fram til 1986 

KONKURRANSE
SAKER 

ANT. SAKER (%) 

13 27.1 
7 14.6 
8 16.7 
4 8.3 

12 25.0 
4 8.3 

48 100.0 

Kilde: Interdepartemental Arbeidsgruppe (adm. Handelsdep.) 1987 
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Oversikten fra Handelsdepartementet viser at antallet 

"antidumping-undersøkelser" hvor norske bedrifter har vært 

innvolvert er både absolutt og relativt beskjedent. Likeledes er 

det i forhold til mulige brudd på konkurransereglene. Svensk 

industri har derimot en langt høyere frekvens med hensyn til 

disse problemer, og sveitsiske bedrifter er langt hyppigere 

utsatt i forhold til EFs konkurranseregler enn norske. Med tanke 

på den stadig økende andel av norsk eksport som har funnet veien 

til EF-markedet i tiden etter 1972 må tallene for denne type 

handelsproblemer betraktes som moderate. 

2.4.2. Litt om utviklingen over tid 

En vurdering av handelsavtalens effekt for norsk økonomi og for 

norsk eksportrettet virksomhet krever en meget omfattende 

analyse. Noen utviklingstrekk kan imidlertid gi en indikasjon på 

hvorvidt det har foregått dramatiske endringer i handelsstrømmene 

etter handelsavtalens ikrafttreden. Valter Angell ved Norsk 

Utenrikspolitisk Institutt har i en kortfattet analyse vurdert 

handelsavtalen som vellykket i forhold til de målsetninger man i 

1973 satte opp for en slik avtale. Nedenfor gjengis en tabell med 

noen nøkkeltall for norsk handel med EF fra henholdsvis 1973 og 

1985. 

Tabell 2.2 

VARESAMMENSETNINGEN I HANDELEN MED EF. 1973 OG 1985, 
PROSENTANDELER 

EKSPORT IMPORT 
Vareslag 1973 1985 * 1973 
Fisk, fiskevarer 5 3 9 
Andre matvarer 5 1 5 
Treforedl. prod. 12 3 12 1 
Andre råvarer 8 1 5 2 
Brenselsstoffer 3 68 7 
Kjemiske produkter 9 4 15 8 
Metaller 27 10 32 8 
Andre halvfabrikata 5 1 4 10 
Transp. midler 13 2 6 21 
Maskiner 9 3 1 18 
Andre bearb. varer 3 1 4 10 

* = andel av eksport når olje og gass ikke er tatt med. 
Kilde: Angell, 1987 

1985 

4 
1 
2 
9 

10 
7 

11 
13 
25 
17 
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Tabellen (Tabell 2.2) viser at den tildels dramatiske relative 

nedgang for endel vareslag er et utslag av den stadig større 

eksport av petroleumsprodukter. Ved å justere for 

petroliumseksport (brenselsstoffer) blir det bilde som avtegner 

seg langt mindre drastisk . Endringene over de 12 årene fra 1973 -

1985 blir langt mindre. Samtidig har verdien av vår eksport til 

EF økt fra NOK 12,84 milliarder i 1973 til 117,5 milliarder i 

1985 (løpende priser). Vi skal senere gå nærmere inn på våre 

eksporttall. 

Vi kan imidlertid slå fast at det etter 1973 ikke har vært noen 

"dramatikk" i vår samhandel med EF-området, men at varestrømmene 

har blitt opprettholdt og utvidet i takt med framveksten av Norge 

som en olje- og gass eksportør. 

2.5. Endringer i handelsavtalen 1973-1988 

Handelsavtalen er blitt endret ved en del annledninger. Dette har 

skjedd som en følge av at EF har fått nye medlemsstater slik at 

de handelsavtaler som EF hadde inngått med ikke-medlemsstater 

måtte revideres. Hovedhensikten med revisjonene har vært å 

tilpasse handelsavtalene overgangsbestemmelsene til de nye 

medlemsstatene. Prinsipene bak handelsavtalene mellom EF og 

ikke-medlemsland har derimot ikke endret seg. 

Den første tilpassningen i handelsavtalen kom i forbindelse med 

det greske medlemskap i 1980. I disse forhandlinger kunne EF 

basere seg på Hellas assosieringsavtale fra 1962. Denne avtale 

hadde som utgangspunkt en opprettelse av en tollunion mellom EF 

og Hellas, men hvor tidsperspektivet for avvikling av toll mellom 

Hellas og Fellesmarkedet var langsiktig. For enkelte produkter 

var nedtrappingstiden satt til 22 år. Videre var varer underlagt 

EKSF-traktaten unntatt fra assosieringsavtalen. EKSF-produkter er 

varer som omfattes av traktaten om det europeiske kull- og 

stålfellesskap. Overgangsperioden for Hellas med hensyn til full 

tilpassning til EF ble satt til 6 år og dette gjaldt også EKSF

produkter. 
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Forhandlingene om tilpassing av EFTA-landens handelsavtaler ble 

basert på at Hellas hadde hatt en assosieringsavtale med EF fra 

1962. Dermed ble det fra EFs side gjort klart at det ikke kunne 

bli aksept for en likebehandling av EFTA- og EF-produkter i 

overgangsperioden. Dermed ble det et unntak i forhold til 

handelsavtalene mellom EFTA-landene og EF fra 1973 med hensyn til 

handel med Hellas i overgangsperioden. Denne "diskriminering" av 

varer fra EFTA-land ville opphøre når overgangsperioden for 

Hellas opphørte, dvs. i 1985. Norges handel med Hellas utgjorde i 

1978 ca. 1% av vår totale utenrikshandel. 95% av handelen med 

Hellas ville være dekket gjennom handelsavtalen med EF. 

Ved Spania og Portugals inntreden i EF var forholdet annerledes. 

Portugal var medlem i EFTA, og EFTA-landene hadde en 

handelsavtale med Spania fra 1979 hvor disse lands 

handelsforbindelser var likestilte med EFs på industrisektoren. 

Prinsippet for revisjonen av EFTA-landens handelsavtaler med EF 

ble basert på at frihandel for industrivarer. Videre gav Norge 

Spania og Portugal de samme innrømmelser som EF fikk i 1973 

gjennom "Landbruksbrevet'', samtidig som dette ble utvidet til 

også å gjelde tollfrihet for tomatpure og oliven. Dette fordi 

Portugal gjennom sitt EFTA-medlemsskap hadde hatt tollfrihet for 

disse produkter. På den annen side fikk Norge nye innrømmelser 

for fisk og fiskeprodukter. EF hadde fra 1985 opphevet 

preferansetollen for endel norske fiskeprodukter, men ved 

revisjonen ved Spania og Portugals inntreden ble det igjen gitt 

fordelaktige tollsatser eller at tollen falt helt vekk for et 

gitt kvantum. Dette i tillegg til en tollfri GATT-kvote skulle 

etter norske myndigheters oppfatning dekke det meste av norsk 

eksport av disse produkter. 

I 1989 ble EF enig med EFTA-landene om at nedtrappingstiden for 

tollom mellom Spania og EFTA-landene skulle framskyndes på 

bakgrunn av frihandelsavtalene. Dermed framskyndet man frihandel 

med hensyn til Spania fra 1993 til 1. juli 1989. 
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3. NOEN VIKTIGE EKSPORT PRODUKTER 

I 1987 var den totale verdiskapning (BNP) i Norge på nærmere 653 

milliarder kroner. Vår samlede eksport av varer og tjenester 

utgjorde verdier for ca. 200 milliarder kroner. Norsk eksport av 

tjenester var på rundt 55 milliarder, og av vareeksporten stod 

olje- og gass-sektoren for ca. 53 milliarder. 

Norsk eksport til utlandet har tradisjonelt basert seg på et 

relativt smalt varespekter. Dette til tross for - eller kanskje 

på grunn av - den politiske vekt utviklingen av en eksportrettet 

industri fikk i etterkrigstiden. I perioden etter 1973 har olje

og gass eksport utviklet seg til dominerende norske 

eksportprodukter. Andre deler av eksportrettet virksomhet fikk 

sin betydning relativt redusert. På 1970-tallet var det også en 

klar tendens til at norsk industri var i tilbakegang. Dette var 

faktisk på mange måter en konsekvens av oljeaktiviteten. Den 

tradisjonelle industri måtte konkurrere med oljevirksomheten om 

eksisterende ressurser. Vi skal ' nedenfor gi noen tall for noen 

sentrale varegrupper for norsk eksport. 

TABELL 3.1 
EKSPORT AV NOEN VIKTIGE VAREGRUPPER: % AV TOTAL NORSK 
EKSPORT TIL VERDENSMARKEDET: 

FISK OG FISKEVARER 
FORSTOFFER FOR DYR 
HUDER OG SKINN 
TØMMER,TRELAST,KORK 
PAPIRMASSE/-AVFALL 
TEKSTILFIBRE 
GJD.STOFF/MIN. 
MALMER/MET.AVFALL 
MIN.OLJE/-PROD. 
GASS 
KUNSTGJØDSEL 
LÆR/BER.PELSSKINN 
PAPIR OG PAPP 
JERN OG STÅL 
ANDRE METALLER 
TRANSPORTMIDLER 

SUM VAREGRUPPER 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 

1972 

8.26 
2.55 

.96 

.43 
2.96 

.51 
1. 06 
1. 98 
2.55 

.02 
2.05 

.32 
6.06 
6.74 

15.70 
18.56 

70.72 

1987 

6.56 
.45 
.68 
.40 

1. 44 
.04 
.50 
.96 

28.32 
12.00 

1. 23 
0. 16 
3.72 
3.40 
9. 15 
9.14 

79.15 
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Den totale vareeksporten i 1972 utgjorde omlag 21,6 milliarder 

norske kroner og var i 1987 på ca. 144,5 milliarder kroner. De 

utvalgte varegrupper i tabellen utgjorde i 1972 eksport for ca. 

15,3 milliarder og i 1987 ca. 112,9 milliarder. Tabellen over 

bekrefter i stor grad den antagelse at den relative betydning for 

tradisjonell norsk eksportrettet virksomhet har avtatt, og at 

dette i stor grad skyldes den domminerende rolle eksporten av 

olje- og gass har fått. Vi ser også at de varegrupper det her er 

tale om utgjorde over 70% av eksportinntektene i 1972 og nærmere 

80% i 1987. Også dette skyldes hovedsaklig den voldsomme veksten 

i eksport fra virksomheten på kontinentalsokkelen. På den annen 

side er det åpenbart at den tradisjonelle eksportrettede 

virksomhet i 1987 bidro med en ikke ubetydelig del av 

eksportinntektene. Eksport basert på olje - og gass virksomheten 

har 16 doblet sin betydning fra 1973, men like fullt utgjør 

eksport fra metallindustrien over 12.5% av Norges samlede 

eksportinntekter. Betydningen av tekstilindustrien ble imidlertid 

kraftig redusert på 1970-tallet, hvor eksporten av tekstilfibre 

eksemplifiserer dette i tabellen over. 

3.1. Betydningen av olje og gass som eksport produkt 

Aktiviteten på norsk kontinentalsokkel skjøt for alvor fart fra 

1974 av, og har fått stadig større betydning for norsk økonomi. 

Produksjonen og de første eksportinntekter av betydelig størrelse 

som kunne tilbakeføres til denne aktivitet kom på et tidspunkt da 

oljeprisene var nådd et tilda ukjent høyt nivå. Dette hadde som 

konsekvens at Norge på grunn av den nye inntektskilden hadde 

muligheter til å føre en nasjonal motkonjunktur-politikk på 1970 -

tallet som opprettholdt sysselsetting og vekst, mens mange andre 

OECD- land ble rammet av stagnasjon og arbeidsledighet. 

Tilbakegangen og stagnasjonnen i tradisjonelle norske næringer 

ble kompensert av veksten i olje-sektoren. Ressurser som var 

ledige ble kanalisert inn i denne nye næringen. Hvis vi slår 

sammen oljeindustrien og den tradisjonelle industri blir det ikke 

snakk om produksjonsnedgang, men bildet blir preget av en sterk 

vekst. På den annen side var ikke denne veksten problemfri. For 
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det første kan vi se nedgangen i tradisjonelle næringers 

produksjon som en konekvens av at disse måtte konkurrere med 

olje-industrien om knappe ressurser. For det andre førte den nye 

virksomheten knyttet til kontinentalsokkelen til en forsterket 

vekst i kostnadsnivået. Videre fikk aktiviteten på norsk 

kontinentalsokkel større betydning og innvirkning på norsk 

økonomi enn hva det fra myndighetenes side ble lagt opp til. 

Stadig ble det gjentatt fra politisk hold at oljevirksomheten 

nærmest var å betrakte "som en nasjonal binæring" som ikke måtte 

føre til økt forbruk - hverken offentlig eller privat - i 

fastlandsnorge. Det viste seg imidlertid snart at oljeaktiviteten 

i Nordsjøen ble en dominerende næring, som snart kom til å stå 

som den største enkeltnæring med hensyn til eksportinntekter. 

TABELL 3.2 
VERDIEN AV NORSK EKSPORT AV OLJE OG GASS: 1974-1987 (NOK) 

ÅR 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

MILL. KR. 

844,6 
3568,1 
6716,4 
8111,0 

13598,0 
21993,0 
41399,0 
48087,0 
53472,0 
63844,0 
78329,0 
85380,0 
53077,0 
53620,0 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Av tabellen over ser vi at fra 1974 til 1985 økte 

eksportinntektene fra olje- og gassvirksomheten hvert år. I 1986 

kom en markert nedgang i disse inntekter til tross for at 

eksporten målt i volum økte fra året før. Svingningene i 

oljeinntektene kan tilbakeføres til utviklingen av oljeprisene på 

verdensmarkedet og til en svingning i dollarkursen. Dette har 

medført at norsk økonomi er blitt mer sårbar enn tidligere i 

forhold til internasjonale økonomiske og politiske forhold. Hvis 

vi ser inntektene fra eksport av olje og gass i forhold til vår 

totale eksport kan bildet illustreres med figur 3.1 (n.side). 
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Figuren viser at fra 1980 til og med 1985 kom over 40% av våre 

eksportinntekter fra olje - og gass sektoren. Fallet i 1986 er et 

resultat av fallende oljepris og dollarku~s, ikke av at andre 

deler av norsk eksportrettet produksjon ekspanderte voldsomt. Det 

var her en situasjon der den samlede verdien av norsk eksport 

gikk tilbake, og samtidig at verdien av norsk eksport som kan 

tilbakeføres til aktiviteten på kontinentalsokkelen ble redusert. 

3.2. Eksporttall for 1988 

I 1988 eksporterte Norge produkter for tilsammen 146,5 milliarder 

kroner. Vi har i det foregående påpekt at eksport av olje - og 

gass har hatt en relativt stor andel av vår totale eksport, men 
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at den i de aller siste år har avtatt i størrelse. 

Sammensetningen av norsk eksport i 1988 er gjengitt i figur 3.2 

(under). 

FIGUR 3.2 

TOTAL NORSK EKSPORT FOR 1988 ETTER FJROSENT 
FORDELING PÅ VAREKATEGORI 
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Som det framgår av figur 3.2 er den varekategori som utgjorde det 

største innslaget i eksporten i 1988 "bearbeidede produkter" 

(ikke medregnet matvarer etc.). Den nest største, 

"brenselsstoffer" , som i hovedsak utgjøres av olje- og gass 

næringen, stod for 36.5% av verdien av norsk eksport. De tre 

andre kategoriene står samlet for ca. 16% av eksportinntektene 

hvor eksport av "matvarer, drikkevarer og tobakk" utgjør nærmere 

halvparten . 
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Med hensyn til eksport av matvarer etc. kan det bemerkes at 

bortimot 85% av denne ble utgjort av fisk og fiskeprodukter. 

Verdien av eksporten av fisk- og fiskeprodukter var på ca . .!Q 
milliarder kroner, og den samlede eksport innen denne kategorien 

var på rundt 11,8 milliarder. 

FIGUR 3.3 
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KILDE: STATISTISK MÅNEDSHEFTE 4/89 , 

Norsk råvareeksport er langt mer differensiert med hensyn til 

sammensetning. For det første er det en stor del av denne 

eksporten som fordeler seg over et meget vidt varespekter, og som 

i figuren under benevnes som "annet". Det kan f.eks være tale om 

stein, sand og grus eller rågummi for den saks skyld. Den største 
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varegruppen i råvarekategorien er papirmasse og papiravfall, og 

er slik sett beslektet med papirindustrien som sådann. Den andre 

store varegruppen er malmer og metallavf aller som også er 

industrielt beslektet. 

FIGUR 3.4 
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Når det gjelder eksport av bearbeidede varer (unntatt matvarer 

etc.) er det i første rekke metallindustrien som gir størst 

utslag i statistikken. Dernest følger maskiner, papir og papp, og 

en rekke kjemiske tilvirkede produkter. 
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FIGUR 3.5 
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3.3. Eksport av tjenester (1987) 

Salg av tjenester til omverden er et tradisjonelt norsk 

eksportprodukt. Særlig tjenester knyttet til skipsfart har vært 

et stort produkt i denne kategorien med utgangspunkt i vår 

handelsflåte. Eksport av tjenester utgjorde i 1987 vel 27% av vår 

samlede eksport, og hadde en verdi på omlag 54,9 milliarder. 
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FIGUR 3.6 
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Av denne eksporten stod skipsfarten for bortimot 50%, eller for 

ca. 27 milliarder kroner. Av andre valuttainntjenende 

tjenesteytende næringer stod turisme for ca 9,1 milliarder og 

tjenester knyttet til virksomhet på kontinentalsokkelen for 

nesten 4,5 milliarder kroner. En stor kategori er imidlertid 

"andre tjenester" som svarte til vel 14,2 milliarder kroner. 
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FIGUR 3.7 
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Norsk eksport utgjorde totalt i 1987 en verdi tilsvarende i 

overkant av 200 milliarder kroner. Denne eksport var fordelt med 

omlag 27% på tjenester og 73% på varer" På tjenestesiden i 1987 

stod skipsfartsnæringen som den dominerende sektor med omlag 50% 

av eksporten. Tall for 1988 med hensyn til vareeksporten viser at 

den største sektor her er eksport av diverse bearbeidede 

produkter med olje- og gass eksport som den nest største. Den 

sistnevnte sektor har imidlertid på 1980 tallet stått for over 

50% av norsk vareeksport, men på grunn av en lavere oljepris og 

en lavere dollar kurs har eksport av olje- og gass mistet noe av 

sin relative betydning etter 1985. 
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4. DE VIKTIGSTE EKSPORTMARKEDER 

Norges mest betydningsfulle eksportmarked med hensyn til 

verdensdel er helt klart Europa. Tall for norsk vareeksport for 

1987 viser dette med all tydelighet. Over 80% av norsk 

vareeksport går til Europa. Dette betyr at Norge samhandler i 

hovedsak med land som ligger innen en rimelig geografisk 

avstand, noe som ikke er unaturlig. 

Av en total vareeksport i 1987 på omlag 144,5 milliarder kroner 

gikk varer for ca. 117,7 milliarder til Europa. Vareeksporten til 

Nord-Amerika var på rundt 16,5 milliarder, og varer for ca. ~ 
milliarder ble solgt til asiatiske land. Figuren under viser den 

relative fordeling av norsk vareeksport til de forskjellige 

verdensdeler. 

FIGUR 4.1 
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4.1. Europa 

Når det gjelder Europa er denne verdensdelen oppdelt både med 

hensyn til politiske- og handelsmessige blokker. Vi kan inndele 

Europa i fire handelssegmenter 1) EF, 2) EFTA, 3) CONMECON og 4) 

land ikke fast tilsluttet noen handelsblokk. Norge er medlem i 

EFTA og har som nevnt en handelsavtale med EF. Under følger en 

oversikt over de enkelte staters plassering i forhold til 

handelspolitisk blokk. 

EF 

DANMARK 
BELGIA/ 
LUXEMBOURG 
FRANKRIKE 
HELLAS 
IRLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
SPANIA 
STORBRITTANIA 
VEST-TYSKLAND 

EFTA 

FINLAND 
ISLAND 
NORGE 
SVEITS 
SVERIGE 
ØSTERRIKE 

COMECON 

BULGARIA 
POLEN 
ROMANIA 
SOVJET 
TSJEKKOSLOVAKIA 
DDR 
UNGARN 

ANDRE 

FÆRØYENE 
GIBRALTAR 
JUGOSLAVIA 
MALTA 
TYRKIA 
ALBANIA 

Ser vi på den andel av norsk vareeksport som går til Europa er EF 

den handelspolitiske blokk som er den største mottaker av norske 

varer. Varer for over 117,7 milliarder blir eksportert til EF

området. Dette utgjør nærmere 79% av vår eksport av varer til 

Europa, og ca 64% av vår totale vareeksport. De andre 

medlemslandene i EFTA er mottakere av 18,6% av vår eksport av 

varer til Europa og ca. 15% av vår eksport totalt. Verdien av 

vare eksporten til de andre EFTA-landene var i 1987 på omlag ~ 

milliarder kroner. Med hensyn til de to andre grupperingene nevnt 

over er disse mottakere av i overkant av 1% av norsk vareeksport 

til Europa. 
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FIGUR 4.2 
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Den norske eksporten fordeler seg på ingen måte likt mellom de 

enkelte medlemsland i EF. Nedenforstående figur viser hvordan 

den norske eksporten til EF fordeler seg på de forskjellige 

medlemsland. Vi kan merke at tre land er mottakere av over 75% av 

norsk vareeksport til EF. Det er Storbrittania, Vest-Tyskland og 

Nederland. Storbrittania står alene for en import av norske varer 

tilsvarende 38,6 milliarder kroner i 1987. Dette er over 41% av 

vår samlede vareeksport til EF, eller over 26% av vår samlede 

eksport av varer totalt sett. Dette er ensbetydende med at 

Storbrittania beholder sin plass som en av våre viktigste 
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handelspartnere. Noe som har forsterket Storbrittanias rolle som 

norsk handelspartner er åpenbart aktiviteten i Nordsjøen hvor 

ilandføring av olje- og gass fra norsk kontinentalsokkel til 

Storbrittania er et viktig element. Dette er også i høy grad 

tilfelle i vårt handelsforhold med Vest - Tyskland og Nederland. 

FIGUR 4.3 
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4.2 "Ikke- europeiske" eksportmarkeder 
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De norske eksportmarkeder som ligger utenfor Europa mottar omlag 

20% av norsk vareeksport. Det amerikanske markedet har av mange 

vært betraktet både som interessant og betydningsfult for norsk 
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eksportrettet virksomhet. USA er den største enkeltmottaker av 

norske varer utenfor Europa. Videre kan Canada og Japan betraktes 

som områder av interesse for norsk eksportrettet virksomhet på 

grunn av disse lands økonomiske utvikling og kjøpekraft. I den 

senere tid er ''Stillehavsområdet" også blitt betraktet med 

interesse på grunn av den økonomiske og teknologiske utvikling 

som har funnet sted i endel av landene i området. 

4.2.1. USA, Canada og Japan 

Norsk vareeksport til USA utgjorde 5,7% av vår samlede 

vareeksport, og dette tilsvarte en verdi på ca. 8,2 milliarder 

kroner i 1987. Den samlede vareeksport til USA, Canada og Japan 

utgjorde en verdi på omlag 11,2 milliarder i 1987, noe som 

tilsvarer 7.75% av vår totale vareeksport. 

USA er klart den største mottaker av norske varer av disse tre 

landene. Nærmere 74% av eksporten til disse tre "ikke-europeiske'' 

økonomiske stormakter går til USA. Dette forholdet illustreres i 

figuren under. 
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4.2.2. "Stillehavsområdet" 

Det har blitt spekulert i om ikke ''stillehavsområdet " kommer til 

å få en langt større økonomisk betydning enn tidligere på 

verdenshandelen. Disse antagelser har sitt utspring i den 

økonomiske og politiske utvikling som har funnet sted i en del av 

disse landene. Videre har det blitt bemerket at det i USA har 

funnet sted en befolkningsvekst i de vestlige delstater, og at 

Sovjet i større grad har lagt vekt på utbygging i regionene øst 

for Ural. 

Med utgangspunkt i norsk vareeksport til noen "nøkkelland" i 

dette område kan vi illustrere situasjonen for norsk vareeksport 

til dette området. 

TABELL 4.1 

NORSK VAREEKSPORT TIL STILLEHAVSOMRÅDE (1987) 

LAND MILL. KR. % AV TOT. VAREEKSP. 

JAPAN 1792.1 1. 24 
TAIWAN 318.9 . 27 
HONG KONG 302.6 .21 
KINA 599.5 . 41 
SØR-KOREA 515.3 .36 
SINGAPORE 721.9 .50 
THAILAND 195.3 .14 

TOTALT 4445.6 3.08 

Norsk vareeksport til dette området var i 1987 på omlag .!.t_i 

milliarder og utgjorde således vel 3% av Norges samlede 

vareeksport . I dette området er Japan ikke uventet den største 

importør av norske varer, noe som illustrasjonen på neste side 

viser med all tydelighet 



30 

FIGUR 4.5 
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Eksporten til dette område er relativt beskjeden, særlig sett i 

relasjon til Europa. Potensialet for en styrking av eksporten til 

"Stillehavsområdet'' burde være til stede. Det knytter seg 

imidlertid noe usikkerhet til endel av disse markedene med hensyn 

til politisk stabilitet og til kostnader ved å erobre 

markedsandeler. De landene i området som har en markedsøkonomi 

vil være av størst interesse med hensyn til framtidige norske 

eksportframstøt. 
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5. EF SOM NORSK EKSPORTMARKED: UTVIKLINGEN ETTER 1972 

EFs som eksportmarked for norskproduserte varer har fra 1972 til 

1988 hatt en økende betydning hvis vi som mål bruker hvor stor 

andel av vår totale vareeksport som går til EF. Utviklingen fra 

1972 til 1988 kan illustreres ved følgende figur: 

FIGUR 5.1 
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I denne figuren er det justert for medlemsskaputvidelsene. Det 

vil si at tallene refererer seg til dagens EF-medlemmer, og at 

samhandelen mellom Norge og de land som er blitt medlemmer i 

perioden 1972 -1988 er medregnet. 
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Vi ser at den samlede andel norsk eksport til EF-området var 

synkende i de første årene etter 1972. Dette kan være et resultat 

av den økonomiske krise som preget næringslivet etter 

"prishoppet" på olje i forbindelse med OPEC-aksjonen i 1973-74. 

Denne aksjonen hadde som kjent sin bakgrunn i konflikten i Midt 

Østeri mellom de arabiske oljeeksporterende landene og Israel . 

Fra og med 1978 er imidlertid den andelen av norsk vareeksport 

som går til EF-området økende, og stabiliserer seg på rundt 70% 

av vår totale eksport. Det utslagsgivende for denne økningen er i 

første rekke eksporten av olje og gass. Fallet i oljeprisen i 

1986 gir seg som utslag at verdien av vår eksport til EF sett i 

forhold til verdien av vår totale eksport avtar til rundt 65%. 

Dette viser i store trekk at den økningen som har funnet sted med 

hensyn til hvor stor andel av den norske vareeksporten EF mottar 

er et resultat av at EF-området er den viktigste mottaker av 

norsk olje og gass. Dermed er det ikke sagt at eksporten av andre 

varer har avtatt i volum, men verdien av den mer tradisjonelle 

eksporten har mistet endel av sin relative betydning i forhold 

til eksport av olje og gass. Handelstatistikken viser med all 

tydelighet at Norge er blitt en eksportør av petroleumsprodukter. 

Eksportens fordeling på forskjellige varegrupper i 1972 

illustreres ved figur 5.2 (neste side). 
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I 1972 ser vi at eksporten av fisk og fiskeprodukter utgjorde 

omlag 7% av norsk eksport til det daværende EF (EF-6). De store 

varegruppene i den norske eksporten til EF - området i 1972 var 

metallprodukter og papir og papp. Bildet for 1974 er ikke 

vesentlig endret, med unntak av at eksporten av fisk og 

fiskeprodukter nå bare utgjorde noe i overkant av 4%. Utvidelsen 

av EF i 1973 ser ikke ut til å ha hatt dramatisk innvirkning på 

sammensetningen av de varer Norge eksporterte til EF-området. 

Eksporten av olje utgjorde i 1974 ca. 5.5% av den samlede eksport 

til EF-området. 
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Sammensetningen av vareeksporten til EF i 1978 er derimot preget 

av at olje- og gass er blitt framtredende eksportartikler. 

Nærmere 27% av vareeksporten fra Norge til EF i 1978 var 

oljeprodukter. Fisk og fiskeprodukter utgjorde omlag 3,7%, mens 

metallindustriens relative andel sank markert. 
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Denne tendensen blir ytterligere forsterket av tall fra 1982. 

Eksport av olje og gass utgjorde samlet nær 70% av vår 

vareeksport til EF. Her er høy oljepris utslagsgivende, men også 

volumet av denne eksporten hadde økt kraftig. Dette hadde 

redusert de andre varegruppenes andel av den totale eksporten, 

noe den neste figuren (figur 5.5 ) bærer preg av. 
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For året 1986 blir bildet en smule reversert. Dette har som 

tidligere nevnt sammenheng bl.a. med prisfallet på olje. Av den 

påfølgende figur kan vi merke oss at olje-eksportens andel av den 

samlede eksport til EF-området er falt til omlag 30% mot over 40% 

i 1978. Dette har naturligvis gitt seg utslag i at den relative 

andelen til en rekke andre eksportprodukter til EF har økt. Fisk 

og fiskeprodukter utgjør f.eks. nærmere 5%, metallindustriens 

andel har også økt i forhold til 1978. 
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Sammensetningen av det produktspekter som Norge eksporterer til 

EF-området har endret seg med hensyn til to faktorer. For det 

første er olje og gass blitt viktige og markerte 

eksportprodukter. For det andre har, som følge av olje og gass 

eksporten, de tradisjonelle eksportprodukters andel av den totale 

EF eksporten blitt redusert. Noen tall som illustrerer dette 

forholdet er gjengitt i tabell 5.1 (nestes.). 
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TABELL 5.1 

ANDEL AV VAREEKSPORTEN TIL EF - OMRÅDET (% ) 

VAREGRUPPE: 1972 1974 1978 1982 1986 

FISK OG 
FISKEPRODUKTER 6.98 4.34 3.78 2.61 4.91 
OLJE OG OLJE-
PRODUKTER 2.51 5.59 26.97 41.15 29.25 

GASS .00 .06 13.50 26.68 28.95 

PAPIR OG PAPP 8.27 9.24 4.24 2.65 3.63 
METALLER (IKKE 
JERN OG STÅL) 26.73 17.46 9.77 6 . 30 9 . 27 
----------------------------------------------------------------
Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Betydningen av olje og gass som eksportprodukt var økende fram 

til 1986. Med hensyn til vår handel med EF har olje og gass 

utgjort en betydelig andel. Figuren under viser at i samhandelen 

med EF har olje og gass fått en betydelig stilling. Dette er 

særlig tilfellet hvis vi ser utviklingen i forhold til den totale 

norske eksport. Olje og gass utgjør en klart større andel i vår 

eksport til EF enn det disse produkter utgjør når det gjelder vår 

totale eksport av varer. 
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FIGUR 5.7 
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6. 1992: 11 DET INDRE MARKED" 

6.1. Harmonisering og standardisering 

Norges handelsavtale med EF er basert på frihandel for 

industrivarer. Når det gjelder gjennomføringen av "det indre 

marked" endrer dette ikke på det prinsip som ligger til grunn for 

handelsavtalen. Derimot berørerer det områder som ikke er av 

direkte handelspolitisk karakter, og som dermed ikke er dekket av 

avtalen fra 1973. 

Gjennomføringen av "det indre marked" krever i første rekke at 

det som måtte være av fysiske og tekniske hindringer innen EF

området blir fjernet. Dette er egentlig et forsøk på å 

gjennomføre det 11 fellesmarked 11 som "Romatraktaten" bygger på. 

Virkemidlene i denne prosessen er en harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning og utarbeideLse av felles tekniske 

standarder. 

I hovedsak er det grensekontroll mellom EF-landene som er den 

fysiske hindring som skal fjernes, og at kontr9llen med innførsel 

til EF-området blir et felles annliggende. For norsk eksport vil 

dette i hovedsak bety at de mange kontroller vil bli erstattet 

med en, og derved forenkle forsendelser av varer til EF-området. 

En stor del av de direktiver som er knyttet til fysiske 

handelshindringer og grensekontroll er relatert til 

landbruksprodukter. En forutsetning for nedbygging av de interne 

grensekontroller i EF-områder er at sykdom på dyr og planter ikke 

blir spredd fra områder som er plaget med denne type problemer 

til områder hvor man har overvunnet disse. 

Tekniske handelshindringer er i første rekke problemer knyttet 

til ulike nasjonale tekniske standarder. For å løse disse 

problemer har man foreslått en rekke standarder som skal være 

felles for hele EF-området. En lang rekke av forslagene dreier 

seg om legemidler og næringsmidler. Videre er maskin- og kjøretøy 

sektoren foreslått standardisert, samt endel andre områder. Med 

tanke på sammensetningen av vår eksport til EF-området er dette 
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vedtak som ikke vil ha umiddelbare konsekvenser for norsk 

eksport. Uansett hvilket eksportmarked man oppererer på vil det 

være nødvendig å tilpasse produktene de standarder dette marked 

krever. Fordelen med den standardiseringsprosess EF har innledet 

er imidlertid at eksportører får ett marked istedenfor 12 

markeder å forholde seg til med hensyn til standarder. 

Konsekvensene for norsk eksport blir til tross for dette av liten 

betydning ettersom hovedmengeden av vår eksport til EF består av 

olje og gass, råvarer og halvfabrikata. 

6 . 2. Skjærmede næringer 

Et aspekt ved "det indre marked" er i hvilke grad det som til nå 

har vært å betrakte som skjærmede næringer vil fortsette å være 

skjærmet. Hvis "det indre marked" gjennomføres slik det skissert 

vil det innenfor EF ikke lenger eksistere skjermede næringer, 

bortsett fra virksomheter som har vital betydning for den 

"nasjonale sikkerhet". Dette fordi det skal innføres felles 

bestemmelser om "offentlige innkjøp" hvor det i utgangspunktet 

vil være åpen konkurranse mellom alle bedrifter innen EF-området. 

For de næringer som kan betraktes som skjærmet i Norge vil deres 

framtidige skjærming være avhengig av i hvor stor utstrekning 

norske myndigheter vil tilpasse seg EFs bestemmelser. Videre vil 

det avhenge av om bedriften er skjærmet utfra en situasjon hvor 

det er politiske beslutninger som er avgjørende for dens stilling 

som skjærmet eller om det er tekniske årsaker som f.eks. avstand 

til nærmeste konkurrent. Det siste er gjerne tilfelle for 

underleverandører av ulike produkter til f.eks. eksportorientert 

industri. Deres status vil være avhengig av tilpassningen på 

f .eks det transportpolitiske område. 

6.3. EFs programmer for forskning og utvikling 

EF har i de senerer år intensivert innsatsen innen forskning og 

utvikling. Dette er et område som ligger utenfor handelsavtalens 

avtaletekst. Hensikten med denne innsatsen fra EFs side er å heve 

det teknologiske nivået på industrien i EF - området, og bidra til 

økt produktutvikling i EF - industrien. 
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Til tross for at dette området ligger på siden av handelsavtalen 

mellom EFTA-landene og EF er største delen av de prosjekter som 

er iverksatt åpnet for deltagelse fra bedrifter i EFTA-land. EF 

har også åpnet hele forskningsprogrammer for deltagelse fra EFTA

foretak. Norske bedrifter og forskningsinstitusjoner har knyttet 

seg til endel av de prosjekter som EFTA-foretak har tilgang til. 

Dette er imidlertid en prosess som i høy grad er avhengig av 

kompetanse i norske bedrifter og innen norsk forskning. Videre er 

det spørsmål om norske bedrifter er istand til å utnytte de 

muligheter på dette felt som alt eksisterer. Tendensen innen EF 

er at stadig flere av programmene blir åpnet for deltagelse fra 

EFTA-land. I den nærmeste framtid vil hovedproblemet for norsk 

næringsliv være å holde seg orientert om de eksisterende 

muligheter, samt å framskaffe kapasitet for å utnytte disse. 

6.4. Eksportmarkeder utenfor EFTA og EF 

Det er helt på det rene at Europa er mottaker av størstedelen av 

vår samlede vareeksport. I Europa er EF igjen den 

handelspolitiske blokk som mottar størst eksport fra Norge. 

Eksporten til COMECON-landene er lav, og dette skyldes i hovedsak 

politiske forhold. I et perspektiv hvor det ser ut til at det vil 

komme til å skje økonomiske og politiske endringer i Øst-Europa 

vil det imidlertid være et stort potensiale for økt handel med 

COMECON-lanndene. Her knytter det seg imidlertid stor usikkerhet 

med hensyn til hvor langt og hvor raskt disse endringer vil gå. 

USA representerer også et potensiale med hensyn til norske 

eksportprodukter. Det har imidlertid vært forbundet med store 

omkostninger å erobre markedsandeler i USA. Det kreves forholdvis 

store ressurser til markedsføring, men dette har ikke vært til 

hinder for at det amerikanske marked er det største norske 

eksportmarked utenfor Europa. 

Stillehavsområdet og den utvikling som der har funnet sted gir 

også muligheter for norsk eksport, men den er pr. idag av 

relativt beskjeden omfang. Japan er det største enkelt mar~ed i 
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denne regionen. Imidlertid er området forholdsvis politisk 

ustabilt, noe hendelsene i Kina den senere tid til fulle har 

manifestert. 

På bakgrunn av dette er det sannsynlig at Europa i allminnelighet 

og EF i særdeleshet vil forbli vårt viktigste eksportmarked. Det 

er flere grunner til dette. Ikke bare er det ressurskrevende å 

etablere nye markeder, men struktur og tradisjon i kombinasjon 

med geografisk nærhet taler for at Europa vil forbli vårt 

viktigste eksportmarked. Norsk eksportrettet virksomhet er i 

hovedsak basert på dette markedet, ekspertise er knyttet til det, 

et tradisjonelt handelsmønster er bygget opp og det er utviklet 

politiske og kulturelle forbindelser såvel som økonomiske til 

våre naboer i Europa. 

6.5. Proteksjonisme eller liberalisering? 

Frykten for at EF skal utvikle seg i en proteksjonistisk retning 

etter ' 1992 er blitt framhevet fra flere hold. Fra EFs side er det 

gjentatte ganger blitt uttalt at EF ikke vil utvikle seg i 

retning av en tollunion som bygger opp barierer mot omverden. Det 

er imidlertid problematisk å gi et eksakt framtidsbilde av 

hvordan EF vil utvikle seg etter 1992. Det som imidlertid synes å 

være det dominerende trekk i prosessen bak "det indre marked'' er 

en liberalisering av handel med varer og tjenester, og fri 

bevegelighet for arbeidskraft og kapital. Videre er mye av 

dynamikken bak prosessen basert på en stimulering av 

tilbudssiden. En forutsetning for dette er tilgang på 

innsatsfaktorer til priser som er konkurransedyktige. Det være 

seg arbeidskraft, kapitaltjenester, halvfabrikata og råstoffer. 

Norge er hovedsaklig en leverandør av halvfabrikata og råstoffer 

til EF-området. En proteksjonistisk holdning overfor import av 

denne type produkter strider mot tankegodset bak "det indre 

marked". EFs · "antidumping-regler" og minsteprisordninger er, med 

hensyn til innsatsfaktorer, i lite samsvar med ideene bak "det 

indre marked". Videre er det klart motstridene i forhold til 

EFTA-landene med hensyn til etableringen av et "europeisk 

økonomisk rom". Videre kan åpningene til de forskjellige 
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forskningsprogrammer i EF-regi for EFTA-land betraktes som et 

signal i retning av økt samarbeid snarere enn et utslag i 

proteksjonistisk retning. På denne bakgrunn er det lite som tyder 

på at EF skal utvikle seg i en retning hvor proteksjonisme og 

oppbygging av handelsbarrierer mot omverden vil bli de sentrale 

utviklingstrekk. 

Skulle EF til tross for dette velge en strategi hvor en 

proteksjonistisk holdning overfor omverden bli et sentralt 

element vil dette ikke berøre hovedmengden av den eksport som 

idag går til EF-området fra Norge. Dette fordi denne eksport i 

stor utstrekning utgjøres av råstoffer og halvfabrikata, og på 

områder hvor EF vil ha et importbehov også i framtiden. EF

området har klare begrensninger med hensyn til råstoffer. Det 

samme er tilfellet når det gjelder energi-kilder, hvis vi ser 

bort fra kjernekraft. 

Handelsavtalen mellom Norge og EF er basert på frihandel med 

industrivarer og bearbeidede produkter. Denne avtalen har ikke 

virket hemmende på norsk eksport til EF-området. En 

standardisering og harmonisering innenfor EF vil medvirke til at 

den avtalen Norge inngikk med EF blir lettere å forholde seg til. 

Ettersom handelsavtalen ble inngått med det utgangspunkt at EF 

skulle være et enhetlig marked vil bestrebelsen på å skape dette 

enhetlige marked medvirke til at norske eksportører får et sett 

av regler å forholde seg til. De endringer i handelsavtalen som 

har funnet sted i perioden 1973 - 1989 har økt det geografiske 

dekningsområdet for handelsavtalen. Til tross for dette er det 

fortsatt enkelte av EFs medlemsland som utgjør tyngdepunktene i 

det norske eksportmarked innen EF. Det er lite trolig at 

tradisjonelle handelsstrømmer i forhold til disse tyngdepunktene 

vil endre seg i umiddelbar nær framtid. 
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