
 
Sp: - Absurd å betale for EØS-avtale som gir
handelsunderskudd med EU 
 
Fastlands-Norge tapte 163 milliarder kroner på handel med EU til tross for EØS-avtalen. Senterpartiet mener Erna
Solberg har mislyktes i å omstille norsk økonomi.

- Dette er veldig dramatiske tall. Et så stort handelsunderskudd, med vår største handelspartner, er veldig alvorlig,
mener Senterpartiets Emilie Enger Mehl.

 Hun sitter i forsvars- og utenrikskomiteen og fikk i forrige uke nedstemt sitt forslag om å kutte i Norges årlige EØS-
bidrag, som i 2021 er ventet å komme opp i seks milliarder kroner.

 Onsdag skriver Nationen om hvordan Fastlands-Norges handel med EU gikk med 163 milliarder kroner i underskudd i
fjor.

 Trekkes handelen med Storbritannia fra, så taper Norge 65,7 milliarder kroner på den totale handelen med det
resterende EU, selv om inntektene fra olje- og gass tas med.

 Mehl mener det økende handelsunderskuddet med EU viser at Norge ikke uten videre tjener på EØS-avtalen, og at
Erna Solberg har mislyktes å omstille norsk næringsliv.

 Betaler seks milliarder via EØS-kompensasjon

 Som økonomisk kompensasjon for at Norge får tilgang på EUs indre marked, via EØS-avtalen, betaler Norge hvert år
et årlig bidrag til EU.

 Etter forliket i årets statsbudsjett, mellom Frp og regjeringspartiene, vil dette bidraget i 2021 øke til om lag seks
milliarder kroner årlig.

 Norges avtale med EU, om økonomisk kompensasjon, skal i år reforhandles. Til tross for at britene forlater EUs indre
marked og den samlede befolkningen i EU krymper med 15 prosent, vil likevel ikke regjeringen kutte i det årlige
økonomiske bidraget fra Norge.

 Nationens gjennomgang av fjorårets handelsstatistikk med EU viser at Fastlands-Norge går med 165 milliarder i
underskudd i handelen med EU, på de handelsområdene som EØS-avtalen i hovedsak dekker.

 Dette får Mehl til å reagere:

 - At vi betaler mellom fem og seks milliarder kroner årlig for en EØS-avtale, som påførte Norge handelsunderskudd
med EU på 165 milliarder kroner i 2020, er for meg helt absurd, sier hun til Nationen.

 Direkte konkurranse med lavkostland

 Mehl mener EØS-avtalen påfører norsk næringsliv stadig flere krav og forordninger, i form av EU-direktiver, samtidig



som avtalen åpner stadig flere områder der norske bedrifter må konkurrere med selskaper fra EU, med lavere
lønnskostnader.

 - I tillegg ser vi at matimporten fra EU øker år for år, uten at regjeringen ikke vil reforhandle EUs importkvoter for
landbrukssektoren. I Barentshavet krever EU egne fiskekvoter fra Norge, uten at norske fiskere kompenseres, fordi EU-
fiskerne har tømt sine egne fiskefelt, påpeker Mehl.

 Handelen med Storbritannia gikk i 2020 med et lite underskudd for Fastlands-Norge på 2,8 milliarder kroner, likevel
går den totale handelen med britene - inkludert olje- og gassektoren - med overskudd på 93 milliarder kroner for norsk
næringsliv.

 Når Norges handel med britene trekkes fra, viser SSBs handelsstatistikk; at Norge går med et totalt underskudd på
65,7 milliarder kroner med det resterende EU - selv når olje- og gassinntekter inkluderes i regnestykket.

 - Har ikke klart å omstille

 Ifølge Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse er årsaken til handelsunderskuddet at Norge opplevde svikt i
inntektene fra lavere oljepriser, samtidig som at en lav kronekurs har hatt uønskede effekter på kostnaden på
vareimport til Norge.

 Derfor er overskuddet på den totale handelen med utlandet i 2020 på bare litt over 10 milliarder kroner. Det laveste
handelsunderskuddet for Norge siden 1989.

 - Lav kronekurs har gitt eksportindustrien bedre rammevilkår og konkurransebetingelser de senere årene, men det har
også ført til at importen er blitt langt dyrere, sier Smedshaug til Nationen.

 Emilie Enger Mehl mener det økende handelsunderskuddet med EU viser at Erna Solberg ikke har klart å forberede
norsk Fastlandsøkonomi på å møte internasjonal konkurranse, etter hvert som inntektene fra norsk olje- og
gassindustri blir mindre i årene som kommer.

 - Det virker som at Erna Solberg har sviktet i å omstille norsk økonomi. Spesielt når vi ser at vi for første gang har et
handelsunderskudd med restene av EU også når vi inkluderer inntektene fra olje- og gassnæringen, mener Mehl.

 Hun mener næringspolitikken Solberg-regjeringen har ført har vært mislykket, og at Norge burde ha gode kort på
hånden for å reforhandle hele EØS-avtalen.

 - Det virker å være et så sterkt ønske i Høyre om å melde Norge inn i EU, at det ikke finnes viljen til å innse at EØS-
avtalen har en rekke svakheter, mener Mehl.

 Høyre: - EØS-bidraget er ikke handelsavgift

 Erna Solberg var ikke tilgjengelig for kommentarer onsdag, men Høyres medlem i forsvars- og utenrikskomiteen,
Ingjerd Schou, skriver i en e-post til Nationen at hun mener det er en misforståelse at Norges økonomiske
kompensasjon er en handelsavgift for å sikre norsk næringsliv tilgang på det indre markedet.



 - Vi betaler ikke EØS-midlene som en handelsavgift, men for å sørge for å bidra til sosial og økonomisk utjevning i
Europa, skriver Schou.

 Hun mener Norges årlige bidrag også sørger for å styrke samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, og de
inngår som en sentral del av norsk europapolitikk.

 - I tillegg får norske bedrifter, forskere, universiteter og andre aktører mulighet til å delta i store programmer, legger
hun til.

 - Sp sammenligne epler og pærer

 Schou mener også at å alene vurdere EØS-avtalen ut fra handelsbalansen, blir som å «sammenligne epler og pærer»:

 - Skal en handelsavtale vurderes som er nyttig eller ikke, må forhold som økt produktivitet, tilgang på større markeder,
teknologioverføring, utnyttelse av komparative fortrinn og konkurranse, tas hensyn til. Så her sammenlignes epler og
pærer, skriver Schou.

 Selv om britene har forlatt EU, mener Schou at det ikke innvirker på hvor mye Norge skal bidra med i bistand- og
programområder i årene som kommer:

 - Britene mottok ikke EØS-midler fra Norge og deres utgang av EU påvirker derfor ikke behovet midlene er ment å
hjelpe. Det blir ikke mindre behov for styrking av rettsprinsipper i Ungarn eller avhjelping av migrasjonsutfordringer i
Hellas fordi Britene ikke er i EU, snarere tvert imot, skriver Schou.

 Hun mener Senterpartiet igjen sammenligner tall som ikke har noe med hverandre å gjøre.

 - Innretningen på EØS-midlene er avtalefestet, og Høyre står fast ved internasjonale inngåtte avtaler, skriver Schou.

 Hun skriver videre:

 «Det er urovekkende hvis Senterpartiet, som tar mål av seg til å bli et regjeringsparti, tar til orde for å ikke forholde seg
til virkeligheten.»

 Høyre: - Urimelig kritikk fra Sp

 Schou avviser at Fastlands-Norges økende handelsunderskudd med EU er et tegn på at Erna Solberg har sviktet i å
omstille norsk næringsliv etter at inntektene fra aktiviteten på norsk sokkel har vært lavere de siste årene.

 - Dette er en helt urimelig kritikk. Vi satser på forskning og utvikling i nye næringer som gir Norge flere bein å stå på, og
har redusert skatter og avgifter som gjør det lettere å skape nye lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, skriver hun.

 Hun mener at situasjonen fra 2013, da Solberg-regjeringen tiltrådte og fram til pandemien, viste at Norges
Bruttonasjonalprodukt (BNP) økte - samtidig som at COâ-utslippene har gått ned.

 - Trygve Slagsvold Vedum tar til orde for å reversere deler av vår klima og næringspolitikk, og samtidig undergrave



vårt forhold til Europa. Dette er en giftig miks. Vi er ikke ferdig omstilt, med vi er i alle fall ikke tjent en med en omstart
med Senterpartiet, avslutter Schou i e-posten.

 Image-text:

 Statsminister Erna Solberg mener EØS-avtalen skaper gode rammebetingelser for norsk økonomi og sikrer norske
arbeidsplasser i eksportøkonomien. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser likevel at Fastlands-Norges handelsunderskudd
med EU øker år for år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

 Extra-info:

 Fakta

 Så mye kan prislappen på EØS-avtalen være

 Det er usikkerhet om hvor mye Norge betaler til EU gjennom EØS-avtalen da alle bidrag ikke er samlet i en
programpost.

 Ordningene organiseres i dag via to ordninger: Sammen med EFTA og et eget norsk særbidrag. I tillegg bidrar Norge
med egne tilskudd for deltakelse i felles europeiske programmer.

 På regjeringens oversikt utgjør det årlig bidraget i snitt for perioden 2015 - 2021: 4,7 milliarder per år.

 Ifølge statsbudsjettet for 2021 har Norge satt av i underkant av seks milliarder kroner til EØS-bidraget.

 Nei til EU mener beløpet være så høyt som 8,5 milliarder kroner om man tar med norske bidrag for deltakelse i EUs
programmer:

 Nei til EUs beregning:

 EØS-midlene: 3,8 milliarder kroner årlig (2014-2021)

 EUs programmer og byråer for forskning, kultur og utdanning: 4,2 milliarder kroner årlig

 Regionsamarbeidet INTERREG: 240 millioner kroner

 Overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen: Ca. 100 millioner kroner

 Frontex og annen virksomhet på justis- og Schengen-området: Ca. 50 millioner kroner

 Fondet for indre sikkerhet: Ca. 130 millioner kroner årlig

 Totalkostnad (brutto): Ca 8,5 milliarder i året.

 Kilde: og


