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Forord 
 

 

Handels- og statsavtaler er viktige for mange næringers og staters utvikling, noe vi kjenner 
godt fra diskusjoner om EEC-, EF- og EU-medlemskap i Norge. Stadig tilbakevendende 
diskusjoner om globale handelsavtaler først gjennom GATT, og nå WTO, skaper høy 
temperatur og disse har også potensielt stor innflytelse i de land som inngår i avtalene.  

Ved inngangen til 2015 er det i vår del av verden den mulige handelsavtalen, TTIP, mellom 
EU og USA som det store og viktige tema. Dersom den går gjennom, er den tenkt å være 
normen for framtidige avtaler verden over der USA og EU deltar, og vil dermed ha effekt 
både i forhold til handelsmønstre og definisjon av nye avtalers omfang og utforming.  

Norge må naturlig nok følge nøye med på dette, for å holde seg oppdatert om utviklingen i 
egen region, for å utvikle vårt forhold til nære allierte og handelspartnere og ikke minst for å 
være oppdatert på utvikling i handelsregelverk generelt. Vårt forhold til vår store 
handelspartner EU er for tiden regulert gjennom EØS, mens vi ikke har noen spesiell avtale 
med vår langt mindre handelspartner USA. Det er også langt mer uvisst om vi trenger dette.  

Vi takker Dag Gundersen for språklige kommentarer til rapporten. 

 

 

Chr. Anton Smedshaug 

Daglig leder 

Oslo, Februar 2015  
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Sammendrag 

Bunger, A. A., Grimstad, M.L. og Smedshaug, C.A. (2015) TTIP – Gigantene forhandler. 

Hva så for Norge? Rapport 3 – 2015. AgriAnalyse: Oslo 

 

TTIP, eller Transatlantic Trade and Investment Partnership, er navnet på en mulig 

frihandelsavtale der det for tiden pågår forhandlinger mellom EU og USA. En handelsavtale 

mellom EU og USA har vært diskutert lenge, men den globale økonomiske krisen, stillstand i 

WTO og endringer i de globale maktforhold, er avgjørende for at forhandlingene nå er i gang. 

Begge parter ser en avtale som en mulighet for høyere økonomisk vekst og flere 

arbeidsplasser og en sannsynlig vinn-vinn-situasjon. I tillegg kan avtalen sees på som en 

mulighet for å styrke partnernes stilling i verdenshandelen, der Asia og særlig Kina har tatt en 

stadig økende andel. Håpet blant partene er også at de med en slik avtale kan være med på å 

påvirke agendaen fremover når det gjelder WTO og fremtidige bilaterale eller regionale 

handelsavtaler.  

  Forhandlingene startet i 2013. Målet om en avtale innen utgangen av 2014 har blitt endret 

til utgangen av 2015, men mange tviler på om det er mulig. På amerikansk side er det en 

utfordring for president Obama og forhandlerne at presidenten ikke har oppnådd en 

forhandlingsfullmakt fra Kongressen. Med en slik fullmakt kan Kongressen bare stemme for 

eller imot en avtale, uten å gjøre endringer til avtaleteksten. På EUs side er det Kommisjonen 

som står for forhandlingene, men Rådet for Den europeiske union og Europaparlamentet må 

godkjenne avtalen. I tillegg må avtalen ratifiseres av hvert enkelt medlemsland, da den regnes 

som en utvidet avtale (mixed agreement).  Hellas har etter Syrias valgseier indikert at de ikke 

vil ratifisere en fremforhandlet TTIP-avtale. 

  Foruten kritikken om at forhandlingene er både lukkede og hemmelige, er det mange 

konfliktpunkter blant partene som preger motstanden. Stort sett alle økonomiske sektorer 

inngår i utgangspunktet i TTIP. Vi har kun sett på noen av konfliktpunktene i denne 

rapporten, men eksemplene er adskillelig flere.  

  TTIP-forhandlingene omhandler alle varer, inkludert jordbruksvarer. Begge partene mener 

at å åpne jordbruksmarkedet kan være gunstig, og USA har krevd full frihandel også for 

jordbruksvarer. Men det forventes også at forhandlingene her vil møte noen av sine største 

utfordringer, og særlig rundt spørsmålene om veterinære forhold og plantehelseforhold, 

sanitære og fytosanitære forhold (SPS). Det er her en prinsipiell forskjell mellom EUs føre 

var-prinsipp og USAs holdning om å bevise at noe er skadelig før man forbyr det, når det 

gjelder godkjenning av matvarer og teknologi. Dette kommer tydeligst frem i diskusjonen 

rundt genetisk modifiserte organismer (GMO), veksthormoner i matproduksjon, og 

klorvasking av kyllingkjøtt. I tillegg kommer spørsmål rundt dyrevelferd, eksportstøtte, og 

bruk og anerkjennelse av merkeordningen «Geografiske indikatorer» m.m. Kommisjonen har 

flere ganger uttalt at mattrygghetsregelverket, inkludert veksthormoner og GMO, ikke skal 
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forhandles om, mens USA har sterkt oppfordret EU til å oppheve forbudet mot kjøtt produsert 

med veksthormoner.  

  Et annet område som har tiltrukket seg mye oppmerksomhet og sterke protester, er 

spørsmålet om investeringsbeskyttelse og investor–stat-tvisteløsning (ISDS). Mens det fra 

amerikanske side har blitt uttalt at «TTIP will have ISDS», har flere politikere på europeisk 

side uttrykt stor motstand mot å inkludere det i avtalen. Og den franske minister for 

utenrikshandel har sågar uttalt at Frankrike vil ikke signere noen avtale i 2015 der ISDS er 

inkludert.  

Konsekvenser for Norge 

Om det blir en TTIP-avtale, vil Norge bli påvirket. Men det er viktig å skille mellom 

påvirkningen på Norge om vi blir stående utenfor som tredjeland, eller om vi forhandler om å 

bli en del av avtalen, enten alene eller gjennom EFTA.  I denne rapporten har vi i hovedsak 

sett på konsekvensene for Norge, med den antakelse at vi står utenfor.  

  USA og EU er begge viktige handelspartnere for Norge. Endringer i toll og ikke tollbaserte 

handelshindringer (NTB) som fører til endringer i handelen mellom EU og USA, kan også 

bidra til at handelen «vris» bort fra Norge, dersom viktige produkter for Norge får svekket 

eksportmarked grunnet bortfall av hindringer i handelen EU–USA. Endringer i regelverk vil 

også kunne påvirke Norge, spesielt det europeiske regelverket gjennom EØS-avtalen. Man 

skal huske på at 80 % av gevinsten ved en mulig avtale er antatt å ville komme på det 

regulatoriske området (Francois mfl. 2013). Denne effekten vil komme til Norge som en del 

av EØS-avtalens mekanismer også uten en egen avtale for Norge. 

  Det har fra flere hold blitt nevnt at de største endringene i avtalen vil komme i form av 

endringer og harmonisering av lover, regler og standarder. Mange av konsekvensene for 

Norge vil dermed komme uavhengig av om Norge er med eller ikke.  

  En eliminasjon av tollsatser på industriprodukter for EU til USA, og omvendt, vil 

potensielt øke konkurransen for norske bedrifter i begge markeder. Spesielt varer med høy 

verdi per enhet eller hvor det eksporteres et stort volum, som metaller, elektronikk og 

kjemiske produkter som kunstgjødsel til det amerikanske markedet, vil kunne merke 

konkurransen. 

  Norsk landbruk og næringsmiddelindustri kan bli påvirket på flere måter. USA har ytret 

ønske om full liberalisering av tollbarrierer, noe som også betyr fjerning av toll på 

landbruksprodukter, mens EU har akseptert å fjerne de fleste, samtidig som de ønsker å 

beskytte sensitive produkter. Lavere tollsatser i landbrukshandelen mellom EU og USA vil 

øke konkurransen også for norske eksportprodukter, men siden landbruksbasert eksport er 

forholdsvis liten, vil virkningene på norsk landbruk og matindustri trolig være beskjedne av 

en TTIP.  

  Fisk er en av de viktigste eksportnæringene i Norge, og næringen vil bli påvirket av en 

TTIP-avtale. Om lag 60 prosent av fisken som eksporteres, går til EU og om lag 3 prosent til 

USA. Dette gjør EU til Norges desidert viktigste eksportområde for fisk, og en avtale som 

fører til at USA får eksportere fisk til EU tollfritt, kan føre til økt konkurranse for norsk 

fiskeeksport, som utgjorde rundt 70 mrd. i 2014.  
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Ifølge en rapport utgitt av NUPI og NorStella i november vil eksporttapet tilsvare under én 

prosent av all fiskeeksport, dvs. 400 mill. Det vil si at anslaget på et mulig tap er under en 

prosent av total eksportverdi. Med andre ord er det ikke vesensforskjellig fra null. Det er 

uvisst om norsk eksport også totalt sett vil rammes av TTIP. Rapporten anslår videre en mulig 

redusert eksport på 800 mill. totalt for Norge av en total vareeksport fra Fastlands-Norge på 

388 mrd. i 2014, dvs. om lag 2 ‰ (SSB 2015a). Er dette nok til å rettferdiggjøre at Norge skal 

forhandle fram en egen avtale? Det vil være et av de spørsmålene som diskuteres fremover.  

  Skulle prisene falle på varer som Norge har toll på, som følge av den økte konkurransen, 

vil dette føre til økt trykk mot det norske tollvernet, som allerede er hardt presset.  

  Faren er at vi må slippe opp tollvernet på produktområder som kjøtt, korn og frukt for 

import fra USA. Videre må vi forvente at EU vil kreve samme tilgang til det norske markedet 

som USA får, og det kan gi store vansker i markedet for norske landbruksvarer, da EU har 

mulighet for å forsyne oss med alle vesentlige produkter. Tapspotensialet for en norsk 

jordbruksbasert næringsmiddelindustri på 140 mrd. er da stort.  

  Mye tyder på at de positive effektene av en TTIP vil komme gjennom EØS uansett, 

gjennom regelverksendringer. Egne forhandlinger med USA for å få til en avtale synes ikke 

nødvendig ut fra hva man vet nå om utviklingen, og en avtale synes å ha mye større nedside 

enn oppside. TTIP kan, slik det ser ut nå, best håndteres gjennom vårt avtaleverk med EU. 

Fastlands-Norges handel med USA er det bare også 1/10 del av Norges handel med EU 

(tabell 1). 

    

Tabell 1: Handelsbalanse, import og eksport fra fastlands-Norge (varer) til USA, EU og 
Verden (i millioner) 

Området Handelsbalansen Import[1] Eksport

USA – 6 374 34 028 27 654 

EU –114 306 355 326 241 019 

Verden –161 851 549 966 388 115 

Kilde: (SSB 2015b) 

                                                 
[1] Import utenom skip og oljeplattformer 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for å starte forhandlinger nå 

Det har vært snakket om en transatlantisk frihandelsavtale i lengre tid, uten at det har resultert 

i noen avtale. At forhandlinger nå omsider er i gang, har flere grunner. Etter at de siste 

multilaterale handelsforhandlingene i WTO stagnerte, de såkalte Doha-forhandlingene, har 

land som USA og EU sett seg om etter andre måter å øke handelen på (European Commission 

2014b).  Den globale finanskrisen som rammet begge parter hardt, økte interessen på begge 

sider for å starte forhandlingene. Med stor arbeidsledighet, spesielt i enkelte områder, en 

beskjeden økonomisk vekst i EU og selv med en vedvarende lav styringsrente, ønsker partene 

å øke handelen og økonomisk aktivitet, og en slik avtale blir sett på som et middel for å oppnå 

dette. Målet er å utnytte potensialet man mener en transatlantisk markedsplass har, og å skape 

økonomisk vekst ved å eliminere handelsbarrierer for å forenkle kjøp og salg av varer og 

tjenester mellom EU og USA. Fra EUs side er det forventet at en avtale vil skape 

arbeidsplasser og gi økt vekst gjennom bedre adgang til det amerikanske markedet, oppnå 

bedre samsvar i regelverket mellom EU og USA og  være med på å sette globale standarder 

(European Commission 2013b).  

 

1.1.1 Verdenshandel i endring 

Omtrent halvparten av verdens BNP kommer fra EU og USA, og handelen dem imellom 

utgjør om lag 30 prosent av verdenshandelen. (Utenriksdepartementet 2013). USA er EUs 

største eksportmarked, og står for € 264 milliarder av EU-eksporten, som utgjør 17 prosent av 

EUs totale eksport. Den transatlantiske handelen med tjenester utgjør € 260 milliarder årlig. 

USAs totale investering i EU er tre ganger høyere enn i Asia totalt, og tilsvarende investerer 

EU åtte ganger mer i USA enn i India og Kina til sammen (European Commission 2013e).  

Dersom partene lykkes med en avtale, vil den dekke mer enn 40 prosent av globalt BNP og 

stå for en enda større andel av verdenshandelen og globale investeringer (Helgesen og 

Olaussen 2014). 

Mens EU og USA har hatt fallende andeler av verdenshandelen de siste årene, har Asia og 

spesielt Kina økt kraftig (Figur 1.1). Dette er med på å redusere USA og EU sin andel av 

verdenshandelen, og å flytte maktbalansen østover i verden. Med et endret verdensbilde og 

for å opprettholde en ledende posisjon har Obama-administrasjonen satt tre mål på 

handelsagendaen: internasjonale handelsregler, styrke partnerskap og økonomisk utvikling. 

Dette gjenspeiler også interessene i den amerikanske befolkningen, skriver Froman (2014). 

En annen viktig årsak er at EU og USA gjennom en slik avtale vil kunne reetablere noe av sin 

innflytelse over de internasjonale reglene for handel. Dette gjelder særlig med tanke på 
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vekstøkonomiene i Sør-Amerika og Asia (BRICS – Brasil, India, Kina og Sør-Afrika), som 

stadig øker sin politiske innflytelse og tar innpå Europa og Nord-Amerika. Et velfungerende 

TTIP vil være med på å sette standarder og danne mønster for andre handelsavtaler, også i en 

multilateral sammenheng. I slik henseende mener mange det kan tenkes at TTIP vil bidra til å 

revitalisere og forme de fastlåste WTO-forhandlingene. 

 

Figur 1.1 Andel eksport og import av verdenshandelen i fire utvalgte områder, 1948 – 
2013. 

 
Kilde: (WTO 2014a) 

 

Til sist kan forhandlingene om TTIP også forstås i sammenheng med opprettelsen av 

andre regionale handelsavtaler. EU og Canada ble høsten 2013 enige om en bilateral 

handelsavtale. USA ønsker neppe at Canada får bedre handelsbetingelser med EU enn 

USA selv. På samme måte ønsker ikke EU at Asia får bedre handelsbetingelser med 

USA gjennom TPP (Trans-Pacific Partnership) enn EU selv. TPP er forhandlinger 

mellom USA og 11 asiatiske og søramerikanske land (Australia, New Zealand, Chile, 

Brunei, Japan, Mexico, Canada, Peru, Singapore, Malaysia og Vietnam) (NILF 2014). 
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2 Forhandlinger  

2.1 Prosessen 

En høynivå arbeidsgruppe (HLWG 2013) ble opprettet i november 2011, på et toppmøte 

mellom EU og USA, ledet av USAs handelsrepresentant Ron Kirk og EUs handelminister 

Karel De Gucht. Høynivågruppen fikk i oppdrag å identifisere (European Commission, 2014): 

 

 retningslinjer og tiltak for å øke handel og investeringer mellom EU og USA 

 muligheter for å stimulere til flere arbeidsplasser   

 muligheter for å legge til rette for økonomisk vekst  

 hvordan bedre internasjonal konkurranseevne, for begge parter 

 

Den endelige rapporten ble lagt frem i februar 2013, og anbefalte etableringen av en 

«transatlantisk markedsplass» som et omfattende partnerskap for handel og investeringer. En 

slik avtale skal gå lenger enn en vanlig frihandelsavtale, og omfatte tre hovedområder 

(Utenriksdepartementet 2014): 

 Markedsadgang 

 Ikke-tariffære handelshindringer 

 Regler og prinsipper for globale handelsutfordringer 

Den 8. juli 2013 begynte formelt første runde i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom 

EU og USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Møtet fant sted i 

Washington, DC (Fox, Benjamin, EU Observer, 2013). Omkring 150 delegater ble delt inn i 

24 arbeidsgrupper som fokuserte på de forskjellige typer av markedsadgang, handel og regler 

som skal dekkes av TTIP (Sutton 2013).  

  Siden den gang har partene møttes flere ganger, uten at en avtaletekst nødvendigvis 

nærmer seg. Opprinnelig ble det satt som mål å ha en avtale ferdig innen utgangen av 2014, 

men det viste seg umulig. Foreløpig er målet å bli ferdig innen utgangen av 2015, men mange 

er skeptiske til også denne fristen. Det er ikke blitt lagt frem noe avtaleforslag ennå, og mange 

av de viktigste og mest kontroversielle punktene har ennå ikke blitt diskutert.  

Den 7. runden med forhandlinger foregikk i USA fra 29. september til 3. oktober i år. EUs 

handelskommissær Cecilia Malmström (Sverige) hadde et møte med US Trade Representative 

Michael Froman i desember (Bermingham 2014). Den 8. runden har akkurat blitt ferdig tidlig 

i februar. Her har hovedoppgaven vært å komme til enighet om en retning i forhandlingene 

slik at mye skal bli gjort i 2015, hvor flere runder er planlagt før sommeren. Begge parter har i 

dette møtet fått lagt frem tilbud på flere områder, blant annet tollsatser. I tillegg har de 

kommet inn i en ny fase hvor du nå prøver å finne felles grunn på flere områder (European 
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Commission 2015b).   

  Malmström, som ble utnevnt til ny handelskommissær for EU fra 1. november 2014, 

uttalte under utspørringen i Parlamentet 29. september at hun mener det er urealistisk at EU 

og USA skal bli ferdige med forhandlingene i løpet av 2015. Hun pekte på at til tross for at 

alle spørsmålene er lagt på bordet, så har ikke de reelle forhandlingene startet ennå. Blant 

annet skyldes dette at forhandlingene nærmest stoppet opp foran kongressvalget 4. november, 

og at forhandlingene også vil bli påvirket av det amerikanske presidentvalget i 2016. I tillegg 

har det vært mange andre vanskelige spørsmål som har vært prioritert på president Obamas 

dagsorden, deriblant handelsavtalen TPP mellom ti stillehavsland (Stortinget.no 2014).   

Etter møtet mellom Froman og Malmström den 8. desember uttrykte de begge partenes videre 

engasjement og forpliktelse til forhandlingene, som de ser på som veldig viktige for begge 

parter (United States Trade  Representative 2014b).  

 

2.1.1 EUs forhandlingsmandat  

I juni 2013 ble man enige om EUs forhandlingsmandat, som er et sett med retningslinjer for 

forhandlingspartene fra EU, og det ble besluttet at det skulle være konfidensielt.  

Mandatet ble offentliggjort i oktober 2014 etter stort press fra mange kanter. En av de som 

har presset på, er den italienske ministeren for økonomisk utvikling, Carlo Calenda, som har 

drevet lobbyvirksomhet mot de 27 andre EU-landene. Italia sendte et brev til de andre landene 

med en oppfordring til å offentliggjøre mandatet. Brevet ble også signert av EUs tidligere 

handelskommissær Karel de Gucht, som også sterkt har uttrykt at han ønsker offentliggjøring 

(Storbakk 2014). 

Mandatet spenner bredt, og det samme gjør målene de har satt seg. Det europeiske rådet 

har gitt kommisjonen mandat til å forhandle på vegne av EU, men Det europeiske parlamentet 

og Det europeiske rådet må godkjenne en avtale før det kan bli bindende for EU (European 

Commission 2013). Det overordnede målet er å skape jobber for europeere.  

Mandatet omfatter tre hovedområder: markedsadgang, ikke-tariffære handelshindringer og 

regler og prinsipper for globale handelshindringer (European Commission 2013c): 

1. Markedsadgang 

Målet er å eliminere toll på flest mulig industri- og jordbruksvarer, men med spesielle 
unntak for de mest sensitive produktene. Videre er målet å oppnå harmonisering av 
opprinnelsesregler, samtidig som man tar hensyn til EU-produsenter; handelen med 
tjenester skal liberaliseres, investeringer skal beskyttes og liberaliseres, og markedet 
med offentlige anskaffelser skal åpnes.  

2. Ikke‐tariffære	handelshindringer	

Målet er blant annet å harmonisere tekniske reguleringer og standarder, å oppnå en 
gjensidig godkjennelse av standarder, og samkjøre dokumentkrav. Det legges vekt på 
standarder innen helse, sikkerhet, forbruker-, arbeider- og miljøvern og kulturelt 
mangfold som hver side anser som nødvendig.  



 

TTIP – Gigantene forhandler 8 

 

3. Regler og prinsipper for globale handelsutfordringer  

Med tanke på størrelsen og påvirkningen et slikt partnerskap kan ha, vil 
forhandlingspartene også se på områder som strekker seg lenger enn handel, og som 
kan være med på å bidra til et styrket multilateralt handelssystem. Inn under dette 
faller områder som immaterielle rettigheter (IR), bærekraftig utvikling, 
handelsfasilitering, konkurransepolitikk, statseide foretak, energi og råvarespørsmål 
og kapitalbevegelser.   

 

2.2 Politisk bakteppe 

Med valg både i EU (kommisjonen) og mellomvalg i USA i 2014 stoppet forhandlingene opp. 

Samtidig har ikke de vanskeligste emnene blitt diskutert ennå, mye gjenstår før en avtale er i 

boks. I 2016 er det presidentvalg i USA, og valgkampen kan også være med på å forsinke 

prosessen dersom man ikke skulle nå en avtale innen den tid. 

  Fra begge sider har det vært uttrykt utålmodighet med den andre parten. Etter møtet 

mellom Malmström og Froman ble det allikevel uttrykt optimisme og forpliktelse til å bringe 

forhandlingene videre fra begge parter (European Commission 2014c). 

 

2.3 USA 

2.3.1 Forhandlingsfullmakt  

En av utfordringene for president Obama og amerikansk side av forhandlingene er at de ikke 

har fått på plass en forhandlingsfullmakt (Trade Promotion Authority) fra Kongressen. Det er 

usikkert om de vil få det til, og det gjelder både for TTP og TTIP. Flertallet i Kongressen ser 

ikke ut til å ha noe hastverk med å gi president Obama en TPA, og så lenge en slik ikke er på 

plass, vil de øvrige elleve partnerlandene i TTP-forhandlingene nøle med å akseptere en 

avtale (Regjeringen.no 2014). En slik forhandlingsfullmakt har blitt gitt av kongressen i mer 

enn 30 år. Den gir ikke presidenten en ny makt, og kongressen beholder fortsatt retten til å 

gjennomgå og stemme over en avtale. Men etter endte forhandlinger kan kongressen kun 

stemme for eller imot, uten å foreslå eller vedta endringer. For å få igjennom en avtale på 

amerikansk side er man avhengig av en slik fullmakt, og det hindrer at en avtale må sendes 

tilbake til den andre avtaleparten for å godkjennes med endringer vedtatt i kongressen (United 

States Trade  Representative 2014a).  

  Obama har ikke lyktes med å få en slik fullmakt, selv om Senator Baucus (D) gjorde et 

forsøk i januar 2014 uten å oppnå nok stemmer. Det er fortsatt stor skepsis til 
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frihandelsavtaler blant en del demokrater, som ser på TTP og TTIP som en forlengelse av 

NAFTA, som av mange blir beskyldt for å ha kostet USA en tredjedel av industribasen og 

mer enn 6 millioner foredlingsjobber (Choate 2014).  Blant noen demokrater har det også blitt 

brukt som argument mot en forhandlingsfullmakt at handelsunderskuddet med Sør-Korea er 

rekordstort nå, to år etter at handelsavtalen mellom USA og Sør-Korea trådte i kraft 

(Needham 2014). 

  Etter mellomvalget i november 2014 har det vært delte meninger om det vil bli enklere 

eller vanskeligere for presidentene å oppnå en slik fullmakt. Med dette valget overtok 

republikanerne flertallet også i Senatet, i tillegg til i Representantenes hus. Mange mener at 

dette bedrer Obamas sjanse for å få igjennom en avtale, da republikanerne tradisjonelt har 

vært mer positive til frihandelsavtaler enn demokratene, og at det vil være viktig for 

republikanerne med flertall i kongressen å vise at de kan få igjennom dette og gjennomføre 

noe som vil gagne den amerikanske arbeider. Mens andre mener at republikanerne ikke 

nødvendigvis vil gi Obama noe som kan ligne på en seier i hans siste år som president, eller at 

Obama ikke er villig til å legge nok på bordet for å få med seg republikanerne (Rachman 

2014). Mange i media mente likevel etter valget at dette er et av nøkkelområdene som Obama 

og republikanerne faktisk kan enes om, og at republikanerne vil ønske å vise at de med flertall 

i kongressen kan få gjennomført ting (Baker 2014).  Foreløpig er det ingen som vet, men for å 

styrke den amerikanske forhandlingsposisjonen i TTIP vil en TPA utvilsomt være en fordel 

(Silberfeld og Stanton 2014).  

  Den forrige forhandlingsfullmakten gjaldt for perioden 2002 til 2007, men avtaler der man 

hadde begynt forhandlinger før fullmakten utløp, kunne fortsatt bruke fullmakten, slik som i 

forhandlingene mellom USA og Sør-Korea for KORUS-avtalen. Den forrige 

forhandlingsfullmakten ble vedtatt i 2002 med 215 mot 212 stemmer i Representantenes hus, 

hvorav 190 republikanere, mens i Senatet ble den vedtatt med 64 mot 34 stemmer. I 2011 ble 

blant annet avtalen med Sør-Korea vedtatt som lov ved hjelp av «fast track rules» som Bush-

administrasjonen hadde signert før deadline (Wikipedia 2014a). Representantenes hus må 

først godkjenne avtalen, før den går videre til finanskomiteen og til slutt Senatet. Avtalen kan 

ikke endres eller oppholdes gjennom filibuster1 og trenger kun et simpelt flertall. Avtalen med 

Sør-Korea gikk igjennom i Representantenes hus med 278 mot 151, og i Senatet med 83 mot 

15 stemmer. Dette var den første frihandelsavtalen med et av de store asiatiske landene og den 

største frihandelsavtalen siden NAFTA i 1993.  

 

2.3.2  EU 

På EUs side er det kommisjonen som er ansvarlig for å forhandle frem en avtale på vegne av 

EU og de 28 medlemslandene. Kommisjonen følger mandatet som EUs medlemsstater har 

blitt enige om. Kommisjonens «trade department» (Director General for Trade) er i føringen, 

men jobber nært med andre departementer. Kommisjonen vil jevnlig forhøre seg med 

                                                 
1 En filibuster er en meget lang debatt som har til formål å hindre at et forslag blir vedtatt, rett og slett ved å 
forhindre at det når frem til votering (Wikipedia 2014b).  
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Parlamentet i løpet av prosessen. I november ble det utnevnt en ny handelskommissær for EU, 

Cecilia Malmström fra Sverige, som tok over for Karel de Gucht.   

  Forhandlingene er ledet av handelskommisjonen (DG AGRI trade) med sjefforhandler 

Ignacio Garcia Bercero, med støtte av eksperter fra andre deler av Kommisjonen. Ni 

generaldirektorater (Directorates General), blant annet generaldirektoratet for landbruk og 

utvikling av landdistrikter (DG AGRI), samt sekretariatet, er involvert.  

 Alle handelsavtaler som er forhandlet av EU, må godkjennes av Rådet for Den europeiske 

union, som er sammensatt av utenriksministre eller fagministre fra EUs medlemsland, og av 

Europaparlamentet. Disse sier så «ja» eller «nei» til avtalen (European Commission 2013a). 

Siden avtalen vil regnes som en utvidet avtale (mixed agreement) og også dekker områder 

som regnes innenfor medlemslandenes eget ansvarsområde (competency), må avtalene 

ratifiseres av hvert enkelt medlemsland. 

  Men det er mange i opposisjon, og blant innbyggerne i EU har misnøyen med prosessen og 

innholdet av forhandlingene ført til demonstrasjoner og sterk motstand. Også blant politikere i 

flere land har det vært uttrykt motstand mot prosessen og deler av forhandlingene.  

Lukkede forhandlinger 

Noe som har fått omtrent like mye oppmerksomhet som innholdet i avtalen, er åpenheten 

rundt forhandlingene. Til tross for at begge parter påstår at forhandlingene er forholdsvis åpne 

og demokratiske, er det mange som protesterer mot det de ser på som lukkede og 

udemokratiske forhandlinger.  

Selve forhandlingene og tekstene brukt i forhandlingene har vært holdt hemmelige, og det 

blir fra EUs side forsvart med at det er viktig å beskytte sine interesser, og at det øker sjansen 

for et bedre utfall. Det påpekes at det er viktig å ikke vise alle kortene sine for tidlig i slike 

forhandlinger, og at det er helt normalt i alle handelsforhandlinger, ikke bare de der EU er 

involvert.  

Forbrukerrådet i EU (The European Consumer Organisation (BEUC)) er blant de som har 

gitt sterkt uttrykk for at de mener prosessen er for lukket og må åpnes mer opp. De peker på 

nødvendigheten av åpenhet slik at alle berørte, inkludert nasjonale, europeiske og 

transatlantiske forbrukergrupper, kan bidra med input, siden en transatlantisk markedsplass 

kan ha stor betydning for forbrukerbeskyttelse på begge sider av Atlanteren.  

  Om det er bekymringer rundt det å få en avtale godkjent, eller om kritikerne endelig har 

nådd frem med sine argumenter, vet man ikke, men i oktober ble mandatet offentliggjort (Fox 

2014). I november 2014 valgte Europakommisjonen å lette enda litt mer på sløret, og 

kommisjonspresident Jean-Claude Juncker lovet økt gjennomsiktighet rundt møtene og 

forhandlingene, med enklere tilgang til dokumenter om forhandlingene for å gi offentligheten 

bedre innsyn i EUs intensjoner. I tillegg vil det bli publisert informasjon om datoer, personer, 

tema og sted for møter og forhandlinger blant Europakommisjonens politiske ledere.  Mer 

gjennomsiktighet i TTIP-forhandlingene vil være med på å gi offentligheten mer korrekt og 

tilstrekkelig informasjon om EUs intensjoner i forhandlingene, hindre misforståelser og 

oppklare bekymringer.  Nå skal også alle TTIP-tekstene være tilgjengelige for alle 
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medlemmer av parlamentet og ikke bare noen få, som det har vært til nå (European 

Commission 2014a).  
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3 Forhandlingene  

TTIP-forhandlingene mellom EU og USA blir omtalt som den mest ambisiøse handelsavtalen 

som det i dag forhandles om. Forhandlingene tar sikte på  endringer i nasjonale regelverk, og 

gjensidig godkjennelse på områder hvor regelverk ikke endres. Til sammen er TTIP så 

omfattende at den vil kunne påvirke, som det også er ønsket, den globale handelspolitikken i 

WTO (Utenriksdepartementet 2014). Markedsadgang for varer og tjenester er et av de 

utfordrende og avgjørende områdene i forhandlingene, hvor det er estimert større gevinster fra 

regelharmonisering enn fra en full toll-liberalisering.     

Ved foreslåtte endringer i lover, regler og standarder er det spesielt eksempler fra 

bilindustrien som blir trukket frem, hvor biler som har blitt erklært sikre i EU, må igjennom 

en ny godkjenningprosses i USA. Dette vil spare tid og kostnader (European Commission 

2014d). Som den nye europeiske handelskommissæren Cecilia Malmström utalte ved et besøk 

av den amerikanske handelskommissæren: «We have to focus our work on those areas where 

EU and U.S. regulations follow similar standards» og «That goes for car safety, factory 

inspections for pharmaceuticals and traceability of medical devices» (Christie 2014). 

Eksempler på dette er forskjeller som lys, låser, seter innen bilindustrien, forskjellige måter å 

klassifisere og merke kjemikalier på, og godkjenning av medisiner innenfor 

legemiddelindustrien (European Commission 2013d; European Commission 2014b).  

 

3.1 Noen av konfliktpunktene 

3.1.1 Jordbruksvarer  

I forhandlingene mener begge parter at et åpnere jordbruksmarked vil være gunstig. USA 

ønsker blant annet å selge mer av sine landbruksvarer som mais og soya og ikke minst kjøtt. 

Mens EU i hovedsak eksporterer varer av høyere verdi som brennevin, vin, øl og bearbeidede 

matvarer som ost, skinke og sjokolade, og ønsker å kunne selge mer av sine kvalitetsvarer til 

USA uten unødvendig toll og ikke-toll-barrierer (European Commission 2014b). Det 

forventes at handel med jordbruksprodukter vil være av de største utfordringene i 

forhandlingene der USA i utgangspunktet ønsker full tollfrihet for all handel med 

landbruksvarer. Dette er ikke akseptabelt for EU, som understreker viktigheten av å beskytte 

vitale interesser i sitt jordbruk. 

 Dette kan skje gjennom å definere en mindre andel produkter som sensitive, som dermed 

slipper eller får reduserte tollkutt. I en plenumsdebatt i Parlamentet i juli 2014 understreket 

De Gucht at EU vil kjempe for å ekskludere sensitive jordbruksprodukter fra full tollfrihet i 

avtalen, som et motsvar til USAs krav om fjerning av all toll. Han la til at det vil antageligvis 
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bli et system med tollkvoter, uten å spesifisere hvilke produkter det skal gjelde for. Fra før har 

det vært uttalt fra en kilde at dette gjelder fjørfe, biff og produkter av svinekjøtt. Hvilke 

produkter som defineres som sensitive, vil avgjøres av hvilke endringer som eventuelt vil 

komme knyttet til regelverk for hormonbruk, klorvasking, GMO m.m. Dersom EU ikke 

godtar USAs regelverk her, vil det bli vanskelig for USA å eksportere disse produktene til 

EU. 

 

SPS 

Jordbruk og næringsmiddelindustrien er sterkt knyttet opp mot veterinære og plantesanitære 

bestemmelser (SPS). SPS-avtalen i WTO er en avtale som sier at et land kan sette de helse- og 

sikkerhetsstandarder som de mener er nødvendig, så lenge det er vitenskapelig grunnlag for 

det. SPS er et regelverk laget for å beskytte folke-, dyr- og plantehelse. SPS-området er et av 

de mest diskuterte og vanskelige områdene i TTIP-forhandlingene. Dette omfatter blant annet 

nasjonale lover og regler, krav til dokumentasjon og bruk av standarder. Det er en prinsipiell 

forskjell mellom EUs bruk av føre-var-prinsippet for godkjenning av matvarer og teknologi, 

og USAs holdning at man må bevise at noe er skadelig før man forbyr det (Hansen-Kuhn og 

Suppan 2013).  

Eksempler på forskjeller er: 

 Bruk og anerkjennelse av merkeordningen «beskyttede betegnelser», lovbeskytte 

IP/produktbetegnelser på næringsmidler 

 Genetisk modifiserte organismer (GMO) 

 Regelverk knyttet til bruk av veksthormoner i matproduksjon (Disputt i WTOs 

tvisteløsningssystem) 

 Vasking av kyllingkjøtt med klor 

 Spørsmål om dyrevelferd, eksportsubsidier osv. 

Målsettingene med forhandlinger fra begge parter er økt markedsadgang for varer som er 

omfattet av SPS, også områder som tidligere har vært sensitive. Dette omfatter blant annet 

veksthormoner i kjøtt, antibiotika og veterinærmedisiner, GMO, dyrevelferd, økologiske 

produkter og krav til informasjon og merking. Her er reglene og standardene vesentlig 

forskjellige mellom partene på mange områder. EU har utalt seg uvillig til å endre sin 

lovgivning, spesielt på GMO og veksthormoner, mens USA krever en mer vitenskapelig 

tilnærming fra EU (De Gucht 2014; Nærings- og fiskeridepartementet 2014). 

Europakommisjonen har uttalt at det ikke skal forhandles om veksthormoner, GMO-

regelverket og mattrygghetsregelverket. EUs sjefforhandler, Ignacio Garcia Bercero, uttalte i 

februar 2014: «What is non-negotiable are food safety standards. Hormones are prohibited, 

there is a strict regime of genetically modified organisms and this is not going to go away», 

(Pop 2014).  
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Geografiske indikatorer på matvarer 

Geografiske indikatorer på matvarer er et omstridd felt internasjonalt. Blant annet EU ser på 

retten til å beskytte produktbetegnelser ut fra geografisk opphav som en klar rettighet på linje 

med retten til å registrere varemerker. USA, derimot, hevder at retten til å registrere 

varemerker gir tilstrekkelig handlingsrom, og at et sterkere vern av GI i realiteten er et 

proteksjonistisk virkemiddel som kan virke konkurransevridende i handelen. 

I 1994 kom man i WTO til enighet om en avtale om immaterielle rettigheter (TRIPs – 

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) der Geografiske indikatorer ble 

definert som:  

Definisjonen av Geografiske indikatorer i TRIPS-avtalen inkluderer også beskyttelsen av 

opprinnelsesprodukter under AOC-spesifikasjonene i Lisboa-avtalen, men tillater i tillegg til 

geografisk tilhørighet og produksjonsmetoder også et produkts omdømme som tilstrekkelig 

grunnlag for opprinnelsesbetegnelse. Under TRIPS-avtalen kan også opprinnelsesbetegnelsen 

gis til alle typer produkter, ikke bare fødevarer. Blant annet vil man under TRIPS-avtalen 

kunne gi beskyttelse til for eksempel ”Napa Valley” for vin (fra USA) eller ”Sveitsiske 

klokker” for urverk (fra Sveits), mens man i EUs system for opprinnelsesbeskyttelse kun kan 

gi beskyttelse til matvarer.  

Det er lite trolig at USA kan inngå en avtale som aksepterer fullt ut EUs syn på GI. Så 

dette vil også være et område som vil være krevende å forhandle frem. 

 

 

GMO 

I et dokument EU-kommisjonen kom med i september 2013 med spørsmål og svar om TTIP 

og The Regulatory Part, understrekes det også at EUs GMO-lov ikke er del av forhandlingene 

og dermed ikke kan endres. Den loven tillater imidlertid at noen GMO-produkter blir solgt i 

EU, så lenge de har blitt godkjent som mat, dyremat eller frø. Så langt har 52 produkter blitt 

godkjent. Men hverken prosessen med å godkjenne GMO-produkter gjennom European Food 

Safety Authority (EFSA), eller den prosessen bønder, eller de som produserer og selger frø, 

må igjennom for å markedsføre disse, vil bli endret ved forhandlinger (European Commission 

2013d).  

Det kan bli enighet om en gjensidig anerkjennelse av hverandres regelverk og ikke en 

harmonisering. På bakgrunn av Europakommisjonens utsagn kan et slikt senario virke 

sannsynlig (De Gucht 2014). En anerkjennelse kan føre til at produkter hvor det er brukt 

GMO eller veksthormoner, blir lovlig å selge, mot for eksempel at man må merke eller gjøre 

lignende tiltak av produktet i EU, men dette er usikkert. 

 

                                                 
[1]     WTO, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/eol/e/wto07/wto7_19.htm#note1 

Indikatorer som identifiserer et produkt som har sin opprinnelse i territoriet til et medlem, 
eller en region eller lokalitet i det territoriet, der en gitt kvalitet, omdømme eller annet 
særtrekk for produktet bestemt kan tilskrives dets geografiske opprinnelse[1].  
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Klorvasking 

Et eksempel er dekontaminering av slakt, det vil si bruk av klorvann for å desinfisere kjøttet. 

Dette blir i utgangspunktet brukt i USA for å hindre at bakterier blir dratt med videre fra 

produsent til foredling og ut til forbruker. Ved å klorvaske kylling minimerer de muligheten 

for at folk blir syke av bakterier i kjøttet, og de minimerer mulighetene for å få søksmål mot 

seg av forbrukere. Bakterier som salmonella er en av flere bakterier som potensielt kan 

bringes med kjøttet, i tillegg til rester av klor. Med det amerikanske regelverket vil heller ikke 

forbrukeren bli advart mot dette gjennom merking (Riise 2014). Klorvasking av kylling har 

også den ulempen at det vil skjule og redusere synligheten av produksjons- og 

fordelingsmetoder før det når butikkene. I Europa har tankegangen vært at et rent produkt 

ikke skal ha behov for å vaskes med klorvann. 

 

Antibiotika og hormoner 

Bruk av antibiotika er et annet «hot» tema som har vært mye oppe til debatt (Kaldestad 2014; 

Riise 2014; Toppe 2014). Forebyggende og utbredt bruk av antibiotika skaper utfordringer. 

Antibiotika er en av de mest brukte medisinene i helsevesenet, og mange operasjoner kan ikke 

gjennomføres uten, på grunn av den store faren for smitte som oppstår ved operasjoner. Økt 

bruk av antibiotika, for eksempel i kraftfôr, er med på å øke mulighetene for flere typer 

antibiotikaresistente bakterier (Bugge og Larsen-Vonsett 2014; Steinbakk m.fl. 2014). Dette 

er allerede og i økende grad et stort problem, da man i dag ikke har noen gode erstatninger for 

antibiotika.   

 Bruk av veksthormoner i produksjonen av kjøtt og melk er også noe som er diskutert i 

TTIP og som i dag ikke er lovlig i EU. Dette er fordi flere studier peker på sammenhengen 

mellom veksthormoner og kreft, og andre sykdommer samt dyrehelse (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2014; Riise 2014).  

På den andre siden ønsker EU å fjerne begrensningene på storfeimport til USA, til tross for 

amerikanernes bekymringer rundt noen av EU-landenes kontroll av kugalskap (Hansen-Kuhn 

og Suppan 2013).  

 Den amerikanske landbruksminister Tom Vilsacks kommenterte måneden før at USA vil 

synkronisere godkjenningen av avlinger med bioteknologiske metoder, og antydet sterkt at 

USA vil oppfordre EU til å heve forbudet mot kjøtt produsert med veksthormoner. Som et 

motsvar til dette sa De Gucht i sin åpning at EU ikke vil endre sine regler når det gjelder kjøtt 

produsert med hormoner eller å godkjenne GMO-produkter (World Trade Online 2014).    

  I februar 2015 la EU ut sitt faktaark om plantevernmidler. Her er målet å gjøre det lettere å 

eksportere jordbruksvarer til USA, som olivenolje, drikke og andre produkter (European 

Commission 2015a). Det kommer likevel frem i notatet fra EU at det er en bekymring at TTIP 

kan redusere reguleringer og senke helse- og miljøstandarder. I mat er bekymringen at en 

TTIP-avtale kan føre til høyere nivåer for rester av plantevernmidler. Her svarer EU at de ikke 

vil redusere maksimumsnivåene for plantevernmidler. Det er også en problemstilling at TTIP 
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kan føre til at regler som for hormonforstyrrende preparater blir regulert utenfor EU, mens EU 

krever at dette skal avgjøres innad i EU på linje med det som ligger til grunn i dag.  

Til tross for at det har blitt gjentatt til stadighet fra Kommisjonen og dens medlemmer, er 

skepsisen stor blant EU-borgere og forbrukere. Blant annet har EUs forbrukerråd, BEUC, gått 

sterkt ut for å beholde EUs føre-var-prinsipp for å garantere det høyeste nivået av 

forbrukerbeskyttelse, i motsetning til den amerikanske tilnærmingen, hvor de mener det er 

mer kost–nytte som gjelder. Det er også viktig at EU-borgerne fortsatt kan vite hvordan maten 

er produsert, og om det er brukt GMO eller kloning i prosessen (BEUC 2014). 

 

 

3.1.2 Investeringsbeskyttelse  

Investeringsbeskyttelse og investor–stat-tvisteløsning (ISDS) har så langt vært et av de mest 

kontroversielle områdene det forhandles om, og er utvilsomt det området som har vakt størst 

engasjement både i gatene og i media. Kommisjonen gjennomførte en høring om emnet som 

ble avsluttet i juli 2014. Responsen var enorm, med over 150 000 svar. EUs nye 

handelskommissær, Cecilia Malmström, har uttalt at temaet om tvisteløsningsmekanisme er 

«giftig».  

En slik mekanisme er ikke noe nytt, og slike bestemmelser eksisterer i rundt 2800 avtaler 

mellom to land, det som kalles bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler, eller BITs. Norge er 

del i 15 BITS, men har siden 1990- tallet kun inngått to nye. Dagens regjering har i sin 

regjeringserklæring åpnet for at Norge skal inngå flere slike avtaler. EU-landene har til 

sammen 1400 slike avtaler, og 8 av medlemslandelene har allerede egne investeringsavtaler 

med USA (Gunnesdal 2014). Målet er å modernisere bestemmelser og prosedyrer som finnes 

i eksisterende investeringsavtaler (BIT). 

En investor–stat-tvisteløsningsmekanisme er et privat tvisteløsningsorgan som blir nedsatt 

fra sak til sak, og opererer på siden av de nasjonale rettssystemer og det allerede eksisterende 

tvisteløsningsorganet i WTO. I praksis går denne mekanismen ut på at uavhengige paneler 

skal dømme i eventuelle tvister om tolkning av teksten i avtalen. Mange er bekymret for at 

dette kan gjøre det mulig for multinasjonale selskaper å omgå nasjonal lov. Utenlandske 

investorer kan saksøke stater for brudd på en rekke «investeringsbeskyttelser» inkludert lover 

og forskrifter av allmenn interesse, som reduserer investorenes fortjeneste ved at regelverk 

endres slik at f.eks. markedet for selskapet minker, og tidligere investeringer faller i verdi. 

Dette gjelder imidlertid ikke begge veier, og stater som blir negativt påvirket av utenlandske 

investorer, kan ikke saksøke.   

Ideen bak er å sikre at nasjonale og internasjonale selskaper blir behandlet likt, med 

forutsigbare rammebetingelser for internasjonale investorer og redusert risiko for politiske 

inngrep som nasjonalisering eller ekspropriering fra vertslandets side. Man ønsker også å 

utvide begrepet til å gjelde «ekspropriasjonslignende tiltak». Slike mekanismer ble i hovedsak 

utviklet for bruk i avtaler med mer ustabile stater for å beskytte investorer og stimulere til mer 

investering i utviklingsland og land med stor politisk risiko. Ifølge en kronikk i New York 

Times, 3. desember 2014, benytter internasjonale selskaper seg i økende grad av ISDS i 
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forskjellige handelsavtaler. For begge parter er ISDS en del av mange frihandelsavtaler, blant 

annet NAFTA og ni avtaler mellom USA og EU land, og den nye avtalen mellom EU og 

Canada. Ifølge FN har det i de siste 50 årene blitt ført over 500 saker under slike paneler, og 

53 prosent av disse ble fremmet av selskaper i EU, mot 22 prosent av amerikanske selskaper.  

Blant motstanderne blir dette beskrevet som udemokratisk, der stater ikke lenger står fritt 

til å sette sine egne lover og regler. Multinasjonale selskaper vil får mer makt og innflytelse 

på bekostning av nasjonale myndigheter. Et vanlig argument er blant annet at en slik ordning 

ikke nødvendigvis er så velfungerende i rettssamfunn som i Europa og USA, og at bruken av 

ISDS gir signaler om manglende tro på egne rettsinstanser og respekt for demokratiets 

styringsrett.  

Motstanden mot denne delen av avtalen strekker seg lenger enn protester i gata, og 

Frankrikes utenriksminister har ifølge euractiv.com uttalt at det ikke blir aktuelt fra 

Frankrikes side å støtte en avtale som inneholder ISDS. Også EU-kommisjonens president, 

Jean-Claude Juncker, og Tysklands visekansler har uttalt seg svært kritisk til ISDS. Juncker 

har sagt at han nekter å akseptere at europeiske domstoler skal være begrenset av spesielle 

regimer for investor–stat-tvisteløsninger (PÉREZ-ROCHA 2014). Blant medlemmene av EU-

parlamentet ble det i en plenumsdebatt i juli uttrykt motstand mot ISDS av mange, med 

argumentet at det eksisterende rettsvesen i både EU og USA fungerer mer enn bra nok. Mens 

De Gucht mente at man ikke bør ha en diskusjon om man skal ha ISDS eller ikke, men hva 

slags ISDS man ønsker for å beskytte investeringer både i USA og i andre «tredjeland». De 

Gucht mente også at ISDS som en mekanisme ikke vil undergrave arbeids-, helse- og 

miljøstandarder (World Trade Online 2014).  

Fra USTR har det kommet bastante uttalelser som at «TTIP will have ISDS». President 

Obama ønsker å inkludere ISDS i en TTIP-avtale for å bruke en slik avtale som modell for en 

fremtidig handelsavtale med Kina, som anses som mer politisk ustabil (Wiedswang 2014).  

Et kompromiss kan være mulig, slik som i avtalen mellom Canada og EU, der partene blir 

pålagt å føre alle tvisteforhandlinger med fullt offentlig innsyn. I tillegg vil statenes rett til å 

innføre lover som beskytter miljø og helse, reserveres fra investeringsavtalen.  En ytterligere 

restriksjon kan også være å følge modellen fra Verdens handelsorganisasjon, WTO, der kun 

stater og ikke selskaper kan føre saker.  

 

ISDS i CETA 

EU og Canada undertegnet en frihandelsavtale i oktober 2014, som innebærer at de fleste 

tollbarrierer mellom de 28 EU-landene og Canada fjernes (E24 2013). I denne avtalen er det 

også investeringsbeskyttelse, til store protester fra både politikere og borgere. EU-

kommisjonen og den canadiske regjeringen har lovet at de har forhandlet frem en forbedret 

utgave av ISDS, mens kritikerne mener at den gir investorer enda større rettigheter med denne 

avtalen enn de har i NAFTA. Under NAFTAs ISDS har Canada blitt saksøkt 35 ganger og 

utbetalt € 121 millioner til utenlandske investorer (EFTE 2014).  
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3.2 Kritikk og bekymringer 

Blant fagbevegelser, frivillige- og interesseorganisasjoner er engasjementet stort, og 

bekymringene og kritikken mot en mulig avtale mange. Dette gjelder både i EU og i USA, 

men også blant organisasjoner i Norge har engasjementet vokst seg stort. Noen av områdene 

nevnes her, men lista strekker seg mye lenger.  

Både amerikansk (AFL-CIO) og europeisk (ETUC) fagbevegelse er i hovedsak positiv til 

en TTIP-avtale. Potensialet for flere jobber og økonomisk vekst fremheves, men avtalen må 

bidra til å sikre full sysselsetting, anstendig arbeid og økt levestandard. Amerikansk 

fagbevegelse har likevel uttrykt at deres erfaring med tidligere frihandelsavtaler har økt 

arbeidsledighet, og er tilhengere av ordninger som «Buy America» og «Jones act», som skal 

beskytte amerikanske arbeidsplasser. EU har høyere standarder for medbestemmelser, 

arbeidstakervern og utvikling, og mens amerikansk fagbevegelse ser en mulighet for å øke 

standardene, er den europeiske tilsvarende bekymret for at standardene skal senkes. 

Blant fagbevegelsene både i Norge og EU er det bekymringer rundt arbeidstakers 

rettigheter, og en bekymring for at offentlige tjenester vil bli rammet, med en vridning fra 

offentlige til private tjenester. Offentlige tjenester og offentlige anskaffelser anses som et 

lukket og økonomisk attraktivt handelsområde (Helgesen og Olaussen 2014).  

Det europeiske forbrukerrådet (BEUC) mener at å gjensidig anerkjenne hverandres 

standarder kan føre til lavere standarder i EU, spesielt på hygiene og mattrygghet på mat- og 

landbruksområdet, samt datasikkerhet, og personvern. 

Forbrukerrådet i Norge frykter at viktig forbrukerbeskyttelse kan bli ofret for økt handel 
mellom landene, og ønsker ikke amerikansk regelverk når det gjelder produksjon og salg av 
mat, med særlig henblikk på bruk av veksthormoner og antibiotika, samt GMO, kloning, 
bestråling og nanoteknikker.  De stiller seg også bak kravet om at kjemikaliereguleringen bør 
tas ut av forhandlingene. Å redusere beskyttelsen når det kommer til kjemikalier i 
hverdagsprodukter, er uakseptabelt og bør ikke være et forhandlingstema, sier Randi Flesland 
i Forbrukerrådet. I tillegg er Forbrukerrådet bekymret for konsekvensene av ISDS, og at en 
avtale vil uthule en rekke rettigheter på det digitale feltet, og kanskje spesielt personvern. 
Fagbevegelsene er også, sammen med mange andre, svært kritiske til å inkludere en ISDS-
mekanisme i avtalen. De har også rettet mye kritikk mot det de mener er lukkede 
forhandlinger fra begge parters side (Kaldestad 2014). På miljøsiden vil man forsikre seg om 
at TTIP ikke undergraver EUs miljøregelverk på områder som regelverk rundt 
kjemikalieregulering(REACH), GMO-regler (inkludert føre  var-prinsippet) eller andre 
områder av EUs miljøregelverk, som blir sett på som regulatoriske handelshindringer. 
Miljøorganisasjonene er også imot å inkludere ISDS, da det kan gjøre EU og medlemsland 
utsatt for å bli saksøkt ved innføring av ny miljølovgivning. I Norge har blant annet 
Bondelaget uttrykt en sterk bekymring over hva en TTIP-avtale kan bety for mattrygghet, 
forbrukerinnflytelse, arbeidsliv og demokrati (Bjørnstad 2014). Men hovedbekymringen 
ligger på matproduksjon og trygg mat, samt et svekket importvern og dets konsekvenser for 
norsk landbruk, industri og sysselsetting.  
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4 Konsekvenser for Norge 

Om det blir en TTIP-avtale, vil den, avhengig av innhold, kunne påvirke Norge gjennom 

verdiskapning, næringsstruktur og regelverk. Både USA og EU er viktige samarbeids- og 

handelspartnere med Norge. I 2014 eksporterte Norge for 241 milliarder fra Fastlands-Norge 

til EU alene og for 28 milliarder fra Fastlands-Norge til USA. Til sammen utgjorde dette 69 

% av all norsk vareeksport fra Fastlands Norge (SSB 2014b)2. Derfor vil blant annet en TTIP-

avtale mellom EU og USA også påvirke Norge. Endringer i toll og ikke tollbaserte 

handelshindringer (NTB) mellom EU og USA kan vri handelen vekk fra Norge, samtidig vil 

endringer i regelverk, og spesielt det europeiske regelverket, påvirke Norge, både direkte 

gjennom EØS-avtalen3som Norge har forhandlet frem som medlem i EFTA,4 og indirekte 

gjennom en mulig standardisering av verdenshandelen.   

  Siden 1994 har Norge vært tilknyttet EØS-avtalen, en avtale som har som formål å fremme 

handel og styrke økonomisk samarbeid (Regjeringen 2014). Det er slik at lover og regler som 

utarbeides i EU, fortløpende skal tas inn i det norske regelverket gjennom EØS-avtalen5. Den 

skal sikre norsk eksport og import de samme konkurransevilkår som andre bedrifter innad i 

EU og EØS-området. Gjennom EØS-avtalen vil Norge dermed bli direkte påvirket av 

endringer i lover og regler som følge av TTIP-avtalen. Det snakkes om at store deler av 

avtalen vil handle hovedsakelig om lover, regler og standarder (trade barriers). Dette vil 

dermed være et viktig område som kan ha relativt stor innvirkning på Norge (European 

Commission 2014d). Mange av konsekvensene for Norge vil derfor komme uavhengig om 

Norge inngår en egen avtale eller ikke.  

4.1 Varehandel 

4.1.1 Landbruk 

Norsk landbruk og næringsmiddelindustri kan bli påvirket av en avtale mellom EU og USA 

på flere måter. Dette kan skje gjennom handelsvridning som følge av reduksjoner i tollsatser 

mellom EU og USA, reduksjon i ikke tollbaserte handelshindringer og gjennom 

regelverksendringer i veterinære og plantesanitære bestemmelser (SPS). Tollbaserte endringer 

kan gi en mulig handelsvridning fordi produkter blir relativt billigere mellom EU og USA enn 

                                                 
2 Medregnet alt utenfor Fastlands-Norge (hovedsakelig olje) var eksporten til EU på 732 milliarder og til USA på 
33 milliarder kroner. Dette utgjør 85 % av all norsk eksport. 
3  Norge er medlem i EØS sammen med Island og Liechtenstein, mens Sveits har en egen bilateral avtale med 
EU.   
4 EFTA – The European Free Trade Association, på norsk Det europeiske frihandelsforbundet, består av landene 
Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.  
5 Handel med fisk og landbruksprodukter er regulert i egne bestemmelser i EØS-avtalen.   
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med Norge. Eksempelvis fordi metaller fra EU kan bli billigere i USA enn i dag og 

konkurrere med vår eksport.  

Men også endringer i ikke-tollbaserte handelshindringer (NTB) kan lette handelen og gjøre 

produkter billigere. Et like stort spørsmål er om produkter fra USA som i dag ikke kommer 

inn, eller kommer inn i EU med toll, vil komme billigere inn til EU, og om det deretter 

kommer videre inn i Norge via EØS-avtalen. Gjennom EØS-avtalen vil lover og regler som 

SPS-regelverket få betydning for Norge, da norske myndigheter i all hovedsak må innføre 

dem.  

USA har ytret ønske om full liberalisering av tollbarrierer, noe som også betyr fjerning av 

toll på landbruksprodukter (United States trade representative 2014). Gjennomsnittlige 

tollnivåer til noen utvalgte land er presentert i tabell 4.1. På landbruksprodukter gjennom 

WTO-avtalen har EU gjennomsnittlig 13,2 % toll og USA 5,3 % toll. Dette vil variere mye 

innenfor hver enkelt varegruppe, hvor det for eksempel er spesielt høy toll på melke- og 

kjøttprodukter inn til EU og på melkeprodukter inn i USA. Ifølge Nærings- og 

fiskeridepartementet (2014) er det USA som er pådriver og ønsker å fjerne alt av tollbarrierer, 

mens EU har akseptert å fjerne en del, samtidig som de ønsker andre løsninger på sensitive 

produkter.  

Tabell 4.1 Gjennomsnittlig toll på landbruksvarer 

 USA EU Norge Japan Sør-Korea Sveits 

Landbruk  5,3 13,2 51,3 19,0 52,7 35,7

Kilde: WTO (2014b). Tallene er i prosent og viser gjennomsnittet for 2013, av toll utenfor 

frihandelsavtaler (MFN-toll).  

Et marked med større konkurranse vil kunne endre handelsstrømmer og muligens øke presset 

mot norsk eksport. En eliminasjon av tollsatser eller en sterk reduksjon i tollsatsene vil gjøre 

enkelte produkter billigere å importere fra EU/USA, relativt til f.eks. Norge, gitt at alle andre 

priser holdes konstante6. Et slikt prispress vil kunne utkonkurrere prissensitive norske 

produkter på de europeiske og amerikanske markedene. Dette vil kunne medføre større 

konkurranse og dårligere konkurranseevne i de respektive markeder.  

 Norge eksporterte bearbeidede og ikke-bearbeidede jordbruksprodukter til EU til en verdi 

av 3,2 milliarder kroner i 2012 (Nærings- og fiskeridepartementet 2014). Sverige og Danmark 

er Norges viktigste eksportpartnere på landbruksprodukter, og 40 % av denne eksporten går til 

våre naboland, hovedsakelig GMO-frie soyaprodukter (Statens landbruksforvaltning 2014). 

Slik det kommer frem i NFD (2014), går nesten all eksport av jordbruksprodukter til EU 

gjennom tollfrie kvoter eller lav toll. Nedsatte tollsatser mellom EU og USA vil likevel kunne 

øke konkurransen i markedene, men fordi den landbruksbaserte eksporten er forholdsvis liten, 

vil virkningene på norsk landbruk og matindustri kunne være beskjeden.   

                                                 
6 Hvor det er innenlands pris som konkurrerer med importpris (verdensmarkeds pris) pluss toll (pluss eventuelt 
transport), med antatt like varer. 
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 Norge har en forholdsvis liten eksport av landbruksprodukter til USA, samtidig som de 

produktene Norge eksporterer, er produkter de ikke har tilsvarende av i USA, som 

merkevareproduktet Jarlsberg. Som det kommer frem i rapporten fra Nærings- og 

fiskeridepartementet (2014), er dette den viktigste norske eksporten. Den utgjør 6000 tonn7, 

og skjer innenfor den tollfrie kvoten Norge har på 7000 tonn ost8. Imidlertid er kvoten 

administrert av USA. Det er grunn til å anta at osteeksporten fra Norge er avhengig av denne 

kvoten, både på grunn av norsk kostnadsnivå og USAs tollvern på meieriprodukter9(Nærings- 

og fiskeridepartementet 2014; WTO 2014b)10. Likevel, selv med tollfri kvote vil 

Jarlsbergosten relativt sett få økt konkurranse i USA, dersom EU får bedre markedstilgang på 

meieriprodukter inn i USA. Hvorvidt dette betyr noe for det vesle kvantumet, er uvisst.  

Et marked med økt konkurranse kan føre til økt handel med varer og mulige nye 

handelsveier og økte handelsstrømmer. Tilbydere kan vende seg mot andre markeder for å få 

solgt sine produkter, for eksempel Norge. Dette kan gi økt import og øke konkurransen i det 

norske markedet, og gi større vareutvalg, noe som kan komme forbrukeren til gode. Skulle 

prisene falle på varer som Norge har toll på, som følge av den økte konkurransen, vil dette 

føre til økt press mot det norske tollvernet, som allerede er hardt presset. I rapporten Mat og 

Industri skriver NILF blant annet: «Dette [TTIP] vil særlig påvirke handelen med 

jordbruksprodukter der importvernet er svakt, f.eks. for RÅK-varer» (NILF 2014 s. 72).  

 Nærings- og fiskeridepartementets rapport (2014) legger også til at markedsadgangen i EU 

for landbruksvarer ikke direkte påvirkes av TTIP gjennom EØS-avtalen. Men endringer i 

tollberegningene av bearbeidede jordbruksprodukter er et eksempel på en regelendring som 

omfatter markedsadgang, og kan implementeres gjennom EØS-avtalen, noe Norge vil måtte 

ta stilling til.  

 

Veterinære og plantesanitære bestemmelser 

Veterinære og plantesanitære bestemmelser var i utgangpunktet ikke en del av EØS-avtalen, 

men ble vedtatt innført våren 1998, hovedsakelig fordi norsk fisk kunne bli stående lenge i 

grensekontroll etter skjerpede krav og dermed bli forringet (Utenriksdepartementet 2012). 

Gjennom EØS-avtalen har Norge et harmonisert regelverk med EU for mat, dyr og 

innsatsfaktorer (SPS). Det betyr at Norge må ta stilling til å innlemme de lover og regler som 

blir bestemt av EU. 

 Om Norge kommer til å bli påvirket av SPS-bestemmelser, avhenger først og fremt av om 

SPS-regelverket vil inngå i TTIP-avtalen. For at Norge skal være nødt til å ta en avgjørelse 

om SPS-endringer gjennom EØS-regelverket, må endringene komme gjennom 

regelharmonisering eller regelendringer. Skulle det bli enighet om en gjensidig anerkjennelse 

                                                 
7 Som det kommer frem i Johansen mfl. (2014), betaler Norge 2,3 mill. USD (6,4 %) for ost i denne 
varegruppen. 
8 Dette er trolig en tollfri importkvote på ost fra ikke-EU land, men dette er noe usikkert, i tillegg er det 
amerikanske myndigheter og importører som administrerer, fordeler og eier lisensen.    
9 USA hadde i 2013 en gjennomsnittlig MFN-toll på meieriprodukter på 20,5 % (WTO 2014b).  
10 Informasjon på e-post fra Tine.  
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av hverandres regelverk og ikke en harmonisering, vil effekten på Norge ved en slik endring 

være mer usikkert.   

 Skulle det bli en avtale som inkluderer SPS regelverksendringer, må antagelig EU, med de 

mest restriktive reglene på disse punktene, godta noe lavere krav. Dersom EU må endre sitt 

regelverk, må også Norge ta stilling til de samme endringene gjennom EØS-avtalen.  

 Om EU godtar et regelverk tilnærmet slik det er i USA i dag, vil dette kunne få store 

konsekvenser for Norge, for eksempel når det gjelder dekontaminering av slakt, det vil si 

klorvann for å desinfisere kjøtt, antibiotikabruk i husdyrproduksjon og bruk av veksthormoner 

i produksjon av kjøtt og melk. 

 SPS-området er et mye diskutert og svært sensitivt område, noe som punktene over viser. 

Det er ikke dermed sagt et SPS vil være en del av TTIP. Blant annet har kommisjonen uttalt 

ved flere anledninger at det ikke er aktuelt å redusere på noen av kravene på flere områder 

som ved GMO eller hormonbruk (De Gucht 2014). Rapporten skrevet av NUPI og NorStella 

påpeker også at på områder hvor EU og USA står så langt fra hverandre som på SPS-området, 

er det lite sannsynlig at dette vil inngå i TTIP (Johansen mfl. 2014). Likevel jobbes det med 

forslag til regelverk som skal gjøre det mulig for hvert enkelt av medlemslandene å forby salg 

av for eksempel GMO-produkter11. Men hvilket grunnlag som må kunne legges til grunn for å 

forby GMO, er ikke avklart (Haglund 2014). Hvordan dette vil påvirke Norge, er usikkert.   

 

4.1.2 Konsekvenser for norsk landbruk om Norge blir med i TTIP eller en 
TTIP-lignende avtale 

Fra flere hold er det ytret press på at Norge må skaffe seg tilsvarende fordeler som EU og 

USA diskuterer om i TTIP forhandlingene, spesielt fra fiskerisektoren. En slik avtale kan for 

eksempel komme gjennom forhandlinger i EFTA, en tilknytning til TTIP eller en helt egen 

avtale. For norsk landbruk vil trolig en avtale tilsvarende TTIP med USA føre til store 

konsekvenser for norsk landbruk. Norge har defensive interesser på landbruk, mens USA har 

offensive interesser.   

  I slike forhandlinger vil trolig USA kreve fulle tollettelser på landbruksprodukter, i tillegg 

vil EU kreve de samme innrømmelsene som USA måtte få på grunnlag av EØS-avtalen, der 

EU skal ha en markedsadgang tilsvarende det beste andre land har oppnådd. Tidligere 

handelsavtaler for eksempel mellom EU og Sør-Korea, som også har defensive interesser på 

landbruk, har ført til full tollettelse (unntatt ris), samt kvoter som trappes ned i en 

overgangsperiode for de mest sensitive produktene, f.eks. melkeprodukter (Nærings- og 

fiskeridepartementet 2014).  

 Norge hadde i 2013 gjennomsnittlig (MFN)12 toll på 51 % på landbruksprodukter, hvor 45 

% av toll-linjene var tollfrie (WTO 2014b). En kraftig reduksjon eller fjerning av toll på 

import fra USA vil ha dramatiske konsekvenser. En sterk reduksjon i tollvernet vil 

sannsynligvis gjøre importen av landbruksprodukter så mye billigere at det er vanskelig å se 

                                                 
11 Forslaget gjelder oster laget av GMO-produkter.  
12 MFN (Most= Most Favoured Nation), dvs. den toll som gjelder for handel uten frihandelsavtaler eller lignende 
(Melchior 2007).   
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hvordan Norge kan opprettholde en like bred landbruksproduksjon og matindustri som vi har i 

dag. Matindustrien alene hadde i 2013 en produksjonsverdi på 136,4 milliarder kroner og 

sysselsatte 39 000 mennesker (NILF 2014)13. I tillegg var det 47 900 årsverk i norsk landbruk 

(SSB 2014c). Dette er en sysselsetting som står sterkt i distriktene, og det kan gi store 

konsekvenser, spesielt i Bygde-Norge, om arbeidsplassene skulle forsvinne.  Derimot vil en 

slik toll-lettelse trolig gi noe lavere priser til forbruker og et annet vareutvalg enn i dag. Norsk 

landbruk vil ganske sikkert komme veldig dårlig ut om det skulle bli en egen avtale. Det vil 

trolig også få relativt store ringvirkninger i distriktene, hvor det kan være vanskelig å 

sysselsette så mange folk på andre måter. I NILFs rapport Mat og industri 2014 skriver de 

blant annet at det vil bli en betydelig vanskeligere konkurransesituasjon for jordbruk og 

jordbruksbasert matindustri (NILF 2014 s. 73 ). 

En nedgang på f.eks. 20 % av norsk volum i næringsmiddelindustrien er ikke usannsynlig 

med tanke på import av storfekjøtt, fjørfe, gris, samt korn og kornprodukter, og er en reell 

fare. Det representerer i så fall verdier opp mot 25 milliarder kroner, der USA også vil bane 

vei for økte muligheter for EUs import. 

4.1.3 Industri 

Industrisektoren er en sektor med toll på relativt få varelinjer, men likevel enkelte effektive 

tollsatser og også en hel del ikke tollbaserte handelshindre (NTBer). I 2013 hadde USA en 

gjennomsnittlig toll på ikke landbruksbaserte produkter på 3,1 % og EU på 4,2 % (WTO 

2014b)14. I tillegg har begge landene tollfrihet på store deler av industrisektoren.  Derimot 

skiller klær og tekstiler seg ut som en importvare med relativt stor andel toll, henholdsvis 11,6 

% og 7,9 % (USA), og 11,6 % og 6,6 % (EU)(WTO 2014b).  

En eliminasjon av tollsatser på industriprodukter for EU til USA vil øke konkurransen for 

norske bedrifter på det amerikanske markedet. Selv om det generelt kan se ut som det er lave 

tollsatser og relativt få varelinjer med toll, vil det likevel på enkelte sensitive produkter med 

stor priskonkurranse kunne ha vridningseffekt på norsk eksport. Dette gjelder spesielt varer 

med høy verdi per enhet eller hvor det eksporteres et stort volum, som metaller, elektronikk 

og kjemiske produkter (f.eks. kunstgjødsel) til det amerikanske markedet (Norsk Industri 

2014; Nærings- og fiskeridepartementet 2014). I rapporten skrevet av NUPI og NorStella står 

det blant annet at eksport av uedle metaller til USA vil bli sterkt berørt, om EU får tollfrihet 

til USA (Johansen mfl. 2014 s. 145).  

 Norge hadde i 2013 tollfrihet på 95 % av verdiene vi eksporterte til EU, tilsvarende 47 % i 

USA (WTO 2014b). Det kan bety at spesielt for eksport til USA kan Norge møte økt 

konkurranse fordi EU kan få tollfrihet hvor Norge ikke har det. For eksport til EU kan norske 

bedrifter møte økt konkurranse, fordi amerikanske bedrifter får samme vilkår som Norge gjør 

gjennom EØS-avtalen, nemlig null toll på de fleste industrivarer.  

                                                 
13 Uten fiskerisektoren. Basert på egne beregninger hvor fisk stod for 23 % av den totale produksjonsverdien i 
matindustrien i 2012 og 20 % av de sysselsatte. 
14 Tallene for toll er MFN-toll i WTO for ikke landbruksvarer, dvs. at fisk er inkludert her. Til sammenligning 
har Norge en gjennomsnittlig toll på 0,5 på ikke-landbruksvarer.  
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Endringer i NTB-er, såkalt ikke-tariffære handelshindringer og økt regulatorisk samarbeid, 

vil også føre til endringer i konkurransesituasjonen. I de tilfeller hvor det blir lovendringer, er 

dette noe som vil komme gjennom EØS-avtalen, og dermed må Norge også ta stilling til 

dette. I tilfeller hvor det blir økt samarbeid og endringer i NTB-er på andre måter, er det mer 

usikkert hvordan dette direkte vil påvirke Norge. Likevel, i tilfeller hvor det blir færre 

handelshindringer mellom EU og USA, vil dette kunne gi økt konkurranse for norske 

bedrifter i begge markedene. Utregninger gjort av NUPI viser at NTB-er på import til EU og 

USA har i mange tilfeller større konsekvenser enn toll. De viser at gjennomsnittlige 

tollekvivalenter fra NTB-er er hele 7,5 % og 11,4 % (EU/USA), med maksimalverdier på 

over 340 % for USA og 400 % for EU (Johansen mfl. 2014).    

Men det er også slik at et felles regelverk i begge markedene vil kunne gi en positiv effekt, 

fordi de begge utgjør en stor del av den totale norske eksporten og norske bedrifter slipper å 

tilpasse ett produkt til to forskjellige markeder. 

Likevel, til tross for mulige ulemper, er handelen allerede såpass åpen og Norges overlapp 

med sektorer der handelen blir friere så pass liten (f.eks bilmarkedet), at de antatte effektene 

er relativt begrensede. 

  

4.1.4 Fisk 

Fisk er en av de viktigste eksportnæringene i Norge, og gjennom flere rapporter har det 

kommet frem at denne næringen er utsatt i forhold til virkningene fra en eventuelt TTIP-

avtale. Norge eksporterte totalt fisk15 for nesten 60,2 milliarder kroner i 2013, hvorav ca. 60 

% gikk til EU og ca. 3 % til USA (SSB 2014b). Gjennomsnittlig toll på fisk og fiskeprodukter 

var i 2013 0,8 % til USA og ca. 12 % til EU (MFN toll), hvor det var tollfrihet på henholdsvis 

ca. 85 % og 9 % av varene (USA/EU) gjennom den ordinære WTO-avtalen (WTO 2014b). 

Til EU har Norge likevel tollfrihet på flere fiskeslag og reduserte tollsatser på andre fiskeslag, 

mens på det meste av laks samt noen flere arter er det ikke toll-lettelser16. Dette styres 

hovedsakelig gjennom protokoll 9 i EØS-avtalen, men også av «Fiskebrevet» fra 1979 og 

«Kompensasjonsavtalen» av 1995, 2004 og 2007 (Toll- og avgiftsdirektoratet 2014; 

Utenriksdepartementet 2007).  

 Selv om fisk går som en industrivare i WTO-sammenheng, inngår ikke fisk som industri i 

EØS-avtalen med EU, men er omhandlet separat, samt gjennom andre avtaler. Sjømat er en 

sektor der EU har defensive og Norge offensive interesser. Dette kommer tydelig frem 

gjennom de mange reguleringene, samt at EU har iverksatt flere tiltak som antidumping-, 

subsidie- og safeguard-undersøkelser mot norsk fisk opp gjennom årene (Nærings- og 

fiskeridepartementet 2014).  

                                                 
15 Fisk inkluderer krepsdyr og bløtdyr.  
16 Laks uten toll til EU: levende laks (f.eks. yngel, smolt) 2 % MFN-toll (ingen norsk preferansetoll). Fersk og 
kjølt stillehavslaks og atlanterhavslaks (oppdrett og vill laks) tollfri kvote 6 100 tonn, utover dette 2 % MFN-toll. 
Fryst rødlaks/annen stillehavslaks og fryst atlantisk laks tollfri kvote 580 tonn, utover dette 2 % MFN-toll. 
Laksefilet tollfri kvote 610 tonn, utover dette 2 % MFN-toll. Norge har null toll på nesten all torsk til EU pluss 
noe annen fisk. (Den Europæiske Unions Tidende 2011; Norsk sjømatråd 2015).   
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EU er Norges desidert viktigste eksportområde for fisk. En avtale mellom USA og EU 

hvor USA får eksportere fisk til EU tollfritt, vil føre til økt konkurranse for norsk fiskeeksport 

der Norge og USA konkurrerer. En oppheving av toll for amerikanske bedrifter på 

sjømatprodukter vil dermed ha innvirkning på norsk sjømateksport til EU.  

Norge har en betydelig mindre andel eksport til USA enn til EU. Samtidig har også USA 

betydelig lavere prosentvise tollsatser enn EU17.  Det er nulltoll på mye av fiskeeksporten som 

fersk og fryst laks og andre fiskeslag til USA, mens det er høyere toll på mer foredlede varer, 

som marine oljer (5–8 % toll), som Norge har betydelig eksport av (Nærings- og 

fiskeridepartementet 2014). En fjerning av toll mellom EU og USA vil dermed føre til økt 

konkurranse for norske bedrifter på de mer bearbeidede produktene i USA, men man vil 

sannsynligvis ikke se de samme konsekvensene som i det europeiske markedet. I rapporten 

skrevet av NUPI og NorStella står det blant annet: «...for enkelte sektorer kan konsekvensene 

bli store. Dette gjelder særlig fisk i både USA og EU…» (Johansen mfl. 2014). I denne 

rapporten har de beregnet at tapet i eksport på animalske produkter (hovedsakelig fisk) kan 

være 20 mill. USD fra USA eller 49 mill. USD i det europeiske markedet (Johansen mfl. 

2014). Dette tilsvarer et estimert fall på henholdsvis 7 % og 0,8 % av total norsk eksport av 

animalske produkter i de respektive markedene ved full tolleliminasjon og 50 % reduksjoner i 

NTB-er. Det vil si totalt 69 millioner USD av en norsk eksport i 2012 på 6 440 millioner USD 

til EU og USA.   

 

4.2 Tjenester 

Under handel med tjenester i TTIP-diskusjonene er det lagt opp til en liberalisering 

tilsvarende de mest liberale frihandelshandelsavtalene inngått i dag. Områdene som er 

spesifikt nevnt, er bedre markedstilgang, anerkjennelse på sensitive sektorer, mer åpenhet, 

godkjenne og anerkjenne lisenser, yrkeskvalifikasjoner og prosedyrer i EU og USA 

(European Commission 2013b).  

 For Norge sin del er det minst like stor usikkerhet om tjenester som det er for varehandel. I 

utgangspunktet må det til en regelendring for at Norge skal bli direkte påvirket, da dette vil 

komme inn under EØS-avtalen, som også omfatter handel med tjenester (Nærings- og 

fiskeridepartementet 2012). Men som Nærings- og fiskeridepartementet (2014) skriver i sin 

rapport, er det også mulig at det vil være behov for en egen avtale med USA for å oppnå 

tilsvarende rettigheter. I tillegg er det usikkert hvor omfattende, eller i det hele tatt om, sjøfart 

og flytjenester blir inkludert. I tilfeller hvor TTIP-avtalen kan øke handelen over Atlanteren, 

kan dette blant annet være positivt for norske rederier.  

  For personreiser er det naturlig å tro at det vil bli noe lettere for EU-borgere å få innreise 

til USA. Dette kan medføre at det kan bli relativt lettere å gjøre EU–USA-reiser enn Norge–

USA-reiser. For EU-bedrifter som leverer tjenester i det amerikanske markedet hvor det er 

                                                 
17 Den store geografiske avstanden vil også legge på en ekstra transportkostnad på denne prisen.  
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behov for å sende personer over, er det mulig at TTIP vil gjøre dette lettere. Noe slikt vil 

kunne gi norske bedrifter en konkurranseulempe. For personer som ønsker jobb i Norge, har 

Norge som en del av Schengen-samarbeidet fri flyt av arbeidskraft fra EU- og EØS-land 

(Justis- og beredskapsdepartementet 2014). Dermed utgjør ikke en TTIP-avtale så store 

konsekvenser for Norge til eller fra EU. Amerikanske statsborgere har allerede visumfritak 

ved innreise og kan få arbeids- og oppholdstillatelse ved arbeid i Norge, og skulle dette bli et 

problem, er det også lettere for Norge å lette på disse reglene. 

 Sjøtransport er den viktigste enkeltnæringen under handel med tjenester i USA (Johansen 

mfl. 2014). Norsk sjøtransport kan i dag ikke transportere varer mellom amerikanske havner. 

Dette styres gjennom Jones Act, som blant annet sier at et fartøy må være under amerikansk 

flagg, bygget i USA og ha amerikansk besetning for å frakte varer mellom amerikanske 

havner (Maritime law center 2014). Sjøtransport ser ikke ut til å være noe viktig punkt i første 

omgang, selv om TTIP tar for seg alle sektorer. Likevel kan TTIP føre til fokus og 

bevisstgjøring på den amerikanske siden av denne tjenestehandelen.    

 Finansielle tjenester er tilsynelatende et av de få områdene hvor USA ser ut til å ha 

defensive og EU offensive interesser. Det finansielle regelverket er i stor grad inkludert i 

EØS-avtalen, og derfor vil harmonisering av regelverket sannsynligvis også omfatte Norge. 

Om EU og USA lager andre avtaler som omfatter finansielle tjenester som gjør det lettere for 

europeiske institusjoner, vil dette gi norske bedrifter en konkurranseulempe.    

 

4.3 Investeringer 

Investeringer, både norske investeringer i utlandet og utenlandske investeringer inn til landet, 

er svært viktig og utgjør store summer. Oljeinvesteringer utgjør de største investeringene, men 

den landbaserte industrien kommer som nummer to for utenlandske investeringer. I 2013 

utgjorde utenlandske investeringer i Norge 733 milliarder kroner, og norske investeringer i 

utlandet utgjorde 1 212 milliarder kroner (SSB 2014d; SSB 2014e). USA var i 2013 den 

tredje største investoren i Norge og det nest største mottakerlandet med henholdsvis 55 og 159 

milliarder kroner.  EU investerte i motsetning 574 milliarder i Norge, og Norge investerte 806 

milliarder kroner i EU18.  

 For investeringer i EU er det lite trolig at en avtale kan medføre store endringer for norske 

investorer på grunn av EØS-avtalen. Dette er en avtale som allerede sikrer god tilgang til det 

europeiske markedet. Det er derimot mulighet for at europeiske bedrifter kan få bedre tilgang 

til det amerikanske markedet enn norske bedrifter. Samtidig kan EU gjøre det lettere for 

amerikanske bedrifter å investere i det europeiske markedet, og dermed er det mulighet for at 

dette kan vri noen investeringer bort fra Norge. Det kan føre til noen negative konsekvenser 

for Norge.  

                                                 
18 Det er tatt utgangspunkt i total egenkapital, netto lånefordringer er holdt utenfor.  
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 En ISDS-mekanisme kan føre til vridning i investeringer som følge av at bedriften føler at 

den får bedre beskyttelse i EU/USA, og dermed kan Norge tape på en slik mekanisme. På 

denne måten kan europeiske eller amerikanske bedrifter gå til et egen nedsatt voldgiftstribunal 

hvis de føler seg urettferdig behandlet, og få saken prøvd der, noe norske bedrifter ikke har 

mulighet til. For norske investorer vil en slik avtale sannsynligvis gi små direkte 

konsekvenser.  

 

4.4 Offentlige anskaffelser 

Offentlige anskaffelser handler om å skape et større tjenestemarked, et marked hvor både 

amerikanske og europeiske bedrifter kan tilby tjenester. Gjennom dette ønsker blant annet EU 

å øke åpenheten og innsynet i offentlige anskaffelser, samt kvitte seg med lokale regler for 

anskaffelser (European Commission 2013b). Norge vil bli direkte berørt av endringer i 

offentlige anskaffelser fordi Norge er forpliktet til å gjennomføre EUs anskaffelsesdirektiver i 

norsk rett (Nærings- og fiskeridepartementet 2014). Dette kan få følger som kan gjøre det 

vanskeligere å sette strengere krav enn det som er fastsatt i EU-direktivene i dag, i tilfeller  

der dette er ønskelig. 

 

4.5 Økonomiske virkninger av en mulig TTIP-avtale  

De totale økonomiske konsekvensene for Norge og andre tredjeland er usikre, likevel er det 

flere studier som har prøvd å kvantifisere disse kostnadene. Det finnes ingen studier som har 

nøyaktig estimert virkningen på Norge. Enten har de estimert Norge som en del av rike 

OECD-land, ikke TTIP-land, eller så har de utelatt essensielle avtaler som for eksempel at 

Norge har en EØS-avtale med EU i beregningene. Likevel kan det være nyttige å se etter 

trender, eller om de spriker, som sier noe om usikkerheten og vanskelighetene i dette. Flere 

studier har estimert prosentvise endringer i GDP som følge av TTIP, se tabell 4.2. Det er 

viktig å påpeke at noen av studiene har forskjellig referanseår for virkningene, og at noen 

også utelater reduksjoner i tollbarrierer.  
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Tabell 4.2 Modellbaserte endring i GDP (%) som følge av handel eller NTBer 

 CEPII 
(2013) 

CEPR 
(2013) 

IFO
(2013)

Kommers-
kollegium 

(2013)

Capaldo
(2014)

Ecory 
(2009)19 

CESifo 
(2014)

EU 0,30  0,27–0,48  4,95 0,12–0,22 (–)0,5–(–
)0,0320

0,32–0,72  2,12

USA 0,30  0,21–0,39  13,4 0,24–0,51 0,36 0,13–0,28  2,68
«Norge»  0,08–0,1921 (–)3,9 (–) 0,7–  

(–)0,1522
0,1  0,1523

Kilde: (Aichele mfl. 2014; Berden mfl. 2009; Capaldo 2014; Felbermayr mfl. 2013; Francois 

mfl. 2013; Frontagnè mfl. 2013; Kinnman 2012) 

 

Studiene til CEPII (2013) og Ecory (2009) er tatt med i tabellen selv om de ikke estimerer 

noen verdier for “Norge”. De er likevel nyttige for å sammenligne og se effektene i en 

helhetlig sammenheng for EU og USA. CEPII-studien(2013)  har brukt en Computable 

General Equilibrium-modell(CGE)  til å estimere virkningene frem til år 2025 med 

implementering i 2015. Ecory (2009) har også brukt en CGE-modell med estimerte virkninger 

10 år frem i tid (2018). De har bare sett på reduksjoner i NTB-er og estimert ett forsiktig og 

ett ambisiøst senario. CESifo bruker en flerlands og flerindustri Richardian handelsmodell 

som er forskjellig fra de foregående; denne er også den siste i rekken av studier, utgitt 

desember 2014.   

CEPR-studien(2013)  er en av de mest refererte studiene. Denne studien har også brukt en 

CGE-modell med estimerte virkninger frem til år 2027. Den har tatt utgangpunkt i full 

reduksjon i toll og 25 % reduksjon i NTB-er i det mest optimistiske senarioet. De har 

modellert en 20 % reduksjon i NTB-kostnader for tredjeland i forhold til reduksjonene i NTB-

kostnader mellom EU og USA. Det vil si at hvis EU/USA sparer 5 kroner ved å redusere 

NTB-er, vil land som Norge spare 1 krone. Her inngår Norge som et av de rike OECD-

landene. «Norge» kommer positivt ut av analysen, blant annet fordi de har estimert store 

positive direkte spillover-effekter24, som øker handelen mellom tredjeland. Denne studien har 

blant annet blitt kritisert for å anta for store reduksjoner i NTB-er, samtidig som de har antatt 

full sysselsetting i modellen, og dermed kanskje ikke får frem hele omstillingskostnaden dette 

medfører (NUPI 2014).  

IFO (2013) er kanskje en av de mest kritiserte studiene som har analysert effektene av 

TTIP. Dette er på grunn av de store estimert positive effektene for EU og USA, og store 

negative effekter for andre land, i kontrast til andre studier. Denne studien bruker en annen 

                                                 
19 Rapporten fra Berden mfl. (2009) har brukt 2008 som baseline og estimert ti år frem (2018), hvor de har 
estimert ett limited og ett ambitious senario.  
20 Rapporten har ikke tatt for seg EU under ett, men sett på landene hvert for seg. De nordiske europeiske 
landene taper mest (-0,5 % av GDP), og Italia taper minst (–0,03 % GDP).  
21 I CEPR-rapporten er Norge et av de rike OECD-landene, og derfor er ikke tallet veldig nøyaktig for Norge, 
som skiller seg en god del ut fra de andre rike OECD-landene.   
22 I rapporten til Kommerskollegium er Norge regnet sammen med resten av verden, og derfor vil Norge kunne 
skille seg relativt stort fra dette.  
23 CESifo er Norge inkludert i EFTA, og de har tatt utgangspunkt i «deep liberalization», dvs. en 20 % reduksjon 
i NTB-er.  
24 For tredjeland er spillover-effektene satt til 50 %.  
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type CGE-modell enn de foregående studiene, som blant annet estimerer virkningene for over 

120 forskjellige land, og i tillegg legger den andre forutsetninger til grunn for arbeidsledighet. 

De store negative konsekvensene for Norge som for mange andre tredjeland kommer blant 

annet av at studien ikke har lagt til grunn så store positive konsekvenser fra global 

regelharmonisering som letter handel, som de andre studiene. I tillegg har denne studien tatt 

utgangspunkt i effektene fra tidligere handelsavtaler, noe som ser ut til å være lite 

representativt, da denne avtalen skiller seg veldig fra tidligere avtaler, spesielt på reduksjon i 

NTB-er (Medin og Melchior 2013).  

Kommerskollegium (2013) er en svensk studie som også bruker en CGE-modell. Den har 

Sverige i fokus og tar utgangspunkt i virkningene i løpet av 10 år.  I denne rapporten har de 

analysert alle land som ikke er med i avtalen som resten av verden samlet i én gruppe, 

deriblant Norge. Med dette kan man ganske sikkert si at estimatene vil være lite 

representative for Norge. Derimot har de estimert positive virkninger på den svenske 

økonomien på henholdsvis 0,09 % og 0,18 % av BNP, som representerer et mindre og mer 

ambisiøst senario.  

Capaldo (2014) er en av de senere studiene om TTIP som er gjort, og som analyserer 

virkningene for hele økonomien. Capaldo har i motsetning til alle de andre studiene ikke 

brukt en CGE-modell, men United Nations Policy Model (UNPM)25. I motsetning til de andre 

studiene kommer det i denne studien frem store tap i BNP og en økning i arbeidsledigheten i 

EU og ikke-TTIP-land som følge av en TTIP-avtale. Den estimerer spesielt store negative 

virkninger for de nordiske landene. For ikke-TTIP-land (som Norge) poengterer han at 

modellen viser positive, men ubetydelige effekter (Capaldo 2014 s. 14). Denne modellen er 

blant annet kritisert for ikke å ta opp den positive omstillingseffekten gjennom endringer i 

sektorene som følge av endringer i handel. Seniorforsker i NUPI Arne Melchior legger vekt 

på at dette er en etterspørselsdrevet modell som tar utgangspunkt i tidligere handelsavtaler, og 

dermed ikke passer like godt til å analysere denne avtalen (NUPI 2014).  

CESifo-rapporten føyer seg inn i rekken som en av de siste store helhetlige TTIP-

analysene. Dette er en utvidet richardiansk handelsmodell som estimerer virkningene av en 

dyp handelsavtale, dvs. full reduksjon i toll, pluss 20 % reduksjon i NTB-er. Denne studiens 

estimater ligger i det øvre sjiktet når det gjelder estimerte positive velferdseffekter gjennom 

økt BNP, se tabell. De har blant annet antatt i modellen at reduserte kostnader av reduserte 

NTB-er tilsvarer minst tilsvarende de i dag dypeste inngåtte handelsavtalene. Dette er en 

antagelse som tidligere har blitt kritisert. Handelen mellom USA og Tyskland er estimert til å 

øke med mer enn 200 %. Samtidig vil handelen innad i EU falle med 5–10 %. De asiatiske 

landene er estimert til å tape litt som følge av avtalen, men for Norge er det estimert små 

endringer (Aichele mfl. 2014).  

Ut fra de analysene som er presentert, er det tydelig at det er vanskelig å anslå 

konsekvensene av en slik ny og omfattende avtale. De beste estimatene vi har som viser 

konsekvenser for Norge i helhet, viser et nullsumspill, det er rett og slett ingen store 

konsekvenser, kanskje svakt negativt. Dette representerer også den usikkerheten som ligger i 

                                                 
25 En General Policy Model (GPM). 
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denne avtalen. De fleste av rapportene sier lite om usikkerheten rundt estimatene og hvor stort 

et eventuelt konfidensintervall er. Man vet lite om utfallet av forhandlingene, noe som 

forsterker usikkerheten. I tillegg er det viktig å påpeke at ingen av disse studiene er noen 

nøyaktig konsekvensanalyse for Norge.  

NUPI og NorStella, på oppdrag fra NHO, har skrevet en rapport om konsekvenser for 

Norge av en mulig TTIP-avtale mellom EU og USA. De har ikke analysert konsekvenser for 

Norge i sin helhet, i betydningen endring i BNP eller sysselsetting, men sett på endring i 

handel i de forskjellige sektorene. Slik det kommer frem i denne rapporten, kan norsk eksport 

av varehandel tape opp mot 800 millioner kroner, men de påpeker at dette er usikkert 

(Johansen mfl. 2014). Til sammenligning eksporterte Norge varer for 906 milliarder kroner i 

2013, hvor 365 milliarder kom fra Fastlands-Norge (SSB 2014b). Av den totale eksporten 

utgjør dermed det mulige tapet mindre enn 1 promille av dagens eksportverdi eller drøye 2 

promille av dagens eksport fra Fastlands-Norge. Her står fiskenæringen for den største delen, 

men også annen industri som metall og kjemiske produkter kan tape. I motsetning viser en 

studie fra Boug mfl. (2005) at en varig svekkelse av kronekursen på 10 % vil gi en økning i 

industrien på 1,8 % det første året og ca. 2,5 % de neste tre årene, mens det er en liten økning 

i BNP. Industrien er en av de mest konkurranseutsatte næringene, og variasjon i valuta er nok 

langt viktigere enn et mulig tap grunnet TTIP 

Et fellestrekk som kommer frem i alle studiene, er økt handel mellom avtalelandene. Dette 

i seg selv vil gi strukturendringer og påvirke vareflyten, som igjen kan påvirke Norge. I 

tillegg kommer USA ut med økt BNP i alle studiene. For norsk BNP eller eksport ser det ikke 

ut til å være betydelige tap som følge av en TTIP-avtale, men for noen områder kan det 

likevel gi merkbare virkninger. En fellesnevner er at virksomheter som er sterkt knyttet opp 

mot eksport på områder hvor det er stor konkurranse, er mest utsatt.  
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5 Står valget mellom jordbruk og fiskenæringen? 

5.1 Bør Norge inngå en egen handelsavtale om det blir en 
TTIP-avtale mellom EU og USA? 

Det er tydelig at TTIP-forhandlingene har ført til interesse i Norge. Som et land utenfor 

forhandlingene med liten eller ingen påvirkningskraft på den, har spørsmålet om muligheten 

for en egen handelsavtale blusset opp. Det har blitt utført flere studier på TTIP og 

konsekvenser for Norge, med rapportene skrevet av Nærings- og fiskeridepartementet (2014) 

og NUPI sammen NorStella som kanskje de to mest omfattende (Johansen mfl. 2014). Begge 

disse rapportene har også diskutert mulighetene og konsekvensene for Norge ved å inngå en 

egen avtale, eller på annen måte forbedre konkurransefordelene til norsk eksport som følge av 

TTIP. Dette har ført til at en eventuell norsk avtale har blitt et sentralt tema.  

Norsk Industri (2014) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening har blant annet 

uttalt at man må satse mer på norsk eksport og forhandle om en innlemmelse i TTIP eller en 

egen handelsavtale (Rosa 2014). I forbindelse med overrekkelsen av NUPI og NorStellas 

rapport uttalte næringsminister Monica Mæland: «Den[rapporten] styrker vår overbevisning 

om at Norge bør knytte seg til TTIP, frihandelsavtalen mellom EU og USA». I tillegg utalte 

Ketil Djønne, Vice President, European Affairs i DNV GL: «Tanken på å leve utenfor TTIP 

er på grensen til det uutholdelige. Vi tar for gitt at det blir en løsning», som det står skrevet på 

nettsiden til NHO (NHO 2014).  

En innlemmelse i TTIP eller forhandlinger om en egen handelsavtale vil bety at Norge må 

gi noe for å få noe tilbake. Hva kan Norge gi som er av interesse for EU og eller USA, mot at 

Norge får mulige bedre konkurransevilkår for blant annet fisk og industri? Rapportene skrevet 

av Nærings- og fiskeridepartementet (2014) og av NUPI sammen med NorStella har 

signalisert at en avtale er lite sannsynlig om ikke tollvernet reduseres kraftig for spesielt 

landbruksprodukter. Det er rett og slett ikke så mange andre steder Norge potensielt kan ha 

like mye å tilby i en slik avtale. Til Finansavisen sier seniorforsker Arne Melchior, som har 

vært med på å skrive rapporten til NUPI og NorStella: «Det som er helt sikkert, er at USA vil 

starte med å kreve full tollfrihet på landbruksområdet, og at det ikke vil bli noen avtale med 

USA uten en merkbar liberalisering» (Horntvedt 2014).  

Som rapporten fra NUPI og NorStella har beregnet, kan Norge tape mellom 300 og 400 

millioner kroner i eksport både i det europeiske og det amerikanske markedet. Det mulige 

tapet i det europeiske markedet er hovedsakelig fiskesektoren, mens på det amerikanske 

markedet utgjør fisk noe mindre enn halvparten av eksporttapet. Til sammen utgjør dette opp 

mot 800 millioner kroner, hvor det er sjømatsektoren som står for de totalt sett største tapene 

(Johansen mfl. 2014 s. 121). Til sammenligning eksporterte Norge for ca. 780 milliarder 

kroner i varer til EU og USA i 2013, hvor ca. 37,6 milliarder var fisk og den totale norske 
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fiskeeksporten til verden var drøye 60 milliarder kroner (SSB 2014b). Tapet i fiskeeksport 

utgjør dermed mindre enn 1 % av all fiskeeksport. Eksporttapet på 800 millioner er sett i 

forhold til en total norsk eksport på over 906 milliarder (365 milliarder fra Fastlands-Norge) i 

2013, noe som utgjør mindre enn 0,1 promille (0,22 promille fra Fastlands-Norge).  

Landbruk og næringsmiddelindustri vil være den store taperen ved inngåelse av en mulig 

norsk avtale med USA etter en mulig TTIP-modell. Denne sektoren sysselsetter mange 

mennesker, ca. 39 000 var sysselsatte i norsk matindustri (uten fiskeri) og 41 991 (47 900 

årsverk) i landbruket i 2013 (NILF 2014; SSB 2014a; SSB 2014c). Norsk matindustri hadde i 

2013 en produksjonsverdi på 177 milliarder kroner, av dette utgjorde fisk 23 % i 2012 (NILF 

2014). Denne produksjonen og sysselsettingen ligger spredt rundt i hele Norge, og lar seg 

vanskelig omstille på kort sikt.  

 Norsk landbruk er i dag beskyttet av et tollvern som skal bidra til å beskytte norsk 

matproduksjon. Utenom egne handelsavtaler har Norge en gjennomsnittlig (MFN) toll på 51 

% på landbruksprodukter, og 45 % av varelinjene er uten toll, fordi vi stort sett ikke 

produserer disse varene selv (WTO 2014b). En fjerning av tollvernet vil bety drastiske 

endringer i norsk landbruk, og det landbruket som blir igjen, vil trolig bli veldig sentralisert i 

forhold til dagens situasjon. Bare de mest produktive og kostnadseffektive områdene vil trolig 

klare konkurransen i volummarkedet i en slik situasjon. I tillegg er det lite som tilsier at norsk 

matvareindustri kommer til å drive foredling av utenlandske råvarer (Nærings- og 

fiskeridepartementet 2014). Hovedutfordringen er at 90 000 jobber i jordbruket og 

næringsmiddelindustrien settes på spill samt en verdikjede verdt 140 milliarder for en slik 

avtale, der de positive elementene ved avtalen knyttet til regulering likevel vil komme 

gjennom EØS-avtalen og der anslått markedstap i USA ligger på om lag 400 mill. kroner. 

 

Konklusjon 

De negative effektene av en mulig norsk handelsavtale gjennom TTIP kommer ved at USA 

trolig langt på vei vil kreve full frihandel med jordbruksvarer mot Norge. Dersom en kan 

skjerme noen sensitive produkter, i størrelsesorden +/– 5 % av antall toll-linjer totalt, vil 

likevel mye av det norske markedet bli eksponert for import fra USA. USA er svært 

konkurransedyktige på kjøtt og kornprodukter og frukt og grønt som tåler transport. 

Meierisektoren er nok mindre utsatt for import fra den andre siden av Atlanteren.  

 Men vi vet også at EU trolig vil kreve samme markedsadgang som USA etter en mulig 

avtale mellom USA og Norge. Det vil forsterke problemet for jordbruket idet EU gjennom 

EØS vil kreve parallellitet og samme adgang som USA til det norske markedet. EU kan levere 

alt norsk jordbruk og jordbruksbasert industri leverer i dag, både ferske og lagringssterke 

varer. Det gjør at store deler av norsk næringsmiddelindustri vil settes under press med 

avtalen og mulige følgeeffekter knyttet opp til EUs krav overfor Norge. Dersom 

næringsmiddelindustrien eksempelvis skulle tape f.eks. 20 % av volumet, vil det utgjøre om 

lag 30 mrd. kroner26. 

                                                 
26 30 milliarder er ca. 20 % av produksjonsverdien i næringsmiddelindustrien på ca. 140 milliarder.  
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 Lite tyder på at Norge har noe å hente på å gå inn og forhandle om en egen handelsavtale i 

dag. De største positive effektene av en mulig avtale vil komme gjennom regelendringer, som 

i store grad uansett vil komme til å gjelde i Norge gjennom våre avtaler med EU. 

Nedsidepotensialet for jordbruk og næringsmiddelindustri overstiger så langt de mulige 

negative effekter ved ikke å inngå en avtale.  
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6  Er det over og ut for fiskenæringen? 

Sjømateksporten har flere ganger møtt utfordringer. Diskusjoner har blant annet dukket 

opp i forbindelse med WTO-forhandlinger, handelsavtale med EU, Kina, Russland samt i 

andre sammenhenger. Samtidig kan det se ut til at denne næringen også er spesielt flink til å 

finne andre måter å få solgt sine produkter på når det går dårlig i andre markeder. Tall viser at 

fiskenæringen har økt sin eksportverdi de siste årene, se figur 6.1.  

Figur 6.1   Eksport av fisk 

 
Kilde: (Norges Bank 2014; Norsk sjømatråd 2014)  

 

Under WTO-forhandlingene i 2003 utalte fagsjef Kristin Alnes i Fiskeri- og 

havbruksnæringens landsforening (FHL) til VG: «En slik WTO-avtale er nok det norsk fiskeri 

trenger nå. Med den vanskelige koblingen vi har til EU, hvor vi stadig taper kampen om 

markedsadgang, er WTO ekstremt viktig» (VG 2003).  Det ble ingen store forandringer i 

WTO denne runden, men likevel viser statistikken at eksportverdien mer enn fordoblet seg de 

neste 10 årene og eksportvolumet har økt.  

En av utfordringene fiskerinæringen har møtt, har vært salget av fisk til Kina som følge av 

utdelingen av Nobels fredspris i 2009, hvor markedsandelene av norsk eksport av laks falt fra 

90 % til under 30 % (Laugen 2014). Selv om fiskenæringen møtte utfordringer, ble det ikke 

helt svart. Eksport av norsk laks til nabolandet Vietnam økte kraftig som en følge av dette, og 

overtok dermed som inngang av store deler av norsk laks til det kinesiske markedet (Laugen 

2014).    

En av de siste utfordringene som har dukket opp i fiskenæringen, er importstopp av laks til 

Russland. Tidlig i august måned 2014 innførte Russland importstopp av norsk laks som et 
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motsvar på den europeiske eksportstoppen til Russland, som var en reaksjon på det økende 

spenningsnivået i Ukraina. Adm. dir. i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening uttalte i 

denne sammenheng at «Dette skaper stor bekymring i flere sjømatsektorer» (Kvistad 2014). 

Det ble ingen spesielt stor nedgang de neste to månedene i eksportverdien av fisk. Faktisk har 

fiskerinæringen klart å ta i bruk og funnet nye markeder for eksport av laks og annen sjømat, 

og september måned viste en økning på hele 15 % sammenlignet med samme periode i fjor 

(Hansen 2014; Norges sjømatråd 2014).  

Fiskenæringens utfordringer blir ofte diskutert som følge av importstopp eller 

regelendringer i forskjellige markeder. Lite tyder på at det har hatt store konsekvenser for 

norsk eksport av sjømat, noe som har ført til at dette har vært et marked i vekst og økt 

verdiskapning. Blant annet har populariteten globalt for matretten sushi økt, noe som også har 

hatt innvirkning på dette. Ting kan helt sikkert forbedres i fiskesektoren, men lite tyder på at 

den er dårlig stilt.  

Toll på eksport av norsk fisk har helt klart betydning for lønnsomheten i fiskenæringen, 

men kanskje enda mer betydningsfullt er valutakursen. En styrking av den norske kronen 

fører til at norsk eksport blir relativt dyrere, dette gjelder selvfølgelig også eksport av norsk 

fisk. Adm. direktør i FHL Geir Ove Ystmark har utalt at det er en stor sammenheng mellom 

norsk fiskeeksport og kronekursen (NRK 2007). Sammenhengen mellom valutakursen og 

eksportverdien av fisk til EU og USA går frem av figur 6.2. Man kan se av disse at det kan 

være en sammenheng mellom eksportverdien og valutakursen. Faller den norske kronen i 

verdi, dvs. en euro eller dollar blir dyrere, stiger også eksportverdien, se figur 6.2 og 6.3.  

Figur 6.2  Eksport av fisk til EU og valutakurs 

Kilde: (Norges Bank 2014; Norsk sjømatråd 2014) 
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Figur 6.3 Eksport av fisk  

Kilde: (Norsk sjømatråd 2014)27

27 2014* inneholder ikke tall for desember og vil dermed være høyre, men det er allerede en økning fra 2013 i volum og verdi. 
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