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KAP. 6. SPESIELLE NÆRINGER

6. A. ENERGI

I EEC er forholdet helt forskjellig. Vannkraften
utgjør der bare 2 % av energibehovet, mens olje og
naturgass dekker ca. 62 %. Det resterende behov
dekkes i dag ved stenkull og brunkull til ca. 34 %
og atomenergi til 2 %.
Kullindustrien i Europa har hatt — og har stadig
— vanskelige tider. EECs industri har i økende grad
gått over til oljeenergi.
Da forekomstene av olje innen EEC er ubetydelige i forhold til forbruket, har dette medført at
EEC har måttet øke sin oljeimport voldsomt. I
1960 utgjorde energiimporten 27 % av behovet, i
1967 var den øket til 52 % og i 1969 utgjorde den
hele 61 %. Denne økende avhengighet av importert
olje utgjør et usikkerhetsmoment i EECs energiforsyning og dermed også i hele velstandsutviklingen.
Bl.a. i den hensikt å redusere denne usikkerhet tar
man derfor i EEC sikte på å etablere en felles
energipolitikk.
Oljen har forøvrig betydning ikke bare som
energikilde, men også som råvare i visse foredlingsindustrier.
Dette at Norge for det første vil kunne dekke
sitt energibehov selv og dessuten vil ha en betydelig eksport særlig av olje, mens EEC-området er
underskuddsområde når det gjelder energi og
derfor er avhengig av import, har flere konsekvenser som vi skal gå nærmere inn på nedenfor. Her
skal de raskt summeres opp slik: Dersom Norge
forblir en økonomisk enhet med nasjonal husholdering med våre ressurser, gir vår gunstige energisituasjon en mulighet til å styre produksjonslivet i
retninger vi måtte ønske. Denne muligheten blir
sterkt beskåret dersom vi blir medlemmer av EEC.
Den annen konsekvens er at det vil være en
interessekonflikt mellom Norge (som energieksportør) og EEC (som energiimportør) når det gjelder
priser og forsyningsvilkår ellers. Som medlem av
EEC vil Norge for det første måtte innordne seg
under de allerede inngåtte felles regler som er
utviklet med det nåværende EEC-områdets interesser for øye, og for det annet vil Norge ved
utviklingen av nye regler være i en konstant
mindretallsposisjon og må regne med å måtte gi
etter for de sterkeste interesser innen EEC på
energiområdet. Nærmere dokumentasjon i tabellvedlegget.
J1.4.

1. Energiens betydning.

ft

Energi er en viktig produksjonsfaktor i ethvert
industriland. Sett fra et nasjonaløkonomisk perspektiv vil energisituasjonen være av fundamental
betydning for landets økonomi. Energipolitikken
kan føres med sikte på å styre landets økonomiske
og dermed sosiale utvikling. Den kan også ha
innvirkning på industriens og andre næringsgreners
konkurransesituasjon overfor utlandet og dermed
på landets handelsbalanse og dets sysselsettingsevne.
Valget mellom medlemskap i EEC eller ikke
betyr særlig et valg mellom å underlegge oss den
styring som stormarkedet innebærer, slik dette blir
regulert av EECs organer, og nasjonal husholdening
med vae ressurser for å nå de økonomiske og
sosiale mål vi setter oss. Dette kommer særlig
sterkt fram når det gjelder energipolitikken, særlig
fordi Norge står i en situasjon som skiller seg sterkt
fra den som eksisterer innen EEC.
De følgende tall viser hvor stor del de direkte og
indirekte energikostnader utgjør av produksjonskostnadene. På det europeiske kontinent utgjør de
i gjennomsnitt: 26 % i jern — og stålindustrien,
16 % i den kjemiske industrien, 15 % i metallindustrien (ikke-jern), 14 % i transportindustrien,
12 % i bygningsmaterialindustrien og glassindustrien, 7 % i mekanisk, elektroteknisk, bygnings og tekstilindustriene, 5 % i jordbruks- og næringsmiddelindustrien. (Opplysningene finnes i EECs
handelspolitik. Bilag C. I serien EEC-information.
Handelsdepartementet, Stockholm 1971).
I Norge har vi hatt en naturgitt fordel i vår
vannkraft. Ingen andre steder i verden har industriens oppbygging i den grad vært basert på
vannkraft som her. Omfanget av vår kraftkrevende
industri viser hvilket nært samband det er mellom
tilgang og form på energi og et lands industristruktur. I dag utgjør vannkraften nærmere 60 % av vårt
totale energiforbruk. Med unntak for en beskjeden
andel fast brensel, må resten av vårt energiforbruk
dekkes med flytende brensel produsert fra råolje.
Dette forbruk dekkes i dag ved import.
I og med funn av olje og gass i den norske
sektor av Nordsjøen er dette forhold i ferd med å
endres. Allerede de rapporterte forekomster er mer
enn store nok til å dekke vårt eget forbruk av olje.
Norge vil i tiden som kommer selv produsere all
den energi vi behøver. I tillegg vil landet også stå
som netto eksportør av energi.

2. Energiproduksjon og industristruktur i
Norge og EEC.
EEC-området og Norge har omtrent samme
energiforbruk pr. innbygger. En ser da bort fra den
norske handelsflåte, idet denne anskaffer sitt
drivstoff og forbruker det utenfor landets grenser.
Energidekningen har imidlertid en struktur i de
seks EEC-land pluss UK, Irland og Danmark som
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er vesentlig forskjellig fra den en har i Norge.
EEC-landene har en høyere andel av sin energiforsyning dekket ved import, og deres egendekning
ligger vesentlig på fast brennstoff. Da moderne
industri for en vesentlig del avhenger av at energi
leveres i form av elektrisitet, medgår en stor del av
EEC-landenes egenproduksjon av fast brensel og
deres importerte olje til produksjon av elektrisitet i
varmekraftverk.
Den energipolitiske situasjon i EEC må delvis
ses på bakgrunn av den alvorlige krise som oppsto i
den europeiske kullindustri ved slutten av
1950-årene. Denne krise ble søkt løst ved restriktive tiltak og ved støtteordninger for kullgruvene.
Støttetiltakene til kullindustrien er ennå betydelige, men etterhvert har kullindustrien kommet
noe i bakgrunnen når det gjelder EECs energiforsyning i sin alminnelighet. Kullindustriens problemer skyldes ikke bare konkurransen fra olje, men
også konkurrerende kullimport.
I Norge derimot blir den importerte olje og
faste brensel så og si 100 % anvendt til oppvarming
eller direkte som drivstoff i varmekraftmaskiner, —
som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri, eller
som kjemisk råstoff. En betydelig del av vår
elektrisitetsproduksjon går til boligoppvarming.
Det vil si, i Norge bruker man elektrisitet til å
produsere varme, i EEC-området anvender man
varme for å produsere elektrisitet.
Elektrisitetsforbruket i Norge dekkes for
99,7 % vedkommende ved vannkraft. Vi har nå
utbygget kraftverk til vel 60 milliarder KWh pr. år,
og har i teoretisk uutbyggete reserver ca. 90
milliarder KWh/år.
Imidlertid vil en neppe utbygge noe særlig
vannkraft som i utbygningsomkostninger kommer
vesentlig over 30 eller 35 øre pr. KWh/år, svarende
til 3 — 3,5 øre pr. KWh med kalkylerente på 10 %,
omsetningsavgift medregnet, prisnivå 1967. Dette
vil svare til et totalt kraftpotensial på 105 til 115
milliarder KWh, hvilket skulle tilsi at vi nå har
utbygget ca. 60 % av vår potensielle vannkraft.
Som følge av virkningsgraden i varmekraftanlegg kontra vannkraftanlegg er det vanlig at en ved
sammenlikning av EEC-områdene og Norge bruker
forskjellig omregningsfaktor når man skal omregne
hydroelektrisk kraft til olje-ekvivalenter. I EECområdet regnes 1 kWh — 0,25 kg. oljeekvivalent, i
Norge 1 KWh — 0,15 kg. oljeekvivalent. Dette er et
uttrykk for at vår energidekning er mer "høyverdig" enn i EEC-området. Denne forskjell gjør
videre ethvert forbruk av elektrisitet i industrier
som er avhengig av elektrisk kraft til annet enn å
utføre mekanisk arbeid, gunstigere i Norge enn i
EEC-området.
Dette har gitt seg uttrykk i industristrukturen.
Mens EEC-området har hovedvekten av sin industri
på bearbeidning, der antall medgåtte KWh er en

forholdsvis lav andel av merverdien, har en i Norge
en betydelig kraftkrevende industri, der antall
medgåtte KWh utgjør en høy andel av den merverdi som skapes. Av naturgitte årsaker og av
tradisjon er derfor Norges industri mer kjennetegnet av elektrokjemiske produkter sammen med
produksjon av halvfabrikata enn av bearbeidningsindustri. I liten utstrekning har man i Norge de
vertikalt integrerte konsern med produksjon fra
råvare til ferdig produkt.
Store industriforetak eller konsentrerte industriområder produserer ofte den nødvendige
kraft selv på basis av kull eller olje. Dette skyldes
at overføring av store mengder elektrisk energi
over lange avstander er komplisert og i alminnelighet mer kostbar enn transport av olje, gass eller
kull.
På tross av at elektrisiteten er en uøkonomisk
energiform når det gjelder store og lange overføringer, er den uovertruffen når det gjelder
fordeling og anvendelse i relativt mindre kvanta.
Ved små industriforetak og spredte anlegg byr
elektrisiteten på vensetlige fordeler som energiform sammenliknet med varmekraftmaskinene.
Dette gjelder derfor spesielt som energi ved bearbeidningsindustri som har et forholdsvis lite kraftforbruk pr. arbeidsplass. Energiutnyttelse kan
derfor anvendes som et viktig verktøy i distriktsutbyggingspolitikken.
Norges totale energiforbruk innenlands dekkes
for ca. 55 % vedkommende av vannkraft, for ca.
40 % vedkommende av flytende brensel, og for ca.
6 % vedkommende av fast brensel. I alt svarte vårt
energiforbruk i 1966 til 13 millioner tonn oljeekvivalent. (Den norske utenriksflåtes forbruk av
energi er nesten like stort som hele det innenlandske energiforbruk. Handelsflåten vil imidlertid
også i fremtiden i det vesentlige bunkre i utenlandske havner.)
Vårt totale energiforbruk (vannkraft, olje, kull)
fordeler seg på:
Kraftkrevende industri
27 %
Annen industri
29 %
Samferdsel
7%
Husholdning og jordbruk
25 %
Annet
12%
Inntil nå har vå rt land, på tross av sin store
tilgang på vannkraft, hatt en betydelig importavhengig energiforsyning, hovedsakelig ved flytende
brensel, ca. 6 millioner tonn, fast brensel 0,7 Mt
oljeekvivalent, der Svalbardkullene svarte for mindre enn halvparten. Dette bilde er i ferd med å
endre seg totalt ved utbyggingen av olje- og
gassforekomstene i Nordsjøområdet. Foreløpig er
informasjonene om fremtidig produksjonsomfang
temmelig ryktepreget, det kan imidlertid ikke
herske tvil om at dersom det overhodet kommer
drift på olje eller gass, vil de kvanta som må
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produseres for lønnsom utnyttelse langt overskride
Norges innenlandske forbruk, slik at man må regne
med en betydelig energieksport i tillegg til den
energieksport som ligger implisitt i den kraftslukende industri.
Følgende forekomster i den norske sektor syd
for den 62. breddegrad kommer i betraktning:
Ekkofisk med West-Ekkofisk, Tor og Elfisk.
Disse forekomster vil kunne levere olje og gass,
antatt årlig produksjon 15-20 millioner tonn olje
—..1
og 5-15 milliarder m3 gass.
Frigg vil hovedsakelig levere gass, men kanskje
også olje. Dersom det kommer i drift blir antagelig
gassproduksjonen betydelig, idet dette er forutsetningen for at man overhodet vil drive en forekomst
under så vanskelige konkurranseforhold, antatt
fremtidig årlig produksjon 30 milliarder m3?
Esso, Cod og Murphy er ennå usikre. Områder
nord for 62. breddegrad ukjent, men har potensielle muligheter for betydelig produksjon.
Det synes åpenbart at Nordsjø-forekomstene,
dersom de overhodet kommer i drift, vesentlig vil
bli basert på eksport. Derfor vil prisen på naturgass
levert på den norske kyst måtte være lavere enn
prisen på naturgass ilandført i Storbritannia eller
Holland. Det er ikke urimelig å regne med en pris
på kr. 8,- pr. Goal svarende til ca. 2/3 av den
kaloripris en må regne med for tungolje i stasjonære anlegg. (Brenselspris i optimalt varmekraftverk under 2 øre pr. KWh.).
Det har vært pekt på at naturgassen bør kunne
danne råstoff i petrokjemisk industri. Det er
imidlertid helt usannsynlig at noen petrokjemisk
industri i Norge vil kunne bygges opp til å
konsumere mer enn en liten brøkdel av de gassmengder som her kommer på tale. Enten må
gassen eksporteres i kondensert tilstand, LNG,
eller den må helt eller delvis benyttes som brensel i
industrien i gassfyrte kraftverk.
For anvendelse av gass i vannkraftverk er det tre
muligheter: Enten et utbygget kondenskraftverk,
anslått omkostninger etter Bordel-rapporten til kr.
792,- prisnivå 1970, et forenklet kondensverk kr.
634,-, eller gassturbinanlegg kr. 368,-, alt pr.
installert KW netto. De faste årlige utgifter pr.
installert KW vil være henholdsvis kr. 101,-, 85,- og
42,-, mens brenselprisen pr. kWh vil være ca. 25 %
høyere i et forenklet kondensverk sammenlignet
med et utbygget verk, og ca. det dobbelte i et
gassturbinanlegg. Det vil derfor avhenge av om
man vil utbygge varmekraftverk som grunnlasteller topplastkraftverk, hvorvidt det vil lønne seg å
bygge et fullt utby :et anlegg med høy virkningsgrad, eller lavere virkningsgrad, eventuelt gassturbin.
I uttalelsen om energiforsyningen og i tidligere
Stortingsmeldinger forutsettes at vi i fremtiden får
et blandet energisystem basert på vannkraft og

atomkraft. Dette bilde kan komme til å forandre
seg når man får mer klarhet i mengder og priser på
den gass som kan leveres på den norske vestkyst.
For mest mulig rasjonelt å kunne utnytte norsk
vannkraft når vårt samfunn kommer til å trenge
mer energi enn det som kan leveres fra de billigst
og lettest utbyggbare vannfall, kreves samarbeide
med andre energikilder både til oppvarming og
som kraft. Man har i det vesentlige følgende
alternativer:
Vannkraft som basis + varmekraft i underskuddsperioder.
Samkjøring med naboland som nytter varmekraft, slik at Norge leverer vannkraft når vi har
overskudd og mottar betaling i form av varmekraft når det trengs.
3. Atomenergi med jevn levering + vannkraft som
står for variasjonene i forbruk.
På grunn av at elektrisitetsforbruket i Norge
varierer sterkt mellom natt og dag, og mellom
sommer og vinter, vil også i fremtiden døgnreguleringen sannsynligvis skje på basis av vannkraft,
mens sommer/vinter-reguleringen vesentlig må
ligge på vannkraft dersom denne kombineres med
atomkraft. Derimot kan sesongvariasjoner delvis
ligge på varmekraft dersom vannkraft kombineres
med gassfyrte anlegg.
Vannkraft byr på en uovertruffen reguleringsmulighet mellom kortvarig høye og lave belastninger, slik disse gir seg til kjenne i variasjonen av
forbruk mellom natt og dag. Dette forutsetter at
vassdraget tillater en å ha reguleringsmagasin. For
årstidsvariasjonen mellom sommer og vinter avhenger verdien av vannkraften meget sterkt av hvorvidt man har tilstrekkelig magasinkapasitet til å
"foredle" sommervann til vintervann. I alminnelighet vil det i et vannkraftdominert forsyningsområde forekomme overproduksjon av elektrisitet om
sommeren (som kan anvendes som såkalt spillkraft), eller man vil tape vann over damkronen i
kraftverk lenger ned i vassdraget.
I motsetning til vannkraft, hvor man direkte
overfører mekanisk arbeid til elektrisitet med høy
virkningsgrad, er varmekraftanlegg drevet med
nukleært eller fossilt brensel en omvei, der først
kalorier overføres til mekanisk arbeid, og deretter
mekanisk arbeid til elektrisitet. Virkningsgraden i
slike anlegg er begrenset. Atomenergi er nesten
utelukkende nyttet til elektrisk produksjon i kjernefysiske kraftstasjoner, mens olje, gass og fast
brensel for en meget stor del enten brukes direkte
til oppvarming, eller til å drive varmekraftmaskiner.
Elektrisitetsverk drevet på olje, gass og fast
brensel har vesentlig lavere kostnader i anlegg enn
atomenergi- elektrisitetsverkene, mens disse til
gjengjeld har lavere omkostninger for brensel.
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Dette tilsier at atomkraftverkene har sin største
verdi som basiskraftanlegg med lange utnyttelsestider, mens kull- og oljefyrte anlegg kan baseres på
variert årstidsforbruk. Imidlertid vil heller ikke
atomkraftverk kunne drives i 8700 timer pr. år på
grunn av reparasjoner, erstatning av brensel og feil.
Atomkraftverk har sin beste lønnsomhet når de er
meget store, størrelsesorden 500 MW eller større.
Heller ikke disse har hittil vist seg fullt konkurransedyktige med kraftverk drevet på fossilt brensel.
Blant de fordeler som har vært framholdt i
forbindelse med et eventuelt norsk medlemskap i
EEC, har det også vært pekt på at dette automatisk også medfører medlemskap i EURATOM.
Det bør her pekes på at mens utgiftene til
atomenergiutviklingen i de senere år har stagnert
og vært praktisk talt konstant innen EEC, har
Euratoms forskningsandel av de samlede utgifter
sunket fra 14,8 % i 1967 til 6,8 % i 1969.
En må regne med at hovedtyngden av energidekningen i ennå en tid blir med vannkraft. Dette
fremgår forsåvidt av de ovenfor anførte priser. For
de enkelte utbygningsprosjekter som ennå ikke er
vedtatt, gjenstår det imidlertid å avgjøre hvorledes
utbygningen skal finne sted. En ser mulighet for å
dempe naturinngrepene betydelig dersom disse
anlegg samkjøres med gassfyrt varmekraft.
Som tidligere nevnt er et av problemene ved
vannkraftanlegg å kunne utnytte avrenningen i
vassdragene i overensstemmelse med forbruket.
Med begrenset magasinkapasitet tilsier dette at den
største lønnsomhet ved fullt utbygget vannkraft vil
være kombinasjon med annen energiform, enten
atomenergi eller klassisk brennstoff, som kan
settes inn i de perioder en har underskudd på vann.
For Norge synes derfor varmekraftanlegg bygget
på klassisk brennstoff å ha fordeler fremfor atomenergianlegg, der de faste kostnader er størst. På
grunn av at de fleste effektive varmekraftstasjoner
anvender tungolje som brensel, og denne som regel
er sterkt svovelholdig, står man ved vår topografi
overfor betydelig naturforurensningsfare ved å
bygge varmekraftanlegg på olje i motsetning til
atomenergianlegg. Det skulle være det viktigste
argument som talte til fordel for atomenergi i vårt
land, før man kom i den nye situasjon som har
dukket opp etterat de store gassfelt Frigg og
eventuelt gassen fra Ekofisk har meldt seg.
I Nordel-samarbeidet har en gode muligheter
for mest mulig rasjonell utnyttelse av såvel den
norske vannkraft som varmekraften fra Danmark,
Finnland og Sverige.
Det er nå konkrete planer om utveksling av ca.
500 MW med Sverige og senere omtrent det samme
med Danmark. Da også disse land har mindre
forbruk om natten enn om dagen, kan de levere
oss nattkraft og på den måten holde sine varmekraftverk med noenlunde jevn belastning mens vi i

enkelte verk kan sette nattproduksjonen sterkt ned
for så å øke den tilsvarende om dagen.
Da elektrisitet er en "vare" som ikke tåler
meget lang transport, byr de nordiske nabolands
varmekraftproduksjon på naturlige betingelser for
samarbeid mens de fjernere liggende EEC-land ikke
byr på noen fordeler i så måte.
Som motstykke i den fjernere framtid synes
derimot samkjøringen med norsk produsert atomkraft å peke henimot forsterkede reguleringer av
vassdragene både over døgnet og året i alle
varmekraftanlegg som kan ombygges eller skal
utbygges. Ved en kombinasjon med varmekraftverk der de faste årskostnader varierer mellom kr.
101 pr. KW og kr. 42 pr. KW mot beregnet kr.
175,- for atomkraft, framgår det at det er mulig
ved teknisk/økonomisk/rasjonell utbygging at det
vil vise seg riktig å utbygge vannkraftverk med
store installasjoner og små reguleringer, noe som
vil bevirke et minimum av naturinngrep, men gi en
elektrisitetsproduksjon som ikke er avstemt etter
forbruket. Differansen må i så tilfelle leveres av
varmekraftverk som settes inn på de årstider da
man har underskudd på vann. Døgnreguleringen
forutsettes fremdeles vesentlig å tas fra reguleringsmagasin. En slik utnyttelse av vår resterende
vannkraft vil redusere miljøskadene langs vassdraget til et minimum, i motsetning til reguleringer
hvor hovedproduksjonen av elektrisitet pågår om
vinteren, med dermed følgende sterkt nedtappende
magasiner utover hele sommeren, og små vannføringer i elv nedenfor kraftverk.

3. Energipolitiske mål og midler i EEC —
og i Norge.
3.1. Energipolitikk

i EEC

Det er tre utgangspunkter som ligger til grunn
for EECs energipolitikk. Det ene er at EEC er
grunnlagt på markedsøkonomiske prinsipper. Det
betyr at tilbud og etterspørsel skal være de
viktigste regulerende faktorer, at energibrukernes
interesser skal være den avgjørende rettesnor, og at
produsenter skal stilles likt i konkurransen innen
markedet. Hovedmålsettingen for EEC er å bryte
ned hindringer for fri konkurranse innen markedet. Det annet og mer spesielle er at EEC er
underskuddsområde når det gjelder energi. Dette
betyr at EEC ønsker å sikre seg billigst mulig og
sikrest mulig tilførsel fra utenverdenen. Det tredje
utgangspunktet er behovet for å dempe kullindustriens problemer med støtteordninger. Disse utgangspunktene kommer tydelig fram i de vedtak
og synspunkter som hittil er kommet fra EEC-organene om energipolitikken. Viktigst blant disse er
Rådets Protokoll av 21. april 1964 og Kommisjo-
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nens Memorandum av 18. desember 1968. I
protokollen er disse målsettingene oppstilt:
Billig forsyning
Sikker tilførsel
Gradvis utvikling av substitutt-produkter.
Stabil forsyning, både med hensyn til priser og
mengder.
Valgfrihet for brukeren
Rettferdig konkurranse innenfor markedet mellom
de ulike energiformer.
Felles økonomisk politikk.
I Kommisjonens memorandum er disse målsettingene gjentatt, og det er streket under at EECs
viktigste interesser ligger i sikker tilførsel til stabile
priser som er så lave som mulig. Kommisjonen
understreker videre at ledesnoren for energipolitikken må være konkurranseprinsippet. Deretter trekker Kommisjonen opp et handlingsprogram som
dels gjelder etableringen av det felles marked og
dels trekker opp politikken for å oppnå billig og
sikker forsyning.
Med hensyn til etableringen av det felles marked er
det — i samsvar med EECs generelle målsettinger —
trukket opp forslag til tiltak for å sikre fritt
varebytte, etableringsfrihet, og ikke-diskriminerende konkurransevilkår samt forslag om harmonisering av den indirekte beskatning innen energisektoren. Konkretiseringen av disse forslagene ved
framtidige tiltak vil innebære at det enkelte land i
vesentlig grad mister muligheten til å styre utviklingen gjennom sin energipolitikk.
Blant viktige tiltak kan nevnes forslaget om tiltak
som skal garantere alle forbrukere lik tilgang til
primærenergi produsert innen EEC. Det vil blant
annet si at intet land kan reservere for seg selv (sitt
eget lands forbrukere) energi som produseres der,
dersom det totalt blir for lite innen Fellesmarkedet. Videre foreslåes det harmonisering av nasjonal
prispolitikk, også et tiltak som sterkt vil innskrenke muligheten til nasjonal styring av utviklingen via energiforsyningen. Harmoniseringen av
indirekte skatter har også denne virkning.
Med hensyn til forsyningspolitikken trekker
Kommisjonen opp forslag som skal gi EEC-organene midler til å regulere tilførslene. Videre skal de
ha en viss rolle med hensyn til styring av investeringer innen energisektoren. De skal videre kunne
overvåke utviklingen av industristrukturen, derunder utvikling eller opprettholdelse av produksjonskapasitet. Blant oppgavene er å motvirke fordeler
som noen bedrift måtte ha ved å ha datterselskaper
i ikke-medlemsland.
Mens protokollen av 1964 i sin helhet er
vedtatt, er Kommisjonens memorandum foreløpig
godtatt av Rådet bare for så vidt angår hovedprinsippene. De hensyn og interesser som ligger bak
disse retningslinjene, vil ikke bli svekket ved den

utvidelse av EEC som nå foregår. Blant søkerlandene er Storbritannia det sterkeste, og overskygger
langt de tre små land. De markedsøkonomiske
krefter vil heller styrkes enn svekkes ved utvidelsen
Med britisk deltakelse kommer dessuten sterke
etablerte oljeselskaper inn i EEC, og de vil intensivere den preferanse både for lav pris på råoljen og
beskyttelse av etablerte investeringer i raffineringssektoren som kommer til uttrykk i energiforslaget.
(se nærmere om dette nedenfor).
Det neste spørsmålet er hvilken kompetanse
EEC-organene vil ha til å gjennomtvinge en energipolitikk som kan føre til motstand fra et eller flere
lands regjeringer. Her er det for det første viktig at
med inngåelse i EEC godtar man den felles
markedsordning og de reguleringsmekanismer som
følger naturlig av den, med unntak av de områder
hvor særordninger er vedtatt. Så langt det er tale
om å fullføre elimineringen av skrankene i stormarkedet kan ikke et land hindre dette uten å sette seg
mot grunntanken i EEC-systemet. Det er heller
ikke sannsynlig at de store politiske og økonomiske grupperinger som ser sine interesser tjent
med deltakelse i EEC, vil motarbeide helt sentrale
deler av EECs politikk, på et så fundamentalt
område som energipolitikken.
Sannsynligvis vil kompetansen for EECs organer
bli utvidet etterhvert som den økonomiske sammensmelting går videre. Det er derfor av forholdsvis liten interesse å diskutere hvorvidt EEC-organene har full kompetanse allerede nå til å få
gjennomført de tiltak som Kommisjonen foreslår.
Men i store hovedtrekk har den allerede slik
kompetanse, slik at dette neppe vil være noe
problem.
Det bør pekes på at Kommisjonen dels foreslår en
frivillig akseptering fra medlemslandenes side av
gradvis mer komkretisert felles energipolitikk, dels
foreslår at EEC-organene skal formulere konkrete
anbefalinger, og dels at etterlevelsen av disse skal
overvåkes. Dersom etterlevelsen er tilfredsstillende,
foreslår Kommisjonen at man senere skal komme
tilbake med tiltak av mer bindende krakter.
3.2. Norges industri- og energipolitiske målsetting.

I debatten om norsk industripolitikk har man
stort sett fått bred oppslutning om følgende
målsettinger:
harmonisk utvikling mellom landsdeler
sikkert økonomisk grunnlag for befolkningen
rimelig økonomisk nivå for alle
lik fordeling av ressurser mellom de enkelte
folkegrupper
e) folkevalgt kontroll med den økonomiske utviklingen

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

71
Vi vet at vi av historiske grunner har fått en
skjev fordeling av befolkning og ressurser, og en
harmonisk industriutbygging kan bare skje ved
aktiv inngripen fra myndighetene. Det kan skje ved
direkte offentlige investeringer i statsbedrifter, ved
offentlig støtte til industriprosjekter som er ønskelige, samt ved indirekte inngrep gjennom energisamferdsels- og skattepolitiske tiltak.
Til nå har kanskje energipolitiske tiltak vært det
mest sentrale virkemiddel som myndighetene har
benyttet i industripolitikken. I Stortingsmeldingen
om energiforsyningen 1969/70 nr. 97, kapittel 6,
side 20 f. kommer det offisielle syn på energiproduksjonens forhold til industriutbyggingen klart til
uttrykk. Både i Regjeringens melding og i de
enkelte organisasjoners og institusjoners særuttalelser gis det uttrykk for at energipolitikken må ta
sikte på det som til enhver tid er hele samfunnets
interesser og behov. Hovedstyret i Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen sier f.eks. i en uttalelse
gjengitt i meldingen:
"Hovedstyret vil betegne det som hovedmålsettingen for virksomheten i landets energiforsyning at den så godt som det lar seg gjøre skal
tjene de alminnelige, grunnleggende målsettinger i den økonomiske og sosiale politikk, slik
som ønsket om økonomisk vekst, full sysselsetting, hensiktsmessig inntektsfordeling, sosial og
økonomisk trygghet osv. I den utstrekning disse
forskjellige målsettitinger ikke fullt ut kan
forlikes, må det i energisektoren som i andre
sektorer foretas en avveining, og da på et
verdigrunnlag som tilsvarer det som nyttes i
politikken forøvrig. Eksempelvis kan nevnes
avveining mellom vekst og sysselsetting, mellom
vekst og sosial likhet m.v."
Kommunaldepartementet sier i sin uttalelse
gjengitt samme sted:
Fl

"For utviklingen i hele landet er det viktig at
det foretas en 'regionalisering" av energipolitikken som tar hensyn til dens betydning for
næringsutviklingen i de enkelte fylker og landsdeler. Det er derfor av betydning at de bestrebelser som gjøres for å oppnå optimal ressursanvendelse innenfor energisektoren, ses i sammenheng, med tiltak som settes i verk for å stimulere
en bedre utnyttelse av alle ressurser i de ulike
områder, bl.a. med sikte på en balansert regional utvikling."
Det vil være i nøye samsvar med slike offisielle
synspunkter å arbeide for å beholde muligheten
for å styre industri- og distriktsutbyggingen ved
fortsatt å gjøre det mulig å føre en politikk som
går ut på:
lavprispolitikk på elektrisk energi
selvstendig avgiftspolitikk på ulike energiformer
prisdiskriminering mellom enkelte brukere
offentlig kontroll med energiproduksjon og
-forsyning.

3.3. Energipolitikk 'som styringsmiddel for
industriutbyggingen.
Den rikelige tilgangen på energi, spesielt når det
gjelder elektrisk kraft har i Norge gjort energipolitikken sentral i industriens utvikling. Dette gir seg
utslag på en rekke områder:
prisen på energi. Stortinget og Regjeringen
har i Norge bevisst ført en klar lavprispolitikk på
elektrisk kraft. Dette har ført til at utenlandsk
kapital har blitt trukket til landet for å utnytte
den store prisfordelen i kraftkrevende industri.
Elektrisk kraft med basis i vannkraften har vært
vesentlig billigere enn andre energiformer. Norge
har derfor i dag en helt annen industristruktur enn
andre land i Europa. De store bedriftene i Norge er
stort sett innenfor kraftkrevende industri. Industri
bygget på kull og olje eksisterer bare i liten
utstrekning. I de senere årene har imidlertid
prisforskjellen blitt redusert, og man kan se en
tendens i retning over fra vannkraft til andre
energiformer i industrien.
avgift på energi. Ved en bevisst bruk av
avgifter har myndighetene regulert prisen på ulike
energiformer. Mest ekstremt ser vi dette i bensinavgiften. Avgiftene på elektrisitet og olje er i dag en
vesentlig del av skattleggingen av bedriftene.
Denne må anses å være en viktig del av de
virkemidler myndighetene har overfor industrien.
prisdifferensiering på elektrisitet. Det har
vært gjort utstrakt bruk av prisdifferensiering i den
offentlige energipolitikken. Store brukere (kraftkrevende bedrifter) forhandler enkeltvis med
myndighetene om prisen. En del større bedrifter
har dessuten fordelen av at de får anledning til å
produsere sin egen kraft og dermed kjøpe den til
kostpris (f.eks. Årdal og Sunndal Verk). Bruken av
slik prisdifferensiering har muligens bidratt til å
skape de storbedrifter som finnes langs kysten,
langt fra de befolkningssentra som tidligere eksisterte.
offentlig kontroll med energiproduksjon.
Offentlig styring av energiforsyningen gir myndighetene en sterk forhandlingsposisjon overfor næringslivet. Ved at myndighetene kan avgjøre hvilke
store brukere som skal få kjøpe ny kraft, kommer
myndighetene i en sterk posisjon overfor investorer med ledig kapital. Hva slags industri og
hvor den skal bygges blir dermed et forhandlingsspørsmål med stor offentlig innflytelse.
3.4. Sammenligning av Norges og EECs energipolitikk.

Som omtalt foran er siktemålene med de
retningslinjer som EEC-organene har trukket opp,
å skape så like forhold som mulig for de store
brukerne av energi. Det betyr en felles pris på
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energi over hele Fellesmarkedet, ingen prisdifferensiering og en harmonisering av skatte- og avgiftspolitikken.
I Kommisjonens forslag heter det bl.a.:
"Kommisjonen foreslår tiltak for å sikre at alle
brukere har tilgang, uten diskriminering når det
gjelder leveringsbetingelser, til primærenergien som
produseres innen Fellesskapet og til de eksterne
forsyningskilder som er kontrollert eller utviklet
med deltakelse av Fellesskapet."
Dette betyr at Norge ikke lenger vil kunne sikre
sin industri de konkurransefordeler som ligger i en
særlig lav pris på vannkraft. Riktignok vil statskraftverkene og andre offentlige kraftverk få større
inntekter, og man kunne i teorien tenke seg at
disse kunne brukes til distriktspolitiske tiltak. Men
kompensasjon for de høyere kraftprisene ved
subsidiering over statsbudsjettet støter mot andre
regler i EEC-regelverket.
Vi må derfor regne med at et viktig middel i
Norges industripolitikk blir sterkt svekket om en
felles energipolitikk blir gjennomført.
Kommisjonens forslag om harmonisering av
skatter og avgifter på energi, og prinsippet om å
unngå avgifter som tar sikte på å beskytte bestemte former for energiproduksjon, vil komme i
strid med en norsk politikk som tar sikte på å gi
fordeler til elektrisk energi.
Når det gjelder offentlig kontroll med energiforsyningen, tar Kommisjonens forslag først og fremst
sikte på å unngå brudd eller svingninger i leveransene av energi, særlig i form av petroleumsprodukter, som må importeres. Dette vil redusere norske
myndigheters muligheter til selv å styre produksjonen av olje og gass i Nordsjøen. Selve kraftutbyggingen vil sannsynligvis fortsatt kunne styres av
norske offentlige organer, men benyttelsen av
energien vil bli sterkt regulert av EECs felles
energipolitikk.
4. Olje og naturgass.
I arbeidet med utformingen av den framtidige,
felles energipolitikk innen EEC har Ministerrådet
vedtatt følgende hovedmål når det gjelder olje og
naturgass.
— En sikker forsyning til stabile og
lavest mulige priser.
Denne målsetting er forståelig da EEC som
tidligere vist er fullstendig avhengig av importert
olje i sin energiforsyning. Norge vil, allerede med
det vi i dag vet, i nær framtid bli en nettoeksportør
av energi i from av ulike produkter på kull-vannstoff-basis (dvs. produkter fra jordolje og/eller
naturgass). Mulighetene for nye norske funn synes
gode. Det foreligger her en klar interessekonflikt
mellom Norge og EEC. Som nettoeksportør av

kull-vannstoffprodukter vil Norge være interessert
i en høy pris, da landets samlede inntekter fra oljeog gassforekomster dermed vil øke.
Også andre forhold tilsier at Norge burde være
interessert i en høy pris på råolje og oljeprodukter.
Den tradisjonelle fordel Norge har hatt i sin billige
vannkraft er i den senere tid blitt redusert ved at
oljeprisene siden 1957 har vist en fallende tendens,
mens vår vannkraftenergi har blitt dyrere. Dette
forhold er nå i ferd med å endre seg p.g.a. den
prispolitikk som de oljeeksporterende land fører.
Ved å delta i arbeidet for en høyere pris på oljen,
vil Norge dermed bidra til å beskytte sin egen
vannkraftbaserte industri.
En økning i oljeprisene vil kunne resultere i et
noe redusert oljeforbruk. Er dette i samsvar med
en ønsket utvikling? I Vest-Europa økte oljeforbruket med gjennomsnittlig 13 % pr. år i perioden
1960-68. I den kommende 10-årsperiode vil
verden bruke mer olje enn hittil i menneskets
historie. Selv om verdens oljereserver er betydelige,
vil de være sterkt begrensede med det forbruk og
den økning i forbruk som i dag kan observeres.
Uten tvil ligger det også atskillig sløseri i dagens
oljeforbruk. Det er nok å minne om den form og
utbredelse som privatbilismen har fått i vår del av
verden, med påfølgende sosiale kostnader i form av
ulykker, forurensninger, etc. Den prispolitikk man
fører for olje vil dermed indirekte kunne få visse
miljøvirkninger. Det synes rimelig å anta at Norge
vil være tjent med at forbruksøkningen av olje og
oljeprodukter ikke foregår helt uhemmet.
Dersom den internasjonale oljeprisen ligger forholdsvis høyt, vil det også være mulig ved distribueringen av norsk olje i Norge å følge en prisdifferensieringspolitikk med distrikts-utbygning og
geografisk spredt bosetting for øye. Dette vil være
et av områdene hvor våre konkurransemessige
svakheter kan kompenseres ved utnyttelse av våre
naturlige fordeler. Men dette krever en aktiv statlig
politikk som er innrettet på å løse vårt lands
særlige problemer og med bruk av de midler som
er nærliggende for oss, men ikke for EEC.
Det er i dag en økende forståelse for at vår
økonomi må ta større ressurshensyn. En forsert
utnytting av oljeforekomster synes spesielt kritikkverdig da det her dreier seg om en ikke-reproduserbar ressurs. Det er mulig og sannsynlig at
oljen i framtiden kan få en bedre og totalt sett mer
samfunnsgagnlig anvendelse enn hva den har i dag.
Oljens økende betydning som råstoff i kjemisk
industri indikerer dette. Også de forsøk som har
vært gjort med produksjon av proteiner ut fra
råolje er forståelig nok av stor interesse.
For Norge vil ikke oljeinntektene være avgjørende for landets vekst og framgang, som tilfellet
er i mange andre oljeproduserende land. En langsiktig og ressursvennlig utvikling av olje- og gass-
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forekomster vil være i landets interesse og i
samsvar med offisiell politikk. Det prinsipielle
hovedsyn går ut på at oljen og gassen på den
norske kontinentalsokkel bør ilandføres i Norge.
Norge er et lite land med særpreget sysselsettingsstruktur. Spesielt i kyststrøkene der oljen skal
ilandføres er dette riktig. De forventninger som
våre kystkommuner har gitt uttrykk for i samband
med oljen er store, kanskje altfor store. Man bør
være klar over at oljen fører med seg etablering av
tung, kjemisk industri som må betraktes som
meget avansert. Industrien er uhyre kapitalkrevende og gir relativt få arbeidsplasser. En for rask
utvikling av eventuelle forekomster vil kunne bety
et press på den sosiale struktur i kystkommunene
og landet forøvrig. Oljeindustrien blir liggende som
fremmedlegemer i lokalsamfunnet. Rekruttering av
faglært personale vil i stor grad finne sted utenfor
dette lokalsamfunn og således ikke komme den
stedlige befolkning til gode.
Det vil sikkert bli begått feil i samband med
innføring og utnytting av oljen. Vi bør lære av
disse feil og ikke risikere å begå de samme feil på
samme tid langs hele vår kyststripe.
En langsiktig utvikling av vår kontinentalsokkel
vil også bedre kunne tilgodese hensynet til oppbygging av norsk erfaring og ekspertise og dermed øke
mulighetene for å utnytte forekomstene til landets
og den norske befolknings beste. Spørsmålet blir
om en slik langsiktig utvikling av Norges oljeforekomster med et sterkt innslag av statlig styring og
kontroll lar seg forene med EECs energipolitiske
målsetting.
Det er vanskelig å innse at interessene her er
sammenfallende.
Med EECs store avhengighet av olje importert
fra utviklingsland virker det rimelig å anta at EEC
vil være interessert i en rask undersøkelse og
utvikling av potensielle oljeforekomster innenfor
grensene av et utvidet EEC. Det er dermed ikke
sagt at man til enhver tid vil være interessert i en
maksimal produksjon fra slike interne oljekilder,
men uten tvil vil det fra EECs side være ønskelig
med en viss grad av produksjonsberedskap. Dette
kommer til uttrykk i Kommisjonens retningslinjer
for den framtidige energipolitikk, der det heter at
EEC bør ha midler til å regulere tilførselen i
samsvar med omstendighetene. Kommisjonen foreslår videre tiltak som garanterer at alle konsumenter, uten diskriminering m.h.t. leveransebetingelser, må få tilgang til primærenergi produsert
innenfor EEC.
Slike vedtak vil gjøre det vanskelig å prioritere
norske forbrukere i situasjoner der det skulle være
ønskelig, f.eks. i en krisesituasjon.
En bestemmelse i den kongelige resolusjon av 9.
april 1965, som i dag regulerer petroleumsaktiviteten på den norske kontinentalsokkel, vil her kunne

komme i konflikt med EECs lovgivning. I resolusjonen heter det i § 33 bl.a. at:
kan bestemme at
"Kongen
rettighetshaveren skal levere av sin produksjon
til dekning av nasjonale behov."
Denne bestemmelse om leveranseplikt av norsk
produsert olje til norsk forbruk står også i strid
med Romatraktatens bestemmelser der det i artikkel 30 heter at:
"Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak
med tilsvarende virkning er forbudt medlemslandene imellom . ."
EEC tar sikte på å skape et felles marked også
for energiprodukter. Kontinentalsokkelen vil falle
inn under Romatraktaten. Av retningslinjene for
den framtidige energipolitikk framgår det at nasjonal likebehandling skal gjennomføres når det gjelder utstedelse av konsesjoner o.l. for undersøkelse
etter — og utvinning av — olje- og gassforekomster,
for raffinering, drift av servicestasjoner, transport
av olje og gass, etc. Fri etableringsrett skal gjennomføres, iflg. direktiv av 13. mars 1969. Det
gjelder også tjenesteyting i samband med undersøkelse etter — og utvinning av — olje og naturgass.
Disse bestemmelser vil bl.a. gjøre det påkrevet
med en endring i den kongelige resolusjon av 9.
april 1965, der det i § 10, bl.a. heter:
"Utvinningstillatelse kan meddeles personer
som har fast bopel i Norge og selskaper,
stiftelser eller andre sammenslutninger som er
stiftet i samsvar med norsk lovgivning og som
har sitt sete i Norge."
Slik denne paragraf i dag er utformet tar den
sikte på å underlette norske myndigheters kontroll
og innsikt i de selskaper som bedriver virksomhet
på den norske kontinentalsokkel. En slik formulering vil ikke kunne godtas innenfor EEC. Den
italienske stat har bl.a. måttet endre sin lovgivning
på et tilsvarende punkt.
Av direktivene for etableringsfriheten framgår
det videre at en stat ikke tillates å komme med
direkte eller indirekte støtte til sine statsborgere i
deres virksomhet på kontinentalsokkelen. Innen
EEC er det i dag regler som gir statsselskap
fortrinnsrett til fordelaktige områder. Det antas at
denne praksis kan opprettholdes også i framtiden.
Men private norske interesser kan ikke gis tilsvarende fordeler på den norske kontinentalsokkel.
Det er uklart og høyst usikkert om en statlig
eierandel vil være tilstrekkelig i et slikt tilfelle.
Av EECs retningslinjer for energipolitikken
merker man seg videre at det siktes mot en
harmonisering av priser og avgifter for oljeprodukter. I de tilfelle en avgift tar sikte på å beskytte
andre energiformer skal den reduseres. Dette er i
samsvar med den meget sterke betoning av konkurransens positive rolle i energiforsyningen som man
finner i de samme retningslinjer. Bestemmelsen
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kan meget vel tenkes å få følger for vår vannkraftenergi.
Den norske regjering mener at olje og gass fra
den norske kontinentalsokkel som en hovedregel
må ilandføres i Norge. (St.meld.nr . 76, 1970/71, s.
23). Det er da nærliggende å tro at en bearbeiding
og raffinering av oljen i Norge vil være naturlig.
Flere arbeidsplasser vil da kunne etableres slik at
bearbeidingsverdien for oljen forblir i landet. Også
ringvirkningene fra en slik industri vil være betydelige. I Sverige antar man at en arbeidsplass i den
oljebearbeidende industri på den svenske vestkyst
resulterer i fire arbeidsplasser i det omrkingliggende næringsliv.
. Innen EEC er det i dag et betydelig overskudd
på raffineringskapasitet i forhold til forbruket.
Den 1.1.1969 utgjorde forbruket bare 59 prosent
av tilgjengelig raffineringskapasitet. Både de etablerte oljeselskaper med deres raffineringsverker og
Kommisjonen er derfor interessert i å motvirke
økning i raffineringskapasiteten. For de etablerte,
store oljeselskaper er det naturligvis viktig å
beskytte sine interesser, og for Kommisjonen er
det (ved siden av den påvirkning den måtte være
utsatt for fra oljeselskapene) naturlig å se hele
EEC-området under ett og å arbeide for at det ikke
blir investert unødvendig mye i ny raffineringskapasitet.
Dette kommer til uttrykk i retningslinjene for
energipolitikken, der Kommisjonen uttaler at det
foreligger en risiko for overinvestering innen oljeraffinering. Denne overinvestering vil kunne true
EECs energipolitikk og Kommisjonen vil derfor
komme med rekommendasjoner og forslag som tar
sikte på å redusere denne trussel. Dersom Norge
ved et eventuelt medlemskap i EEC skulle forsøke
å utvikle egen raffineri- og bearbeidingsvirksomhet,
vil dette derfor måtte regne med liten velvilje
innenfor EECs sentrale organer.
i
Noe problem med avsetningen av norsk olje
skulle ikke foreligge. EEC har i dag tollfrihet for
råolje og naturgass.
•
Det har vært hevdet at vi vil få store problemer
ved å velge en frihandelsordning (eller annet
alternativ) istedet for medlemskap, fordi EEC har
høye tollsatser for oljeprodukter. Dette er sannsynligvis et langt mindre problem enn det har vært
antatt. Tollsatsene er nå 7 prosent for lette og
middeltunge produkter og 5 prosent for gassolje og
fyringsoljer. I praksis vil de være ennå lavere, fra
3,5 % til 6 %, med hjemmel i en beslutning av
Rådet i 1964 om suspensjon av de offisielle
tollsatser på petroleumsprodukter. Dertil kommer
at tollen også er helt suspendert — i samsvar med
vilkår som oppstilles av angjeldende myndighet —
på produkter som innføres for videreforedling ved
raffineri eller som skal bearbeides videre i den
kjemiske industrien. (Dette er omtalt i det svenske

handelsdepartements publikasjon EEC-information, heftet om EECs handelspolitikk, Stockholm
1971, bilag C. s. 228).
I en situasjon der Norge selv står som eier av
råoljen og har avgjørende innflytelse i prisdannelsen, synes tollmomentet derfor av mindre betydning. Det er også et åpent spørsmål hvor lenge EEC
kan opprettholde sine tollsatser på raffinerte produkter. De oljeproduserende land blir stadig mer
interessert i selv å ta hånd om raffinering og
bearbeiding. Om EECs enorme importbehov for
råolje samtidig skal tas i betraktning, så er det ikke
utrolig at tollsatsene vil være betydelig redusert
om ikke helt opphevet på det tidspunkt da større
leveranser fra Norge kan bli aktuelt. De oljeproduserende land vil ellers ved en relativ prisøkning på
råolje i forhold til oljeprodukter kunne motvirke
en vridning i konkurranseforholdet mellom oljeprodukter produsert innenfor — respektive utenfor
— EEC.
Norsk olje synes også å få en konkurransefordel
p.g.a. det lave svovelinnhold som er rapportert fra
Ekofisk-oljen. Med de stadig mer påtrengende
miljøvernhensyn vil dette være av betydning.
• Rent prinsipielt må det antas at EEC vil være
interessert i oljeleveranser fra Norge. EECs oljeforsyning kommer i dag fra et lite antall stater. For å
øke sikkerheten i tilførselen tar man i dag sikte på
å utvide forsyningsområdet. Dette framgår av
EECs retningslinjer for energipolitikken. Leveranser fra et så nærliggende og stabilt land som Norge
vil derfor være attraktivt selv om Norge ikke blir
fullt medlem av EEC. Norsk olje vil således være et
godt argument i en forhandling mellom Norge og
EEC om en generell handelsavtale.

5. Norge og de andre oljeproduserende
land.
);
Når det gjelder olje synes Norges interesser i en
viss grad å falle sammen med interessene til de
oljeproduserende land i Midt-Østen, Afrika samt
Venezuela i Syd-Amerika, som i dag leverer olje til
Europa. Disse land dannet i 1960 "Organization of
Petroleum Exporting Countries" (OPEC) i et
forsøk på å øke sin innflytelse og kontroll over den
olje som utenlandske oljeselskap produserte på
deres territorier. OPEC kom til som et svar på disse
oljeselskapenes prisreduksjoner i slutten av
1950-årene. Prisreduksjonene førte nemlig til et
fall i OPEC-landenes oljeinntekter. Siden den tid
har OPEC arbeidet for å få øket prisene igjen og i
den senere tid har de hatt framgang i sine
bestrebelser. Ganske nylig ble de siste forhandlinger mellom OPEC og oljeselskapene avsluttet med
det resultat at oljeprisene skulle forhøyes drøye
8 % p.g.a. de devalueringer av bl.a. amerikansk
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valuta som ble foretatt i slutten av 1971. Denne
prisforhøyelse øker også verdien av de norske
oljeforekomster i Nordsjøen.
Ved å arbeide for en høy pris på oljen vil Norge
dermed støtte den politikk som OPEC fører for å
øke de oljeproduserende lands oljeinntekter. Dette
skulle også være i vår egen interesse.
Det bør legges stor vekt på å forhindre at Norge
kommer i en posisjon der norsk olje kan anvendes
som et pressmiddel mot de stater som i dag
forsyner Europa med olje. Norge er, i motsetning
til disse OPEC-landene, en moderne og rik industristat der oljen vil spille en relativt mindre rolle. Vår
politikk overfor stater og selskaper som interesserer seg for vår olje vil sikkert ha stor interesse for
de oljeproduserende land. Den pris Norge kan
oppnå for sin olje vil kunne ha virkning på den pris
de kan få for den olje de leverer til Europa.
Oljelandene vil ha høyere pris for sin olje og en
større andel av den totale fortjeneste på oljen. Like
sikkert er det at de oljeforbrukende land i Europa
vil holde denne pris nede. Jfr. EECs hovedmål i
energipolitikken. Bruddet i oljeforhandlingene
mellom Algerie og Frankrike noen tid tilbake ble
jo framkalt ved at Algerie ville ha 2,85 dollar pr.
fat, mens de franske forhandlere ikke ville gå
lenger enn til 2,30 dollar.
Man regner med at oljen fra den norske sektor
av Nordsjøen vil kunne dekke ca. 10 % av EECs
nåværende oljebehov. Det hevdes også at en så
liten andel ikke kan få noen særlig betydning den
ene eller den annen vei. Dette er ikke helt korrekt.
Marginalproduksjonen av olje spiller nemlig en
meget viktig rolle som en stabiliserende faktor i
forholdet mellom tilbud og etterspørsel.
De oljeproduserende OPEC-land kan i dag ikke
stoppe oljeleveransene til Europa uten at det får
katastrofale følger også for disse lands egen økonomi. En viss begrensning av tilførselen vil derimot
være et pressmiddel i en forhandlingssituasjon som
OPEC-landene kan betjene seg av. Med norsk olje
innenfor grensene av et utvidet EEC må det antas
at verdien av et slikt forhandlingsmiddel reduseres.
I vestlig presse har oljelandenes priskrav ofte
framstått som uberettigede, bl.a. av den grunn at
oljeselskapene har tilkjennegitt at prisøkninger må
bæres av forbrukerne. Det er vel få i dag som vil ,
være uenige i at oljelandene ble enormt underbetalt for sin olje fram til begynnelsen av 1950-årene.
Da ble de nye 50-50-avtaler som fordelte fortjenesten likt mellom oljeselskap og oljeland introdusert. Gradvis har også dette forholdet endret seg
i oljelandenes favør slik at fortjenesten i olje nå
deles ca. 70-30 mellom oljeland )3g oljeselskap.
Det kan synes tilfredsstillende.
Men her ser man bort fra at det finnes flere
aktører i oljebransjen enn oljeselskap og oljeland.
Ser man istedet på hvordan salgsprisen på et

"gjennomsnittlig" oljeprodukt fordeler seg på de
ulike aktører, så kan man bedre forstå oljelandenes
misnøye. OPEC har utført en beregning som viser
at 45 % av salgsprisen går til skatt i forbrukerlandet, distribusjon og markedsføring tar 22 %, annen
transport 9 %, raffinering 4,5 %, oljeselskapet får
4 % i fortjeneste, produksjonskostnadene for råolje
tar 2,5 %, og da blir det 13 % igjen til produsentlandet. Oljelandets andel blir således en knapp
tredjedel av hva det offentlige i forbrukerlandet tar
inn i skatter og avgifter på oljen.
I statsbudsjettet for 1972 er oppført at bensinog oljeavgifter alene vil innbringe den norske stat
drøye 1,2 milliarder kroner. For å oppnå en
tilsvarende oljeinntekt må et oljeland som Libya
selge ca. 18 millioner tonn råolje, hvilket er nesten
3 ganger så mye som Norges totale oljeforbruk på
samme tid.
OPEC-landene arbeider energisk for å øke sin
kontroll og innflytelse i den prosess som bestemmer og fordeler oljeinntektene. Norge har gitt
uttrykk for tilsvarende målsettinger når det gjelder
oljen på den norske kontinentalsokkel.
Det mest sentrale konfliktområde i internasjonal oljepolitikk kan sies å ligge i forholdet mellom
de oljeproduserende utviklingsland og oljeimporterende industriland. Hvordan bør Norge som et
oljeproduserende industriland forholde seg?
Her bør man huske på at de oljeproduserende
lands historiske billigsalg av råolje har dannet en
betydelig del av grunnlaget for dagens velstand i
Vest-Europa. Disse land har derfor krav på forståelse når det gjelder den politikk de i dag fører med
sikte på å bringe også sine egne land opp på et
høyere velferdsnivå.
Av EECs hovedmål for energipolitikken framgår
det at EEC, forståelig nok, vil arbeide for lavest
mulige priser på den olje de må importere. Det er
en målsetting som i dag ikke viser seg å være
sammenfallende med Norges interesser.
Cl
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EEC og Danmark, Eire, Norge og U.K.-energiressurser.
Fossilbrensel.
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Potensiell vannkraft.
Total kapasitet
i MW (1000 kw)
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Den årlige produksjon avhenger av kapasitet og reguleringsmulighet. Vannkraft omrgnes til oljeekvivalent:
1Kwh = 0,25 kg.olje.
I Norge: 1 Kwh = 0,15 kg.olje.
Som oljeekvivalent er EEC og søkerlandene egenprodusent av energi 305 Mt. Herav Norge 8,5.
Da folkemengden i EEC er 250 mill, og i Norge 4 mill., svarer energidekning til 1,2 t oljeekvivalent/innbygger mot i Norge 2,1 t.
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Handelspolitiske aspekter på gemensskapens energifiirsårjing.
1. fårsiirjningsbalansen på energiområdet.
Tablå 1.EEC's behov, produktion och nettoimport av energiprodukter 1970 och 1980 (procentuell
fiirelning)

Stenkol, brunkol . 32-37
Olja
53-57
Gas
7
Vattenkraft
2
Kårnenergi
2

27-31
4
6
2
2

1980
Imp. iliu. -i Behov
. ,
1-9
74-79
49-53
1
11-14
–
2
–
8-11

Totalt

41-45

55-59

1970
Behov

100

Prod.
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Prod.

Imp.

15-24

50-64

10-12
2
8-11

(-1)-4
–
(-3)-3

35-49

2012

51-65

78

Tablå 2. EEC:s filirsiirningsbalans for stenkol 1958 och 1968 (milj.ton.)

Inhemsk produktion
Import från tredje land
Export til tredje land
Tilgångar

1958

1968

237
32
4
265

1811
222
3
200

i

) Varav Våsttyskland 117, Frankrike 42.

2 ) Varav Italien 8, Wsttyskland 6.

Tablå 4. EEC:s fiirsiirjningsbalans ffir råolja 1958 och 1968 (milj.ton)
1958
Inhemsk produktion
9
Import från tredje land
82
k:7 • 1-1 .3'
J1
Export til tredje land
-)
t
Tilgångar
91

1968
14
317

;XI

331

8. SAMMENDRAG
Energi er en viktig bestanddel ved enhver
industriproduksjon. Energisituasjonen vil være av
fundamental betydning for ethvert utviklet samfunn. Energiomkostningene utgjør en stor del av
de totale kostnader ved produksjonen.
Energipolitikken gir mulighet for styring av den
økonomiske og sosiale utvikling av et samfunn.
Muligheten for dette vil avhenge av hvilken energiog industristruktur som har utviklet seg i vedkommende samfunn.
Valget mellom å bli medlem av EEC og å gå
inn for å oppnå et annet alternativ, betyr på
energisektorens område å velge mellom å underlegge Norge den regulering som følger av stormarkedets prinsipper slik de etterhvert blir konkretisert av EEC-organene, eller på den annen side
å gjennomføre en nasjonal husholdering med våre
ressurser for å oppnå de økonomiske og sosiale mål
vi setter oss.
EECs energipolitikk vil hovedsakelig gå ut på å
sikre billig og nok energi til EEC-området. Lik
konkurranse over hele markedet er ellers EECs
viktigste prinsipp, og spesielt på energiområdet er
det på det rene at det ikke vil bli ført en politikk
som tar sikte på å styre utviklingen.
&)

.99 '3n'

8.1o1/1 i lom

Norsk energipolitikk har tradisjonelt tatt sikte
på å bruke våre energiformer til påvirkning av
industriutviklingen og å fremme sosiale formål. På
grunn av vår spesielt gunstige stilling på energiforsyningens område vil en slik styring kunne føres
videre og utvikles videre dersom vi ikke må
underlegge oss EECs fremtidige regulering.
EEC-området er underskuddsområde når det
gjelder energi, særlig olje. Området har derfor et
stort importbehov og ønsker å sikre seg billig og
sikker forsyning.
Norge vil derimot i framtiden være nettoeksportor av olje. Det vil derfor være en interessekonflikt
mellom Norge og EECs flertall dersom vi blir
medlemmer, fordi vi vil være interessert i høy pris
for vår olje, mens EEC-flertallet vil være interessert
i lav pris.
Det er grunn til å frykte at EECs tilgang på
norsk olje ved medlemskap vil kunne bli brukt til å
motstå de oljeproduserende utviklingslands krav
om høyere priser. For mange utviklingsland er det
oljen som gir dem det meste av deres inntekter, og
den økning i disse inntektene som de nå søker å
oppnå bør ikke hindres ved at EEC-organene
forbedrer sin forhandlingsposisjon ved tilgang på
norsk olje til lavpris.
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Ø. 6 B INDUSTRI

1. Industri og toll
i go i.ewbnirlocp>1'

1.1. Generelt om norsk industri

Åribolcu

a) Industriens plass i næringslivet

I det svenske økonomiske tidsskriftet "Veckans
affirer" for 2. desember 1971 finner vi under
tittelen "Norge mot konjunkturstrømmen" en
interessant analyse av norsk økonomi. Mens
Sverige og Danmark har store økonomiske problemer, synes ikke Norge å ha særlige bekymringer

Fig.

1. Norges BNP i 1970

i

med økonomi og sysselsetting. Den spesielle konjunktur Norge synes å ha, har etter tidsskriftets
mening sin forklaring i at vårt næringsgrunnlag for
det første er mere allsidig sammensatt enn i
Danmark og Sverige (og resten av Europa), og at
norsk industri har en særegen struktur, og sist men
ikke minst, at Norge har en økonomi som er
oversiktlig og dermed lettere å styre enn de fleste
andre lands.
For å gi et bilde både av næringslivets allsidighet i vårt land og av industriens relative betydning,
er det i figur 1 inntatt et søylediagram som viser de
mange forskjellige næringers bidrag til vårt nasjonalprodukt i 1971.
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Som det fremgår av figuren, yter industrien og
skipsfarten vesentlige bidrag til nasjonalproduktet.

Finans. Alfais
Sjolart Annan 011entlig 011entliga Pri ata 0yrigt
inst i•
byggrader
transport adrninistr, och enskilda ttanaster
turioner och bostaden
och forsvar stanste,
y

b) Industriens struktur

La oss se litt nærmere på hva industrisøylen i
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figur 1 inneholder. Det er naturlig å dele den i
EKSPORTINDUSTRI og i HJEMMEINDUSTRI.
Figur 2 viser hva hver av disse står for når det

gjelder bearbeidelsesverdi (bruttoprodukt) og
sysselsetting.

Fig. 2. Bruttoprodukt og sysselsetting i tradisjonell eksportindustri og i hjemmeindustri, år 1970.
Sysselsatte lønnstakere

Bruttoprodukt

201
1.298

I % av
totalt
bruttoprodukt
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0,9
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2.072

I mill.
løp.
kroner
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Treforedling
Kjemisk industri
(inkl. kull- og mineral)
Primær jern- og metall
Tradisjonell eksportindustri tilsammen
Annen industri
(vesentlig hjemmeindustri)
Industri i alt

11000

I % av
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nyss. i
industrien

9,6
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!vy/ 6,9

9,4
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6,0
7,2

5.663

25,4

85,7

22,6

16.533
22.196

74,6
100,0

292,1
377,8

77,4
100,0

Tabellen viser at både når det gjelder sysselsetting og bidrag til bruttoproduktet, spiller hjemmeindustrien i dag en langt viktigere rolle enn den
tradisjonelle eksportindustri. Riktignok er grensene mellom hjemmeindustri og eksportindustri
ikke skarpe, men tabellen viser likevel med tydelighet at den industri som hovedsaklig betjener
hjemmemarkedet, er dominerende i bildet. Det er
grunn til å merke seg at når det gjelder BEARBEIDELSESVERDI, er y telsen pr. lønnstaker overraskende lik i de to industrisektorer. I den tradisjonelle eksportindustri er ytelsen pr. lønnstaker ca.
66.000 kroner, mens i hjemmeindustrien er ytelsen
pr. lønnstaker ca. 57.000 kroner. Vanligvis går
eksportindustrien for å være langt mer produktiv
enn hjemmeindustrien er. Når vare- og energiinnsatsen er trukket fra, ser man at forskjellen i ytelse
faktisk ikke er så stor.
Det skal ikke her foretas noen mannjevning
mellom eksportindustri og hjemmeindustri. Men
det synes som om man i markedsdebatten ofte har
tapt av syne det forhold at en milliard spart i
utenriksregnskapet ved øket selvforsyning er like
meget verd som en milliard tjent ved øket eksport.

ger, maskiner, verktøy, redskap og inventar. De
relative tall er vist i figur 3.
Som det fremgår av figuren, er tradisjonell
eksportindustri særlig kapitalkrevende, sammenlignet med vår øvrige industri. Av de bruttoinvesteringer vi foretok i norsk industri fra 1949-69 har
de fire næringsgruppene treforedling, kjemisk industri, primær jern- og metall samt jern- og
metallvareindustrien lagt beslag på over 50 %. De
øvrige 17 industrigrupper har sammenlagt lagt
beslag på den andre halvparten.
De store kapitalinvesteringer som har vært
nødvendige, særlig i eksportindustrien, har gitt
utenlandske investorer lett adgang til norsk industri. I Figur 4 har vi gitt en oversikt over
eierforholdene i vår aluminiumsindustri som ifølge
figur 3 er den mest kapitalkrevende virksomhet. Vi
ser av Figuren at utenlandske interesser dominerer
denne industrien.

Den litt større produktivitet som den tradisjonelle eksportindustri har, krever store kapitalinvesteringer pr. arbeidsplass. Dette fremgår av
brannforsikringsverdier pr. 31.12.1963 for bygnin-

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

81

Fig. 3. Realkapital pr. sysselsatt 1963
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Figur 4: Eierforholdene i aluminium smelteverker i Norge pr. 31/12-70. )tt9
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Når det gjelder den virkning dette spesielle
eierforholdet har og kan få for norsk industripolitikk, henvises til omtalen av de multinasjonale
konserner på s.
Her skal vi bare kort nevne at så lenge eierforholdet i norsk aluminiumsindustri er slik figur 4
viser, er det ikke bare vi, men også i høy grad
utenlandske kapitalinteresser som bestemmer om
videreforedling med sikte på eksport skal utbygges
eller ikke. Tollfri adgang til større markeder
hjelper oss lite hvis utenlandske storkonserner
bestemmer at denne adgangen ikke skal benyttes.
Den store og vedvarende overkapasitet vi i dag
finner i eksisterende europeiske videreforedlingsanlegg gjør også sitt til at en videreutbygging i Norge
er lite aktuell. Liberale tolltariffer er ikke den
viktigste faktor i den beslutningsprosess det her er
tale om.
Tilsvarende eierforhold som i aluminiumsindustrien gjenfinner vi også i mange andre industrisektorer i Norge. Fra Arthur Stonehills bok:
"Foreign Ownership in Norwegian Enterprises"

(Statistisk Sentralbyrå 1965) henter vi følgende
tallmessige belysning av dette. Tallene er fra 1962
og er vel senere vesentlig forsterket i retning av
utenlandsk dominans.
I selskaper hvor minst 20 % av aksjekapitalen
var på utenlandske hender, var pålydende aksjekapital tilsammen 739 mill. kroner. Av dette beløp
var hele 441 mill, kroner — vel 60 % — på
utenlandske hender. Disse selskapene hadde en
produksjon som den gang utgjorde 13,3 % av den
totale norske industriproduksjon.
Av våre større bedrifter (mer enn 200 ansatte)
hadde 8 % av bedriftene total utenlandsk dominans (mere enn 50 % av aksjekapitalen). Disse
bedriftene ivartok den gang nær innpå 14.000
arbeidsplasser.

c) Lønnsevne, sysselsetting, fleksibilitet.
I figur 5 er gitt en oversikt over den lønnsevne
norsk industri har vist, sammenlignet med en rekke
andre lands.
crtil in crni

Figur 5. Totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere 1966-1970.

Omregnet til norske kroner etter valutakursene i vedkommende år.

Relative tall. Norge = 100.
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Frankrike
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) Tall i parentes etter valutakursene på Oslo Børs 28. desember 1971.

(Etter Norges Industri nr, 2. 1972)

Figuren viser at norsk industri — utenfor EEC —
har hatt evne til å betale vel så høye arbeidslønninger som EEC-landene.
Ser vi på hvordan LØNNSFORIIOLDENE er i
en rekke land, vil vi se at en av grunnene til høye
norske arbeidslønninger er en særpreget solidaritet,
som ikke er uten interesse i den sammenheng vi
her diskuterer. Figur 6 antyder forholdet mellom
lønningene i noen forskjellige yrker i forskjellige
land.

Frankrike ca. 7 ganger større. Tar en i betraktning
at beskatningen i Norge er mer progressiv enn i de
fleste andre land, vil Norge skille seg enda mer ut
enn det fremgår av tabellen.

Figuren indikerer at i Norge har en generaldirektør en lønn som er ca. 4 ganger større enn et
postbuds, mens forholdstallet i England er ca. 10
ganger større, i Vest-Tyskland ca. 8 ganger og i

Meget kan tyde på at den industristruktur
Norge har og har hatt, ikke har vært ugunstig. Det
er mulig at begeistringen for stordrift bygger på for
ensidige teorier. Kanskje gir de mange små og

Også når det gjelder SYSSELSETTING, viser
norsk næringsliv og industristruktur gode resultater, idet vi i de siste år har hatt mindre
arbeidsledighet enn andre land som det er naturlig
å sammenligne oss med.
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Figur 6: Lønnsfordelingen i en rekke land.
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mellomstore bedrifter større fleksibilitet og større
anledning til personlig utfoldelse.
Norsk industri har naturligvis også sine svakheter. Særlig er størstedelen av vår tradisjonelle
eksportindustri lite original. Den består hovedsaklig av konvensjonelle bedrifter, f.eks. papir- og
cellulosefabrikker, aluminiums- og ferrolegeringsfabrikker.
Faren ved slike bedrifter er at kapasiteten lett
vokser ut over behovet. Forholdene i aluminiumsindustrien i dag viser det.
d) Patenter, "know-how" og forskning
Det er ingen tollgrenser for patenter, know-how
og forskningsresultater. Av det følgende vil det
fremgå at tollbarrierer på varer faktisk kan fremme
teknisk samarbeide, mens på den annen side
medlemsskap i EEC kan vanskeliggjøre vår gratis
adgang til oppfinnelser som er gjort i andre land.
Patenter
Samarbeidet i EEC omfatter også patentvesenet. Man tar sikte på å nå frem til et system
med felles patenter og en felles patentinstitusjon
som vil overta den vesentligste del av de nasjonale
patentinstitusjoners oppgaver. Denne institusjon
vil behandle søknader om patent for EEC-området
og vil utstede EEC-patenter (europeisk patent)
som skal være gyldig i alle EEC-land.
Ordningen kan synes mere rasjonell enn den
nåværende. Men for små land, som Norge, vil
ordningen være til mere skade enn gavn.
I dag utstedes det årlig ca. 2.500 patenter i
Norge. I EEC må man regne med at det kan bli
utstedt minst ti ganger så mange. I dag må de
norske industridrivende ta hensyn til eller betale
lisensavgift til 2.500 nye patenter pr. år. Men de
oppfinnelser som er patentert i utlandet, men ikke
i Norge, kan vi gratis benytte i Norge. I denne
henseende er det en fordel å være et lite land. Blir
vi medlem av EEC, vil EEC's patentordning gjelde
også for oss. Våre industridrivende vil altså kunne
få minst 10 ganger så mange patenter å ta hensyn
til som nå. Dette betyr ikke bare større tekniske
hindringer eller lisensutgifter, men også meget
større utgifter til patentovervåkning.

England
100
185
213
530
376
541
1014

Norge
100
156
225
292
187
255
386

En slik patentovervåkning vil bli vanskeligere å
foreta når vår nasjonale patentinstitusjon faller
bort i den form den har i dag. Vi får et sterkt
redusert patentmiljø og vil miste en vesentlig del av
vår patentekspertise — en ekspertise som i dag
praktisk talt finansierer seg selv ved avgifter og
honorarer fra utenlandske søkere.
Det er på det rene at et norsk medlemskap i den
planlagte europeiske patentavtale isolert sett er
uønsket for norsk industri og bare kan betraktes
som en del av prisen for å komme med i EEC.
Det europeiske patentverk vil sannsynligvis bli
lagt i tilknytning til det tyske patentverk i
Miinchen, og det blir således der den europeiske
patentekspertise blir konsentrert.
I dag kan det etter patentlovens § 45 meddeles
tvangslisens til produksjon her i landet når en
patentert oppfinnelse ikke blir utøvet her i rimelig
omfang, — altså er bestemmelse til vern om den
innenlandske industri. Kommer vi derimot inn i
EEC, er det tvilsomt om en slik ordning kan
opprettholdes.
Know-bow
Det har av medlemsskapstilhengere vært påstått
at vi vil miste adgangen til utenlandske oppfinnelser, teknisk samarbeide med utlandet, etc., hvis vi
blir stående utenfor EEC. En slik oppfatning kan
ikke sees å være riktig. Som nevnt under PATENTER har vi i dag gratis adgang til her i landet
og i andre patentfrie områder, å utnytte samtlige
oppfinnelser som er patentert i utlandet, men som
ikke er patentert i Norge. En vesentlig del av denne
frie adgang faller bort hvis vi blir medlem av EEC.
En rekke av de utenlandsk tilknyttede bedrifter
som tilfører Norge know-how har forøvrig sin
tilknytning i USA, Canada, Sverige og Sveits, altså
utenfor EF.
Teknisk samarbeide over landegrensene har ofte
vært et middel til å "krype under et tollgjerde". Et
utenlandsk firma som samarbeider med et norsk
firma og overfører sin know-how for å fremstille
sine produkter i Norge, sparer både toll og frakt.
Ved opphevelse av tollgrenser vil det meget vel
kunne tenkes tilfeller hvor en utenlandsk filial i
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Norge vil bli nedlagt og det angjeldende produkt
bli importert fra utlandet der hvor tollen har vært
den viktigste grunn til at produktet er blitt
produsert her i landet. Noen klar og entydig
konklusjon om hvordan tilslutning til EF vil virke
på tilførselen av know-how kan en derfor ikke
trekke.
Forskning

I Norge brukes årlig ca. 700 millioner kroner til
den samlede teknisk-naturvitenskapelige forskning
eller ca. 1,2 % av bruttonasjonalproduktet. I Frankrike og England brukes ca. 2,3 %, i Tyskland og
Nederland ca. 1,8 % og i Italia ca. 1,0 %.
Tallene kan gi inntrykk av at vi forskningsmessig ligger noe tilbake i forhold til andre
vest-europeiske land.
I en artikkel, "Forskning som økonomisk vekstfaktor" i Bergens Privatbanks kvartalsskrift nr. 4,
1971, konstaterer forskningssjef Helmer Dahl at
det ikke er noen sikker sammenheng mellom
utgifter til forskning og utvikling (FoU) pr. hode
og de økonomiske forhold. Mens USA i 1963/64
brukte 111 dollar pr. hode, brukte Storbritannia
40 og Vest-Tyskland 25. Norge brukte 12 dollar,
Japan 10 og Spania 1 dollar. Japan, Spania og
Norge hadde forholdsvis lav innsats i FoU, men
hadde en pen økonomisk vekst gjennom mange år.
Storbritannia hadde en stor innsats, men ingen
sterk økonomi.
Dahl kommenterte dette slik: "Forklaringen er
til dels at pionervirksomhet er meget kostbarere
enn å seile i kjølvannet. Man kan innrette seg
praktisk og gjøre seg nytte av andres resultater.
Mange land gjør bruk av dette og ikke minst de
små."
Dahls kommentar passer godt på Norge. Vi har
så langt vi har evnet, selv drevet forskning og
utviklingsarbeide. På enkelte spesielle områder har
vi samlet en omfattende know-how. Likeledes har
vi norske oppfinnelser på mange for oss viktige
områder. På den annen side har vi benyttet vår
adgang til utenlandske oppfinnelser, både gratis og
mot lisensiering, og vi har gjort oss nytte av andre
lands forskning og know-how i stor utstrekning.
Begge de ovennevnte veier til økonomisk fremgang vil vi gjerne beholde. Vi må fortsatt støtte og
fremme teknisk-naturvitenskapelig viten utenfra.
Det kan ikke sees at vår stilling utenfor EEC vil
være til skade i denne forbindelse. Snarere tvert
imot. Det henvises i denne forbindelse også til det
som foran er uttalt under "Patenter".
Norge har alltid vært og vil fortsatt være
interessert i internasjonalt samarbeide i forskning,
særlig når det gjelder miljøvern, helsestell, havforskning og lignende. I denne henseende er Norge
kanskje et av de mest utadvendte land i verden. Et
slikt samarbeide er gjerne åpent for alle verdens

nasjoner, og det kan ikke sees at noe vinnes ved å
la vår deltagelse skje i EEC's regi.
1.2. Industrien før og under EFTA
a) Industrien i tiden før EFTA

Markedsmessig sett var tiden før EFTA ikke
ugunstig for norsk industri. Vår eksport besto
hovedsaklig av råvarer og halvfabrikata basert på
norske råstoffer og billig kraft. I internasjonal
handel er råvarer og halvfabrikata normalt belastet
med liten eller ingen toll. Årsaken er klar —
mottagerlandene produserer lite eller intet av varen
selv. De trenger varen.
Vi møtte således små tollhindringer for våre
tradisjonelle eksportvarer som malmer, lettmetaller, ferrolegeringer, cellulose og tremasse. Til
en viss grad var også eksportindustriens ferdigvarer
— papir, papp og foredlede fiskeprodukter mangelvare i mange land med ellers høyt avansert
industri. Vår eksportindustri dekket reelle behov
og betydde ikke noen aggressiv fortrengning av
mottagerlandets egen industriproduksjon.
Med de lave tollsatser våre eksportvarer var
belagt med, var fordelene ved tollnedsettelsen
relativt små, iallfall i forhold til de ulemper
hjemmeindustrien ville få ved senket tollbeskyttelse.
I internasjonal handel er typiske hjemmeindustrivarer, som f.eks. klær og matvarer, belagt
med høy toll. Grunnen er også her åpenbar.
Behovet kan iallfall teoretisk dekkes av hjemmeindustrien, man trenger ikke importen og ønsker
ikke konkurranse på det hjemlige marked.
Norsk hjemmeindustri var (og er) stort sett
basert på det hjemlige marked og består derfor for
det meste av bedrifter som er små sammenlignet
med tilsvarende bedrifter i utlandet. Med vårt lille
marked har hjemmeindustrien ikke maktet å opprettholde et så variert vareutvalg som industrien i
utlandet. Det har derfor alltid vært et behov for
supplerende import av ferdigvarer til Norge. Vi har
vært et godt og stort marked for ferdigvarer. Vår
import av varer har alltid vært større enn eksporten.
Av "Artikler" nr. 30, 1969 fra Statistisk Sentralbyrå, tabellen på side 22-23, kan man utlede at
riktignok gikk hjemmeindustriens selvdekning en
del tilbake i den siste tid før EFTA. Men vi
kompenserte dette ved tilsvarende økning i eksport
fra denne industri. Tallene for produksjon i prosent av forbruk viser dette.
Ikke-tradisjonell industri
før EFTA i EFTA
1949 1958
1966
71
Selvdekning %
61
74
Produksjon/forbruk % 76,5
77,5
72,5
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Tabellen viser en liten fremgang før EFTA og
en markert tilbakegang i EFTA.
De markeder industrien hadde — hjemme og i
utlandet — før EFTA, hadde vi opparbeidet under
handelsmessige forhold som vi selv i betydelig
utstrekning hadde herredømme over.

mp
b) Erfaringer i EFTA-tiden
EFTA er et frihandelsområde og har ingen
avtaler om ytre tolltariffer eller planer om overnasjonale organer. Virkningene av EFTA skyldes
først og fremst avviklingen av interne tollmurer, og
bare de næringsgrener som omfattes av frihandelsavtalen berøres. Størst betydning har EFTA-avtalen hatt for industrien.
Ved EFTA-avtalen fikk norske industrivarer
tollfri adgang til de andre EFTA-land. Man ventet
seg meget av "adgangen til et hjemmemarked på
ca. 90 millioner mennesker."
Samtidig fikk de andre EFTA-land tollfri adgang til det norske hjemmemarked.
I alle EFTA-land regnet man med at EFTA
skulle gi fordeler. Øket import skulle kompenseres
av øket eksport. Et større marked skulle gi basis
for mer rasjonell produksjon. Noen har imidlertid
stilt seg tvilende til dette.
I en rapport i radio fra et av de første

EFTA-møter i Stockholm ga daværende handelsminister Gundersen uttrykk for at vår eksport,
som jo vesentlig omfatter halvfabrikata og således
vanligvis ikke belastes med toll, ikke ville ha stort å
vinne når tollen ble avskaffet, mens vår hjemmeindustri ville bli sterkt utsatt for konkurranse.
Erfaringene viste at statsråd Gundersen dessverre
fikk rett.
Det foreligger forholdsvis lite statistisk materiale til belysning av hjemmeindustriens skjebne i
EFTA-tiden. Riktignok har presse og radio ofte
bragt meldinger om økning av eksporten fra
hjemmeindustrien, men sammenlignende betraktninger om økningen av importen til vårt hjemmemarked har ofte manglet. Eksportøkningen har
ofte blitt uttrykt i prosent slik at man ikke har fått
noe inntrykk av hvor liten eksportøkningen ofte
har vært i absolutte tall.
Heller ikke er det kommet klart nok fram i hvor
høy grad eksportøkningen er blitt motsvart av
importøking og dermed tap av posisjon på hjemmemarkedet.
Den før nevnte "Artikler" nr. 30 fra Statistisk
Sentralbyrå 1969 kan tjene til belysning av hjemmeindustriens utvikling i EFTA-tiden. På side
22-23 finner man hjemmeindustriens produksjon,
eksport og import for årene 1949, 1958 og 1966.
(Fig. 7).

Fig. 7. "Ikke-tradisjonell industri"

1949
1958
1966

Mill kr. Produksjon

Eksport

Import

7.957
11.439
19.590

255
980
3.093

2.697
4.305
10.483

2.113

Eksportøkning 1958/66
Importøkning 1958/66

6.178

Det fremgår at mens vår hjemmeindustri i løpet
av 8 EFTA-år bare erobret en markeds-andel på
2.113 mill. kroner i utlandet, erobret tilsvarende
utenlandske industrigrener 6.178 mill. kroner av
vårt eget hjemmemarked. Vi finner her et netto
"markedstap" på over 4.000 mill, kroner.
Tilbakegangen på hjemmemarkedet betydde redusert selvdekning for livsviktige produkter. Figur
8 viser enkelte hjemmeindustrigreners produksjon,
eksport og import samt selvdekningens utvikling
fra før EFTA (1959) til 1969.
I figur 9 er, for de samme årene, beregnet
importens andel av det private forbruk for enkelte
viktige forbruksvarer.
Begge figurene viser at bekymringene for virkningene av et tollfritt marked for vår hjemmeindustri ikke har vært ubegrunnet.

Den sterkt økende import, og den synkende
selvdekningsgrad, har også hatt sine uheldige virkninger på vår handelsbalanse. OECD har gjentatte
ganger pekt på at den norske handelsbalanse ikke
er slik en skulle vente av et industrialisert land med
høyt inntektsnivå. Underskuddet på vår betalingsbalanse overfor EFTA steg fra 1.171 millioner
kroner i 1960 til 3.608 millioner kroner i 1970,
mens underskuddet overfor EEC sank i samme
tidsrom fra 1.818 til 1.354 millioner kroner.
EFTA-landene stod i 1970 for hele 41,1 % av
underskuddet i handelsbalansen, mot bare 27,6 % i
1960.
Det må kunne sies at hjemmeindustrien er blitt
sterkt svekket under EFTA. Fra å være et supple-
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Figur 8. Produksjon, eksport og import for noen industrigrener 1959 og 1969 løpende priser
Selvdeknings- Eksp.økning
i prosent av
prosent
imp.økning

produksjon

Eksport

Import

PRODUKTER FRA:

1959 1969

1959 1969

1959 1969

1959

Tekstilindustri
Bekledningsindustri
Møbelindustri
Jern- og metallvareindustri
Elektroteknisk industri

821
1062
319
1052
673

70
18
13
169
61

628 1231
164 686
6
133
273 894
342 1125

54
86
98
77
64

1212
1494
792
2585
2053

223
77
106
374
438

1969 1959/1969
45
67
84
71
59

25
11
73
33
48

Fig. 9. Importens andel av det private forbruk for noen enkelte varer regnet til forbrukerpriser.
1959

Mill.kroner.
Varegrupper

Totalt
forbruk

Skotøy untatt gummifottøy
Konfeksjonsvarer
Trikotasjevarer
Møbler

315
1132
473
359

1959

1969
Import

Totalt
forbruk

Import

33
190
179
21

600
1990
998
966

259
677
614
147

rende tilskudd til vår hjemmeindustri er ferdigvareimporten i ferd med å bli en alvorlig fare for vår
selvforsyning av livsviktige varer.
Det har ofte vært hevdet at hjemmeindustrien
ville kunne motvirke ulempene ved den skjerpede
konkurranse ved å rasjonalisere. Det er riktig at det
større marked har gitt basis for større produksjonsserier, men dette har ikke vært nok til å oppveie
ulempene.
Mange av våre hjemmeindustribedrifter er resultatet av flere generasjoners arbeide. 10 års markedspolitikk har vært tilstrekkelig til å ødelegge
mange av dem. Mange bedrifter som ga et variert
næringsgrunnlag i våre distrikter, er dels blitt borte
og er til dels i fare.
Mange vil kanskje si at disse bedrifter ikke
hadde livets rett når de ikke kunne klare seg uten
noen form for tollbeskyttelse. Et slikt synspunkt
synes altfor forenklet. Alle våre næringsgrener får
på en eller annen måte beskyttelse ved at samfunnet tilrettelegger deres arbeidsvilkår. Det er ingen
prinsipiell forskjell på tollbeskyttelse av hjemmeindustrien, subsidiering av eksportindustrien i form
av billig vannkraft, håndhevelsen av våre fiskeres
enerett til fiske i norske farvann og diskriminerende skattebestemmelser for deler av næringslivet.
Hva hjemmeindustrien har tapt, var det meningen at tradisjonelle eksportindustrier skulle ta igjen
ved økt eksport. I absolutte tall har vi ikke greid å
kompensere hjemmeindustriens markedstap, men
eksportstrukturen menes av mange å være blitt så

1969

Importandel i %

10
17
38
6

43
34
62
15

påvirket i gunstig retning (økende eksport av varer
med større bearbeidelsesverdi) at dette skulle
oppveie det tallmessige markedstap. Særlig mener
en dette kommer tydelig frem når en sammenligner eksportøkningen til EEC og EFTA fra 1959 til
1970. I Utenriksdepartementets opplysningsbrosjyre om EEC og industripolitikken (Hefte nr. 13)
er resonnementet illustrert med den figur som her
er gjengitt i figur nr. 10. Figuren finnes også i
Industriforbundets skrift "Norsk industri og det
europeiske Fellesskap". Figuren brukes som bevis
på at opphevede tollhindringer gir en langt bedre
eksportstruktur, idet den nye eksporten i større
grad omfatter bearbeidede varer.
Ser vi nærmere på tallene, er situasjonen den at
det er frihandelen innen Norden — og da for det
vesentlige med Sverige — som har skapt de store og
utslagsgivende muligheter for eksport av norske
"bearbeidede" varer. De 56 % " bearbeidede" varer
til EFTA-området er nemlig sammensatt av 40 %
til Norden og bare 16 % til EFTA-land utenfor
Norden. Det er ikke lykkes for oss å komme inn
med bearbeidede varer i nevneverdig grad på det
største EFTA-markedet — England — som befolkningsmessig er 6 ganger større enn Sverige.
I figuren er Nordens andel prikket inn på
EFTA-søylen.
Når det gjelder eksport av "bearbeidede" varer,
er Norden som marked ikke direkte sammenlignbar hverken med EEC-landene eller det ikke-nordiske EFTA-marked. Kommunikasjonsmuligheter,
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Figur 10 Eksportøkning til Ef og EFTA fra 1959 til 1970. Varegruppenes prosentvise andel av
økningen til hvert av områdene.
EFTA

EF

Andre varer (Bearbeidede) A

14%

56 %
42 %

Norden 40 %

Ubearbeide metaller

i
25 %

I

I

Råvarer og skip

44 %

både i frihandelsystemet (EFTA) og i tollunionen
likhet i smak og behov og mange andre spesielle
(EEC), vil virkningene av tollnedsettelsen i EFTA
forhold spiller her en vesentlig rolle — etter tallene
kunne være en pekepinn for hva vi kan vente oss i
å dømme en større rolle enn tollspørsmålene siden
et nytt stormarked.
eksportøkningen til de ikke-nordiske EFTA-land
EEC-landene har en befolkning på ca. 280
ikke har det samme preg.
millioner mennesker hvis vi regner med Danmark,
For helhetens skyld har vi i fig. 11 også tatt
Irland og England. Argumentet om Norges adgang
importen og importstrukturen med i bildet. Figutil et "hjemmemarked" på nesten 300 millioner
ren viser, hva vi allerede tidligere har påpekt, at
mennesker, har vært meget brukt i EEC-debatten.
opphevelse av tollrestriksjoner slår begge veier.
Det som har vært fremhevet foran, berettiger oss
Tallene inkluderer skip. Holdes skip utenfor, vil
til å sette et stort spørsmålstegn ved dette arguogså EEC-handelen vise større importøkning enn
ment. Det kan ikke sees å foreligge noen grunn for
eksportøkning (eksportøkning 2.907 millioner, imat vår hjemmeindustri skal få mere fremgang på
portøkning 3.600 millioner).
EEC-markedet enn den hadde på det engelske
I EFTA-tiden har myndighetene gjort meget for
markedet. Industri fra land med nesten 300
å legge forholdene til rette for eksportindustrien.
millioner får fri adgang til det norske marked.
Likevel har vi hatt en betydelig forverring av
EEC-landenes industri og økonomi er langt stervarebyttebalansen. Importen har steget raskere enn
kere enn EFTA-landenes.
eksporten.
I den samme tid er det norske forbruk av de -4— EEC adskiller seg fra EFTA ved at tollunionen
krever en felles ytre tollsats mot tredjeland og ved
varetyper som hjemmeindustrien produserer, øket
kravet om en felles industripolitikk (foruten regsterkt, fra ca. 15 milliarder i 1958 til ca. 27
lene om etableringsrett, kapitalbevegelser, felles
milliarder i 1966 (i 1955-kroner). I dag er forbruarbeidsmarked m.m.), muliggjort ved overnasjonale
ket antageligvis 20-25 % større. Av økningen
organer. Dette vil sterkt begrense våre muligheter
1958/66 på ca. 12 milliarder dekket import ca. 6
for å drive en politikk tilpasset de politiske,
milliarder, eller omkring halvparten.
økonomiske og geografiske forutsetninger vårt
Det kan se ut som om Norge ikke har utnyttet
land nødvendigvis bør ta hensyn til.
de muligheter for ekspansjon som forbruksøkninSer vi på de erfaringer som det foran er
gen ga hjemmeindustrien på hjemmemarkedet.
redegjort for, gir de all grunn til å spørre om vår
Kanskje vil tiltak av begrenset omfang være tilindustri har den nødvendige konkurranseevne. Det
strekkelig til å hjelpe hjemmeindustrien til å
er lite gavn i å gi store ofre for å få økte
gjenerobre en del av hva vi har tapt på det hjemlige
marked. Kanskje er det en måte å bedre varebyttemarkedsmuligheter hvis en ikke har evnen til å
balansen på.
utnytte disse mulighetene på en tilfredsstillende
måte.
1.3. Industrien og EEC-medlemskap
Som nevnt i innledningen er konkurranseevne
a) Generelle betraktninger
et sammensatt begrep som fremstår som et samForan har vi forsøkt å foreta en analyse av
spill mellom en rekke faktorer, hvorav ekspanEFTA's virkning på norsk industri. Da avskaffelsen
sjonsmulighet og kostnadskontroll er blant de
av den interne toll er det primære virkemiddel
viktigste.
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Figur 11. Økning og strukturendring i eksport og import 1959-70.
Økning i milliarder

Struktur

kroner

EFTA

56 %

-7
-6
-5
-4
-3
-2

-

70 %

.
/

25 %
NIII

_

Eksp.

19 %

9%
\\,. 21%
Import

Eksport

Imp.

EEC
14%

i./
-7
-6
-5
-4
-

:
91

%

\\<

-2

-1
Eksp.

Imp.

Andre varer (Bearbeidede)

Eksport
Ubearbeidede metaller

Vi vil i det følgende se litt på hvilke vekstmuligheter vår tradisjonelle eksportindustri kan regne
med i årene som kommer. Dernest vil vi prøve å gi
et bilde av hvilken utgiftsbyrde tollen er for vår
industri, og hvilken varighet utgiftsbyrden må
antas å ha. Når vi sammenholder dette med de
økte levekostnader EEC-medlemskapet vil gi oss,
og de stigende utbetalinger til "fellesbudsjettet"
Norge forplikter seg til ved medlemskap, mener vi
å få et grunnlag for å bedømme vår industris
fremtidige konkurranseevne utenfor eller innenfor
EEC.

////// 9%
Import
Råvarer og skip

b) Eksportindustriens vekstmuligheter
Våre tradisjonelle eksportindustrier er basert på
vårt lands naturlige forutsetninger: råvarer fra
skog, berg og hav, samt rikelig tilgang på billig
elektrisk kraft. Den fremtidige vekst i disse industrier er naturlig nok bestemt av at disse
forutsetninger også er tilstede i rikelig grad i årene
som kommer. Veksten vil forøvrig også være
bestemt av tilgangen på kapital og arbeidskraft og
av natur- og miljøvernkrav.
Vi vil nedenfor se litt nærmere på hver enkelt
av disse forutsetningne for vekst.
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(1) Råvaretilgang

muligheter et utvidet marked vil gi vår treforedlingsindustri i 1978, kan en derfor ikke se at denne
Den fremtidige tilgang på metaller og malmer er
industri helt ut er istand til å utnytte av grunner
det idag ikke mulig å si noe om. Men tilgangen på
som her er nevnt.
tømmer og fisk begynner å vise en klar tilbakeDen eneste mulighet til en beskjeden markedsgang. Særlig synes norsk treforedling å gå en
gevinst er en avansert videreforedling av de halvfausikker fremtid i møte.
brikata dagens tømmertilgang gir. En slik utbygDenne industri foredler idag ca. 7 mill. m3
ging av vår treforedlingsindustri vil sette store krav
tømmer, hvorav ca. halvparten importeres, og da
både til kapitaltilgang og disponibel arbeidskraft.
overveiende fra Sverige. Det foreligger i dag omfatDa treforedlingsindustrien ikke blir alene om å
tende svenske utredninger om virkestilgangen og
stille slike krav, har vi gitt en samlet fremstilling av
virkesbehovet i svensk treforedling. Utredningene
vekstmulighetene under avsnittene om kapitalen
vil føre til utvidelser i svensk treforedling som med
og arbeidskraften.
tiden vil stoppe den norske tømmerimporten fra
Sverige. Råvaretilgangen til norsk treforedling er
(2) Billig elektrisk kraft
derfor i alvorlig fare. Mulighetene for å øke
avvirkningen i norske skoger er tilstede, men en
Blant våre tradisjonelle eksportindustrier spiller
slik økt avvirkning vil kreve så store investeringer i
kraftkrevende industri en dominerende rolle.
veier, maskiner og driftsopplegg, at skogbruket
Denne industri ble i sin tid grunnlagt på billig
ingen mulighet har for å bære disse investeringene
elektrisk strøm. Riktignok ble energien i prinsippet
alene. Sålenge markedsordninger eller medlemskap
solgt til selvkostpris, men beregningsgrunnlaget har
i EEC ikke på noen måte løser strukturproblemene
vært slik at prisen i virkeligheten har ført til en
i norsk treforedling, kan en heller ikke regne med
klar subsidiering av strømleveranse til denne
at treforedlingsindustrien kan yte skogbruket hjelp
industrisektor. Således har avskrivningsgrunnlaget
i form av vesentlig høyere tømmerpriser. Skal
ikke omfattet utgifter til tomter, rettigheter og
avvirkningen i norske skoger kunne økes i ønskelig
naturherligheter. Disse avskrives ikke over statsgrad, kan dette alene oppnåes ved støtte over
kraftverkenes driftsbudsjett, men går direkte over
statsbudsjettet og ved statens direkte deltagelse i
statsbudsjettet. Avskrivningene — og rentene —
prisfastsettelsen. Dette er virkemidler som strider
beregnes videre av den kapital en finner investert
mot Romatraktatens prisnipper og som derfor
to år før det aktuelle regnskapsår, og rentefoten har
neppe blir tillatt.
vært statens gjennomsnittlige rentefot, som for
Det er all grunn til å se pessimistisk på
bare få år siden lå på ca. 3,5 pst.
råstoffgrunnlaget for norsk treforedling. Økende
Alt dette har ført til alt for lave selvkostpriser
krav til landskapspleie og naturvern vil også sette
som så har gått inn i meget langsiktige
stadig trangere grenser for skogbrukets mekaniseleveringskontrakter (frem til år 2000). Ser en
ring og rasjonalisering, noe som igjen vil medvirke
nærmere på disse kontrakter vil en finne at
til å senke et hogstkvantum som allerede er
kraftprisene stort sett ligger på ca. 1,8 øre pr. kWh.
faretruende lavt.
For å illustrere størrelsesordenen av den
subsidiering av kraftkrevende industri, som en
I den grad tømmertilgangen til treforedlingsinhittil har funnet hensiktsmessig, har vi tatt for oss
dustrien går ned, i samme grad vil industriens
statistikken for 1971. Gjennomsnittsprisen for
produksjon synke. Ser man denne tendens sammen
alminnelig forbruk av statskraft er dette året
med et stadig økende hjemmeforbruk av papir og
foredlede treprodukter, vil en kunne sette et - oppgitt til 2,93 øre pr. kWh. Antar en, at
overføringskostnadene utgjør 35 pst., vil "råleverberettiget spørsmålstegn ved vår status som nettoansen" koste 2,20 øre pr. kWh. Gjennomsnittsprieksportør av treforedlingsprodukter i 1980-årene.
sen for kraftkrevende industri var samme året 1,85
Norge har i dag et papirforbruk pr. hode på ca.
øre, som redusert for overføringskostnader blir
116 kg, mens f.eks. Sverige har et forbruk på 200
1,55 øre/kWh. Differansen blir da 0,65 øre. Etter
kg. (USA 260 kg). Den årlige vekstrate er hos oss
innhentede opplysninger bør denne differansen
4,2 pst. mens Sverige har en rate på 6,5 pst og EEC
reduseres med 0,25 øre, fordi "industrileveranen rate på 7,3 pst. Det er derfor all grunn til å
sene" stiller mindre krav til magasinene o.l. Den
regne med en sterk økning i vårt forbruk av papir.
reelle differanse i strømprisen blir da 0,4 øre pr.
Dette må igjen føre til en tilsvarende nedsettelse av
kWh. Denne differansen er meget forsiktig anslått.
vår eksport — fordi produksjonsøkningen hindres
Statskraftverkene leverer årlig ca. 11 milliarder
av sviktende råstofftilgang. Det kan her nevnes, at
kWh til smelteverkindustriene. Den sum staten
hvis vi med en vekstrate på ca. 6 pst. sikter mot et
papirforbruk midt mellom det vi i dag finner i
dermed lar tilflyte disse industrier, vil da bli av
Sverige og USA, så vil dette om ca. 8 år føre til, at
størrelsesorden 40-50 mill. kroner pr. år. En har
vårt eksportkvantum langt på vei er halvert, selv
da ikke tatt hensyn til de fordeler som
smelteverksindustriene får og har fått ved konsemed nåværende tømmerimport. De konkurranse-
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sjonen til egne verk, og ved billig strøm fra
fylkeskommunale verk.
At denne subsidiering av kraftprisen har vært en
realitet, fremgår av følgende sitat fra Stortingspro
posisjon nr. 145 1961/62 om statskraftprisene:
"Etter inngåtte langtidskontrakter leverer statskraftverkene betydelige energimengder på svært
rimelige vilkår til storindustri. Disse forhold har
ført til, at det er vanskelig å få ballanse i
statskraftverkenes regnskap."
Det er i dag et av de mange ubesvarte spørsmål
om Romatraktatens konkurranseregler vil tillate
den konkurranseforvridning som strømsubsidieringen her fører til. Etter traktatens ordlyd er den
ikke tillatt, og lite tyder på at ansvarlige organer i
EEC ønsker å bevege seg særlig langt ut over
ordlyden. Skulle den kraftkrevende industri ved
EEC-medlemskap miste sine gode kraftkontrakter,
ville fordelen ved de forbigående tollpreferanser
reduseres betydelig.
Men den vekst som utnyttelsen av de nye
markedsmuligheter i EEC krever, vil klart være
avhengig av nye krafttilførsler til smelteverkene.

Ifølge de prognoser som er utarbeidet over
fremtidig energiforsyning i vårt land, vil de
kraftmengder som blir disponible for den kraftkrevende industri ikke på langt nær tilfredsstille det
kraftbehov disse industrier har. For 1977 er
forskjellen mellom tilgang og behov kalkulert til
hele 4,2 milliarder kWh. Dette betyr, at den
kraftkrevende industri ikke lenger kan regne med å
ha ubegrenset tilgang på billig strøm. Samlet kan
denne industri bare regne med å få dekket 40 pst.
av sitt behov for "vekstkraft" i de nærmeste år,
inntil kjernekraften kommer inn i systemet. Dette
vil — sammen med en vesentlig økning i
strømprisen — begrense mulighetene for ekspansjon. Den billige strømmen, som engang var
forutsetning for investeringer i storindustri, er i
ferd med å bli borte.
For å gi et bilde av hvor sterkt prisen vil komme
til å stige, har vi i fig. 12 gitt en grafisk fremstilling
av hvor lenge det går før våre vannkraftressurser er
oppbrukt og hvilke stigende utbyggingskostnader
utbyggingen vil føre LA.

Figur 12. Utbygning av vannkraften
Utbygg. Kost_

millipris arder
øre/kWh klasse kwh.
4
56 øre
40 øre
2
35,5 øre
21 øre

17 øre

1

130
120
110
100
90
80
70
60
50

Fredet område

Fredet område

Utbygget

1970

1975

Figuren viser, at våre samlede ressurser utgjør
ialt 130 milliarder kWh, hvorav vi i 1970 hadde
bygget ut ca. 62 milliarder kWh. Resurssene er
inndelt i 4 prisklasser, og lengst til venstre i figuren
er det antydet hvilke utbyggingskostnader som
knytter seg til prisklassene. De 15 milliarder kWh,

1980

1985

som Sperstad-utvalget har foreslått fredet, er i
figuren fordelt på prisklassene. Figuren viser, at
med en utbyggingstakt pr. år på 4 milliarder kWh
fra 1976, vil ressursene være oppbrukt i 1984-85.
Utbyggingskostnadene vil da sannsynligvis ligge
mellom 50 og 60 øre pr. kWh, hvilket etter de nye
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prinsippene for prisfastsettelse (grensekostnadsprinsippet) vil gi en strømpris som er mere enn
dobbelt så høy som dagens pris. Prisen vil komme
til å ligge godt over 4 øre pr. kWh. I 1980-85 vil
atomkraften overta, og slik kraft vil komme til å
ligge i prisklassen 4,5 — 5 øre pr. kWh.
i
En slik sterk økning i kraftprisene vil begrense
den videre utbygging av våre primære metallverk,
og dermed svekke konkurranseevnen uansett
markedsløsn ing.
Også for denne del av industrien ligger
vekstmuligheten hovedsaklig i en omfattende
videreforedling av råmetallet. Som for treforedlingsindustrien vil en slik videreføring kreve store
kapitalinvesteringer og god tilgang på arbeidskraft.
Vi henviser også her til omtalen av disse to viktige
forutsetningene for konkurranseevnen i våre
tradisjonelle eksportindustrier.
(3) Natur- og miljøvern -

Natur- og miljøvernet har etterhvert fått en
sentral plass i vårt samfunnsbilde, og dermed blitt
en politisk faktor som det må tas hensyn til. Dette
har ført til, at søkelyset i økende grad er satt på
industriens forurensninger av jord, vann og luft.
Det er i dag klart at store og omfattende
investeringer vil bli avkrevet industrien for å råde
bot på de skader som allerede er gjort og forhindre
at produksjonsveksten fører til nye forurensninger.
Industriforbundets miljøvernkontor har laget en
bransjevis oppstilling over industriens fremtidige
investeringsbehov i miljøvernsektoren, som når den
grupperes etter tradisjonelle eksportindustrier og
"hjemmeindustrier" ser slik ut:
Treforedlingsindustri
Smelteverksindustri
Kjemisk industri
Aluminiumsindustri
Sum
tradisjonell eksportindustri
Bergverksindustri
Silde- og fiskemelindustri
Galvanisk industri
Andre industrier
Sum hjemmeindustri
Sum industri

350— 650 mill. kr .
300— 400
"
150— 200
100— 200
900-1450 mill. kr .
80 %
100—(110)
25— 50
45— 50
100—(100)
270— 360 mill. kr .
20 %
1170-1810 mill. kr .
100 %

Av oppstillingen framgår det at hele 80 pst, av
dette store investeringsbehov rammer våre tradisjonelle eksportindustrier. De omtalte investeringer
utgjør de tiltak som i dag er nødvendige for å
nøytralisere de forurensningskilder som allerede er
etablert. Den videre utbygging av de nevnte

industrier vil kreve nye kostbare tiltak for å hindre
ytterligere forurensninger og miljøødeleggelser. Vi
henviser også her til den omtale som nedenfor er
gitt om tilgang på kapital og arbeidskraft.
(4) Kapitaltilgang

Av det som er nevnt foran, fremgår det at de
fleste av våre tradisjonelle eksportindustrier
etterhvert har fått sine naturlige forutsetninger og
dermed sine konkurransemessige fordeler sterkt
beskåret. Den eneste mulighet for framtidig vekst
ligger derfor i en omfattende videreforedling av
råvarer og halvfabrikata.
Regjeringen og markedstilhengere innen industrien har sett tollsatsene som en vesentlig
hindring for de store investeringer slik videreforedling vil kreve. Hvis dette resonnement skal holde,
må tanken være at videreforedlingen skal være
utbygd og i full produksjon i god tid før
frihandelens overgangstid er over. Uten en slik rask
utbygging, vil det ikke være noen tollgevinst ved
medlemskap, idet både medlemskap og frihandel
etter 8 år (12 år for papir) vil ha fjernet alle
tollsatser på både vanlige industrivarer og såkalte
unntaksvarer. For å oppnå noe av den tolleffekten

som medlemskapstilhengerne argumenterer med,
bør utbyggingen derfor være foretatt innen
1978-80, d.v.s. innen 6-8 år fra i dag. Har Norge

overhodet mulighet for å greie en slik enorm
utbyggingsoppgave? La oss kort se hva den vil
omfatte.
Først og fremst må atomkraftverk være bygget
innen 1982, hvis storindustrien overhodet skal få
nødvendig strømtilførsel. Dernest er det en
høyprioritert oppgave snarest å bekjempe forurensninger og miljøødeleggelser overensstemmende
med de planer som er nevnt. I den pågående debatt
om medlemskap eller ikke medlemskap i EEC, er
også den petrokjemiske industri trukket inn. Det
er hevdet at hvis ikke vårt land velger medlemskapslinjen, vil utbyggingen, på grunn av tollbelastningen, bli så usikker at utbyggingen ikke blir satt
igang. Her må det først understrekes, at petrokjemiske produkter i dag ikke står på Fellesmarkedets
unntaksliste. Sannsynligvis vil derfor frihandelsstatus og medlemskap føre til de samme tollsatser.
Men skulle petrokjemiske produkter allikevel
settes opp på listen over problemvarer, så vil tollen
bli avtrappet i løpet av 8 år. Skal det derfor ha
noen hensikt å argumentere med tollbelastningen i
denne sak, må også den petrokjemiske industri stå
ferdig innen 6-8 år. Det samme resonnement
gjelder for videreforedlede halvfabrikata i treforedlingsindustrien (tremasse og cellulose) og foredling
av aluminium-rå metall til halvfabrikata (plater).
Også denne foredlingskapasitet må være utbygget
senest innen 8 år, om tollargumentet skal ha noen
gyldighet.
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Etter innhentede opplysninger vil de ekstraordinære kapitalutlegg vårt land da står overfor i
perioden 1972-1980 se slik ut:
Atomkraft
ca 1 600 mill, kr.
Miljøvern
ca 1 800 mill. kr.
Petrokjemisk industri
ca 1 500 mill, kr.
Utbygging av aluminiumsind.
ca. 500 mill, kr.
Utbygging av treforedlingsind. ca. 500 mill, kr.
Diverse (oljesammenheng)
.
ca. 200 mill, kr.
ca. 6 100 mill, kr.
Den gjennomsnittlige, årlige investering i
industri og elektrisitetsforsyning i siste 6-årsperiode, er på ca. 5 600 mill. kr . Skal en
imøtekomme de ovenfor anførte ekstraordinære
investeringer, må det gå ut over andre viktige
investeringer.
I Regjeringens markedsmelding er det i forbindelse med omtalen av etableringsretten, anført at
det er lite sannsynlig at medlemskap i EEC vil føre
til særlig økte utenlandske industrietableringer i
Norge, fordi de viktigste naturressurser i vårt land
på det nærmeste er tatt i bruk. Ut fra det samme
resonnement er det også usannsynlig at utenlandsk
kapital i fornøden grad vil bidra til løsning av de
investeringsoppgaver vi her omtaler.
Den prioritering av viktige investeringsoppgaver
i samfunn og industri, som vårt land må foreta for
tiden som kommer, vil neppe tilgodese de tradisjonelle eksportindustrier i den grad medlemskapslinjen her krever. En slik ensidig prioritering vil
komme til å sette store fellesoppgaver og arbeidsplasser i hjemmeindustrien i alvorlig fare.
Men om en nå tenker seg at kapitalen allikevel
kan skaffes, så vil neppe den tid som står til
rådighet være tilstrekkelig til å gjennomføre de
utbyggingsoppgaver som det her er argumentert
med. Planlegging, finansiering, tilrettelegging og
bygging av kraftverk og bedrifter og omfattende
arealekspropriasjon og omstrukturering av i første
rekke treforedlingsbedriftene vil kreve såpass tid,
at en 7-8 års periode neppe vil være tilstrekkelig.
I tillegg til de to minimumsfaktorer som hittil
er trukket fram, vil også tilgangen på arbeidskraft
begrense vår utbyggingskapasitet.

(5) Arbeidskraft
Den siste begrensende faktor for den sterke
utbygging som den fremtidige konkurranse vil
avhenge av, er tilgang på arbeidskraft. Vi har i dag
et meget stramt arbeidsmarked i Norge. Selv om
det i dag synes å være visse tegn som tyder på at
enkelte bransjer er i vanskeligheter, så er det
fortsatt flere ledige arbeidsplasser enn det er ledige
arbeidstakere, når en ser landet under ett. Det
utbyggingsprogram som er omtalt foran, vil sette
store krav også til arbeidskrafttilgangen.

Fra industrihold er det hevdet, at arbeidskraften skal skaffes til veie ved den pågående strukturrasjonalisering i jordbruk, skogbruk og fiske. Det
henvises her til de prognoser som inngår i Finansdepartementets perspektivanalyser. Etter disse
prognoser skal sysselsettingen i primærnæringene
reduseres fra ca. 12 pst. av total sysselsetting i
1969 til ca. 5 pst. i 1990. Det er denne flukten fra
gårdsbruk og fiskevær som skal skaffe industrien
den nødvendige arbeidskraft.
Men er det uten videre sikkert at folk ønsker
den omfattende strukturendring som industriveksten her bygger på? Motstanden mot omfattende endringer i vårt bosettingsmønster er stigende. Stadig flere mennesker føler i dag de
belastninger som rammer både miljø og trivsel ved
en tiltagende urbanisering av vårt land. For mange
er denne uviljen et av argumentene mot norsk
medlemskap i EEC.
Videre må en ta i betraktning at prognosene
rekner med en øking i sysselsettingen i varehandel,
annen tjenesteyting og offentlig virksomhet som
mer enn oppveier avgangen fra primærnæringene,
slik at det netto ikke kan regnes med noen øking i
industrisysselsettingen.
Det er derfor høyst usikkert om tilgangen på
arbeidskraft til anleggsarbeide og industri vil bli
slik mange industriledere forestiller seg, dersom en
ikke regner med en omfattende bruk av ikke-norsk
arbeidskraft. Det er derfor altså usikkert om vårt
land greier å gjennomføre de omfattende investeringsarbeider som kreves for at medlemskapslinjen
skal gi bedre resultat enn frihandelsavtalen, selv
om kapitalen kan skaffes.
Ser en realistisk på den videreforedling som skal
gi gevinster i treforedling og aluminiumsindustri,
må det være klart at vi her står overfor oppgaver
som det tar lengere tid til å løse enn 7-8 år.
Det vil ikke kunne påregnes politisk enighet om
en så sterk prioritering av eksportindustriens behov
som dette utbygningsprogram forutsetter, sålenge
det skjer på bekostning av andre, viktige samfunnsoppgaver.
c) Industriens konkurranseevne — EEC-tollmurens høyde
Vi vil i det følgende kort se på hva tollen utgjør
og hva den dermed betyr for vår eksportindustri
sammenlignet med en rekke andre faktorer som
innvirker på industriens konkurranseevne, og som
det står i myndighetenes hender å regulere. Konkurranseevnen er som nevnt resultatet av et omfattende samspill mellom en rekke faktorer, hvorav
toll- og importrestriksjoner bare utgjør en del.
Andre faktorer som kostnadsnivå, tilgang på
arbeidskraft, produktutforming, råstofftilgang, kapitaltilgang og markedstilpassing betyr kanskje
mere for industriens konkurranseevne enn de
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tollbestemmelser som i dag omfatter varehandelen
mellom de industrialiserte land.
De beregninger og oppstillinger som følger
nedenfor, er et forsøk på å anslå størrelsesordenen
av en del av de faktorer som påvirker konkurranseevnen. Mulige feilvurderinger, selv i en størrelsesorden på opp til 10-30 % vil neppe påvirke helhetsbildet i vesentlig grad.
(1) Frihandelsordningen
Før en kan vurdere betydningen av de tollhindringer Norge vil møte utenfor et utvidet EEC,
er det nødvendig å se på hvilke muligheter vårt
land har for en frihandelsavtale med EEC, og hva
en slik avtale vil innebære.
I et foredrag i Sosialøkonomisk Samfund oppsummerte forskningsjef Odd Aukrust problemet
slik:
"Etter mitt legmannsskjønn ser det, alt i alt, i dag
ut til at en frihandelsløsning er et realistisk
alternativ for Norge. Det må forhandlinger til for å
bringe dette på det rene. Jeg respekterer at vi ikke

godt kan ta spørsmålet opp offisielt i Bryssel så
lenge forhandlingene om vilkårene for fullt medlemskap befinner seg i sluttfasen. Men det er viktig
at spørsmålet blir klarlagt så hurtig som mulig og
før Norges valg endelig skal skje. Det bør være en
plikt for våre politikere å sørge for at så skjer."
Også fra politisk hold har det flere ganger vært
bedt om utredning av alternativer i markedsaken.
Vi mener det er uheldig at myndighetene hittil
ikke har funnet tid til å foreta en grundig
utredning av dette spørsmål.
Men helt mørklagt er denne saken ikke.
Litt om hva en frihandelsavtale vil innebære for
vårt land, kan vi i dag finne ved å se på de
løsninger EEC tilbyr de EFTA-land som ikke har
søkt omfullt medlemskap. Forhandlingene er her
ennå ikke avsluttet, men hovedtrekkene er kjent.
Frihandelsutkastet bygger på det såkalte "generelle regime". Dette innebærer en tollavtrapping
over 4 1/2 år for alle industrivarer og er identisk
med den avviklingsplan som er fastsatt for de
medlemskapsøkende land. Skjematisk er avtrappin-

Fig. 13. Prinsippskisse over frihandelsordninger
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gen vist i fig. 13 (a). Det er således i prinsippet
ingen forskjell hva tollen angår, på medlemskap i
EEC eller en frihandelsavtale med EEC hva angår
industrivarer.
Dog har frihandelsordningen bestemmelser om
særordninger for visse problemvarer, se de såkalte
"unntakslister". Unntakslistene omfatter mange
viktige norske eksportvarer. Det som er viktig å
merke seg er, at også tollen for "unntaksvarer"
skal trappes ned, men over noe lengere tid enn for
industrivarer generelt. Unntaksvarene er delt i to
grupper. For unntaksgruppe 1 — som bl.a. omfatter tekstilfibre, ferrolegeringer, aluminium, magnesium, sink, bly og flere uedle metaller, skal tollen
holdes uforandret i 3 år, hvoretter tollen trappes
ned på 5 år (fig. 13 b). For "unntaksvarer 2", som
bl.a. omfatter papir og papp skal tollen avtrappes
over 12 år (fig. 13 c).
Når det gjelder papp og papir, har Kommisjonen allerede slått fast overfor både Norge og
Sverige at unntakene ikke skal være permanente,
men avtrappes over 12 år. Det er intet vedtak i
EEC's organer eller skriftlige uttalelser som i dag
tyder på at ikke alle unntaksvarene skal bli tollfrie
etter fastsatt overgangstid. De forhandlinger
Sverige for tiden fører med Fellesmarkedet, er
derfor av den største interesse også for Norge. Det
er verd å merke seg at handelsminister Kjell Olaf
Feldt — i Dagens Nyheter for 6.2.1972 — kan
fortelle at 15 % av Sveriges eksport til Fellesmarkedet rammes av unntakslistene. Disse varene vil altså
få en avtrappingstid på fra 8 til 12 år. For alle
andre industrivarer — 85 % av eksporten — vil den
generelle regel om 5 års avtrappingstid gjelde.
Frihandelstilbudet har også bestemmelser om
overvåking av import (sikkerhetsklausul). Denne
klausul åpner adgang for — under overgangstiden —
å benytte ureduserte tollsatser på import som
overstiger et visst "tak". En bør være oppmerksom
på at selv for unntaksvarer forutsetter avtalen full
tollfrihet uten noen innskrenkninger etter overgangstidens slutt.
Det er grunn til å merke seg at hverken
foredlede aluminiumsprodukter eller petrokjemiske produkter i dag står på listen over unntaksvarer. Der er ingen basis for antagelsen om at
petrokjemi eller eller videreforedling av aluminium
vil være umulig utenfor EEC.
Avslutningsvis bør det bemerkes at langsom
tollnedbygging og sikkerhetsklausuler ikke uten
videre bør betraktes som ulemper ved en frihandelsavtale. Forutsatt at en passende gjensidighet
kan oppnås, kan de bidra til en roligere og mer
kontrollert utvikling. Sikkerhetsklausuler har også
forekommet, etter gjensidig overenskomst, i mange
tidligere handelsavtaler. Det som eventuelt er
ulempen i EEC-sammenheng er altså at EEC vil
kunne sikre seg en overvekt av fordeler. Dette er

imidlertid et spørsmål som vil kunne avklares fullt
ut bare ved forhandlinger.
Tollmuren mot det "gamle EEC"

Under henvisning til det som meget kort er
omtalt foran, begynner et bestemt mønster å
avtegne seg både når det gjelder å beregne dagen
"tollmur", og når det gjelder den forventede
avtrapping av "muren".
Vi har ikke kunnet finne at det foreligger
forsøk fra myndighetenes side på å beregne hva
tollmuren egentlig betyr i kroner. I argumentasjonen er det fra tilhengerne hevdet at norsk
industri ved eksport må klatre over til dels høye
tollmurer som svekker dens konkurranseevne betydelig.
For å antyde hvor høye tollmurene er, har vi
tatt for oss eksportstatistikken for 1970. Ifølge
denne eksporterte vi til det gamle EEC av "unntaksvarer 1" for 1.267 mill, og av "unntaksvarer
2" for 643 mill. kroner.
Det er foreløpig bare for unntaksvarer 2 at
"problemlisten" er klar, slik at tollmurens minimumsgrunnlag er 643 mill. kroner. Men i tro på at
også "unntaksvarer 1" kommer inn på den endelige problemliste, og for ikke å risikere å beregne
en for lav tollmur, er eksporten av "unntaksvarer 1
og 2" slått sammen, og tollen beregnet av 1.910
mill. kroner. Setter vi den gjennomsnittlige tollsats
til 10 %, vil den årlige tollmur utgjøre 191 mill.
kroner, det vil avrundet si 200 mill, kroner, for de
varer som behandles forskjellig i de to alternativer.
(Når det gjelder den valgte tollsats, kan det
opplyses at den faktiske gjennomsnittssats sannsynligvis ligger lavere. "Kennedy-runden" i 1967
reduserte EEC-tolltariffens aritmetiske gjennomsnitt fra 10,7 % til 7,5 %.)
Tollmur mot

gamle "EFTA-partnere"

Når det gjelder tollbarrierene mellom det utvidede EEC og "rest-EFTA", er det en beslutning i
EEC's ministerråd som har stor interesse. På
toppmøtet i Haag i begynnelsen av desember 1969
pekte nemlig Ministerrådet på at ingen av partene i
de aktuelle forhandlinger om en frihandelsavtale
mellom EEC og "rest-EFTA" ønsker at nye
tollbarrierer skal reises i det internasjonale varebytte i Europa. Denne intensjon er understreket i
EFTA-Rådet 5. november 1971. I EFTA-bulletin
for 9. desember 1971 er det uttrykt slik:
"Fellesskapet (EEC) har helt akseptert prinsippet
om at utvidelse av Fellesskapet ikke skal medføre
noen gjenopprettelse av tollbarrierer mot deres
tidligere EFTA-partnere. Det er således forutsetningen at Fellesskapets nye medlemmer vil fortsette å opprettholde fri handel med deres tidligere
EFTA-partnere gjennom den 5 års overgangsperiode."
(Oversatt av komiteen)
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Ut fra den erklærte målsetting om ikke å
etablere nye tollmurer mellom tidligere EFTApartnere, og ut fra den generelle frihandelsfilosofi
og den liberale holdning EEC gjerne vil stå for, er
det liten grunn til å tro at det utvidede fellesskap
likevel skal gli inn i en proteksjonistisk holdning
overfor de industriland som nå ikke ønsker medlemskap.
Inntil det foreligger klare vedtak i offisielle
EEC-organer som beviser det motsatte, vil komiteen i det følgende se bort fra nye tollmurer
mellom gamle EFTA-partnere.
Et unntak vil sannsynligvis papir og papp
utgjøre. For å unngå forvridninger som følge av for
store tollforskjeller, vil EEC at søkerlandene innfører toll mot de land som nå blir tilbake i EFTA,
og ikke søker om medlemskap. Meningen er å
trappe det hele ned igjen mot 1983. Ut fra de tall
som foreligger for 1970, vil tollmurens høyde på
sitt høyeste utgjøre ca. 35 mill. kroner eller ca. 17
mill. kroner gjennomsnittlig pr. år i 10-års perioden.
Tollmuren på ca. 200 mill, pr. år vil det første
år gjelde for så vel medlemmer som ikkemedlemmer. Forskjellen mellom alternativene
ligger i at mens tollmuren nedtrappes til 0 i løpet
av 5 år ved fullt medlemskap, vil nedtrappingen
ved en frihandelsavtale skje i løpet av 8-12 år.

(4) Merbelastning i toll ved en frihandelsordning
Det kan ha interesse å prøve en vurdering av hva
merbelastningen i toll samlet vil utgjøre for hele
overgangstiden, for derved å finne den gjennomsnittlige årlige merbelastning i overgangsperioden.
Beregningen er vist i figur 14.
Under henvisning til tidligere refererte bestemmelser vil selv et medlemskap ikke fjerne tollmuren for unntaksvarer med øyeblikkelig virkning.
Tollen skal, selv for medlemmer, avvikles over en
4 1/2-årsperiode. Hvis vi derimot ikke blir medlem,
skal tollmuren for unntaksvarene avvikles over en
8-12 års periode.
I figur 14 er tollmuren og dens avvikling vist
skjematisk. For å lette illustrasjonen er avtrappingen gjort lineær, og en har brukt en gjennomsnittlig overgangstid på 10 år.
Det er det skraverte område i figuren som
illustrerer den merbelastning i toll ikke-medlemskap medfører. Merbelastningen er avlest for hvert
år i figuren og tallfestet i rubrikken til høyre. Den
samlede merbelastning er i figuren anslått til ca.
550 mill, kroner. Det vil si at den gjennomsnittlige
merbelastning for vår eksportindustri i overgangsperioden utgjør ca. 55 mill. kroner pr. år. Tallet er
— sammenlignet f.eks. med hva industrien betaler i
avgifter etc. — så ubetydelig at selv ikke en sterk
økning av eksporten av høyt foredlede produkter i
overgangsperioden ville kunne gi tollmuren den

Fig. 14. Tollmuren og dens avtrapping for de varer som behandles forskjellig ved medlemskap og
frihandelsalternativ.
200
mill

År

To ff
aLr

100
mill

1974

1978

www.pdf-arkivet.no/eec/

1984

2012

Nettotap
mill. kr .

96
dimensjon som argumentene om "arbeidsplassene i
fare" skulle forutsette. Vi må også huske på at en
utbygging av vår industri for høyforedling av våre
råvarer vil kreve tid både til planlegging, tilrettelegging, finansiering og oppbygging. I aluminiumsindustrien har en nå talt om videreforedling i over 10
år, og etter hvert som årene går, forsvinner også
tollen.
(5) Kompensasjonsmulighetene
Den merbelastning i toll som ovenfor er antydet, kan våre politiske myndigheter med letthet
motvirke med enkle virkemidler om arbeidsplassene virkelig skulle komme i vanskeligheter i
enkelte bedrifter eller bransjer i overgangstiden.
Det virkemiddel som her synes å ligge nærmest for
hånden, er avgiftsreduskjoner. Virkemidlet har
allerede vært brukt som stimuleringstiltak i vår
industripolitikk. Stortinget vedtok i desember
1971 å frita treforedlingsindustrien for oljeavgift
for 4. kvartal 1971 og 1. og 2. kvartal 1972. Dette
vedtaket fritok treforedlingsindustrien for en avgiftsbelastning på ca. 10 mill. kroner.
I Finland arbeides det i dag med støtteordninger for landets eksportbaserte treforedlingsindustri
for å kompensere den tollbelastning industrien blir
pålagt ved den nye markedsdannelsen i Europa.
Slik eksportstøtte er dårlig ansett i internasjonal
handel og kan lett føre til diskriminerende mottiltak. Derimot vil endrede avgiftsatser til staten ikke
bli sett på som illegale tiltak. Vår investeringsavgift
er dertil et særnorsk fenomen som myndighetene
fritt kan spille på uten å komme opp i handelspolitiske konflikter.
For å angi størrelsesordenen av de årlige avgiftene industrien i dag betaler til staten, kan det
opplyses at disse ligger på ca. 1.200 mill, kroner,
hvorav investeringsavgiften utgjør hele 1.000 mill.
kroner pr. år.
For treforedlingsindustrien finner vi f.eks. a.
investeringsavgiften årlig utgjør ca. 40 mill., olj;•avgiften 11 mill., elektrisitetsavgiften 15 mill., kilometeravgiften 16 mill, og diverse avgifter eksklusive folketrygdavgift 10 mill., i alt 92 mill, kroner
pr. år — altså nær innpå det dobbelte av den
samlede gjennomsnittlige tilleggs-tollbelastning (55
mill.) som hele eksportindustrien vil møte i Fellesmarkedet, hvis vi velger frihandelsordning heller
enn medlemskap. Av denne gjennomsnittlige tollbelastningen står treforedlingsindustrien for ca. 20
mill. kroner.
Når en ser på de tall som her er trukket fram,
forstår en de mange fagøkonomer som hevder at
for et moderne industriland som Norge spiller de
moderate tollproblemer det her er tale om ingen

avgjørende rolle, hverken for inntektsutviklingen
eller for arbeidsplassene.
Markedsløsningen kan bety noe for den enkelte
bedrift eller bransje, men ut fra de tall som
ovenfor er angitt, er det i dag ingen vanskelighet
for myndighetene å gi rimelig kompensasjon for de
vanskeligheter som ikke-medlemskap vil påføre
viktige bedrifter i en tidsbegrenset overgangsperiode.
(6) Norges andel av fellesbudsjettet
Derimot kan det være andre forhold vedrørende
medlemskap som kan komme til å påvirke industriens konkurranseevne i sterkere grad enn hva
tilfelle er med de moderate tolltariffer som foran
er omtalt. En tenker her på de store, årlige
utbetalinger som medlemmene i EEC forpliktes til
for å finansiere fellesbudsjettet. I tillegg kommer
store tilskudd til Investeringsbanken og Kull- og
stålfellesskapets fond. Det er også god grunn til å
trekke fram den økningen et medlemskap vil føre
til i våre levekostnader.
Etter reglene skal Norges andel av Fellesmarkedets budsjett settes til 1,66 % av fellesbudsjettet. Andelen skal ha full virkning fra 1978. Det
er fra 1973 til 1978 utarbeidet en stigende
andelskala som fastsetter budsjettandelen i 1973
til 45 % av regelandelen, i 1974 til 56 % og så
stigende til 100 % i 1978.
Fellesmarkedets budsjett i 1971 var i alt på
3.909 millioner dollar. Det utgjør ca. 27,4 milliarder kroner. I dag utgjør Landbruksfondet det alt
vesentlige av budsjettet (89 %), mens administrasjonskostnadene utgjør ca. 10 %.
Det er ingen tvil om at dette budsjett vil stige
vesentlig hvis Fellesskapet utvides med England og
Danmark. Da det likevel først og fremst er
prisutviklingen på fisk og landbruksvarer som vil
bestemme budsjettene i tiden fremover, er forsøket på å vurdere de fremtidige budsjetters størrelse
gjort på så forsiktig grunnlag som antagelsen om
10 % stigning i budsjettene pr. år.
Ut fra denne forutsetning og ved hjelp av de
andeler som er referert ovenfor, er da budsjettene
beregnet i de kommende 10 år, og deretter
budsjettandelene beregnet. I 1973 vil "medlemskontingentene" ligge på 248 mill. kroner, i 1974
på 338 mill. kroner for så å stige til 886 mill.
kroner i 1978. Fra dette tidspunkt vil så medlemskontingenten øke jevnt med 10 % pr. år. I 1983 vil
den ut fra disse forutsetninger sannsynligvis ha
nådd 1.426 mill. kroner.
"Fellesbudsjettet" skal vi finansiere med alle
inntekter ved den felles ytre tolltariff, ved importavgifter og eventuelt andre interne avgifter på
landbruksvarer, samt til slutt ved å svare opptil 1
prosentpoeng av merverdiavgiften.
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I tillegg til det årlige budsjettilskudd plikter vi
ved inntredelsen å betale:
64 mill. kroner over 2 1/2 år til Investeringsbanken

23 mill. kroner over 2 1/2 % år til bankens fond
8 mill, kroner over 3 år til Kull- og stålfellesskapets fonds samt garantere for 260 mill, kroner
overfor Investeringsbanken.

Fig. 15. Forholdet mellom tillegs-tollbelastning, industriavgifter, andel av fellesbudsjett og økte
it,
levekostnader.
1 )1

na

00

reO

f331AV_13M DO
>IP..3_1R

88

1000
00, !
O30

div.

00,0
r

sukker

v
C

v
v

-en

kjøtt
',w3tÇt 13,V S
,m<P

'112S1

.3 r

is

r korn

E

v
v

-c,

Norges årlige andel av fellesbudsjettet v/medlemskap
T
Tilleggstollbelastning v/frihandelsordning
"gamle EEC"

v
v

9,

0
Melk

Mot

v>
v
— 0:3
Ø

I
1979 1980 1981 1982 1983
1

1973 1974 1975 1976 1977 1978

Tlf) rn ri I

Hva våre bidrag blir til Euratoms tilleggsbudsjett og til Utviklingsfondet, er det i dag ikke mulig
å si noe om.
I tillegg til alle de utgifter som her er nevnt,
kommer så de utgifter som skal dekke utbygging
og drift av både offentlig og organisasjonsmessig
representasjon i Brussel og lignende utbygging av
kontaktorganer i hjemlandet. Det er ingen som i
dag har oversikt over hva dette vil komme til å
koste.
I figur 15 er det gjort et forsøk på å illustrere
størrelsesordenen av de beløp det dreier seg om.
Lengst til venstre i figuren er inntegnet en søyle
som angir for industriens avgiftsbelastning i 1972.
Så følger to kurveangivelser som viser "budsjettan-

delen" (Norges del av EEC's fellesbudsjett) og
"tollbelastningens" størrelse og variasjoner over en
10 års periode, og lengst til høyre i figuren er en
søyle som angir hva de økede levek ostnadene som
direkte følge av fullt EEC-medlemskap vil utgjøre i
1978. Det siste tallet bygger på en beregning utført
av Svein Sundsbø. Resultatene av denne er samlet i
figur 16.
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Fig. 16. Oversikt over endringer i prisen på en del matvarer, samt endringene i forbrukernes matvarebudsjett, ved et eventuelt EEC medlemsskap (beregnet for 1978).
Prisendring
pr. kg.
MELK OG MELKEPROD.
Konsummelk
Smør
Ost
KORN OG MELVARER
KJØTT OG FLESK
Flesk
Storfekjøtt
Sauekjøtt
SUKKER
EGG
MARGARIN
FRUKT OG GRØNS.
SYDFRUKTER M.M.
(Appelsiner)

Endring i forbr.
budsjett pr. år.
+ 400 mill. kr

kr 0,15
kr 7,00
kr 3,00
kr 0,55

150 mill. kr
100 mill. kr

kr 1,25
kr 1,25
kr 1,00
kr 0,30
kr 0,60

180 mill. kr
10 mill. kr
50 mill. kr

?
?

?
?
kr 0,40

870 mill, kr

Total økning i forbr. matvarebudsjett

Figur 15 viser klart hvor liten tollbelastningen
er sammenlignet med industriens årlige avgifter.
Videre viser figuren at medlemskapet påfører
Norge betydelige utlegg i form av andel i EEC's
fellesbudsjett og at levekostnadene øker betydelig,
(summen som er angitt gjelder her alle konsumenter, og ikke bare ansatte i industrien. Den kan
derfor ikke i sin helhet jamføres med de tall som
angår industrien spesielt.) Marginene i figuren er så
store at det er plass til stor usikkerhet både når det
gjelder forhandlings-løsningens avtrapningstid for
unntaksvarer og mulighet for ny toll mellom gamle
EFTA-partnere i overgangstiden uten at bildet
forrykkes vesentlig.
Enkelte momenter er ikke tatt med i beregningene foran. Det gjelder bl.a. den merbelastning
industrien vil få ved medlemskap gjennom tilpasningen til EEC's felles tollsatser for import av en
del innsatsvarer til industrien, og på den annen side
muligheten for at en del industrielle forbruksvarer
i overgangstiden kan bli noe billigere ved medlemskapsalternativet hvis også tollen på noe import til
Norge avtrappes forskjellig i de to alternativene,
slike momenter vil imidlertid heller ikke kunne
endre bildet vesentlig.
Med bakgrunn i de meget grove og skjematiske
oppstillinger som er gitt foran, kan vi — på rent
økonomisk grunnlag — stille opp følgende to
muligheter:
1. Ved ikke-medlemskap får vi en gjennomsnittlig
årlig merbelastning i toll på rundt regnet 55
mill. kroner, begrenset til en 10-12 års periode.

2. Ved medlemskap pålegges vi en stigende årlig
"medlemskontingent" som i 1978 antagelig vil
utgjøre over 800 mill, kroner. Samtidig pådrar
vi oss et ekstra tillegg i matvareprisene på rundt
regnet 900 mill, kroner år. år. Ingen av disse
utgiftene er tidsbegrenset. (Som det vil bli
redegjort for nedenfor kan en imidlertid ikke
legge sammen de to her nevnte tall til en
totalbelastning.)
I forbindelse med vår andel av fellesbudsjettet
ved medlemskap kan en ha forskjellig mening om
hva Norge vil få igjen fra Fellesmarkedets mange
fonds, og hva norsk industri vil få av vekstimpulser
fra EEC.
Når det gjelder fondsandeler, har Fellesmarkedet til nå bygget på prinsippet om det såkalte
"juste retour". Prinsippet går ut på at hvert land
på alle felter skal få tilbake like meget som de har
skutt inn i "felleskassen". EEC har imidlertid ikke
minst ut fra de dårlige erfaringer en har fra
Euratomsamarbeidet, understreket bl.a. i Colonna-planene at skal en komme noen vei med de nye
finansieringsmetodene, så må en snarest komme
bort fra en slavisk oppfølging av prinsippet av
"juste retour".
Når det gjelder de sterkt økende levekostnader,
er det fra myndigheter og medlemskapstilhengere
ikke innvendt noe vesentlig mot selve beregningene. Derimot er det hevdet at når prissubsidiene
faller bort på statsbudsjettet, så sparer staten disse
pengene og kan yte dem til forbrukerne igjen
enten gjennom reduserte skatter eller ved høyere
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sosiale ytelser. Dette resonnementet ser imidlertid
bort fra at staten skal finne dekning for den store
og stigende "medlemskontingenten". Følgende
oppstilling av de pluss- og minusvirkningene av

medlemskap for statsbudsjettet, jordbruket, forbrukere og for EEC som er behandlet ovenfor viser
dette. (Tallene er i mill. kr .)

Fig. 17
Staten

Jordbruksavtalen
Forbrukersubsidier
Dyrere matimport
Støtte fra E ECs fond
I nntektsstøtte
Medlemskapskontingent
Balanse:

Jordbruket

Forbrukere

EEC

+ 900
+ 600

I tabellen er det antatt at inntektsreduksjonene
for jordbruket skal kompenseres med andre støttetiltak, hvorav en har antatt at ca. 200 mill. kr .
kommer fra EEC.
Oversikten i figuren er sterkt forenklet, men
den gir en god illustrasjon av statens muligheter til
å bekjempe økede levekostnader med frigitte
midler fra statsbudsjettet. Det finnes ikke frigjorte
midler i dette regnskapet p.g.a. "medlemskapskontingenten" i EEC.
I tabellens nederste linje ser vi at balansen viser
at forbrukerne er påført en årlig økning i levekostnadene på 900 mill. kroner. Skal staten dekke
dette beløp, må det skatteøkning til da virkningen
av de øvrige endringer på statsbudsjettet netto ikke
gir overskudd.
Alternativt kunne en si at de midler som
frigjøres på statsbudsjettet ved medlemskap kunne
brukes til støtte til forbrukerne for å motvirke
prisstigningen, men da måtte en på annen måte
skaffe midler til dekning av bidraget til EEC's
fellesbudsjett. De innsparte poster kan ikke dekke
begge deler. Det framgår imidlertid av dette at det
heller ikke er riktig å legge sammen bidraget til
fellesbudsjettet og den belastning som svarer til
prisøkningen for forbrukerne.
Om en ikke øker den direkte beskatning eller
skjærer ned på andre offentlige tiltak for å gi
grunnlag for kompensasjon til forbrukerne er det
mest sannsynlige resultat at den beregnede økning
i levekostnadene via prisindeksen overføres til
næringslivet i form av økede lønninger.
Det er enighet om at den omtalte økning i
levekostnadene vil bety ca. 3 poeng på konsumprisindeksen. Hva en slik stigning vil bety i direkte
økte lønnskostnader for eksportindustrien, er det
ikke mulig å beregne med dagens forutsetninger.
Men det er overveiende sannsynlig at denne
lønnsøkning vil være større og dermed også skade
industriens konkurranseevne langt mer enn den

beskjedne tollbelastning frihandelsordningen vil
medføre.
Konklusjon av dette avsnittet må gå i retning av
at en frihandelsavtale med EEC vil gi vår industri
og landets samlede økonomi vel så gode betingelser
som et fullt medlemskap i EEC.
Valg av markedsløsning kan få betydning for
den enkelte bedrift eller bransje, men utslagene er
så små i nasjonal sammenheng at myndighetene
uten vanskelighet kan kompensere tollbelastningen
ved avgiftsreduksjoner.
Valg av tilknytningsform kan ikke baseres på
rene økonomiske kalkulasjoner. En står overfor et
valg av vesentlig politisk art.
Vi vil derfor i de følgende kapitler gå noe inn på
de industripolitiske virkninger av fullt medlemskap, og hvilke konsekvenser dette har for vår
valgfrihet, vår styringsrett og dermed for den
samfunnsform og den samfunnsutvikling vi mener
bør være siktemålet for politisk virksomhet.

2. Industripolitiske konsekvenser av fullt
medlemskap.
Romatraktaten trekker opp en både vidtgående
og generell ramme for samarbeidet mellom medlemstatene. Av artikkel 2 framgår det at oppgaven
er "gjennom opprettelsen av et felles marked og
gjennom en gradvis tilnærming av medlemstatenes
økonomiske politikk å fremme en harmonisk
utvikling av den økonomiske virksomhet i Fellesskapet som helhet". I artiklene 5 og 6 understrekes
det FORPLIKTENDE i Traktatens bestemmelser:
Medlemstatene skal treffe alle generelle eller særlige tiltak som tjener til å sikre oppfyllelsen av de
forpliktelser som følger av traktaten.
Hvilke forpliktelser dreier det seg om for
industripolitikkens del? Romatraktaten har ingen
bestemmelser som særskilt gjelder industrien. Men
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det finnes en rekke bestemmelser som direkte eller
indirekte får virkninger for industripolitkkken. I
artikkel 3 nevnes de viktigste: Opphevelse av toll
mellom medlemstatene, felles tolltariff og handelspolitkkk, fri bevegelighet for personer, tjenesteytelser og kapital, felles transportpolitikk, sikring
mot forrykking av konkurransevilkårene, samordning av medlemstatenes økonomiske politikk, m.v.
— Artiklene 48 (om fritt arbeidsmarked), 52 (om
lik etableringsrett) og 68 (om fri kapitalbevegelse)
utdyper de viktigste av disse bestemmelsene.
Som nevnt har ikke Romatraktaten noen bestemmelser som særskilt gjelder industripolitikken.
Likevel kan man si at EEC har ført en industripolitikk gjennom den økonomiske politikken.
Det Europeiske Kull og Stålfellesskap (CECA)
tar sikte på å gjennomføre en omfattende strukturrasjonalisering, med spesialisering og utvikling mot
større produksjonsenheter.
Generelt har utviklingen i EEC ført til relativt
omfattende bedriftskonsentrasjoner innen de enkelte medlemstater.
Ut over Romatraktaten foreligger to planer for
EEC's videre utvikling som indirekte og direkte er
av betydning for industrien: Planene om et nærmere økonomisk og monetært samarbeide innenfor
EEC, den såkalte Werner-planen, og dessuten den
såkalte Colonna-planen som er EEC's første utkast
til formulering av en felles industripolitikk. Samlet
gir Romatraktaten, Werner-planen og Colonna-planen en relativt god basis for å vurdere både de
rammebetingelser industrien skal operere under i
EEC og de hovedsynspunkter på målsetting og
virkemidler for industripolitikken som gjør seg
gjeldende i EEC's sentrale organer i dag. Tilsammen utgjør dette et langt viktigere grunnlag for
norske vurderinger av medlemskap, enn omfattende tollpolitiske vurderinger. Antagelser om at
Norge gjennom et medlemskap eventuelt kan
makte å endre disse rammebetingelser og planer,
må anses som usannsynlige.
Med utgangspunkt i dette materiale skal vi
nedenfor diskutere følgende problemstillinger:
Planene for felles industripolitikk i EEC
(Colonna-planen.)
Norsk industripolitikk og planene for den økonomiske og monetære union i EEC. (Wernerplanen.)
Ikke-diskriminerende etableringsregler og norsk
industripolitikk.
Det felles arbeidsmarked og norsk industri.
5. Spesielt om de multinasjonale konserner.
2.1. Planene for en felles industripolitikk i EEC
(Colonna-planen).
Med Colonna-planen har Kommisjonen for
første gang søkt å foreta en helhetsanalyse av

industripolitikken og industriens stilling i EEC.
Colonna-planen for industrien ble fremlagt i mars
1970 og er en parallell til Mansholt-planen for
jordbruket og Werner-planen for den økonomiske
og monetære union. Planen har vært forelagt
Ministerrådet og Den parlamentariske forsamling,
og dessuten har EEC's økonomiske og sosiale
komite drøftet planen.
Kommisjonen selv understreker at den ikke har
villet vente med saken til de nye medlemmer er
kommet inn i bildet fordi de 6 så tydelig som
mulig på forhånd bør si fra om i hvilken retning
Fellesskapet skal utvikle seg.
Parlamentet har inntatt en positiv holdning til
de planer Kommisjonen har lagt fram.
Ministerrådet har gitt De faste representanters
komite adgang til å nedsette en arbeidsgruppe for å
studere og arbeide videre med Kommisjonens plan.
Hovedtanken i planen har fått tilslutning fra
arbeidsgruppen som har framlagt en innstilling
med mer konkrete planer og retningslinjer. Selv
om Colonnaplanen ikke endelig er behandlet av
Ministerrådet, gir denne planen uttrykk for
framherskende synsmåter i EEC's bestemmende
organer. Det er derfor på sin plass å betrakte
planen som den beste indikasjon på den
industripolitikk EEC vil søke å realisere i tiden
framover. Det er jo også i samsvar med
forutsetninger
Kommisjonens
at
de
medlemsøkende land skal ta planen med i sine
premisser for beslutning om medlemskap.
a) Grunnsynet i Colonna-planen

Det er to grunner til at EEC nå, etter overgangsperiodens utløp 1.1.1970, har funnet det nødvendig å formulere en felles politikk for den industrielle utvikling:
Den felles industripolitikk skal være med å
skape grunnlaget for en endelig utvikling mot
en økonomisk og politisk enhet i Europa, og
sikre en vedholdende økonomisk vekst basert
på en teknisk selvstendighet overfor "de store
verdenspartnere":
Kommisjonen framholder at tollen hverken er
det eneste eller viktigste instrument i handelspolitikken.
Kommisjonen har ikke til hensikt å dublere den
form for dirigerende industripolitikk som foretas
på det nasjonale plan med å iverksette et ytterligere sett virkemidler innen fellesskapet. Formålet
er mer å fjerne hindringer som skriver seg fra
ufullkommenheter ved tollunionen og fra mangler
i det nåværende stadium av den økonomiske
union. På denne bakgrunn foretar Kommisjonen så
en analyse under forskjellige målsettinger, herav
nevnes:
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Fullføring av det felles marked.
Harmonisering av den juridiske, fiskale og finansielle ramme for fusjoner innen EEC.
3. Stimulere til en restruktuering av bedrifter på
tvers av nasjonale grenser.
Det vil føre for langt her å gå systematisk inn på
disse punktene. Vi skal derfor begrense oss til å
referere en del hovedforslag Kommisjonen framsetter som dels røper den prinsipielle tankegang, dels
vil ha viktige konsekvenser for norsk industripolitikk.
b. Kommisjonens forslag
Det er fremdeles en rekke hindringer for at
varebyttet kan gå uhindret over de nasjonale
grenser. I den hensikt å få nedbygget tekniske
hindre for handelen har Rådet i mai 1969 vedtatt
et generelt program. Sentralt i dette arbeidet er
samordningen av normer og standarder innen EEC.
Norsk elektrisk materiellkontroll, Norsk Medisinaldepot, bestemmelser om engangsflasker er eksempler på spesielle norske forhold som berøres av dette
punktet i Kommisjonens arbeide. Inntil nå har
arbeidet med samordning av normer og standarder
vært underlagt enstemmighetsregler, men Kommisjonen mener at man bør ta sikte på endringer i
retning av flertallsvedtak.
Det er også et viktig mål å skape et virkelig
felles marked for offentlige innkjøp for også på
dette område å muliggjøre større produksjonsserier, konsentrasjon og rasjonalisering. Etter overgangstidens utløp har medlemslandene plikt til å
følge Traktatens regler og l.a oppdraget gå til det
gunstigste tilbud uten hensyn til nasjonalitet.
Kommisjonen planlegger et informasjonssystem
slik at bedriftene i medlemslandene kan holde seg
underrettet om oppdrag innen EEC.
Også fiskale grenser kan hindre dannelsen av det
europeiske marked. Dette kan påvirke bedriftenes
investeringsstrategi, og innkjøps- og avsetningspolitikk. Det er etter Kommisjonens mening tvingende
nødvendig med en harmonisering av den indirekte
beskatning, og Kommisjonen nevner her spesielt
merverdiavgiften og forbruksavgifter.
Fusjoner og grupperinger over landegrensene
har gått meget tregt i EEC. Stort sett har utviklingen vært preget av 2 tendenser:
Fellesmarkedet har medført til dels sterke
nasjonale konsentrasjonstendenser av industribedrifter i de enkelte land. Men det nasjonale
marked er ofte for lite, spesielt for de teknisk
avanserte produkter.
I den grad integrasjon over de nasjonale grenser
har funnet sted, har sterke bedrifter fra tredje-land gjerne stått for oppkjøp eller bragt bedriftene under kontroll.

På denne bakgrunn setter Kommisjonen opp to
påtrengende målsetninger:
På alle områder å fjerne hindringer for transnasjonale europeiske bedrifter.
Å bygge opp avansert industri gjennom innsats
av offentlig kreditt.
På denne måten vil man søke å bygge opp
bedrifter som har sine beslutningssentra i Europa
og som kan konkurrere på verdensmarkedet med
de gigantiske oversjøiske foretak. Kommisjonen
framsetter i denne frobindelse en rekke forslag
som vil ha stor betydning også for Norge ved et
eventuelt fullt medlemskap:
Ulike rettsregler i forskjellige medlemsland
hindrer fusjoner over landegrensene og Kommisfjeollnees n eforeslårk
uf for a ste i dske at psnarestt t mautl i dg e et tableres
sa tl i geet
medlemsland blir vedtatt en lovgivning for sammenslutning av bedrifter og at bestemmelsene på
selskapslovgivningens område samordnes i medlemslandene.
at det arbeides med harmoniseringen av beskatningen med sikte på at industrien i de forskjellige
medlemsland arbeider under så like forhold som
mulig.
Kommisjonen legger stor vekt på fullføring av
det felles kapitalmarked og foreslår at EEC's
bedrifter får til disposisjon mer kapital fra euro-emisjoner gjennom spesielle kredittinstitusjoner.
Kommisjonen foreslår videre at Den Europeiske
Investeringsbank blir gitt muligheter for å bidra
finansielt i forbindelse med industrikonsentrasjoner mellom medlemslandene.
Og at utviklingskontrakter på EEC-basis i første
rekke tilbys bedrifter som har til hensikt å
engasjere seg i "en transnasjonal samarbeids- og
restruktueringsprosess."
Med disse tiltak søker Kommisjonen å stimulere
til strukturendringer på europeisk basis innen EEC.
En slik utvikling medfører dels at arbeidsplasser
nedlegges i enkelte bransjer, dels at nye arbeidsplasser må skapes i andre bransjer. Disse forandringer må planlegges og organiseres.
Når det gjelder omstilling av arbeidskraften,
anfører Kommisjonen at "fra et industrielt synspunkt — uavhengig av de egentlige mål for sosialog regionalpolitikken — er det vesentlig at den
yrkesmessige og regionale mobilitet av arbeidskraften befordrer." (Det understrekes her at indirekte
hjelp, altså hjelp til selvhjelp i form av yrkesutdannelse etc. er å foretrekke framfor direkte hjelp
"som alt for lett blir fjernet fra sine opprinnelige
mål og dessuten leder til å skru fordringene stadig
høyere.") Kommisjonen gir også uttrykk for sin
hensikt om å effektivisere kontrollen med de
forskjellige former for direkte støtte til bedrifter,
herunder støtte med regionalpolitisk motivering.
Strukturendringene krever også at det blir
bygget opp nye bedrifter, og dette setter krav til
ideskapende evne og lederskap. Kommisjonen anfører at man på nytt bør ta opp til diskusjon
fordelingen av forskning på offentlige forsknings-

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

102
sentra, universiteter og industrien og forbedre
forbindelsen mellom disse institusjoner. Generelt
anbefaler Kommisjonen "at mangelen på bestemte
lederkrefter, den kvalitative og kvantitative utilstrekkelighet av den bedriftsøkonomiske utdannelse og den utilfredsstillende tilpasning mellom de
almendannende skoler og industriens krav blir
undersøkt nærmere". Men utover dette initiativ
konkluderer Kommisjonen med forslag om opprettelse av et Europeisk Institutt for Ledelse og
Utdanning som i samarbeide med universiteter og
andre institutter kan bli et senter for "management" og deres anvendelse på de spesielle forhold i
Vest-Europa. Dette institutt ville også kunne forutberegne industriens behov for fagfolk og meddele
dette til faginstitusjoner og universiteter. Dessuten
kunne instituttet befordre kontakt mellom industri og universiteter på alle områder.
Vi har så vidt utførlig villet redegjøre for
Colonna-planen på dette punkt for å anskueliggjøre hvorledes økonomiske målsettinger og industriens behov bl.a. søkes ivaretatt gjennom innflytelse over utdanningsinstitusjonene i EEC.
c) Industripolitiske konsekvenser for Norge

Man kan ikke se bort fra at iverksettelsen av
Colonna-planens forslag vil kunne bidra til økt
bedriftsøkonomisk lønnsomhet innenfor EEC sett
under ett og vurdert ut fra snevre økonomiske mål.
Sett i sammenheng med Romatraktaten og de
vedtatte planer for EEC's videre utvikling, vil
Colonna-planen komme i strid med en samfunnsøkonomisk målsetting hvor også andre verdier enn
de rent bedriftsøkonomiske kommer inn i bildet.
Spesielt problematiske blir trolig forholdene for et
kapitalfattig og perifert beliggende land som Norge, hvor inntektsutjevning og bosetting utenfor
pressområdene krever bevisst politikk og styringsmuligheter. I denne sammenheng er det derfor
i<
viktig å understreke at
Colonna-planen sikter mot reduksjon av de
enkelte medlemslands suverenitet, bl.a. når det
gjelder normer og standarder, offentlige innkjøp,
indirekte beskatning, selskapsrett og regler for
fusjonering, beskatning av industrien, kapitalmarked, regionalpolitikk og relasjoner til tredje-land utover handelspolitikken.
at Colonna-planen direkte søker å stimulere til
industrikonsentrasjon gjennom bl.a. Den Europeiske Industribank, utviklingskontrakter på fellesskapsbasis, Europeisk Institutt for Ledelse og
Utdanning, Euro-emisjoner gjennom spesielle kredittinstitusjoner etc.
at Colonna-planen er et ledd i utviklingen av et
politisk-økonomisk system i tråd med Romatraktaten og Werner-planen. Systemet karakteriseres
ved en markedsøkonomi og en "ikke-dirigering"
som vil øke industrigigantenes makt og. innflytelse
og hvor menneskelige verdier underordnes økonomiske verdier.
at Colonna-planen derfor nødvendigvis vil medføre, at den industrielle allsidighet, som hittil har

preget norsk økonomi og næringsliv, etter hvert vil
vike plassen for et mere spesialisert, ensidig og
dermed sårbart næringsliv.
Man savner omtanken for bevaring av de små
varierte bedrifter som hittil har gitt vår industri sin
fleksibilitet og gjort den mindre sårbar for internasjonale konjunktursvingninger.
2.2. Norsk industripolitikk og planene for den
økonomiske og monetære union i EEC.
Planene for en økonomisk og monetær union
(Werner-planen) er blitt autorisert gjennom en
resolusjon av 22. mars 1971 i EECs Ministerråd. Vi
skal i det følgende bygge på denne resolusjon og på
de vurderinger som er gitt av en arbeidsgruppe
under Markedsutvalget (Skånland-rapporten av
15.11.71). Vi vil her begrense oss til å omtale de
virkninger for norsk industri som realiseringen av
Werner-planen vil kunne medføre. Andre sider ved
planen er behandlet i andre kapitler.
It

a) Integrering av det norske kapitalmarked med
europeisk kapitalmarked

Rådsresolusjonen stiller som mål at en skal få et
felles kapitalmarked i EEC-området (Fri kapitalbevegelse.)
I dag ligger rentenivået for langsiktige lån
høyere for EEC-landene enn i Norge. Iverksettelsen av det felles kapitalmarked vil således kreve en
utjevning av rentenivået. Dette vil medføre at
EEC-medlemskap høyst sannsynlig vil medføre
dyrere lån for bedrifter som skaffer seg lånekapital
på det norske marked. Særlig vil dette kunne
ramme de mellomstore og mindre bedrifter og
hjemmemarkedsbedriftene som stort sett er henvist til det norske lånemarked.
Det er riktig at det i de senere år allerede har
foregått en viss utjevning slik at forholdet ikke er
så markert som det tidligere har vært. Dette henger
imidlertid nært sammen med den spesielle konjunkturutvikling med avslapning i EEC mens det
har vært fortsatt høykonjunktur i Norge.
Under alle omstendigheter er hovedsaken at
Norge under frie kapitalbevegelser ikke kan føre en
selvstendig rentepolitikk om det skulle ønske et
annet rentenivå og en annen utvikling enn i det
øvrige EEC.
I tillegg til dette kan det oppstå situasjoner hvor
norske bedrifter står svakt i konkurransen om å få
lån på et integrert europeisk lånemarked, et
forhold som framheves av dosent Fritz Holte i
Skånland-rapporten:
"La oss tenke oss at både en tysk og en norsk
bedrift ønsker å utvide sin virksomhet, og at
disse utvidelsene ikke kan gjennomføres uten at
bedriftene tilføres kapital. Hva enten bedriftene
overveier å skaffe denne tilførselen i form av
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utvidelse av aksjekapitalen, i form av obligasjonslån eller på annen måte, skal vi forutsette
at disse to bedriftene blir konkurrenter på
Fellesskapets kapitalmarked. La oss videre
tenke oss at eierinntektene ligger betydelig
høyere i Tyskland enn i Norge, og at det er
vanlig antatt at dette forholdet vil vare ved i
årene framover. I denne situasjonen er det
grunn til å tro at den tyske bedriften vil kunne
tilby obligasjonskjøpere og andre långivere
bedre betingelser — og forespeile aksjekjøpere
lysere utsikter — enn hva den norske bedriften
kan gjøre. Hvis tilførslen av kapital på kapitalmarkedet ikke er stor nok til at begge bedriftene kan få den kapital de ønsker, er det mye
som taler for at den tyske bedriften tilføres
kapital både fra tyske og norske kapitaleiere,
mens den norske bedriften må skrinlegge sine
planer om en utvidelse."
Imidlertid kan det også tenkes situasjoner hvor
Norge blir betraktet som et attraktivt investeringsområde. I så fall vil en bl.a. kunne få, spesielt i
pressområdene, en forsert industriutbygging som
kan skape uønskede ringvirkninger.
b) Muligheter for å kunne føre vår egen industripolitikk

En hovedide i planene for en union er at en skal
skape et område hvor det ikke er "konkurranseforskyvninger". Skal dette tas alvorlig, må en gi avkall
på eller begrense mange av de tiltak som kan
tenkes i industripolitikken.
Et viktig forhold er i denne forbindelse de
begrensninger i adgangen til å støtte private bedrifter som planene medfører. I Skånland-rapporten, s.
31 heter det således:

70

"For støtte til private bedrifter vil det antakelig
gjelde retningslinjer av den typen en finner i
radsvedtaket av 20. okt. 71 (Jfr. kap. KIII, 3.)
Det vil være et hovedprinsipp at støtten skal gis
enten i form av investeringstilskott eller i
former som gjør det mulig a regne ut hvilke
investeringstilskott som for bedriftene vil være
likeverdige med den støtten som gis. Fellesskapets regioner vil være delt i grupper. For hver
slik gruppe vil det gjelde en øvre grense for hvor
mye støtte som alt i alt kan ytes til en
investering som foretas i en region innenfor
gruppen. Subsidiering av produktene fra bestemte regioner eller bestemte land vil i alminnelighet ikke bli tillatt."
"Bruken av statseide bedrifter som distriktspolitisk virkemiddel vil begrenses av Fellesskapets
regler for statsstøtte, og i siste instans av
Domstolens tolkning av disse regler. En vil få en
mellomform mellom den situasjon at statsdrift
helt fritt kan nyttes som et slikt virkemiddel, og
den situasjon at statsdrift overhodet ikke kan
nyttes. En statsdrift etter bedriftsøkonomiske
retningslinjer, underlagt det samme regelverk
som andre bedrifter, vil være tillatt. Statsdrevne
underskottsbedrifter som konkurrerer med bedrifter i andre medlemsland, og som klarer seg i
konkurransen bare fordi staten dekker underskottet, kan i alminnelighet ikke ventes tillatt."

c) Avsluttende kommentar

Det er etter dette ganske klart at realiseringen
av planen for en økonomisk og monetær union i
EEC til dels meget sterkt vil innvirke både på
norsk industri og mulighetene for å kunne føre en
norsk industripolitikk ut fra våre særegne forutsetninger og interesser.
Gjennomgående vil vi måtte regne med dyrere
lån og større problemer for norsk industri i
konkurranse på EEC's felles kapitalmarked.
Unionen vil begrense norske myndigheters muligheter for å drive en selvstendig norsk industripolitikk overensstemmende med våre egne prioriteringer, bl.a. ved begrensninger i adgangen til støtte
av private bedrifter, restriksjoner på bedrifter i
statlig regi, bruk av kredittpolitikken som virkemiddel og reduserte virkninger av tiltak med
distriktspolitiske formål.
2.3. Ikke-diskriminerende etableringsregler og
norsk industripolitikk

I hvilken grad skal vi sikre oss at utnyttelsen av
norske naturrikdommer kommer hele det norske
folk til gode?
I hvilken utstrekning ønsker vi at norske myndigheter skal kunne regulere og kontrollere den
utenlandske innflytelse på den industrielle utbygging i vårt land?
Disse spørsmål leder inn i noen av kjernepunktene i EEC-spørsmålet. En viktig forutsetning for
at den økonomiske integrasjon i EEC kan realiseres
etter Romatraktaten, er etableringsbestemmelser
som ikke diskriminerer mellom borgere av Fellesskapet. — Bare ved at utlendinger og innlendinger
stilles likt vil den frie bevegelighet av kapital og
arbeidskraft resultere i effektiv internasjonal arbeidsdeling og strukturrasjonalisering. Det dreier
seg her imidlertid om effektivitet i et markedsøkonomisk system hvor den ikke-diskriminerende
etableringsrett kan la kapital og mennesker vandre
dit en kortsiktig privatøkonomisk lønnsomhet
tilsier.
Deltagelse i denne utvikling på Roma-traktatens premisser vil være et markert brudd med
grunnleggende synsmåter og politiske målsetninger
i vår nyere historie. Gjennom våre konsesjonslover
har vi i over 50 år kunnet sikre våre myndigheter
muligheter for å føre kontroll med utenlandsk
innflytelse over utnyttelsen av norske ressurser og
norsk industri. I årene etter krigen har riktignok
disse bestemmelser vært håndhevet liberalt. Tilstedeværelsen av konsesjonsloven har imidlertid
satt myndighetene i stand til å stimulere til
utbygging på områder hvor den har sett det
formålstjenlig, samtidig som det neppe er tvil om
at bestemmelsene har medvirket til at utviklingen
ikke er gått ukontrollert på andre områder. Totalt
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sett har myndighetenes politikk resultert i markert
økning av den utenlandske eierinteresse i norsk
industri. I 1952 var andelen av utenlandske aksjer i
industri og bergverk 12 pst., i 1968 var andelen
steget til hele 22 pst. Norge er dermed blitt et av
de land i Europa som er sterkest dominert av
utenlandsk kapital. Disse investeringer har spilt en
meget stor rolle i en rekke av våre viktigste
industrigrener, bl.a. i gruvedrift, kjemisk industri,
oljeindustri og elektroteknisk industri. Det dreier
seg her særlig om storbedrifter i kraftkrevende
industri som er integrert i multinasjonale konserner med kontroll over avsetning og utnyttelse av
spesielle organisatoriske og tekniske kunnskaper.
Konsesjonslovene har imidlertid sikret oss m u I i g h eter for å ha denne utviklingen under
kontroll og at de enkelte bedrifter underkastes
regulerende bestemmelser.
Det uttrykkes helt klart i Romatraktatens
artikkel 52 at "restriksjonene på adgangen for en
medlemsstats statsborgere til å etablere seg på en
annen medlemsstats område skal gradvis oppheves
i løpet av overgangsperioden".
Ved et eventuelt fullt medlemskap i EEC vil
konsesjonsloven måtte endres til ikke-diskriminerende reguleringer, og dette vil ha inngripende konsekvenser. (Del II av Markedsutvalgets
rapport, s. 109):
"Tilslutning til EEC innebærer imidlertid at Norge
må endre en rekke enkeltbestemmelser som
diskriminerer overfor utenlandske statsborger og
selskaper. Det gjelder bestemmelser som setter
særvilkår som f.eks. norsk statsborgerskap, norsk
styre, sete i Norge, helt norsk grunnkapital, preferanse for norsk arbeid, forsikring og materiell,
levering av produkter til norsk landbruk til nedsatte priser, preferanse for innenlandske næringsdrivende til å kjøpe råvarer, innløsningsrett for
staten til utenlandske konsesjonærers anlegg på
gunstige vilkår, særregler om utlendingers erverv av
aksjer i norske bedrifter, meldeplikt for salg av
aksjer til utlendinger, forbud mot pantsetting av
aksjer til utlendinger, krav om tidligere opphold i
Norge (innvånerskap):"
Av særlig betydning for industrien er konsesjonslovens kap. III hvor bestemmelsene bare
gjelder utlendinger og selskaper under en viss
utenlandsk innflytelse (over 20 pst. utenlandsk
kapital) og § 37 som foreskriver konsesjonsplikt
dersom det ved salg av norskeide aksjer til utlandet
blir mer enn 20 pst. av selskapets aksjekapital som
kommer på utenlandske hender.
De konsekvenser som endringer i konsesjonslovene kan få er behandlet i St. meld. nr . 86 for
1966-67, "Om Norges forhold til Det europeiske
fellesskap." — Vi vil avslutte omtalen av dette
problem med følgende sitat:
"Derimot vil man antagelig få et større innslag av
utenlandske interesser i samband med integrasjon
eller andre former for samarbeid mellom norske og
utenlandske bedrifter, jfr. integrasjonstendensene

innen Fellesskapet. Dette må sees i sammenheng
med at utlendingers aksjeerverv i norske bedrifter,
som det framgår av avsnitt I, er underlagt diskriminerende bestemmelser som er i strid med prinsippet om nasjonal likebehandling ifølge EEC 's
etableringsregler.
Reguleringen av utlendingers oppkjøp av aksjer i
bestående norskeide bedrifter er en meget viktig
bestemmelse i konsesjonslovgivningen. Den tar
sikte på å kontrollere omfanget av den utenlandske
innflytelse i norsk næringsliv. Fra et nasjonalt
synspunkt kan etableringer i form av oppkjøp av
bestaende bedrifter på mange områder være mer
betenkelig enn opprettelsen av nye utenlandske
bedrifter i Norge. Med den industristruktur som
Norge har med relativt mange små bedrifter med
lav egenkapital og lave aksjekurser, må næringslivet
antas å kunne bli utsatt for utenlandske oppkjøp.
Det er grunn til å være forberedt på at særlig
utenlandske konserner innenfor sektorer som
kraftkrevende industrier, treforedling og kjemisk
industri vil være interessert i en integrering med
norsk kapital. Innenfor de her nevnte industrigrener gjør nemlig integrasjonstendensene seg for
tiden sterkt gjeldende.
Det vil være nødvendig å finne løsninger som
fortsatt vilgjøre det mulig å opprettholde en viss
kontroll med aksjetransaksjoner av den art det her
er tale om. Etter regjeringens mening er det meget
viktig å beholde en slik kontrolladgang."
2.4. Det felles arbeidsmarked og norsk industri
Det felles arbeidsmarked i EEC vil utgjøre en av
rammebetingelsene for norsk industri hvis vårt
land blir medlem.
Romatraktatens regler om arbeidsmarkedet går
i sine hovedtrekk ut på at arbeidstakere skal ha fri
adgang til å oppholde seg i andre EEC-land, både
når de søker arbeid, mens de har arbeid, og etter at
de har hatt arbeid. Dessuten kreves at de skal
behandles likt med landets egne borgere m.h.t.
sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår, og de
skal gis preferanse framfor arbeidssøkende fra
utenforliggende land. Av stor betydning er også
det samarbeid som er innledet mellom arbeidsformidlingene i de enkelte EEC-land og mellom disse
og Kommisjonen. Formålet med dette samarbeid
er å tilpasse etterspørselen og tilbudet på arbeidsmarkedet til hverandre så effektivt som mulig,
altså slik at man søker å dirigere ledig arbeidskraft
i retning av de land eller de distrikter innen EEC
hvor etterspørselen er størst. Foreløpig er bare
medlemslandene med i det felles arbeidsmarked. I
assosieringsavtalen med Hellas av 1962 og i en
tilleggsavtale av 1970 til assosieringsavtalen med
Tyrkia er imidlertid bestemt at også disse land
gradvis skal trekkes inn.
En konsekvens av det felles arbeidsmarked vil
være at mulighetene for å drive en nasjonal
sysselsettingspolitikk blir redusert. Situasjonen har
til nå ikke vært så faretruende fordi EEC-landenene (bortsett fra Italia) har hatt forholdsvis
liten arbeidsløshet. Men i en situasjon med stor
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arbeidsløshet i Europa, vil den lett kunne forplantes hit. Nasjonale tiltak med sikte på å skape flere
arbeidsplasser vil ikke bare komme nordmenn til
gode, fordi tiltakene vil kunne trekke til seg
arbeidssøkende fra andre EEC-land. Og noen kontroll med innvandring derfra får vi ikke adgang til å
føre.
Sannsynligvis vil det felles arbeidsmarked —
sammen med prinsippene om fri kapitalbevegelser
og om etableringsrett — bl.a. kunne få innvirkning
på lønnsforholdene og arbeidsvilkårene. Forhandlingene mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes
organisasjoner om disse forhold vil nødvendigvis
påvirkes av at produksjonsfaktorer kan bli trukket
ut av landet hvis de kan oppnå bedre vilkår andre
steder. Resultatet kan kanskje bli at man får
koordinerte lønnsoppgjør for hele EF-området.
Våre nasjonale organisasjoners og myndigheters
mulighet for å øve innflytelse på lønnspolitikken
vil i så fall bli sterkt redusert.
I Romatraktaten betraktes arbeidskraften først
og fremst som en produksjonsfaktor, som bør være
bevegelig for å kunne anvendes mest mulig produktivt innenfor EEC som helhet. Menneskelige problemer som oppstår, søkes avhjulpet ved omskolering og sosial hjelp,
For lønnsomheten i norsk industri kan dette
system ha fordeler. I situasjoner hvor det er
knapphet på arbeidskraft i Norge og ledighet andre
steder i EEC, slik situasjonen eksempelvis er i
øyeblikket, vil import av arbeidskraft kunne sikre
ekspansjon. Både når utvidet behov for arbeidskraft melder seg i nye industriområder, som f.eks.
Mongstad, og når arbeidsforholdene oppfattes som
lite gunstige for nordmenn, vil import av arbeidskraft kunne løse problemene for industrien.
Omvendt vil overskudd av arbeidskraft ved
norske industribedrifter lettere kunne henvises til
utlandet hvor det måtte være behov for slik
arbeidskraft. Totalt sett vil det fri arbeidsmarked
svekke industriens avhengighet av det norske arbeidsmarked og samhørigheten mellom industribedrift og lokalmiljø.
På den annen side vil også et fritt arbeidsmarked kunne bidra til å skape problemer for norsk
industri. I den grad konkurranse om arbeidskraften
blir økt gjennom utenlandsk etterspørsel vil dette
både kunne påvirke lønnsnivå og øke knappheten
på arbeidskraft. Kanskje vil dette særlig kunne
gjelde spesielt kvalifisert arbeidskraft, idet det i
EEC-landene ellers stort sett er større lønnsforskjeller i favør av særlig høyt utdannet arbeidskraft.
Det er neppe tvil om at det i første rekke vil
være de store internasjonale konserner som har
midler til selvstendig å utnytte mulighetene i
utlandet, og bedrifter i pressområdene, som vil
kunne trekke bedriftsøkonomiske fordeler av det

felles arbeidsmarked i EEC. Komiteen vil imidlertid understreke at sekundærvirkninger i form av
sosiale problemer og psykiske helsetilstander vil
kunne ramme samfunnet og industrien selv i annen
omgang, også de bedrifter som umiddelbart har
økonomiske fordeler av det fri arbeidsmarked. For
norske bedrifter utenfor pressområdene vil trolig
det felles arbeidsmarked ytterligere bidra til å
redusere konkurranseevnen.
:,r1 i

2.5. Spesielt om de multinasjonale konserner
I årene etter første verdenskrig og særlig i de
siste år har internasjonale investeringer vokst fram
til å bli en betydelig faktor i verdensøkonomien.
Drivkraften bak denne markante utviklingen i
internasjonal økonomi er de multinasjonale selskaper. Som regel består disse selskaper av et moderselskap med en rekke datterselskaper i andre land.
Datterselskapene vil da være underlagt lovgivningen i det land hvor de er etablert, et forhold
som er særlig viktig når det gjelder selskaps- og
skattelovgivningen. Den økonomiske kontroll og
derved den øverste ledelse i datterselskapene ligger
derimot hos moderselskapet. Her foregår også som
regel en vesentlig del av planleggingen, forskningsog produktutviklingen. Dette innebærer at det er
moderselskapet som i vesentlig grad bestemmer
investeringene, rasjonaliseringstakten og produksjonen. Det betyr igjen at de store multinasjonale
selskaper er i stand til å øve avgjørende innflytelse
på den økonomiske og miljømessige utvikling i de
land hvor de har datterselskaper.
Suksessen for disse bedriftsselskaper ligger i
deres egenskaper som hensiktsmessige organisasjonsformer i samfunnssystemer som er orientert i
retning av tilnærmet maksimal økonomisk vekst.
Deres strukturelle egenskaper er kjennetegnet av at
de etter norske forhold gjennomsnittlig er meget
store, de disponerer stor kapital, de har store
organisasjonsressurser og de kontrollerer og forvalter stor administrativ og teknisk "know how".
Hvor omfattende — hvor mange sektorer — de
multinasjonale selskapenes virksomhet dekker kan
illustreres på mange måter. F.eks. er det en klar
tendens til at viktige deler av informasjons- og
kommunikasjonssystemet i flere land delvis eies og
kontrolleres av de multinasjonale selskapene. En
kan meget klart si at også i Norge er de multinasjonale selskapenes innflytelse på reklamevirksomheten betydelig. — Ved å gå inn i reklame- og
PR-byråer skaffer de multinasjonale konserner seg
strategiske posisjoner til å påvirke og øve kontroll.
De kan på den måten påvirke "billeddannelsen" og
idealene i mote og kjøpekultur, såvel som de
grunnleggende holdninger og oppfatninger hos
publikum. De kan påvirke og få i stand fundamentale endringer i landenes forbruksmønster.
Disse elementene i de multinasjonale selska-
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penes virksomhet oppfattes som viktige deler av
selskapenes strategi for å bli forstått, akseptert og
for å skaffe seg legitimitet. De er videre viktige for
å skaffe seg muligheter for å forutse og sikre seg de
rette markedsbehov for de varer og tjenester de
produserer. På den måten kan de få igjen for de
store investeringer som kreves for avansert industriproduksjon.
At de multinasjonale selskapene er de nasjonale
overlegne har nettopp sammenheng med at de i så
langt større grad kan skaffe seg maksimale fordeler
ved å spille på mekanismer for makt og innflytelse
og for kapital og fortjeneste. Det sier seg selv at de
multinasjonale foretak har langt større muligheter
enn de nasjonale til å utnytte kostnadsulikhetene
mellom landene. For å gjøre f.eks. sine skatter så
små som mulig kan de multinasjonale selskaper
fiksere sine interne priser for vareleveranser og
tjenesteytelser på en slik måte at overskuddet blir
stort i land med lave skattesatser og lite i land med
høye skattesatser (jfr. f.eks. de norske oljeselskapene som ifølge regnskapene har nærmest intet i
overskudd). I langt større grad enn nasjonale
foretak har de multinasjonale selskaper maktressurser overfor nasjonale myndigheter. De kan ved
sine egne operasjoner i vesentlig grad påvirke et
lands betalingsbalanse overfor utlandet og kan ofte
på grunn av sin styrke og sin strategiske posisjon i
nøkkelsektorer av landets næringsliv opptre med
stor gjennomslagskraft i forhandlinger med myndighetene.
Som det er påpekt foran, er viktige deler av
norsk industri allerede direkte eller indirekte integrert i internasjonale konserner. Hovedtyngden i
de utenlandske aksjeinteresser finnes innenfor oljebransjen, elektrokjemisk, elektrometallurgisk og
elektroteknisk industri. Det er i stor utstrekning
talsmenn for disse viktige eksportnæringer som i
debatten har gått sterkest inn for EEC-medlemskap.
Det er neppe tvil om at "Man må regne med at
en norsk tilslutning til EEC vil kunne komme til å
øke interessen for utenlandske investeringer i
Norge. Det er sannsynlig at en eventuell økning av
etableringsaktiviteten fortsatt vil være konsentrert
om utnyttelse av norske naturressurser. Det er
særlig en utnyttelse av landets vannkraft som kan
tenkes å være av interesse, selv om utviklingen må
antas å være i ferd med å redusere de konkurransemessige fordeler som Norge her har". (St. meld. nr .
86 1966-67) — Etter at dette ble skrevet, har to
andre norske naturressurser kommet sterkt i søkelyset for de multinasjonale konserners onteresse:
olje- og gassforekomstene på vår kontinentalsokkel
og utnyttelse av vår natur gjennom hotell- og
restaurantkjeder. Mer enn noensinne før er derfor
den beskyttelse som konsesjonslovene representerer av betydning for vårt eget herredømme over
utnyttelsen av norske ressurser.

3. Sammendrag og konklusjon
Utvalget har vurdert spørsmålet om industriens
stilling ved ulike tilknytningsformer til EEC ut fra
to hovedsyn. Først gjennomføres visse økonomiske
beregninger angående virkningene av toll, priser
m.m., deretter diskuteres industripolitiske styringsproblemer.
Regjeringen har i sin tilråding framsatt en rekke
vurderinger om positive virkninger av fullt medlemskap uten å presisere hva den sammenliknes
med og uten å underbygge argumentene med
tallmateriale. Denne argumentasjonsform er lite
tilfredsstillende. En har derfor i nærværende utredning sammenliknet alternativet fullt medlemskap
med en frihandelsordning etter svensk mønster.
Når det gjelder økonomiske beregninger er det
nedlagt et betydelig arbeide i å tallfeste størrelsesordenen av tollmurene, og når det gjelder styringsproblemene er det søkt å dokumentere de endringer som et fullt medlemskap vil medføre ved
henvisning til Roma-traktaten, Wernerplanen og
Colonnaplanen.
3.1. Økonomiske vurderinger

Medlemskap i EFTA har virket omformende på
norsk industristruktur. Hjemmeindustriens stilling
er blitt til dels sterkt svekket. Således har utenlandsk industri erobret 6.178 mill. kr . av vårt
hjemlige marked for hjemmeindustrivarer fra 1958
til 1966, mens vår hjemmeindustri har hatt en
eksportøkning på 2.113 mill. kr. i samme tidsrom.
Dette "netto markedstap" på vel 4 milliarder gir
seg utslag i en sterk reduksjon av vår selvdekningsgrad. Denne nedgang har ikke blitt oppveiet av en
tilsvarende økning av eksporten, og her ligger
hovedårsaken til det stigende underskudd på handelsbalansen.
Det har vært framsatt som et gjennomgående
argument for medlemskap i EEC at tollreduksjonene i EFTA har ført til at vårt salg av bearbeidede
varer er blitt sterkt stimulert. Imidlertid er hovedårsaken at EFTA har medført frihandel i Norden.
Det er en selvsagt ting at Norden som marked ikke
er direkte sammenlignbart hverken med EEC-landene eller den ikke-nordiske del av EFTA-markedet.
Utviklingsmulighetene i vår tradisjonelle eksportindustri avhenger av råvaretilgangen fra skog,
berg og hav og billig elektrisk kraft. Dessuten vil
veksten bestemmes av tilgang på kapital og arbeidskraft og av miljø- og naturvernkrav. Tømmertilgangen til treforedlingsindustrien vil være en sterkt
begrensende faktor, og vi må regne med at stigende
utbygningskostnader etterhvert vil medføre en
sterk stigning i kraftprisene. Hele 80 % av det
totale investeringsbehov på mellom 1 og 2 milliarder kroner som miljøvernet vil kreve faller på de
tradisjonelle eksportindustrier. Spesielt er trefored-
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lingsindustrien og smelteverksindustrien sterkt
rammet.
Tar vi hensyn til denne begrensning vil den
framtidige vekstmulighet ligge i videreforedling av
råvarer og halvfabrikata. Regjeringen og markedstilhengerne mener industrien ser tollsatsene som en
vesentlig hindring for de store investeringer slik
videreforedling vil kreve. Imidlertid vil denne
prosess være tidkrevende. I og med at tollsatsene
på både vanlige industrivarer og såkalte unntaksvarer er helt nedbygget etter 10 år (12 år for papir)
både ved frihandel og fullt medlemskap, må
utbygningen være foretatt innen 1978-80 hvis
tollen skal ha betydning for resonnementet. Begrensningen i både kapitaltilgang og arbeidskraft
betyr at vi kan stå overfor oppgaver som det vil ta
lengere tid å løse enn 7-8 år. Argumentet er
derfor av liten relevans ved vurdering av medlemskap jamført med frihandel som alternativ.
Det er alminnelig enighet om at kostnadsøkninger, råvaretilgang, tilgang på kapital og arbeidskraft, kapasitetsutnyttelse og markedstilpasning
betyr langt mer for eksportindustriens konkurranseevne enn de tollbestemmelser som i dag
omfatter varehandelen mellom de industrialiserte
land. Regjeringen og industriens representanter har
imidlertid lagt stor vekt på tollsatsene for eksportindustrien sin argumentasjon for medlemskap.
Likevel er det ikke gjort forsøk på å beregne
størrelsesordenen av slike tollhindringer fra myndighetenes side slik at argumentet kan vurderes i
sammenheng med andre økonomiske størrelser.
Utvalget har derfor selv gjennomført beregninger
spesielt med sikte på å sammenlikne fullt medlemskap og en frihandelsløsning ener svensk mønster.
Utvalget har, forutsatt at utvidelsen av EEC
ikke vil medføre nye tollmurer mellom gamle
EFTA-partnere, beregnet den totale tollbelastning
i dag til 200 mill. kr . pr. år for de varer som
behandles forskjellig under medlemskap og frihandel. Ved fullt medlemskap skal tollen nedtrappes
over 4 1/2 år, ved frihandelsordning over 8-12 år.
Beregner vi den merbelastning i toll som en
frihandelsavtale vil medføre så beløper den seg til
ca. 55 mill, kr. mer pr. år over en 10-års periode.
Denne beskjedne merbelastning av toll kan myndighetene med letthet motvirke f.eks. gjennom
endrede avgiftssatser til staten. Beløpene er så
ubetydelige sett i den sammenheng de hører
hjemme at det ikke betyr mye om man skulle være
uenig i forutsetningen om at nye tollgrenser ikke
blir oppbygget mellom gamle EFTA-land.
Av langt større betydning er den belastning som
Norges andel av EEC's fellesbudsjett vil representere. Utvalget har gjennomført beregninger som
tyder på at allerede ved utgangen av 70-årene vil et
medlemskap medføre overføring til EEC på
nærmere 1 milliard kroner pr. år.

11
•
nomuusion
synes å måtte bli at en frihandelsav
tale med EEC gir vår industri og landets samlede
økonomi vel så gode betingelser som et fullt
medlemskap i EEC.
Valg av tilknytningsform kan imidlertid ikke
baseres på rene økonomiske kalkulasjoner. Utval
get har derfor lagt vekt på å vurdere de industripo
litiske virkninger av fullt medlemskap, og hvilke
konsekvenser dette har for vår valgfrihet, vår
styringsrett og dermed den samfunnsform og
samfunnsutvikling vi mener bør være siktemålet
for politisk virksomhet. '

3.2. Styringsproblemer
Romatraktaten har ingen bestemmelser som
særskilt gjelder industrien. Men det finnes en rekke
bestemmelser som direkte og indirekte får virknin
ger for industripolitikken. I artikkel 3 nevnes de
viktigste: Opphevelse av toll mellom medlemsta
tene, felles tolltariff og handelspolitikk, fri bevege
lighet for personer, tjenesteytelser og kapital, felles
transportpolitikk, sikring mot forrykking av kon
kurransevilkårene, samordning av medlemsstatenes
økonomiske politikk, m.v. — Artiklene 48 (om
fritt arbeidsmarked), 52 (om lik etableringsrett) og
68 (om fri kapitalbevegelse) utdyper de viktigste
av disse bestemmelser. Ut over Romatraktaten
foreligger to planer for EEC's videre utvikling som
indirekte og direkte er av betydning for industrien
Planene om et nærmere økonomisk og monetært
samarbeide innenfor EEC, den såkalte Wernerpla
nen, og dessuten den såkalte Colonnaplanen som
er EEC's første utkast til formuleringen av en felles
industripolitikk. Samlet gir Romatraktaten, Wer.
nerplanen og Colonna-planen en relativt god basis
For å vurdere både de rammebetingelser industrien
;kal operere under i EEC og de hovedsynspunkter
på målsetting og virkemidler for industripolitikken
;om gjør seg gjeldende i EEC's organer i dag. Det
2r utvalgets prinsipielle holdning at dette må være
brunnlaget for norske vurderinger av medlemskap,
Dg ikke antakelser om at Norge gjennom medlem;kap eventuelt kan makte å endre disse rammebe.
lingelser og planer.
Man kan ikke se bort fra at iverksettelsen av
Colonna-planens forslag vil kunne bidra til økt
bedriftsøkonomisk lønnsomhet innenfor EEC sett
ander ett og vurdert ut fra snevre økonomiske mål,
Sett i sammenheng med Romatraktaten og de
vedtatte planer for EEC's videre utvikling, vil
Colonnaplanen komme i strid med en samfunnsAonomisk målsetting hvor også andre verdier enn
le rent bedriftsøkonomiske kommer inn i bildet.
Spesielt problematiske blir trolig forholdene for et
capitalfattig og perifert beliggende land som
dorge, hvor inntektsutjevning og bosetting utenfor
)ressområdene krever bevisst politikk og styringsmuligheter. I denne sammenheng er det derfor
siktig å understreke at
.1;111
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Colonna-planen sikter mot reduksjon av de enkelte
medlemslands suverenitet, bl.a. når det gjelder
normer og standarder, offentlige innkjøp, indirekte
beskatning, selskapsrett og regler for fusjonering,
beskatning av industrien, kapitalmarked region
politikk og relasjoner til tredjeland utover handelspolitikken.
at Colonna-planen direkte søker å stimulere til
industrikonsentrasjon gjennom bl.a. Den Europeiske Industribank, utviklingskontrakter på fellesskapsbasis, Europeisk Institutt for Ledelse og
Utdanning, Euro-emisjoner gjennom spesielle kredittinstitusjoner etc.
at Colonna-planen er et ledd i utviklingen av et
politisk-økonomisk system i tråd med Romatraktaten og Wernerplanen. Systemet karakteriseres ved
en markedsøkonomi og en "ikke-dirigering" som
vil øke industrigigiantenes makt og innflytelse og
hvor menneskelige verdier underordnes de økonomiske verdier.
at Colonna-planen derfor nødvendigvis vil medføre at den industrielle allsidighet, som hittil har
preget norsk økonomi og næringsliv, etter hvert vil
vike plassen for et mer spesialisert, ensidig og
dermed sårbart næringsliv.
Man savner omtanken for bevaringen av de små
varierte bedrifter som hittil har gitt vår industri sin
fleksibilitet og gjort den mindre utsatt for internasjonale konjunktursvingninger.
Det er også klart at realiseringen av planen for
en økonomisk og monetær union i EEC til dels
meget sterkt vil innvirke både på norsk industri og
mulighetene for å kunne føre en industripolitikk
ut fra våre egne forutsetninger og interesser.
Gjennomgående vil vi måtte regne med dyrere lån
og større problemer for norsk industri i konkurranse på EEC's felles kapitalmarked. Unionen vil
begrense norske myndigheters muligheter for å
drive en selvstendig norsk industripolitikk bl.a. ved
begrensninger i adgangen til støtte av private
bedrifter, restriksjoner på bedrifter i statlig regi,
bruk av kredittpolitikken som virkemiddel og
reduserte muligheter for tiltak med distriktspolitiske formål.
Etter Romatraktaten oppfattes arbeidskraften
først og fremst som en produksjonsfaktor som bør
være bevegelig for å kunne anvendes mest mulig
produktivt innenfor EEC som helhet. Menneskelige problemer som oppstår søkes avhjulpet ved
omskolering og sosial hjelp.
)"
Vurdert ut fra snevre lønnsomhetsbetraktninger
kan dette system ha fordeler. I situasjoner hvor det
er knapphet på arbeidskraft i Norge og ledighet
andre steder i EEC, slik situasjonen eksempelvis er
i øyeblikket, vil import av arbeidskraft kunne sikre
ekspansjon. Både når utvidet behov for arbeidskraft melder seg i nye industrier, som f.eks.
Mongstad, og når arbeidsforholdene oppfattes som
lite gunstige for nordmenn, vil import av arbeidskraft kunne "løse" problemene for industrien.
Omvendt vil overskudd av arbeidskraft ved norske
industribedrifter lettere kunne henvises til utlandet
hvor det måtte være behov for slik arbeidskraft.

Totalt sett vil det frie arbeidsmarked gjøre industrien avhengig av det norske arbeidsmarked og
svekke samhørigheten mellom industribedrift og
lokalmiljø.
Det er neppe tvil om at det i første rekke vil
være de store internasjonale konserner som har
midler til selvstendig å utnytte mulighetene i
utlandet, og bedrifter i pressområdene, som vil
kunne trekke bedriftsøkonomiske fordeler av det
felles arbeidsmarked i EEC. Utvalget vil imidlertid
understreke at sekundærvirkninger i form av sosiale og psykiske problemer vil kunne ramme samfunnet og industrien selv i annen omgang, også den
industri som umiddelbart har økonomiske fordeler
av det fri arbeidsmarked. For norske bedrifter
utenfor pressområdene vil trolig det felles arbeidsmarked ytterligere bidra til å redusere konkurranseevnen.
Det vil også i første rekke være de internasjonale konserner som kan trekke fordeler av endringer i etableringsregler som et fullt medlemskap
forutsetter. I St.meld. nr . 68 for 1966-67 ble det
understreket at de diskriminerende regler vi nå har
som hindrer utlendingers oppkjøp av aksjer i
bestående norskeide bedrifter er en meget viktig
bestemmelse i konsesjonslovgivningen: "Med den
industristruktur som Norge har med relativt mange
små bedrifter med lav egenkapital og lave aksjekurser, må næringslivet antas å kunne bli utsatt for
utenlandske oppkjøp".
Utvalget finner at den utsettelse på tre år for
iverksettelsen av visse sentrale etableringsdirektiver
som ble oppnådd under forhandlingene, på ingen
måte løser de problemer som vi her står overfor.
Det er ingen grunn til å tvile på at et medlemskap i
EEC vil medføre en direkte stimulering for de
store intereuropeiske bedrifter til også å interessere
seg for norske ressurser, ikke minst våre olje- og
gassforekomster og utnyttelse av vår natur bl.a
gjennom hotel- og restaurantkjeder. Mer enn noensinne før er derfor den beskyttelse som konsesjonslovene representerer av betydning for vårt eget
herredømme over utnyttelsen av norske ressurser.
3.3. Patenter, know how og forskning

Når det gjelder forskning og utviklingsarbeide,
patenter og know how, finner utvalget at medlemskap i EEC heller vil være til skade enn til gavn.
Norge driver i likhet med andre land teknisk
forskning og pionerarbeide. I likhet med alle andre
land drar vi også nytte av andres pionerarbeide.
Dette vil vi fortsette med uansett om vi blir med i
EEC eller ikke. Det er ingen tollgrenser for teknisk
viten.
Hva patenter angår vil vi ved EEC-medlemskap
og innføring av europapatent i utstrakt grad miste
den vederlagfrie bruksrett til utenlandske patenter
som vi nå har. Samtidig vil vår industri få en større
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belastning i patentovervåking enn den vi nå har. Vi
vil som medlem antakeligvis heller ikke lenger
kunne opprettholde de bestemmelser om tvangsutøvelse av utenlandske patenter, som i dag verner
vår industri. Selv blant medlemskapstilhengerne
ansees de patentforhold vi ville få i EEC som en
ulempe som bare kan aksepteres som en del av den
pris vi må betale for medlemskap.
Know-how som tidligere ble tilført oss fra
EEC-landene for å krype under tollgjerder, vil falle
bort ved medlemskap. Utvalget ser ingen grunn til
at vårt samarbeide med alle verdens land i internasjonale forskningsoppgaver vil vinne noe ved å skje
i EEC's regi.

-f~
3.4. Konklusjon
Norge skal være uhyre forsiktig med å satse sitt
allsidige næringsliv på et EEC-medlemskap for
dermed å sikre sin vekst sålenge de samme industrier synes å mangle de indre betingelser for en
nødvendig ekspansjon (konkurranseevne). De liberale tollbestemmelser vi i dag finner i Europa spiller
ikke noen avgjørende rolle for industriens konkurransemulighet, og dessuten vil de relativt moderate
tollsatsene bli fjernet i løpet av 5-12 år etter det
frihandelsmønster som nå avtegner seg ved de
svenske forhandlinger. Det er importrestriksjoner,
kvoteordninger og de sikkerhetsklausuler som setter tak på tollfri import, som i virkeligheten betyr
noe for internasjonal handel og dermed for de
enkelte lands industristruktur. Det gjelder også for
vårt land og vår særegne industristruktur, hvor
hjemmeindustrien spiller en helt avgjørende rolle
både for produksjon, sysselsetting og bosettingsmønster. Ved et medlemskap i EEC vil denne
industristruktur endres raskt, først og fremst fordi
hjemmeindustrien vil komme til å savne beskyttelsestiltak ikke bare av handelspolitisk men også
av finans- og pengepolitisk karakter. Ved en
frihandelsavtale vil den importtollen som skal
beskytte hjemmeindustrien bygges ned parallelt
med tollen på vår eksport av industrivarer. Men
ved en frihandelsavtale beholder vi retten til å
bestemme over de virkemidler vi finner nødvendige
både av handelspolitiske, finanspolitiske, pengepolitiske og forsåvidt av sosialpolitisk karakter. Våre
erfaringer fra EFTA-samarbeidet viser at når en
skal finne fram til markedsløsninger som sikrer en
høy grad av frihandel, er det viktig at en ikke
samtidig reduserer antallet og betydningen av de
andre økonomisk-politiske virkemidler.
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KAP. 6 C. LANDBRUK
1. Jordbruket i det norske samfunn.
Naturgrunnlaget for forsyning med matvarer er
opprinnelig den faktor som avgjør hvor folk
bosetter seg. Det bestemmer også hvor stor befolkning som kan skaffe seg eksistensmulighet i et
område. De små spredte forekomster av brukbare
jordbruksarealer vi har i Norge, og de barske
klimaforhold vi har for plantedyrking, er grunnen
til at vi har fått en sterkt spredt bosetting.
Norge er det nordligste dyrkingsområde for en
rekke kulturplanter. For mange andre har vi
overhode ikke tilfredsstillende dyrkingsvilkår.
Store deler av våre produktive arealer egner seg lite
for annet enn eng- og beitevekster. Dette er —
sammen med lite jordbruksareal pr. innbygger —
grunnen til vår lave selvforsyningsgrad for matvarer.
Når selvforsyningsgraden angis i kalorier, ligger
den nå på under 40 % når vi holder matforsyningen fra fiske og fangst utenom. Men dette prosenttallet gir ikke det riktige bilde. Når det gjelder
husdyrprodukter er vi omtrent selvforsynt. Vår
vesentligste import av matvarer kommer i form av
matkorn og sukker. Regner vi at det for å
produsere en kalori husdyrprodukter går med 5-7
kalorier i plantemateriale, blir bildet av vår selvforsyning atskillig gunstigere.
Men det står likevel fast at vilkåra for jordbruksdrift i Norge er langt ugunstigere enn i de
andre land i Europa. Vår vekstsesong er kort, og
arbeidsinnsatsen pr. arealenhet må bli stor i noen
deler av året. Til andre årstider kan det være
vanskelig å finne sysselsetting for den arbeidskraft
som må være i jordbruket.
I et felles marked for jordbruksvarer vil alltid de
beste jordbruksområdene ha store økonomiske
fortrinn foran de dårligste. Det gjelder enten det
felles marked er en enkelt stat eller det er et langt
større område som f.eks. USA, USSR eller EF.
Avhengig først og fremst av de naturgitte forhold
for produksjon, vil de beste områdene få økte
økonomiske fordeler og de dårligste økte økonomiske ulemper når området for det felles marked
utvides.
Denne skjevheten forsterkes vesentlig når områder går over fra å være et underskuddsområde for
jordbruksvarer til å bli et overskuddsområde. Så
lenge det ikke produseres nok til å dekke områdets
behov, behøver ikke de beste områdene å søke så
langt utover for å få store nok markeder for sin
produksjon. De dårligere utkantområder kan i en
slik situasjon slippe konkurransen og dermed få
beholde et lokalt marked for sine egne produkter.
Men når produksjonen blir større, og de beste
områdene må søke stadig lenger utover for å finne
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forbrukere for sine varer, blir vilkårene stadig
hardere for utkantjordbruk. Denne tendensen forsterkes når det samtidig skjer en rasjonalisering og
effektivisering av transportmidlene og produksjonen. Det er en alminnelig erfaring at det er de
sterkeste enhetene som først oppnår en rasjonaliseringsgevinst. Dette gjelder for jordbruket som
andre næringer.
I et stort fellesmarked som USA eller EF skaper
denne utviklingen store interessemotsetninger
innen jordbrukssektoren. Vi får på den ene siden
jordbrukerne i de beste områdene, som med sine
bedre naturgitte vilkår er i stand til å produsere
med brukbar lønnsomhet til de felles priser, og
som derfor også vil ha økonomisk styrke til å øke
produksjonen enda mer. Disse vil presse på for å få
vekk den lokale produksjon i de dårligere områdene, for på den måten å få større andel av det
begrensede marked. De som driver jordbruk i de
dårligste områdene, vil på sin side så langt de
greier, forsøke å hindre så mye av varestrømmen
utenfra at også de kan få anledning både til å
opprettholde og helst øke sin salgsproduksjon.
Denne interessemotsetningen er helt naturlig. Den
er ikke mer enn et uttrykk for at hver enkelt
næringsdrivende først og fremst tenker på seg selv,
og sin egen økonomi.
Det er ingen uenighet om at vårt jordbruk vil
stå på den ugunstige siden når det skal konkurrere
med resten av EF-jordbruket under de ensartede
pris- og markedsordninger. Det må naturligvis
forventes at de bedre jordbruksområder innen EF
vil gjøre det de kan for å få markedet for sine
overskuddsprodukter utvidet til også å omfatte
Norge.
Den grunnleggende teori bak opprettelsen av et
stort felles marked som EF, er teorien om områdemessig arbeidsdeling og spesialisering. Tanken er at
i et felles marked skal hvert område få anledning
til å drive de produksjoner det har de relativt beste
vilkår for. På den måten vil de samlede ressurser
innen det felles marked bli mer effektivt utnyttet,
og totalproduksjonen den størst mulige. Hvis
begrunnelsen for norsk medlemskap i EF er et
ønske om en mest mulig effektiv utnyttelse av
ressursene i EF under ett, har det liten mening
samtidig å skulle kjempe for å bevare vårt jordbruk
og vår jordbruksproduksjon. For det vil jo nettopp
motarbeide en geografisk arbeidsdeling etter
teorien om de relative områdefordeler.
Det vi i såfall burde gjøre, var å arbeide for en
begrensing av vår jordbruksproduksjon til de vareslag og varetyper som vi eventuelt kan selge med
lønnsomhet på det felles marked til de priser som
er felles for hele EF-området.
Men en slik tanke er bare hevdet av enkeltpersoner. I Regjering og Storting finnes det ingen som
bestrider at et jordbruk omtrent av det omfang vi

har i dag, vil være av livsviktig betydning for vårt
samfunn også i framtiden. Derfor har det også hver
gang saken har vært behandlet i våre politiske
bestemmende organer vært satt som forutsetning
for norsk EF-medlemskap at vi kunne oppnå
jordbrukspolitiske særordninger som kunne sikre
jordbrukets framtid og den økonomiske standard
for jordbruksbefolkningen.
For nordmenn flest er grunnen til denne innstilling klar nok. Den er at vårt jordbruk har så
mange andre oppgaver i samfunnet som det ikke er
tenkelig at vi kan få overført til andre sektorer i en
utstrekning som gjør at vi våger å ta risikoen ved å
tilpasse jordbruket EF-politikkens prinsipper.
Denne vurderingen er det som ligger bak den kamp
for varige særordninger som den norske regjering
og forhandlerne har ført inntil den endelige jordbruksprotokoll ble godtatt av begge parter.
Disse andre oppgaver er ikke av en slik art at de
faller sammen med ønsket om områdemessig arbeidsdeling etter de relative områdefordeler. De
funksjoner som vi tillegger vårt jordbruk, og som
særlig står i konflikt med prinsippet om geografisk
arbeidsdeling er særlig vårt jordbruks bosettingsmessige og distriktsøkonomiske funksjoner og beredskapsfunksj onen.
Begge disse taler for at vi skal opprettholde vårt
jordbruk mest mulig med det antall arbeidsplasser
det nå gir grunnlag for i våre bygder, og med et
produksjonsvolum som iallfall ikke blir nevneverdig mindre enn nå.
I hele etterkrigstiden har disse målsettinger vært
tillagt stor vekt i utformingen av norsk jordbrukspolitikk, og vi har på disse områdene så absolutt
"Ulåt
gått våre egne veier.
Under forberedelsene for forhandlinger om
medlemskap i EF har det fra jordbruksbefolkningen selv, deres organisasjoner og fra politikerne
vært gjort klart at denne politikken måtte føres
videre også etter at medlemskapet var brakt i
orden. Og tilhengere av medlemskap har om og om
igjen forsikret at de sto på denne linjen. De har
også forsikret at de særordninger som trengtes
kunne innrømmes av EF uten å bryte med
organisasjonens prinsipper for så vel den felles
jordbrukspolitikk som resten av regelverket. Bare
fra motstandere av medlemskap er det blitt påpekt
at slike særordninger umulig kunne være i samsvar
med EF's prinsipper.
Sluttresultatet av forhandlingene slik det foreligger i protokollen av 22. januar 1972 viser at de
forhåpninger, som var stilt til muligheten av å få de
omtalte varige særordninger, ikke er innfridd.

2. Behandlingen av jordbruket i Brysselforhandlingene.
I offisielle norske utredninger om EF-spørsmålet ser det ikke ut til at den geografiske omforde-
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Ting av landbruksproduksjonen og dens fundamentale betydning i den felles økonomiske politikk i
de nåværende EF-land har vært klart nok oppfattet. Utviklingen i våre myndigheters behandling av
våre egne jordbruksspørsmål forteller dette bedre
enn kanskje noe annet.
Det flertall i Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite som stemte for at forhandlinger skulle
innledes i 1970, formulerte kravet slik at "det vil
være nødvendig med varige spesialordninger som
tar omsyn til økonomiske, produksjonsmessige og
bosetningsmessige problemer i vårt land" (Innst. S.
nr. 332 for 1969-70 s. 594). Det er viktig å merke
seg at ikke bare de økonomiske, men også de
produksjonsmessige og bosettingsmessige hensyn
ble nevnt. Meningen må ha vært at det ikke er
tilstrekkelig at bøndenes inntektsnivå bevares. Produksjonen må også holdes oppe, og den må være
spredt av hensyn til bosettingen. Hvordan dette
skulle oppnås innen EEC, uttalte ikke Stortinget
seg om. Det varte også en god stund før Regjeringen traff sitt valg mellom de to forhandlingsopplegg som var på tale: "avskjermingslinjen" og
"mellomlagslinjen".
På det tidspunkt forhandlingene begynte var
imidlertid Regjeringen blitt klar over at "avskjermingslinjen" ikke ville bli akseptert av EF. Den
gikk derfor over på et forhandlingsopplegg som
bygde på "mellomlagslinjen". Håpet var å få denne
akseptert som varig særordning.
Argumentet for "mellomlagslinjen" var først og
fremst at Norge da ikke skulle behøve å bruke
noen slags form for importregulering for jordbruksvarer fra andre EF-land. Regjeringen mente
trolig at prisene til norske produsenter fortsatt
skulle kunne fastsettes på samme måte som hittil i
jordbruksforhandlingene og j ordbruksavtalene.
Differansene mellom avtaleprisene og nettoprisene
som ville innstille seg på grunnlag av EF-prisen
måtte etter dette prissystemet dekkes ved mellomlag eller subsidier fra den norske statskasse, eller
muligens fra andre kilder.
Forslaget om "mellomlagslinjen" var Regjeringens siste forsøk på å få særordninger som knyttet jordbrukernes inntekter til produksjonen gjennom produsentprisene. Men også dette forslaget
viste seg å bli avvist. Det kunne ikke godtas av EF
som overensstemmende med prinsippene for den
felles jordbrukspolitikk. "Mellomlagslinjen" måtte
derfor oppgis.
De som har fulgt med i den utvikling som ligger
mellom de første forsikringer om at jordbrukets,
fiskerienes og distriktenes langsiktige interesser
måtte sikres før det kunne komme på tale å
anbefale et forhandlingsresultat, kan ikke ha unngått å se hvordan kravene om unntaksordninger for
Norge er blitt mer og mer beskjedne etter som
tiden har gått. Tiltredelsesakten og protokollen av

22. januar 1972 betegner sluttpunktet. De resultater disse forteller om, er bekreftelser på at det er
liten plass for områdemessige særordninger for
jordbrukspolitikken innenfor den strenge ramme
av prinsipper som EF-landene har satt for sin felles
jordbrukspolitikk.
De spesielle regler om norsk jordbruk finnes i
protokoll nr. 20 som i den norske versjon lyder
slik:
Protokoll om norsk jordbruk.
DE HØYE KONTRAHERENDE PARTER
SOM ØNSKER å løse de problemer som

Norges
tiltredelse til Det Europeiske Økonomiske Fellesskap reiser for dette lands jordbrukere.
SOM TAR I BETRAKTNING den bekymring
som den norske Regjering har gitt uttrykk for ut
fra den kjensgjerning at norsk jordbruk på grunn
av landets geografiske beliggenhet og topografi står
i en ugunstig stilling når det gjelder produksjonen,
at de samme forhold er bestemmende for Norges
særlige bosettingsproblemer og medfører forhol-dsvis høye produksjonskostnader for landets
gårdsbruk, hvilket har nødvendiggjort et generelt
system med støttetiltak med sikte på å opprettholde en balansert sosial struktur og en rettferdig
levestandard for den befolkning som er sysselsatt i
jordbruket.
ERKJENNER de spesielle problemer som reiser
seg for landets jordbrukere ved Norges tiltredelse
til Det Europeiske Økonomiske Fellesskap, særlig
på grunn av den kjensgjerning at en ren tilpasning
av depriser som oppnas av norske produsenter, til
nivået for Fellesskapets priser, ville føre til en
vesentlig nedgang i inntektene, med ugunstige
følger fra et sosialt og bosettingsmessig synspunkt,
ERKJENNER særlig at overgangsperioden ikke
vil kunne løse disse problemer, og at det derfor er
nødvendig å fastsette særordninger som ikke skal
kunne skape presedens, og hvis formål skal være å
opprettholde de norske jordbrukeres levestandard,
under iakttagelse av reglene for den felles jordbrukspolitikk,
ER BLITT ENIGE om følgende bestemmelser:
Med forbehold for de midlertidige unntak som
er nevnt i de følgende paragrafer, bør det
system som anvendes for norsk jordbruk, utformes på en slik måte at det ikke hindrer at den
felles jordbrukspolitikk, og særlig de felles
markedsordningene, virker etter sitt formål
innenfor Fellesskapets samlede territorium.
Norge vil anvende fjellesskapsbestemmelsene
for jordbruket i samsvar med Tiltredelsesaktens
bestemmelser på dette område.
Spørsmålet om norske fraktsubsidier med sikte
pa å kompensere de spesielt uheldige følger av
de lange avstander mellom produksjonsområdene og de naturlige markeder, samt den sterkt
spredte beliggenhet av jordbruksområdene, må
finne en fullgod løsning ved anvendelse av
bestemmelsene i EØF-traktaten.
Det skal i Norge etableres et støttesystem som
tillater at jordbrukernes levestandard blir opprettholdt. Støtten skal gis i den utstrekning det
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er nødvendig for å nå dette mål. Den kan ikke
være bundet til den markedsførte vare og heller
ikke omfatte prissubsidier til produksjonen,
hvilket vil nødvendiggjøre omlegging av støttetiltak som nå anvendes i Norge, og den skal
være differiensiert etter områder og kategorier
av jordbrukere. De tiltak som treffes, skal
tilpasses de ulike typer av produksjon.
Norge skal, som en unntaksordning, ha adgang
til å opprettholde de nåværende subsidier inntil
31. desember 1975. Prissubsidier til produksjonen skal reduseres med hele beløp som motsvarer den økning i markedsprisene som følger av
tilnærming av disse priser til det felles prisnivå.
For hagebrukssektoren og for poteter skal
Norge som en unntaktsordning inntil 31. desember 1977 ha rett til å erstatte de kvantitative importrestriksjoner med bestemmelser som
gjør det mulig å opprettholde for visse varer et
prisnivå som svarer til det som gjaldt på det
norske marked før tiltredelsen. Disse bestemmelser skal bestå i et system med minstepriser
som blir å fastsette for det norske marked, og
hvor utjevningsavgiften vil kunne anvendes pa
import til priser som er lavere enn minsteprisene, uansett de importerte varers opprinnelse,
for import av de samme varer til foredling kan
utjevningsavgiften suspenderes, mens en restitusjon tilsvarende avgiftsbeløpet kan tilstås for
leveranser av innenlandske varer til foredling.
De overgangsbestemmelser som er avtalt for
toll, kommer til anvendelse.
Rådet skal etter forslag fra Kommisjonen med
kvalifisert flertall fastsette de tiltak som er
nødvendig for iverksettelsen av bestemmelsene i
denne paragraf.
For de varer som hører under svinekjøttsektoren, eggsektoren og fiærfesektoren, skal det
utjevningsbeløp som far anvendelse på import
til Norge inntil den første reduksjon, uten
hensyn til artiklene 75, 77 og 79 i Tiltredelsesakten, beregnes på grunnlag av forskjellen
mellom prisene på slaktet svin, egg i skall og
slaktet fjærfe på det norske marked på den ene
side og på markedene i Fellesskapet i dets
opprinnelige sammensetning og i hver av de
andre nye Medlemsstater på den annen side.
Det utjevningsbeløp som er nevnt i første ledd,
skal reduseres med en fjerdedel 1. november
1973, en fjerdedel 1. november 1974, en
fjerdedel 1. november 1975 og avskaffes 1.
november 1976, med forbehold for anvendelsen
av bestemmelsene i artiklene 75, 77 og 79 i
Tiltredelsesakten etter dette tidspunkt.
_
Rådet skal etter forslag fra Kommisjonen med
kvalifisert flertall fastsette de tiltak som er
nødvendige for iverksettelsen av bestemmelsene
i denne paragraf.
Senest 30. juni 1974 og for hagebrukssektoren
og for poteter senest 30. juni 1976 skal
Kommisjonen legge frem forslag for Rådet,
herunder eventuelt forslag vedrørende de utgifter som kvalifiserer til fellesskapsfinansiering, i
samsvar med bestemmelsene i EØF-traktaten,

med sikte på ved utløpet av de tidsfrister som er
fastsatt i paragrafene 5 og 6, å iverksette
støttesystemet i samsvar med paragraf 4.
Under fellesskapskontroll og uten hensyn til de
bestemmelser som er fastsatt i paragrafene 1-8,
skal egnede tiltak treffes i Norge for å sikre en
forsyning av melk som er tilstrekkelig til regelmessig å dekke befolknin&ens forbruk av konsummelk, og på en slik mate at det nåværende
høye melkeforbruk ikke settes i fare. Rådet
skal, i samsvar med den fremgangsmåte som er
fastsatt i artikkel 43 paragraf 2 i EØF-traktaten,
for dette formål vedta de nødvendige bestemmelser, som vil kunne omfatte subsidier.
Dersom den fremtidige utvikling i den felles
jordbrukspolitikk eller Fellesskapets politikk
på andre områder skulle medføre fellesskapstiltak som vil gjøre det mulig å løse helt eller
delvis de spesielle norske jordbruksproblemer,
vil disse fellesskapstiltak og den eventuelle
fellesskapsfinansiering som måtte følge av det,
kunne erstatte de særlige tiltak som er truffet i
Norge.
11. Fellesskapets organer skal med regelmessige
mellomrom foreta en gjennomgåelse av forholdene i enkelthetene ved gjennomføringen av
den ordning som anvendes i Norge.
I det følgende skal en se på de artiklene som
berører norske myndigheters muligheter for å
bruke jordbrukspolitikken som middel i en langsiktig norsk næringspolitikk, sysselsettingspolitikk,
distrikts- og bosettingspolitikk og ressurspolitikk
samt ordningenes varighet.
Artikkel 1 er i denne sammenheng trolig det
viktigste. Her heter det:
"Med forbehold for de midlertidige unntak som
er nevnt i de følgende paragrafer, bør det system
som anvendes for norsk jordbruk, utformes på en
slik måte at det ikke hindrer at den felles
landbrukspolitikk, og særlig de felles markedsordninger, virker etter sitt formål innenfor det utvidede fellesskaps territorium)". (Understrekningene gjort her).
Klarere enn dette kan det neppe sies at det er
den felles jordbrukspolitiske formål som skal være
retningsgivende også for norsk jordbrukspolitikk.
De viktigste målsettinger er angitt i Romatraktatens artikkel 39. I forskjellige vedtak av Ministerrådet er målene og de midler som skal brukes for å
fremme dem, nærmere spesifisert. Vi viser til den
oversikt over EF's jordbrukspolitikk som er gitt i
Markedsutvalgets rapport VI s. 67 flg. Her skal
bare nevnes at noen av grunntrekkene i politikken
er:
1. Den produksjon som kan få plass innen markedsrammen, skal skje så produksjonsteknisk
effektivt som mulig. Det vil si at jordbruket til
enhver tid skal bruke den minimale mengde
arbeidskraft og den minimale mengde produksjonsareal som trengs for å produsere opp til
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avsetningsgrensen. Hvis noen produksjon blir
større enn dette, skal den reguleres nedover ved
å ta ut av jordbruket tilstrekkelige mengder
arbeidskraft og produksjonsarealer.
2. For at den produksjon det er marked for skal
kunne foregå så produksjonsteknisk effektivt
som råd, må bruksstrukturen rasjonaliseres ved
sammenslåing av bruk i de beste områder.
Arealreduksjonen må skje ved nedlegging av
produksjonen i de marginale områder.
I forhold til norsk jordbrukspolitikk, er det
grunn til å fremheve at formålene for EF's
landbrukspolitikk ikke inneholder noe punkt om
at jordbruket skal ha en distriktspolitisk og bosettingsmessig funksjon. Det er like ens grunn til å
fremheve at den ikke kan ha en slik funksjon, da
den ellers vil komme i strid med formålene om å
stabilisere markedene og drive produksjonen så
teknisk effektiv som mulig.
Det er ikke riktig, som enkelte politikere har
påstått, at EEC's jordbrukspolitikk har de samme
målsettinger som norsk jordbrukspolitikk. Ved å
studere norsk jordbrukspolitikk i etterkrigstida vil
en se at den har brukt mange midler til utjevning
og inntektsoverføring mellom jordbrukere i ulike
størrelsesgrupper og landsdeler, nettopp for å
hindre en så rask avfolking av våre bygder som vi
ellers ville fått.
Etter utløpet av de overgangsperioder som vi
har fått midlertidige særordn. iger for (jfr. protokollens artikler 5-8), vil vi neppe få mulighet til å
føre en jordbrukspolitikk som i vesentlig grad
avviker fra Fellesskapets. Vi vil være avskåret fra
det både fordi vi har forpliktet oss til ikke å foreta
noe som hindrer den felles landbrukspolitikk, og
fordi vi vil mangle virkemidler til å gjennomføre en
selvstendig nasjonal politikk. Våre viktigste virkemidler i jordbrukspolitikken har hittil vært subsidier (på korn og melk) og importregulering. Det
sier seg selv at importregulering overfor EF-land
ikke kan komme på tale når vi skal inn i det felles
marked. Og produktbundne subsidier er uttrykkelig forbudt for alle de vareslag som inngår i
markedet (jfr. Markedsutvalgets rapport VI s. 75).
At det ikke er gjort noe unntak fra disse forbud
for Norges vedkommende fremgår av jordbruksprotokollens art. 1 og 2 sammenholdt med tiltredelsesaktens art. 50 flg. Dessuten er det uttrykkelig sagt i jordbruksprotokollens art. 4 at det
støttesystem som skal etableres i Norge for å
opprettholde jordbrukernes levestandard, ikke kan
"være bundet til den markedsførte vare og heller
ikke omfatte prissubsidier til produksjonen". Som
vi skal komme nærmere tilbake til nedenfor, kan vi
heller ikke for melkens vedkommende regne med å
få bruke slike subsidier.

Fra regjeringshold har det vært hevdet at de
støtteordninger som kan etableres i henhold til
jordbruksprotokollens art. 4, vil være tjenlige
virkemidler i en nasjonal jordbrukspolitikk. Det
henvises i den forbindelse til at det sies i artikkelen
at støtten "skal være differensiert etter områder og
kategorier av jordbrukere", og at "de tiltak som
treffes, skal tilpasses de ulike typer av produksjon". De uttrykk som er brukt her, må imidlertid
sees på bakgrunn av de generelle bestemmelser i
art. 1 og 2 om at vi må holde oss innen rammen av
den felles jordbrukspolitikk. I art. 1 er tatt
reservasjon for de midlertidige norske særordninger (art. 5-8) men ikke for det støttesystem som
omhandles i art. 4. Når det gjelder denne støtte
kan vi derfor ikke bruke andre virkemidler enn
Fellesskapets organer til en hver tid tillater.
Hittil har de enkelte EF-land hatt noe større
frihet innen landbrukssektoren enn innen andre
sektorer av næringslivet til å opprettholde nasjonale støtteordninger. Romatraktatens art. 42 bestemmer nemlig at forbudene mot statsstøtte og de
øvrige konkurranseregler i traktaten (art. 85-94)
bare kommer til anvendelse innen jordbrukssektoren i den utstrekning Ministerrådet beslutter dette.
Det er, som nevnt, truffet bestemmelser "som
forbyr direkte prisstøtte på de enkelte produkter.
Derimot er forskjellige former for indirekte støtte
(f.eks. prisnedskrivning på driftsmidler) fremdeles
tillatt. Men det er lite trolig at dette vil vare ved.
Den 25/3 1971 vedtok nemlig Rådet at det skulle
settes i verk en planmessig samordning av medlemslandenes støtte til jordbruket. Planen går ut på
at Kommisjonen skal granske samtlige nasjonale
støttetiltak på dette område, og fremlegge forslag
med sikte på å samordne investeringsstøttetiltakene og å avskaffe alle andre støttetiltak som
påvirker produksjonsomkostningene (jfr. Markedsutvalgets rapport VI s. 75-76, der det er gjort
nærmere rede for planen).
Når denne planen blir iverksatt, er det lite trolig
at vi vil kunne beholde slike støtteordninger som
f.eks. subsidier på kunstgjødsel og kraftfor og
grassilotrygd, da disse åpenbart påvirker produksjonsomkostningene. Det er heller ikke stor sannsynlighet for at vi skal kunne få tillatelse til å yde
slik arealstøtte til korndyrking at vi derved kan
oppnå det samme som ved den nåværende kornordning — slik det har vært hevdet fra regjeringshold. Også dette vil påvirke produksjonsomkostningene og dermed "forvri" konkurranseforholdene.
Så lenge bestemmelsene om dette ikke er
endelig vedtatt, er det selvsagt ikke mulig å vite
hvor vidtgående forbudene mot statsstøtte vil bli.
Alt tyder imidlertid på at det ikke blir mulig å
bruke støtteordninger som kan være effektive
virkemidler i en nasjonal jordbrukspolitikk. Å
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finne frem til ordninger som kan tjene dette
formål samtidig som de skal være produksjonsnøytrale, synes å være en uløselig oppgave.
Det mest sannsynlige er derfor at vi må falle
tilbake på støtteformer av rent sosial karakter —
altså slike som blir gitt uavhengig av hva som
produseres og av størrelsen på produksjonen. Det
er fare for at dette vil gjøre jordbruksyrket lite
tiltrekkende for unge, initiativrike mennesker.
Dertil kommer at slike tiltak ikke har effekt i
produksjonsreguleringen og produksjonstilpassingen. Hvis f.eks. melkeprisene blir oppfattet som
gunstigere enn kornprisene, har en ved slike
ordninger fraskrevet seg muligheten for gjennom
støttepolitikken å oppmuntre til et slikt forhold
mellom melkeproduksjonen og kornproduksjonen
som bosettingsmessige og beredskapsmessige hensyn tilsier.
Det er også tvilsomt hvilken betydning artikkel
4 vil få for jordbrukernes levestandard. Det uttrykk som er brukt ("at jordbrukernes levestandard blir opprettholdt") kan bety at standarden
skal holdes på det nivå den har idag — og altså ikke
øke i takt med andre yrkesgruppers. Men uttrykket kan også leses slik at standarden i forhold til
andre yrker skal opprettholdes — slik at den øker i
takt med disse. Det er mulig at norske myndigheter vil være innstilt på å bygge på den sist nevnte,
liberale, forståelse av bestemmelsen. Og det kan
godt være at Fellesskapets organer — i hvert fall i
første omgang — ikke vil ha noe å innvende mot
støttens omfang — så langt de har sikkerhet for at
den ikke gis på en produksjonsdirigerende måte.
Forholdet er nemlig at den vesentlige del av
støtten sannsynligvis vil måtte dekkes over det
norske statsbudsjett. Hvorvidt Fellesskapet vil yde
noe bidrag ut over rammen for sine egne støtteordninger, ble ikke klarlagt under forhandlingene.
Men på lang sikt er likevel både støttens omfang
og varighet usikker. Hvis støtten — som vi frykter
hovedsakelig får preg av sosialhjelp, er det vel
sannsynlig at norske myndigheter vil forsøke å få
dennyutgiftspost redusert ved å føre en politikk
som fører til nedleggelse av de minst lønnsomme
bruk og overføring av jordbrukere til andre yrker
i langt raskere tempo enn vi hittil har vært vitner
til. Det kan også tenkes at Fellesskapets myndigheter vil søke å påskynde en slik utvikling. Hvis den
økonomiske og monetære union blir gjennomført
etter de foreliggende planer, vil EF-myndighetene
få hjemmel for å føre kontroll med hovedpostene i
det norske statsbudsjett. De vil da — om de finner
grunn til det — kunne forlange nedskjæring av den
norske jordbruksstøtte — selv om støtteformen
ikke strider mot Fellesskapets regler.
Når det gjelder spørsmålet om ordningenes
varighet, har også jordbruksprotokollens art. 10
interesse. Den lyder:

"Dersom den fremtidige utvikling i den felles
jordbrukspolitikk eller Fellesskapets politikk på
andre områder skulle medføre fellesskapstiltak
som vil gjøre det mulig å løse helt eller delvis de
spesielle norske jordbruksproblemer, vil disse fellesskapstiltak og den eventuelle fellesskapsfinansiering som måtte følge av det, kunne erstatte de
særlige tiltak som er truffet i Norge."
Det er EF-organene — og ikke de norske
myndigheter — som har den endelige avgjørelse av
om det er grunn til å foreta slike endringer som
nevnt. Bl.a. for å få materiale til å vurdere dette
spørsmål skal Fellesskapets organer, ifølge protokollens § 11:
"med regelmessige mellomrom foreta en gjennomgåelse av forholdene og enkelthetene ved
gjennomføringen av den ordning som anvendes i
Norge."

3. Jordbruksprotokollens bestemmelse om
melkeforsyningen i Norge.
Det blir hevdet fra regjeringshold at jordbruksprotokollens § 9 åpner mulighet for et unntak fra
det ovenfor nevnte forbud mot prissubsidier når
det gjelder melk. Til dels har det endog vært
påstått at vi har sikkerhet for å beholde melkesubsidiene i deres nåværende form.
I den norske protokolltekst lyder § 9 slik:
"Under fellesskapskontroll og uten hensyn til
de bestemmelser som er fastsatt i paragrafene 1-8,
skal egnede tiltak treffes i Norge for å sikre en
forsyning av melk som er tilstrekkelig til regelmessig å dekke befolkningens forbruk av konsummelk, og på en slik måte at det nåværende høye
melkeforbruk ikke settes i fare. Rådet skal, i
samsvar med den fremgangsmåte som er fastsatt i
artikkel 43 paragraf 2 i EØF-traktaten, for dette
formål vedta de nødvendige bestemmelser, som vil
kunne omfatte subsidier."
Selv om denne tekst legges til grunn, har vi ikke
fått noen sikkerhet for at vi kan benytte melkesubsidier. Vi har fått et løfte om at melkeforsyningen
i Norge skal opprettholdes, men det er Ministerrådet som bestemmer hvilke midler som skal brukes
for å nå dette mål. Det kan f.eks. tenkes ordninger
som går ut på at det ydes tilskudd til frakt av
melk, f.eks. fra Finland og Sverige til Nord-Norge
og fra Danmark eller Østlandet til Sørlandet. En
annen mulighet, som ble nevnt under forhandlingene, er at det i de melkefattige distrikter ydes
tilskudd pr. ku.
, I paragrafens siste setning står det at de tiltak
som Rådet bestemmer seg for "vil kunne omfatte
subsidier". Ordet "subsidier" er her brukt i vid
forstand, slik at det ikke bare omfatter prissubsidier, men også andre former for økonomisk støtte.
Dette fremgår av teksten på de andre språk som
protokollen er utferdiget på (dansk, engelsk,
fransk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk). På alle
disse språk er brukt ord som har den nevnte vide
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betydning. I den danske tekst er f.eks. brukt det
generelle ord "støtte". At det tales om "prissubsidier" i art. 4 og om "subsidier" i art. 9 tyder på at
det sist nevnte uttrykk er brukt i en videre
betydning også i den norske tekst. Under enhver
omstendighet fremgår det av ordene "vil kunne
omfatte" at subsidier bare er en av de muligheter
som kan komme på tale.
At man overhodet har ansett prissubsidier på
melk som en mulighet, beror på at det i paragrafens norsk innledningsord står at de omhandlede
tiltak kan gjennomføres "uten hensyn til de
bestemmelser som er fastsatt i paragrafene 1-8"
(uthevet her). Hadde ikke denne passusen vært
med, kunne man neppe ha forstått bestemmelse
slik at den medførte noe unntak fra det forbud
mot prissubsidier som følger av protokollens §§ 1
og 2, og som er uttrykkelig uttalt i § 4 (jfr. herom
ovenfor under punkt 2). Den omstendighet at § 1
tar reservasjon for de midlertidige særordninger
(§§ 5-8) men ikke gjør noe unntak for § 9, tyder
på at de der nevnte tiltak skal være undergitt
hovedregelen. Dessuten ville det ha vært rimelig å
vente at § 9 hadde brukt ordet "prissubsidier" —
og ikke det mer generelle uttrykk "subsidier" —
hvis meningen hadde vært å gjøre unntak fra
forbudet i § 4 hvor det først nevnte uttrykk er
brukt.
Det er altså ene og alene uttrykket "uten
hensyn til" som peker i retning av at det skulle
være mulighet for å oppnå et unntak fra prissubsidieforbudet. Og noe uttrykk som svarer til dette
finnes ikke i teksten på noen av de andre språk
som jordbruksprotokollen er avfattet på. Her
forekommer isteden uttrykk som betyr det stikk
motsatte. Dette ble først påvist for den franske
teksts vedkommende. Der er brukt uttrykket "sans
preoudie des". Om betydningen av dette uttrykk
har professor Leiv Flydal, Lars Otto Grundt og
Arne-Johan Henrichsen i en pressemelding 22/2
1972 uttalt følgende (foruten å være professor i
fransk er Flydal og Grundt sensorer ved translatøreksamen og Henrichsen er edsvoren translatør):
"Det franske ordet prejudice er et meget hyppig
forekommende juridisk fa&uttrykk — i dansk
præjudice — som brukes for a betegne en skade på,
et inngrep i, en innskrenkende endring av en rett
eller en bestemmelse. Sans prejudice des dispositions prevues aux paragraphes 1 å 8 betyr: uten (at
derav følger) noe inngrep i eller noen svekkelse av
de bestemmelser som er fastsatt i paragrafene 1-8.
En finner i denne forbindelse å burde gjøre
oppmerksom på at i følge den ene av disse
paragrafer, § 4, kan støtten (le soutien) ikke
omfatte "prissubsidier til produksjon" (subventions de pnx å la production) og heller ikke "være
bundet til den markedsførte vare" (etre lie au
produit vendu)."
Senere er det fastslått at tekstene på de andre
aktuelle språk stemmer med den franske og strider

mot den norske. Professor Magne Oftedal som
opplyser at han har konsultert spesialister på alle
de språk det gjelder, uttaler bl.a. følgende i et brev
til stortingsrepresentantene av 29/2 1972:
"Uttrykket som i den norske versjonen lyder
uten hensyn til, er i dei andre versjonane slik:
Dansk: "under forbehold af de i stk. 1-8
fastsatte bestemmelser . ."
Engelsk: "without predjudice to ..."(utan å
setja til side eller skada eller på annan måte verka
inn på).
Fransk: "sans prejudice de . . ." (utan skade for
eller inngrep i), UD's omsetjing "uten skade av" er
direkte feil, jfr. UD's "redegjørelse" av 23/2.
Irsk: "gan dochar do . . ." (utan skade for).
Italiensk: "fatte salve le disposisioni dei paragrafi da 1 a 8" (etter at tiltaka i paragrafane 1-8
er sikra).
Nederlandsk: "onverminderd de bepalingen
neergelegd in de paragrafen 1 tot en met 8" (utan
minking for dei avgjerdene osv.).
Tysk: "unbeschadet der Absåtze 1 bis 8." Dette
er tvitydig. Den opphavlege tydninga, som truleg
også er den juridiske, er "utan skade for". Men
uttrykket kan også i visse samanhengar tyda "trass
i", "til tross for"."
Det Oftedal sier i den siterte uttalelsen om
"UD's omsetjing" av det franske uttrykket, refererer til en pressemelding som Utenriksdepartementet sendte ut 23/2 1972 om saken. Det tyske
uttrykket som Oftedal karakteriserer som tvetydig,
forekommer hyppig i Romatraktaten. Der er det
overalt brukt i samme betydning som det franske
"sans prejudice de" og er i Utenriksdepartementets
norske utgave av traktaten oversatt med "dog med
forbehold for", "uten begrensende virkning for"
o.l. Etter all sannsynlighet er det brukt i samme
betydning i den norske jordbruksprotokoll.
Forholdet er altså at det etter den norske tekst
ser ut til at det kan gjøres unntak fra forbudet mot
prissubsidier når det gjelder melk, mens det i alle
de syv andre tekstene er gitt uttrykk for at
hovedregelen må følges også på dette felt. Av
tiltredelsesaktens art. 3 fremgår at tekstene på alle
de åtte språk er autentiske og altså likeverdige.
Dette gir oss en mulighet for å hevde at det er
innholdet av den norske tekst som skal legges til
grunn. Men sjansene for at et slikt krav skal føre
fram, er svært små.
Bestemmelsene om hvordan den norske melkeforsyningen skal sikres, treffes av Ministerrådet
etter reglene i Romatraktatens artikkel 43 § 2 som
krever kvalifisert flertall. Og vi kan neppe regne
med å få et kvalifisert flertall innen Rådet til å
bygge på den norske teksten, når de 7 andre
tekstene sier noe annet. Det å tillate prissubsidier
vil være i strid med alle disse 7 tekstene, mens det
å nekte oss slike subsidier ikke vil være i strid med
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noen tekst — for heller ikke den norske tekst sier
at vi skal ha det.
Det har vært hevdet at det — ifølge folkerettslig
praksis — må legges særlig vekt på den norske tekst
fordi det gjelder forhold som spesielt angår Norge.
Mot dette kan imidlertid innvendes at man ved å gi
etter for Norges ønske om prissubisider, krenker
prinsippet om at EF skal ha et felles landbruksmarked. Dette er et prinsipp som EF-landene tillegger
sentral betydning. Det er også grunner som taler
for å tillegge den franske tekst særlig betydning,
fordi forhandlingene for Ministerrådet foregikk
ved at forslag som var skrevet på franksk, ble
utvekslet.
Alt i alt er det ytterst usannsynlig at argumentasjon basert på den norske tekst vil ha noen
mulighet for å føre frem når Ministerrådet skal
treffe sin avgjørelse. Og hvis det — mot formodning — skulle bli kvalifisert flertall for prissubsidier, vil avgjørelsen kunne bli bragt inn for
EF-domstolen og underkjent av den som ulovlig.
Derimot vil ikke Norge, hvis Ministerrådets avgjørelse går oss imot, kunne bringe saken inn for
domstolen, for selv om den norske tekst skulle
legges til grunn, ville den ikke gi oss noe krav på å
få prissubsider.
Alt tatt i betraktning er det lite realistisk å
regne med at vi får prissubsidier på melk.

4. EF-avtalens virkninger for meieribruket.
Melkeproduksjonen i Norge representerer i dag
ca. 1/3 av bøndenes inntekter. Den samlede melkeleveranse ligger f.t. på ca. 1 600 mill. liter pr. år. Av
dette medgår ca. 820 mill. 1. til dekning av
konsummelkbehovet. Resten nyttes til produksjon
av smør, ost og melkekonserver.
På grunn av sesongvariasjon i melketilførselen og
forbruk, regner en med at ca. 1 200 mill. liter må
stå til disposisjon for å dekke det innenlandske
forbruk av konsummelk til enhver tid. Ca. 400 mill.
liter pr. år vil, med nåværende melkeleveranse,
måtte nyttes til produksjon. Dette, sammen med
sesongmessige overskudd i konsummelkområdene,
har vært tilstrekkelig til å dekke vårt behov for
konsummelk og meieriprodukter og et mindre
eksportoverskudd.
Osteproduksjonen utgjør f.t. ca. 54 000 tonn,
smørproduksjonen ca. 20 000 tonn. Vårt innenlandske forbruk av ost utgjør f.t. ca. 33 000 tonn,
mens ca. 20 000 tonn blir eksportert. Smørproduksjonen er for tiden i balanse med det innenlandske
forbruk og bare små reguleringskvanta til eksport
og/eller import er aktuelle.
Vår nåværende melkepris tillagt særtilskudd, og
transporttilskudd fra Kraftforfondet, utgjør ca. 104
øre/1. til produsent. Prisen er oppnådd på grunnlag
av relativt lave produktpriser idet Staten gir betyde-

lige forbrukersubsidier til såvel konsummelk som
ost. I alt utgjør dette f.t. godt 23 øre/l. I tillegg
kommer Statens grunntilskudd for all melk på ca.
19 øre/1. Selv om konsumentene må betale betydelig mer enn någjeldende priser etter overgangstidens
utløp, er målprisen i EF vesentlig lavere enn
gjeldende melkepris i Norge. Om en korrigerer for
forskjell i kraftforprisen, ligger utbetalingsprisen i
dag ca. 16 øre/1. høyere enn målprisen. I tillegg
kommer diverse tilskudd til konsummelk i Finnmark, til gårdssmør og gårdsost.
Målprisen er ikke garantert, men forutsettes
oppnådd på grunnlag av gjennomsnittlige driftskostnader og markedspriser. Intervensjonsordningene
for smør og tørrmelk skal imidlertid sikre en nedre
pris til produsentene. Denne nedre prisgrense ligger
f.t. på ca. 6 øre/l. under målprisen.
Skal EF's målpris, som f.t. er 83,37 øre/1. nåes
gjennom markedspriser, må prisene i Norge til
grossist og forbruker økes betydelig. Konsummelken (1 liter engangsemballasje) må økes fra 149 til
166 øre/1. (Dette er forøvrig i overensstemmelse
med prisen i Hamburg i dag). Kremfløte derimot vil
kunne senkes fra kr. 12,60 til kr. 10,00 pr. liter.
Smørprisen til forbruker vil måtte økes med 84 %
til kr. 22,45 pr. kg., hvitosten med 36 % og brunost
med 14 %.
Nevnte priser er basert på EF's målpriser og våre
driftskostnader.
På grunn av større melketetthet og større produksjonsanlegg har de større meieriland lavere
driftskostnader og kan derfor nå målpriser med noe
lavere priser. Skal vi konkurrere med disse, blir vi
nødt til å senke prisene til produsent.
På grunn av struktur og driftskostander i våre
meierianlegg, vil Fellesmarkedets melkeordning gi
meget forskjellige nettopriser ved de forskjellige
produksjoner. Høyest vil meierier som selger all
melk til konsum kunne ligge med ca. 84 øre/1.
Vanlig hvitost vil havne på en netto melkepris på ca.
71 øre/1., mens smør og tørrmelk produsert for
intervensjonsformål vil oppnå ca. 65 øre/1. De
oppnåelige markedspriser sammen med våre produksjonskostnader vil
således medføre en
prisspenning på opptil 19 øre/I. mellom melk til
konsum og melk til smør og ost. En liknende
prisspenning mellom konsumprodukter og melk til
ost og smør registreres f.t. innen tysk meieriforbruk.
Virkningen av slike variasjoner i markedsprisene
blir nå utjevnet. I følge EF's Forordning 804/68 er
det imidlertid forbudt å sette i verk tiltak som tar
sikte på en utjevning mellom prisene på de produkter som ordningen omfatter (melk og meieriprodukter) innenfor de enkelte stater. Dette forbud
kan føre til sterke variasjoner i utbetalingsprisen på
grunn av forskjellige produksjonsopplegg. Problemene på dette punkt vil bare øke dersom vi — mot
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formodning — skulle få subsidier på den gunstigste
melkeanvendelse (konsummelken). Dette ville
kunne føre til lokale eller regionale motsetninger,
og sprengninger av våre melkeorganisasjoner, og en
tilbakevending til den "alles kamp mot alle" på
markedene som vi hadde før 1930.
Vårt hjemlige melkemarked er nå beskyttet
gjennom toll og kvantitative importrestriksjoner.
Hvis de kvantitative importrestriksjoner tas bort fra
1. februar 1973, og vi skal konkurrere på like vilkår
med meierivarer fra andre land innen fellesmarkedet, må en regne med at min. 20 % av hvitostbehovet og en del av smøret blir erstattet med importerte varer. En nedgang i osteforbruket på min 10 %
p.g.a. at prisene øker med ca. 33 %, må videre
forventes. Med uendret melkemengde vil da min.
25 000 tonn ost måtte finne avsetning på andre
markeder, hvis slike kan finnes. Å bygge opp en
effektiv eksportorganisasjon på basis av et så beskjedent kvantum, ansees imidlertid urealistisk. Konkurransen fra andre land på fremmede markeder
hvor vi i dag har interesser, må antas å bli skjerpet
fordi betydelige produsentland vil gå inn på disse
markeder, som erstatning for det de taper ved
Englands inntreden i EF. En eksportstøtte fra
FEOGA kan derved bli for svak til at vi kan
opprettholde vår eksport til tredjeland.
Fellesmarkedet kan ikke tillate opprettholdt en
eksport fra Norge til andre fellesmarkedsland med
statstilskudd etter overgangstidens utløp. Med det
markedsstrategiske handikap vi har såvel transportsom mengdemessig, kan derfor en omlegging av vår
produksjon fra ost til smør for intervensjonslagring
bli aktuell. Dette vil, ved siden av en svekking av
de økonomiske resultater, kunne få lokale virkninger for sysselsettingen p.g.a. at arbeidsbehovet er
langt mindre for smørproduksjon enn osteproduksjon. En omlegging til smørproduksjon krever at
skummetmelkoverskuddet kan nyttes til tørking
slik at man kan dra nytte av intervensjonsordningene. På dette felt er Norge særlig utsatt p.g.a.
topografiske og geografiske hindringer, som vanligvis gjør det umulig å samle kvanta som vil være
nødvendig for å holde tørkekostnadene nede på
fellesmarkedets nivå. Mens våre kostnader i dag
ligger på 9,9 øre/1. melk, ligger de i Holland på 4
øre/1. Valgmulighetene synes derfor å være en
konkurranse på samme nivå med ytterligere tap for
norsk meieribruk, eller å pålegge produsentene
tvangsretur av magermelk, med de konsekvenser
dette måtte få for produksjonstilpassingen for den
enkelte produsent.
Vår kondenseringsindustri antas ikke å kunne
opprettholdes i konkurranse med de mellom-europeiske fabrikker som har opptil 10 ganger større
kapasitet.
Som konklusjon kan en anføre at en tilslutning

til EF på grunnlag av jordbruksprotokollen vil
kunne føre til følgende:
En betydelig økning i konsumprisene på meieriprodukter.
En nedbrytning av det organisasjonssystem som
vårt meieribruk i dag er bygget på, bl.a.
utjevningssystemet.
En betydelig usikkerhet m.h.t. norsk melkeproduksjons økonomi totalt sett og på det lokale
plan.
En skjerpet konkurranse, såvel innen landet
som fra andre fellesmarkedsland, som vil sette
store deler av vår produksjon i fare og trykke
utbetalingsprisene.
En produksjonsomlegging som såvel totalt som
lokalt kan sette sysselsettingen i fare.
En produksjonsomlegging for produsentene til
andre produksjoner for å kunne utnytte magermelken.

5. Kjøttsektorens stilling ved et EF-medlemskap.
Norge er i dag selvforsynt når det gjelder kjøtt
og kjøttprodukter. Det blir f.t. produsert ca. 150
mill. kg kjøtt pr. år. For jordbruket betyr dette ca.
1 200 mill. kr . i produksjonsinntekter. Det vil si at
ca. 25 % av bøndenes inntekter stammer fra
kjøttsektoren.
Regjeringens forhandlingsopplegg for kjøttsektoren bygde på mellomlagssystemet. Ved hjelp av
dette mente en å kunne få produsentprisene under
nasjonal kontroll. Det var videre forutsetningen at
organisasjonens plass i markedsreguleringen og
markedsføringen kunne opprettholdes. Det ble
dessuten reist krav om at frakttilskuddsordningen
skulle beholdes og en viss beskyttelse av foredlingsindustrien.
Forhandlingsresultatet går ut på at vi ikke får
noen mellomlagsordning på kjøtt. Dette innebærer
at de norske produsenter må produsere sine varer i
full konkurranse med varer produsert under langt
gunstigere vilkår både når det gjelder klimatiske,
strukturelle og lokalisering i forholdet til markedet. Det felles prisnivå vil bli fastsatt av EF's
organer. Unntatt fra dette er sauekjøtt som det
foreløpig ikke er markedsordninger for.
EF's ordninger på kjøttsektoren innebærer fri
vareflom. Dette betyr at vår nåværende markedsregulering faller bort. EF's regulering av markedet
bygger på at en forsøker å tilpasse importen fra
3.land ved hjelp av variable importavgifter. Dessuten er det etablert en intervensjonsordning for å
hindre at prisene faller under et visst nivå. I praksis
fører dette til prissvingninger og ustabile markedsforhold. I 1970 falt f.eks. markedsprisen på
svinekjøtt med opptil 15 %. På et så lite marked
som det norske, kan også billig import fra 3.land
lage spesielle vansker.
På grunn av prissvingningene og forskjellen i
prisene mellom de enkelte markeder er det vanske-
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lig å sammenlikne prisene mellom EF og Norge.
Det ser imidlertid ut til at prisene på storfekjøtt er
omtrent like i Norge og EF. Når en vurderer
storfekjøttprisene må en være oppmerksom på at
EF bevisst har forsøk å øke sin kjøttproduksjon
ved hjelp av relativt gunstige priser. Samtidig har
det vært stor nedslakting av ku i Norge noe som
har presset kjøttprisene på det norske marked. Et
utvidet EF vil ha et produksjonspotensial som er
mer enn stort nok til å dekke behovet for kjøtt.
Hvis Norge ikke blir fullt medlem av EF må en
regne med at nedslaktingen av ku vil bli vesentlig
mindre i Norge i tiden som kommer. Det er derfor
grunn til å tro at kjøttprisene vil utvikle seg
forskjellig i Norge og EF hvis Norge ikke blir fullt
medlem.
Prisen på svinekjøtt er 10-30 % lavere i EF. På
grunn av de klimatiske og strukturelle forhold må
storfekjøttproduksjonen basere seg på melkeproduksjonen. For å kunne opprettholde produksjonsnivået må derfor melkeproduksjonen få minst
tilsvarende vilkår som i dag. Hvis kraftf6rrabatten
faller bort vil kraftforkostnadene i svinekjøttproduksjonen stige vesentlig.
Dessuten vil de sterkt fluktuerende prisene
skape tilsvarende svingninger i forbrukerprisene
samtidig som det blir vanskelig å planlegge produksjonen. En kan derfor regne med at det blir
vanskelig å opprettholde det nåværende produksjonsvolum. Så lenge det ikke er etablert noen
markedsordning for sauekjøtt vil produksjonsvolumet være under nasjonal kontroll.
Frakttilskuddsordningene som i dag har et
omfang på ca. 20 mill. kr . kan i følge artikkel 3
muligens opprettholdes.
Det er ikke oppnådd noen særordning for
kjøttforedlingsindustrien. Dette innebærer full
konkurranse med den utenlandske. På grunn av
norsk jordbruks særegne karakter består industrien
av mange og små enheter som ofte er lokalisert til
markedsfjerne områder. De utenlandske konkurrenter har en helt annen størrelsesorden og kan
utnytte storfedriftens fordeler. Disse kan tilkjempe
seg det norske marked produkt for produkt, uten
at forbrukerne i det lange løp oppnår noen priseller kvalitetsfordel.
En kan ikke regne med at transportkostnadene
vil bety noen beskyttelse av den norske industrien.
På grunn av dens lokalisering vil den ofte ha minst
like lang transportavstand til de viktigste norske
markedene som de utenlandske konkurrentene.
I dag representerer slakteri- og kjøttforedlingsindustrien ca. 8 500 arbeidsplasser. En stor del av
denne industrien er lokalisert til utbyggingsområdene, slik at den betyr mye for sysselsettingen ute
i distriktene. For å møte den utenlandske konkurransen må en regne med en sterk konsentrasjon og
sentralisering innen bransjen, noe som utvilsomt vil
ha uheldige distriktspolitiske konsekvenser.

Fjørfesektorens stilling ved EF-medlemskap.
Regjeringens krav om en mellomlagsordning for
egg og fjørfekjøtt ble også avvist under forhandlingene. Til tross for de ulike naturlige forutsetningene må norsk jordbruk produsere egg og fjørfekjøtt under full konkurranse fra utlandet.
Markedsordningene for egg og fjørfekjøtt likner
ordningene for svinekjøtt. Det er imidlertid ikke
noen intervensjnsordning som setter en minstepris
i markedet. En kan derfor regne med at forbrukerpriser og produsentpriser på egg og fjørfekjøtt vil
svinge vesentlig sterkere enn prisen på svinekjøtt.
EF's priser ligger 30 % under de norske. Hvis
kraftforrabatten samtidig faller bort, må en regne
med at nåværende produksjon vanskelig kan opprettholdes. For å møte konkurransen må en i alle
fall regne med en sterk strukturrasjonalisering
innen bransjen. Sannsynligvis vil det bare være de
største enhetene lokalisert til de tettest befolkede
områder, som vil være konkurransedyktige. Dette
betyr at en flytter en del av jordbrukets produksjonsgrunnlag fra distriktene og inn til befolkningskonsentrasjonene.

Gartneri- og hagebrukssektoren.
Den samlede salgsproduksjon for gartneri- og
hagebrukssektoren utgjør ca. 500 mill. kr .
Også for hagebruksproduktene vil importreguleringen bli opphevd ved jordbruksprotokollens
ikrafttreden. I følge artikkel 6 skal det i en
overgangsperiode på 5 år nyttes en minsteprisordning, men en del produkter faller utenom denne
ordningen. For disse vil overgangsordningen bare
være en gradvis avvikling av tollbeskyttelsen. Det
er ikke fastlagt støtte utover 5—års perioden, men
det heter i artikkel 8 at det innen overgangsperiodens utløp skal Kommisjonen legge fram forslag til
støttesystem i samsvar med artikkel 4. Støtteform
og omfang er således helt åpent.
Næringen drives for en stor del som selvstendig
virksomhet. En vesentlig del av bedriftene er
familievirksomhet, hvor familien har sektoren som
eneste inntektskilde. Det er således de små enheter
som preger bransjen.
I enkelte strøk av landet kommer veksthusproduksjonen og frilandsproduksjonen av grønnsaker,
samt produksjon av bær og frukt som en særdeles
viktig tilleggsnæring for mange bruk. En rekke av
disse vil ikke ha eksistensmuligheter hvis inntektene fra de nevnte produksjonene faller bort. Noe
alternativ som kan skaffe disse brukene inntekter
på annen måte finnes ikke.
En stor del av den norske produksjonen innenfor sektoren blir markedsført til tider da en har
topp produksjon på kontinentet med tilsvarende
lave priser. Det er derfor lett å forestille seg hva en
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fri konkurranse med utlandet vil føre til innenfor
bransjen.
Det har hele tiden vært hevdet at næringen
måtte ses som en helhet. Det er ikke tilfredsstillende med en ordning der vesentlige deler blir
holdt utenfor. Veksthusproduksjonen f.eks. er i
aller høyeste grad en blandet produksjon. Det er
derfor ikke tilstrekkelig med ordninger bare for
enkelte produkter. Dette gjelder ganske spesielt
blomstersektoren.
8. Kornet.
Norsk kornpolitikk har hatt noe forskjellige
formål. Kornloven av 1928 hadde opprinnelig som
sin viktigste hensikt å løse spørsmålet om en så
pass god beskyttelse for norsk kornproduksjon
gjennom avskjerming fra verdensmarkedet at det
fortsatt ville være økonomisk grunnlag for å ha
betydelige kornarealer med i det vanlige omløp på
vanlige norske gårdsbruk.
Etter krigen, med den overmåte raske økning i
norsk jordbruks totale produksjonskapasitet som
følge av teknisk og driftsøkonomisk rasjonalisering, ble kornpolitikken en hjørnestein i hele vårt
landbrukspolitiske system. Fordi vi hadde etablert
Statens kornforretning som eneimportør for korn
og enekjøper av norsk salgskorn, var det administrativt lett å bruke kornprisene som nytt virkemiddel i norsk jordbruks produksjonstilpassing.
Ved å subsidiere produsentprisene på korn, ble det
oppnådd å få en omlegging fra melkeproduksjon til
kornproduksjon i de strøk av landet hvor de
naturgitte og strukturelle forhold i jordbruket er
relativt gunstigst for korndyrking.
Ved denne politikken ble to av de sentrale
målsettinger for norsk jordbrukspolitikk fremmet.
For det første kunne områder hvor melkeproduksjonen ofte er den eneste driftsform som kan nytte
naturgrunnlaget, og som kan gi en tilfredsstillende
sysselsetting for den faste arbeidskraften på gårdene, få anledning til å øke melkeproduksjonen
etter bruksutvidelse og driftsteknisk rasjonalisering
uten å sprenge avsetningsmulighetene fullstendig.
For det andre kunne den økte produksjonskapasitet i nødvendig tempo kanaliseres til økt kornproduksjon slik at jordbruket som helhet ikke behøvde å redusere kapasitetsutnyttingen. Subsidieringen av kornprisen tjente på indirekte vis til å
sikre avsetningsmuligheten og inntektene for melkeprodusentene i bygder som er henvist til melkeproduksjon.
Den kornpolitikk som er ført i Norge siden
begynnelsen av 1950-årene kan selvsagt kritiseres i
detaljene som alle andre politiske ordninger med
flersidige hensikter, men skal vi opprettholde vår
produksjonsbalanse kan den økonomiske stimulans
i korndyrkingen totalt ikke være mindre. Som
middel til å sikre utnyttingen av hele produksjons-

kapasiteten i norsk jordbruk, uten å redusere den
enten ved en raskere nedlegging av bruk i de
mindre gode områder eller reduksjon av den
produksjonstekniske effektivitet, har kornpolitikken vært et hensiktsmessig og nødvendig virkemiddel. Den har også spilt en stor beredskapsmessig
rolle.
På grunn av kornpolitikken økte kornarealet i
Norge fra ca. 1,6 til ca. 2,7 millioner dekar de siste
20 år. Det var en økning fra 16 til 29 prosent av
hele vårt jordbruksareal på bruk over 5 dekar. Med
den produksjonstekniske rasjonalisering som i
samme tidsrom har foregått i melkeproduksjonen,
er det neppe langt fra det riktige å slutte at 13-14
prosent av vårt nåværende samlede jordbruksareal
ikke kunne ha vært i bruk i dag dersom vi ikke
hadde hatt denne utvidelsen i korndyrkingen. Og
denne reduksjonen ville selvsagt ikke ha skjedd i de
beste jordbruksbygder med det minste behov for å
nytte jordbruket som sysselsettings- og bosettingsstabiliserende faktor.
Til forsvar for protokollen for norsk jordbruk
blir det sagt at vi skal kunne fortsette en spesiell
norsk kornpolitikk som sikrer at vi kan opprettholde vår kornproduksjon i samme omfang som
nå. Det skal skje ved å erstatte pristilskuddene med
f.eks. en pengestøtte knyttet til arealet på kornbrukene.
Hvis EF-myndighetene tillater en norsk kornpolitikk etter denne linjen, er det rimelig å anta at
den kan tilpasses slik at resultatet blir omtrent
uforandret. Men vi har ingen garanti noen steder
for at EF-myndighetene vil oppfatte bestemmelsene i protokollen slik. I denne forbindelsen er det
viktig å være oppmerksom på at korndyrking i
Norge både er langt mer usikker og gir lavere
arealavkastning enn i EF-landene i Sentral-Europa
og Danmark. Etter EF-prinsippene tilsier dette at
Norge ikke bør opprettholde en kornproduksjon,
men importere de slag og kvaliteter vi kan dyrke
fra andre EF-land som både har bedre dyrkingsvilkår og som har produksjonskapasitet til å produsere de mengdene som det er bruk for hos oss.
9. Skogbruk — skogsindustri.
Skogbruk/skogsindustri er typiske eksportnæringer som i dag har sine viktigste markeder i et
utvidet EF. I dag går rundt 80 % av eksporten til
disse land. Dersom Storbritannia går med i EF,
mens vi blir stående utenfor og ikke oppnår noen
frihandelsløsning, vil tollen på disse varer utgjøre
ca. 70 mill, kr. Tollsatsene på de viktigste produktene vil variere fra 5 % på høvellast til 13 % på
papir. For cellulose/tremasse og avispapir opereres
det med tollfrie kvoter slik at det i praksis ikke blir
betalt toll på disse produktene. For siste år var den
tollfrie kvoten på avispapir til EF 1 100 000 tonn.
Det er spesielt papirindustrien som har ivret
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sterkt for medlemskap i EF. Viktigste argument er:
Overgangsproblemer med England som i dag er
det viktigste importland.
Mulighetene for en omlegging av produksjon fra
halvfabrikata, cellulose og tremasse til høgforedlete papirsorter.
Ser en på skogindustriene som er plassert ute i
distriktene, er dette først og fremst sagbruk og
høvlerier, trefiber- og sponplatefabrikker. Disse
foredler i dag 50-60 % av alt norskprodusert
virke. Det er knapt 20 % av disse produktene som
eksporteres, mens over 70 % av papirproduksjonen
eksporteres.
Av andre industrier som i stor utstrekning
bruker tre som råstoff bør nevnes husfabrikker og
innredningsindustrien. Dette er blitt betydelige
distriktsindustrier etter siste verdenskrig. Hittil har
disse hovedsaklig basert produksjonen for det
innenlandske marked.
Prognosene viser at vi for 1990 vil få for lite
norsk tømmer til å dekke det innenlandske behov
for treforedlingsprodukter.
For økonomien ute i skogdistriktene spiller
skogbruket en vesentlig rolle. Argumentet at tollen
på enkelte papirsorter utgjør 40-50 kr. pr. m 3 er
fasinerende. Dessverre vil denne gevinst kunne
komme andre enn norske skogbrukere i hende.
Treforedlingsindustrien kjøper i dag rundt halvparten av sitt råstoff i Sverige. Svenskene har samtidig
store uutnyttede skogressurser. Det kan nevnes at
oppsparing av trekapital i Sverige er større enn den
totale tilveksten i Norge. Resultatet er at prisen på
det norske tømmeret som nå, avpasses etter de
svenske markedsprisene.
Konklusjonen er at enkelte treforedlingsbedrifter i noen år fremover kanskje kan tjene på
EF-medlemskap, mens det for skogbruket og den
øvrige skogindustri vil ha mindre betydning.

10. Vår veterinære lovgivning og EF.
Siden før århundreskiftet har Norge hatt meget
strenge regler for import av levende dyr og
dyreprodukter, for å holde landet fritt for smittsomme sykdommer som munn- og klovsyke, svinepest, hundegalskap og storfetuberkulose, samt
smittsom kalvekasting (brucellose). Disse sykdommene er alle utbredt i fellesskapslandene. Europastatistikken for 1970 viser 500 utbrudd av munnog klovsyke i Vest-Europa, med samtlige av "de
seks" representert. Vår taktikk har bestått i en
streng veterinær grensekontroll ved innførsel av
levende dyr og smitteførende materiale som ferske
dyreprodukter. EF har ikke noen tilsvarende kontroll, og har innvendt mot vår praksis at den ikke
kan skilles fra økonomiske proteksjonisme for
norsk jordbruk, og således er uforenlig med Roma-traktatens generelle bestemmelser.

I et foredrag på Den Norske Veterinærforenings
årsmøte høsten 1971 uttalte Veterinærdirektøren:
"I hvilken utstrekning denne veterinære grensekontroll for bevarelse av en god helsetilstand hos
våre husdyr bør eller kan opprettholdes under
eventuelle nye markedsdannelser, vil selvsagt avhenge av om det anvises nye og like tilfredsstillende kontrolltiltak til erstatning for de metoder vi
i dag gjør bruk av. Så vidt meg bekjent har intet
landi verden kunnet anvise slike alternativer .. .
Det synes som om disse landene (EF) har valgt
en fredelig sameksistens med både munn- og
klovsyke og svinepest. For denne målsetting er
bruk av vaksine blitt uunnværlig og vi er vitne til
en veldig utvikling av vaksineproduksjon på en
rekke feiter. Med de mange typer og varianter det
er av virus og de stadig nye mutasjonsdannelser en
må regne med, er det lite ønskelig og realistisk om
norsk husdyrbruk skulle måtte tilpasse seg denne
linje for kontroll ... ." (Norsk Veterinærtidsskrift
nr. 11-1971).
I november 1971 fikk søkerlandene et tilbud
om overgangsordninger for veterinærreglene sine.
Overgangstiden skulle være tre år og man skulle
tilstrebe "en gradvis utvikling av samhandelen".
Våre veterinærmyndigheter avviste forslaget og
uttalte at dersom man ikke kan føle seg forvisset
om at overgangstiden vil bli brukt til å komme
fram til bestemmelser som sikrer bevarelsen av den
nåværende gunstige helsetilstanden hos den norske
husdyrstand, vil man gå til forhandling om disse
spørsmål med sterke motforestillinger. Man viste
til at våre synspunkter blir akseptert i internasjonale veterinærfora, og at man på veterinærhold
anser det som ganske utenkelig at man ved
etablering av et internasjonalt økonomisk samarbeid skal se seg tvunget til å askeptere risiko for en
forringet zoo-sanitær status. Det blir ansett som et
medisinsk faktum at en hvilkensomhelst anvendelse av vaksine mot munn- og klovsyke er
risikobetinget, og man gjorde oppmerksom på
USA's importbestemmelser som gir Irland og
Norge særstatus som eksportland på grunn av den
gode helsetilstand hos våre husdyr.
For å forklare EF's embetsmenn under forhandlingene hvorfor en mindre streng beskyttelse ville
være katastrofal for Norge sa man: "Det er et
generelt akseptert prinsipp i programmer for kontroll av dyresykdommer, at jo lenger tid en plan
mot en infeksjonssykdom er fulgt i et land eller
område, desto mer nøye må man være for å unngå
at sykdommen trenger inn fra andre områder der
den forekommer enten enzooisk eller sporadisk".
Dette kjenner vi igjen fra folkehelsens programmer for beskyttelse mot kopper og kolera, og fra
Grønlands tragedie da meslinger og influensa angrep en helt uforbredt befolkning.
Den 10. januar i år aksepterte. Norge det
forslaget som ble avvist i desember, med to
endringer: Overgangstiden er utvidet til fem år, og
vi skal få benytte våre restriksjoner i overgangsti-
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den også på dyr som er bestemt til slakt. Det er
bare storfe, gris og ferskt kjøtt som er nevnt i
avtalen, mens fjørfe og dyreprodukter som melk,
egg og frossen sæd skal gå under EF's direktiver
allerede fra eventuelt inntreden i markedet. Revisjonsklausulen ser slik ut:
Da man regner med en utvikling på det veterinærmedisinske område ville det synes hensiktsmessig å foreta en bedømmelse av situasjonen i det
utvidede Fellesskap innen overgangstidens utløp.
Senest 1. juli 1976 vil koinrnisionen legge fram
rapport for Rådet, og hvis det er behov for det
ogsa forslag som tar hensyn til denne utvikling.
En fotnote til forhandlingsresultatet sier:
Imidlertid har Fellesskapets delegasjon ikke noe
i mot at delegasjonen fra Irland, Norge og UK
fremlegger en unilateral muntlig erklæring som
karakteriserer veterinærsituasjonen i deres land.
Storbritannia hadde imidlertid innvendinger til
en slik erklæring, så Irland avsto fra det, mens den
norske utenriksministeren kom med en muntlig
erklæring på Norges vegne som sluttet slik:
"Vi ser med tilfredshet av det dokument vi i
dag har mottatt at den undersøkelse som skal
foregå før overgangstidens utløp skal inkludere et
studium av dyrehelsesituasjonen i de forskjellige
strøk av Fellesskapet. Denne undersøkelse skal,
slik vi forstår klausulen, ha som mål å sikre en
bedret dyrehelsesituasjon i Fellesskapslandene, og
følgelig bør særlig omtanke vies alle anstrengelser
som kan sikre den gunstige zoosanitære situasjon i
et land som mitt. Pa dette grunnlag, herr formann,
godtar jeg Deres forslag". „,,,
Norge insisterte ikke på at uttalelsen skulle
inntas i møtereferatet! Overgangstiden skal, slik
Regjeringen forstår den, brukes til å finne frem til
nye regler felles for hele det utvidede EEC. Den
veterinære helsetilstanden innen de 6 er blitt
forringet i samhandelstiden fordi enkeltsstatenes
importrestriksjoner og beskyttelsestiltak måtte
oppheves under Roma-traktaten og erstattes med
direktivene 432/64 og 433/64. Det er teknisk og
medisinsk umulig å heve dyrehelsen opp til norsk/
irsk nivå for hele området, og følgelig blir det som
det britiske landbruksdepartementet uttrykte det i
desember 1971: "Wc must do consessions to the
Treaty of Rome". I samsvar med dette har
England allerede et lovforslag oppe i Parlamentet
som: Opphever avsnitt 27 i lov om "Diseases of
Animals" av 1950, slik at importrestriksjonene for
storfe, småfe og gris blir fjernet. Selv om vi ser
bort fra passusen om "hensyntagen til Traktatens
generelle bestemmelser" i overgangstiden, er beskyttelsen ufullstendig mot svinepest — dette
innrømmer Veterinærdirektoratet, og det engelske
landbruksdepartement gikk så langt som til å si at
svinepest må vi regne med å måtte "leve med" som
resten av EEC. Når det gjelder fjørfe har EEC
beskyttelsesregler mot hønsepest, men Newcastle
disease og ulike paratyfusliknende sykdommer

(salmonelloser) står vi uten beskyttelsesregler mot
allerede i overgangstiden. Til sammenlikning kan
anføres at i norske sertifiserte hønsebesetninger
blodtestes hver eneste høne for salmonellose en
gang i året.

Konsekvenser av et EF-medlemskap for
de enkelte oppgaver jordbruket skal
løse.

Skal en jordbrukspolitikk ha ønsket virkning
for samfunnet må bøndene ha tillit til den førte
politikk og en må sikre bøndene inntektsnivå i alle
distrikter.
Tilliten til at det er politisk vilje til stede for å
opprettholde volumet i jordbruksproduksjonen i
overskuelig framtid er avgjørende for rekrutteringen i næringen. Det har vært en stor styrke for
norsk landbruk at det har vært politisk enighet om
klare og sterke Stortingsvedtak både når det
gjelder omfang og økonomi i næringen. Videre har
næringsorganisasjonenes medvirkning ved utformingen av de konkrete tiltak og Omsetningsorganisasjonenes pris- og avsetningsstabiliserende virksomhet bidratt sterkt i samme retning.
Vilkåret for norsk tilslutning til EF vil føre med
seg ennedbygging av denne tillit og sikkerhet. Det
er flere grunner til det: Målsettingen er ikke klar
nok. Protokollen sier ingen ting om omfanget av
produksjonen eller former på de tiltak som skal
nyttes.
Kravet om varighet er heller ikke tilfredsstillende. Rett nok erkjennes i innledningen at overgangsperioden ikke vil kunne løse Norges problemer og at det er nødvendig med særordninger. Men
avtalen er likevel utilfredsstillende fordi det er
Fellesskapets organer som skal fastlegge ordningenes reelle innhold til enhver tid. I disse organer
skal vurderingen ligge, også den vurdering at man
kan finne at Fellesskapets politikk på andre
områder erstatter behovet for "de særlige tiltak
som er truffet i Norge".
Avgjørelsen er lagt til Fellesskapets organer. Det
er Fellesskapets organer som skal sette rammer for
arten, styrken og bruken av virkemidler og tiltak.
Kun gjennom sin deltakelse i disse organer kan
norske myndigheter øve innflytelse på hovedtrekkene i norsk landbrukspolitikk.
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Muligheten for å sikre bøndenes inntektsnivå.
Som det går fram rav avsnitt 2 og 3 vil
mulighetene for å nytte prisene som inntektshevende virkemidler sannsynligvis falle bort og i
hvert fall bli meget sterkt innskrenket i forhold til
i dag. Ved overføring av Fellesskapets landbrukspolitikk til Norge, vil norske bønders inntekter gå
ned med 50-60 %.
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Protokollen tillater at et støttesystem skal
bygges ut i Norge, forutsatt at det ikke er knyttet
til markedsført vare eller omfatter prissubsidier.
Det kan tenkes arealtilskudd, tilskudd pr. ku og
tilskudd på ren sosial basis. Tenker en seg disse
produksjonsuavhengige støttetiltak bygd opp så
sterkt at de skal fylle ut det som mangler på en
forsvarlig inntektsmålsetting, vil dette kreve uforholdsmessig store bevilgninger over statsbudsjettet.
13. Samfunnsmessig virkning.
Ved tiltredelse av Fellesmarkedet vil den norske
grense bli åpnet for import fra andre EF land, og
behovet for norskproduserte varer blir redusert.
I norsk jordbrukspolitikk har en bevisst stimulert korndyrking i de beste distrikter for å forbeholde vesentlige deler av husdyrproduksjonen for
de distrikter som ikke har valgmuligheter i produksjonsopplegget. Dette har vært nødvendig for å
tilfredsstille kravet om produksjonsvolum, bosettingsstrukturen og sysselsettingen. Selv om norsk
salgskorndyrking rammes meget hardt av den felles
landbrukspolitikk må en likevel regne med at de
største problemene vil jordbruket få i fjell- og
fjordbygdene i Nord-Norge. I disse distriktene har
en ikke noen mulighet for å tilpasse produksjonen.
Protokollens adgang til fraktsubsidier vil i beste
fall redusere virkningen av den geografiske avstand
til markedet. Protokollens adgang til differensiering av støttetiltakene etter "områder og kategorier" av jordbrukerne vil ikke kunne bringe bøndene i de vanskeligstilte distrikter på høyde med
de beste — noe som også vil være i direkte strid
med intensjonene i den felles landbrukspolitikk.
De største registrerte virkninger av nedbyggingen
av norsk jordbruk vil derfor komme i "utkantområdene". Her har jordbruket, sammen med kystfiskeriene, foredling av råstoffer av lokal opprinnelse i relativt små bedrifter, skapt bosettingsgrunnlag.
De bedriftene vi har i distriktene vil i mange
tilfelle ikke kunne fortsette uten at det også finnes
jordbruksvirksomhet, fordi råstoffgrunnlaget ellers
blir redusert og befolkningsgrunnlaget for lite til et
sosialt og økonomisk forsvarlig lokalsamfunn. Krav
om nødvendig beskyttelse for landbrukets foredlingsindustri er avslått av EF.
Våre beste jordbruksdistrikter har visse muligheter for å tilpasse sin produksjon etter endrede
økonomiske forhold, men mindre, enn i land
lenger syd. Den konsentrasjon av virksomhet som
EF fører med seg er også med på å sette disse
bygders befolkningsgrunnlag i fare. En viser forøvrig til kapitlene om distriktspolitikk og miljøvern.
En nedbygging av jordbruket vil ikke bare få
konsekvenser for jordbruket selv, men for hele
samfunnet.

13.1. Bosetting.

Det er en nær sammenheng mellom yrkesstruktur og bosettingsstruktur. Landbruket danner basis
for bosettingen i store strøk av landet. Bosettingen
i flere av våre bygder er tuftet på primærnæringene, spesielt jordbruk. Bare i jordbruket utføres
omlag 150 000 årsverk.
13.2. Jordbruket betyr mer for landets næringsliv
enn det sysselsettingen i primærproduksjonen gir uttrykk for.

Det er viktig å være klar over at pnmærnæringene bidrar til betydelig sysselsetting i næringsmiddelindustrien, industri for produksjon av produksjonsmidler, treforedlingsindustri, treindustri, verkstedsindustri, samferdsel og diverse privat og
offentlig tjenestevirksomhet. Jordbruket betyr
langt mer for landets næringsliv enn det sysselsettingen i primærproduksjonen direkte gir uttrykk
for. Landbruket gir grunnlag for betydelig sysselsetting i industri, samferdsel og diverse privat og
offentlig tjenestevirksomhet. Mellom 1/3 og 1/4 av
den sysselsatte befolkningen her i landet har sin
basis i jord- og skogbruk, og særlig er et høyt
aktivitetsnivå i disse næringer av avgjørende betydning for de tynt befolkede områder. Den sysselsatte befolkning er på omlag 1,5 mill, mennesker,
og dette vil med andre ord si mellom 375 000 og
500 000 arbeidsplasser.
13.3. Ressursutnyttelse.

Stor jordbruksproduksjon og spredt bosetting
er nødvendig for utnyttelse av våre naturressurser
som ligger i jord, skog og fiske, turisme og for
andre ressurser.
13.4. Beredskap.
Vår selvforsyningsgrad ligger i dag på 33-34 %
på kaloribasis og lavere enn noe vest-europeisk
land. Dessuten gjør vår geografiske beliggenhet og
vår topografi forsyningene vanskelig. Vi har i dag
et jordareal på 2,5 da. pr. innbygger, mens Sverige
har 4,8, Danmark 6,3 og Finnland 6,2. Beredskapshensyn tilsier at vi utnytter så godt som mulig de
beskjedne muligheter vi har når det gjelder jordbruk.
Q
13.5. Miljø.
Landbruket er nødvendig for å skape miljø og
trivsel i en industristat.
Både på kort og lang sikt forteller dette hvor
nødvendig norsk jordbruk er ut fra samfunnsmessige hensyn.
Skal landbruket fylle sine samfunnsoppgaver er
det nødvendig med et mer variert og nyansert sett
av virkemidler i landbrukspolitikken. Landbrukspolitikken er ikke egnet til å drive felles for store
og uensartede områder. Stortinget satte derfor som
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betingelse for søknaden at hele det norske landbruket måtte få varige særordninger. En helhetsvurdering viser at vi må få anledning til på nasjonalt
grunnlag — og til enhver tid å fastsette sterke og
klare målsettinger, og fritt kunne nytte virkemidler
for å nå disse målene. De avtalte vilkår for å gå inn
i EF tilfredsstiller ikke disse kravene.

1. Regjeringens og Stortingets forutsetninger for forhandlingene.
Når en i dag skal vurdere resultatet av forhandlingene mellom Regjeringen og det Europeiske
Fellesskap for så vidt angår fiskeriene, må vi se på
hva som har vært Regjeringens og Stortingets
forutsetninger for forhandlingene.
Da det endelige vedtak om å ta opp forhandlinger ble gjort av Stortinget i juni 1970, hadde
Fellesskapet ennå ikke fastlagt sin fiskeripolitikk. I
den anledning uttalte Utenriks- og Konstitusjonskomiteen i innstilling nr. 332 i 1970:
"Det antas at fiskerinæringen vil få store
markedsmessige fordeler gjennom norsk medlemskap i EEC. Men det kan også oppstå vanskeligheter, særlig i forbindelse med utformingen av
eventuelle regler for fiske innenfor fiskerigrensen.
Kommisjonen har som hovedregel gått inn for at
medlemsstatenes fiskefartøyer skal ha like rettigheter til å drive fiske innenfor medlemslandenes
fiskerigrense, men har ikke fått støtte fra alle
medlemsland i dette syn. For Norge er det ellers
viktig å få en omsetningsordnig som ikke bryter
med hovedprinsippene i vår råfiskordning. Reg:eringen legger vekt på at Norge vil få anledning ti_ å
ta del i utformingen av den felles fiskeripolitikk,
idet den fremholder at det er på denne måte man
best kan oppnå tilfredsstillende løsninger for den
norske fiskerinæring og at det er først etter
utformingen av den felles fiskeripolitikk at det vil
være mulig å foreta en samlet vurdering av
fiskerinæringens stilling i et utvidet EEC."
Det er grunn til å notere seg at fordi Fellesskapet på dette tidspunkt ikke hadde fastsatt sin
fiskeripolitikk, kunne det ikke komme på tale å
presisere at Norge måtte ha særordninger når det
gjaldt fisket. Forutsetningen for Stortingets vedtak
var derfor at Norge ville komme til å være med på
å utforme fiskeripolitikken i Fellesskapet, og at
Norge som en betydelig fiskerinasjon måtte antas å
få stor innflytelse under de fremtidige drøftinger
om den felles fiskeripolitikk.
En må gå ut fra at Fellesskapet på en eller
annen måte i samsvar med Stortingets forutsetning
fikk en anmodning om at Norge var sterkt interes-

sert i å være med på en slik utforming og at dette
måtte betraktes som et ledd i de forhandlinger som
måtte gå forut for et eventuelt medlemskap. Det er
nødvendig å forelegge for Stortinget og det norske
folk en utførlig dokumentasjon for at dette er
gjort. Det er likeledes av betydning å få vite hva
Fellesskapet har svart på en slik anmodning.
Hvordan det enn måtte forholde seg med dette
er det en kjennegjerning at Fellesskapet den 20/10
1970 fastla sin fiskeripolitikk uten å diskutere
saken med noen av de 4 søkerlandene. De grunnleggende bestemmelser som da ble vedtatt finnes i
Rådsforordning nr. 2141/70 om innføring av en
felles strukturpolitikk i fiskerisektoren ("strukturforordningen") og Rådsforordning nr. 2141/70 om
innføring av en felles markedsorganisasjon i fiskerisektoren ("markedsforordningen"). Begge forordninger ble kunngjort i Fellesskapets Lysingsblad
27/10 1970 og trådte i kraft 3 dager senere.

2. Fiskerigrensespørsmålet.
2.1. Strukturforordningens regler.
Som et utgangspunkt for vurderingen av det
som er oppnådd under forhandlingens siteres
artikkel 2 § 1 og artikkel 4 i Rådsforordning nr.
2141 av 20/10 1970 om strukturpolitikken i
fisket:
Artikkel 2, § 1 lyder slik:
"1. Den regulering som anvendes i den enkelte
medlemsstat for utøvelse av fiske i de farvann som
er underlagt dens overhøyhet eller dens jurisdiksjon må ikke føre med seg noen forskjellsbehandling overfor de andre medlemsstater.
Medlemsstatene tilstår særlig alle fiskefartøyer
som fører en medlemsstats flagg og som er
registrert på Fellesskapets område, samme adgang
til fangstfelt og fiske i de farvann som er nevnt i
første avsnitt.
Artikkel 4 lyder slik:
"1. Som avvik fra bestemmelsene i artikkel 2
kan adgangen til visse fangstfelter beliggende innen
en grense på 3 sjømil beregnet fra kyststatens
grunnlinjer bli reservert, for bestemte arter fiske
for et tidsrom på høyst 5 år regnet fra ikrafttredelsen av denne forordning, for den stedlige befolkning etablert langs disse felter når denne i hovedsak lever av kystfiske.
2. Fangstfeltene og arten av fisket som er nevnt
i punkt 1 blir fastlagt av Rådet med kvalifisert
flertall etter forslag av Kommisjonen."
Strukturforordningens hovedregel går altså kort
og godt ut på at i forhold til de land som er
medlemmer av Fellesskapet, settes de nasjonale
bestemmelser om borgernes eksklusive rettigheter
innenfor fiskerigrensene ut av kraft. Medlemslandenes fiskere skal ha de samme rettigheter som
norske fiskere innenfor den norske fiskerigrensen.
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2.2. Fiskergrensens betydning for Norge.
Det er i denne forbindelse av interesse å se litt
på den norske fiskerigrenses historie og betydning.
I 60 år har Norge ført en energisk kamp for å
sikre at fiskerikdommene i en rimelig avstand fra
kysten skulle reserveres for norske fiskere. Dette
var først og fremst gjort for at de som bor på
kysten og som har fiske som sitt viktigste næringsgrunnlag skulle sikres en trygg eksistens. Kampen
har vesentlig vært ført mot trålerrederiene i Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Trålerselskapene
i disse land har hele tiden fått sterk støtte fra sine
regjeringer, som energisk har bekjempet den fiskerigrensepolitikk som Norge har ført.
De første utenlandske trålere viste seg utenfor
Finnmark-kysten omkring 1910, og på dette tidspunkt ble også de første utenlandske trålere
oppbragt og ilagt bøter for overtredelse av den
norske fiskerigrenselov.
Med hensyn til selve grensen har Norge inntil
utvidelsen i 1960 hele tiden hevdet 4 nautiske mil i
kraft av Cancelli Promemoria av 25/2 1812. Det
store spørsmål var imidlertid på hvilket grunnlag 4
mils-grensen skulle fastlegges, d.v.s. fra hvilke
grunnlinjer grensen skulle trekkes. Det ble nedsatt
flere fiskerigrensekommisjoner i årene fra 1910 til
1930, og det ble utarbeidet detaljerte forslag om
hvorledes grensen skulle trekkes. Ved kgl.res. av
12/7 1935 ble grunnlinjepunkter fastsatt fra riksgrensen i Varangerfjorden til Træna i Nordland
fylke. Flere land, deriblant Storbritannia, protesterte mot disse grunnlinjer, og etter lange
forhandlinger i 1930—årene og etter 1945 ble
saken bragt inn for den internasjonale domstol i
Haag, hvor det falt dom 18/12 1952. Dommen ga
Norge medhold på alle punkter.
Ved kgl.res. av 18/7 1952 ble det trukket
grunnlinjer fra Træna til svenskegrensen. Fra dette
tidspunkt kunne hele dene norske 4 mils-grense på
basis av de grunnlinjer som var fastsatt i de to
nevnte kgl. resolusjoner betraktes som sikker
gjeldende rett.
I 1950-årene kom det i gang en ny utvikling på
dette område, i og med at flere land tok opp
spørsmålet om å få ensartede folkerettsbestemmelser om hvor langt ut i havet en kyststat kunne
trekke sine grenser. Spørsmålet ble behandlet på 2
folkerettskonferanser i Geneve i 1958 og 1960.
Selv om spørsmålet om fiskerigrensen formelt ikke
fant sin endelige avgjørelse ved disse konferanser,
ble det vanlig å anta at et land ville ha folkerettslig
grunnlag for å trekke sin fiskerigrense inntil 12
nautiske mil fra land eller fra bestemte grunnlinjer.
Norge var ett av de første land som utvidet sin
fiskerigrense i samsvar med dette. Det ble gjort i
1960. Det ble samtidig bestemt at de land som
hadde fisket i området mellom 12 og 4 mil
tidligere, og som ønsket å få en overgangsperiode,

kunne få det ved spesiell avtale. Slike avtaler ble på
norsk side inngått med Storbritannia, Sovjet-unionen og Danmark for tiden inntil 1/11 1970. Fra
dette tidspunkt har den norske 12 mils fiskerigrense vært uten andre unntak enn de som gjelder
for danske og svenske fiskere i Skagerak.
Som det går frem av ovenstående har de norske
fiskere bare kunnet ha full nytte av 12-mils-grensen siden 1. nov. 1970, d.v.s. i noe over ett år.
Virkningen er allerede kommet til uttrykk i
fangststatistikken for 1971. Mens Norges andel av
norsk arktisk torsk fanget i Barentshavet, ved
Bjørnøya/Spitsbergen og ved Norskekysten i tiårsperioden 1960-69 utgjorde gjennomsnittlig 31 %
og ikke noe år var over 44 %, var den i 1971 steget
til 66 %. Mens den totale torskefangst i dette
området utgjorde 617 000 tonn rund vekt i 1971
sammenlignet med 730 000 tonn i gjennomsnitt
for perioden 1960-69, var den norske fangsten
408 000 tonn i 1971 sammenlignet med 226 000
tonn gjennomsnittlig i perioden 1960-69.
Årsaken til dette er i vesentlig grad den enerett
som norske fiskere nå har til å fiske innenfor
grensen, men skyldes også kanskje i like høy grad
endret alderssammensetning i torskebestanden på
grunn av dårlig rekruttering i årene 1965 til og
med 1968. Dette har ført til at den kjønnsmodne
del av bestanden, d.v.s. skreibestanden, nå er
relativ stor. Dette favoriserer for tiden det norske
skreifiske på kysten. Ovenstående tall viser tydelig
hva norsk enerett til fiske innenfor grensen kan ha
å si for norsk fiskerinæring, og hva følgene kan bli
av å gi denne enerett fra seg.
Den norske fiskerigrensen på 12 mil vil uten tvil
kunne få stor betydning for norsk fiskerinæring
hvis en kan gjøre regning med den i framtiden.
Norsk medlemskap i EEC kan derfor føre til store
vanskeligheter for fiskerinæringen ved at det skapes usikkerhet om grensens framtid.
Den norske fiskerigrensen har vært kjempet
fram av Stortinget under forbitret motstand fra
flere land som i dag er eller snart blir medlemmer
av det Europeiske Fellesskapet. Et enstemmig
Storting har støttet opp om fiskernes krav om
disse rettigheter. Den norske fiskerigrense er ikke
bare en fiskerisak. Den har i 60 år vært en stor
nasjonal sak, og er det også i dag. Det har vært av
enorm betydning for Norge å kunne hevde sine
nasjonale fiskeriinteresser på folkerettens grunn
mot sterke nasjoner i Europa. Norge har til denne
tid hatt full støtte i den internasjonale folkerettsutvikling for det som Norge har foretatt seg på
dette område. Den nordmann som har gjort den
største innsats på denne saken er C. J. Hambro.
2.3. Muligheter for fremtidige utvidelser.
I dag er ny utvikling i gang med hensyn til
kyststatenes rettigheter på havet. Den kan bli
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meget viktig for flere land og også for Norge. En
stor internasjonal fiskeflåte, til dels bestående av
store fabrikkskip, fisker i dag i alle havområder, og
så nær opp til forskjellige lands kyster som den
kan komme. Samtidig er fiskeressursene i de fleste
havområder så sterkt beskattet at det er nødvendig
å innføre omfattende beskyttelsestiltak. Flere land
har derfor reist spørsmålet om folkerettslig adgang
til å utvide fiskerigrensene ut over 12 mil. De fleste
land i Sør-Amerika har innført 200 mils fiskerigrenser. I FN har spørsmålet vært reist for flere år
siden. FN har vedtatt å innkalle til en ny internasjonal konferanse om havets folkerett i 1973. Det
er to spørsmål som er spesielt aktuelle. Det ene
gjelder folkerettsregler om utnyttelse av sjøbunnen
utenom de områder som er underlagt nasjonal
suverenitet i henhold til konvensjonen om kontinentalsokkelen. Det andre spørsmålet gjelder
ensartede bestemmelser om hvordan fiskerigrensene kan fastsettes. I denne forbindelse er også
spørsmålet reist om å gi kyststatene spesielle
rettigheter til å treffe tiltak om beskyttelse av
fiskeforekomstene i de områder av det frie hav
som har betydning for vedkommende kyststats
fiskerier.
Det er ikke usannsynlig at det i fremtiden vil bli
folkerettslig adgang til å utvide fiskerigrensene ut
over 12 mil. Dette kan bli en adgang som Norge
kan ha interesse av å benytte seg av i forbindelse
med spørsmålet om å treffe effektive beskyttelsestiltak med hensyn til flere fiskebestander som
er viktige for Norge. Norge bør ikke fraskrive seg
adgangen til i fremtiden å benytte en slik mulighet.
Også av hensyn til de eventuelle preferanser for
kyststatene til å treffe tiltak til beskyttelse av
fisket på det fri hav, vil det være fordelaktig for
Norge å stå utenfor EEC. For hvis vi blir medlem,
er det mulig at den nevnte resursskontroll blir
overtatt av Fellesskapets organer.
2.4. Forhandlingene med EEC.
Den 4. mai 1971 la Regjeringen som et ledd i
forhandlingen fram sitt memorandum angående
fiske innenfor fiskerigrensen. I dette memorandum
gjøres det forsøk på å basere det norske standpunkt på bestemmelsene om etablering i medlemslandene. Det foreslås at fiske innenfor den norske
fiskerigrense bare skal kunne drives av norske
borgere, utlendinger bosatt i Norge eller av norske
firmaer eller firmaer med utenlandsk kapital som
tilfredsstiller nærmere bestemte krav med hensyn
til aksjekapital og styresammensetning. Dette forhandlingsopplegg ble avvist av Fellesskapet som
grunnlag for videre forhandlinger.
Fellesskapet har fra det tidspunkt helt og
holdent tatt forhandlingene i sin egen hånd.
Rådsforordning nr. 2141/70 av 20/10 1970 om
innføring av en felles strukturpolitikk i fiskerisek-

toren, står ved lag uendret. Fellesskapet har
imidlertid under forhandlingene med de 4 søkerlandene erklært seg villig til å gå med på en
tidsbegrenset innskrenkning i retten til å fiske
innenfor medlemslandenes fiskerigrenser i nærmere avtalte områder.
Det var på dette punkt forhandlingene mellom
Norge og Fellesskapet strandet midlertidig natten
mellom 10. og 11. januar i år, men ble gjenopptatt
den 14. januar på samme grunnlag, og førte da til
enighet.
2.5. Forhandlingsresultatene.
Hovedreglene i den ordning man ble enige om
er inntatt i artikkel 100-103 i tiltredelsesakten ble
ble undertegnet 22/1 1972. Artikkel 100 § 1,
første avsnitt, lyder:
"Fellesskapets Medlemsstater skal ha rett til,
uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 2 i
forordning (EØF) nr. 2141/70 om innføring av en
felles strukturpolitikk i fiskerisektoren og inntil
31. desember 1982, å begrense utøvelsen av fisket i
de farvann som hører under deres suverenitet eller
jurisdiksjon, innenfor en grense på seks nautiske
mil fra Medlemsstatens grunnlinjer, til fartøyer
som tradisjonelt driver fiske i disse farvann og fra
havner i samme geografiske område: fartøyer fra
andre områder i Danmark kan imidlertid fortsette
å drive fisk i farvannene ved Grønland inntil 31.
desember 1977."
Hva som ligger i uttrykket "fartøyer som
tradisjonelt driver fiske i disse farvann" er ikke
helt klart. Vi går imidlertid ut fra at det blir
adgang til å forbeholde retten til fiske innenfor det
nevnte område for dem som etter de nåværende
norske regler har rett til fiske innenfor fiskerigrensen.
I artikkel 101 er bestemt at den grense på seks
nautiske mil som er nevnt i artikkel 100, skal
utvides til 12 nautiske mil for visse områder. For
Norges vedkommende gjelder dette kysten fra
Egersund til riksgrensen i Varangerfjorden.
Det som ligger i disse bestemmelser, er at det er
gjort et tidsbegrenset unntak fra strukturforordningens regel om like rett for alle innen EEC til å
fiske i hverandres farvann. Dersom ikke annet blir
vedtatt innen utgangen av 1982 vil strukturforordningen igjen tre i kraft i sin helhet. I enkelte
avisinnlegg har dette vært bestridt. Men tiltredelsesaktens klare ord levner ingen tvil om 1) at
strukturforordningen — med det unntak som er
nevnt — blir gjeldende rett i Norge fra tiltredelsesøyeblikket, 2) at unntaksordningen bare gjelder til
utgangen av 1982 og 3) at ordninger som avviker
fra strukturforordningen, etter dette tidspunkt
bare kan komme i stand ved at det på nytt gjøres
et tidsbegrenset unntak fra strukturforordn ingen
eller ved at denne endres eller oppheves i medhold
av Romatraktatens regler (jfr. tiltredelsesaktens
artikkel 7).
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Den norske og den franske tekst til tiltredelsesaktens art. 100 stemmer ikke helt overens. Mens
den franske tekst i innledningen til artikkelen
brukes utrykket "par derogation" som betyr "som
avvik fra", bruker den norske tekst uttrykket
"uten hensyn til". Dette spiller imidlertid ingen
rolle, da det både etter den franske og den norske
tekst er helt klart at det bare dreier seg om et
tidsbegrenset unntak fra strukturforordningens art.
2.
I tiltredelsesaktens artikkel 103 er fastsatt at
det innen utgangen av 1982 skal tas opp til
overveielse om det skal gjøres nye unntak fra (eller
endringer i) strukturforordningen. Denne artikkel
lyder:
"Innen 31. desember 1982 skal Kommisjonen
forlegge før Rådet en melding om den økonomiske
og sosiale utvikling i Medlemsstatenes kystområder
og om fiskebestanden. På grunnlag av denne
melding og målene for den felles fiskeripolitikk
skal Radet etter forslag fra kommisjonen vurdere
de bestemmelser som vil kunne avløse de unntak
som er i kraft inntil 31. desember 1982."
Bestemmelsen stiller Ministerrådet helt fritt.
Den sier bare at Kommisjonen skal legge fram et
forslag, og at Rådet skal vurdere hvilke bestemmelser man skal ha. Om f.eks. Rådet etter å ha vurdert
spørsmålet kommer til at strukturforordningens
regler er tilfredsstillende, og derfor unnlater å
treffe noe nytt vedtak, vil det være fullt forenlig
med artikkel 103.
I tillegg til de nevnte bestemmelser finnes også
en særskilt protokoll (nr. 21) om fiskeriordningen
for Norge. Den lyder slik :
"DE HØYE KONTRAIIERENDE PARTER,
SOM ERKJENNER den meget store betydning
som fisket har for Norge,
SOM TAR I BETRAKTNING at på grunn av
Norges spesielle geografiske beliggenhet utgjør
fisket og de næringer som er knyttet til det, en
virksomhet som er avgjørende for befolkningen på
en stor del av kysten hvor andre muligheter for
sysselsetting er begrenset.
SOM ER SEG BEVISST betydningen såvel for
Norge som for hele Fellesskapet av å opprettholde
et tilfredsstillende bosettingsmønster i de distrikter
i Norge som i særlig grad er avhengig av kystfisket,
og som deler den norske regjerings målsettinger på
dette område,
BEKREFTER at Norge innen rammen av bestemmelsene i artikkel 101 i Tiltredelsesakten skal
ha rett til å begrense utøvelsen av fisket i de
farvann som er underlagt landets suverenitet eller
dets jurisdiksjon innenfor en grense på tolv nautiske mil mellom Egersund og grensen mellom
Norge og Sovjetunionen,
ER ENIGE om å tilrå overfor Fellesskapets
organer at de under den gjennomgåelse som er
forutsatt i artikkel 103 i Tiltredelsesakten, skal ta
særlig hensyn til de problemer som Norge står
overfor på fiskerisektoren, både innen rammen av
landets økonomi generelt sett, og ut fra de grunner
som følger av landets særegne bosettingsmønster
og sosiale struktur, og sørge for at de bestemmelser
som da vil kunne bli truffet, blir fastlagt i samsvar

med dette, disse bestemmelser kan blant andre
tiltak omfatte en forlengelse av unntaksordningen
utover 31. desember 1982 i hensiktsmessig grad og
i samsvar med regler som skal fastlegges."
Det viktigste i dennyprotokollen er det som står
i siste avsnitt om hva partene, d.v.s. EEC-landene
og Norge, er blitt enige om. Dette er en juridisk
bindende avtale, men innholdet av den er svært
vagt. Det man er blitt enige om er å gi Fellesskapets organer, d.v.s. Kommisjonen og Ministerrådet
et råd om hva de bør legge vekt på når de tar
stilling til hva som skal gjelde etter 1982 (jfr.
tiltredelsesaktens artikkel 103 som er nevnt ovenfor). Det er tvilsomt om Ministerrådet kan anses
rettslig forpliktet til å rette seg etter tilrådingen.
Men dette trenger vi ikke gå nærmere inn på. For
tilrådingens innhold er så ubestemt at det spiller
liten rolle om den blir fulgt eller ikke. Den går ut
på at det skal tas særlig hensyn til Norges
problemer. Men dette utelukker jo ikke at det også
kan tas hensyn til andre medlemslands interesser,
som kan være i sterk strid med de norske.
Protokollen gir ingen direktiver om hva de
bestemmelser som måtte bli fastsatt, skal inneholde. Det sies bare at eventuelle tiltak bl.a. "kan"
omfatte en forlengelse av den unntaksordning som
gjelder i de første 10 år. Ved at ordet "kan" er
brukt — og ikke "skal" som fra norsk side var
foreslått under forhandlingene — er det klart at
forlengelse av ordningen bare er nevnt som en
mulighet som kan komme på tale. Protokollen gir
altså ingen sikkerhet for å vi får beholde noen del
av våre kystfarvann for oss selv etter 1982. Og om
forlengelse blir aktuell, kan det ifølge protokollen
skjer "i hensiktsmessig grad", f.eks. slik at punktet
for delingen av kysten flyttes nordover, eller slik at
vi istedenfor 12 mil får f.eks. 6, 4 eller 3 mil
reservert for våre egne fiskere.
Etter at den ovenfor nevnte avtale var inngått
på stedfortredermøtet 14.-15. januar 1972, ble
det fra norsk side fremlagt følgende erklæring:
"Den spesielle protokoll om Norges fiskerier
som vi nå er blitt enige om, forutsetter at
Kommisjonen legger frem forslag om hva som skal
skje etter 31. desember 1982. I protokollen har
man erkjent de særegne problemer som Norge står
overfor på dette område, og man har talrådet
Fellesskapets institusjoner å handle slik at de
vedtak som blir truffet er i samsvar med dette.
Fellesskapet er basert på den tillit som eksisterer
mellom dets medlemmer. Min regjering er forvisset
om at Rådet ikke vil treffe disposisjoner i strid
med Norges vitale interesser. Fellesskapet har nå
gitt Norge høytidelige forsikringer om det særlige
hensyn som skal tas til det norske kystfiske etter
1982. Dette betrakter min regjering som en reell
garanti."
Det hevdes fra regjeringshold at medlemslandene har påtatt seg en politisk forpliktelse ved at
deres representater tok imot denne erklæringen
uten å ta til gjenmæle mot den. Om det overhodet
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medfører noen slags forpliktelse at en ensidig
erklæring mottas uten kommentar, forekommer
oss imidlertid tvilsomt. Dessuten er det høyst
uklart hva "forpliktelsen" eventuelt skulle gå ut
på. For det står ikke stort annet i erklæringen enn
i den ovenfor nevnte avtale.
Det er mulig at Regjeringen har lagt særlig vekt
på pasussen om at den "er forvisset om at Rådet
ikke vil treffe disposisjoner i strid med Norges
vitale interesser". Den hadde nemlig tidligere
forsøkt å få uttrykket "vitale interesser" inn i selve
avtalen, men det var blitt avslått fra Fellesskapets
side. I dette avslaget ligger en bekreftelse av den
ensidige norske erklærings uforpliktende karakter.
Grunnen til at Regjeringen anså det nevnte uttrykket for å være viktig, kan ha vært et den regnet
med at den praksis som ble innledet ved Luxembourg-forliket i 1966, fortsatt vil bli fulgt. Den
nevnte praksis går ut på at Ministerrådet ikke
treffer vedtak som strider mot et medlemslands
vitale interesser uten at vedkommende land gir sin
tilslutning — selv om vedkommende artikkel i
Romatraktaten hjemler flertallsvedtak.
Det er imidlertid en misforståelse å tro at en
slik "vetorett" vil være til noen hjelp i det
foreliggende tilfelle. Norge må for enhver pris
forsøke å forhindre at strukturforordningen trer i
kraft uavkortet etter 1982, og er derfor interessert
i at et eller annet vedtak kommer i stand. Og
vetoretten kan ikke brukes til å fremtvinge vedtak,
men bare til å forhindre at noe blir vedtatt. Selv
om det blir fremsatt et forslag om ny fiskeriordning som vi er lite fornøyd med, vil det være for
risikabelt å nedlegge veto mot det. For da risikerer
vi at vedtak ikke kommer istand, og at strukturforordningen fullt ut trer i kraft igjen fra 1/1 1983.
Om vi får noen "vetorett" når spørsmålet i sin
tid kommer opp, er for øvrig uklart. Vi vet ikke
sikkert om Luxembourg-praksisen fortsatt følges i
1982, og slett ikke om de norske fiskeriinteresser
vil bli anerkjent som "vitale". Dersom en faller
tilbake på Romatraktatens stemmerettsregler, er
det tvilsomt hva som vil gjelde. Da strukturforordningen ble gitt, bygget man bl.a. på artikkel 235
som krever enstemmighet. Men det er mulig at en
slik modifikasjon i de enkelte medlemsstaters favør
som det her er tale om, vil kunne skje i medhold av
artikkel 43 som bare krever kvalifisert flertall. Det
kan godt tenkes at situasjonen i 1982 vil ligge slik
an at det blir i Norges interesse at vedtak kan
treffes med kvalifisert flertall. For da risikerer man
ikke at noe land nedlegger veto mot en hel eller
delvis forlengelse av den midlertidige ordning.
Vi kan — av de grunner som er nevnt — ikke se
at den norske tilleggserklæring gir noen som helst
sikkerhet for at noen del av de norske kystfarvann
etter 1982 blir forbeholdt for norske fiskere. Vi
vet ikke om Regjeringen har noe annet å bygge på,

når den sier at vi har fått "reelle garantier". Men
det dreier seg i tilfelle bare om underhåndstilsagn
av problematisk verdi om 10 år. I mellomtiden kan
jo andre partier være kommet til makten i medlemstatene. Og regjeringer pleier ikke å føle seg
bundet av sine forgjengeres politiske løfter i større
utstrekning enn de selv finner det opportunt.

2.6. Konklusjoner.
Følgene av norsk medlemskap i EEC vil bli:
Nord for Egersund får Norge beholde eneretten
til å fiske innenfor sin egen fiskerigrense på 12
mil inntil 31/12 1982.
Øst for Egersund mister vi eneretten til fiske i
beltet mellom 6 og 12 mil allerede fra tiltredelsen.
Hva som skal gjelde etter 1982 er helt på det
uvisse. Hvis ikke annet blir vedtatt innen den
tid, vil strukturforordningens regel om lik rett
for alle innen Fellesskapet til å fiske i hverandres farvann, automatisk tre i kraft.
Vi mister muligheten til å gjøre krav på en
utvidet fiskerisone med eksklusive rettigheter
for norske fiskere. Dersom det blir folkerettslig
akseptert å utvide sonen f.eks. til 50 mil (som
Island har besluttet) eller til 200 mil (som flere
Sør-Amerikanske land gjør krav på), og Norge
treffer vedtak i samsvar med dette, må vi dele
den del av sonen som ligger utenfor de nå avtalte
6- og 12-mils grenser med de øvrige EEC-land.
Når en skal vurdere det resultat som er oppnådd, bør en gå tilbake til det Stortinget uttalte i
1970. Fiskerne har hatt grunn til å oppfatte
Regjeringen og Stortinget slik at de forutsatte som
vilkår for medlemskap:
Enerett for norske fiskere til å fiske innenfor 12
milsgrensen på hele kysten uten tidsbegrensning.
Adgang for Norge til å utvide sin fiskerisone i
fremtiden overensstemmende med gjeldende
folkerett og med eksklusive rettigheter for
norske fiskere også innenfor en utvidet fiskerigrense.
3. Rådsforordning av 20/10 1970 om strukturpolitikken i fisket måtte revideres i overensstemmelse med punkt 1 og 2.
Hvis dette var oppnådd, hadde man vært i
overensstemmelse med Stortingets forutsetning og
de oppfatninger som har fått uttrykk i Norges
Fiskarlags vedtak i saken. Da ville statsministeren
også med full rett ha kunnet hevde at han har
holdt sin lovnad til Norges Fiskarlag.

3. Regler om utøvelsen av fisket.
Både strukturforordningen og tiltredelsesakten
har visse bestemmelser om utøvelsen av fisket.
Disse bestemmelser medfører dels begrensninger i
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kyststatens myndighet og dels gir de EEC-organene
kompetanse til å gripe inn.
Tiltredelsesaktens artikkel 100 § 1 annet ledd

har en særskilt regel om de farvann som i den
første 10 års periode blir forbeholdt for kyststatens egne fiskere. Reglen går ut på at medlemstatene ikke må utferdige "bestemmelser om vilkår
for fisket i disse farvann som er mindre restriktive
enn de bestemmelser som faktisk ble anvendt ved
tiltredelsen". Meningen må være at det ikke skal
være adgang til å lempe på de restriksjoner som var
i kraft ved tiltredelsen. Det skal f.eks. ikke være
adgang til å tillate bruk av redskapstyper som hittil
har vært forbudt, og ikke til å oppheve eller
begrense fredningsbestemmelser etc. Formålet med
å legge et slikt bånd på statenes myndighet over
deres egne kystfarvann må vel være å hindre at
fiskebestanden blir for sterkt beskattet. Fellesskapet anser det altså som en oppgave å bevare
ressursene i de kystfarvann som i den første 10 års
periode er forbeholdt de enkelte medlemsland,
Bakgrunnen for dette er sannsynligvis at man
regner med at disse farvann senere vil bli åpnet for
felles fiske.
I denne forbindelse er det grunn til å bemerke
at det kan innebære store ulemper for næringen og
være til skade for fiskebestanden at man blir
avskåret fra å endre gjeldende reguleringsbestemmelser etter behov. Ordningen er derfor uheldig og
den representerer et alvorlig inngrep i landets
selvstyre.
For de farvann hvor medlemstatene har felles
rett til fiske, bestemmer strukturforordningens
artikkel 2 at reglene om utøvelsen av fisket ikke
må føre med seg noen forskjellsbehandling av
fiskere fra andre medlemsstater. For Norges vedkommende vil denne regel straks få anvendelse på
farvannene fra svenskegrensen til Egersund mellom
6 og 12 nautiske mil, og etter 1982 vil den kanskje
også få anvendelse i andre kystfarvann (jfr. avsnitt
II ovenfor). Den medfører at vi f.eks. ikke kan
forby trålfiske for utenlandske fartøyer hvor vi
tillater det for norske.
En bestemmelse som gir Ministerrådet myndighet til å gi bestemmelser om utøvelsen av fisket,
finnes i strukturforordningens artikkel 5. Den
lyder:
"Når utøvelsen av fisket i de medlemsstaters
farvann som det siktes til i artikkel 2, utsetter visse
av deres ressurser for risiko for en altfor intensiv
utnyttelse, kan Rådet etter forslag fra Kommisjonen og i samsvar med fremgangsmåten som er
forutsatt i Traktatens artikkel 43, punkt 2, treffe
de nødvendige tiltak for bevaring av disse ressurser.
Disse tiltak kan særlig omfatte restriksjoner for
fangsten av de enkelte sorter, fangsfelt, fangsttid,
fangstmetoder og fiskeredskaper."
Vi kan ikke se at det er gjort noe unntak fra
denne bestemmelsen i de overgangsregler som er
vedtatt for den første 10 års periode. Ministerrådet

har altså myndighet til å gi regler om utøvelsen av
fisket også i de farvann som medlemsstatene kan
forbeholde for sine egne fiskere. Men mest aktuelt
vil vel slike regler være for farvann der medlemsstatene har felles rett til fiske. For Norges vedkommende vil det si farvannene fra svenskegrensen til
Egersund mellom 6 og 12 nautiske mil eventuelt
også andre farvann etter 1982. At Ministerrådet
har adgang til å gi regler, forhindrer ikke at også
norske myndigheter kan gjøre det. Men i tilfelle av
konflikt går Ministerrådets forordninger foran
norske lover og forskrifter.
Det kan i denne forbindelse også nevnes at
strukturforordningen ikke setter grenser for hvor
langt Ministerrådet kan gå. Forordnigen kan bli
supplert med nye, og kanskje mer vidtgående
bestemmelser i medhold av Romatraktatens artikkel 43, sammenholdt med art. 38 flg. og art. 235.
Etter artikkel 43 punkt 2 kan Rådet med kvalifisert flertall vedta de forordninger og direktiver
som trengs for å iverksette en felles landbrukspolitikk. Med "landbruk" siktes ifølge artikkel 38 også
til fiske. § 43 må derfor forstås slik at den gir
hjemmel for å utferdige forordninger og direktiver
med sikte på å skape en felles fiskeripolitikk.
Målsettingene for fiskeripolitikken er de samme
som er angitt for landbrukspolitikken i artikkel 39,
nemlig bl.a.
"å øke produktiviteten . . . ved å fremme den
tekniske utvikling samt ved å sikre en rasjonell
utvikling av . . . produksjonen såvel som en optimal anvendelse av produksjonsfaktorene, særlig
arbeidskraften."
Det er altså slett ikke nødvendig for EEC-organene å begrense seg til bare å gripe inn i de tilfelle
som er nevnt i strukturforordnigens artikkel 5. De
kan — om de vil — gripe inn selv om kyststaten har
aldri så mange beskyttelsestiltak, såfremt de mener
at beskyttelsen av fiskebestanden bør skje på en
annen måte. Det er f.eks. neppe noe i traktaten
som hindrer EEC-organene i å forby alt garn- og
linefiske innenfor den norske fiskerigrense med
den begrunnelse at trålfiske er mer rasjonelt og
medfører en bedre anvendelse av arbeidskraften.
At det også kan bli tale om å utarbeide felles
forskrifter for fiskerioppsyn og en fellesskapelig
regulering av vakthold og kontroll, er uttrykkelig
nevnt i Kommisjonens forarbeider til Ministerrådets forordning.
En viss interesse i denne forbindelse har tiltredelsesaktens artikkel 102 som sier at Rådet, senest
fra det sjette år etter tiltredelsen, skal "fastlegge
vilkårene for å utøve fisket, med sikte på å sikre
beskyttelsen av fiskebankene og bevarelsen av de
biologiske ressurser i havet".
Hvor langt Fellesskapet vil gå i retning av å
skape en felles fiskeripolitikk, er det ingen som
sikkert vet i dag. Regjeringen har imidlertid, ved å
undertegne tiltredelsesakten, akseptert at Felles-

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

129
skapet skal kunne gå så langt i denne retning som
Romatraktatens landbruksbestemmelser gir dekning for. Hvis vi kommer inn i EEC, må vi derfor
være forberedt på at vi ikke kan føre nasjonal
ressurskontroll i større utstrekning og på annen
måte enn Fellesskapet tillater.
Vi bemerker i denne forbindelse at kontroll
over fiskeriressursene bare delvis kan utøves gjennom nasjonal lovgivning. For den vesentligste del
må det gjøres gjennom internasjonalt samarbeid.
Siden 1954 har en hatt et slikt samarbeid i
virksomhet i det europeiske fiskeområde i Atlanterhavet i Kommisjonen for fisket i det nordøstlige
Atlanterhav — NEAFC — som har 15 medlemsland. Ved en eventuell utvidelse av EEC til 10 land
vil 9 av disse være medlemmer i Kommisjonen idet
Luxembourg ikke er medlem i denne. I tillegg til
de 9 EEC-land er Sverige, Sovjet, Polen, Island,
Portugal og Spania medlemmer. Hvilken virkning
en utvidelse av EEC og et norsk medlemskap vil
kunne få på arbeidet i NEAFC, er ikke godt å si.
En må imidlertid gå ut fra at EEC ønsker å ha full
kontroll med medlemslandenes opptreden på
NEAFC's møter. Hvordan dette vil passe for oss og
innvirke på vårt forhold til våre naboland, Sovjet,
Sverige og Island er det vanskelig å uttale seg om.
EEC vil imidlertid ikke ha full kontroll med de
europeiske fiskeområder selv etter en eventuell
utvidelse.
4. Ilandføring og tilvirkning m.v.
Fiskerigrenseloven av 17/6 1966 har i § 8 et
dispensabelt forbud mot ilandføring av fangst fra
utenlandske fiskefartøyer. Denne bestemmelsen vil
ikke kunne opprettholdes overfor fartøyer fra
EEC-land. Markedsforordningen av 20/10 1970
bestemmer nemlig at alle fiskefartøyer som fører
en medlemstats flagg, skal ha like vilkår ved
ilandføring av fiskefangster. At vi må gi avkall på å
regulere utenlandske fartøyers ilandføring, kan få
store skadevirkninger. Spørsmålet ble utførlig vurdert av en sakkyndig komitê med daværende
stortingsmann Ulrik Olsen som formann, som avga
innstilling i 1962 (vedlegg til Ot.prp. nr . 29 for
1965-66). Denne komiteen fant det enstemmig
"klart at en ubegrenset adgang til landing av fisk
og sild fra utenlandske fiskerfartøyer vil kunne
skape problemer og vil kunne skade de norske
fiskerne" (s. 32 sp. 2). Samme standpunkt har også
Markedsutvalget inntatt i sin rapport Il s. 90 sp. 2
der det uttales:
"Dersom utenlandske fiskefartøyer skulle ha
ubegrenset adgang til å lande fisk, ville landingene
periodevis kunne ta et så stort omfang at formålet
med de markedsregulerende ordninger som er
gjennomført, kunne bli motvirket. Slik ilandføring
vil også kunne skape leveringsvanskeligheter fordi
mottakskapasiteten ikke alltid vil være tilstrekkelig. En ubegrenset landingsadgang for utenlandske

fiskefarøtyer vil også kunne bli benyttet i et så
stort omfang at det kan få betydning for beskatningen av fiskeforekomstene, ved at fiskefartøyene
vil kunne få flere fiskedøgn på fangstfeltene og
dermed økt fangstevne."
Markedsforordningens prinsipp om like rett for
EEC-fartøyer til landing i alle medlemsland, medfører også at norske fartøyer kan ilandføre sine
fangster i utlandet. Det vil ikke være adgang fra
norsk side til å forby dette. Forholdet vil kunne
medføre betydelige skadevirkninger i perioder hvor
norske fiskeforedlingsbedrifter har vanskelig for å
skaffe seg tilstrekkelig råstoff. Det vil også kunne
føre til varige strukturendringer i fiskeflåten som
kan få meget uheldige virkninger på vårt kystfiske
og bosetningen i kystdistriktene.
Fiskerigrenseloven har også (i § 5) et dispensabelt forbud mot at utlendinger foretar tilvirkning,
pakking eller omlasting av fisk innenfor fiskerigrensen. Heller ikke dette forbud kan opprettholdes overfor fartøyer fra EEC land. At forbudet
faller bort, vil kunne medføre at utenlandske
trålere finner det hensiktsmessig i visse perioder å
operere fra nord-norske havner basert på videreforsendelse av råstoffer til hjemlandet. Derved vil
trålerflåten kunne øke sin fangstkapasitet vesentlig
med de beskatningsmessige virkninger dette vil få.
Når det gjelder anlegg av tilvirkningsbedrifter på
land, får EEC's etableringsregler uten videre anvendelse. Ministerrådet har 15/10 1968 vedtatt direktiver om avskaffelse av restriksjoner for etablering
innenfor næringsmiddelindustrien. Disse omfatter
fiskehermetikkfabrikker og visstnok også andre
fiskeforedlingsbedrifter. Vi kan gjøre etableringen
betinget av konsesjon, men kan ikke sette andre
vilkår for utlendninger fra EEC land enn for
nordmenn. Sannsynligheten for at utlendinger vil
vise interesse for å etablere slike næringsvirksomheter på land, er drøftet i Markedsutvalgets rapport II s. 94 og i brev av 19/5 1967 fra
Fiskerinæringens Kontaktutvalg til departementet
(vedlegg II og III til St.meld. nr . 86 for 1966-67).
Markedsutvalgets uttalelse (som i det alt vesentlige
er overensstemmende med Kontaktutvalgets) lyder:
"Utlendingers interesse i å etablere næringsvirksomhet på land, antas i noen utstrekning a ville
være avhengig av hvilke regler som vil gjelde for så
vidt angår utlendingers adgang til å fiske innenfor
fiskerigrensen. Dersom man forutsetter en forholdsvis fri adgang for et medlemslands fiskere til å
fiske innenfor grensen, vil det kunne bli stor
interesse for å etablere fiskeforedlingsindustri i
Norge. Når det tas i betraktning at fiskeforedlingsindustrien i Norge neppe kan sies å være kapitalsterk, hva den i stor utstrekning er i enkelte land i
Vest-Europa, kan det derfor ikke ses bort fra at
utenlandske interesser vil kunne få et forholdsvis
sterkt innpass i norsk foredlingsindustri. Dette vil
kunne reise problemer da internasjonale kapitalsterke interesser vil kunne få en dominerende
innflytelse på produksjon og salg med følger for
strukturen i de enkelte deler av fiskerinæringen."
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5. Næringsstrukturen. i:;2o liv .1,:m-f.)1.2
Iffh sc . g inir, 1-fr-.
Største parten av det norske fiske drives med en
kystfiskeflåte som består av forholdsvis små fartøyer og med en havfiskeflåte som er tilpasset å
drive sin virksomhet på bankene langs kysten og i
Nordsjøområdet og Barentshavet. Fangsten blir
levert til foredling og omsetning gjennom et meget
stort antall produksjons- og pakkingsanlegg spredt
langst hele kysten. Kystfiskeflåten leverere en
langt større del av fangsten i Norge enn i noe land
innen Fellesskapet, hvor strukturen i næringen er
karakterisert ved at hovedtyngden av fangsten blir
tatt med store langtrekkende fartøyer som fisker i
alle tilgjengelige havområder og lander fangsten i
sentrale havner nær de store konsumområder i
Europa. Norge har også en slik flåte, men den er
ikke av noen stor betydning for norsk fiskerinæring. Vi har et mindre antall fabrikktrålere, men
størsteparten av den norske trålerflåten er bygget
med det formål å skaffe jevn råstofftilførsel til de
mange produksjonsanlegg langs den norske kysten,
slik at disse ikke skal være altfor avhengig av
kystfiskeflåtens leveranser som alltid vil vareiere
sterkt på grunn av avhengighet av fiskesesongene
nær kysten.
.
, Det er også den forskjell at man i Fellesskapet
og i Storbritannia i den senere tid har satset på en
vertikal integrering av fiskerinæringen, slik at
samme selskaper eier både fartøyer, foredlingsbedrifter og markedsføringsanlegg, mens man i Norge
har satset på en fiskeflåte som i det vesentlige eies
av de aktive fiskere selv, på lovbeskyttet samvirke
når det gjelder førstehåndsomsetningen og på
desentraliserte foredlingsanlegg. Næringsstrukturen
i Norge er tilpasset det eksisterende naturgrunnlag,
og den bidrar til å opprettholde en spredt bosetting. Det lar seg ikke hevde at den nødvendigvis er
mindre rasjonell enn den sterkt kapitalkrevende
drift med større fartøyer og med vertikal integrering som er vanlig i flere EEC-land.
Utviklingen av det europeiske fiske i de siste
60-70 år har ført til betydelige interessemotsetninger mellom de to nevnte former for fiske. I
denne konflikten har Norge spesielt måttet hevde
kystfiskerienes interesser. Dette er klart kommet
til uttrykk i norsk fiskerigrensepolitikk og i den
lovgivning som er grunnlaget for den norske
fiskeripolitikken, spesielt i de siste 30-35 år.
Sett på denne bakgrunn er det av avgjørende
betydning for spørsmålet om norsk medlemskap å
vurdere inngående de strukturpolitiske målsettinger som er kommet til syne innen Fellesskapet.
Det er gitt uttrykk for disse målsettinger i
strukturforordningene artikler 6 til 14, som vil bli
gjeldende rett i Norge fra tiltredelsesdagen. De
sentrale formålsangivelser finnes i artikkel 10 som
lyder:
"1. Til fremme av en rasjonell utvikling av

fiskerinæringen innen'tarnMeti av' økonomisk eks-

pansjon og sosiale fremskritt, og for å sikre en
akseptabel levestandard for den befolkning som
lever av fiskeriene, må de spesifikke tiltak til
egnede aksjoner t, nevnt i artikkel, 1 bidra til
følgende:

741,
økning av produktiviteten gjennom
en omstrukturering a't flåten og de andre produksjonsmidler, tilpasset utviklingen når det gjelder tekniske
fremskritt, såvel som gjennom forsterket søken
etter nye fangstfelter og nye fangstmetoder.
tilpassing åv produksjons- og markedsføringsbetingelsene i samsvar med markedskravene, særlig gjennom utvikling av- anlegg til konservering
og bearbeidelse, som er (nødvendig for å styrke
effektiviteten av produsentorganisasjonene.s
virksomhet.
i forbindelse med de' tekniWe fremskritt, bedring av levestandard og levebetingelser for den
befolkning som lever av fiskeriene.
2. Bestemmelsene i punkt 1 kan, i den utstrekning de vedrører mål i henhold til Traktatens
artikkel 39, punkt 1 a) gjøres til gjenstand for
felles tiltak i den betydning som fremgår av
artikkel 6, punkt 1 i rådsforordning (EEC) nr.
729/70 av 21. april 1970, vedrørende finansiering
av den felles landbrukspolitikk (1)." •
Det fremgår ikke klart av bestemmelsen hva elet
siktes til med den "omstrukturering av flåten og de
andre produksjonsmidlene" som skal førè - til
"økning av produktiviteten". Kommisjonens forarbeider til forordningen bidrar imidlertid' til å
belyse hva slags omstrukturering det dreier seg om.
Det heter her (Kom. 66/250):
"For å nå hovedmålene for strukturpolitikken
kan to forskjellige aksjoner samtidig komme i
betraktning:
Opphjelp og aksellerasjon av de individuelle
foretagenders konsentrasjonsprosess .. .
Utløsning og støtte av en vertikal integrasjonsprosess av bestemte foretak gjennom opprettelse av mer sammensatte økonomiske enheter,
hvis virksomhet samlet omfatter produksjon,
konservering, foredling, pakking og distribuon. Rederiet blir i et slikt tilfelle en sektor av
d et industrielle foretagende og viser seg bare
som en egen post i det alminnelige driftsregn-

skap."

-1(1)4

g«,, 41

TV', I)

Kommisjonen peker også på nødvendigheten av
en sosialpolitikk som på kort sikt kan bidra til å
eliminere slike sosiale forhold "som fremstiller seg
som alvorlige hindringer for gjennomføring av den
felles fiskeripolitikk".
Fellesskapet har altså vedtatt en strukturpolitikk som er basert på konsentrasjon og vertikal
integrasjon. Hvis denne politikk blir konsekvent
gjennomført, vil det bety en fundamental omstrukturering av norsk fiskerinæring. Sammen med
reglene om kapitalbevegelse og etableringsrett vil
strukturpolitikken åpne adgang for at utenlandsk
kapital etter hvert overtar hele næringen. Det
norske kystfiske vil da etter hvert opphøre. Fiskerne vil bli henvist til å ta arbeid på trålerflåten
og produksjonsanleggene som kanskje i økende
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konsumområder. De norske forhandlere foreslo
dette problem løst ved hjelp av en fellesskapelig
ordning som sikrer dekning av meromkostningene
med lange frakter av fiskevarer. Heller ikke dette
forslag ble godtatt. Men EEC-forhandlerne strakte
seg et stykke ved å gå med på en ordning med
differensierte tilbaketrekningspriser. De gikk også
med på å vurdere om denne differensiering bør få
følger når det gjelder beregningen av størrelsen av
kompensasjonen fra Landbruksfondet (FEOCA).
Hva ordningen i detalj skal gå ut på ble imidlertid
ikke avgjort, og det er uvisst hvilken betydning den
vil få.
Etter EEC reglene ytes det visse tilskudd fra
Landbruksfondet (FEOGA) når fisk trekkes tilbake fra den ordinære omsetning for oppmaling
fordi tilbaketrekningsprisen ikke oppnås. Disse
tilskudd er imidlertid ikke tilstrekkelige til å sikre
fiskerne en rimelig betaling. Skal dette oppnås må
bidrag også ytes av produsentorganisasjonene
(salgslagene), noe som i perioder med vanskelige
avsetningsforhold kan føre til stor belastning på
deres økonomi. Fra norsk side ble det foreslått at
differansen mellom tilbaketrekningsprisen og den
(lavere) pris som varen selges for, i sin helhet skulle
dekkes av FEOGA. Men dette krav førte ikke
frem.
Etter EEC reglene skal kvalitetskontroll skje
i landingshavnen. På grunn av det store antall slike
havner og av andre grunner vil dette være meget
upraktisk for ikke å si umulig i Norge. De norske
forhandlere tok opp dette, men det eneste de
oppnådde å få var denne erklæringen:
"Am/endelsen av de felles markedsføringsnormer for visse slags fersk eller kjølt fisk må ikke ha
som virkning å utelukke andre markedsførin
metoder, og omvendt må ingen metode hindre
anvendelsen av de nevnte normer, de vansker som
måtte oppstå, vil, når den tid kommer, kunne løses
av Det Europeiske Økonomiske Fellesskaps organer i denne ånd."
Hva som ligger i dette er ikke godt å si.
6) EEC reglene hjemler ikke adgang til å innføre
fangstregulering for å begrense tilførselen.
Spørsmålet om å anvende fangstregulering som
ledd i den fellesskapelige markedsregulering ble
tatt opp av de norske forhandlere. Men så vidt vi
kan se har det ikke satt noe spor etter seg i
forhandlingsresultatet.
6.2. Salg fra tilvirker til eksportør.

De norske forhandlere gjorde rede for loven av
18/12 1970 om omsetning av fisk fra tilvirker, og
fremholdt at det var viktig å kunne opprettholde
denne ordning. Noe tilsagn om å få opprettholde
den fikk vi imidlertid ikke. Forhandlingene resulterte på dette punkt i følgende erklæring:
"Det er enighet om at den norske lov av 18.
desember 1970 om omsetning av fisk fra tilvirker

snarest mulig vil bli gjenstand for en grundig
vurdering med sikte på a undersøke vilkårene for a
kunne anvende den, under hensyntagen til fellesskapsbestemmelsene."
Det må etter vårt skjønn anses som temmelig
klart at de enerett for godkjente salgsselskaper som
omhandles i tilvirkelovens § 3 ikke lar seg forene
med EEC reglene.
6.3. Eksport.

De norske forhandlere tok også opp visse
spørsmål vedrørende eksport av fisk til land
utenfor EEC. Bl.a. ble det reist spørsmål om det
system med eksportrestitusjoner som EEC har
gjennomført på andre områder, også kunne gjøres
gjeldende for fiskevarer. 'Dessuten ble det gjort
rede for den norske ordning med sentralisert
eksport til land hvor importen er sentralisert, og
bedt om tilsagn om å få opprettholde denne
ordning. Heller ikke på dette felt oppnådde man
konkrete resultater. Følgende erklæring ble avgitt:
"Det Europeiske Økonomiske Fellesskap er seg
bevisst betydningen av den norske eksport av
fiskevarer til tredjeland, som i likhet med annen
eksport fra Fellesskapet er underlagt bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2142/70."
Det er ytterst uklart hva som kan utledes av
denne erklæringen.
6.4. Støttetiltak.

For tiden bevilges ca. 190 millioner kr. pr. år til
støtte for fiskeriene. Bruken av disse bevilgninger
er regulert i fiskeriavtalene mellom staten og
Norges Fiskarlag. Størsteparten av disse bevilgninger går til frakttilskudd når laster må føres til
fabrikker som ligger langt fra fangsstedet, og til
andre former for pristilskudd. Slike støttetiltak
kan ikke opprettholdes hvis vi går inn i EEC.
Derimot kan det gis støtte til rasjonalisering o.l. i
den utstrekning det lai seg forene med Romatraktatens artikkel 92 og bestemmelse gitt i medhold
av den.

økonomiske
og
7. Handelspolitiske
konsekvenser av omsetningsordningen.
Fellesskapets markedsordning for fisk går ut på
å etablere en felles markedsorganisasjon for fersk
fisk med et meget fast prissystem. Dette skal sikre
høye priser på den fisk som omsettes til konsum
innen Fellesskapets område. Ved forskjellige avgifter og tilskudd fra Landbruksfondet skal det
kunne ytes støtte til den del av Fellesskapets
fiskeproduksjon som eksporteres eller brukes til
oppmaling. Resultatet av dette vil bli at firmaer i
Fellesskapet vil kunne drive fiskevareeksport til
dumpingpriser på de internasjonale markeder. Markedsordningen lar seg vanskelig forene med
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GATT-avtalen og med de alminnelige prinsipper
som det i dag er enighet om bør følges for å
fremme verdenshandelen. Systemet er handelspolitisk forkastelig, og kan dertil være meget farlig for
land som i det vesentlige må basere sin fiskerinæring på eksport, slik som Norge må gjøre.
De fordeler som norsk fiskevareeksport kan
regne med ved et norsk medlemskap i Fellesskapet
vil innskrenke seg til tollfrihet for noen varearters
vedkommende, f.eks. hermetikk, frossen fiskefilet
og enkelte andre høyt foredlete varer. Forøvrig må
en regne med at det på tross av dette vil by på
store vanskeligheter for norsk fiskevareeksport å
kunne utnytte markedsmulighetene i Fellesskapet
på grunn av meget hard og knivskarp konkurranse,
spesielt på ferskfiskmarkedet. Målt i verdi går i dag
40-45 % av norsk fiskeeksport til land som vil
være medlemmer av et utvidet Fellesskap, og
55-60 % eksporteres til verden forøvrig. Det er
lite rimelig at Norge vil kunne eksportere vesentlig
mer til landene i Fellesskapet enn det som eksporteres i dag. Fellesskapet vil etter en utvidelse som
også måtte omfatte Norge få et overskudd av de
fiskesorter som Norge fisker mest av.
Det vil være meget uheldig om eksporten fra
Fellesskapet i det vesentlige skulle bli basert på
dumpingsalg av overskudd fra Fellesskapets ferskfiskmarkeder. De tiltak som en i den anledning må
rekne med fra land som finner grunn til å beskytte
seg mot slik import, kan spesielt komme til å
ramme Norge.
Forøvrig er det meget vanskelig å kunne vurdere
fordeler og ulemper for Norge når det gjelder
eksportmulighetene for fisk under den markedsorganisasjon som er vedtatt i Fellesskapet. Ordningen
er helt uprøvet og skal legges opp etter mønster av
landbruksordningen i Fellesskapet. Den er helt og

holdent basert på de forhold som i dag gjør seg
gjeldende i ferskfiskomsetningen på kontinentet.
Den tar ikke hensyn til den situasjon som hersker i
Norge og passer i det hele tatt dårlig for det
omsetningssystem som fiskerne i Norge har kjempet fram. Under forhandlingene har det som nevnt
ovenfor vist seg meget vanskelig å få forståelse for
de spesielle norske problemer.
Siden Fellesskapets spesielle prisregler — ihvertfall foreløpig — bare omfatter ferskfisk (råfisk),
kan norsk råfisk i unødvendig utstrekning komme
til å bli ført til sentrale havner på kontinentet eller
i Storbritannia, for å nyte godt av de høye
ferskfiskpriser der. Resultatet kan bli at en foredlingsindustri, f.eks. filetfabrikker, som etablerer
seg i disse havner vil få ekstra god tilgang på
råstoff. Dette kan føre til at foredlingsindustrien,
f.eks. filetfabrikkene i Nord-Norge kan få vanskeligheter med å skaffe seg råstoff til konkurrerende
priser og må nedlegges. Markedsordningen kan
også føre til en omstrukturering av den norske
fiskeflåten slik at denne blir i stand til å levere
fangstene direkte i havner på kontinentet eller i
Storbritannia. Dette kan få alvorlige følger for
bosetningen på visse deler av kysten.
Det er tilvsomt hvorvidt det lar seg forene med
Romatraktatens prinsipper og Fellesskapets praksis
å sette iverk spesielle statstiltak med det formål å
opprettholde en foredlingsindustri i Nord-Norge
eller andre steder på kysten for å utnytte norskfanget råstoff og skaffe beskjeftigelse for folk som bor
der. I den utstrekning det likevel måtte lykkes å
gjøre dette, kan eksporten av produktene til land
utenfor Fellesskapet møte store importvanskeligheter på grunn av mottiltak fra Fellesskapets
generelle eksportpolitikk når det gjelder landbruksvarer, herunder også fiskevarer.
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