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KAP. 1 INTRODUKSJON
I november måned 1971 nedsatte Folkebevegelsen en rekke utvalg. Disse hadde til oppgave å utrede
forskjellige sider av spørsmålet om norsk medlemskap i EF.
Forutsetningen var at utvalgenes innstillinger skulle gi grunnlagsmateriale for en motmelding til
Regjeringens markedsmelding. Regjeringens melding foreligger nå som stortingsmelding nr. 50 (1971/72).
Det ville ikke være teknisk gjennomførlig å avgi motmeldingen i løpet av tilstrekkelig kort tid, dersom en
skulle vente med grunnlagsarbeidet til Regjeringens melding forelå. I hovedsak måtte derfor delinnstillingene basere seg på argumentasjon for norsk medlemskap gjennom tidligere meldinger til Stortinget,
tidligere stortingsdebatter og annen offentlig argumentasjon fra ansvarlig politisk hold. Bare i begrenset
utstrekning har det vært praktisk i de enkelte delinnstillinger direkte å kommentere stortingsmelding nr.
50.
Som en kunne vente har det imidlertid vist seg at Regjeringens melding formelt og innholdsmessig er
bygget opp slik at delinnstillingene blir et naturlig svar på meldingen innenfor de enkelte saksområder.
Dette gjelder imidlertid ikke fullt ut. Motmeldingen inneholder derfor en del II, som direkte tar opp
enkelte sider av Regjeringens melding og knytter forbindelsen mellom denne og de enkelte delinnstillinger
til motmeldingen. (Del I).
De oppnevnte utvalg hadde følgende opprinnelige sammensetning:
HELHETSSYN PÅ EEC

Konsulent Fredrik Hoffmann
Cand. oecon. Knut Eriksen
Universitetsstipendiat Nils Kristian Sundby

Universitetslektor Hjalmar Hegge
Professor Egil A. Wyller
Professor Arne Næss
Helge Ingstad
Siv.ing. Olav T. Bergo
Sekretær Ludvik Wangsmo
Stortingsrepr. Torbjørn Berntsen
Steinar Lægreid
Dosent Harriet Holter

SOSIALPOLITIKK

2

SELVRÅDERETT/DEMOKRATI

Universitetslektor Ingeborg Wilberg
Professor Per Stavang
If
Professor Wilhelm Aubert
Stortingsrepr. Gunnar Garbo
Forsker Asbjørn Eide
Fhv. stortingsrepr. Trond Hegna

H in.
Lege Rolf Hanoa
Lege Astor Reigstad
Stud. med. Torstein Engelskjøn
Forskningsstip. Ståle Eskeland
Sykepleier Ellen Hals
Helsedirektør Karl Evang
LANDBRUK

Professor Sigmund Borgan
Dir. Finn T. Isaksen
Dir. Petter Slagsvold
Gardbruker Hans Haga
Dir. Sigve Erland

It

yYd

7id11,1,11T?3>!T

UTVIKLINGEN MOT EN POLITISK
OG ØKONOMISK UNION

Forsker Sverre Lodgaard
Stortingsrepr. Einar Førde
Stortingsrepr. Bergfrid Fjose
Stortingsrepr. Karl Åsland
Sekretær Haakon Bingen
Dosent Jens Christophersen

byv

L.

I
DISTRIKTSPOLITIKK

ETABLERINGSRETT,
ARBEIDSKRAFTBEVEGELSE,
KAPITALBEVEGELSE

Professor Torstein Eckhoff
Cand. oecon. Svein Longva

1
•
Fiskeridirektør Klaus Sunnanå
Professor Torstein Eckhoff
Ambassadør Erik Braadland
Fiskeskipper Birger Olsen
FISKE

exoT
9911

riO.A£LH

Ordfører Ola Dahl
Ordfører Osvald Medhus
Forskn.stip. Per Kristian Mydske
Forskn.stip. Sigmund Voll
Professor Sigmund Borgan
Sekretær Jon Dale
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INDUSTRI
Stortingsrepr. Teddy Dyring
Ingeniør Karsten Berner
Salgssjef Dag Tresselt
Redaktør Helge Simonsen
Dir. Finn Lie
Dosent Tor Rørseth
Førstesekretær Kolbjørn Engernes

Universitetslektor Kristin Tornes
Forskn.stip. Mariken Vaa
PRIS- OG FORBRUKERSPØRSMÅL
Magister Terje Assum
Cand. oecon. Olav Olsen
Redaktør Erling Hansen
Konsulent Leif Asbjørn Nygård

GENERELL ØKONOMI
Dosent Fritz Holte
Professor Leif Johansen
Rektor Gunnar Bøe
Professor H. J. A. Kreyberg
Universitetslektor Gunnar Bramnes
Cand. oecon. Ole Jørgen Mørkved
ENERGISPØRSMÅL
Professor Ivan T. Rosenqvist
Lektor Jon Ivar Nålsund
Universitetslektor Finn Miiller
Forsker Asbjørn Eide

Salgssjef Dag Tresselt fratrådte i februar i år
utvalget for industri i forbindelse med at han
tiltrådte stilling som personlig sekretær for handelsministeren.
Professor dr.juris Torkel Opsahl tiltrådte i januar
utvalget for etableringsrett, arbeidskraftbevegelse
og kapitalbevegelse.
Utvalget for miljøvern er supplert med magister
Paul Hofseth og universitetslektor Hjalmar Hegge.

r)
mo

MILJØVERN
Forskn.stip. Magnar Norderhaug
Universitetslektor Edvard Vogt
Arkitekt Daniel Tullesius
Siv.ing. Bjørn Larsen
Bedriftsøkonom Tormod Skeie '4 ver rii()‹
Stud.mag.art. Bjørn Hersoug
KULTUR OG VITENSKAP
Prorektor prof. Otto Bastiansen
Forskningssjef Sigmund Vangsnes
Forsker Sverre Spurkland
Høyskolelektor Asbjørn Folkvord
Høyskolelektor Lars Monsen
Teatersjef Hans Heiberg
Red.sekr. Simen Skjønsberg
Journ. Bernhard Rostad
Forskningstip. Tord Høivik
KVINNENS LIKESTILLING
Lektor Birgit Gaarder
Universitetslektor Berit Ås
Stud.mag.art. Annemor Kalleberg
Cand.med.vet. Bergljot Nygård
Arkitekt Mette Sjølie Forsk.ass. Hildur Henriksen 01")'‹-,
ALS
U-HJELP
Instituttbestyrer Helge Hveem
Amanuensis Ingrid Eide
Stud.philol. Tore Linne Eriksen
.qi:
Stud.mag.art. Ole Kristian Holthe
Mag.art. Bjørn Johannessen
Medl. av NORAD's råd Sissel Rønbeck

lr

Det må imidlertid understrekes at de enkelte
utvalg ikke er ansvarlig for den ferdige motmelding, men kun for de opprinnelige innstillinger.
(Som etterhvert vil kunne fås ved henvendelse til
Folkebevegelsens kontor.) Dette skyldes at sammenføyningen av de enkelte delinnstillinger har
nødvendiggjort en viss tilpasning for å hindre for
meget av gjentagelser og mindre sentralt stoff i
motmeldingen, dels er det også foretatt tilføyelser.
Under den endelige redigering har redaksjonsutvalget ikke tatt sikte på å få en enhetlig språkføring i
de enkelte delinnstillinger. Visse avvikelser i oppsettingen av stoffer i de enkelte kapitler er det også
i del I, uten at dette selvfølgelig har konsekvenser
for innholdet. Motmeldingens del I består i det alt
vesentlige av underutvalgenes innstillinger, med de
reservasjoner som er tatt foran.
Motmeldingens del II er redaksjonsutvalgets ansvar, selv om også endel av stoffet fra grunnlagsmaterialet er innarbeidet i del II.
Redaksjonsutvalget har bestått av sekretær Haakon
Bingen, prof.dr.juris Torstein Eckhoff, h.r.advokat
Arne Haugestad, universitetslektor Hjalmar Hegge
og can.oecon. Ole Jørgen Mørkved (utvalgets
sekretær). Redaksjonsutvalget har hatt verdifull
bistand av professor dr. philos. Leif Johansen. Bare
ved maksimal innsats og velvilje fra setteri og
trykkeri har det vært mulig å få motmeldingen klar
i løpet av tilstrekkelig kort tid etter Regjeringensmelding.
Folkebevegelsen håper at motmeldingen vil bidra
til å skape et bredt og saklig grunnlag for debatten
om norsk medlemskap i EF i tiden fram til
folkeavstemningen.
.1 i
Oslo, 10. april 1972
Haakon Bingen Torstein Eckhoff Arne Haugestad
Hjalmar Hegge Ole Jørgen Mørkved
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KAP 2 NASJONAL SELVRÅDERETT
OG DEMOKRATI
ra
t-1-1

Dette kapitlet inneholder en samlet prinsipiell
drøftelse av de konsekvenser medlemskap i EEC vil
få for norsk selvråderett og demokrati. Redegjørelsen er konsentrert om følgende hovedspørsmål:
L De begrensninger i norsk selvstyre som følger
direkte og umiddelbart av Romatraktatens be—
stemmelser;De ytterligere innskrenkninger i norsk selvbestemmelsesrett som kan bli følgen av Romatraktatens økonomiske prinsipper, harmoniseringsbestemmelsene, og den pågående integrasjonsprosess fram mot en politisk union;
En konkret påvisning av viktige innskrenkninger
i norsk selvbestemmelsesrett som vil bli følgen
av norsk medlemskap i EEC;
Norges representasjon i EEC's organer — vil den
være tilstrekkelig til å sikre en reell norsk
innflytelse på de vedtak som treffes innen EEC;
EEC-medlemskapets konsekvenser for mulighetene for å øve demokratisk innflytelse på og
kontroll med den politiske utvikling.

1. Medlemskap i EEC innebærer at Norge aksepterer og gir sin aktive tilslutning til hele Romatraktaten, dessuten til all den fellesskapsrett som er
skapt i tidsrummet mellom traktaten trådte i kraft
og til Norge blir medlem. Tiltredelsesforhandlingene har utelukkende dreiet seg om nødvendig
justering av reglene om statenes representasjon i
EEC's organer og om fordelirigen av utgiftene til
Fellesmarkedet, om overgangsordninger, og om
eventuelle særordninger for landbruk og fiske.
Medlemskap i EEC innebærer for det første at
Norge aksepterer Romatraktatens målsetting.
Denne er fastlagt i generelle vendinger i traktatens
artikkel 2, som lyder:
Fellesskapet har til oppgave å fremme en
harmonisk utvikling av den økonomiske virksomhet i Fellesskapet som helhet, en uavbrutt
og avbalansert vekst, økt stabilitet, en stadig
sterkere stigning i levestandarden, og nærmere
forbindelser mellom de stater det forener, ved å
opprette et felles marked og ved gradvis å
tilnærme medlemsstatenes økonomiske politikk."

Forpliktelsen til å gå aktivt inn for en rendyrket
økonomisk vekstpolitikk vil gjelde direkte for
Norges deltagelse innen EEC. Dette vil ha meget
store konsekvenser for det fremtidige miljø i
Norge, jfr. særlig kapitlene om "Helhetssyn på
EEC" og om natur- og miljøvern. Tilslutningen til
Romatraktaten medfører ingen forpliktelse til å
gjøre den økonomiske vekstfilosofi til overordnet
målsetting for de områder av norsk samfunnsliv
som forblir uberørt av medlemskapet i EEC. Men
denne handlefrihet med hensyn til den nasjonale
politikk blir av høyst teoretisk karakter, fordi
Romatraktaten griper avgjørende inn på en rekke
vesentlige områder av samfunnslivet. Dette syns-punkt blir utdypet på flere steder nedenfor.
Den neste konsekvens av medlemskapet er at
Norge aksepterer Romatraktatens virkemidler.
Disse er oppregnet i traktatens artikkel 3, som
lyder:
"For å nå de mål som er satt i foregående
artikkel, skal Fellesskapets virksomhet, på de
vilkår og i det tempo Traktaten forutsetter, gå ut
på:
å oppheve, medlemsstatene imellom, toll og
kvantitative restriksjoner ved innførsel av varer,
samt alle andre tiltak med tilsvarende virkning,
å fastsette en felles tolltariff og en felles
handelspolitikk overfor tredjeland,
å fjerne, medlemsstatene imellom, hindringer
for den frie bevegelighet for personer, tjenesteytelser og kapital,
å innføre en felles politikk på landbrukets
område,
å innføre en felles politikk på transportens
område,
å innføre en ordning som sikrer at konkurransen på det felles marked ikke blir forrykket,
å gjennomføre tiltak som gjør det mulig å
samordne medlemsstatenes økonomiske politikk og forebygge mangel på likevekt i deres
betalingsbalanser,
å bringe de nasjonale lovgivninger nærmere
hverandre i den utstrekning det er nødvendig
for at det felles marked skal virke,
i) å opprette et Europeisk Sosialfond med sikte på
å bedre arbeidsmulighetene for arbeidstakerne
og bidra til en stigning i deres levestandard,
J) å opprette en Europeisk Investeringsbank med
sikte på å fremme Fellesskapets økonomiske
vekst ved å skape nye ressurser,
k) å assosiere seg med de oversjøiske land og
områder med sikte på å øke samhandelen og i
fellesskap å fremme den økonomiske og sosiale
utvikling."
Under rettslig synsvinkel faller Fellesmarkedets
virkemidler i to forskjellige kategorier:
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støtte som har til formål å begunstige den
økonomiske utvikling i områder hvor
levestandarden er usedvanlig lav, eller
hvor det er alvorlig underbeskjeftigelse,
støtte som har til formål å fremme
virkeliggjørelsen av et viktig projekt av
felles europeisk interesse, eller bøte på en
alvorlig forstyrrelse av en medlemsstats
økonomi,
støtte som har til formål å lette utviklingen av visse næringsgrener eller visse
økonomiske områder, foruten at den ikke

de virkemidler som ligger direkte under Fellesmarkedet — som det tilkommer EEC-organene å
treffe vedtak om,
de virkemidler som innebærer at medlemsstatene overfor Fellesmarkedet forplikter seg til
å føre en bestemt politikk.
Virkemidlene i første gruppe innebærer at
medlemsstatene direkte overfører til Fellesmarkedets organer områder av sin nasjonale selvbestemmelsesrett. Eksempler på dette er 3 b): kompetansen til å fastsette en felles landbrukspolitikk
(herunder fiskerpolitikk) innenfor Fellesmarkedet.
Virkemidlene i annen gruppe innebærer at
medlemsstatene båndlegger sin nasjonale myndighetsutøvelse, den kan bare utøves på en måte som
samsvarer med Romatraktaten. Eksempler på dette
er 3 a): forpliktelse til ikke å legge toll eller innføre
mengderestriksjoner på varer fra EEC-stater, og
3 c): forpliktelse til å avstå fra alle tiltak som kan
hindre den fri bevegelighet av arbeidskraft og
kapital og den fri etableringsrett innenfor EEC-området.
De direkte myndighetsoverføringer fra de
norske statsorganer til EEC er det lettest å få øye
på. Det sentrale er her at Norge blir medlem av en
tollunion (jfr. nærmere herom Romatraktatens
artikler 9-29) og et handelspolitisk fellesskap (jfr.
art. 110-116), mot å oppgi sin tollbeskatningsrett
og sin handelspolitiske handlefrihet.
Innholdet og konsekvensene av de mange og
forskjelligartede båndleggelser er det vanskeligere å
skaffe seg oversikt over. Det henger til dels
sammen med at bestemmelsen er vagt og generelt
utformet. Til illustrasjon nevnes bestemmelsene
om statsstøtte (art. 92) og om lovharmonisering
(art. 100).
Artikkel 92 lyder:
"1. Bortsett fra de unntak som er fastsatt i
denne Traktat, er statsstøtte eller støtte gitt av
statsmidler i hvilken som helst form, som
forrykker eller truer med å forrykke konkurransen ved å begunstige visse foretak eller produksjonen av visse varer, uforenlig med det felles
marked i den utstrekning den påvirker samhandelen mellom medlemsstatene.

2. Forenlig med det felles marked er:
støtte av sosial karakter som gis de
enkelte forbrukere, under forutsetning av
at den ytes uten forskjellsbehandling på
grunnlag av varenes opprinnelse,
støtte som har til formål å bøte på skader
som skyldes naturkatastrofer eller andre
usedvanlige begivenheter,
c) . . . (spesiell bestemmelse for Den tyske
forbundsrepublikk),
3. Som forenlig med det felles marked kan
betraktes:

endrer vilkårene for samhandelen i et
omfang som strider mot den felles interesse. .

(Særbestemmelse om støtte til skipsbygging).
andre former for støtte angitt i et vedtak
av Rådet truffet med kvalifisert flertall
etter forslag fra Kommisjonen."
Artikkel 100 lyder:
"Rådet skal, etter forslag fra Kommisjonen,
enstemmig vedta direktiver om tilnærming mellom medlemsstatenes lover, forordninger og
administrative forskrifter som har en direkte
betydning for opprettelsen av det felles marked
eller dettes fremgang.
Forsamlingen og Den økonomiske og Sosiale
Komite skal rådspørres om direktiver hvis gjennomføring ville medføre en endring av lovbestemmelsene i en eller flere av medlemsstatene."
(Uthevelsene foretatt av hw.)
Særlig punkt 3 a i statsstøttebestemmelsen gir
anvisning på høyst skjønnspregede kriterier. Hva er
usedvanlig lav levestandard eller alvorlig underbeskjeftigelse? Skal dette avgjøres på grunnlag av en
nasjonal sammenligning eller på grunnlag av forholdene i det samlede Fellesmarked? Det er ikke
mulig å si noe sikkert om hvilke bånd denne
bestemmelse legger på bruk av statsstøtte til
industrireising og annen næringsvirksomhet i fattige utkantstrøk som trues med avfolkning på
grunn av manglende arbeidsplasser.
Tolkingen av båndleggelsesbestemmelsene vil
dessuten normalt være et fellesskapsanliggende. Til
illustrasjon kan nevnes art. 93 punkt 1 og 2,1. og
2. ledd som lyder:
"1. Kommisjonen skal, sammen med medlemsstatene, jevnlig granske de støtteordninger som
består i disse stater. Den skal foreslå for disse
slike formålstjenlige tiltak som er nødvendige
for at det felles marked gradvis skal utvikles
eller virke etter hensikten.
2. Hvis Kommisjonen, etter å ha gitt de
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interesserte parter en frist til å uttale seg,
fastslår at en støtte som er gitt av en stat eller
av statsmidler, ikke er forenlig med det felles
marked ifølge artikkel 92, eller at denne støtte
anvendes på en utilbørlig måte, skal den treffe
vedtak om at vedkommende stat må oppheve
eller endre den innen den frist Kommisjonen
fastsetter.
Hvis vedkommende stat ikke innen den fastsatte frist retter seg etter dette vedtak, kan
Kommisjonen eller enhver annen interessert stat
forelegge saken direkte for Domstolen uten
hensyn til artiklene 169 og 170."
Både bestemmelsenes mangfoldighet, deres utforming, og det faktum at tolkingen av dem stort
sett tilligger Fellesskapets organer, ikke norske
myndigheter, gjør det vanskelig å skaffe seg en
realistisk oversikt over rekkevidden av båndleggelsen av den norske selvråderett som vil følge av
medlemskap i Fellesmarkedet. Den røde tråd i
Romatraktatens bestemmelser om Fellesmarkedets
virkemidler er imidlertid klar. Fellesmarkedets
målsetting — den stadig stigende økonomiske vekst
— skal og kan nås gjennom like konkurransevilkår
for nærings- og arbeidslivet innenfor hele EEC.
EEC skal utgjøre ett marked for nærings- og
arbeidsliv. Dette er tenkt oppnådd ved at medlemsstatene gir avkall på sin rett til å føre en nasjonal
politikk på næringslivets område. De beholder i og
for seg sin adgang til å føre en nasjonal miljøverndistriktsutbyggings- og sosial utjevningspolitikk —
men bare så langt en slik nasjonal politikk ikke
bevirker forandring av næringslivets like konkurransevilkår. Dette innebærer reelt sett at den
nasjonale politikk på disse områder ikke kan
inneholde annet enn det som til enhver tid er
akseptabelt innenfor Fellesmarkedet som helhet.
Stikkordmessig kan dette uttrykkes på følgende
måte: En rekke områder av samfunnslivet vil
fortsatt være nasjonale, men standardene på disse
områder vil være Fellesmarkedets, ikke Norges.
Samlet representerer de direkte myndighetsoverføringer fra norske statsorganer til EEC-organer og båndleggelsene av den norske statsmyndighet store innhugg i norsk selvråderett på sentrale
områder av samfunnslivet.
Et eventuelt norsk medlemskap i EEC vil
dessuten innebære følgende tre konsekvenser.
a) Norge blir forpliktet til å delta i finansieringen av EEC's virksomhet, jfr. Romatraktatens art.
199-209, sammenholdt med bestemmelser truffet
av Ministerrådet med hjemmel i disse bestemmelser. Denne forpliktelse oppfylles dels ved at vi gir
avkall på tollinntekter og en del av momsinntekten
og dels ved at det skapes en statsrettslig plikt til å
bevilge midler til EEC over det norske statsbudsjett. Ifølge opplysninger i Regjeringens markedsmelding (St.meld. nr . 50 (1971-72) s. 9) vil det

samlede' norske bidrag til Fellesskapet utgjøre
store beløp, anslagsvis 200 millioner kroner i 1973,
omlag 260 millioner kroner i 1974 og omtrent 320
millioner kroner i 1975.
Plikten til å bidra til finansieringen av Fellesmarkedets virksomhet er en direkte konsekvens av
Romatraktatens bestemmelser.
Norge har mulighet for å få økonomiske tilskudd fra de felles finansieringsordninger, f.eks. til
fiske, jordbruk og distriktsutbygging. Det vil imidlertid helt ut bero på belsutninger av EEC's
organer om Norge vil få slike tilskudd. I Regjeringens markedsmelding er opplyst at de samlede
tilskudd fra Fellesskapet til Norge ventes å balansere de norske innbetalinger. Denne opplysning er
ikke nærmere dokumentert.
Norge godtar Romatraktatens bestemmelser
om EEC's organer, d.v.s. reglene om deres kompetanse, sammensetning og arbeidsmåte. Hva dette
innebærer og hvilken innflytelse Norge ifølge
tiltredelsestraktaten vil få i disse organer, vil bli
gjort rede for nedenfor under 3 og 4. Her skal bare
understrekes at Romatraktaten har karakter av
grunnlov for Fellesmarkedet. Dette innebærer at
Romatraktaten er den høyeste rettskilde i Fellesmarkedet. For EEC-organene går den foran alle
nasjonale rettsregler, herunder grunnlovbestemmelser, som måtte stride mot Romatraktaten. Videre
innebærer dette at lovbestemmelser (forordninger)
som EEC-organene treffer i samsvar med Romatraktaten, har forrangen (d.v.s. har høyere rettsgyldighet, går foran) for bestemmelser som treffes av
nasjonale statsorganer.
Den siste umiddelbare rettslige konsekvens
av et medlemskap i EEC vil være at all den
fellesskapsrett som er skapt før Norges tiltreden,
blir bindende for Norge. Denne fellesskapsrett,
som i EEC-terminologi visstnok benevnes "avledet
fellesskapsrett", er meget omfattende. Ifølge Regjeringens markedsmelding (vedlegg 1 s. 42) er det
ca. 1500 akter som vil være i kraft på tiltredelsesdatoen. Disse omfatter både umiddelbart bindende
forordninger (ca. 1200), generelle direktiver (ca.
100) som medlemsstatene vil være forpliktet til å
sette ut i livet gjennom egnede tiltak, direkte
bindende enkeltvedtak (ca. 200), (jfr. artikkel
189).
Det er uhyre vanskelig å skaffe rede på hva
denne avledede fellesskapsrett medfører av rettslige forpliktelser. Regjeringens markedsmelding gir
lite eller intet bidrag til kunnskap om dette
underordnede, men likevel viktige, spørsmål. Såvel
Stortinget som folket må ha krav på at Regjeringen
legger fram en fullstendig og begripelig oversikt
over den avledede fellesskapsrett før det skal tas
standpunkt i medlemsskapsspørsmålet, d.v.s. en
1) Bidragene omfatter tilskudd til Fellesbudsjettet, Investeringsbanken og Kull- og Stålfellesskapets fond.
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slik redegjørelse bør foreligge før den rådgivende
folkeavstemning.
2. Det er en flytende overgang mellom de
begrensninger i norsk selvstyre som følger direkte
av EEC-medlemskapet og de som kan bli konsekvensen av Romatraktatens økonomiske prinsipper, harmoniseringsbestemmelsene, og den pågående integrasjonsprosess fram mot en økonomisk,
og eventuelt også en politisk, union.
Foran er pekt på at en rekke av Romatraktatens
bestemmelser vil medføre at norske statsorganer
under løsningen av de nasjonale oppgaver vil bli
henvist til å legge Fellesmarkedets sosiale, miljøvernmessige og distriktsutbyggingsmessige standarder til grunn. Målsettingsbestemmelsen i traktatens art. 2 avslutter med en vag, men vidtrekkende
passus om gradvis å tilnærme medlemsstatenes
økonomiske politikk. Denne bestemmelse danner
grunnlaget for det overordentlig viktige vedtak av
Ministerrådet 9. februar og 22. mars 1971 om å
skape en økonomisk og valutarisk union i løpet av
de kommende 10 år. Uten hensyn til om dette
vedtak kan anses som avledet fellesskapsrett eller
ikke, er det bindende for Norge, hvis vi blir
medlem. Under tiltredelsesforhandlingene ble nemlig dette vedtak uttrykkelig tiltrådt av Den norske
regjering, jfr. tiltredelsesaktens art. 3 § 3, Ministerrådsvedtaket av februar 1971 kan få meget vidtrekkende konsekvenser for såvel penge- og kredittpolitikken som den alminnelige finanspolitikk, jfr.
nærmere herom nedenfor.
Også når det gjelder alminnelige utenrikspolitiske spørsmål foregår det et utstrakt samarbeid
med utgangspunkt i Romatraktaten, konkretisert i
den såkalte Davignonrapport. Samarbeidet foregår
i form av løpende konsultasjoner på embetsmannsnivå, dessuten er det forutsatt minst to utenriksministermøter hvert år. Formålet med disse konsultasjoner er dels å utveksle informasjoner og
synspunkter, dels å søke å nå fram til et felles syn.
Andre avsnitt i denne innstilling inneholder
konkrete utredninger om de direkte og indirekte
konsekvenser et EEC-medlemskap vil få for viktige
sider av norsk samfunnsutvikling. Under punkt 3
er det gitt en summarisk oversikt over virkemidler
vi mister ved å gå inn i Fellesmarkedet. Situasjonen
kan oppsummeres i følgende synspunkter. Ved å
bli medlem av EEC blir vi direkte bare medlem av
et fellesmarked, en tollunion og et handelspolitisk
fellesskap. Men Romatraktatens bestemmelser kan
gi utgangspunkt for en så vidtgående integrering og
samordning av det økonomiske og politiske liv i
Vest-Europa at den politiske union, d.v.s. Forbundsstaten, faktisk blir en uavvendelig realitet.
3 ••Ved medlemskap i EEC vil Norge måtte overføre suverenitet over viktige sider av samfunnspolitikken til fellesskapets organer. Dette gjelder ikke

bare retten til å fastsette tollsatser mot omverdenen, til å påvirke utenrikshandelen ved hjelp av
avgifter eller mengdereguleringer, til å slutte handelsavtaler med andre stater eller — når den
økonomiske og monetære union er gjennomført —
retten til å fastlegge vekslingskursen mellom norsk
og utenlandsk valuta. Kravet om at de som driver
økonomisk virksomhet i fellesskapet, skal kunne
arbeide uhindret av nasjonale grenser innenfor hele
området, fører til at vi også må gi avkall på å bruke
mange av de andre virkemidler våre folkevalgte
myndigheter i dag støtter seg til i den økonomiske
politikk.
Her skal gis en oversikt over noen av de
innskrenkninger i norsk selvbestemmelsesrett som
vil bli følgen av et medlemskap i EEC.
Det felles arbeidsmarked

Romatraktatens bestemmelser vil ta fra Norge
retten til — ut fra arbeidsrtiarkedspolitiske, samfunns-økonomiske eller sosiale hensyn — å regulere
innvandringen av borgere fra medlemslandene i
EEC. Norge har lenge praktisert en liberal innvandringspolitikk uten at det har ført til noen vesentlig
tilstrømning av utenlandsk arbeidskraft. Hvorledes
dette vil stille seg i framtida, er vanskelig å
bedømme. Et hovedmotiv for ønsket om å ha
adgang til å regulere innvandringer, er arbeidet for
å sikre sysselsetting til de grupper som har størst
vansker med å finne arbeid, kvinner, eldre, funksjonshemmede.
Det felles nordiske arbeidsmarked vil kunne
opprettholdes om Norge blir medlem av EEC, men
gjennom formidlingsarbeidet må vi muligens gi
fortrinnsrett til EEC-borgere framfor arbeidssøkere
fra de nordiske land som ikke blir medlemmer.
(Jfr. kapitlet om arbeidsmarkedet m.v. der det er
gjort nærmere rede for dette).
Arbeidstakere fra andre EEC-land vil måtte
ansettes på samme vilkår som norske arbeidstakere. Visse problemer vil likevel kunne
oppstå dersom det forslag som er under drøftelse i
Kommisjonen vedrørende anleggs- og entreprenørarbeid skulle bli vedtatt. I så fall vil utenlandske
foretak kunne sysselsette fremmed arbeidskraft i
Norge gjennom relativt lang tid, uten at norske
myndigheter eller norsk fagbeveg else kan påvirke
lønns- og arbeidsvilkårene. (EEC-information. Handelsdepartementet. Stockholm 1971.)
Etableringsreglene

Romatraktaten innebærer at de som driver
økonomisk virksomhet i EEC-området, skal ha rett
til å starte og drive virksomhet også i andre
medlemsland på samme vilkår som dette lands
egne innbyggere. Gjennomføringen av disse regler
vil kreve omfattende endringer av den norske
konsesjonslovgivning.
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Av bestemmelser som antakelig må endres, kan
nevnes de som setter særvilkår som f.eks. norsk
statsborgerskap, norsk styre, helt norsk grunnkapital, preferanse for norsk arbeid, forsikring og
materiell, legering av produkter til norsk landbruk
til nedsatte priser, preferanse for innenlandske
næringsdrivende til å kjøpe råvarer, særregler om
utlendingers erverv av aksjer i norske bedrifter,
forbud mot pantsetting av aksjer til utlendinger og
krav om forutgående opphold i Norge. (St.meld.
nr. 90 1970)71.)
Gjennomføring av disse regler vil medføre at
adgangen til å påvirke omfanget av den utenlandske innflytelse i norsk økonomisk liv vil bli sterkt
begrenset. Personer og selskaper i andre EEC-land
vil få samme rett til å starte økonomisk virksomhet
i Norge eller på den norske kontinentalsokkel som
norske næringsdrivende. Oppkjøp av aksjemajoriteten i norske kredittinstitusjoner, produksjonsbedrifter eller handelskjeder vil ikke kunne motvirkes
ved lovregler.
Kapitalbevegelsene

Medlemskap i EEC vil frata Norge adgangen til
å bruke forbud eller lisensordninger for å regulere
overføringen av kapital mellom nordmenn og
borgere i andre fellesskapsland. Formålet med lov
om valutaregulering er å styre inn- og utførselen av
kapital for å trygge at sparemidlene blir tilført
norsk virksomhet og for å sikre gjennomføringen
av den rente- og kredittpolitikk som myndighetene
tar sikte på.
Går Norge med i EEC, må vi avvikle reguleringen av slike kapitaltransaksjoner som kjøp av fast
eiendom, kjøp og salg av verdipapirer og kreditter i
forbindelse med vare- og tjenestetransaksjoner. Vi
vil ikke kunne opprettholde de gjeldende plasseringsregler for de private kredittinstitusjonene, idet
institusjonene fritt skal kunne velge mellom norske
verdipapirer og papirer utstedt av andre EEC-land.
Den gjeldende finansieringsordning for statsbankene må derfor endres. En spesiell norsk rentepolitikk vil ikke kunne opprettholdes. Vi vil ikke ved
en selvstendig norsk kredittpolitikk kunne regulere
omfanget av den økonomiske aktivitet i vårt eget
land. Næringslivets lønnsomhet innenfor hele fellesmarkedet vil bli den viktigste faktor som påvirker de private kapitalstrømmer.
Bank og forsikring

Innenfor EEC blir vilkårene for bank- og
forsikringsvirksomhet i første rekke et spørsmål
om anvendelsen av Roma-traktatens bestemmelser
om like rett for selskaper i andre EEC-land til
etablering, tjenester og kapitalbevegelser. Det er
utformet få bindende direktiver om gjennomføringen av disse bestemmelser, men flere forslag
om slike direktiver er under behandling, med sikte

på å samordne vilkårene for bank- og forsikringsvesen og nå fram til en enhetlig lovgivning.
På forsikringsvesenets områder vil de foreslåtte
regler innebære at man ikke vil kunne nekte
opprettelsen av et livsforsikringsselskap med den
begrunnelse at opprettelsen ikke tjener samfunnsmessige interesser. På bankvesenets område foreligger det hittil bare et direktivforslag, som tar
sikte på å avvikle etableringshindringer bygget på
nasjonalitet. Gjennomføring av EEC-reglene må
ventes å styrke den utenlandske innflytelse i
norske kredittinstitusjoner. Man må vente at statens reguleringmuligheter vil minske, både som
følge av en harmonisering av lovgivningei og som
en følge av at norske banker går inn i utenlandske
konserner som våre myndigheter ikke har kontroll
med.
Sosiale lovgivningsspørsmål

Roma-traktatens påbud om harmonisering av
EEC-landenes lovgivning kan føre til krav om
oppsigelse av en rekke bestemmelser vi har gjennomført i Norge ut av sosialpolitiske grunner. Det
kan bli vanskelig å opprettholde bestemmelser om
legenes turnustjeneste, om de gjeldende retningslinjer for apotekvirksomhet og om den teoretiske
utdanning i sykepleien. Adgangen til å nekte
import av medisinske preparater som det ikke er
behov for, vil sannsynligvis falle bort, med risiko
for en betydelig økning av antall preparater på
markedet. Heller ikke Vinmonopolets enerett på
import og en gros salg av utenlandsk øl vil kunne
opprettholdes.
Arbeidet med harmonisering av punktavgiftene
vil kunne berøre vår tobakks- og alkoholbeskatning, idet siktepunktet for harmoniseringsarbeidet
i EEC, er å nå fram til såvidt enhetlige avgiftssatser
at varene kan passere alle grenser innenfor området
uten avgiftsoppkreving. EEC praktiserer dessuten
vesentlig lempeligere regler enn Norge for hvor
store kvanta de reisende kan bringe med seg inn i
landet avgiftsfritt. Vi kan derfor få problemer med
å opprettholde en så stor forskjell i tobakks- og
alkoholavgiftene som det er i dag mellom Norge og
fellesmarkedet.
Generell økonomisk politikk

Som medlem av EEC vil Norge i sin økonomiske politikk være avskåret fra å påvirke bevegelsene av kapital, varer eller personer fmellom vårt
eget land og de øvrige medlemsland ved hjelp av
toll, avgifter, reguleringer eller forbud. Med forbehold om de særvilkår våre forhandlere har fått
godkjent, vil vi miste adgangen til å drive en egen
jordbruks- og fiskeripolitikk. Men også på annen
måte blir vår økonomiskpolitiske handlefrihet beskåret. Det er nettopp elimineringen av nasjonale
virkemidler og behovet for å skape andre styrings-
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midler i den økonomiske politikk som har ledet
fellesmarkedslandene til beslutningen om å opprette en økonomisk og monetær union, der de
viktigste beslutninger om den økonomiske politikk
blir tatt av fellesskapet.
Allerede med de regler som i dag er vedtatt
innenfor EEC, vil norsk medlemskap få betydelige
virkninger for statsbudsjettets utgiftsside. Av
større innvirkning kan likevel det arbeid bli som
pågår for å harmonisere de indirekte skatter og
avgifter. I første omgang tar man sikte på å nå
fram til et ensartet oppkrevingssystem, men det
endelige mål er å nå fram til en harmonisering også
av satsene for merverdiavgiften og punktavgiftene.
Hvis hovedposter på statsbudsjettets inntektsside
blir bundet gjennom EEC-direktiver, vil det medføre en sterk innskrenkning i vår finanspolitiske
handlefrihet.
Romatraktaten påbyr medlemslandene å samordne sin økonomiske politikk. Etter at EEC's
ministerråd 9/2-1971 vedtok å skape en økonomisk og valutarisk union i løpet av de kommende
ti år, kan det knapt herske tvil om at ansvaret for
hovedlinjene i den økonomiske politikk etterhvert
vil bli overført fra det nasjonale plan til fellesskaps-planet.
Når det blir ført en felles valutapolitikk i EEC,
vil medlemslandene bli avskåret fra å nytte kursendringer til å påvirke en innbyrdes ulikevekt i
betalingsbalansen. Dette vil også virke inn på den
mulighet som måtte foreligge til å føre en egen
finans- og kredittpolitikk. Et enkelt medlemsland
kan ikke føre en konjunkturstimulerende politikk
bygget på låneopptak ute, uten å skape problemer
for de øvrige medlemsland. Situasjonen har meget
til felles med problemet med å styre omfanget av
de kommunale budsjetter ut fra hensynet til
helheten. Rådsresolusjonen om den økonomiske
og monetære union tar sikte på at rammene for
slike størrelser på de offentlige budsjetter som
kjøp av varer og tjenester, overføringer, overskott
før lånetransaksjoner og lånebehov, skal fastsettes
på fellesskapsnivå. Samtidig vil det i Norge bli
behov for i større grad enn nå å subsidiere
bokostnader og visse næringspolitiske tiltak over
statsbudsjettet, fordi de statsbanker som låner ut
til disse formål, ikke lenger kan skaffes innlån til
en lavere rente enn markedsrenten.
Fra det øyeblikk vi ikke lenger kan føre en egen
penge- og kredittpolitikk eller fastlegge hovedlinjene i finanspolitikken ut fra rent nasjonale samfunnshensyn, blir det økt behov for andre virkemidler: inntektspolitikk, industripolitikk osv. Også
på disse områder pågår et harmoniseringsarbeid i
EEC, men det er til nå ikke utarbeidet utkast til
direktiver som reduserer norsk handlefrihet.

Jordbruk, fiske, transportpolitikk og energipolitikk
For jordbruk (herunder fiske) og transport
bestemmer Romatraktaten at det skal gjennomføres en felles politikk. I 1964 besluttet Ministerrådet også å gjennomføre en felles energipolitikk. På
disse områder vil den nasjonale handlefrihet bli
særlig sterkt begrenset ved at myndighet som i dag
hører under nasjonale organer, er — eller vil bli —
overført til EEC-organene. Betydningen av dette
for landbruk, fiske og energispørsmål vil det bli
gjort rede for i et senere kapitel.
4. Av redegjørelsen foran fremgår at medlemskap i EEC vil føre til vidtgående innskrenkninger i
de norske statsmakters handlefrihet. Til gjengjeld
får Norge som medlem rett til representasjon i
EEC's organer. Vil denne være tilstrekkelig til å
sikre en reell norsk innflytelse på de vedtak som
treffes innen EEC?
Ifølge Romatraktaten skal EEC ha følgende
organer: Ministerrådet, Kommisjonen, Forsamlignen (Parlamentet) og Domstolen. Det er Ministerrådet og Kommisjonen som er de viktigste organer
i EEC.
Ministerrådet har avgjørelsesmyndighet i de
viktigste sakene. Det vedtar forordninger (lover),
retter bindende direktiver til medlemsstatene, fastsetter tolltariffer i henhold til utenforstående
tredje land og inngår handelsavtaler med slike land.
Ministerrådet består av ett regjeringsmedlem fra
hver av medlemsstatene. Blir Norge med i EEC vil
vi på samme måte som andre medlemsstater få ett
medlem i rådet.
Ministerrådet treffer sine avgjørelser med et
flertall av medlemmene, hvis ikke annet er uttrykkelig fastsatt. Viktige avgjørelser krever kvalifisert
flertall, vanligvis på grunnlag av forslag fremmet av
Kommisjonen. Ved disse avstemninger teller ikke
medlemmenes stemmer likt. I Romatraktatens art.
148, revidert ved tiltredelsesforhandlingene, er det
fastsatt følgende stemmevektsfordeling: De store
land — Tyskland, Frankrike, Italia og Storbritannia
— skal ha 10 stemmer hver, de mellomstore land —
Nederland og Belgia — skal ha 5 stemmer hver, de
små land — Danmark, Irland og Norge — skal ha 3
stemmer hver, mens de minste — Luxembourg —
skal ha to stemmer. Tilsammen har medlemsstatene 61 stemmer, hvorav Norge har 3. For å oppnå
et kvalifisert flertall kreves det minst 43 stemmer,
når forslaget skal fremsettes av Kommisjonen.
I vedlegg I til Regjeringens markedsmelding står
det på s. 19 flg.:
"De avstemningsregler som det er redegjort for
ovenfor, gir ikke et riktig bilde av den praksis som
følges ved avstemninger i Rådet. Den praksis som
har vært fulgt etter inngåelsen av Luxembourg-forliket av januar 1966, jfr. Markedsutvalgets rapport
VI s. 18-19, innebærer at Rådet treffer sine
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beslutninger ved enstemmighet i alle "saker hvor
ett eller flere medlemslands særlige viktige interesser står på spill".
Det heter videre at Rådets medlemmer innen
"en rimelig tidsfrist" skal bestrebe seg på å nå fram
til enstemmige løsninger. I de årene som er gått
siden forliket ble inngått, er regelen om enstemmighet blitt innarbeidet. Drøftelsene om de forskjellige saker fortsetter inntil enstemmighet er
oppnadd, selv om dette fører til overskridelse av
tidsfrister."
Det medfører i og for seg riktighet at Luxembourg-forliket, som kom i stand etter krav fra
Frankrike, hittil har resultert i en praktisk modifikasjon av Romatraktatens avstemningsregler. Men
det er ingen garanti for at denne praksis vil
fortsette etter utvidelsen og etter utløpet av
overgangsperioden. Dessuten er det snevrere grenser for hvor langt et lite land som Norge kan
benytte "vetoretten" til å blokkere avgjørelser,
enn de som vil bli akseptert for de store land. Det
må derfor fastholdes at den rett til å øve innflytelse som Norge har oppnådd i viktigere ministerrådsvedtak er 3 stemmer av 61.
Kommisjonen kan på egen hånd rette mange
forskjellige slags påbud og forbud, både til enkeltpersoner, selskaper og organisasjoner i medlemsstatene og til disses regjeringer. På enkelte områder
har Kommisjonen også selvstendig lovgivningsmyndighet. De viktigste sakene må avgjøres av Ministerrådet, men da etter forslag fra Kommisjonen, og
Kommisjonens forslag kan bare fravikes når det er
enstemmighet om det i rådet. Kommisjonen har
således en sentral maktposisjon innenfor EEC's
organer.
Kommisjonens medlemstall vil ved utvidelsen
bli øket fra 9 til 14. Disse skal fordeles slik at de
fire store land får to medlemmer hver, mens de
mindre land får ett medlem hver.
Kommisjonens medlemmer oppnevnes av medlemsstatenes regjeringer etter felles overenskomst.
Vervet varer i fire år. Det kan fornyes. Selv om
Kommisjonens medlemmer oppnevnes av medlemsstatenes regjeringer, er de ikke sin regjerings
eller sin nasjonalstats representant. De skal etter
Romatraktaten utføre sitt verv helt uavhengig og i
Fellesskapets alminnelige interesse. Under utførelsen av sitt arbeid skal de hverken be om eller
motta noen instruks fra noen regjering eller organisasjon. Medlemsstatene forplikter seg til å respektere kommisjonsmedlemmenes uavhengighet og til
ikke å forsøke å påvirke Kommisjonens medlemmer under utførelsen av deres verv. At Norge får et
medlem i Kommisjonen innebærer således ikke at
norske statsmakter får noen mulighet for å øve
innflytelse på Kommisjonens virksomhet.
Kommisjonens beslutninger treffes ved alminnelig flertall.
Forsamlingen har praktisk talt ingen myndighet. Den har ikke lovgivningsmyndighi t eller be-

vilgnings- og beskatninsrett. Den har en viss innflytelse på budsjett, forøvrig har den status som
debattforum. Formelt har den en reell kontrollfunksjon overfor Kommisjonen, idet den kan
fjerne Kommisjonen ved et mistillitsforslag som
oppnår 2/3 flertall. Må Kommisjonen gå etter et
mistillitsforslag, er det ikke Forsamlingen, men
medlemsstatenes regjeringer som utpeker medlemmene av den nye kommisjon. Selv ikke retten til å
fremsette mistillitsforslag har hittil vært brukt.
Forsamlingen består av representanter for folkene i de stater som er medlemmer av Fellesskapet. De utpekes av nasjonalforsamlingene blandt
deres medlemmer på den måte som blir bestemt av
hver enkelt medlemsstat. Forsamlingens medlemmer er således ikke direkte valgt av borgerne i
Fellesmarkedets medlemsland. Forsamlingens medlemstall vil etter utvidelsen være 208 (før 142).
Disse fordeles på medlemsstatene på følgende
måte: De fire store land (Tyskland, Frankrike,
Italia og Storbritannia) får 36 representanter hver,
de to mellomstore (Nederland, Belgia) får 14 hver,
de tre små (Danmark, Irland, Norge) får 10 hver,
mens Luxembourg får 6 representanter.
Norges rett til 10 plasser i Forsamlingen gir
praktisk talt ingen mulighet for å øve innflytelse
på Fellesskapets virksomhet.
Domstolens oppgave er å sikre at lov og rett
respekteres når Romatraktaten blir fortolket og
anvendt, d.v.s. den skal fortolke Romatraktaten og
den avledede fellesskapsrett. Domstolens medlemstall økes fra 7 til 11 i forbindelse med utvidelsen.
Dommerne oppnevnes av medlemsstatenes regjeringer ved gjensidig overenskomst for et tidsrom av
seks år. Det er ikke fastsatt noen fordelingsordning
av dommerplassene.
Selv om Norge får rett til å oppnevne et
medlem av Domstolen, vil ikke det gi grunnlag for
at norske statsmakter kan øve innflytelse på
Domstolens virksomhet. Dommerne skal arbeide
som uavhengige jurister på grunnlag av Romatraktaten og den avledede fellesskapsrett.
Fremstillingen i dette avsnitt viser at det er
utelukkende gjennom den ene representant i Ministerrådet at norske myndigheter er sikret en viss,
men meget beskjeden, rett til å øve direkte
innflytelse på den b-slutningsvirksomhet i EEC's
organer som er av reell betydning.
5. På denne bakgrunn er det påkrevet å reise
spørsmålet om hvilke konsekvenser et EEC-medlemskap vil få for mulighetene for å øve demokratisk innflytelse over og kontroll med den
politiske utvikling, som i fremtiden vil formes dels
i Norge, med utgangspunkt i den norske grunnlov
og gjennom beslutning av norske statsmakter, dels
fra Brussel, med utgangspunkt i Romatraktaten og
gjennom beslutning av EEC's organer. Når dette
spørsmål skal besvares, er det nødvendig å ta
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utgangspunkt i en prinsipiell analyse av folkestyrets kjennetegn og dets muligheter innenfor den
tosporede styreform (Oslo — BrUssel) som vil bli
gjeldende i fremtiden — hvis Norge blir medlem av
EEC. Denne prinsipielle analyse anses som meget
viktig og vil derfor bli behandlet noe mer utførlig.
Medlemskap i EEC betyr først og fremst en
overføring av myndighet fra den norske stat til
fellesmarkedets organer. For å forstå hva dette
innebærer, må vi se på noen allmenne trekk ved
beslutningsprosessen i det moderne samfunn og
befolkningens muligheter for å påvirke beslutningene.
I verden idag er det to viktige sentra for
beslutninger som angår menneskers daglige liv:
nasjonalstatene og de store private kapitalkonsentrasjonene. Beslutningene i det private næringsliv
blir truffet ut fra eierinteresser, markedsvurderinger, tekniske ekspertråd m.v. Befolkningen, og mer
spesielt, de ansatte, har liten adgang til å delta i
denne beslutningsprosessen. Innenfor det private
næringsliv gjelder demokratiets regler ikke, hverken formelt eller reelt.
Skal befolkningen øve innflytelse over næringslivets beslutninger, og over andre viktige felles
saker, går veien gjennom utøvelsen av offentlig,
særlig statlig, myndighet. Her gjelder folkestyret
som prinsipp. I Stortinget sitter folkets valgte
representanter, og Regjeringen er utgått fra Stortinget og må ha støtte der for å kunne regjere.
Beslutninger om hvilke rettsregler som skal gjelde
for borgerne og avgjørelser som forvaltningsorganer treffer i enkeltsaker, er koplet inn i et system
som i prinsippet fører tilbake til folkets vilje.
Vi vet at det er en kløft mellom ideal og
virkelighet. Veien fra folkets ønsker til den besluttende myndighet er ofte lang og kronglete. For
små og svake grupper er det vanskelig å bli hørt.
Og hvis flertallets interesser kolliderer med sterke
økonomiske eller politiske interesser hos et innflytelsesrikt mindretall, kan folkeviljen lett bli satt til
side. Sterke mindretall behersker det meste av
informasjons- og propagandaapparatet og kan villede folkemeningen gjennom skjeve eller ufullstendige opplysninger.
Likevel er folkestyret noe mer enn en tom
frase. Stortinget har tross alt stor makt, og har
muligheter for å bruke makten i enda større
utstrekning enn det skjer idag. Stortingsrepresentantene er ofte svært lydhøre overfor sine velgeres
synspunkter når disse blir klart uttrykt, og det kan
påvises at de har bred oppslutning. Striden om
tolkningen av Gallup's og andre meningsmålinger
viser hvilken vekt politikerne legger på folkemeningen. Og næringslivets ledere viser i økende grad at
heller ikke de kan stille seg likegyldig til folkeopinionen. Med andre ord, både i Norge og andre
samfunn med en liknende økonomisk og politisk

struktur, er befolkningen koplet inn i beslutningsprosessen. Vanlige folk har kanaler inn til maktsentrene og kan, under visse omstendigheter, påvirke
de avgjørelser som blir truffet.
Hva er grunnen til at vanlige folk, uten makt,
arbeidere, fiskere, bønder, husmødre, funksjonærer, pensjonister, elever osv. kan innvirke på dem
som har makt til å treffe viktige beslutninger?
Kort sagt, er det rett og slett fordi de er mange, de
er flertallet. Men antallet er ikke nok. For at antall
skal bety styrke, må de mange opptre sammen og
støtte hverandre. Den historiske utvikling av arbeidernes, bøndenes og fiskernes organisasjoner viser
hvordan antall blir til makt gjennom felles opptreden, i fast organisert samarbeid eller ved gjensidig
støtte i enkeltsaker. På den annen side har nok
mange husmødre opplevd hvordan deres isolerte
situasjon har gjort det vanskelig å fremme saker av
felles interesse med den tyngde som deres antall
skulle tilsi.
Ønsker og krav fra en befolkning virker inn på
samfunnets styringsorganer fordi det står makt bak
kravene. Makten bygger på antallet og på de
manges muligheter for å opptre etter en felles plan.
De kan gjøre det gjennom stemmeseddelen,
opinionspåvirkning gjennom massemedia o.l. og
eventuelt ved demonstrasjoner, streik og andre
kollektive aksjoner. Nå må vi se nærmere på
spørsmålet om de sosiale forutsetningene for at de
mange skal kunne virkeliggjøre den potensielle
makt som ligger i demokratiet, flertallsstyret. Det
er ikke nok at mange mennesker har felles interesser eller et felles syn. De må selv oppleve dette
fellesskapet, de må ha informasjon om andre som
befinner seg i samme situasjon. De må kunne
snakke med hverandre, møtes av og til eller i det
minste kunne følge med i de samme aviser, i radioog fjernsynsdebatter.
På de store arbeidsplassene i industrien flyter
informasjonen mellom de ansatte nokså lett. Og
her ligger nettopp en av kraftkildene i arbeiderbevegelsen. Folk som sto i samme situasjon, som
hadde felles interesser, men som hver for seg var
maktesløse, ble ført sammen av den tekniske
utvikling mot stordrift. Dette ga makt i forhandlingssituasjoner fordi streik ble en realistisk trussel.
På landsbasis har utviklingen av samferdselsmidlene og av massemedia vært en forutsetning for
mobilisering av store befolkningsgrupper i interessekampen. Hadde det ikke vært for disse forhold,
og for de kommunikasjons- og organisasjonsmuligheter de skaper, ville folkestyret vært et tomt
konstitusjonelt skall uten indre liv.
Hva innebærer overføringen av myndighet fra
den norske stat til fellesskapets organer i lys av de
forhold som har vært nevnt? Vi må da spørre om
hva som vil skje med kanalene fra store norske
befolkningsgrupper til de overnasjonale organene i
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Briissel. At de blir lengre enn til Oslo er klart, og
likeså at de norske ønsker vil bli tatt imot og
behandlet av organer som har mindre forutsetninger for å forstå deres bakgrunn og som er mindre
forpliktet i forhold til dem. Til gjengjeld har disse
organer mulighet for å vareta også norske interesser i sin myndighetsutøvelse i forhold til andre
medlemsland.
Hvordan balansen mellom ulemper og fordeler i
enkeltavgjørelser vil falle ut, er vanskelig å forutsi.
Men den prinsipielle forandring som vil skje, er
klar. Betydelig offentlig myndighet vil ligge hos
organer som ikke bygger på tilsvarende overnasjonale folkelige organisasjoner. Det skjer en sentralisering av makt på toppen, mens forutsetningene
ikke er til stede for kollektive aksjoner fra den
europeiske befolknings side. Samling på topp-planet, men fortsatt splittelse, atskillelse, kommunikasjonsbarrierer og mangel på organisasjon på
grunnplanet.
Dette er et forhold som endringer av fellesskapets formelle struktur, f.eks. ved myndighetsoverføringer mellom dets høyeste organer, ikke kan
påvirke, i hvert fall ikke på kort sikt. Hindringer
for framvekst av effektive europeiske folkebevegelser ligger dypt forankret i avstandene, i de eksisterende kommunikasjonslinjene, språkbarrierene,
ulikheter i politiske tradisjoner, og ikke minst i
selve det forhold at de eksisterende masseorganisasjoner og deres kanaler utad er bygget opp med
sikte på å påvirke statens avgjørelser og eventuelt
få del i statsmakten. De folkelige organisasjonene
og massebevegelsene er bygget opp innenfor rammen av nasjonalstaten. Dette er ikke utslag av
"nasjonalisme" eller fordommer mot folk av annen
nasjonalitet. Det er en konsekvens av de faktiske
forutsetninger som foreligger for felles opptreden.
Mange kunne ønske at forutsetningene for
framveksten av internasjonale folkebevegelser var
andre og bedre. Det er i hvert fall mange motstandere av norsk medlemskap i EEC som ser dette
som et fremtidsmål i Europa. Men en ting er å
ønske seg en slik situasjon, noe annet å opptre som
om den var til stede eller snart vil inntreffe. Siden
vi her står overfor et kjernepunkt i spørsmålet om
EEC's funksjon, er det grunn til å underkaste
betingelsene for demokratisk medbestemmelse en
like kjølig og realistisk analyse som de konkrete
økonomiske konsekvenser av medlemskap.
Internasjonalt samarbeid og integrasjon på
topp-planet har lange tradisjoner og byr ikke på
uovervinnelige kommunikasjons- eller organisasjonsproblemer. Forutsetningen er at interessene
til samarbeidspartnerne er tjent med sammenslutning. En ser det tydelig i det private næringsliv, i
sentraliseringstendensene og veksten i de multinasjonale storkonsernene. Også i helt andre former
kan en iaktta denne integrasjonstendensen, f.eks. i

vitenskap og kunst, hvor det fins godt utbyggete
internasjonale kommunikasjonsnettverk. På det
politiske plan er utviklingstendensen langt mer
tvetydig. Utviklingen mot større statsdannelser og
overnasjonale organer blir krysset av en annen
tendens i retning av økte krav om regionalt
autonomi, løsrivelse og lokalt selvstyre.
Disse tendensene krysser hverandre også i
Europa. Ingen steder går det tydeligere fram enn i
fellesmarkedetseget hjemland, Belgia.Samtidig med
at Brilssel er blitt et gigantisk byråkratisk sentrum
for en gryende overnasjonal stat, virker det voldsomme splittende krefter i dette lille landet, som i
løpet av få år har gjort flamlendere og valloner
langt på veg til to nasjoner innenfor den samme
stat. En kan beklage at slike krefter fins. Men det
vil være en stor feil å avskrive krav om nasjonal
eller regional selvråderett som utslag av nasjonalistisk selvgodhet, sneversyn, fordommer. Enten en
liker det eller ikke, så er normalt et felles språk
eller felles territorium en forutsetning for at
folkestyret skal trives. For at folk som hver for seg
har liten makt, sammen skal kunne få et visst
herredømme over sin skjebne, må de kunne holde
en meningsfylt kontakt med hverandre.
De synspunkter som har vært anført her, gjelder
ikke bare, og ikke spesielt, norsk medlemskap i
EEC. Siden folkestyret overalt er avhengig av et
samsvar mellom organisasjonsformen på topp-planet og organisasjonsmulighetene på grunnplanet,
dreier det seg her om et allment europeisk problem. Som det tyske medlem av EEC-Kommisjonen, den fremstående sosiologen Ralph Dahrendorf, har hevdet, skjer det en generell europeisk
overføring av makt fra folkevalgte til byråkratiske
organer. Hvis Norge i dagens situasjon hevder
betydningen av å bevare selvråderett, er dette
langtfra noe uttrykk for sneversynt nasjonalisme.
Virksomt folkestyre forutsetter harmoni mellom
organisasjon på topp-plan og grunn-plan i alle
europeiske land.
La oss nå vende tilbake til utgangspunktet, de
to maktsentra, det private næringsliv og statene. I
næringslivet skjer det en internasjonalisering. De
store multi-nasjonale konsernene får en stadig mer
dominerende plass. Den enkelte nasjons indre
økonomiske forhold er meget sterkt utsatt for
påvirkning utenfra. Og det gjelder ikke minst et
land som Norge. Den økonomiske selvråderetten
blir på mange vis undergravet av den allmenne
utviklingen i verdensøkonomien. Ut fra en erkjennelse av at viktige økonomiske beslutninger blir
truffet i private foretak, banker osv. utenfor
Norges grenser, må det bygges opp politiske
organer som motspillere til den internasjonale
storkapitalen. Noen har sett EEC som et middel til
å få en viss politisk kontroll med de økonomiske
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krefter som i så høy grad påvirker utviklingen også
i vårt land.
Bak denne oppfatningen ligger det syn at
statene opptrer som kontrollører av det private
næringsliv, i befolkningens interesse. Men siden
statens direkte innflytelse stopper ved nasjonens
grenser, mens viktige økonomiske belsutninger blir
truffet utenfor grensene, kan staten ikke vareta
denne funksjonen på tilfredsstillende vis. Overføring av statlig myndighet til overnasjonale organer,
som EEC, fortoner seg som en mulig løsning på
dette problemet. Men er det tilfelle? To grunnleggende forhold gjør at EEC i praksis ikke kan fylle
denne funksjonen.
EEC er ifølge sitt utgangspunkt og målsetting
bygget opp på den fri konkurranse som regulerende prinsipp. Ved å fjerne tollgrenser, subsidier
og andre former for statlige reguleringer av næringslivet, skal en søke å realisere EEC's økonomiske og politiske mål. Det er bygget opp et stort
overstatlig byråkrati som har den hovedoppgave å
sørge for en nedbygging av den eksisterende
statlige innblanding i næringslivets frihet. Hvor
langt EEC vil gå i denne retningen er et spørsmål
som bare fremtiden kan besvare. Men retningen er
gitt i de grunnleggende prinsipper i Roma-traktaten. Og det gamle navnet "Fellesmarkedet" uttrykker tydelig nok troen på at markedsmekanismene
er den regulator en vil sette sin lit til. En har villet
bygge et nytt "fellesskap" på en ide om mennesket, ikke som borger og velger, men som kunde og
arbeidskraft. Det nye ordet representerer et forsøk
på å komme vekk fra dette grunnleggende utgangspunktet. Men her trengs det mer enn ord.
EEC's prinsipper gir uttrykk for et generelt
standpunkt til maktforholdet mellom det private
næringsliv og offentlige myndigheter. De bygger på
at fellesinteressene er tjent med at markedsmekanismer og lønnsomhetsbetraktninger får et friere
spillerom enn de har hatt i forhold til nasjonalstatens forskjellige reguleringstiltak. Antakelig er det
dette som gjør at næringslivets ledersjikt i så stor
utstrekning slutter opp om EEC's prinsipper,
uansett om den enkelte eier eller leder ser noen
konkret vinning for seg eller sin bedrift i medlemskap. I den store striden om hvor den økonomiske
makt, og dermed mye av samfunnsmakten, skal
ligge, hos folkevalgte eller hos eiere og eksperter,
representerer EEC et klart standpunkt til fordel
for de siste.
Innenfor rammen av Roma-traktatene grunnprinsipper, kan det likevel fattes visse beslutninger
som regulerer den vest-europeiske økonomien. Og
her reiser det neste spørsmål seg. Hvordan blir
maktforholdet mellom EEC's politiske organer og
de kapitalkrefter som har sine besluttende organer
innenfor fellesskapets grenser. Blir EEC et serviceorgan for de vest-europeiske kapitalinteressene

eller blir det en kontrollør av disse interessene? På
det nasjonale plan er forholdet tvetydig. Det er
ikke tvil om at Regjeringen og embetsverket er
sterkt avhengig av det private næringsliv for å
kunne gjennomføre sentrale politiske målsettinger,
som økonomisk vekst og full sysselsetting. Men en
kan også peke på en rekke tiltak der staten har satt
grenser for næringsfriheten ut fra hensyn til andre
gruppers interesser.
Når statsorganene i noen grad har kunnet
opptre med makt overfor kapitalinteressene og
gjennomføre begrensende regler, skyldes det at
embetsverket i siste omgang er ansvarlig overfor et
folkevalgt organ. Næringslivets ledelse er interessert i arbeidsfred og politisk stabile forhold. Det er
de politiske og faglige representanter for de store
folkebevegelsene, partier og andre organisasjoner,
som kan hjelpe næringslivet med å opprettholde
slike tilstander. Men forutsetningen for dette er at
de folkevalgte kan vise sine velgere at de varetar
befolkningens interesser i større eller mindre grad,
overfor de sterke mindretalls interesser. I forhandlinger er det et sterkt argument å kunne si til
motparten at hvis han nå ikke gir seg, så blir jeg
sparket av mine velgere og mindre samarbeidsvillige representanter for velgerne kommer i mitt
sted.
Hvis Kommisjonen eller Ministerrådet i EEC
skulle utferdige regler, eller treffe enkeltvedtak,
som går mot de sterke kapitalinteressene i Europa,
ligger det ingen slik makt bak vedtakene. Eller for
å si det mer nøyaktig, avstanden til disse sanksjonsmidlene er blitt meget lengre. Kommisjonen er et
utøvende overnasjonalt organ som ikke står reelt
ansvarlig overfor noe folkevalgt organ på europeisk
basis. Den demokratiske kontroll som skal utøves,
må fortsatt finne sted på nasjonalt grunnlag. EEC
har vist at et byråkrati kan sprenge de nasjonale
grensene, men organisasjonen har ikke kunnet
realisere noe europeisk folkestyre. Det er en
sammenslutning av makthavere, ikke av folk.
På grunn av det fjerne forhold mellom EEC's
embetsverk og folkestyrets maktgrunnlag, vil embetsmennene uvegerlig måtte forankre seg i kapitalinteressene og lønnsomhetskalkylene innenfor
rammen av en fri-konkurranse ideologi. Hvis de
skal få utført et arbeid, må de støtte seg til noen
som har ressurser og som kan handle. Også i den
moderne nasjonalstat er det sterke tendenser til
slike allianser mellom byråkrati og næringsliv. Men
i EEC's organer vil denne tendensen bli meget
sterkere fordi det mangler et alternativt maktgrunnlag i folkestyret. Kommisjonen vil nok bidra
til å løse konflikter mellom forskjellige motstridende kapitalinteresser. Men i de viktigere konflikter som foreligger mellom disse interesser og
fundamentale behov hos de europeiske folk, vil
embetsmennene i Briissel ha lite å stille opp med
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overfor næringslivets krav dersom de i det hele tatt
skulle ønske det. Derfor byr EEC ikke på noen
løsning på det problem som ligger i å få offentlig
kontroll med kapitalkreftene på overnasjonalt
plan.
For det nasjonale folkestyre innebærer medlemskap i EEC åpenbart en svekkelse. For at et
demokrati skal fungere noenlunde godt, trengs det
klare ansvarsforhold. Velgerne, organisasjonsmedlemmer, folk flest, må vite hvor de skal rette sine
krav, må kunne finne ut hvem som er ansvarlig for
politiske vedtak, ja for "utviklingen". Idag er det
ikke så lett. Mange viktige saker vandrer rundt
mellom instanser på en slik måte at vanlige folk, og
instansene selv for den saks skyld, blir forvirret
med hensyn til lokaliseringen av makt og ansvar.
Det vil bli verre når de høyeste norske statsorganer
avgir en del av sin myndighet — og sitt ansvar — til
fellesskapets organer. Noen avgjørelser treffes i
Norge, noen i BrUssel, og mange i et samspill
mellom de nasjonale og de overnasjonale organer.
I de evige motsetningsforhold mellom dem som
styrer og dem som blir styrt, blir balansen forskjøvet i favør av de styrende når ansvarsforholdene
splittes opp. Det blir vanskeligere for befolkningen
å stille statsråder og andre med ryggen mot veggen
og be dem om klare svare. En dør fører ut av dette
politiske systemet. Og den politiske leder som kan
bruke denne døren til å slippe fra et ansvar, har
fått et nytt forsvarsmiddel overfor sine velgere.
Han kan svare at den beslutningen som er tatt, og
som nå blir kritisert, er truffet av fellesskapets
organer, ikke av ham. Og han vil vise tilbake til den
tilslutning som medlemskap i EEC eventuelt har
fått ved folkeavstemningen eller i Stortinget.
6. Denne prinsipielle analyse gir grunnlag for
følgende konklusjoner.
1. Mulighetene for en umiddelbar demokratisk
innflytelse på og kontroll med EEC's organer i
Bi-Ussel er meget beskjedne. Dette henger i første
rekke sammen med følgende to forhold:

Det permanente embetsverk i EEC — Kommisjonen og dens sekretariat — er et ekspertorgan
med stor makt, uten demokratisk mandat og
uten reelt ansvar overfor folkene i medlemslandene,
Den alminnelige befolkning i medlemslandene
mangler de faktiske forutsetninger for å fremme
samlede aksjoner for sine felles interesser — mot
kapitalinteressene — overfor EEC's organer.
2. Den demokratiske innflytelse — også med
det som skjer innenfor EEC — er derfor henvist til
å foregå gjennom nasjonale kanaler. Det er regjeringens representant i Ministerrådet som det er
mulighet til å påvirke og å trekke til ansvar. Men
denne mulighet for påvirkning blir mindre enn før.
Dette henger i første rekke sammen med følgende
to forhold:
Ansvarsforholdene blir uklarere og fjernere,
samtidig som
Beslutningsprosessen blir lengre og mer komplisert og mindre tilgjengelig.
3. Uklarheten om ansvarsforholdene vedrørende EEC-politikken vil i sin tur skape uryddigere
ansvarsforhold vedrørende de nasjonale restoppgaver, og dermed mindre mulighet for å øve demokratisk innflytelse på løsningen av disse.
En samlet vurdering av de konsekvenser et
medlemskap i EEC vil få for norsk selvråderett og
demokrati leder til følgende oppsummering: Et
medlemskap i EEC vil medføre meget vidtrekkende innskrenkninger i norsk selvbestemmelsesrett uten at norske statsmakter får noen motsvarende mulighet til å øve innflytelse på den politiske utvikling gjennom norsk representasjonsrett i
EEC's organer. For det nasjonale folkestyre innebærer medlemskap i EEC en åpenbar svekkelse. De
faktiske forutsetninger for et internasjonalt folkestyre mangler og vil (dessuten) aldri kunne realiseres på Romatraktatens grunn.
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1. UTVIKLINGEN MOT EN POLITISK
UNION
1.1 Litt historikk.
fr, "1:"

Etter avslutningen av siste krig fikk tanken om
et forenet Europa større fart og bredde. En rekke
nye omstendigheter gjorde seg gjeldende og de
virket i samme retning: Ønsket om en forsoning
mellom arvefiendene Frankrike og Tyskland, kommunistfrykten både overfor Sovjet og overfor de
radikale grupper i sine egne land, frykten for å bli
klemt mellom supermaktene USA og Sovjet, den
økonomiske utarmingen på grunn av krigen, troen
på det store markeds fordeler etc.
I 1948 ble det holdt en konferanse av kjente
europeiske politikere i Haag. Resultatet ble etableringen av Europa-rådet. De mest entusiastiske
mente at denne organisasjon ville bli grunnstenen
til Europas Forente Stater.
Samme år ble Organisasjonen for Europeisk
Økonomisk Samarbeid (OEEC) stiftet med alle de
vest-europeiske stater som deltakere. OEEC bidro
til å avvikle de strenge handelsmessige reguleringer
som landene hadde omgjerdet seg med under
krigen og som varte ved inn i den første etterkrigstid. På grunn av britisk og skandinavisk motvilje
lyktes det ikke å føre dette samarbeid fram til en
tollunion.
-I Storbritannia og de skandinaviske land mente at
så snart de vest-europeiske økonomier var kommet
på fote igjen og hindringene for den mellomfolkelige handel var fjernet, var det ikke riktig å gå
lenger i det økonomiske samarbeid på regional
basis. Fortsatt internasjonalt samarbeid om tollreduksjoner og andre tiltak for å stimulere til økt
handel burde skje på global basis.
:i • ••+.`“
De kontinentale landene hadde et annet syn.
Ikke minst av sikkerhetsmessige grunner mente de
at det var nødvendig å gå videre. Tysklands stilling
veide tungt ved disse overveielser.
I mai 1950 avga den franske utenriksminister en
erklæring om at den franske og tyske kull- og
stålindustri burde slås sammen. Ettersommeren
1952 trådte Det europeiske Kull- og Stålfellesskap
i funksjon med 6 kontinentale land som deltakere.
Denne organisasjon var epokegjørende særlig på
en måte, nemlig med hensyn til overnasjonalitet.
Den Høye Autoritet — det øverste organ i det
administrative apparat — fikk overlatt myndighet

av deltakerlandene til å treffe regulerende tiltak i
tilfelle knapphet eller overskudd. I slike situasjoner
var det ikke lenger deltakerlandenes myndigheter,
men Den Høye Myndighet som hadde ansvaret.
Den økonomiske integrasjon skjedde ikke isolert fra den politiske utvikling. Allerede i 1950 ble
det etter fransk initiativ tatt skritt for å skape et
europeisk forsvarsforbund. Planen om et europeisk
forsvarsfellesskap ble senere veltet av det franske
parlament.
Høsten 1952 foreslo utenriksministrene i 6
kontinentale land at det skulle utarbeides en
traktat om politisk samarbeid. Dette initiativ førte
heller ikke frem. Et nytt forsøk ble gjort i slutten
av 1959. Bonn-erklæringen av 1961 og Fouchetplanen av samme år om å skape en politisk union
løp også ut i sanden.
De mange forsøk på å skape et mer samlet
Europa — på det økonomiske område innenfor
OEEC, på det politsike område innenfor Europarådet og på det militære område i Det Europeiske
Forsvarsforbund — gjorde det klart at det neste
fremstøt ikke måtte være for vidtgående i sitt
opplegg. I erklæringen som utenriksministrene for
de 6 avga i juni 1955 på Messina-møtet heter det
derfor at:
. . tiden er inne til å ta et nytt skritt henimot et
forent Europa. De er først og fremst av den
mening at dette må gjennomføres på det økonomiske område".
Messinaerklåeringen ble startsignalet til Romatraktatene — Det Europeiske Økonomiske Fellesskap (EEC) og Det Europeiske Atomfellesskap
(Euratom).
,›
1.
;
Mange håpet at traktaten om Kull- og Stålunion, likesom avtalen om et europeisk forsvarsforbund — som det dengang ikke lyktes å etablere
— ville bli kimen til en generell føderal struktur for
Vest-Europa — omfattende det økonomiske, forsvarsmessige og politiske. .,,,„
Den integrasjonsmetode som kommer til uttrykk i målsettingen og midlene i Kull- og Stålunionen, er blitt kalt "fellesskapsmetoden". Denne
metode går ut på at man skaper den politiske
forening ved å integrere en sektor om gangen. Man
setter opp det endelige mål for den skrittvise
fremrykking. Dette mål som skal først nås en gang
ute i fremtiden. Derfor virker de første skritt ikke
så avskrekkende og vil heller ikke lede tankene hen
på at det er en politisk union som er siktemålet.
Som nevnt het det i Messina-erklæringen at den
første fase i utbyggingen av et forenet Europa
måtte ligge på det økonomiske område. Romatraktaten ble bevisst konstruert etter "fellesskapsmetoden".
Fellesskapsmetoden fører til en helt annen form
for internasjonalt samarbeid enn hva som har vært
vanlig tidligere.
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Fellesskapstraktaten er en dynamisk forfatning
som utløser og viderefører en prosess. I forfatningen er det bygget inn en tidsdimensjon som fører
til sterkere og sterkere sammensmelting ettersom
tiden går. Dette gjelder både omfanget og fremgangsmåten for den videre integrasjon. Ettersom
man gjennomløper de fastlagte etapper og flere og
flere områder trekkes inn i samordningen, vil også
de enkelte deltakerlands formelle adgang til å
bremse eller si stopp bli redusert.
Allerede ved starten av EEC og i begynnelsen av
1960-årene var det en tilbøyelighet til i tilhengerkretser i Storbritannia og i de skandinaviske land å
avvise som tomme ord den økonomiske og politiske målsetting i Roma-traktaten. Denne misforståelse eller undervurdering av dette nye som var
skapt, førte til at den parlamentariske forsamling i
De 6 tok affære. Den vedtok å sette ned et utvalg
med den tyske sosialdemokrat Birkelbach som
formann. Dette utvalget skulle gjøre det klart at
EEC ikke var en snever, løst forbundet enhet, men
en enhet som måtte vurderes i en større politisk
sammenheng. Dermed håpet EEC å fjerne enhver
tvil om hva eventuelle medlemsskapssøkende land
ga seg inn på og hvilke forpliktelser de tok på seg.
Birkelbach-rapporten av 19/12 1961 slår fast at
medlemslandene ikke bare må avgi betydelige deler
av sin selvbestemmelsesrett, men de må også gi opp
retten til å bestemme hvor mye suverenitet de
etterhvert må avgi. Forpliktelsene var med andre
ord uten grenser.
Som en advarsel til de søkerland som tror de
kan ta forbehold om det ene eller det andre, heter
det i rapporten (§ 38) blant annet:
"De land som ønsker å slutte seg til fellesskapet
som fulle medlemmer, vil uten tvil først få den
rette innstilling til fellesskapets vesen når de
gjør fellesskapets målsetting til sin egen. De
bare bedrar seg selv, hvis de baserer seg på at
visse deler av traktaten er mindre viktig, og
kanskje ikke kommer til anvendelse."
Rapporten slår fast at ikke noe medlemsland
kan ta forbehold for de deler av traktatverket som
det tror kan virke uheldig eller romme en fare for
seg. Det sies i § 55 blant annet:
"Det vil derfor være falskt hvis de nye medlemsland bare vil avgi en bekjennelse med
munnen til angjeldende del av traktaten i det
stille håp om at denne delen av traktaten ikke
vil bli realisert med det første, eller at enkelte
punkter kanskje ikke vil bli gjennomført i det
hele tatt."
1.2. Utviklingen fram til toppmøtet i Haag.

Det kan være grunn til å spørre om det EEC
som oppsto i løpet av 1960-årene først og fremst
er en økonomisk skapning eller om det også er en
politisk affære. For å kunne svare på dette, må det
klares opp i hva en politisk sak og en politisk
avgjørelse innebærer.

Politikk er ikke et bestemt saksområde, men er
en fremgangsmåte ved behandling og avgjørelse av
spørsmål. Når Fellesskapet blir enig om å avgjøre
en sak ved felles aksjon eller av et organ som
handler på vegne av Fellesskapet, er saken politisk
enten den angår markedsordningen for en vare
eller et utenrikspolitisk spørsmål.
Det største og viktigste saksområde i politikken
i de vest-europeiske land er det økonomiske.
Allerede nå, men i langt større utstrekning i årene
som kommer, vil politiske spørsmål som avgjør
økonomiske forhold i de enkelte medlemsland, bli
avgjort i Brussel. Etterhvert som avgjørelser vedrørende nasjonale økonomiske forhold tas ut av
beslutningsprosessen i medlemslandene og blir
Fellesskapets domene, blir også Fellesskapet som
sådan en politisk Skapering.
Bortsett fra at sammenslutningen bare omfatter
6 vest-europeiske land, var betegnelsen Det Europeiske Økonomiske Felleskap forsåvidt en dekkende betegnelse for den utvikling som fant sted
de første årene etter at Roma-traktaten trådte i
kraft. Den økonomiske integrasjonen sto også i
forgrunnen da de tre Fellesskapene, (EEC, Euratom og Kull- og stålunionen), ble slått sammen til
ett den 1. juli 1967, da tollunionen ble gjennomført den 1. juli 1968 og da jordbruksordningen ble
fullført i 1969. Men ettersom stadig flere viktige
deler av landenes politikk på det økonomiske
område — innad i det enkelte land såvel som de
økonomiske relasjoner til andre land — ble underlagt Fellesskapets avgjørelse eller Fellesskapets
retningslinjer for tiltak, fikk Fellesskapet utover i
1960-årene et betydelig politisk innhold.
Allerede i midten av 1960-årene ble det klart at
den pågående økonomiske integrasjonen medførte
konsekvenser for medlemslandenes utenrikspolitikk. Fra fransk side ble det krevd at medlemslandenes utenrikspolitikk måtte samordnes og at
denne samordning måtte gå parallelt med den
videre økonomiske integrasjon.
Man innså at utviklingen hadde skapt nye
problemstillinger. Man fant imidlertid ikke i denne
omgang fram til noen løsning etter den linje
Frankrike foreslo. Som en kortsiktig løsning fikk
man i stedet ved Luxembourg-forliket i januar
1966 knesatt prinsippet om at hvert land hadde
vetorett i vitale spørsmål. Ved å legge ned veto
skulle det enkelte land kunne sikre seg mot at en
fortsatt økonomisk integrasjon dro med seg en
uønsket utenrikspolitikk. Det var således klart
allerede på dette tidspunkt at utenrikspolitiske
problemstillinger var i ferd med å innvirke på
EEC-samarbeidet.
Det skulle vise seg at spørsmålet om en samordning av medlemslandenes utenrikspolitikk ikke lot
seg skyve til side. På det historiske møte i Haag i
desember 1969 mellom stats- og regjeringssjefene i
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De 6 og ved den påfølgende godkjenning av den
såkalte Davignon-rapport den 27. oktober 1970
ble det vedtatt at parallelt med den videre økonomiske integrasjon skulle det finne sted en egen
samordning av landenes utenrikspolitikk.
1.3 Det utenrikspolitiske samarbeid etter Davignon-opplegget.

De utenrikspolitiske konsultasjonene som Davignon-rapporten la opp til, er ledd i en prosess
som etter sin målsetting skal føre til politisk
samling. De er svaret på Haag-kommunikeets oppdrag om "å vurdere i utvidelsesperspektiv den
beste måte å oppnå fremgang når det gjelder
politisk enhet".
Det blir hevdet fra enkelte hold at Norge
allerede deltar i lignende politiske rådslagninger og
at Davignon-konsultasjonen ikke representerer noe
nytt i internasjonalt samarbeid.
Følgende fire forhold gir disse utenrikspolitiske
konsultasjonene en spesiell dynamikk og gjør dem
forskjellige fra andre internasjonale konsultasjoner.
Konsultasjonene hviler på et fundament av
felles økonomisk politikk, innad og utad, som gjør
dem ganske særpreget i internasjonal politikk.
Dette kom til uttrykk i innledningen til Davignonrapporten, hvor det heter at den praktiske gjennomføringen av den felles politikk som allerede
føres, eller som er i ferd med å bli til på bestemte
områder, krever tilsvarende utvikling på det egentlige politiske området for å framskynde det tidspunkt da Europa kan tale med en stemme.
Konsultasjonene kommer altså i en viss forstand
på toppen av en allerede eksisterende felles politikk overfor omverdenen på en rekke felter. Det er
f.eks. Fellesskapet som inngår handelsavtaler med
andre land, med delvis unntak for de øst-europeiske landene hvor man er inne i en overgangsordning. Fra 1. januar 1973 skal også avtaler med
disse landene inngås på fellesskapsplan. Den gradvise oppbyggingen av en økonomisk og monetær
union vil gi ytterligere grunnlag for de utenrikspolitiske konsultasjonene.
Hensikten med konsultasjonene er ikke bare å
utgi komunikeer som viser hvilke saker man er
enige eller uenige om og (eventuelt) hva enigheten
består i, slik man gjør ved utenrikspolitiske konsultasjoner etter tradisjonelt mønster, — men å forme
en felles politikk på sentrale felter. Denne tenkes
bygd opp trinn for trinn, ved at den enigheten man
måtte oppnå på ulike områder adderes etter hvert
som konsultasjonene skrider fram. Det dreier seg
om en gradivs marsj mot politisk samling som alle
medlemslandene i prinsippet er enige om.
3. Det er etablert et permanent organ (den
politiske komite) som skal forberede de halvårlige
ministermøtene og som samtidig gir samarbeidet
den nødvendige kontinuitet.

Organisasjonsformen er i og for seg ikke bemerkelsesverdig. Liknende ordninger eksisterer også i
andre sammenhenger, hvor Norge deltar. Det
Davignon-rapporten legger opp til er et fleksibelt
minimum av fast organisering av det utenrikspolitiske samarbeidet. Men siden det dreier seg om
konsultasjoner som sikter mot politisk samling, vil
det permanente maskineri mer og mer komme til å
r rf,
avspeile detterrIP? Det var derfor ikke overraskende, at allerede
det første utenriksministermøte traff beslutninger
om å utbedre den organisasjonsmessige siden.
EF-landenes diplomatiske stasjoner og delegasjoner
på de enkelte steder ble forplitket til å gå sammen
om utarbeiding av rapporter på oppfordring av
ministrene eller den politiske komite, og om
utøvingen av Fellesskapets utenrikspolitiske vedtak. Samarbeidet vil få fastere former etter hvert.
En ny rapport vil vurdere den organisatoriske
oppbygning.
4. Senest to år etter at konsultasjonen begynte
— altså høsten 1972 — skal det utarbeides en ny
rapport om den utenrikspolitiske integrasjonen.
Dette understreker at det samarbeidet som er
innledet etter Davignon-komiteens oppskrift, er en
prosess hvis fremdrift man er interessert i å sikre,
men som man skal ta nærmere standpunkt til etter
hvert som samordningen utvikler seg. Det er ikke
en statisk konsultasjonsmekanisme av gammelt,
kjent merke søkerlandene må ta standpunkt til,
men en integrasjonsprosess, som har politisk union
som sin uttalte målsetting. I
1,(1
1.4 Den militære samordning.

Det foregår også en klarering med hensyn til
Fellesskapets fremtidige militære status. Militærpolitikken er en del av utenrikspolitikken og må
vurderes i sammenheng med den. Dette er klart
uttrykt, blant annet av Willy Brandt på en pressekonferanse i februar 1972 ". . . etterhvert som det
politiske samarbeidet utvikler seg, vil det være
logisk at disse stater (EF-landene) også utvikler en
forsvarspolitikk . . ." På den annen side er det
meget begrenset hvor langt man kan samordne
utenrikspolitikken uten at det også får innvirkning
på landenes militærpolitikk. På samme måte som
det i midten av 60-årene ble nødvendig å se
økonomisk integrasjon og utenrikspolitikk i sammenheng, må det utvikles en viss enighet om
Fellesskapets militærpolitiske status før den utenrikspolitiske samordningen kan få et større omfang.
Hittil synes drøftingene av militære samarbeidsspørsmål hovedsakelig å ha funnet sted mellom
Frankrike og Storbritannia. Det er naturlig at disse
spørsmålene fortrinnsvis blir tatt opp de store
statene imellom, og siden Vest-Tyskland foreløbig
er underlagt betydelige politiske begrensninger på

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

22
sitt militære engasjement og Frankrike og Storbritannia er Fellesskapets atommakter, lå det til rette
for en første klargjøring mellom disse. Frankrike
har dessuten vært opptatt av å bringe på det rene
Storbritannias holdninger til viktige utenrikspolitiske spørsmål, siden det i første rekke var motsetningsforholdet mellom disse landene som hindret
britisk medlemskap i 60-årene.
Det er ennå ikke kjent hvilke samarbeidsformer
det her legges opp til. Det kan f.eks. komme på
tale med en militær integrasjon. Denne kan enten
omfatte alle medlemslandene, eller skje innen
rammen av Vestunionen eller i form av et bilateralt
fransk-britisk samarbeid som om atomvåpen. Men
om samarbeidsformen er et åpent spørsmål for
offentligehten, behøver det ikke å bety at man på
høyeste hold ikke har nådd fram til en avklaring.
Det kan være mange grunner til at en slik avklaring
ennå ikke er presentert for offentligheter.
Foran utvidelsen av Fellesskapet har integrasjonen i Det Europeiske Fellesskap tre hovedkomponenter: en økonomisk, en (utenriks) politisk og en
militær. Det er en sterk innbyrdes sammenheng
mellom dem, og det kommende toppmøtet vil
vurdere dem som en helhet.
1.5 Småstatsinnflytelse og storstatsdominans.
De nærmere retningslinjer for og formene for
den politiske integrasjon i EF vil bli fastlagt på det
vest-europeiske toppmøtet som skal holdes til
høsten.
Det er viktig å være klar over at det er
forberedelsene til møter av denne karakter som er
avgjørende. Det er under de forberedende drøftinger de politiske spørsmål avklares og løses. Selve
toppmøtet vil hovedsakelig tjene til å presentere
resultatene av forhåndsdrøftelsene.
Innledende drøftelser til dette toppmøte har
allerede pågått noen tid, og det er grunn til å
understreke at det er mellom de store deltakerland
disse meningsutvekslinger skjer. Det er særlig
overveielsene mellom to par av stater som stikker
seg ut. Den ene kombinasjonen er Frankrike og
Storbritannia og den andre Frankrike og VestTyskland.
Forholdet mellom Frankrike og Vest-Tyskland
har vært sentralt så lenge Fellesskapet har eksistert. Enighet eller mangel på enighet mellom disse
har langt på vei preget Fellesskapets utvikling. På
den annen side var det som skulle skje innen
Fellesskapet fram til overgangstidens slutt eller ut
60-årene, detaljert fastlagt i Roma-traktaten. Noen
særlig mulighet for et enkelt land til å påvirke
hovedtrekkene i det som skulle gjennomføres
forelå ikke om samarbeidet skulle fortsette. Situasjonen er nå annerledes. Hittil er det bare målsettingen for det fremtidige politiske samarbeidet
som er offisielt godtatt. Hvilken vei man skal gå

for å nå dette målet og hvor fort man skal prøve å
nå det, er ikke nedfelt i noe vedtak eller i noen
traktatbestemmelser.
Det er mange ting som tyder på at de pågående
drøftinger mellom de tre store — Frankrike,
Storbritannia og Vest-Tyskland — fastlegger hva
som videre skal vedtas på det kommende toppmøte.
Mens Fellesskapet under de første 10-15 år for
det meste var opptatt av indre forhold, vil relasjonene til omverden spille en større rolle utover i
70-årene. De store statene er sterkest engasjert på
dette felt, og det er rimelig å anta at de vil søke å
bestemme utviklingen. Det at forberedelsene til
toppmøtet i markert grad foregår mellom de store
statene i det utvidede Fellesskap er i så henseende
symptomatisk.
1.6 Drivkrefter og utviklingstendenser i det utenrikspolitiske samarbeidet.
Haag-møtet i desember 1969 satte som mål å
utvide og utdype samarbeidet i Vest-Europa. Utvidelsen tok først og fremst sikte på de fire
medlemsskapssøkende land. Utdypingen innebar
en påskyndig og videreføring av den pågående
integrasjon.
Forhandlingene om utvidelse er nå avsluttet.
Forståelig nok ønsker De 6 å få de nye medlemmer
aktivt med i utdypingen så snart som mulig.
Søkerlandene har allerede erklært at de slutter opp
om målsettingen for Fellesskapet. Spørsmålet er å
få dem med i det praktiske arbeidet.
Det er blitt sagt at økonomisk er Fellesskapet
blitt en kjempe, men at det politisk fortsatt er en
dverg. Allerede med den gjennomførte økonomiske integrasjon og enn mer ettersom den økonomiske samordning kommer til å omfatte den
økonomiske politkk, industripolitikk, vitenskapelig og teknisk forsknigg etc. vil kravene til en
politisk indre samordning og styrking vokse. Økonomisk og politisk integrasjon er i mange henseender to sider av samme sak. For å kunne sikre
en rimelig balanse i utviklingen innen Fellesskapet
må den politiske samordningen styrkes.
Det Europeiske Fellesskap er i ferd med å
etablere seg som en av verdens økonomiske stormakter. Etter hvert som den økonomiske og
monetære union blir gjennomført vil denne stilling
bli ytterligere styrket. Fellesskapet vil da stå frem
med en enhetlig, felles politikk overfor omverdenen: Enhetlig handelspolitikk (ens tolltariff, ens
tollkontingenter og andre ordninger for å påvirke
den ytre handel), felles valutapolitikk, felles politikk med hensyn til kapitaltransaksjoner, felles
politikk overfor u-landene osv.
Allerede i dag har Fellesskapet gjennom forskjellige former for tilknytningsformer trukket
store deler av Middelhavslandene og det svarte
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Afrika inn i sin interessesfære. Man er i ferd med å
knytte bånd med Latin-Amerika og land i Asia.
Dessuten vil hele det ikke-kommunistiske Europa,
som ikke har medlemskap, få spesielle arrangementer.
Den betydelige og voksende økonomiske innflytelse som øves over store deler av verden, må
suppleres med en sterkere styring på det fellesskap
lige plan. Det utenriksøkonomiske engasjement har
utviklet seg langt raskere og videre enn Fellesska
pets utenrikspolitiske handleevne. Dette misfor
hold må i nær fremtid reduseres. Dette kommer
klart frem når man ser Fellesskapets forhold til
USA, øst-Europa og utviklingslandene.
Forholdet til USA omfatter en rekke spørsmål:
Handelspolitikk, investeringspolitikk, valutapoli
tikk, nærværet av amerikanske militære i Vest-Europa, Fellesskapet som stamme i et sikkerhetspolitisk samarbeid, NATO's fremtid osv.
Fellesskapet som fremstormende supermakt må
finne sin plass ikke bare i Europa, men i verdens
samfunnet. Følgelig vil alle de nevnte bånd og
berøringspunkt med USA bli påvirket. Sett fra
Fellesskapets side ville det være av stor betydning
om det som forhandlingspartner kunne forhandle
og finne frem til løsninger på disse spørsmålene
sett under ett. Med det nåværende integrasjonsnivå
er ikke Fellesskapet i stand til det. Men som den
tyske utenriksminister Scheel uttalte i februar
1972, er det når det gjelder forholdet til USA på
det nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig fra
tilfelle til tilfelle å gi et fellesskapsorgan et
detaljert forhandlingsmandat.
Skal Fellesskapet forfølge denne målsetning, må
det så snart som mulig nå et integrasjonsnivå og få
en organisasjonsform som gjør det mulig å tale
med en stemme overfor USA. Dette er vel å merke
nødvendig ikke bare for å løse mer eller mindre
akutte dagsaktuelle spørsmål, men spørsmål om å
finne en form som på mer varig basis kan sikre
mest mulig likeverdige forhold.
Forholdet til øst-Europa har vært på dagsorden
for Fellesskapets utenrikspolitiske konsultasjoner
et par ganger allerede.
Selv om det er spørsmål av til dels spesiell
karakter som reiser seg i forholdet til øst-Europa,
kommer det klart fram at Fellesskapet har behov
for og søker å finne fram til mer enhetlige former
også for sitt forhold til øst-statene.
Forholdet til øst-Europa og formene for dette
må dessuten antas å bli påvirket av om den
planlagte all-europeiske sikkerhetskonferanse kom
mer i stand og hvilke resultater den eventuelt vil gi
Greier man ikke å regulere de mest presserende
sikkerhetspolitiske spørsmål på all-europeisk nivå
og innenfor en ordning hvor de nåværende nasjo
nalstater er enhetene, vil en sannsynlig utvikling
kunne bli at Det Europeiske Fellesskap finner å

ville integrere sin militærpolitikk. Det kan synes
som om det bare er en forholdsvis rask oppbygging
av en all-europeisk sikkerhetsordning som kan
forhindre Fellesskapet i å sluttføre den pågående
integrasjonsprosess med en militær overbygging.
Hittil har ikke Fellesskapet hatt noen militærpolitisk samordning av betydning utover samarbeidet i NATO.
Hadde man hatt et all-europeisk samarbeid om
våpenkontroll og nedrustning, ville man kunne ha
fått en samordning på all-europeisk basis i stedet
for en samordning innen EF. Sannsynligheten for
at dette skal skje er blitt redusert de siste årene.
Sikkerhetskonferansen er blitt skutt ut og integrasjonen har fått øket fart, ikke bare i EF, men også
i den østlige blokk.
Det kan naturligvis hevdes at ikke-militære og
militære spørsmål ikke lar seg skilles ad. Når en
gruppe stater er i ferd med å danne en økonomisk
og monetær union og dessuten må forventes mer
og mer å tale med en stemme i utenrikspolitikken,
vil militærpolitikken være en naturlig om ikke
nødvendig sluttsten i integrasjonsprosessen.
1.7 Vil Norge kunne hindre en videre integrasjon
i EF?
Ved Luxembourg-forliket av januar 1966 ble
De 6 enige om at når det gjelder spørsmål som er
av viktighet for ett eller flere land, vil man
overlegge og forhandle inntil man finner fram til
en løsning som alle kan godta.
I den norske EF-debatt ser man i blant en
utlegging av vetoet som om Luxembourg-avtalen
gir det enkelte medlemsland mulighet for å stoppe
ethvert integrasjonstiltak som landet ikke synes
om. Forliket skulle med andre ord innebære at et
hvilket som helst medlem skulle kunne stoppe all
videre integrering.
Dette er en misvisende fortolkning. De 6
medlemsland og de 4 kandidatlandene har f.eks.
erklært seg enige i utviklingen mot en politisk
samling og til en økonomisk og monetær union.
Som medlemsland vil det ikke være mulig for
Norge å legge ned veto mot at man søker å
realisere den målsetting som Norge måtte godta for
i det hele tatt å kunne komme til forhandlingsbordet. I praksis vil et forslag om veto bare kunne
rettes mot måten integrasjonen skal gjennomføres
på og vil i tilfelle måtte følges opp med forslag til
andre fremgangsmåter.
Vetoretten, eller mer riktig arbeidsregelen om å
overlegge i viktige saker inntil alle blir enige om en
løsning, har i betydningen en "besinnelsesklausul"
en viktig funksjon. Prinsippet om fortsatte drøftinger vil kunne hindre at integrasjonsprosessen går
fortere enn hva som ville være forsvarlig eller at
den tar uhensiktsmessige former.
Etterhvert som integrasjonen ikke bare omfat-
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ter økonomiske spørsmål, men tar preg av en bred
politisk integrasjonsprosess hvor utenrikspolitikk
og Fellesskapets militære fremtid blir gjenstand for
felles overveielser, vil det vesentlige grunnlag for
vetoretten falle bort. Jo mer enhetlig forholdene
og utviklingen innenfor Fellesskapet blir, og jo mer
man veves sammen med og går opp i den større
enhet, jo vanskeligere vil det bli å hevde og få
fremmet sine særinteresser. Dette vil bli situasjonen selv for et stort land. For et lite land vil det i
praksis bare bli spørsmål om å bli med på ferden.
14)

1.8 Hvilke organisatoriske former vil den pågående integrasjon ta?
b. Innen EF har det gjennom årene vært satt fram
mange forslag til institusjonelle former for den nye
skapning — Det Europeiske Fellesskap.
Som referanseramme for den form Fellesskapet
vil ta, blir det henvist til kjente begreper som
føderasjon og konføderasjon.
Det er lite vunnet ved å forsøke å klassifisere
dette nye Fellesskapet etter kjente historiske
begreper. Det kan ikke utelukkes at vi her står
overfor en helt ny form for fellesskap, men hvor
likevel den politiske realitet vil være en stadig
avtagende statlig selvbestemmelsesrett og en intensivert og økende fellesskaplig avgjørelse.
De forskjellige forslag til nye institusjonelle
former som ser dagens lys, tyder på at det er bred
enighet om at Fellesskapets utøvende makt må
styrkes.
På det nåværende tidspunkt tjener det imidlertid bare til å skygge for det faktiske forhold å
fortape seg i de institusjonelle spørsmål. Det
altavgjørende for vår stillingtagen til EF er at
utenrikspolitiske,
herunder
bl.a.
politiske,
spørsmål i stadig sterkere grad vil bli overført til
EF og dermed til felles avgjørelse og at sluttmålet
blir en politisk samling i en ny storstat.
•J

+.

Db 9'J

1.9 Norge har forpliktet seg til å arbeide for
politisk samling.
Grunnlaget for de utvidelsesforhandlinger som
nå er avsluttet, var den erklæring som formannen i
Ministerrådet — utenriksminister Harmel — avga på
vegne av Fellesskapet den 30. juni 1970. Denne
erklæring, som igjen i det vesentlige bygget på
Haag-kommunikeet fra desember 1970, ble uten
forbehold godtatt av de fire landene som søkte om
medlemskap.
Norge har således godtatt traktatene og deres
politiske målsettinger, de ordninger som er gjennomført siden traktatene trådte i kraft og de
retningslinjer som er trukket opp for den fremtidige utvikling av Fellesskapet.
Da denne akseptering var selve utgangspunktet
for at medlemskapsforhandlingene kom i stand,

skulle det ikke være grunn til en slik påminnelse.
Når vi likevel gjør det, er det fordi de vedtatte
fremtidige perspektiver for EF-samarbeidet sjelden
kommer fram eller direkte unnsies fra enkelte hold
i den norske EF-debatten.
Vi står nå overfor spørsmålet om å gå inn i en
prosess som i sak er altomfattende og som skal
føre fram til en ny vest-europeisk statsdannelse...,
Oppfatningen av EF som en ferdig utbygget
økonomisk organisasjon — en oppfatning som
kommer til uttrykk i norsk debatt fortsatt —
kunne til nød vært forsvart fram til 1967, men
savner i dag ethvert grunnlag i realiteten.
Hva saken egentlig gjelder, kom blant annet
klart fram i den uttalelse som utenriksminister
Moro avga på vegne av Ministerrådet den 9.
november 1971. Bakgrunnen for denne erklæring
fra Ministerrådet var enkelte synspunkter som den
danske markedsminister, Ivar Nørgaard, la fram på
vegne av sin regjering om det fremtidige EF-samarbeidet. Den danske markedsminister ga blant annet
uttrykk for at den danske regjering ønsket å bli
medlem, men at det danske folk fortsatt måtte få
føre sin nasjonale skatte- og avgiftspolitikk for å
sikre større likhet gruppene imellom. Han uttalte
at det var en forutsetning for dansk medlemskap at
det nordiske samarbeidet ikke bare kunne fortsette, men at det måtte få muligheter til å utvikle
seg videre, og at Danmark på det sikkerhetspolitiske område fortsatt ville bygge på NATO.
r
I Sitt tilsvar til den danske regjering lot Ministerrådet sin formann, Aldo Moro, uttale:
"Når den danske delegasjonsleder viser til at det
nordiske samarbeidet bør fortsette og utvikles
etter medlemskapet i EF, ønsker Fellesskapet å
presisere at en tilslutning til EF innebærer at
ingen annen traktat kan stå i motstrid med
utviklingen av det som blirgjennomført i
Fellesskapet. Vedrørende den økonomiske og
sosiale politikk finner Fellesskapet at målet for
den økonomiske utvikling og den sosiale rettferdighet må og skal gjennomføres innenfor den
felles politikk som allerede er utarbeidet og de
skal utvikles videre på det fellesskaplige plan.
Fellesskapet vil understreke at for alle er og
forblir grunnlaget for forhandlingene den erklæring som utenriksminister Harmel, daværende formann i Ministerrådet, avga den 30.
juni 1970 i Luxembourg og som ble godkjent av
alle søkerlandene.
•
Fellesskapet er overbevist om at den danske
regjerings markedsminister ikke har villet
foreslå endringer eller modifikasjoner til dette
grunnlaget, som er kommet til uttrykk i den
felles avtale mellom medlemslandene og søkerlandene. Fellesskapet forutsetter at forhandlingene kan føres til ende på nettopp dette
grunnlag . og som er sammenfattet i følgende
setning i den nevnte erklæring av utenriksminister Harmel:
"Vi forutsetter i prinsippet at søkerlandene
godtar traktatene og deres politiske målsettinger, enhver avgjørelse som er truffet siden
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traktatene trådte i kraft og de målsettinger som
er trukket opp for den fremtidige utvikling."
Fellesskapet kan ikke nå på forhånd si i hvilken
institusjonell ramme det politiske samarbeid vil
utvikle seg. Det har likevel alltid vært godtatt at
det er et gjensidig forhold mellom det å tilhøre
Det Europeiske Fellesskap og det å ta del i
1 tiltak med sikte på å oppnå fremskritt i den
politiske sammenslutningen.
Det følger av dette at hele Fellesskapets virksomhet utgjør et uadskillelig hele og at alle
medlemsland og land som søker medlemskap,
må være parat til en stadig videreutvikling av
den felles politikk for å kunne påskynde det
politiske samarbeid, hvilken form man til slutt
enn vil komme til å gi dette samarbeid.
3 Alt dette er av vesentlig betydning for at det
europeiske samarbeid skal lykkes. Fellesskapet
, er og blir urokkelig knyttet til dette.
-;.
Det er grunn til å understreke, slik som Ministerrådets formann også gjorde, at deltakelse i
oppbyggingen av en ny vesteuropeisk state innebærer at dette samarbeid må få forrang fremfor
samarbeid i andre internasjonale sammenhenger,
f.eks. det nordiske samarbeidet.
Moros tale er ellers en påminnelse om hvilken
utvikling Fellesskapet tar sikte på og hva et norsk
medlemskap i EF vil innebære.

2. Utviklingen mot en økonomisk og
monetær union.
2.1. Innledning.
En integrering av landenes økonomiske og
sosiale liv for å skape det forente Kontinental-Europa, vil innebære to ting: Man må fjerne
stengsler slik at varer, arbeidskraft, tjenester og
kapital kan sirkulere fritt innen det nye storområdet og all forskjellsbehandling ved utøvelse av
privat foretaksomhet må opphøre. For det andre
må de avgjørelser som myndighetene i de enkelte
deltakerland treffer vedrørende den økonomiske
politikk, samordnes og etter hvert bli avgjort på
fellesskapsplan og av fellesskapets organer. Kort
sagt, man ville skape ett marked, en nasjonal
økonomi for hele dette nye storområdet.
Et så ærgjerrig mål kunne ikke nås med et slag.
Dertil var det som skulle smeltes sammen for
forskjellig. En ny stor økonomisk enhet og et nytt
storsamfunn med nye og enhetlige økonomiske og
sosiale ordninger kunne bare gjennomføres etappevis og i løpet av en viss tid.
2.2. Roma-traktatens målsetting om integrering
på det økonomiske område.

Siktemålet for virksomheten på det økonomiske område er angitt i traktatens bestemmelser,
jfr. §§ 2, 6, 103, 104 og 107. Det som konkret må

gjøres for å nå disse målene er detaljert angitt i
traktaten. I § 3 er f.eks. regnet opp elleve områder
for tiltak.
Den første og primære oppgave ble å omdanne
deltakerlandenes nasjonale markeder til et felles
marked. For å oppnå dette måtte tollskranker og
andre hindringer på grensene deltakerlandene i
mellom fjernes. Denne oppgave ble nådd i løpet av
1960-årene. Vis a vis landene utenom EEC er det
etablert et felles ytre beskyttelsessystem med toll,
tollkontingenter, kvantitative importrestriksjoner
etc. Sirkulasjonen inn og ut over grensene mellom
EEC og omverdenen blir således regulert av Fellesskapets organer.
Bortsett fra disse reguleringer på grensene er
filosofien det at markedsmekanismen - tilbud og
etterspørsel - skal skape den ønskede utvikling og
balanse innen det nye stormarked. Frikonkurransen og dens markedsmekanisme forutsettes å være
den drivende såvel som den styrende kraft.
For å skape slike forhold at konkurransen
kunne virke fritt var det ikke nok å fjerne
hindringer på landegrensene. I hvert av deltakerlandene gjaldt det regler og ordninger på de forskjellige områder av næringslivet som avvek fra ordningene i de andre deltakerland. For at konkurransen
skulle kunne virke fritt fra et land til et annet,
måtte det ryddes opp i disse indre ordninger.
Medlemslandenes indre ordninger måtte samordnes
eller gjøres enhetlige. For å oppnå dette påbyr
traktaten tiltak for å harmonisere lover og ordninger i næringslivet, offentlige støttetiltak, skatter og
avgifter og reglene om konkurransereguleringer.
Arbeidet med å skape slike forhold at varer,
arbeidskraft, tjenester og kapital kan sirkulere fritt
og arbeidet med å fjerne forhold som forvrir
konkurranseforholdene har pågått siden traktaten
trådte i kraft. På enkelte felter står det fortsatt en
del igjen å gjennomføre.
EEC's grunnleggere var imidlertid klar over at
på enkelte vare- og tjenesteområder kunne man
ikke overlate utviklingen fullt og helt til markedskreftenes frie spill.
Man var klar over at når det f.eks. gjelder
produksjon og omsetning av jordbruksprodukter
ville det ikke være nok at myndighetene traff
enkelte reguleringstiltak ved passering inn og ut
over grensene til EEC-området. Myndighetene ville
også måtte gjøre en rekke ting på de indre marked.
Det problem man sto overfor var å eliminere
seks avskjermede og adskilte markeder for produksjon og omsetning av jordbruksprodukter. Disse
markeder var ikke bare godt avskjermet på sine
grenser mot hverandre og mot den øvrige verden.
Internt i hvert av disse markeder hersket det langt
fra frikonkurranse. Det var tvert imot et utall av
indre reguleringsordninger.
Man kunne ikke bare rive ned disse systemene
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og overlate til de frie markedskrefter å ordne opp.
Samtidig med nedrivingen måtte det bygges opp
noe nytt og som skulle gjelde for alle medlemslandene. Med andre ord man måtte lage en jordbruksordning - et system av reguleringsordninger — som
omfattet jordbruket i alle medlemslandene. ""'
Den nye jordbruksordningen som skulle være
enhetlig og gjelde for alle medlemslandene, måtte
nødvendigvis utarbeides av Fellesskapets organer
og gjennomføres av disse. Når det gjelder produksjon og omsetning måtte grunnprinsippet derfor bli
at det skulle føres en felles politikk. Og denne
felles politikker det fellesskapets organer som
fastlegger og sørger for blir satt ut i livet.
i Målsettingen for den felles jordbrukspolitikk er
den samme som for produksjon og omsetning av
andre varer: Å skape den friest mulige sirkulasjon
og at det ikke skjer noe som forvrir konkurranseforholdene i produksjon og omsetning innenfor
området. De enkelte medlemslands nasjonale markeder for jordbruksvarer ska.l erstattes med ett
stort felles marked. Den frie konkurranse tillates
imidlertid ikke å virke fullt ut i dette markedet.
Fellesskapet søker å styre utviklingen gjennom
pris- og markedspolitiske tiltak.
Etter Roma-traktaten anses fisket og landbruket å høre sammen. For fisk og fiskeprodukter
gjelder derfor prinsippet om en felles politikk i
fellesskapets regi.
Det samme gjelder for transportvirksomhet.
Man fant det ikke mulig å gå inn for et system med
full frikonkurranse. Markedet for transportvirksomhet ble derfor basert på prinsippet om en felles
politikk. De nasjonale særreguleringer skal erstattes med ensartede ordninger for hele området.
Ved et rådsvedtak av 1964 ble det bestemt at
prinsippet om en felles politikk også skal legges til
grunn for energipolitikken.
I tillegg til å omdanne medlemslandenes nasjonale markeder til et felles marked setter Romatraktaten som hovedmålsetting en suksessiv samordning og tilnærming av medlemslandenes alminnelige økonomiske politikk.
Traktatens bestemmelser om dette er vage. Det
er ikke spørsmål om f.eks. som for visse grener av
næringspolitikken, å nå fram til en felles "europeisk" politikk under ledelse av Fellesskapets
organer. Traktaten forutsetter at medlemslandene
fortsatt skal ha hovedansvaret for den økonomiske
politikken. Målsettingen er først og fremst å nå
fram til en frivillig samordning.
De fleste av bestemmelsene går ikke lenger enn
til å gi uttrykk for medlemmenes gode vilje til
samarbeide. De konkrete forpliktelser innskrenker
seg til å ta del i felles drøftinger og samarbeid.
For å kunne gjennomføre den ønskede samordning foreskrives to sett av virkemidler. Rådet kan
vedta anbefalinger til medlemslandene og det skal

etableres rådslagningsorganer. En viktig del av
rådslagningene foregår i faste komiteer.
Betydningen av uttalelser og rådslagninger avtok i løpet av 1960-årene. De første årene inneholdt uttalelsene om konjunkturpolitikken bl.a.
tallnormer for veksten i landenes budsjetter. Disse
formuleringer ble imidlertid vagere etter hvert.
Samtidig avtok interessen for å påse at anbefalingene ble etterlevd av medlemslandene.
Konsultasjonene i de ulike koordineringskomiteer for generelle økonomiske spørsmål avtok også
i betydning.
2.3. Nye målsettinger for den økonomiske
integrering.

Roma-traktatens bestemmelser om de mer generelle økonomiske politiske spørsmål er kompromisser mellom de som ønsket "felleseuropeiske"
ordninger og de som ville bevare medlemslandenes
autonomi mest mulig på dette viktige område. En
kom dessuten til at man her sto overfor et ukjent
terreng og fant det var sikrest å gå skrittvis til verks
og løse spørsmålene ettersom de meldte seg under
marsjen.
I løpet av siste halvpart av 1960-årene var det
oppstått alvorlige ubalanser medlemslandene imellom.
Utviklingen syntes å bekrefte den oppfatning at
ville man ha ett felles marked måtte man også ha
en felles økonomi i sin helhet. Et felles marked
bygd på flere autonome nasjonale økonomier ga et
meget ustabilt system.
I februar 1968 var balanseproblemene landene
imellom blitt så alvorlige at Kommisjonen slo
frampå at nye samordningstiltak måtte treffes
(Barre's første forslag).
Forslagene begrenset seg til monetære spørsmål
som berørte utenriksøkonomiske forhold. Tiltak
for å harmonisere medlemslandenes indre økonomi
ble ikke fremmet.
Blant annet Den monetære komite pekte i en
rapport av januar 1969 på denne utilstrekkelighet
ved Kommisjonens opplegg. Kommisjonen la derfor fram et nytt memorandum i februar 1969
(Barre's annet forslag). I dette nye framlegg tas
også opp spørsmålet om en samordning av landenes indre økonomiske politikk og det ble fremmet en rekke konkrete forslag.
Løsningen av de generelle økonomiske spørsmål
sto i forgrunnen fram til toppmøtet i Haag i
begynnelsen av desember 1969. På dette møtet ble
stats- og regjeringssjefene enige om følgende arbeidsprogram (pkt. 8 i kommunikeet):
"De bekrefter på nytt sin vilje til å påskynde
den fremtidige utbygging som er nødvendig for
å styrke Fellesskapet og fremme dets utvikling
til en økonomisk union. De er av den mening at
integrasjonsprosessen må føre til en fellesskap
med stabilitet og vekst. Med denne målsetting
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for øye var de enige om at det i Rådet med
utgangspunkt i det memorandum som ble avgitt
av Kommisjonen den 12. februar 1969, og i
nært samarbeid med denne i løpet av 1970
skulle utarbeides en trinnvis plan med det
formål å opprette en økonomisk og monetær
union. Utviklingen av det monetære samarbeid
skulle støtte seg på en harmonisering av den
økonomiske politikk.
De er enige om å undersøke mulighetene for
opprettelse av et europeisk reservefond som en
felles økonomisk og monetær politikk må føre
til".
2.4. Vedtaket om gjennomføring av en
økonomisk og monetær union.
Det gis ingen kort og entydig definisjon av hva
en økonomisk og monetær union er. Følgende to
forhold må imidlertid være tilstede dersom man
skal kunne si at de forskjellige deler av et område
utgjør en monetær og økonomisk union.
Legalt eller faktisk er det en felles pengeenhet
og felles valutareserver. Valutapolitikken overfor utenverdenen er et fellesanliggende. Penger
og kapitel kan sirkulere fritt mellom deltaker4-. h 4,
lan den e.
Den alminnelige økonomiske politikk - finanspolitikken, budsjettpolitikken, penge- og
kredittpolitikken - blir i prinsippet bestemt av
organer for fellesskapet utstyrt med overnasjonal myndighet.
Før Ministerrådet vinteren 1971 vedtok å utvide EEC til en økonomisk og moneær union, var
det en omfattende debatt i mange kretser om hva
henholdsvis en monetær og en økonomisk union
måtte gå ut på. Om det lot seg gjøre å etablere en
monetær og økonomisk union og stoppe med
det eller om det var slik at man ikke kunne
gjennomføre den ene uten også å gjennomføre den
annen form for union. Det var likeledes et meget
debattert spørsmål om integreringen på disse to
områdene måtte gå for seg parallelt i tid eller om
man f.eks. kunne etablere en monetær union først
og så la omstendighetene tvinge fram en økonomisk union. Dersom dette lot seg gjøre, kunne man
unngå meget av den motstand som samordningen
av landenes budsjettpolitikk ville reise.
Man synes å ha kommet til alminnelig enighet
om at de monetære og økonomiske spørsmål man
her sto overfor, var så sammenvevde at det ikke lot
seg gjøre å gjennomføre det ene og ikke det andre
og at integrasjonen måtte foregå parallelt.
Det vil føre for langt å ta opp de resonnementer
og analyser som førte til dette standpunkt. Men
det kan være grunn til kort å peke på at dersom
man vil fram til en pengeenhet, i hvert fall i
praksis, må alle hindringer for en fri sirkulasjon av
penger og kapital fjernes. Dette gjelder hindringer
på grensen i form av valutareguleringer og de

faktorer som har sin årsak i at kursene på
pengeenhetene landene i mellom kan bli endret.
En fullstendig og fri omveksling og overføring
av penger fra det ene land til det annet innebærer'
at pengemengden blir en fellessak. Følgelig må
pengepolitikken bli et fellesanliggende. Det innebærer at kredittpolitikken som har nær sammenheng med pengepolitikken, i sine hovedtrekk må
bli en fellessak. Den enkelte stats kredtittpolitikk
ville f.eks. kunne føre til uønskede økninger for
hele unionens valutabeholdning uten at den enkelte stat så det som sitt ansvar.
Et viktig spørsmål reiser seg så. Dersom pengeog kredittpolitikken skal være enhetlig og en
fellessak, hvor stor frihet kan medlemslandene
beholde i sin budsjettpolitikk? Vil full frihet i den
indre budsjettpolitikk sprenge pengeunionen?
I en nasjonal økonomi som den norske eller i en
føderal økonomi som De forente staters har
statsbudsjettet eller det føderale budsjett en slik
størrelse at det med effekt kan nyttes som en
regulator av etterspørselen. I EEC vil det "føderale" budsjett i overskuelig framtid være for lite til
at det kan nyttes som et instrument i konjunkturpolitikken. Medlemslandenes nasjonale statsbudsjetter vil følgelig fortsette å være de viktigste
instrumenter i konjunkturpolitikken.
Dersom "penge- og kredittgrensene" er fjernet
mellom medlemslandene, og valutapolitikken og
valutabeholdningen blir en fellessak, vil en helt fri
budsjettpolitikk i ett land kunne avstedkomme
store skadevirkninger for de andre medlemslandene. Derfor må også budsjettpolitikken i medlemslandene bli en fellessak. Man må få noe i
retning av en "finansminister" for Fellesskapet.
Også hensynet til unionens totale valutabeholdning
tilsier dette.
I sitt vedtak av 22. mars 1971 om å utvikle EEC
til en økonomisk og monetær union sier Ministerrådet at når denne prosess er fullført vil medlemslandene:
utgjøre en sone der personer, varer, tjenester og
kapital beveger seg fritt uten konkurranseforvridning og uten at dette fører til strukturell og
regional ulikevekt, under forhold som gjør det
mulig for næringslivet å utøve sin virksomhet i
fellesskapsmålestokk,
utgjøre en særskilt monetær enhet innenfor det
internasjonale system, karakterisert ved total og
uomstøtelig konvertibilitet mellom valutaene
med eliminering av marginene for valitakurssvingninger og ugjenkallelig fastsettelse av
paritetsforholdene som er absolutt nødvendige
forutsetninger for å skape en enhetlig valuta, og
med en fellesskapsorganisasjon av sentralbanker
3. på det økonomiske og monetære område har
den kompetanse og det ansvar som gjør det
mulig for dets institusjoner å sikre styringen av
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unionen. For dette formål treffes de nødvendige beslutninger om økonomisk politikk på
fellesskapsnivå og den nødvendige myndighet
tillegges Fellesskapets institusjoner."
Ministerrådet sier videre at denne utviklingen vil
omfatte følgende områder:
"unionens interne penge- og kredittpolitikk, valutapolitikken overfor den øvrige verden, politikken
vedrørende det felles kapitalmarked og -kapitalbevegelser til og fra tredjeland, budsjett- og skattepolitikken for så vidt angår stabilitets- og vekstpolitikken, hva angår budsjettpolitikken i egentlig
forstand, fastlegges på fellesskapsnivå de rammer
innenfor hvilke de viktigste elementer i de offentlige budsjetter må ligge, særlig endring, i deres
volum, størrelse av saldiene og den måt
e
finansieres og anvendes på, de nødvendige strukturelle og regionale tiltak som innen rammen av en
fellesskapspolitikk med egnede midler er nødvendig for at også disse kan bidra til en balansert
utvikling av Fellesskapet, særlig med sikte på å løse
de viktigste problemer."
Ministerrådet og representaner for de seks
medlemslands regjeringer ble enige om at denne
utvikling mot en monetær og økonomisk union
skulle ta til den 1. januar 1971 og være sluttført i
løpet av en tiårs-periode. Selve gjennomføringen er
delt inn i etapper.
2.5. Blir den økonomiske og monetære union
gjennomført?

På det innledende møte i Brussel den 30. juni
1970 mellom Ministerrådet og representanter for
de fire medlemsskapssøkende land, uttalte daværende formann i Ministerrådet, den belgiske utenriksminister Harmel, bl.a. følgende:
"Vi går ut fra som en hovedregel at Deres land
godtar Traktatene og deres politiske målsettinger,
alle de vedtak av forskjellig art som er kommet til
etterat Traktatene trådte i kraft og de retningslinjer som er trukket opp med hensyn til utviklingen."
I sin erklæring på møte mellom Norge og EEC
den 30. mars 1971 uttalte Norges utenriksminister
Cappelen bl.a. følgende:
"Jeg viser til at den norske utenriksminister på
ministermøtet den 22. september i fjor avga en
erklæring på den daværende regjerings vegne om at
man fra norsk side aksepterte Fellesskapenes traktater og deres politiske målsetting, de vedtak som
er truffet etter traktatenes ikrafttreden og de
vedtatte retninglinjer for Fellesskapenes fremtidige
utvikling. På min regjerings vegne kan jeg bekrefte
at dette fortsatt er grunnlaget for Norges forhandlinger."
I sin melding til Stortinget (St.meld. nr . 90 for
1970/71) satt fram den 21. mai 1971 drøftet
Regjeringen den fremtidige utvikling av det økonomiske og pengemessige samarbeid i EEC og uttaler
at det rår betydelig uklarhet om hvordan vedtaket
om gjennomføringen av en økonomisk og monetær
union bør fortolkes.

I sin konklusjon om dette heter det:
"Regjeringen kan ikke se at man på det nåværende
tidspunkt har mulighet for å gjøre seg opp noen
bestemt oppfatning om utviklingen av det økonomiske og monetære samarbeidet ut over første
etappe av den planlagte union.
En full avklaring kan man som nevnt først få
tidligst i 1973. Da skal medlemslandene i et
utvidet EF med enstemmighet ta stilling til utviklingen etter første etappe.
Regjeringen vil imidlertid allerede nå reservere seg
mot de løsninger som følger av vidtrekkende
tolkninger av rådsresolusjonen, spesielt når det
gjelder avgivelse av nasjonal myndighet på budsjett- og skattepolitikkens område."
Noen reservasjon er imidlertid ikke tatt under
forhandlingene. Tvert imot i St.meld. nr . 50 for
1971/72 Om Norges tilslutning til De Europeiske
Fellesskap, uttalte Regjeringen at den ser store
fordeler for Norge ved en aktiv deltakelse i det
planlagte monetære og økonomiske samarbeid.
En arbeidsgruppe under regjeringens Markedsutvalg, (Skånlandutvalget), som skulle utrede
spørsmål vedrørende den økonomiske og monetære union i EEC, uttaler i sin innstilling av 15.
november 1971 at det er realistisk å regne med at
den økonomiske og monetære union i hovedsak vil
bli realisert etter de opptrukne planer. Men arbeidsgruppen mener at gjennomføringen vil kunne
strekke seg ut over den forutsatte 10-årsperiode.
Vi er enig med denne arbeidsgruppen i at det
eneste realistiske for Norge og andre søkerland er å
regne med at den økonomiske og monetære union
vil bli gjennomført og stort sett slik som rådsvedtaket tar sikte på. Vi har foran pekt på det viktige
særtrekk ved den integrering som pågår i EEC: at
det er en prosess med sin egen innebygde dynamikk, som medfører at når den engang er satt i
gang, får sterke krefter utløp. De forsterker integreringen og tvinger den videre.
Da disse spesielle mekanismer ikke synes å være
alminnelig erkjent, mener vi det er grunn til å peke
på følgende viktige redskaper i denne integreringsprosessen:
a. At man kommer til enighet om en målsetting
(traktat) — en forpliktende avtale med de
psykologiske, juridiske og politiske bindinger
som det medfører - som trekker opp en ramme
av konkrete forpliktelser som trer i kraft på
bestemte tidspunkter utover i fremtiden.
Denne teknikk kommer konkret til uttrykk i
ordningene med etappeplaner. Tollunionen og
jordbruksordningen ble gjennomført porsjonsvis. Den økonomiske og monetære union
vil bli gjennomført etter samme oppskrift. Et
karakteristisk og viktig trekk ved disse etappeplaner er at man til å begynne med blir enige
om sluttmålet som beskrives med generelle
honnøruttrykk, som f.eks. "sikre tilfredsstillende vekst, full sysselsetting og stabilitet",
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"bøte på manglende strukturell og regional
likevekt", o.l. Det er ikke lett å unnslå seg å
være med på en utvikling med så høyverdige
mål. Dernest vil det som oftest være slik at de
første skritt på veien mot disse prisverdige mål,
de spørsmål som må tas opp og løses i løpet av
første etappe, vil være enkle og mindre kontroversielle og sakene vil også være slik at deltakerlandene vil se sin nasjonale interesser fremmet
ved at de blir løst. Vi ser derfor at det faller
forholdsvis lett å få partene til enighet om
sluttmålet og hva som skal gjennomføres i løpet
av første etappe. Men dermed er man inne i en
prosess som går videre av sin egen tyngde og
hvor det er vanskelig å trekke seg tilbake igjen.
Så intimt som de fleste økonomiske spørsmål er
sammenvevd, vil det ofte være slik at de
oppgaver man tar opp til løsning, har en
ekspansiv karakter. Det kommer til uttrykk på
den måte at de tiltak som settes i verk vil
y. frembringe en situasjon som man bare kan
komme ut av ved at det treffes ytterligere tiltak
og som igjen skaper en situasjon som krever nye
tiltak osv. Man vil stå overfor det forhold at de
opprinnelige oppgavene og den gitte delegering
av makt til fellesskapets institusjoner for å løse
disse oppgaver, skaper en situasjon eller en hel
serie av situasjoner utover i fremtiden som man
bare kan komme ut av ved at man tar opp de
nye oppgaver som reiser seg og at fellesskapets
organer får nye og nødvendige maktbeføyelser.
Er denne prosessen først satt i gang, vil den
medføre at deltakerlandene blir mer og mer
avhengig av hverandre under marsjen. Nye
oppgaver, kontroversielle eller endog ugunstige
for enkelte, må løses. En effektiv teknikk i slike
situasjoner er ordningen med "pakkeløsninger",
dvs, en rekke saker slås sammen til felles
avgjørelse. I slike situasjoner vil det også være
slik at de enkelte deltakere ikke har sammenfallende interesser. Det blir vanskelig å skape et
flertall for radikale endringer. Det enkelte
deltakerland blir stilt overfor valget "alt eller
intet". Velger man intet, blir man pålagt ansvaret for at ingen ting lykkes og vil også bli
forholdt ansvaret for at alt det tidligere gjennomførte vil kunne gå i oppløsning, om man
ikke kommer videre.
d. Et viktig redskap i denne prosessen er Fellesskapets uavhengige institusjoner og da særlig
Kommisjonen, som er den initierende og
pådrivende kraft. Dette uavhengige fellesorgan
har store maktbeføyelser de jure og de facto,
det tar del i alle forhandlinger og har store
muligheter for å spille en aktiv rolle under
forhandlingene. I situasjoner hvor "pakkeløsninger" skal avgjøres, vil Kommisjonen lett bli
det organ som spiller hovedrollen.

Vi mener at den politiske vilje som De 6 ga
uttrykk for i rådsvedtaket av 22. mars 1971 og
som senere er gjentatt flere ganger av ledende
statsmenn i medlemslandene sammen med den
rent økonomiske nødvendighet vil frembringe
denne integrering når den engang er begynt, og at
de spesielle redskaper som De 6 har, er utviklet for
dette formål, gjør det overveiende sannsynlig at
den økonomiske og monetære union vil bli gjennomført i hovedsak i løpet av den oppsatte
10-årsperiode.
Vi mener det heller ikke kan utelukkes at målet
blir nådd på kortere tid. Denne fellesskaps-skapning er meget fremtidsrettet. Det ser ut til at
denne slags integrasjonsprosesser i mange tilfelle
kan være selvforsterkende også med hensyn til
tidsforløpet. Det er nok å minne om at man
allerede i 1960 vedtok å akselerere gjennomføringen av tollunion som ble fullført før utløpet
av den opprinnelige timeplan. Det kom heller aldri
på tale å ta i bruk de tre ekstra år som traktaten
åpnet adgang til.
2.6. Virkningene for norsk økonomisk politikk av

et medlemsskap i EEC's økonomiske og
monetære union.

Den spesielle arbeidsgruppe under Markedsutvalget redegjør i sin rapport for hvilke tiltak som
Fellesskapet må gjennomføre for å etablere
unionen og hvilke virkninger for norsk økonomisk
politikk det vil medøre i tilfelle medlemskap.
Vi slutter oss stort sett til de analyser og
konklusjoner som dette arbeidsutvalg kommer
fram til vedrørende hva unionen vil omfatte og hva
det vil innebære for norsk økonomisk politikk.
Utvalget slår således fast at sentrale deler av den
økonomiske politikken vil bli å fastlegge på fellesskapsplan, samtidig som medlemslandenes råderett
begrenses tilsvarende. Overføring av beslutningsmyndighet til Fellesskapets organer når det gjelder
de viktigste sider av finans- og budsjettpolitikken,
av penge- og kredittpolitikken, samtidig som de
økonomiske ordninger ellers skal harmoniseres og
gjøres enhetlig, vil endre det økonomiske og
politiske liv i vårt land fundamentalt. Det er nok
her å nevne at Fellesskapet skal fastsette rammer
for hovedpostene i offentlige budsjetter i medlemslandene. Det vil blant annet få følger ikke bare for
statsbudsjettet men endog for de fylkeskommunale og kommunale budsjetter det enkelte år. En
så vidtgående myndighet har det norske Storting
ikke i hele sin historie funnet å ville gi seg selv. Vi
vil som folk ikke lenger kunne føre den økonomiske politikk som vi ser som tjenlig ut fra våre
målsettinger angående den økonomiske og sosiale
utvikling. Dette vil bli situasjonen når det gjelder
skatte- og avgiftspolitikk, penge-, rente- og kredittpolitikk, og det vil bli lagt sterke bånd på vår
næringspolitikk og distriktsutbyggingspolitikk.
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Dette vil i neste omgang endre maktforholdene
i det økonomiske og politiske liv. Inntekts- og
formuesfordelingen mellom bedrifter og personer
og mellom de ulike grupper av personer vil
vesentlig bli bestemt av markedskreftene og de
tiltak som vil kunne gjennomføres innen rammene
av den felles og enhetlige politikk. Dette vil skape
et økonomisk/politisk klima hvor en på det nasjonale plan vil føle stor maktesløshet selv om store
deler av folket er lite tilfreds med den økonomiske
og sosiale utvikling.
Flere sider ved virkningene av den økonomiske
og monetære union er detaljbehandlet i andre
kapitler.
2.7. Institusjonelle spørsmål.
Gjennomføringen av en økonomisk og monetær
union vil, som Ministerrådet uttrykker det, "innebære at de viktigste beslutninger om økonomisk
politikk blir tatt på fellesskapsnivå og følgelig at
den nødvendige myndighet blir overført fra det
nasjonale plan til Fellesskapsplan".
Denne overføring av avgjørelsesmyndighet vil

nødvendigvis måtte følges av en tilsvarende utbygging av Fellesskapets organer. Ministerrådet ble
derfor også enig om at Fellesskapets institusjoner
måtte settes i stand til å utøve sitt ansvar effektivt
og hurtig på det økonomiske og monetære område, og at den fellesskaplige organisasjon av
sentralbanker innen rammene av sitt ansvar skulle
bidra til å gjennomføre målsettingen om stabilitet
og vekst for Fellesskapet.
Spørsmålene vedrørende Fellesskapets institusjoner og arbeidsdelingen mellom disse og medlemsstatene er fortsatt under vurdering og drøfting. .
Det er fremdeles delte oppfatninger innen De 6
om hvilken struktur Fellesskapets institusjoner
skal ha. Hele komplekset er til utredning i Kommisjonen som skal legge fram en rapport om saken
før 1. mai 1973.
Før Kommisjonen kan legge fram denne rapporten, må imidlertid de vesentlige spørsmål være
avklaret ved drøftinger på høyeste hold landene
imellom. Denne avklaring vil sannsynligvis skje i
løpet av første halvår i inneværende år.
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KAP. 4.

GENERELL ØKONOMI

1. EF's økonomiske system — noen
prinsipielle synspunkter.
1.1

Innledning.

I den debatten som hittil er ført omkring norsk
EF-medlemskap, er det blitt erkjent både fra
tilhengere så vel som motstandere at det vil bety
lite for norsk økonomi på kort sikt om vi blir
medlemmer av EF eller ikke. Det er vår vurdering
av de langsiktige virkninger som må telle. I
økonomisk teori er en etterhvert blitt klar over at
ulike økonomiske systemer har ulik evne til å løse
forskjellige typer økonomiske problemer, for
eksempel vet en at en liberalistisk økonomi vil ha
en tendens til å overvurdere den private sektor og
til å undervurdere den offentlige sektor. En sosialistisk økonomi organisert som de østeuropeiske
staters økonomier vil ha en tendens til å overvurdere den offentlige — og å undervurdere den
private sektor. Som eksempler på dette ser vi at en
nasjon som USA har en meget rik privat sektor
med verdens høyeste private konsum, men likvel er
fattig når det gjelder tilgangen på fellesgoder.
Konsekvensen av dette er at når norsk medlemskap
i EF skal vurderes, må man undersøke om Romatraktaten legger opp til et bestemt økonomisk
system, og om dette systemet vil ha en tendens til
å overvurdere noen sektorer av økonomien og til å
undervurdere andre.
I de offisielle utredninger av spørsmålet er dette
synspunkt nesten ikke behandlet. Der har man i
første rekke tatt for seg i hvilken grad norsk
medlemskap vil øke vår økonomiske kapasitet eller
ikke, og nærmest uten videre tatt for gitt at en
økning av vår økonomiske kapasitet vil muliggjøre
bedre løsning av ethvert samfunnsproblem. I tråd
med dette er det som særlig sterke argumenter for
norsk EF-medlemskap blitt framholdt at
norsk eksportindustri gis bedre muligheter ved medlemskap
medlemskap muliggjør større økonomisk vekst
(III) medlemskap vil gi oss større innflytelse på de beslutninger som vil bli
tatt av fellesskapsorganene.
Disse spørsmål som angår vår økonomiske kapasitet, og de utenforgitte forhold vi må tilpasse oss
under, vil vi ikke komme nærmere inn på her. Vi
skal istedet konsentrere oss om følgende spørsmål:
hva mener vi med begrepet økonomisk system,
hvilke økonomiske systemer kan en stor administrativ enhet velge mellom, hvilke samfunnsproblemer vil være spesielt lett å løse og hvilke problemer

vil være spesielt vanskelig å løse med det økonomiske system som blir valgt. Vi vil bruke resultatet
til å drøfte om norsk EF-medlemskap vil lette
realiseringen av den målsetting regjeringen satte
som betingelser for norsk medlemskap: utjevne
veksten i ulike deler i landet, og bevare norsk
suverenitet.

1.2. Hovedproblemene ved økonomisk
virksomhet.
desisjonsenhet.
Hovedproblemene ved økonomisk virksomhet
for en desisjonsenhet kan grupperes i fire problemgrupper:
1.2.1 En

kartlegging av valgmulighetene. Dette
vil i prinsippet si å gi en oversikt over
hvilke resultater som er innen rekkevidde og hvilke som ligger utenfor.
kartlegging av desisjonsenhetens preferensestruktur. De forskjellige resultatmåls betydning må avveies mot
hverandre og stilles i rekkefølge.
optimalisering. Når preferensestrukturen er klarlagt, får det mening å
spørre etter hvilket resultat som er
best. Dette beste resultat blir da
desisjonsenhetens målsetning.
realisering. Den konkrete realisering
av den beste målsetning kan i prinsippet gjennomføres på mange måter.
1.2.2. Den prinsipielle forskjell mellom individuell og kollektiv styring av økonomisk
virksomhet.
Når vi går over fra tilfellet med en suveren
desisjonsenhet og til tilfellet med flere meningsberettigede, oppstår et nytt problem, som er karakterisert ved stikkordet konflikt. Det finnes ingen
kontroversfri måte å stille opp en preferensestruktur for flere grupper med delvis motstridende
interesser. Det nytter ikke å bortforklare det
sentrale problem som reiser seg ved å late som om
uenighet bare er et spørsmål om manglende opplysning eller noe som skyldes at saken ikke er
tilstrekkelig utredet.
Det faktum at det ikke finnes noen naturlig
måte å slå sammen ulike preferenser til en felles
preferensestruktur, betyr at begreper som "beste
resultat" er meningsløs. Et resultat kan være best
etter en preferensestruktur, et annet best etter en
annen preferensestruktur. Enkelte vil si at siden
man alltid kommer frem til et kompromiss til slutt
vil vel dette være best -alt tatt i betraktning. Men
ved en slik tankegang følger nissen med på lasset.
For å avgjøre om et kompromiss er best, måtte en
for det første tenke seg alle mulige kompromisser

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

33
oppstilt og dernest ha en preferensestruktur for å
velge mellom kompromisser. Her ville vanligvis
meningene være delte.
En god bruk av ressurser i den økonomiske
virksomhet i et samfunn er således ikke bare et
spørsmål om logikk og utredningskapasitet, men
også i stor grad et spørsmål om politiske vurderinger.
Den måten politiske kompromisser fremkommer på, vil da være avgjørende for preferensestrukturen for samfunnsøkonomien og dermed også for
målsetningen. I hvilken grad kompromisser tilgodeser bestemte gruppers preferenser vil oftest være et
spørsmål om forhandlingsstyrke, altså et spørsmål
om de forskjellige gruppers maktposisjoner.
Administrasjon av økonomisk virksomhet i et
samfunn, både innenfor en nasjonalstat eller innenfor en sammenslutning av nasjonalstater som EF,
vil da gå ut på å etablere organer til å
kartlegge ressursene
avveie gruppeinteresser med motstridende preferenser til en felles preferensestruktur
optimalisere dvs. velge beste resultat
implementere dvs. finne sett av virkemidler og bruke dette til å realisere
målsetningen.
il

Desto større de administrative enheter blir,
desto flere grupper med innbyrdes motstridende
interesser finnes det innenfor enheten, og desto
mer vil derfor gruppeinteressene sprike og desto
vanskeligere blir problemet med å avveie gruppeinteresser.
Spørsmålet om økt/redusert styringsmulighet
blir da et spørsmål om samfunnet har tilstrekkelig
homogene preferenser til at systemet tåler den
konfrontasjon som ligger i å samle flere beslutninger hos sentrale organer.
I spørsmålet om norsk EF-medlemskap vil det
være viktig å undersøke hvor homogen preferensestrukturen innenfor systemet som helhet er og i
hvilken grad avveiingen vil gi en preferensestruktur
som svarer til den som ligger til grunn for norsk
økonomisk politikk. Hvis ikke, vil norsk EF-medlemskap kunne gi oss lavere velferd etter våre egne
preferanser selv om ressurstilgangen skulle økes på
lang sikt.
1.3. Romatraktatens opplegg til organisering av
økonomisk virksomhet.

Et stikkord for det økonomiske system Romatrakten legger opp til er økonomisk liberalisme. De
viktigste kjennetegnene ved en slik økonomi er:
Privat eiendomsrett til produksjonsmidlene, formelt fritt yrkesvalg, fri etableringsrett for etable-

ring av næringsvirksomhet, individuell behovsvurdering og fri markedsdannelse.
I Vest-Europa hersker et slikt system i prinsippet både hos medlemmene i EF og i søkerlandene.
Det finnes imidlertid forskjeller på nasjonene, men
det går mer på grensene for utfoldelse av individuell disposisjonsrett enn på prinsippene og på større
eller mindre statlige inngrep på forskjellige markeder for å sikre at markedsøkonomien fungerer
tilfredsstillende. Det er ikke tilfeldig at nettopp
dette økonomiske system legges til grunn for EF.
For det første er prismekanismen det viktigste
middel til å sørge for at desentraliserte beslutninger blir koordinert på en måte som er gunstig ut
fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Ved å bruke
markedsmekanismen slipper man å etablere sentrale organ til å avveie gruppeinteresser mot
hverandre. Denne oppgaven blir vanskeligere desto
større den administrative enhet er, og i riktig store
enheter kan man godt tenke seg at det vil bli så
mange gruppeinteresser å avveie mot hverandre og
så stor spriking at en avveiing vil bli umulig. Blir
enheten så stor, vil den på de områder hvor
beslutningene må sentraliseres, ikke kunne ta
hensyn til alle gruppeinteresser. Bare de sterkeste
gruppers særinteresser vil det bevisst bli tatt
hensyn til. Dette trekk synes å tre klart fram i
EF-organenes virksomhet i dag. Dette aspekt vil
kunne bli enda mer framtredende hvis en monetær
og økonomisk union blir etablert.
Spørsmålet om den videre utvikling enten i
retning av løsere/strammere sammenknytning av
nasjonalstatene i EF vil i høy grad være et
spørsmål om hva slags beslutninger prismekanismen er en god/dårlig ledetråd for. På de felter hvor
prismekanismen svikter, eller gir dårlige løsninger,
må den erstattes av sentraliserte beslutninger.
1.4. Monetær og økonomisk union.

Det finnes ingen prismekanisme som automatisk styrer den samlede anvendelse av arbeidskraft
slik at full sysselsetting sikres. Likeså har man
lenge vært klar over at det ikke finnes en prismekanisme som automatisk balanserer sparing/investering på en hensiktsmessig måte. Det er blitt
erkjent at disse to problemer best løses i sammenheng ved at det føres en aktiv og koordinert
penge— og finanspolitikk. Dette gjøres i Norge i
dag.
I EF må man vente seg en sentralisering av
beslutningene om total anvendelse av arbeidskraft
og om balanseringen sparing/investering. Dette
peker i retning av at enten må planene om en
økonomisk og monetær union realiseres i nær
framtid, eller så vil nasjonalstatene måtte falle
tilbake til den politikk de førte før myndighet ble
overført til EF-organer for overhodet å kunne sikre
full sysselsetting. Dette vil si: de langsiktige utvik-
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lingsmuligheter for EF er enten utvanning og
oppløsning eller strammere sammenslutning. Den
politiske vilje til å gi EF et meningsfylt liv de
vest-europeiske toppolitikere viser, skulle da tilsi at
en strammere sammenslutning innenfor EF ved
realisering av planene for en økonomisk og monetær union vil skje i nær fremtid.
I resten av dette avsnittet forutsetter jeg at en
monetær og økonomisk union blir dannet.
Etter de planer som eksisterer for denne union,
skal pengepolitikk og finanspolitikk skilles ved at
settet av virkemidler blir skilt i to grupper med
egne organer til å treffe beslutninger på hvert
enkelt felt. Samtidig blir en del av de virkemidler
som brukes i Norge til å styre kreditt-tilgangen
ikke tillatt brukt i EF. Resultatet blir at vi må
forlate de relativt effektive penge- og kredittpolitiske instrumenter vi etterhvert har utviklet. Da
dessuten penge- og kredittpolitikken skilles fra
finanspolitikken, blir et medlemskap for Norge i
EF å betrakte som et skritt tilbake til 1920 og
1930-årene.
Dette kan imidlertid unngås, men da må langt
sterkere inngrep gjøres. De tiltak det da kan bli
spørsmål om er en nasjonalisering av hele bank- og
kredittvesenet i Norge.
1.5. Inntektsfordelingen.
Når det gjelder inntektsfordeling, har jamføringen mellom markedsmekanismens resultater og de
politiske og sosiale preferenser for lenge siden ført
til forskjellige korrigerende inngrep, som i praksis
innebærer en betydelig andel av nasjonalinntekten
omkanaliseres via offentlige kasser.
De retningslinjer for EF-landenes økonomiske
politikk for 1972 som ble vedtatt av ministerrådet
i oktober 1971 innebærer at veksten i de offentlige
utgifter begrenses til samme vekstrate som nasjonalproduktet i løpende priser.
Dette medfører redusert vekt på utjevning av
inntektsfordelingen som allerede fra før av er langt
skjevere i EF-landene enn i Norge.
1.6. økonomisk maktkonsentrasjon.
Det ser ut til at hovedtendensen i den tekniske
utvikling går i retning av å kreve stadig større
produksjonsenheter. Overfor avgjørelser som slike
store enheter vil prismekanismen være mindre
effektiv til å sikre samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av ressursene enn når det gjelder produksjonsforhold hvor hver enkelt enhet er liten i forhold til
helheten. Stilt overfor så store enheter at hver
enhets disposisjoner har vesentlig innflytelse på
prisen slik at prismekanismens optimalitetsskapende evne ikke oppfylles, vil det være nødvendig
med mer direkte samfunnsmessig kontroll med
enhetene.
I tillegg til den rent tekniske begrunnelse for

store enheter kommer det faktum at store enheter
forsøker å utnytte sin markedsmakt enten alene
eller i samarbeid med andre.
I mange land er det etablert en trust- og
kartell-lovgivning som gir myndighetene hjemmel
til sterke inngrep mot misbruk av markedsmakt,
men i praksis har det vist seg vanskelig for
myndighetene å innta en klar holdning i slike
forhold. Årsaken er at selv om prismekanismen
under slike forhold isolert sett ikke sikrer samfunnsøkonomisk rasjonell ressursutnyttelse, vil et
behagelig liv for de store sette dem i stand til å
påta seg store forskningsoppgaver og å klare store
omstillinger av produksjonsapparatet som en rask
utnyttelse av nye forskningsresultater til økonomiske formål ofte krever. Myndighetenes problem
er å finne en balanse mellom disse synspunkter. I
de fleste land har man lovhjemmel til å hindre
samfunnsøkonomisk uheldige sammenslutninger.
En tilsvarende regel mangler i Romatraktaten. Det
er først og fremst artikkel 86 i Romatraktaten som
omhandler disse forhold. Om dette skriver den
engelske økonomiprofessor D. Swann i boka "The
economics of The Common Market" (side 158):
"Article 86 in The Rome Treaty provides no
general power to prohibit mergers. The Comission
is give the power to deal with abuse of a dominant
posisition, but not to prevent a dominant position
from coming about. It is not desirable to allow
such positions of power to emerge, since it is far
from easy to break up dominant enterprises once
they have come into existence. This is particulary
true in the case of the six where there is no
tradition of vigorous anti-trust policy. This is a
basic weakness of The Rome Treaty".
Med vår egen konsesjonslovgivning og antitrustlovgivning står vi ikke uten midler til å kontrollere
uheldige virkninger av dominerende selskaper, det
gjelder både norske og utenlandske datterselskaper
i Norge. Ved norsk medlemskap i EF kan denne
styringsmulighet vesentlig innskrenkes.
1.7. Privat rikdom og offentlig fattigdom.
Innenfor visse grenser og under visse forutsetninger vil prismekanismen kunne brukes til å styre
produksjonsutviklingen på en samfunnsøkonomisk
akseptabel måte når det gjelder de goder som kan
stykkes opp og markedsføres til hver av oss
enkeltvis. Prismekanismen kan derimot ikke styre
produksjonen av fellesgoder. For disse ting kreves
sentraliserte beslutninger til å vri ressursanvendelsen inn i retninger som fellesbehovene krever. Fra
den politiske debatt ventes det stort sett at den
relative tyngde av våre behov vil forskyves over i
retning av fellesbehov etterhvert som vi kommer
opp på et høyere inntektsnivå.
Konsekvensen av dette og vanskene med å styre
store administrative enheter med andre midler enn
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prismekanismen indikerer større problemer med
avbalanseringen mellom produksjon av private
goder og fellesgoder og sammensetningen av felleskonsument i EF. Vi kan faktisk frykte en utvikling
i EF i retning av tilstanden i USA, som av
professor Galbraith er karakterisert med stikkordene privat rikdom og offentlig fattigdom.
1.8. Sløsing med ressurser.

En prismekanisme vil styre desentraliserte investerings- og produksjonsbeslutninger på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte bare hvis de samfunnsøkonomiske kostnader reflekteres i bedriftenes kalkyler. Når prismekanismen i seg selv ikke
virker slik at alle samfunnsmessige kostnader kommer med, kan en korrigere dette enten med
avgiftsordninger eller ved direkte inngrep fra
myndighetenes side. Betydningen av slike forhold
har tidligere vært erkjent i teorien og i mindre grad
i praktisk økonomisk politikk, men vil nok i
framtida få økt praktisk betydning. I en tid med
rask strukturrasjonalisering, vil samfunnsmessige
effekter som ikke tas hånd om av prissystemet,
måtte tillegges økt vekt. Et område av økonomien
hvor slike forhold er av særlig stor betydning, er
distriktsproblemene. Spørsmål om nedleggelse av
bedrifter i utkantområder involverer slike ting som
mulig arbeidsledighet, ny boligbygging når bosetningsstrukturen endres og en del andre ting som
ikke reflekteres på en adekvat måte gjennom et
vanlig prissystem.
Likeså vil etablering i pressområder påføre
samfunnet betydelige kostnader som ikke reflekteres i bedriftenes kalkyler. Under slike forhold vil
en prismekanisme gi samfunnsøkonomisk rasjonell
ressursutnyttelse bare hvis det pålegges avgift på
bruk av de ressurser i pressområdet som svarer til
de samfunnsøkonomiske kostnader. Dette kan for
eksempel bety at bruk av arbeidskraft i pressområder bør avgiftsbelastes og at bruk av arbeidskraft i
fraflyttingsområder subsidieres for å hindre samfunnsmessig sløsing med ressurser.
En eventuell framtidig endring av norsk distriktspolitikk til å ta i bruk slike virkemidler vil
lett komme i strid med regelverket i EF, idet slike
virkemidler betraktes som konkurransevridende
tiltak: Med den motstand mot å endre regelverket
som har forekommet i enkelte situasjoner, vil det
neppe være realistisk å regne med at den type
virkemidler som er omtalt ovenfor, vil kunne tas i
bruk i særlig grad. Det er vel verdt å merke seg
styrken i motstanden mot å endre regelverket. Den
er så sterk at den to ganger nesten har sprengt
samarbeidet i EF om ikke den part som prioriterte
rasjonelle løsninger på problemer foran regelverket
når disse hensyn ikke var forenlige med hverandre,
ga etter på sine krav.
!C

1.9. Konklusjon.

EF's økonomiske politikk er basert på tradisjonell antakelse av liberale økonomiske doktriners
gyldighet. Det tas for gitt at hvis man bare
gjennomfører de ortodokse forholdsregler: mer
konkurranse, mer eksport, økt effektivetet, så vil
alle viktige økonomisk politiske målsetninger som
full sysselsetting, høy vekst, stabilt prisnivå, jevn
inntektsfordeling og jevn regionalutvikling automatisk bli oppfylt.
Erfaringen de siste 30-40 år og økt teoretisk
innsikt viser at realsiering av de nevnte politiskøkonomiske målsetninger bare i begrenset grad kan
realiseres med ortodokse forholdsregler, og full
realisering av målsetningene i høy grad krever
bevisste økonomisk-politiske tiltak for å korrigere
en liberal økonomi.
Sentral styring av økonomien vil imidlertid
kunne medføre at visse gruppers særinteresser
ivaretas på bekostning av andre gruppers interesser.
Denne fare blir større desto sterkere de sentrale
myndigheter er hvis de ikke kommer under kontroll av politiske organer som effektivt ivaretar
svake gruppers interesser.
- Med den kjennskap vi etterhvert har fått om
prismekanismens svaktheter vil det være rimelig å
forvente en utvikling mot strammere sammenknytning av nasjonene i EF ved styrking av sentrale
organer på bekostning av nasjonalstatenes myndighet mot en monetær og økonomisk union og i en
senere fase mot en politisk union.
Med den manglende parlamentariske kontroll av
EF-organene og de sistnevnte organers sterke
tendens til å ville løse økonomiske problemer med
ortodokse tiltak, vil vi kunne frykte en utvikling i
EF i retning av samfunnsøkonomisk urasjonell
ressursanvendelse og langt skjevere fordeling av
godene enn hva tilfellet er i Norge i dag.

2. Økonomisk integrasjon —
generelle synspunkter .
2.1. Bakgrunnen for tendensen til økonomisk
integrasjon.

De økonomiske integrasjonstendenser gjør seg
gjeldende på to plan. For det første foregår det en
stadig økning i arbeidsdeling og internasjonal
handel, investeringer og kapitalbevegelser over
landegrensene og opprettelse og utvikling av flernasjonale konserner som en del av den alminnelige
økonomiske utvikling, uten at denne prosessen er
planlagt og ledet fra noe bestemt hold.
For det andre foregår det en organisert og
formalisert integrasjonsprosess hvor det dannes
økonomiske sammenslutninger av løsere eller fastere karakter som OECD, BENELUX, EF, EFTA
osv.
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Mellom disse to plan er det et samspill slik at
integrasjonstendensene på det ene plan forsterker
tendensene på det annet plan. Den formaliserte og
organiserte integrasjon har imidlertid ikke noen
entydig virkning. Den fremmer og påskynder
integrasjonen innenfor sammenslutningen, men
dette skjer delvis på bekostning av handel og annet
økonomisk samkvem med land utenfor vedkommende sammenslutning.
Bakgrunnen for integrasjonstendensene ligger i
forskjellige forhold: Teknisk utvikling som gjør
produksjon i store og spesialiserte enheter særlig
effektiv og dermed fremkaller økt spesialisering og
handel, teknisk utvikling som letter transport og
annen kontakt og kommunikasjon mellom landene, økende allsidighet i behovs- og etterspørselsutviklingen når inntektsnivået stiger, slik at varespektret økes, avanserte produksjonsmetoder som
baseres på forskning og patenter som ikke enher
produsent i ethvert land kan skaffe seg på egen
hånd, kapitalkonsentrasjon som skaper store konserner som, bl.a. for å jevne ut økonomisk risiko,
gjerne vil satse i flere land.
Dette er bare noen av de forhold som skaper en
tendens til økonomisk integrasjon mellom landene.
I land med stort sett privat eiet næringsliv vil disse
"naturlige" tendensene føre til ønsker fra næringslivet om å fjerne de skranker og hindringer av
forskjellig slag som påligger handel, kapitalbevegelser osv. Fra næringslivsiden vil det derfor råde et
press mot myndighetene for å bidra til å opprette
avtaler og sammenslutninger med dette formål.
Dette presset vil ikke være basert på helt
sammenfallende interesser i næringslivet. Spesielt
vil næringer som produserer for hjemmemarkedet
kunne være interessert i en vedvarende beskyttelse.
Det er imidlertid en vanlig erfaring at eksportnæringene vil gjøre seg sterkest gjeldende i påvirkningen av utviklingen. Det kan henge sammen med at
de vanligvis er mer ekspansive, teknisk mer avanserte og "framtidsrettet", sterkest konsentrert i
store enheter, foruten at de fordeler de ser ved å
fjerne reguleringer og bremser på handel og annet
økonomisk samkvem kan fortone seg mer konkrete og direkte enn de ulemper som hjemmemarkedsprodusentene pådrar seg. De kan også appelere
til den skepsis og ulystfølelse mange mennesker
har overfor all slags reguleringer.
Disse utviklingstendensene stiller myndighetene
i et land overfor viktige spørsmål.
Det første spørsmål som reiser seg er om de
tekniske og andre forhold som fremkaller integrasjon vil være like fremherskende i fremtiden som
de har vært til nå og om politikken på lang sikt bør
innrette seg etter det. Svaret er ikke opplagt, men
det er flere ting som kan tyde på at utviklingen i
denne retning har kulminert. Den tekniske utvikling trekker ikke lenger entydig i retning av større

enheter. Det vil antakelig være et stadig større rom
for produkter preget av variasjon, særpreg og
kvalitet (i de avanserte industriland). Av stor
betydning er det at offentlige ytelser av forskjellig
slag og tjenesteytende næringsgrener vil utgjøre en
stadig større del av samfunnets totale økonomiske
disposisjoner slik at den industrielle produksjon
som integrasjonstendensene først og fremst er
knyttet til etterhvert vil spille en mer moderat
rolle i helheten.
Videre vil neppe snevre privatøkonomiske effektivitetshensyn spille en så dominerende rolle
som tidligere. Natur- og miljøforhold vil antakelig
komme mer inn i bildet og vil sannsynligvis bidra
til å redusere de helt store og konsentrerte
enheters overlegenhet.
Et annet hovedspørsmål som integrasjonstendensene reiser er om en politikk som følger opp
integrasjonskreftene så sterkt som de ytrer seg i
næringslivet har andre virkninger som myndighetene må ta i betraktning.
Hovedspørsmålet her er kanskje spørsmålet om
styringsmuligheter. Vil en økonomisk integrasjonspolitikk som går så langt som tekniske- og handelsmessige faktorer synes å tilsi, føre til at en får
reduserte styringsmuligheter med hensyn til slike
ting som inntektsfordeling, bosetting og regionalutvikling, sosiale forhold osv.? I så fall bør
myndighetene ikke være en passiv tilrettelegger av
slik integrasjon som næringslivet ut fra det enkelte
foretaks mer begrensede synsvinkel føler behov
for. Myndighetene bør ta standpunkt ut fra en
langt mer allsidig helhetsvurdering.
2.2. Økonomisk og politisk integrasjon.
En stor del av den politiske virksomhet i et land
dreier seg om økonomiske spørsmål. Det gjelder på
alle nivåer. Jo sterkere økonomien i en gruppe land
integreres, jo større del av den politiske virksomhet
vil det være som gjelder saker hvor betingelser og
virkninger også avhenger av beslutninger som tas i
andre land. Dette medfører et behov for koordinering og fellesbeslutninger, og integrasjonstendensene fra de to plan som ble berørt i foregående
avsnitt forplanter seg lett videre til de politiske
beslutningsmekanismer. Det blir tale om ikke bare
avtaler inngått en gang for alle, men om integrasjon av de løpende politiske prosesser.
Også det som betegnes som utenrikspolitikk er i
høy grad beskjeftiget med økonomiske spørsmål
eller spørsmål som har sin bakgrunn i økonomiske
saksforhold, og kommer derfor med i tendensene
til integrasjon.
På denne måten vil en politisk integrasjon bli en
følge av den økonomiske integrasjon.'
Denne mekanismen illustreres av historiske erfaringer, og den er flere ganger tatt i bruk for
formål som primært er politiske. Dersom en vil
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fremme den politiske integrasjon av en gruppe
land, er ofte den letteste veg å gå og starte med
den økonomiske, og når den er kommet langt nok,
fremtvinger den en stadig mer vidtgående politisk
integrasjon. EF's forhistorie, forordet til Romatraktaten og en rekke andre vedtak i EF viser klart
at den økonomiske integrasjon i EF ikke bare er et
svar på næringslivets økonomiske krav, men et
virkemiddel tatt bevisst i bruk for å fremme en
politisk integrasjon som i siste omgang vil omfatte
alle de felter en nasjonalstats politikk i dag
omfatter.
Denne politiske integrasjon behandles nærmere
i andre kapitler. Formålet her er bare å påpeke
sammenhengen med det økonomiske. Derimot vil
problemstillingen som er antydet i avsnitt 2.1. bli
nærmere behandlet i det følgende.
2.3 Styringsmuligheter og økonomisk
integrasjon
En spesiell og vesentlig årsak til at økonomisk
integrasjon får videregående virkninger for økonomisk politikk — er at den påvirker styringsmulighetene. Vi vet at det er vesentlig vanskeligere å styre
en stor økonomisk enhet enn en liten. Hvis vi
tenker oss at en gruppe av verdens beste fagfolk
skulle forsøke å realisere slike ting som full
sysselsetting, stabile priser, jevn inntektsfordeling,
gode sosiale forhold etc. i et land, så ville de oppnå
bedre resultater i et lite land enn i et stort land.
Det er lett å finne eksempler på dette. Når
arbeidsløsheten i Sverige stiger over 2 % så er dette
nærmest en politisk skandale, men når arbeidsløsheten i USA er vesentlig høyere så er dette
nærmest normalt. Årsaken til denne forskjellen
mellom store og små enheter ligger dels i at store
land er mer kompliserte og derfor vanskeligere å
styre og dels i at det i store land finnes flere
grupper med ulike interesser slik at avveiing av
gruppeinteresser blir vanskeligere i store enn i små
land.
Vi kjenner igjen dette fra vårt eget land.
Hovedårsaken til at arbeidsløshetsprosenten i
Norge ikke ligger enda nærmere null, er sesongarbeidsløshet i de nordlige landsdeler. Næringslivet i
de nordlige landsdeler er så forskjellig fra næringslivet i landet forøvrig at et forsøk på å skape full
sysselsetting i de nordlige landsdeler ved hjelp av
generelle økonomisk-politiske virkemidler uvegerlig ville føre til en voldsom inflasjon på grunn av
det presset dette ville skape i landet forøvrig.
Hvis derfor Norge skulle slutte seg til EF som
litt etter litt vil utvikle en felles økonomisk ledelse,
er det derfor ikke tilstrekkelig å diskutere hvilken
politikk en slik ledelse vil ønske å føre. Det er mer
interessant å diskutere hvilken politikk en slik stor
økonomisk enhet har muligheter til å føre. Av
andre grunner er det vel å håpe at Sør-Norge ikke

vil bli et typisk pressområde i en slik stor
økonomisk enhet. Dette kan innebære at for å
unngå å skape et for sterkt inflasjonspress i
pressområdene (utenfor Norge), må den økonomiske ledelse, enten den vil det eller ei, akseptere
en arbeidsløshet i Norge av en størrelse som er
normal for et utkantdistrikt i en stor økonomisk
enhet, men langt over det som nå er normalt i vårt
land.
Vi har ovenfor valgt sysselsettingspolitikk som
eksempel på de reduserte styringsmulighetene i
større økonomiske enheter. Vi kunne ha valgt
lønnspolitikk, sosialpolitikk, miljøpolitikk etc.
Årsaken til å velge sysselsettingspolitikken er at
arbeidsløshetsprosenten er relativt enkel å tallfeste
og at faren for arbeidsløshet er blitt trukket inn i
diskusjonen som et pro-argument for norsk medlemskap i EF.
Vi diskuterte ovenfor sammenhengen mellom
politisk og økonomisk integrasjon. Også når det
gjelder styringsenhetene er det viktig å peke på de
politiske konsekvenser dette vil ha. Det er grupper
i vårt land som er sterkt interessert i at de
økonomisk-politiske styringsmuligheter blir redusert fordi dette automatisk vil innebære at det vil
bli færre statlige eller sentrale inngrep i næringslivet.
Hvis vi går tilbake til vårt eksempel med
sysselsettingspolitikken, så er det heller ikke vanskelig å tenke seg de politiske konsekvenser av at
styringsmulighetene reduseres slik at den "normale" arbeidsløshetsprosent kommer på et høyere
nivå. Hva dette vil bety for inntektspolitikken eller
for "disiplinen" på arbeidsplassene er ikke vanskelig å tenke seg.

3. EF's form for integrasjon og virkningene av medlemskap på mulighetene for
å realisere hovedmål i norsk økonomisk
politikk.
3.1. Virkningene på produksjonskapasiteten.
Mulighetene for å realisere hovedmål i norsk
økonomisk politikk bestemmes til dels av landets
økonomiske kapasitet totalt sett, dvs. hvor mye vi
kan makte å produsere hvis vår målsetning er
høyest mulig produksjon. For å oppnå hovedmålene er det imidlertid ikke nok å ha en betydelig
evne til å produsere varer og tjenester. Bruken av
produksjonskapasiteten og fordelingen av produktene må også kunne styres i den retning som
hovedmålene i norsk økonomisk politikk utpeker.
Ved å gå inn i EF vil norske myndigheter miste
økonomisk-politiske virkemidler og dermed økonomisk-politisk handlefrihet. Det tap av økonomisk-politisk innflytelse som våre nasjonale myn-
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digheter derved lider, henger dels sammen med økt
innflytelse fra Fellesmarkedsorganene i Bryssel.
Det vil også føre til at de mer upersonlige
privatøkonomiske konkurransekrefter som gjør seg
gjeldende i det utvidede, liberaliserte og harmoniserte marked får større betydning.
Medlemskap i EF vil trolig få en forholdsvis
begrenset virkning på utviklingen i vår samlede
økonomiske kapasitet. De ulemper som tapet av
nasjonal-økonomisk politisk handlefrihet innebærer vil motvirkes av spesialiseringsgevinster og
andre produktivitetsimpulser som innlemmelse i
det store marked kan gi. Det er i kap. 3 vist at
disse fordeler ikke er av en slik størrelsesorden at
det kan bli tale om noen merkbar reduksjon i vår
samlede økonomiske kapasitet ved å stå utenfor
EF. På lengre sikt er det tvert om mulig at vår
samlede økonomiske kapasitet vil utvikle seg langsommere dersom vi blir medlem av Fellesmarkedet
enn om vi står utenfor. Ulempene ved tap av
nasjonal økonomisk handlefrihet vil kunne bli mer
utslagsgivende enn fordelene ved en toll- og restriksjonsfri adgang til det større marked. Historisk er
utviklingen av vår produksjonsevne ikke bare
bestemt av de muligheter utenlandske markeder og
kontakt med andre miljøer har gitt. Vår nåværende
økonomiske kapasitet er i høy grad et resultat av
beslutninger i den nasjonale finanspolitikk, pengepolitikk, næringspolitikk, sosialpolitikk, utdanningspolitikk og forskningspolitikk. Det er liten
grunn til å tro at det som skjer innenfor disse vide
økonomisk-politiske områdene i fremtiden vil bli
mindre vesentlig enn tidligere for utviklingen av
vår økonomiske kapasitet. Ved en inntreden i
Fellesmarkedet vil utformingen av politikken på
alle disse områder også når det gjelder spesielt
norske forhold, i langt mindre grad enn hittil bli
preget av norske synspunkter.
Vi skal likevel i det følgende gå ut fra at
utviklingen av vår samlede økonomiske kapasitet
ikke blir særlig sterkt berørt av om Norge går med
i EF eller ikke. Det er først og fremst i mulighetene for å styre bruken av denne kapasitetet at
medlemskap eller ikke medlemskap blir utslagsgivende. For å danne seg et bilde av i hvilken grad
hovedmål i norsk økonomisk politikk kan nåes ved
et eventuelt medlemskap i EF skal vi derfor
konsentrere oppmerksomheten om våre muligheter
for å styre bruken av vår økonomiske kapasitet i
en retning som svarer til de ønsker som gjør seg
gjeldende i det norske folk, slik de kommer til
uttrykk gjennom de økonomiske-politiske beslutningsorganer som er bygget opp i vårt samfunn.
3.2. Virkningene for andre sentrale forhold.
Når nasjonale norske beslutningsorganer mister
økonomisk-politiske virkemidler ved medlemskap i
EF, henger det sammen med to forhold. For det

første innebærer EF-systemet at beslutninger om
hvordan og til hva produksjonsressursene skal
brukes, i høgere grad enn tilfellet er i Norge, blir
bestemt av privatøkonomiske lønnsomhetskalkyler
på grunnlag av den verdsetting varer og tjenester
får gjennom kjøp og salg på markedet. For det
annet innebærer Fellesmarkedssystemet at i den
utstrekning politiske organer skal tilrettelegge og
regulere økonomisk virksomhet, er det på en rekke
felter Fellesmarkedsorganene og ikke de nasjonale
myndigheter som skal stå for den økonomiske-politiske styring.
Fellesmarkedssystemets sterke betoning av privatøkonomiske lønnsomhetsvurderinger og markedsmekanismen som den fremste drivkraft i
styring av ressurs bruken er knyttet til tradisjonell
teori om at fri markedstilpasning vil sørge for en
effektiv produksjon i overensstemmelse med forbrukernes ønsker.
Selv på denne teoriens egne premisser gir
imidlertid en slik markedsøkonomi ingen garanti
for at den inntektsfordeling som oppstår vil bli
betraktet som rettferdig. Den godtgjørelse hver
enkelt får gjenspeiler bare hvor effektiv den
arbeidskraft og andre ressurser vedkommende rår
over, er i fremstillingen av slike goder som etterspørres i markedet. Og hva som etterspørres i
markedet reflekterer ikke bare etterspørgernes
behov, men også fordelingen mellom dem av den
samlede kjøpekraften. En økonomisk virksomhet
som er basert på privatøkonomisk markedstilpasning reiser derfor spørsmål om økonomisk-politiske tiltak for å forhindre en inntektsfordeling som
oppleves som urettferdig av det store flertall.
I den utstrekning medlemmene av samfunnet
ønsker å ivareta verdier som etter sin art ikke kan
være gjenstand for taksering i markedet ved kjøp
og salg, vil markedsøkonomien — ut fra dens egen
teoretiske begrunnelse — ikke sikre effektiv ressursutnyttelse og/eller tilpasning til forbrukernes
ønsker. De verdier som ikke omsettes på markedet
og derfor ikke får noen pris, kommer ikke med i
kalkylene. Disse vil da lede til et skjevt resultat i
forhold til målsettinger som også tar hensyn til de
ikke-kommersielle verdier. Verdier som på denne
måte blir oversett i markedsøkonomiens kalkyler
omfatter eksempelvis verdien av å kunne forbli på
sitt hjemsted, verdien av trygghet i sitt yrke,
verdien av å beholde vann og luft relativt uforurenset, verdien av trivsel i arbeids- og boforhold, I vårt
samfunn har man erkjent et omfattende samfunnsmessig økonomisk-politisk ansvar for utforming av
bosettingsmønsteret, fysisk og sosial trygghet på
arbeidsplassene, natur- og miljøvern i bred forstand. Det er en bred politisk vilje til å begrense,
regulere og erstatte privatøkonomisk markedstilpasning til fordel for en mer samfunnsmessig
styring av ressursbruken for å ivareta verdier som
ikke noteres og omsettes på markedet.
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Innenfor EF har man selvsagt ikke helt og
holdent overlatt den økonomiske og sosiale utvikling til de upersonlig virkende krefter i den private
markedsøkonomi. Fellesmarkedets egne politiske
organer har på en rekke områder tatt på seg
oppgaver som knytter seg nettopp til de problemer
markedsøkonomien reiser når det gjelder inntektsfordeling, arbeidsledighet, pressområder, forurensning osv. Men denne siden av Fellesmarkedsorganenes virksomhet er underordnet det som både
etter Fellesmarkedets formelle bestemmelse og
dets økonomiske-politiske praksis er hovedoppgaven: Å legge forholdene best mulig til rette for en
fri og likeartet utfoldelse av de privat-økonomiske
markedskrefter innenfor hele det store markedsområdet. Å avgi rasjonale økonomisk-politiske
styringsmuligheter til overnasjonale organer innebærer alltid den betenkelighet at styringen ikke
blir i samsvar med det et flertall innen nasjonen
kan godta. Betenkeligheten ved å gå inn i en
overnasjonal organisasjon som Fellesmarkedet behøvde kanskje ikke være så stor dersom en kunne
være nokså sikker på at verdivurderingen både når
det gjelder de kommersielle og de ikke-markedsnoterte verdier hadde vært omtrent den samme innen
Fellesmarkedet som hos det norske folk. Ennå
mindre grunn til betenkelighet ville det være om
en dessuten kunne være nokså sikker på at
Fellesmarkedsorganene hadde den samme vilje og
evne som selvstendige nasjonale myndigheter til å
utøve en slik styring som skulle til for å virkeliggjøre verdiprioriteringen.
De økonomisk-politiske prinsipper som er kommet til uttrykk i Romatraktaten, Wernerplanen og
andre sentrale prinsippdokumenter i Fellesmarkedet såvel som Fellesmarkedsorganenes løpende
politiske praksis bærer intet bud om at man kan la
betenkelighetene fare. I de mål som stilles opp for
Fellesmarkedets videre utvikling og i de kriterier
som den løpende virksomhet bedømmes etter, er
de rent kommersielle verdier nesten fullstendig
enerådende. Og på de områder hvor det i prinsippet innrømmes at ikke-kommersielle verdier blir
utilstrekkelig ivaretatt, har viljen og evnen til å
råde bot på forholdene ikke vært fremtredende.
Når det gjelder arbeidsledighet, fattigdomsproblemer, inntektsforskjeller, slum-dannelser, fraflyttingsproblemer, pressområdeproblemer og forurensninger, kan en finne forhold innenfor Fellesmarkedet som ligger langt utenfor hva som ville
tolereres i Norge. Likevel er hovedsaken for
Fellesmarkedsorganene å gjennomføre det fire
varebytte, frie arbeidsmarked, fri bevegelighet for
kapital, ensartede og liberale konkurranseregler.
Det er fortsatt tilrettelegging av markedskreftenes
utfoldelsesmuligheter, ikke løsning av konkrete
økonomiske og sosiale problemer, som først og
fremst preger virksomheten i Fellesmarkedsorga-

nene. Under de nettopp avsluttede forhandlinger
kunne ikke Norge bli innrømmet nasjonal råderett
eller varige særordninger på de beskjedne områder
hvor det fra norsk synspunkt syntes viktig å
opprettholde etablerte former for samfunnsmessig
styring, og hvor slike særordninger økonomisk ville
være av forsvinnende betydning for Fellesmarkedet. Denne steilhet fra Fellesmarkedets side er en
klar tilkjennegivelse av at det for Fellesmarkedet
var langt viktigere å knesette dets prinsipper om
like konkurransevilkår enn å finne en ordning som
spesielt tok sikte på å ivareta næringsøkonomiske
befolkningsmessige og sosiale hensyn som vi her i
landet tillegger betydelig vekt. Det er grunn til å
minne om at like konkurransevilkår klart favoriserer de mest utviklede og legger hindringer i veien
for den utviklingspolitikk som tar sikte på å rette
opp tilbakestående områder. Det å legge hovedvekt
på å fjerne alle politiske restriksjoiner i markedet,
er å føre en politikk som gir de sterkeste fordeler.
En slik politikk vil forsterke de allerede eksisterende økonomiske skjevheter.
3.3. Hvilke nasjonale virkemidler går tapt?

Toll og mengdereguleringer i utenrikshandelen.
Et grunntrekk i Fellesmarkedet er bortfall av
nasjonale tollgrenser innenfor området og opprettelse av en felles tollmur for Fellesmarkedets sin
helhet vis a vis omverdenen. Det er heller ikke
mulig for de enkelte nasjonale enheter å benytte
seg av mengdebegrensninger på innførsel og utførsel, med mindre disse er begrunnet i spesielle
ikke-økonomiske forhold (narkotikakontroll, vern
mot smittestoffer etc.). Bruk av nasjonale tollsatser og/eller mengdereguleringer som økonomisk
vern for innenlandsk virksomhet er derfor ikke
tillatt. Det kan være flere grunner til at norsk
produksjon av en vare bør opprettholdes selv om
varen kan importeres billigere fra utlandet, f.eks.
beredskapshensyn, inntektsfordelingshensyn, men
produksjonen kan ikke søkes opprettholdt ved å
legge nasjonal toll på import av tilsvarende utenlandske varer eller ved å begrense mengden av slike
importvarer som tillates innført. Heller ikke kan
man nasjonalt støtte hjemlig virksomhet ved å
gjøre det mulig for den å importere nødvendige
råstoffer og hjelpestoffer tollfritt eller med en
tollbelastning som ligger under den som er fastsatt
av Fellesmarkedsorganene.

Nasjonal forskjellsbehandling.
Fellesmarkedet skal prinsipielt utgjøre ett marked, slik at de bestemmelser som regulerer virksomhet i et land eller område skal være de samme
for enhver person eller bedrift, uansett hvilket land
eller områder i Fellesmarkedet vedkommende
hører hjemme. Det er prinsipielt ikke noe i veien
for at det kan eksistere regler som gjelder spesielt i
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Norge (eller deler av Norge), men det kan ikke
nasjonalt etableres regler som behandler nordmenn
og norske bedrifter annerledes enn borgere og
bedrifter hjemmehørende i andre Fellesmarkedsland. Det er innrømmet visse unntak fra denne
regel i de tidsbegrensede overgangsordningene.
Bortsett fra disse midlertidige unntak kan norske
myndigheter ikke bruke som virkemiddel å reservere bestemte ressurser eller bestemte typer av
virksomhet i Norge for norske borgere og/eller
norske bedrifter. Heller ikke kan norske myndigheter la norske borgere og bedrifter få utøve næringsvirksomhet på andre og gunstigere betingelser enn
utlendinger.
Regulering av tilgang på arbeidskraft og
kapital.

Ved siden av den frie bevegelighet av varer i
handelen mellom medlemslandene er to av grunnpillarene i Fellesmarkedet den frie bevegelighet av
arbeidskraft og den frie bevegelighet av kapital.
Norge har i de senere år praktisert en relativt
liberal politikk når det gjelder å gi utlendinger
adgang til det norske arbeidsmarked, men myndighetne har i den senere tid funnet de nødvendig å
iverksette begrensninger for visse kategorier av
utenlandsk arbeidskraft. De sosiale ulemper som i
visse situasjoner kan oppstå både for nordmenn og
for de utenlandske arbeidssøkere ved en uregulert
adgang til det norske arbeidsmarked, kan gjøre det
berettiget å gjennomføre reguleringer, selv om den
grunnleggende politikk er å ha et åpent arbeidsmarked. Når det gjelder adgangen til det norske
marked av utlendinger fra andre EF-land og
enkelte assosierte land, vil norske myndigheter
miste den sikkerhetsventil som en nasjonal adgangsregulering representerer.
Den frie bevegelighet av kapital innebærer at
norske myndigheter hverken kan regulere omfanget av nordmenns kapitalplasseringer i andre Fellesmarkedsland, eller utlendingers kapitalplasseringer i Norge. Det er i Fellesmarkedet ennå ikke
innført full bevegelsesfrihet for kapital. Visse typer
av kapitaltransaksjoner er ennå underlagt nasjonal
kontroll. Norge har dessuten i en kortere overgangsperiode fått tillatelse til å praktisere ytterligere enkelte kontrollordninger for kapitaltransaksjoner med utlandet. Men utviklingen hittil og
foreliggende vedtak i Fellesmarkedsorganene går i
retning av en stadig nedbygging av nasjonal kontroll med kapitaltransaksjoner over landegrensene
innen Fellesmarkedet. Det vil i stadig mindre grad
bli mulig for norske myndigheter å styre kapitalstrømmen såvel til som fra Norge.
Støtte til regioner, bedrifter og næringer.

Ut fra den markedsfilosofi som preger Fellesmarkedet legges det i Fellesmarkedets regelverk

stor vekt på å unngå det som kalles "forvridning"
av konkurransevilkårene. Nå vil konkurransevilkårene for de fleste bedrifter og næringer være i stadig
forandring, og det er ikke ganske klart hvilke av
disse forandringer som representerer "forvridninger". Stort sett kan en si at endringer i konkurransevilkårene som ansees forårsaket av upersonlig
virkende markedskrefter ikke er "forvridninger",
mens bevisste økonomisk-politiske vedtak med
sikte på å forandre konkurransevilkårene er "forvridninger". Grensen er alt annet enn skarp. Det vil
utvilsomt bli betraktet som en utillatelig "forvridning" av konkurransevilkårene til gunst for en
bedrift eller næring om den fikk direkte offentlig
prisstøtte til sine produkter, subsidiering av råvarer
og hjelpestoffer, frakttilskudd o.l. Det vil neppe
regnes som "forvridning" av konkurransevilkårene
om en bedrift får bedret sin konkurransesituasjon
gjennom god tilgang på vel kvalifisert arbeidskraft,
selv om dette kunne føres tilbake til tiltak truffet i
det offentlige skoleverk. Det er Fellesmarkedsorganene som avgjør hvor grensen skal gå mellom de
nasjonale tiltak som ansees å virke så direkte og
tilsiktet på konkurransevilkårene at de blir uttillatelige "forvridninger" og de nasjonale tiltak som
ansees så generelle at deres eventuelle innvirkning
på konkurranseforholdene ikke representerer "forvridninger". Selv om denne grenseoppgangen på
langt nær er avsluttet, og vel neppe heller vil bli
det i overskuelig fremtid, er det helt på det rene at
norsk økonomisk politikk har benyttet seg av
virkemidler som etter Fellesmarkedssystemet klart
hører til de "forvridende" og følgelig ikke tillatte
virkemidler. Hertil hører først og fremst subsidier
av ulike slag. Det kan nevnes at EF-kommisjonen
nylig ville stanse støtte til noen mindre bedrifter i
Belgia fordi de mente at bedriftene ikke var
lokalisert i det de ville kalle en utkantregion, til
tross for at det å stanse støtten ville, ifølge belgiske
talsmenn, føre til arbeidsløshet, sosiale problemer
og flytting ut av regionen.
Fordi man i Fellesmarkedet har ennå mer
drastiske utkantstrøkproblemer enn i Norge, har
man måttet erkjenne at det er behov for spesielle
regionale støtteordninger.
Denne erkjennelse er i konflikt med troen på
markedsmekanismens tjenlighet til å styre økonomisk virksomhet og frykten for å fremkalle "forvridninger" i konkurransen på markedet. Fellesmarkedets regionalpolitikk er sterkt preget av
denne konflikten. Det legges i Fellesmarkedets
belsutninger på det regionalpolitiske område stor
vekt på at støtteordningene til bedrifter skal være
begrenset i omfang, at de skal ha form av eller
være likeverdig med investeringstilskott, og at det
klart skal fremgå hvor stor støtte hver mottager
får. Når man legger slike restriksjoner på bruk av
distriktspolitiske virkemidler, er det nettopp for å
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kunne ha kontroll med deres konkurranseforvridende virkninger.

e. Penge-, kreditt- og valutapolitiske virkemidler.
Mengden av likvide pengemidler som står til
rådighet for bankvesenet, næringslivet og privatpersoner styres i dag først og fremst via offentlige
lånetransaksjoner. En knapp tilgang på likvide
midler medfører høgt rentenivå og begrensede
lånemuligheter for finansiering av økonomisk virksomhet. En rikelig tilgang innebærer lavere rentenivå og lettere adgang til lånefinansiering av nye
tiltak. Den offentlige pengepolitikken på denne
måte må være et instrument for styring av aktivitetsnivået her i landet. Dette forutsetter imidlertid
at den offentlige likviditetstilførsel til og likviditetsinndragning fra det norske kredittmarked ikke
kan nøytraliseres ved ukontrollerte likviditetsstrømmer til og fra kredittsystemet. Dette forutsetter nasjonal kontroll med kapitalbevegelser,
både de kortsiktige strømmer av likvide midler
som innvirker på det innenlandske kredittgrunnlag
og de langsiktige kapitalbevegelser som danner
grunnlag for virksomhet finansiert utenfor det
hjemlige kredittsystem. Kontroll med begge disse
typer av kapitalstrømmer har derfor vært en
vesentlig del av norsk pengepolitikk.
Ved inntreden i Fellesmarkedet hvor internasjonale kapitalbevegelser er frigjort, vil likvide midler
kunne overføres til og fra landet uten effektiv
regulering. Offentlige tiltak på det nasjonale pengemarked vil derfor få en sterkt redusert betydning
for samlet likviditet og dermed kredittgrunnlaget i
norske låneinstitusjoner. Rentenivået, som er nært
knyttet til den samlede likviditetstilgangen, vil
heller ikke kunne reguleres effektivt via nasjonal
pengepolitikk. På grunn av kapitalens bevegelighet
vil mulighetene for renteforskjeller innen Fellesmarkedet bli sterkt redusert, slik at man får et nivå
som bare i liten grad er påvirket av pengepolitiske
disposisjoner i et lite land som Norge. Frigjøringen
av langsiktige kapitalbevegelser vil samtidig innebære muligheter for igangsetting av virksomhet
uavhengig av det innenlandske kredittsystem og
uavhengig av nasjonal kontroll med de alternative
finansieringskilder. Samtidig vil frigjøringen av
disse kapitalbevegelser åpne muligheter for overføring av eiendomsrett og kontroll over norske
ressurser og norske foretak til utenlandske bedrifter og personer.
Innen rammen av den totale kreditt-tilgang
søker myndighetene i dag å påvirke fordelingen av
kredittytelsene, slik at samfunnsmessig prioriterte
formål blir tilgodesett. Virkemidlene er her av
forskjellig slag, fra henstillinger til bankvesenet og
etablering av rammer fra kredittinstitusjonenes
utlån til plasseringsplikt fra private kredittinstitusjoner og utlån gjennom statsbankene. Mulighetene

for på denne måte å kunne styre fordelingen av
den samlede kredittfinansierte virksomhet, på
ulike formål, vil nødvendigvis bli vesentlig redusert
når nasjonale myndigheter i et Fellesmarked med
fri bevegelighet for kapital hverken har kontroll
over det samlede innenlandske kredittgrunnlag
eller alternative finansieringskilder.
Innenfor Fellesmarkedet eksisterer fortsatt nasjonale valutaer og nasjonale pengesystemer. Transaksjoner med omverdenen kan bringe slike systemer i fare dersom samlede utlegg i utlandet (i
andre valutaer enn ens egen) overskrider tilgangen
på utenlandsk valuta som følge av egen eksport
pluss eventuelle låneopptak. Omvendt vil et land
kunne påføre andre land og det samlede internasjonale samkvem problemer ved gjennom lengre tid å
akkumulere fordringer i andre valutaer ved at
landets utlegg i og lån til utlandet er mindre enn
hva det tjener inn ved sin eksport.
De enkelte land i Fellesmarkedet har ikke
muligheten for å styre disse utenlandstransaksjonene ved hjelp av toll og andre handelsreguleringer.
Det er da prinsipielt to utveier igjen for å motvirke
en uønsket mangel på balanse: valutakursendring
og regulering av det innenlandske aktivitetsnivå.
Ved å devaulere egen valuta i forhold til andre
valutaer vil et land gjøre importvarer dyrere regnet
i sin egen pengeenhet og styrke konkurranseevnen
i egen eksportindustri. Devaluering vil således
komme på tale når et land har vedvarende underskudd i sine transaksjoner med omverdenen. Omvendt vil en revaluering være aktuell når balanseproblemet består i oppsamling av overskudd overfor andre land. Underskudd i betalingsbalansen vil
også kunne motvirkes ved en dempning av det
innenlandske aktivitetsnivå. Dels vil dette medføre
redusert etterspørsel etter importvarer, og dels
styrke eksportens konkurranseevne ved at priser og
kostnader vil være lavere når aktivitetsnivået er
lavt enn når kapasiteten er fullt utnyttet og
arbeidsmarkedet stramt. Stimulering av innenlandsk etterspørsel og aktivitetsnivå vil tilsvarende
trekke med seg økt import samtidig som full
kapasitetsutnyttelse skaper et pris- og kostnadspress, som svekker eksportindustriens konkurranseevne. Virkningen blir derfor økte utgifter og
svekkede inntjeningsmuligheter overfor utlandet.
I Fellesmarkedssystemet krever spesielt jordbruksordningen at det er faste verdiforhold mellom de enkelte valutaer. Devaluering og revaluering
er derfor tiltak som, når og hvis de gjennomføres,
setter hele Fellesmarkedet i fare. Etter de planer
som foreligger vil en basere seg på en fiksering av
verdiforholdet mellom de enkelte valutaer, slik at
devaluering og revaluering på nasjonalt grunnlag
ikke blir mulig. Denne binding er et skritt på veien
til en full økonomisk og monetær union, der de
nasjonale valutaer, pengesystemer og pengepoli-

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

42
tiske virkemidler er avløst av en felles pengeenhet
og pengepolitikk.
Nasjonale betalingsbalanseproblemer, før en felles pengeenhet blir innført, vil ikke kunne motvirker ved toll- og handelspolitiske tiltak, heller ikke
ved endringer i valutakursene. Tilbake blir da
regulering av det innenlandske aktivitetsnivå. Som
påpekt i foregående avsnitt vil den frie bevegelighet av kapital innenfor Fellesmarkedet medføre at
nasjonale penge- og kredittpolitiske tiltak ikke blir
særlig effektiv i en slik aktivitetsregulering. Det vil
derfor bli spørsmål om bruk av andre offentlige
virkemidler i aktivitetsreguleringen som skal behandles nedenfor.

f. Finanspolitiske virkemidler.
En gruppe av virkemidler som brukes til å styre
både nivået for og innholdet i den innenlandske
økonomiske aktivitet er de finanspolitiske, dvs. de
som knytter seg til de offentlige budsjetters
inntekts- og utgiftssider.
Formålet med aktivitetsregulering via finanspolitiske virkemidler er ikke bare å løse slike utenriksøkonomiske balanseproblemer som ble berørt i
foregående avsnitt. Hensikten er også å tilgodese
sysselsettingshensyn, hensyn til inntektsnivå og
inntektsfordeling, kapitaldannelse og mer spesielle
produksjonshensyn i bestemte næringer og/eller
distrikter.
De finanspolitiske virkemidler på de offentlige
budsjetterte inntektssider er ulike typer av direkte
skatter på inntekt og formue, generelle indirekte
skatter (moms) og særavgifter. De finanspolitiske
virkemidler på de offentlige budsjetters utgiftsside
omfatter offentlige kjøp av varer og tjenester av
ulike slag, samt overføringer (stønader, subsidier)
fra det offentlige til det private. Generelt kan en si
at de offentlige budsjetters inntektsside virker
aktivitetsdempende ved å inndra kjøpekraft som
ellers ville ha vært brukt til å etterspørre varer og
tjenester og derved stimulere økonomisk aktivitet.
De offentlige budsjetters utgiftsside er på tilsvarende vis aktivitetsøkende. Offentlige kjøp av varer
og tjenester virker direkte produksjonsstimulerende, overføringer til private virker indirekte, idet
de øker den kjøpekraft private har til rådighet for
å etterspørre varer og tjenester.
Sammensetningen av skatteinntektene og utformingen av beskatningssystemet vil virke inn både
på inntektsfordelingen etter skatt og på hvilke
typer av privat etterspørsel som vil bli redusert og
derigjennom på hvilke typer av økonomisk aktivitet som blir redusert. Den dempende virkning av
budsjettenes inntektsside kan derfor gjøres selektiv
og nyansert både m.h.t. inntektsfordelingsvirkninger og aktivitetsvirkninger ved et tilstrekkelig
variert register av skatte- og avgiftsformer.
En slik selektiv virkning kan i ennå høgere grad

oppnås gjennom utformingen av budsjettets utgiftsside. Dette gjelder åpenbart sammensetningen
av offentlige kjøp, som vil bli utslagsgivende for
hvor aktivitetsstimuleringen i første hånd vil gjøre
seg gjeldende. Men både for inntektsfordeling og
aktivitetsstimuleringens fordeling på ulike typer av
virksomhet spiller det også en rolle hvordan
overføringene til private fordeler ser på ulike
inntektskategorier og mottakergrupper.
Ved inntreden i Fellesmarkedet vil de nasjonale
myndigheters handlefrihet i utformingen av sine
budsjetter bli begrenset i flere henseender. Tollinntekter vil falle bort, likeledes subsidier og andre
"forvridende" utgifter og overføringer. Norge vil
bli pålagt å yte bidrag til ulike fellesformål innen
Fellesmarkedet, til gjengjeld kan det på budsjettenes inntektssider komme bidrag fra Fellesmarkedsorganer. Fellesskapet forutsetter at all grensebehandling av varestrømmene skal bortfalle og at det
derfor må gjennomføres en harmonisering av avgiftssatser. Hittil kan et land godt ha egne avgifter
på spesielle varer, f.eks. pelsverk, tobakk, etc. så
lenge det ikke gjøres forskjell på egentilvirkning og
import av de avgiftsbelagte varer. For å hindre
omgåelser av slike nasjonale avgiftspålegg er det
derfor fortsatt grensekontroll. Ellers kunne slike
varer kjøpes i et land med ingen eller lav avgift og
omsettes uten at det offentlige fikk innkrevet
avgiften i land med høgere avgift. Harmoniseringen
av avgifter vil åpenbart bety en sterk begrensning
av nasjonale finanspolitiske virkemidler.
Den frie bevegelighet av kapital vil fremtvinge
en reell harmonisering av de vilkår kapitalen får å
arbeide under i de ulike land i Fellesmarkedet. For
å hindre kapitalflukt og sikre tilgang på ivesteringsmidler vil det enkelte land bli nødt til å føre en
politikk som innebærer at det ikke byr kapitalen
dårligere arbeidsvilkår enn noe annet land innen
Fellesmarkedet. Dette vil bevirke en justering
oppover av kapitalinntekter i forhold til andre
inntekter og en tendens til også i andre henseender
å føre en mer "kapitalvennlig" politikk. For å
hindre et overbudskappløp i denne henseende, vil
medlemslandene bli nødt til å gjennomføre også
formell harmonisering av kapitalens arbeidsvilkår,
herunder ikke minst bedriftsbeskatningen.
Med utgifter til Fellesmarkedsformål båndlagt,
med en rekke offentlige utgifter og overføringer
utelukket av hensyn til deres "forvridende" effekter, med avgiftssystemet og bedriftsbeskatningen
harmonisert, blir spillerommet for bruk av nasjonale finanspolitiske virkemidler meget vesentlig
beskåret ved medlemskap i Fellesmarkedet.
3.4. Tap av nasjonale økonomisk-politiske
virkemidler og EF's politikk.
Fellesmarkedets styringsorganer har trukket
konsekvensen av at medlemskap i Fellesmarkedet
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fratar de enkelte land økonomisk-politiske virkemidler av alle de typer som hittil har stått til de
nasjonale myndigheters rådighet. Etappeplanen for
utviklingen av en økonomisk og monetær union
som allerede er satt i verk, tar sikte på å erstatte
nasjonal penge-, kreditt- og valutapolitikk med en
felles pengepolitikk basert på felles pengeenhet.

noen avgjørende måte griper inn i, supplerer og
modifiserer de verdivurderinger, ressursanvendelser
og effektivitetsmål som springer ut av konkurransen om privatøkonomisk gevinst i det felles marked.

Dette er som vist foran en nødvendig følge av at
enkeltland uten mulighet for devaluering, uten
mulighet for selvstendig penge- og kredittpolitikk
og med sterkt begrensede finanspolitiske virkemidler blir ute av stand til å utøve den betalingsbalanseregulering som opprettholdelse av nasjonale valutaer krever. I og med etableringen av en felles
pengeenhet og pengepolitikk blir balansen i transaksjonene mellom de enkelte land i enhver henseende et Fellesmarkedsanliggende. Det vil da være
nødvendig for Fellesmarkedsorganene å ha kontroll med at det ikke oppstår forskyvninger i denne
transaksjonsbalansen som følge av slike ulikheter i
aktivitetsnivåene fra land til land som ikke er
tilsiktet fra Fellesmarkedsorganenes side. I planene
for en økonomisk og monetær union forutsettes
det da også at det som er igjen av finanspolitiske
virkemidler bringes inn under Fellesskapskontroll,
ved at Fellesskapet får myndighet til å fastlegge
rammer og retningslinjer for oppstillingen av de
offentlige budsjetter i medlemslandene.
Når de økonomisk-politiske styringsmuligheter i
stigende grad overtas av de sentrale Fellesmarkedsorganer og felles pengepolitikk og finanspolitikk
erstatter nasjonal styring, er det visse typer av
problemer i aktivitetsreguleringen som det kan bli
lettere å løse enn tidligere. Dette gjelder særlig de
problemer som oppstår ved at ukoordinert nasjonal bruk av virkemidler kan forårsake balanseforskyvninger landene imellom. Men erfaringer fra
tidligere former for europeisk økonomisk samarbeid har gitt et godt grunnlag for å ivareta slike
koordineringsproblemer uten så vidtgående begrensning av lokale og nasjonale styringsmuligheter
som i Fellesmarkedet.
En styring som hovedsaklig utøves ved hjelp av
en sentral pengepolitikk og sentral dirigering av
finanspolitikken, er lite egnet til å gjøre bruken av
disse virkemidler nyansert og så vel tilpasset
problemenes mangfoldighet, både geografisk og
næringsmessig, som en styring utført av beslutningsorganer som ligger vesentlig nærmer problemene og dem problemene angår. Dessuten er det,
som påpekt foran, ikke bare et spørsmål om evne
til å utforme en økonomisk-politisk styring som
møter de utfordringer fremtiden stiller og ivaretar
de sentrale verdier. Det er også i høy grad et
spørsmål om vilje. Etter erfaringene hittil og
Fellesmarkedets erklærte intensjoner er det liten
grunn til vidtgående forventninger om en sentral
pengepolitisk og finanspolitisk styring som på

3.5. Enkelte hovedmål og mulighetene for å nå
dem.

På bakgrunn av begrensningene i nasjonal-politisk styring som medlemsskap i Fellesmarkedet vil
medføre, skal vi kort drøfte mulighetene for å nå
enkelte sentrale mål i norsk økonomisk politikk.
Ved siden av de sterkt reduserte nasjonale virkemidler som medlemsskap i Fellesmarkedet vil la
oss beholde, må en her ta i betraktning slike
økonomisk-politiske styringstiltak som Fellesmarkedsorganene kan forventes å sette i verk og de
mer ukontrollerte muligheter og problemer som
markedskreftene i det utvidete marked vil fremby.
a. Sysselsetting.
En sentral målsetting i norsk økonomisk politikk, som det har vist seg mulig i store trekk å
realisere gjennom de siste 25 år, er å opprettholde
full sysselsetting. Det er i denne forbindelse ikke
bare et spørsmål om å sørge for at det stort sett er
minst like mange ledige arbeidsplasser som det er
ledigmeldte arbeidssøkere, og at den årlige ledighetsprosent holder seg under en viss kritisk grense.
Norsk sysselsettingspolitikk har også hatt som
utgangspunkt at det er ønskelig at den enkelte
arbeidssøker skal kunne finne sysselsetting uten å
være tvunget til å skifte bosted og uten å være
henvist til besværlige og byrdefulle arbeidsreiser.
Det har også vært et mål at det skal være jevne
sysselsettingsmuligheter over året, det er ikke
tilfredsstillende om sesongledighet en del av året
ledsages av stramt arbeidsmarked og overskudd av
ledige plasser i en annen del. Når det gjelder disse
mer nyanserte krav har måloppfyllelsen ikke alltid
vært like god selv om sesongledighet, flytteproblemer, pendlerproblemer og omskoleringsproblemer
vel har vært mindre påtrengende i Norge enn i de
fleste andre vestlige land.
Ved medlemskap i Fellesmarkedet vil visse
sektorer av norsk arbeidsliv bli stimulert ved tollog restriksjonsfri adgang til det større marked.
Dette vil først og fremst komme deler av eksportindustrien og tilknyttet tjenesteytingsvirksomhet
til gode. Det dreier seg her i første rekke om
bedrifter som allerede er lokalisert i pressområder
og slike storindustrielle eksportbedrifter i distriktene som ikke har kunnet gi grunnlag for nevneverdig avledet sysselsetting på de steder der de er
lokalisert. Samtidig vil medlemskap i Fellesmarkedet bety en påkjenning for hjemmemarkedsindustri som drives i mindre skala, men som ofte utgjør
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et grunnlag for nåværende bosetting utenom typiske pressområder.
-e Medlemskap i Fellesmarkedet vil derfor forsterke allerede eksisterende tendenser til konsentrasjon av sysselsettingsmulighetene i bedrifter som
kan hevde seg i den privat-økonomiske konkurranse i det internasjonale marked. Dette vil si
bedrifter som er store og gjerne tilknyttet internasjonal konserndannelser, bedrifter som er lokalisert
i sentra der det finnes et bredt register av annen
økonomisk virksomhet, bedrifter der arbeidsopplegget er tilpasset teknologiens krav. Fellesmarkedets sysselsettingspolitikk legger da også stor vekt
på å bidra til å øke arbeidskraftens mobilitet. De
privatøkonomisk begrunnede vekstsektorer skal
tilføres arbeidskraft fra næringer og steder som
ikke lenger fortoner seg lønnsomme og rasjonelle
ut fra forretningsmessige kriterier.
Nærings- og arbeidsliv vil kontinuerlig bli stilt
overfor tilpasnings- og omstillingsproblemer som
følge av forandringer i en rekke faktorer. Teknologiske nyvinninger vil gjøre tidligere lønnsomme
produkter og prosesser avlegs, samtidig som nye
produkter og prosesser vil åpne muligheter som før
ikke eksisterte. Generelle konjunkturbevegelser
kan vekselvis gi gode fortjenesteforhold og vansker
med å opprettholde full beskjeftigelse i ulike
næringer. Mer spesielle strukturelle forhold som
kapasitetsutvidelsen hos våre konkurrenter, omlegging av internasjonal handel og transport, endring i
smak og vaner, kan på lignende vis utsette deler av
vårt arbeidsliv for påkjenninger og gi andre sektorer nye ekspansjonsmuligheter.
For realisering av målsettingene i norsk sysselsettingspolitikk er det vesentlig at de omstillinger
som blir aktuelle kan gjennomføres på en kontrollert måte. Tendenser til generell avslapping på
arbeidsmarkedet må kunne møtes med aktivitetsstimulerende politikk i et omfang som svarer til
norske vurderinger av hva som representerer akseptabele sysselsettingsmuligheter. Spesielle problemer av midlertidig art i enkelte næringer eller
geografiske områder må kunne møtes med lokalt
tilpassede støttetiltak. Og dersom en ved totalvurdering finner at visse typer av virksomhet må
innskrenkes og nedlegges, må det være mulig ved
omstillingsstøtte å hindre at omstillingen kaster
mennesker ut i en arbeidsledighet som den enkelte
ikke har midler til å avverge. Tilsvarende må
ekspansjoner i vekstområdene kunne styres slik at
det blir en rimelig balanse mellom tilgangen på
arbeidsplasser, tilgangen på boliger og tilgangen på
sosiale institusjoner, skoler og rekreasjonsmuligheter.
Med den båndlegging av nasjonale og lokale
virkemidler som medlemskap i Fellesmarkedet
medfører, vil det bli vanskelig å utøve en så
nyansert styring av arbeidsmulighetene som realise-

ringen av målsettingene for norsk sysselsettingspolitikk krever. Når generell konjunkturavslapning
inntreffer, er det beskjedne muligheter for en
almen aktivitetsstimulerende politikk på det nasjonale plan som går ut over hva Fellesmarkedsorganene måtte finne passende ut fra sin oppfatning av
sysselsettingspolitikkens mål. Fellesmarkedsorganenes godtagelse av markedskreftenes spill, sammen med de reduserte muligheter for å bruke
nasjonale "konkurranseforvridende" virkemidler,
vil hindre mer spesielle styringstiltak overfor sysselsettingsproblemer i enkeltnæringer og distrikter.
Arbeidskraft vil i ennå større grad enn nå bli
"frigjort" ved innskrenkninger, omlegginger og
nedleggelser diktert av bedriftsøkonomiske lønnsomhetsbetraktninger. Slik "frigjort" arbeidskraft
vil i ennå større grad enn nå bli henvist til å finne
sysselsetting i de næringer og på de steder der
bedriftsøkonomiske lønnsomhetskalkyler tilsier en
vekst i antall arbeidsplasser. Men i disse bedriftsøkonomiske kalkyler inngår ikke hensyntagen til
om det på vekstedene finnes tilfredsstillende boligog miljøforhold for det økte antall sysselsatte. I de
kalkyler som fører til "frigjøring" og "oppsuging"
av arbeidskraft inngår heller ikke hensyn til om
den arbeidskraft som konkurranseforholdene gjør
overflødig ett sted eller i en næring overhodet har
den alder, utdannelse og erfaring som kreves i de
stillinger som konkurranseforholdene i markedet
kan komme til å skape andre steder og i andre
næringer.
b. Produksjonsutvikling.
Norsk målsetting når det gjelder produksjonsutvikling er i stor grad knyttet til sysselsettingshensynene. De betraktninger som er anført foran når
det gjelder mulighetene for å nå sysselsettingspolitikkens mål, vil derfor ha gyldighet også overfor en
vesentlig del av produksjonsmålsettingen. I denne
målsettingen inngår imidlertid også enkelte andre
elementer. Noen av dem vil bli drøftet særskilt i
forbindelse med distriktspolitikk og miljø- og
naturvernpolitikk. I dette avsnitt skal vi derfor
begrense betraktningene til å gjelde enkelte momenter, ut over de allerede nevnte, som også
inngår i produksjonsmålsettingen.
Av beredskapsmessige hensyn har det vært
ansett viktig å holde visse typer av produksjon
oppe. Ikke minst gjelder dette forbruksproduksjon. Nært forbundet med og en nødvendig konsekvens av en slik beredskapsmessig begrunnet forbruksproduksjon er opprettholdelse av industriell
foredling av jordbruksprodukter. Tilsvarende kreves det opprettholdt vikrsomhet som kan sikre
tilførsel og vedlikehold av maskineri, råstoffer og
andre produksjonsfaktorer til jordbruket.
Skal vårt land kunne holde seg teknologisk og
produksjonsteknisk ajour, kreves det en betydelig
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bredde og allsidighet i vårt produksjonsliv. Det kan
i mange situasjoner være nødvendig med spesielle
tiltak for å tilveiebringe den ønskede industrielle
spennvidde. Et hovedmoment ved det statlige
initiativ til å opprette et norsk jernverk var
nettopp at en moderne industrinasjon må ha et
aktivt miljø for jern og stålfremstilling, både når
det gjelder metallurgi og valseverksteknikker.
Slike spesielle momenter i en produksjonsmålsetting som her er nevnt, krever økonomisk-politiske tiltak av en art som svært ofte vil måtte være
"konkurranseforvridende" på en måte som ikke er
akseptabel i Fellesmarkedet. Muligheten for å
ivareta spesielle produksjonshensyn av denne art
vil derfor bli redusert ved medlemskap i Fellesmarkedet.
Inntektsfordeling.

På lengre sikt er det grunn til å regne med en
harmonisering av lønnsnivåer og personbeskatning
innenfor Fellesmarkedet, slik at det vil skje en
tilnærming mellom de personlige inntektsfordelinger i de ulike medlemsland. Det er da på ingen
måte gitt at resultatet vil svare til det som i vårt
land ansees som en rettferdig og solidarisk fordeling av personlige inntekter etter skatt.
På noe kortere sikt er det imidlertid ikke den
personlige inntektsfordeling, men fordelingen av
inntekt på hovedgruppene, lønnsinntekt som vil bli
berørt av medlemskap i Fellesmarkedet. Her må en
utvilsomt regne med en omfordeling av inntekt
både før og etter skatt som begunstiger eierinntektene på bekostning av lønnsinntektene. Dette
henger først og fremst sammen med frigjøringen av
kapitalbevegelsene landene imellom. Kapitalen vil
kunne flyte fritt dit kapitalavkastningen er størst.
Denne frie bevegelighet vil i seg selv bidra til en
utligning av kapitalavkastningen : hvor kapital
strømmer til, vil den godtgjøring som kapitalen
kan kreve bli redusert etterhvert som tilgangen blir
rikelig. I områder som tappes for kapital, kan den
gjenværende på grunn av sin større knapphet
tilegne seg en høyere godtgjørelse. Det vil virke i
samme retning at landene ser seg nødt til å
harmonisere sin politikk overfor kapitalinntekter
for å hindre overbud med sikte på å tiltrekke seg
kapital. I denne prosess er det vanskelig å tenke seg
at harmoniseringen kan skje ved en inntektsfordeling som er mindre gunstig for kapitalinntektene
enn i dag.
Regionale hensyn, miljø- og naturvern.

Både i vårt land og andre land vil utformingen
av politikken på disse områder bli mer og mer
vesentlig for menneskenes helse, trivsel og velvære.
Fellesmarkedets økonomisk-politiske grunnsetninger er lite preget av at opprettholdelse av bosettingsmønstre og bevaring av natur og miljø er

vesentlige verdier. Nettopp fordi disse verdier ikke
registreres i kommersielle transaksjoner er det lite i
Fellesmarkedets regelverk som gir disse verdier den
vekt i utviklingen som vi her i landet, nå og i
fremtiden, vil tillegge dem. For å ta vare på disse
verdier kan det i høy grad bli aktuelt med
"konkurranseforvridende" tiltak av den art som
Fellesmarkedet anser som meget viktig å unngå.
Enkelte naturvernproblemer er av en slik art at
det kreves internasjonalt samarbeid for å mestre
dem. Det har derfor vært hevdet at vi bør gå inn i
Fellesmarkedet nettopp for å kunne gjøre noe
effektivt i en internasjonal sammenheng med disse
naturvernproblemer som er av internasjonalt omfang. En avgjørende forutsetning for at dette skal
være riktig er at Fellesmarkedet har en organisasjon, et regelverk og en målsetting som gjør det
egnet til å løse disse problemene. Det er vanskelig å
se at denne forutsetning på noen måte er oppfylt.
Disse problemer vil dessuten bli behandlet nærmere i andre kapitler.

4. Forholdene for Norge hvis landet ikke
blir EF-medlem.

Enkelte har hevdet at Norge neppe kan klare
seg på en tilfredsstillende måte hvis landet ikke blir
medlem av et utvidet EF. Det er i denne forbindelse pekt på de tollskranker Norge da vil møte i
sin handel med EF. Det er også hevdet at den
teknologiske utvikling i Norge ikke vil bli tilfredsstillende hvis landet ikke blir EF-medlem.
De "seks" har gitt prinsipiell tilslutning til
EFTA-kravet om at det ikke må bygges opp nye
tollmu rer mellom tidligere EFTA-partnere. Storbritannia og Danmark er selvsagt forpliktet til det
samme syn. Det er derfor neppe tvil om at et
Norge utenfor EF vil få en frihandelsordning med
EF-landene. Visse varer vil imidlertid bli unntatt,
og det har vært en del debatt om hvor omfattende
frihandelsordningen vil bli. Denne debatten har
skygget over det forhold at selv om Norge ikke
hadde kunnet vente noen frihandelsordning med
EF, så ville likevel tollspørsmålene ha betydd lite i
forhold til enkelte andre konsekvenser av et norsk
EF-medlemskap. Vi skal illustrere dette med noen

tall.
11970 var det norske bruttonasjonalprodukt 89
milliarder kroner mens Norge eksporterte varer for
9,6 milliarder kroner til den gruppe av land som
består av EF-landene, Storbritannia og Danmark.
Hvis vi overfor alle disse landene hadde møtt en
tollsats på 10 % (denne sats er uten tvil høyere enn
den nåværende gjennomsnittlige tollsats på norsk
eksport til EF) så ville tollen på denne eksporten
ha utgjort 1,1 % av det norske bruttonasjonalprodukt.

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

46
Ved vurderingen av bette tallet må en bl.a. ta
hensyn til følgende: Det er grunn til å regne med at
Norge utenfor EF vil få en frihandelsordning som i
første omgang i hvertfall halverer tollbelastningen.
De industrivarer som i første omgang unntas fra
frihandelsordningen vil bli tollfrie i løpet av en
overgangsperiode fra 5-12 år (unntaksperiodens
lengde vil bli forskjellig for ulike varer). Frihandelsordningen vil antakelig inneholde en klausul
som gir EF-landene og Norge anledning til å
innføre en viss midlertidig tollbeskyttelse når
særlige hensyn tilsier det. Det er imidlertid lite
sannsynlig at denne klausulen vil bli brukt i særlig
utstrekning.
Selv om det å stå utenfor EF gir en tollbelastning som er liten i forhold til nasjonalproduktet,
kunne en likevel tenke seg at den ved å ramme
enkelte næringer hardt kunne få alvorlige konsekvenser for landet. Om enkeltnæringer skulle bli
spesielt rammet av tollhindringer, vil vi utenfor EF
ha handlefrihet til å yte omstillingshjelp og annen
støtte til de rammede næringer i den utstrekning
dette ansees ønskelig. At den samlede tollbeskatning utgjør en så liten del av nasjonalproduktet
innebærer at eventuelle støtteordninger representerer et håndterbart inntektsomfordelingsproblem.
Dessuten viser de empiriske undersøkelsene som er
foretatt, at dagens tollsatser betyr lite for utenrikshandelen. Kostnadsutviklingen i de enkelte land er
mye viktigere enn tollskrankene.
På litt lengre sikt vil næringslivet i Norge
tilpasse seg de tollskrankene landet står overfor. På
kortere sikt kan etablering av nye tollskranker
kunne skape problemer i enkelte bransjer. Dette
forhold vil imidlertid neppe bety mye da landet
også i dag møter tollskranker i sin handel med de
nåværende EF-land. I den utstrekning EF-medlemskap for England og eventuelt Danmark endrer
forholdene noe, vil disse endringene komme gradvis gjennom de overgangsperioder som vil bli
knyttet ved opptak av nye EF-medlemmer.
Det har vært hevdet at norsk EF-medlemskap
vil føre til større kontakt mellom norske bedrifter
og EF-landenes bedrifter, og at en slik større
kontakt vil bidra til at norske bedrifter raskere får

del i teknologiske framskritt. Dette er ikke nødvendigvis riktig. Om vi skulle ønske integrering
mellom norske og utenlandske bedrifter for å få
del i den teknologiske utvikling, har vi selvfølgelig
utenfor EF full frihet til å praktisere våre konsesjonslover, skatteregler osv. akkurat så liberalt
overfor utenlandske bedrifter som vi finner det
hensiktsmessig av denne grunn. Ved en liberal
politikk overfor utenlandske bedrifter vil vi foruten samarbeid med den avanserte svenske industri
også kunne få samarbeid med utenlandske bedrifter fra EF-landene så vel som fra land utenfor EF,
selv om vi ikke går inn i EF — dersom vi altså
ønsker dette.
Med utgangspunkt i at utenrikshandelen betyr
mye for Norge, har enkelte hevdet at et Norge
utenfor EF vil være så avhengig av utlandet at
landets "reelle suverenitet" vil være svært liten.
Dette er ikke en treffende beskrivelse av forholdene.
Det er nok så at hvis f.eks. alle land en dag
bestemmer at de ikke lenger vil handle med Norge,
da vil dette få svært alvorlige følger for Norge.
Dette forholdet gir en slags dekning for å si at
Norges skjebne ligger i utlandets hender. Denne
muligheten er imidlertid svært usannsynlig, og er
derfor ikke særlig interessant. Det samme gjelder
om en del andre alternativer for utlandets opptreden som også ville skape store problemer for
N orge.
Det som er sannsynlig er at GATT-samarbeidet
vil fortsette i lang tid framover og at tollsatsene
mellom GATT-landene ikke vil bli hevet. Det er
videre antakelig betydelige muligheter for at en før
eller senere får forhandlinger mellom GATT-landene som fører til nye tollnedsettelser. Men også
uten slike tollnedsettelser vil det være mulig å
skape gode kår for befolkningen i Norge. I hvilken
utstrekning disse mulighetene blir realisert, vil
først og fremst avhenge av nordmennene selv.
Forøvrig vil et Norge utenfor EF sannsynligvis
med fordel kunne utvide sitt samarbeid med
Sverige og Finnland — og muligens også med et
Danmark som står utenfor EF.
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KAP. 5 ETABLERINGSRETT, JO TIA>t
ARBEIDSKRAFT- OG
KAPITALBEVEGELSER
1. Arbeidsmarkedet
Grunntrekkene i EEC-reglene.
Romatraktatens artikkel 3 c stiller opp som
program for EEC å fjerne hindringer for den frie
bevegelighet av personer, tjenesteydelser og kapital. De nærmere regler om hvordan dette skal
gjennomføres finnes i traktatens tredje del (art.
48-73) som har særskilte bestemmelser om arbeidsmarkedet i art. 48-51.
Art. 48 foreskriver at EEC landene skal gjøres
til et felles arbeidsmarked. Dette innebærer for det
første at det skal være fri adgang for alle som hører
hjemme i et av landene til å søke ansettelse i de
andre land og til å oppholde seg der både når han
søker arbeid, er i arbeid og har hatt arbeid. For det
annet innebærer det at arbeidstakere fra andre
medlemsland skal behandles likt med landets egne
borgere m.h.t. sysselsetting, lønn og andre arbeidsvilkår.
Unntatt fra det felles arbeidsmarked er stillinger
i den offentlige administrasjon. Dessuten kan det
gjøres slike unntak som tilsies av hensyn til den
offentlige orden og sikkerhet og til folkehelsen.
Ministerrådet har utferdiget et direktiv om hva
som kan henføres under dette unntak (jfr. Markedsutvalgets rapport II s. 107).
Art. 48 er ikke "self-executing", d.v.s. den
forplikter ikke umiddelbart de enkelte medlemsland. For å sette prinsippene i verk må Ministerrådet etter forslag av Kommisjonen vedta gjennomføringsforskrifter i medhold av art. 49. Arbeidet
med å gi de nødvendige gjennomføringsforskrifter
skulle ha vært fullført innen overgangsperiodens
utløp (d.v.s. innen utgangen av 1969) jfr. art. 48, I.
Planen er imidlertid ikke fullt gjennomført. En
hindring for arbeidskraftens fri bevegelse som ennå
ikke er overvunnet, består i at EEC landene i
mange tilfelle ikke stiller de samme krav til
yrkesutdannelse. Dette kommer vi tilbake til i
avsnittet om tjenesteytelser.
En oversikt over de gjennomføringsdirektiver og
-forordninger som er gitt, finnes i Markedsutvalgets
rapport VI s. 100 flg. Vi henviser til denne
oversikt. Som der nevnt er cl& bl.a. bestemt at
EEC-borgeres rett til å søke arbeid ikke kan
innskrenkes eller på noen måte settes til side, selv
om det skulle oppstå problemer på arbeidsmarkedet innen et medlemsland. Det er også vedtatt
bestemmelser som gir arbeidstakere fra EEC land
fortrinnsrett fremfor arbeidstakere fra andre land
11.

ved besettelse av stillinger. Hvilken betydning
dette kan få for det felles nordiske arbeidsmarked,
skal vi komme tilbake til nedenfor.
Et viktig ledd i gjennomføringen av det felles
arbeidsmarked er det samarbeid som er etablert
mellom arbeidsformidlingene i de enkelte medlemsland og mellom disse og Kommisjonen. Samarbeidet består bl.a. i systematisk utveksling av
opplysninger om situasjonen på arbeidsmarkedene
i de enkelte land. Hensikten er å oppnå effektiv
tilpassing til endringer i etterspørsel og tilbud av
arbeidskraft.
For å kunne møte de sosiale problemer som
flytting av arbeidskraft medfører, er Ministerrådet
gitt myndighet til å vedta tiltak for sosial trygghet
(art. 51). Dessuten er det opprettet et Europeisk
Sosialfond (art. 123-128). Om innholdet og betydningen av disse tiltak henvises til kap. 9
(Sosialpolitikk).
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.
Konsekvenser for norsk lovgivning og forvaltningspraksis.
I Markedsutvalgets rapport Il er gitt forholdsvis
utførlige oversikter over de norske lovendringer
som blir nødvendige om vi kommer inn i EEC. Vi
henviser til det som er anført der s. 95 flg. om
arbeidsmarkedet. Her skal bare gis en kort oversikt
over noen av de viktigste forandringer som må
foretas.
EECs arbeidsmarkedsregler nødvendiggjør en
del endringer i fremmedloven av 27/7 1956 og i
forskrifter gitt i medhold av den. Bl.a. må arbeidstakere fra EEC land fritas for kravet om arbeidstillatelse. Oppholdstillatelse kan heller ikke kreves
ved kortvarige arbeidsforhold (under 3 måneder). I
andre tilfelle skal det utstedes særskilt "EEC
oppholdstillatelseskort" som det skal gjelde særskilte regler om. Det stilles også krav om oppholdstillatelse for arbeidstakeres familier (såfremt vedkommende har bolig) og om alders- og uførepensjon i det land hvor en arbeidstaker har vært
sysselsatt (jfr. Markedsutvalgets rapport VI s.
103-104). Når det gjelder arbeidsformidling og
sysselsettingspolitikk, kan det samarbeid som skal
innledes med Kommisjonen og med arbeidsformidlingsorganer i andre EEC land, etter hvert medføre
vesentlige forandringer.
Kommisjonen har uttrykt ønske om at medlmslandene harmoniserer sine regler om oppholdstillatelse for borgere av tredjeland. Men noe krav i den
retning foreligger ennå ikke.
1.2.
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1.3. Forholdet mellom EECs arbeidsmarked og
det felles nordiske arbeidsmarked.
Norge har siden 1954 hatt felles arbeismarked
med Danmark, Finnland og Sverige. I Regjeringens
stortingsmelding nr. 90 for 1970-71 om Norges
forhold til De Europeiske Fellesskap uttales (s. 49
sp. 2): "Tekniske drøftinger som har vært ført med
Kommisjonen har klarlagt at det felles nordiske
arbeidsmarked vil kunne opprettholdes hvis noen
av, men ikke alle, de nordiske land går med i EFs
felles arbeidsmarked". Hvis man bare har situasjonen i dag for øye, er dette muligens riktig.
Bestemmelsene i art. 15 og 16 i forordning nr.
1612/68 om fortrinnsrett for EEC borgere til
ledige stillinger er i en svensk utredning (jfr.
nedenfor) tolket slik at de ikke hindrer at nordiske
borgere gis samme fortrinnsrett. Under forhandlingsmøtet i Bryssel 21/12 1971 ble det imidlertid
fra EEC hold reist tvil om dette, og spørsmålet er
så vidt vi vet ikke avklart. Dertil kommer at det
samarbeid som forutsettes i den nevnte forordnings art. 19 punkt 2 vil kunne lede til at
arbeidskraft fra EEC-land i praksis kommer til å få
en sterkere fortrinnsrett, slik at betydningen av det
felles nordiske arbeidsmarked blir redusert.
Spørsmålet er grundig utredet i en svensk offentlig
utredning "Den fria rørligheten før personer inom
EEC" (SOU 1971:35) s. 56-60 og 87-89. Utredningen konkluderer (s. 59-60) med at det er
nødvendig under forhandlinger med EEC å få
garantier for at samarbeidet mellom de nordiske
land ikke behøver å begrenses fordi om fortrinnsretten for EEC borgere blir utvidet til en absolutt
rett. Noen slik garanti har Norge, så vidt vi vet,
ikke fått.
1.4. Utviklingen på arbeidsmarkedet i EEC.
Bortsett fra Italia, som tildels har hatt betydelig
arbeidsløshet, har EEC-landene importert et stort
antall fremmedarbeidere fra opprettelsen og fram
til i dag. EEC har i dag antakelig over 4 mill.
fremmedarbeidere, inkludert vandringer mellom
medlemslandene. (Beregnet fra Bouscaren: European Economic Community Migrations, Haag
1969). På tross av at Italia har hatt og fremdeles
har store sysselsettingsproblemer har landet spilt
en avtakende rolle som leverandør av arbeidskraft
til de andre EEC-landene. Italierne er nok største
nasjonale enkeltgruppe av fremmedarbeidere fremdeles, men dominerer ikke bildet totalt som de
gjorde tidligere.
Årsakene til at Italia ikke i større utstrekning
enn tilfellet er eksporterer arbeidskraft til de andre
EEC-landene, er belyst i en rapport Kommisjonen
utarbeidet i 1970. Det ble her fremholdt at
italiernerne ofte var ukvalifisert til å fylle de ledige
stillingene. Italienerne var også mindre villige til å
ta på seg tungt og smussutsatt arbeid. Dessuten

_

søkte italiernerne helst til de nærmestliggende
landene, Tyskland og Frankrike, foruten Sveits.
Italienske kvinner kan nok stå som arbeidssøkende
i hjemlandet, men søker tradisjonelt ikke utenlands for å få arbeid. (Se Markedsutvalgets rapport
VI).
Siden Italia ikke kan tilfredsstille de øvrige
EEC-landenes overskuddsetterspørsel etter arbeidskraft, har importen av arbeidskraft fra land utenfor EEC vært stor. I årene 1958-65 hadde
Vest-Tyskland 2,4 mill, i innvandringsoverskudd.
Frankrike hadde 2,0 mill. og Benelux-landene
hadde 0,2 mill. Italia hadde i samme periode et
utvandringsoverskudd på 0,7 mill. Innvandringsoverskuddene utgjorde for Frankrike og Vest-Tyskland hele 45 % av landenes totale befolkningsøking i perioden. Dette er totaltall, men
ikke-medlemslandenes andel av dette har økt fra
80 tusen eller 30 % av totalinnvandring i 1958 til
ca. 590 tusen eller ca. 70 % av total innvandring i
1964. Såvel innvandringen fra tredjeland som
migrasjonen innen EEC avtok fra 1965 til 1967.
Fra 1968 til i dag har innvandringen øket kraftig
igjen, spesielt fra land utenfor EEC med noe større
andel (72 %) enn tidligere.
Spania, Portugal, Hellas og Tyrkia, i denne
orden, har vært de største avgivere av arbeidskraft
til EEC. Spanierne har særlig gjort seg gjeldende på
arbeidsmarkedet i Frankrike og Vest-Tyskland. Ca.
80 000 spanjoler kommer til Frankrike hvert år.
Også til Bene-lux-landene er Spania helt dominerende som leverandør av fremmed arbeidskraft. I
Vest-Tyskland er det vel bare italienerne som
utgjør en større gruppe.
Tyrkia har også vært av de landene som har hatt
størst eksport av arbeidskraft til EEC-landene. I
den anledning kan nevnes at Tyrkia og EEC-landene i november 1970 skrev under en tilleggsprotokoll til assosieringsavtalen hvor det sies at Tyrkia
skal knyttes til det felles arbeidsmarkedet i EEC i
løpet av en overgangsperiode som strekker seg fra
1976 til 1986. Det er vel heller ikke urealistisk å
regne med at slike avtaler i fremtiden kommer til å
bli inngått også med andre land.
Den store innvandringen av portugisere og
nord-afrikanere er i ferd med å skape virkelig store
sosiale problemer i Frankrike. Dette problemet, og
sosiale problemer andre EEC-land har med innvandringene, er behandlet annetsteds i utredningen. For en mer utførlig framstilling av arbeidskraftbevegelsene i Europa, se Bonscaren: European
Economic Community Migrations, Haag 1969.
Til tross for den store overskuddsetterspørselen
etter arbeidskraft, har arbeidsløsheten i EEC-landene gjennomgående vært større enn i Norge i
perioden etter at Fellesskapet ble opprettet, selv
om den har gått en del ned i løpet av perioden.
Gjennomføring av arbeidskraftens frie bevegelighet
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har antakelig vært en viktig årsak til at forskjellene
i arbeidsløshetsnivået EEC-landene imellom er blitt
utjevnet. Italia har likevel markert større arbeids.;
1958
1959
1960
1961
1962
1963
v
1964
1965
1966
1967 e1968
5
1969
1970
okt. d .
1971 mnd.

Nederl.
2,3
1,8
1,1 ..,
0,8
0,8
0,8
0,7
0,8
1,2
1,9
1,8
1,4
1,5

Belgia
3,4
4,1
3,4
i
2,7
i
2,1
1,8
1,5
1,6
1,8
2,5
3,0
2,3
2,0
2,0

Lux.b.
0,0
0,0 ,-.
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0 '
0,0
0,1
:
0,1
0,0 <5"3:
0,0 .
0,0

Tyskl.
2,7
1,9
0,9
0,6
0,5
0,7
0,6
0,5
0,6
1,7
1,2
0,7
0,6
0,7

Kilde for årene til og med 1969: Markedsutvalgets 1.
spesialrapport. For 1970 og 1971: Statistical Office of
EEC: General Statistics 1971 No. 12, norske tall fra
Arbeidsdirektoratets månedsrapport. Årsakene til at
EEC-landene kan ha så stor arbeidsløshet og samtidig ha
såkalt mangel på arbeidskraft, er å søke blant annet i de
spesielle produksjonsforhold i EEC-landene. Investeringene i industri som krever faglig høyt kvalifisert arbeidskraft har vært ganske stor, mens tilgangen på slik
arbeidskraft ikke har vært tilsvarende, hverken innen EEC
eller fra utenforstående land.

En annen årsak er å finne i den sysselsettingspolitikken som føres av EEC-landene. I følge artikkel
104 i Romatraktaten skal medlemslandene føre
den politikk som er nødvendig for å sikre likevekt i
betalingsbalansen, en høy sysselsetting og et stabilt
prisnivå. At de tre målsettinger er likestilt kan lett
føre til en politikk som bare tar sikte på full
sysselsetting i den utstrekning det ikke går ut over
betalingsbalansen eller prisstabiliteten. (jfr. Den
fria rørligheten før personer inom EEC (SOU
1971:35)). I Norge har målet full sysselsetting vært
prioritert foran prisstabilitet og hensynet til betalingsbalansen. Vi kommer tilbake til dette nedenfor.
Mye tyder på at befolknings- og arbeidskraftsituasjonen ennå for noen tid framover kommer til
å bli slik i EEC at det blir mangel på arbeidskraft.
Her kan nevnes at EEC-landene i perioden
1965-70 hadde en gjennomsnittlig befolkningsvekst pr. år på 0,8 % mens tilgangen på hjemlig
arbeidskraft har økt med gjennomsnittlig 0,4 % pr.
år. Dette er noe lavere vekst enn i perioden
1959-65.
Utviklingen har altså vært gunstig for formålet å
holde full eller nesten full sysselsetting. Imidlertid
kan situasjonen på arbeidsmarkedet komme til å
forandre seg. En svikt i etterspørselen kan inn-

løshet enn de andre medlemslandene. En viser til
nedenstående tabell. Arbeidsløshets-prosenten i
Norge er tatt med for sammenlikning.
Frankr.
1,2
1,3
1,2
0,9
1,3
1,3
1,1
1,4
1,4
1,8
2,1
1,7
1,3
1,9

Italia
6,7
5,6
4,2
3,6
3,1
2,5
2,8
3,7
3,9
3,5
3,5
3,4
4,5
5,2

Norge
1,7
1,6
1,2
0,9
1,0
1,2
1,1 "'
0,9
0,8
0,7
1,1
1,0
0,8
0,4

treffe, eller en strukturendring i næringslivet,
spesielt i jordbruket, kan føre til at nye grupper
tvinges ut på arbeidsmarkedet. EEC-landenes næringsliv må betraktes som nokså sårbart etter som
mye av produksjonen er basert på import både av
råstoffer og arbeidskraft, samt eksport av en stor
del av de ferdige produktene. (Se kap. 5,2.
Industri). Bortsett fra Sør-Italia, der Sosialfondet
og Den europeiske investeringsbanken uten særlig
suksess har forsøkt å løse problemene, har ikke
den felles sysselsettingspolitikken vært satt på
noen alvorlig prøve. Konjunkturutviklingen har
imidlertid i den senere tid vært mer usikker enn
noen gang før mens EF har bestått. Det er tvilsomt
om de virkemidlene en har til disposisjon er
tilstrekkelige til å løse en virkelig alvorlig krise på
arbeidsmarkedet.
1.5. Økonomiske konsekvenser for Norge av
inntreden i arbeidsmarkedet i EEC.
A. Virkning på inntektsfordelingen.

Fri bevegelse av arbeidskraften impliserer for
Norge rent konkret i første rekke a) Fri adgang for
nordmenn til å ta arbeid i land tilsluttet EEC. b)
Fri adgang for statsborgere i EEC-landene til å
oppholde seg og arbeide i Norge.
Tidligere har ikke eksport av arbeidskraft skapt
noen større problemer for Norge. Det er først når
arbeidskraftens frie bevegelighet opptrer sammen
med den frie etableringsretten og retten til fri
kapitalbevegelse at det er fare for at flukt av
nordmenn til EEC-landene vil kunne oppstå og
skape problemer. går vi imidlertid ikke nærmere
inn på.
Det andre punktet gjelder innvandringen av
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utenlandsk arbeidskraft til Norge. Det gjelder i
første rekke statsborgere av land som er medlemmer av EEC, men Norge må også være forberedt på
å ta imot øket innvandring fra land som er
assosiert med Fellesmarkedet. I den forbindelse
minnes det om tilleggsprotokollen til assosieringsavtalen mellom EEC og Tyrkia (se punkt 1
ovenfor). Det er sagt at da EEC allerede har
underskudd på arbeidskraft, vil neppe tilstrømningen av fremmedarbeidere øke vesentlig på grunn av
norsk inntreden i det felles arbeidsmarked. Det er
imidlertid ikke umulig at flere avtaler om tilknytning til det felles arbeidsmarked som den med
Tyrkia blir inngått i framtida, og da også med
relativt fattige land som har stort utvandringsoverskudd når det gjelder arbeidskraft.
Hittil har det ikke i Norge vært brukt restriksjoner mot innførsel av fremmed arbeidskraft, noe
som vel skyldes at innvandringen av fremmedarbeidere hittil ikke har skapt vesentlige problemer av
økonomisk og sosial art. Det er mulig at det i
framtida vil bli drevet en mer aktiv rekrutteringsvirksomhet. Dette kan skje enten Norge går inn i
EEC eller ikke, men dersom vi er medlemmer, har
vi ingen muligheter til å regulere innvandringen fra
EEC-land og eventuelle assosierte land som det blir
inngått avtaler med. Da er det klart at innvandringen av fremmedarbeidere kan bli så stor at den kan
få virkninger for inntektsfordelingen.
Den viktigste konsekvensen av storinnvandring
av fremmedarbeidere er at da det store flertall av
disse er ufaglært, kan dette føre til at lønningene i
de lavest betalte jobbene blir holdt nede eller i
hvert fall vokser svakere enn de ville gjort dersom
antallet fremmedarbeidere var lite. I en situasjon
med sterk etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft
vil rekruttering av fremmedarbeidere for arbeidsgiverne være et alternativ til å by opp lønningene i
de aktuelle yrkesgruppene. Import av arbeidskraft
vil altså kunne hindre lønnsglidning (Jfr. Holtes
særuttalelse til rapporten fra "Skånlandutvalget" s.
82-83). Dessuten vil det forhold at fremmedarbeiderne vanligvis er organisert i mindre utstrekning
enn det er vanlig blant de øvrige arbeiderne her
hjemme føre til at det vil være lettere for
arbeidsgiverne å holde lønnen nede for disse
gruppene. En grunn til at fremmedarbeiderne
organiserer seg i så liten grad er at de planlegger å
ha et relativt kort opphold på ett til to år i
vertslandet.
Dette må ikke tolkes dithen at import av
arbeidskraft ikke kan gi økonomiske fordeler for
alle parter. Dersom det er svært vanskelig å få
besatt visse jobber med innenlandsk arbeidskraft,
vil bruk av fremmedarbeidere i disse jobbene
kunne øke produktiviteten til de andre arbeiderne
i bedriften (eller næringen). Dersom så disse
arbeiderne får andel i sin produktivitetsøkning i

form av lønnsøkning, vil alle tjene på ordningen.
En vil imidlertid anta at når innvandringen av
fremmedarbeidere blir stor, vil dette holde lønningene også for vertslandets egne arbeidere nede som
beskrevet ovenfor. For at nasjonalprodukt pr.
sysselsatt (fremmedarbeiderne medregnet) på et
gitt tidspunkt skal stige ved import av arbeidskraft,
må vi ha tiltagende utbytte med hensyn på
arbeidskraften som produksjonsfaktor. Det vil si at
dersom arbeidsstokken øker med en prosent, må
nasjonalproduktet øke med mer enn en prosent for
at dette skal være oppfylt. Dette vil neppe
inntreffe uten at vi har stor ledig kapasitet når det
gjelder kapitalutstyr. En slik situasjon har vi ikke i
Norge i dag.
Det er i dag et visst styrkeforhold mellom
arbeidsgiverorganisasjonene og lønnstakerorganisasjonene. Dessuten eksisterer i begge disse to typer
av organisasjoner (og i samfunnet forøvrig) en viss
oppfatning av hva som er rimelig fordeling av
faktorinntektene mellom eiere og lønnstakere.
Dersom Norge går inn i EEC, må en regne med at
styrkeforholdet mellom organisasjonene på arbeidsmarkedet vil bli endret. Det kan tenkes at
arbeidsgiverne inngår et nærmere samarbeid over
landegrensene, spesielt om EEC etablerer en økonomisk og monetær union. Dette vil styrke arbeidsgivernes strategiske stilling i markedet.
- Det kan også tenkes at lønnstakerorganisasjonene etablerer et nærmere samarbeid over landegrensene. Det vil selvfølgelig styrke dem, men
likevel er fagbevegelsen så splittet innen EEC at
det er lite trolig at lønnstakerne som helhet får
bedret sin strategiske posisjon i arbeidsmarkedet
vis a vis en mer samlet union av arbeidsgiverorganisasjoner. I denne forbindelse vil vel også oppfatningene av hvordan faktorinntektene skal fordeles i
sterk grad blir preget av oppfatningene i andre
EEC-land. (Jfr. Holtes særuttalelese til Skånlandsutvalget s. 77-78).
Det forhold at kapitalen kan bevege seg fritt
mellom EEC-landene, kan også føre til at lønnstakerorganisasjonene blir mer moderate i sine krav.
Dersom de norske lønnstakerorganisasjonene presser igjennom krav som fører til lavere eierinntekt i
Norge enn i de øvrige EEC-landene, vil det i det
lange løp føre til kapitalflukt fra Norge til de andre
EEC-landene. Da arbeidstakerorganisasjonene vil
være interessert i å opprettholde arbeidsplassene i
Norge, er det trolig at de vil vise moderasjon i sine
krav til tariffoppgjørene. Dette gjelder selv om det
ikke skulle være etablert noe samarbeid mellom
lønnstakerorganisasjonene i EEC (jfr. Holtes særuttalelse til Skånlandutvalget).
B. Innvirkning på muligheten for å føre en

selvstendig norsk sysselsettingspolitikk.
Ut i fra forholdene på arbeidsmarkedet i EEC
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og den sysselsettingspolitikken som føres, jfr. siste
del av punkt 4, skulle dette tyde på at det innenfor
EEC vil bli adskillig vanskeligere å føre en nasjonal
sysselsettingspolitikk.
La oss for eksempel tenke oss at alle EEC-landene unntatt Norge ønsker å dempe inflasjonspresset ved å ta i bruk tiltak som holder
sysselsettingen nede. Dette vil sannsynligvis føre til
øket innvandring av utenlandske arbeidstakere,
noe som også vil kunne øke arbeidsløsheten blant
nordmenn, spesielt dersom utlendingene forlanger
lavere betaling.
Det vil bli vanskeligere for Norge å stoppe en
generell nedgangsbølge i konjunkturene utenfra.
Konjunktursvingningene må ventes å bli mye
sterkere i en helt åpen økonomi. Om vi likevel
skulle lykkes med stimulerende tiltak i sterkere
grad enn de andre landene, vil igjen dette kunne
føre til sterk økning i innvandringen av arbeidskraft:
Dersom den økonomiske og monetære union
realiseres, vil det antagelig bli meget vanskelig for
det enkelte land å føre en sysselsettingspolitikk
som er forskjellig fra den de andre landene fører.
Werner-planen forutsetter en sterk harmonisering
av virkemidlene i den økonomiske politikken.
Dessuten vil en rekke av de tiltak som kan tenkes
satt i verk, stride mot målsettingene om stabilt
prisnivå og god betalingsbalanse samt mot hovedmålsettingene om fri bevegelse av arbeidskraft og
kapital. Se Skånlandkomiteen, om konflikt mellom målsettinger, spesielt s. 29-30.
C. Virkninger for muligheten til å drive en effektiv finanspolitikk.
I anledning planene om en nærmere økonomisk
og monetær union mellom EEC-landene, skal
Rådet vedta en rekke regler om harmonisering av
skattepolitikken. Om dette, se Skånlandutvalgets
innstilling s. 14 flg.
Den personlige skattleggingen forutsettes ikke
harmonisert. Imidlertid vil den frie bevegelighet av
personer kunne virke i retning av en harmonisering
av personbeskatningen.. Dersom de effektive skattesatsene på samme inntektstrinn er svært forskjellige fra et land til et annet innen EEC, vil det
kunne få konsekvenser for arbeidskraftbevegelsene. F.eks. dersom Norge har lavere skatt enn
andre land på de lavere inntektsnivåer, vil det
under ellers like vilkår føre til at innvandringen av
fremmedarbeidere til Norge blir større enn i det
andre landet. Høye skatter i de høyere inntektsklasser kan føre til en tendens til flukt av høyt
kvalifisert arbeidskraft. Her vil det imidlertid også
være mange andre faktorer som spiller inn.
1.6. Sosialpolitiske aspekter.
Fra et sosialpolitisk synspunkt er det viktig å

skaffe folk arbeid der de bor. Et stadig mer
omfattende materiale viser at flytting av mennesker fra tilvante miljøer over i uvante forhold med
bl.a. små muligheter for sosial kontakt, medfører
betydelige sosiale-spesielt psykiske problemer.
Disse problemer oppstår også når det er tale om
flytting av samlede familier, men forsterkes ytterligere dersom flytting innebærer at familiestrukturene rives opp. Undersøkelser viser også at det er
personer med lav status som dårligst er i stand til å
tåle de merbelastninger flytting over i nye sosiale
forhold innebærer.
Det er på denne bakgrunn at Romatraktatens
bestemmelser vedrørende arbeidsmarkedet, trygdeordningene, etableringsretten, tjenesteytelser og
kapitalbevegelser sosialpolitisk har sin betydning.
De tar blant annet sikte på:
å gjøre det lett for kapitalen å etablere seg —
innen EEC-området — der hvor den finner det
mest lønnsomt, og
å legge forholdene best mulig til rette for
arbeidskraften til å flytte etter.
Man tar med andre ord helt klart sikte på å
flytte arbeidskraften dit næringslivet finner det
lønnsomt å etablere seg, mens sosialpolitiske hensyn like klart tilsier det motsatte — at næringslivet
i størst mulig utstrekning etablerer seg i tilknytning til eksisterende bosettingsstrukturer.
Erfaringene viser da også at man har oppnådd
det man har tatt sikte på. Som nevnte ovenfor
(punkt 4) har EEC-landene (bortsett fra Italia) et
betydelig innslag av arbeidskraft fra fremmede
land. Riktignok kommer en vesentlig del av fremmedarbeiderne fra land utenfor EEC-området. Og
denne del av innvandringen beror selvsagt ikke på
at man har felles arbeidsmarked innen EEC. Men
det ligger nær å tro at prinsippene om etablering
og kapitalbevegelser har bidradd til å øke innslaget
av all fremmed arbeidskraft.
De som i første rekke rammes av virkningene av
denne politikken er naturligvis de som flytter —
fremmedarbeiderne selv.
De problemer man kjenner fra innenlandske
migrasjoner gjenfinnes i betydelig forsterket målestokk innen fremmedarbeidergruppene. Dette har
tildels sammenheng med at selve omstillingsproblemene er betydelig større. Det vil ofte være tale om
å etablere seg i samfunn med et helt fremmed
språk, annen religion og vesensforskjellige sosiale
tradisjoner m.v. Dels har det sammenheng med at
fremmedarbeiderne mangler kjennskap til og er
uten tilknytning til (bl.a. organisasjonsmessig tilknytning til) det samfunn de er flyttet inn i. Dette
gjør dem til lett bytte for ulike typer spekulanter
(bol ighaier, dubiøse arbeidsformidlingsfirmaer
J uv
mv.)
Fremmedarbeiderinnslaget kan også representere et problem for dem som er hjemmehørende i
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vedkommende land. Betydelige innslag av "flytende arbeidskraftreserver" kan virke oppløsende
på etablerte miljøer.
Spesielt for den dårligst kvalifiserte del av den
innenlandske arbeidskraften vil innslaget av fremmed arbeidskraft også kunne representere en trussel på arbeidsmarkedet. Til dels som konkurrenter
til arbeidsplasser og til dels ved den virkning
tilsiget av fremmed arbeidskraft kan ha på lønnsnivået. (Jfr. punkt 5 a ovenfor).
Et problem som har vært lite påaktet i den
offentlige debatt, er den virkning etablering av lavt
avlønnete og sosialt dårligstilte fremmedarbeidergrupper har på holdninger til andre nasjonaliteter i
innflytterlandenes stedegne befolkninger. De erfaringer som er gjort tyder på at fremmedarbeiderinnslag i de former man har opplevd, lett fører til
motsetninger.
Det er grunn til å anta at de problemer som her
kort er omtalt, vil forsterkes i økonomiske nedgangstider. Fremmedarbeiderne selv vil trolig bli
først og hardest rammet i en slik situasjon. All
erfaring med fremmede minoritetsgrupper i slike
situasjoner viser at formelle og juridiske garantier
har liten verdi. Men dernest er det grunn til å anta
at de latente motsetninger mellom den stedegne
befolkning og fremmedarbeiderne vil bli forsterket, spesielt motsetninger som oppstår i forbindelse med konkurransen om arbeidsplasser.
Konklusjon: Romatraktatens grunnleggende
prinsipp om at arbeidskraften skal flytte dit
kapitalen finner det lønnsomt å etablere arbeidsplasser, strider klart mot vesentlige sosialpolitiske
hensyn. Romatraktatens bestemmelser om arbeidsmarkedet, etableringsretten, tjenesteytelser og kapitalbevegelsen sikter mot å gjøre dette prinsipp
internasjonalt gjeldende (innen EF-området). All
erfaring tyder på at de sosiale problemer forverres
når denne type politikk internasjonaliseres.

eksisterende selskap slik at man får kontroll over
det. Som eksempel på tjenesteytelse kan nevnes at
en ingeniør eller arkitekt tar et oppdrag i et annet
land enn det han arbeider i. Derimot anses ikke
varehandel som tjenesteytelse. (Traktatens viktigste bestemmelse om varehandel er art. 9 flg. om
det frie varebytte.) Utenfor begrepene "etablering" og "tjenesteytelser" faller lønnet arbeid i
andres tjeneste (som er behandlet ovenfor). Dessuten er transportvirksomhet til og fra andre land
holdt utenfor reglene om tjenesteytelser (jfr. art.
61) fordi Romatraktaten har særskilte bestemmelser om transport (art. 74 flg.). Hvorvidt det å gå i
gang med varig transportvirksomhet innen et annet
land dekkes av reglene om etablering, er et
omtvistet spørsmål (jfr. herom Lennart Pålsson,
EEC-rått s. 91). Bortsett fra det som er særskilt
unntatt, omfatter reglene om etablering og tjenesteytelser alle former for næringsvirksomhet.
Hvordan skillet skal trekkes mellom etablering og
tjenesteytelser er uklart, men det spiller liten rolle
da reglene som nevnt er svært like.
Hovedprinsippet i traktaten er at innlendinger
og utlendinger fra EEC land skal stilles likt når det
gjelder adgangen til å etablere seg og yte tjenester
(art. 52 og 59). De enkelte land har adgang til å
begrense adgangen, f.eks. ved å kreve konsesjon
eller bevilling, men vilkårene må være de samme
for utlendinger som for innlendinger. Det er også
adgang til å ha statsmonopoler, men de må drives
på en ikke-diskriminerende måte (art. 37).
Både borgere av EEC-land og selskaper som
hører hjemme i disse landene har krav på slik
likestilling som nevnt (art. 58 og 66). Ordlyden i
art. 58 kunne tyde på at selskaper måtte gis samme
behandling som enkeltpersoner, men det er visstnok ikke meningen. Det kan antagelig gjøres
forskjell på selskaper og enkeltpersoner, hvis man
bare passer på å gi EEC-borgere samme behandling,
som egne borgere og EEC selskaper samme behandling som egne selskaper.
Et selskap anses for å høre hjemme i EEC hvis
det er registrert, har sin hovedadministrasjon eller
sitt hovedanlegg der (art. 58). Om kapitalen
kommer annetsteds fra, spiller ingen rolle. Om
f.eks. et amerikansk konsern har etablert seg i
EEC-land ved å opprette et datterselskap der, blir
dette å anse som et EEC-selskap som nyter godt av
retten til etablering i andre EEC-land.
Det har vært diskutert om etableringsretten
omfatter virksomhet (f.eks. utvinning av olje og
gass) på den del av havbunnen som de enkelte land
har rådighet over. Kommisjonen har i en betenkning av 18/9 1970 besvart spørsmålet med ja, og
alle medlemsstater har innrettet seg etter dette, jfr.
Markedsutvalgets rapport VI s. 116-17.
Fra de likestillingsprinsipper som er nevnt, er
det gjort unntak for virksomheter som medfører
1.1

2. Etableringsrett og tjenesteytelser.
2.1. Grunntrekkene i EEC-reglene.

Romatraktaten har særskilte regler om etableringsrett (art. 52 flg.) og tjenesteytelser (art. 59
flg.). Men reglene er så like at de her vil bli
behandlet under ett.
Begge sett av regler handler om adgangen til å
utøve selvstendig næringsvirksomhet i andre land.
Med "etablering" menes at man setter igang med
en virksomhet innen vedkommende land som tar
sikte på å være relativt varig, mens det med
tjenesteytelser siktes til leilighetsvis utøvelse av
næringsvirksomhet. Etablere seg kan man gjøre ved
å begynne som personlig næringsdrivende i vedkommende land, eller ved å stifte et selskap eller
en selskapsfilial der, eller ved å erverve aksjer i et
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utøvelse av offentlig myndighet (art. 55 jfr. art.
66), visse almennyttige virksomheter (art. 90, 2)
og våpenhandel (art. 223). Dessuten er det åpnet
adgang til å gjøre unntak som er begrunnet i
hensyn til offentlig orden og sikkerhet og til
folkehelsen (art. 56 jfr. art. 66). Etter forslag av
Kommisjonen kan Ministerrådet også unnta andre
i
virksomheter (art. 55 annet ledd jfr. art. 66).
Hovedprinsippene i Romatraktaten som det nå
er gjort rede for, har karakter av programerklæringer og medfører ikke uten videre plikter for de
enkelte medlemsland. Art. 53 og 62 medfører
imidlertid umiddelbare forpliktelser til ikke å
innføre nye restriksjoner. Om avviklingen av gamle
restriksjoner finnes det regler i art. 54 og 63. Ifølge
art. 54, 3 skal medlemslandene ikke bare fjerne
slike restriksjoner som direkte gjelder retten til
etablering, men også visse indirekte hindringer som
f.eks. diskriminerende konsesjonsregler for erverv
av fast eiendom. Jfr. også art. 221 om aksjeerverv
som vi senere kommer tilbake til. Første skritt i
den avviklingsprosess som omhandles i art. 54 og
63, ble gjennomført i 1961 ved at Rådet vedtok
alminnelige programmer for avskaffelse av restriksjoner på den fri utøvelse av næringsvirksomhet.
tillegg IV til St.meld. nr . 15 for 1961-62 og
omtalt i Markedsutvalgets rapport VI s. 118-120.
De fastsetter etapper for avviklingen av rapport VI
s. 118-120. De fastsetter etapper for avviklingen
av restriksjoner og inneholder nærmere utdypinger
og presiseringer av kravene til likestilling. Bl.a. slås
det fast at det ikke er tilstrekkelig at betingelsene
for å drive næringsvirksomhet formelt sett er de
samme for utlendinger som for innlendinger. Det
kreves også reell likestilling, d.v.s. man må ikke ha
noen ordning som faktisk fører til at det "utelukkende eller hovedsaklig" blir utlendinger som
hindres i å utøve virksomheten. Det kan f.eks.
tenkes at forbud mot etableringer i press-områder,
vil kunne medføre en slik faktisk diskriminering av
utlendinger at det rammes av det nevnte prinsippet.
.„ Neste skritt er at Rådet vedtar særskilte direktiver om avviklingen av restriksjoner innen de
enkelte næringer (art. 54, 2 og 63, 3). Disse
direktivene henviser til de alminnelige programmers bestemmelser om hva likebehandlingsprinsippet går ut på, og pålegger medlemsstatene å
gjennomføre prinsippene innen vedkommende
næringer. Direktivene har også nærmere bestemmelser om hvilke typer av restriksjoner medlemslandene må oppheve, og de inneholder lister — som
ikke er ment å være fullstendige — over konkrete
lovbestemmelser og forskrifter som ihvertfall må
oppheves.
Når et direktiv trer i kraft, blir medlemsstatene
forpliktet til å gjennomføre likestillingsprinsippet
innen vedkommende næringsgren. Det er nå ved-

tatt direktiver for en lang rekke næringers vedkommende. Men målsettingen i art. 52 og 59, å
avskaffe alle restriksjoner innen utgangen av 1969,
er ikke nådd. Det foreligger en god del direktivforslag fra Kommisjonen som ennå ikke er vedtatt av
Rådet, og på enkelte områder er det heller ikke
lagt frem forslag. Vi viser til oversiktene i Markedsutvalgets rapport VI s. 120-25 over direktivenes
innhold og over vedtatte direktiver g direktivforslag.
De nevnte diskrimineringsforbudene suppleres
av Romatraktatens regler om harmonisering av
medlemsstatenes lovgivning (art. 100-102 jfr. art.
54-57 og 66). Som eksempel på betydningen av å
oppnå harmonisering, kan nevnes slike utdannelseskrav for bestemte yrker (f.eks. lege, advokat,
ingeniør, arkitekt og håndverker) som man har i de
enkelte land. At et land nekter å anerkjenne
utenlandske eksamensbevis og andre vitnesbyrd
som grunnlag for å drive vedkommende virksomhet, anses ikke for å stride mot diskrimineringsforbudene, for det dreier seg ikke her om forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Men forholdet utgjør en hindring for arbeidskraftens fri
bevegelighet. Man kan bli avskåret både fra å ta
lønnet arbeid i andres tjeneste, fra å etablere seg
som selvstendig næringsdrivende og fra å yte
leilighetsvise tjenester i andre land, når den utdannelse man har fra sitt hjemland ikke godkjennes
der. Det er derfor ansett som en viktig oppgave i
EEC å oppnå gjensidig anerkjennelse av eksamensbevis og andre vitnesbyrd i medlemslandene.
Romatraktaten har særskilte bestemmelser om
dette i art. 57 jfr. art. 66. Foreløpig er ikke så
meget oppnådd på dette felt. Det beror bl.a. på at
det er vanskelig å få landene til å godkjenne
hverandres eksamener før undervisningsplanene er
blitt mer ensartede. Men det arbeides for å få
gjennomført dette.
Et annet område hvor det legges stor vekt på å
oppnå harmonisering, er selskapslovgivningen, jfr.
Romatraktatens art. 54, 3 g. At selskapslovgivningen er ulik i de forskjellige land, kan vanskeliggjøre
etableringer og kapitaloverføringer over landegrensene. Man har forsøkt å rydde disse vanskeligheter
av veien ved å arbeide for at reglene i de enkelte
land blir mer ensartede. Dessuten foreligger det
planer om å skape en særskilt multinasjonal
selskapsform "Europaselskap" og å muliggjøre
sammenslåing av selskaper på tvers av landegrensene (jfr. art. 220 fjerde avsnitt). Men disse
bestrebelser er ennå bare i sin begynnelse.
2.2. Konsekvenser for norsk lovgivning og forvaltningsspraksis
Den liberalisering av reglene om oppholds- og
arbeidstillatelse som er nevnt i avsnittet om arbeidsmarkedet (1,2) er i en viss utstrekning nød-
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vendig også av hensyn til reglene om etablering og
tjenesteytelser. Videre må vi fjerne alle de regler i
konsesjonslovgivningen som stiller EEC-borgere i
en dårligere stilling enn innlendinger. Som det skal
gjøres nærmere rede for i avsnitt IV nedenfor,
gjelder dette sannsynligvis også erverv av fast
eiendom (hytter etc.) til feriebruk. Også de bestemmelser i selskapslovgivningen som stiller
norske statsborgere i en særstilling må endres slik
at EEC-borgere oppnår likestilling. Handelslovens
krav om to års opphold i riket som betingelse for
handelsrett (1.8/3 1935 §16 jfr. §1) kan heller
ikke opprettholdes, og det samme gjelder enkelte
diskriminerende bestemmelser i forsikringslovgivningen og i reglene om undersøkelse og utnyttelse
av naturforekomster på havbunnen. En mer omfattende oversikt over nødvendige endringer i selskapslovgivning og konsesjonslovgivning m.v. er
gitt i Markedsutvalgets rapport II s. 104 flg. Om de
endringer som blir nødvendig når det gjelder
jordbruk, skogbruk, fiske og tilvirkning av produkter fra disse næringer, henviser vi til avsnittet om
jordbruk og fiske i kap. 5.
Som det er nevnt ovenfor (i punkt 1) arbeides
det for å få harmonisert utdannelseskrav m.v. i de
forskjellige yrker. Hvis disse planene blir gjennomført, kan det føre til betydelige endringer i vårt
undervisningsvesen.
2.3 Utlendingers erverv av aksjer i norske
selskaper.

Romatraktatens art. 221 påbyr at medlemsstatenes borgere skal gis nasjonal behandling ved
kapitalplassering i selskaper. Den får anvendelse
både for rene pengeplasseringer og ved slike
aksjekjøp som skjer med sikte på å overta kontrollen av et selskap slik at det blir en etablering. Med
ordet "borger" siktes i denne forbindelse til både
enkeltpersoner og selskaper.
Både art. 221 og diskrimineringsforbudet i
kapitlet om etablering retter seg bare mot statene.
De er derfor ikke til hinder for at utlendingers
adgang til å erverve aksjer begrenses gjennom
selskapsvedtek ter eller generalforsamlingsbeslutninger. Det kan imidlertid spørres om ikke det
generelle diskrimineringsforbudet i Romatraktatens art. 7 — som også retter seg mot enkeltpersoner — får anvendelse. I så fall må diskriminerende
selskapers vedtekter og aksjeselskapsbeslutninger
ansees forbudt. Fridtjof Frank Gundersen, Etableringsretten s. 47-48 (utgitt av Europabevegelsen i
Norge 1970), antar at art. 7 er anvendelig mens
Markedsutvalget i sin rapport VI s. 116 sp. 2
kommer til motsatt resultat.
De nevnte diskrimineringsforbud må sees i
sammenheng med de bestemmelser som er gitt om
frigivelse av kapitalbevegelser. Disse går bl.a. ut på
at overføring av valuta til kjøp av aksjer ikke skal

være underlagt noen restriksjoner (jfr. avsnitt III
nedenfor). Hittil har det fra norsk side vært inntatt
en noe restriktiv holdning overfor søknader om
valutalisens for erverv av aksjer i norske selskaper.
Dette gjelder ikke bare ved rene investeringer, men
også når kjøpet i formen fremtrer som et porteføljekjøp. Grunnen til det er at det i praksis er
vanskelig å skille slike kjøp fra de som skjer for å
skaffe seg eierinteresser.
Liberaliseringen av adgangen til direkte investeringer i Norge for de øvrige medlemsland i Fellesmarkedet vil utvilsomt føre til at en større andel av
norske bedrifter enn før blir eid av utenlandske
selskaper eller personer. Vårt kapitalproblem i
forhold til utlandet har ikke vært å skaffe utenlands} kapital, men tvertimot å styre omfanget og
sammensetningen av kapitaltilgangen. En liberalisering av direkte utenlandske investeringer vil redusere muligheten for slik styring.
Liberalisering av utlendingers adgang til oppkjøp av norske aksjer vil kunne føre til betydelige
endringer i eierforholdene i norsk næringsliv. I
1919 utgjorde den utenlandskeide andel av norsk
aksjemasse 6,7 % og i 1936 15,7 %. Hovedsaklig på
grunn av overtakelse av askjer i tidligere tyskeide
selskaper var andelen gått ned til 9,2 % i 1955. I
årene etterpå har andelen steget og var ca. 15 % i
1968. Selv om konsesjonsbestemmelsene kan opprettholdes på ikke-diskriminerende basis, må en
regne med betydelige oppkjøp av norske aksjer.
Dette henger bl.a. sammen med en lav egenkapital-andel og med at de norske aksjekursene jevnt
over ligger lavt i forhold til Fellesmarkedslandene.
Oppkjøp av aksjer i norske bedrifter vil derfor
fortone seg svært fordelaktige. Tilbud fra utlendinger om overtakelse av eierinteressene i norske
bedrifter vil også kunne fremtre som meget gunstige for norske eiere.
2.4. Mulighetene for å føre kontroll med multinasjonale konserner.

Norge har i de senere år ført en forholdsvis
liberal politikk overfor utenlandske etableringer
her i landet. En viss kontroll er imidlertid øvet,
bl.a. ved at man ut fra distriktspolitiske hensyn har
søkt å påvirke lokaliseringen av nye bedrifter, og
ved at det er stilt vilkår i medhold til konsesjonslovgivningen. Hvis vi blir stående utenfor EEC, vil
det selvsagt være mulig å føre en langt mer
restriktiv politikk på dette felt enn det tidligere
har vært gjort — såfremt dette ansees ønskelig.
Hvorvidt en mer restriktiv ordning er ønskelig,
skal vi ikke ta opp til drøftelse her. Vi vil bare
peke på at en ved vurderingen av dette spørsmål,
må veie de fordeler som oppnås ved å få en ny
bedrift i landet, mot de ulemper som skriver seg
fra at den blir styrt utenfra. Disse ulemper gjør seg
særlig gjeldende ved de såkalte multinasjonale
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konserner, dvs. konserner som eier bedrifter i flere
land og som har meget store økonomiske, teknologiske og organisatoriske ressurser. De multinasjonale konserner stiller som regel store krav til sine
ansattes bedriftslojalitet, mens de vanligvis føler
seg lite bundet av vertslandets målsettinger. De har
mulighet for å unndra seg skatter, f.eks. ved å
manipulere med priser og omkostninger slik at
størsteparten av overskuddet tas inn i det land
hvor beskatningen er gunstigst. Både myndighetenes muligheter til å gripe inn og lønnstakernes
forhandlingsmuligheter begrenses på grunn av risikoen for at bedriften skal bli nedlagt eller flyttet
til et annet land, hvis eierne finner det opportunt.
Når en bedrift først er kommet i gang, vil en
trussel om dette veie tungt både overfor myndigheter og ansatte. Om de multinasjonale konserners
virksomhet henviser vi forøvrig til Fridtjof Frank
Gundersen, Kontroll med karteller og storbedrifter
(Oslo 1972). —
Norsk tilslutning til EEC kan tenkes å influere
på kontrollmulighetene på to måter. På den ene
side må det antas at adgangen til å øve nasjonal
kontroll med konsernene blir mindre. Men på den
annen side blir det hevdet at man til gjengjeld får
en mer effektiv kontroll fra EEC-myndighetenes
side. Vi skal i det følgende drøfte begge disse
muligheter.
De nasjonale kontrollmuligheter svekkes, bl.a.
på grunn av EEC-reglene om etablering og kapitalbevegelser. Hvis man ikke vil føre en restriktiv
etableringspolitikk overfor innlendinger, kan man
heller ikke gjøre det overfor personer og selskaper
fra EEC-land. Og som før nevnt blir et selskap
regnet for å høre hjemme i EEC hvis det er
registrert eller har sitt hovedkontor der, selv om
kapitalen og styringen kommer annenstedsfra —
f.eks. fra USA.
Muligheten for nasjonal kontroll etter at et
konsern har opprettet eller kjøpt en bedrift i
Norge (f.eks. kontroll med produktutvikling og
priser, konkurranseregulerende tiltak, reklame, arbeidsforhold, naturødeleggelse etc.) er som nevnt
forholdsvis liten allerede nå. Men den vil bli
ytterligere svekket om vi kommer med i EEC. Bl.a.
vil vi kunne bli avskåret fra å bruke prislovens
regler om konkurranseregulering fullt ut, fordi
disse i tilfelle av konflikt må vike for EECs
konkurranseregler. (Jfr. herom Fr. Fr. Gundersen,
Kontrollen med karteller og storbedrifter s. 248
flg. og den der nevnte dom av EEC-domstolen (s.
251-52).) Vi vil i de fleste tilfelle også bli avskåret
fra å holde den utenlandske bedrift stangen ved å
subsidiere konkurrerende norske bedrifter p.g.a.
forbudet mot statsstøtte i Romatraktatens art. 92.
EEC-kontroll med de multinasjonale konserner
har man hittil merket lite til. De første år etter at
Fellesskapet var etablert, inntok det stort sett en

positiv holdning til kapitalkonsentrasjoner og investeringer — uansett hvor de skrev seg fra. Dette
førte bl.a. til en sterk økning av de amerikanske
investeringer i Europa. Gundersen opplyser i den
nevnte bok bl.a. (s. 287-88):
"En hemmelig rapport laget av EEC-kommisjonen vedrørende amerikanske selskapers virksomhet
i Europa viser at amerikanske datterselskaper har
nytt enorme fordeler på bekostning av europeiske
konkurrenter. Disse fordeler kommer av de amerikanske selskapers finansielle styrke i forhandlinger
med den enkelte medlemsstat i EEC. (Man har en
nasjonal parallell i kommunenes overbudstaktikk
for å tiltrekke industribedrifter.) Amerikanerne
har gjennom slike forhandlinger oppnådd skattemessige og finansielle fordeler som ikke nødvendigvis tjener vertslandets eksportpolitikk. En stor del
av rapporten dreier seg om de såkalte "tax haven
companies" som "ikke fyller annen fornuftig
økonomisk funksjon enn a redusere selskapets
skatteseddel".
I henhold til rapporten har de små nøytrale
land spesialisert seg på å gi amerikanske selskaper
fordeler av lakuner i skattelovgivningen i de
forskjellige land i Europa. Ved siden av tapet av
skatteinntekter har ulikheter i behandlingen av
amerikanske investorer og europeiske selskaper
forandret den generelle konkurransesituasjon til
amerikanernes fordel.
Mot slutten av 1960—årene begynte det å gjøre
seg gjeldende en viss bekymring innen EEC over de
amerikanske konserners stadig økende investeringer i Europa. Noen prinsipiell uvilje mot store
økonomiske enheter kan imidlertid ikke spores,
tvert imot. De botemidler man har grepet til mot
de nevnte trusler fra USA har vært å oppmuntre til
sammenslåing av europeiske bedrifter, slik at de
kunne måle seg med de amerikanske.
Og selv om holdningen skulle bli en annen i
Fellesskapet, er dets muligheter til å føre kontroll
med multinasjonale selskaper forholdsvis små.
Noen fellesskapelig etableringskontroll eksisterer
nemlig ikke. Det er overlatt til de enkelte land å
avgjøre hvilke etableringer som skal tillates. Fellesskapet kan ikke hindre medlemsstatene i å føre en
liberal etableringspolitikk — hvis bare de før
nevnte likhetsprinsipper overholdes. Derimot kan
Fellesskapet sette grenser for hvor meget statsstøtte som kan gis til nyetableringer. Dette har en viss
praktisk betydning fordi medlemsstatene har hatt
en tendens til å overby hverandre i å gi gunstige
vilkår til konserner som ønsker å opprette nye
bedrifter ut fra den tanke at hvis etableringen ikke
finner sted hos oss, kommer den i nabolandet og
med tollfri eksport til oss. Etter hva vi har fått
opplyst er det allerede gitt visse bestemmelser som
setter grenser for statsstøtte til etableringer. Men
noen stor hindring for konsernenes investeringer
kan dette umulig medføre.
Mulighetene for kontroll etter at etablering har
funnet sted er heller ikke store. De bestemmelser i
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Romatraktaten som kan tenkes å ha betydning i
denne forbindelse, er i første rekke konkurransereglene i art. 85 flg. Disse retter seg imidlertid i
første rekke mot kartellavtaler og ikke mot konsentrasjon av økonomisk makt i store konserner.
Art. 85 forbyr avtaler og ordninger mellom
næringsdrivende som har som formål eller virkning
å hemme, begrense eller forvri konkurransen innen
Fellesmarkedet på en måte som gjør det sannsynlig
at handelen mellom medlemsstatene vil bli påvirket. Andre former for misbruk av en dominerende
posisjon er det imidlertid ikke satt forbud mot. Og
hverken art. 85 eller 86 ansees for å være til hinder
for at slike posisjoner etableres gjennom sammenslåing (fusjon) av eksisterende bedrifter (jfr. Fr. Fr.
Gundersen, Kontrollen med karteller og storbedrifter s. 210 og 211). Det forhold at et konsern gir
sine datterselskaper instrukser, f.eks. om priser og
salgspolitikk rammes heller ikke av de nevnte
reglene. (Gundersen s. 279) og Kommisjonen har
tolket reglene slik at også avtaler mellom sammensluttede selskaper faller utenfor (Gundersen s.
227-28).
- Vår konklusjon er at EEC-kontrollen med
multinasjonale konserner hittil har vært beskjeden
og at det foreliggende regelverk gir små muligheter
til å føre en mer restriktiv politikk. Det mottrekk
mot amerikansk dominans som har størst aktualitet i dag, er at det oppmuntres til sammenslåing av
europeiske bedrifter i konserner som er store nok
til å kunne ta opp konkurransen, det vil si at vi kan
få europeiske konserner som er like mektige som
de amerikanske.
Skal man få en effektiv kontroll, trenges ikke
bare en endret holdning til problemene hos EECs
organer, men også overføring av mer makt til dem
enn de har i dag.

3. Kapitalbevegelser.
3.1. Grunntrekkene i EEC-reglene.

Hva Romatraktaten legger i begrepet "kapitalbevegelse" er ikke helt klart. Men det må antas at
det ihvertfall omfatter kjøp og salg av utenlandsk
valuta, innførsel og utførsel av andre betalingsmidler og verdipapirer, pengeplaseringer i utlandet og
hjemføring av midler som har vært plassert i
utlandet. Begrepets innhold er etterhvert blitt
nærmere presisert gjennom de direktiver som er
gitt, jfr. herom nedenfor.
Om kapitalbevegelsen mellom EEC-land har
Romatraktaten en programerklæring i art. 67. Den
går ut på at restriksjoner skal avskaffes. Dette
gjelder ikke bare diskriminerende restriksjoner.
Det kreves m.a.o. frihet for kapitalbevegelser —
ikke bare likhet som ved etablering og tjenesteytel-

ser. Men til gjengjeld tar art. 67 den reservasjon at
fjernelsen av restriksjoner bare trenger å skje "i
den utstrekning det er nødvendig for at Fellesskapet skal funksjonere tilfredsstillende." En ytterligere begrensning ligger i at bestemmelsen ikke tar
sikte på slike restriksjoner som det finnes spesialregler om i traktaten, f.eks. i kapitlet om etableringsrett. Kapitaloverføring med sikte på å drive en
bestemt slags næringsvirksomhet, kan f.eks. dels
bli hindret av valutarestriksjoner og dels av konsesjonsregler. Det følger av art. 67 at de førstnevnte hindringer må fjernes, mens det beror på
etableringsreglene om det må gis konsesjon.
Ved siden av påbudet om at restriksjoner skal
avskaffes, har art. 67 også et forbud mot forskjellsbehandling. Meningen med dette er kanskje at så
lenge full frihet ikke er gjennomført, kreves
likebehandling ved anvendelsen av de restriksjoner
som står igjen. Det sies i bestemmelsen at det
hverken skal gjøres forskjell på grunnlag av partenes nasjonalitet eller bosted, eller på grunnlag av
stedet for kapitalplasseringen. Forbudet mot diskriminering på grunnlag av nasjonalitet gjelder i
dette tilfelle visstnok ikke bare EEC landenes
borgere, men også andre. Jfr. Groeben-Boekh,
Handbuch flir Europåische Wirtschaft (V. kommentaren til art. 67 s. 7) som begrunner dette med
at formålet med art. 67 er at den kapital som
finnes innen EEC — uansett hvor den skriver seg
fra — skal kunne bevege seg fritt.
Prinsippet om fri kapitalbevegelse utgjør et
viktig supplement til de regler om arbeidsmarked,
etableringsrett og tjenesteytelser som er omtalt
foran. Det ville f.eks. by på problemer å ta arbeid i
andre land hvis man ikke hadde adgang til å sende
penger hjem til familien og til å ta med seg
oppsparte midler når man reiste hjem. Og det er i
mange tilfeller umulig å begynne selvstendig
næringsvirksomhet i andre land hvis man ikke kan
få overført tilstrekkelig kapital. Dessuten har det
betydning for varehandelens liberalisering at det er
adgang til å få overført penger til å betale for det
man kjøper i andre land. Men også kapitalbevegelser som ikke har sammenheng med noen av de her
nevnte forhold, skal frigis "i den utstrekning det er
nødvendig for at Fellesskapet skal funksjonere
tilfredsstillende." Det må f.eks. antas at kapitalplasseringer som skjer i den hensikt å oppnå
høyere rente eller større utbytte enn man kan
oppnå i hjemlandet, faller innenfor rammen av det
som skal frigis. Det man mente å unnta fra
frigjøringskravet ved den siterte reservasjon, var
først og fremst slike kapitalbevegelser som skjer
for å spekulere i kursforandringer.
Gjennomføringen av programmet skjer — her
som på de andre områdene vi har behandlet — ved
at Rådet vedtar direktiver som medlemsstatene
plikter å rette seg etter (jfr. art. 69). De direktiver

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

58
som hittil er gitt, opererer med 4 grupper av
kapitaloverføringer: A, B, C og D. I A- og B-listene
finner en kapitaloverføringer som er helt frigitt, i
C-listen overføringer som er frigitt, men med
adgang til å gjøre unntak, og i D-listen de som ikke
er frigitt. Hva som er formålet med overføringen,
tjener som grunnlag for denne inndeling. En
oversikt over hvor de forskjellige typer av kapitaloverføringer er plassert, finnes i Markedsutvalgets
rapport VI s. 127 flg. De kapitalbevegelser som
står oppført på A-listen, er stort sett slike som har
sammenheng med liberaliseringen av handelen og
tjenester, det felles arbeidsmarked og etableringsretten. B-listen omfatter bl.a. kjøp og salg av
børsnoterte verdipapirer (aksjer og obligasjoner
m.v.)
I art. 67 sies det at programmet skal være
gjennomført innen overgangsperiodens utløp
(d.v.s. innen utgangen av 1969). Men heller ikke på
dette felt har man klart å holde programmet. En av
årsakene til det er at man har funnet det betenkelig å gå til full frigivelse av kapitalbevegelsene
før man er kommet lengre i retning av å samordne
den økonomiske og monetære politikk. Det kommer klart til uttrykk i Ministerrådets vedtak av
9/2. og 22/3 1971 om opprettelse av en økonomisk og monetær union, at Romatraktatens målsetting aktes gjennomført fullt ut, og at den
liberalisering som hittil har funnet sted, bare er det
første skrittet på veien.
EEC-bestemmelsene om frigjøring av kapitalbevegelser har en del til felles med OECD-bestemmelser om dette som Norge har gitt sin tilslutning.
EEC-bestemmelsene er imidlertid langt mer vidtgående, bl.a. fordi OECD åpner adgang til å ta
reservasjoner, noe vårt land har gjort når det
gjelder flere av de typer av kapitaloverføringer som
er frigitt i EEC.
Om kapitaloverføringer mellom EEC og utenforstående land finnes en regel i Romatraktatens
art. 70. Den går ut på at Rådet skal treffe vedtak
med sikte på en gradvis samordning av medlemsstatenes valutapolitikk. Hittil er lite oppnådd på dette
felt, men det anses som en meget viktig oppgave å
nå lenger i retning av samordning. Det er et av
formålene med den økonomiske og monetære
union å oppnå dette.

som vi ikke kan opprettholde overfor EEC-land i
tilfelle av medlemskap.
Når det gjelder norske investeringer i utlandet,
har vi tatt full reservasjon overfor OECD-konvensjonen. Reservasjonen er begrunnet i hensyn til
betalingsbalansen, den interne investeringspolitikk
og beskyttelse av det innenlandske kapitalmarked.
I EEC kan vi ikke opprettholde noen slik reservasjon, da kapitaloverføringer i investeringsøyemed
(inklusive langsiktige lån med sikte på å opprette
varige økonomiske forbindelser) allerede er ubetinget frigitt.
Også når det gjelder andre utgående kapitalbevegelser må vi liberalisere vår praksis overfor
EEC-land. Bl.a. foreskriver kapitaldirektivene ubetinget frigjøring av handelen med børsnoterte
verdipapirer. Vi må derfor gi slipp på den praksis
som følges i dag at innlendinger (med visse unntak)
ikke får disponere valuta til erverv av utenlandske
verdipapirer.
Utlendingers investeringer i Norge reguleres i
dag indirekte gjennom konsesjonslovgivningen.
Som før nevnt kan vi ikke opprettholde diskriminerende konsesjonsregler overfor EEC-borgere. Og
vi kan heller ikke nekte valutalisens i tilfelle hvor
det gis konsesjon.
Når det gjelder utlendingers kjøp av norske
aksjer, inntas i dag en noe restriktiv holdning selv
om kjøpet i formen fremtrer som et porteføljekjøp. Jfr. avsnitt II, 3 ovenfor. I EEC må diskrimineringen opphøre både når det gjelder kjøp av
aksjer og andre børsnoterte verdipapirer, jfr. det
ovenfor nevnte direktiv. Vi må også gi avkall på
den regulering av korte og mellomlange kreditter
fra kredittinstitusjoner i EEC-land til norske importører som i dag finner sted av hensyn til den
interne penge- og kredittpolitikk. I Markedsutvalgets rapport II s. 139 flg. er det gitt mer detaljerte
opplysninger om de forandringer i praksis som blir
nødvendige.
Vi har her bare nevnt slike forandringer i vår
valutareguleringspraksis som følger av den frigivning av kapitalbevegelser som allerede har funnet
sted i EEC. Som før nevnt er liberaliseringsprosessen ennå ikke fullført, og vi må regne med
muligheten av at alle kapitalbevegelser mellom
EEC-land vil bli helt fri i fremtiden.

3.2. Konsekvenser for norsk lovgivning og forvalt-

3.3. Overgangsbestemmelser.

ningspraksis.

Kapitalbevegelser hos oss er i dag regulert
med hjemmel i valutaloven av 14/7 1950 og pengeog kredittloven av 25/6 1965. Valutatransaksjoner
mellom utlendinger og innledninger er i alminnelighet forbudt uten samtykke av Handelsdepartementet eller Norges Bank. Vi har tiltrådt OECD-konvensjonens bestemmelser om liberalisering av kapitalbevegelser, men har tatt en rekke reservasjoner

Tiltredelsesakten av 22/1 1972 har særskilte
overgangsregler for gjennomføring av liberaliseringen av kapitalbevegelser i art. 120 flg. For Norges
vedkommende finnes de viktigste bestemmelser i
art. 123. De går ut på at vi kan utsette den
fullstendige liberalisering i 2 år (regnet fra 1/1
1973) når det gjelder kapitalimport i form av
langsiktige lån i foretak som allerede er etablert i
Norge, og når det gjelder visse kommersielle
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kreditter og kjøp av norske askjer, og i 5 år når det
gjelder handel med utenlandske børsnoterte verdipapirer. For aksjekjøpenes vedkommende har
Norge forpliktet seg til å gjennomføre en gradvis
liberalisering fra tiltredelsen.
Andre kapitaloverføringer enn de som er nevnt i
overgangsbestemmelsen, må frigis ved tiltredelsen
1/1 1973.
3.4. Økonomiske og politiske konsekvenser for
Norge av den liberalisering av kapitalbevegelsene som hittil er gjennomført i EEC.
Vi har tidligere (i avsnitt II, 3) nevnt den
betydning som liberalisering av kapitalbevegelsene
mellom Fellesmarkedslandene vil kunne få for
eierforholdene i norsk næringsliv. Her skal vi
konsentrere oppmerksomheten om liberaliseringens betydning for penge- og kredittpolitikken.
Norsk økonomisk politikk bygger i dag i meget
stor utstrekning på penge- og kredittpolitiske
tiltak. I konjunkturpolitikken brukes penge- og
kredittpolitikken som et sentralt virkemiddel til å
oppnå en rimelig balanse mellom etterspørsel og
tilbud av varer og tjenester, i første rekke ved å
påvirke investeringenes omfang. Videre brukes
penge- og kredittpolitikken til å påvirke investeringenes sammensetning slik at målsettingen i nasjonalbudsjettene og langtidsprogrammene kan oppfylles. Penge- og kredittpolitikken brukes også til å
opprettholde et lavere og mer stabilt rentenivå enn
en rent markedsmessig tilpassing skulle tilsi. Dette
gjøres dels ut fra hensynet til inntektsfordelingen i
samfunnet, men det har også betydning for investeringenes sammensetning og nivå.
De viktigste virkemidlene i penge- og kredittpolitikken har vært og er likviditetsreservekrav og
plasseringsplikt for norske private kredittinstitusjoner, banker m.v., avtaler om rammer for deres
utlån og kontroll med utlegging av obligasjonslån.
Videre spiller utlån fra statsbanksystemet en stor
rolle i penge- og kredittpolitikken.
En klar forutsetning for bruken av disse pengeog kredittpolitiske tiltak som sentrale virkemidler i
den offentlige politikk har vært opprettholdelsen
av kontroll med kapitalbevegelser til og fra utlandet via vår valutalovgivning.
Den faktiske liberalisering av kapitalbevegelsene
som har vært praktisert i Norge, har i første rekke
hatt betydning for de kortsiktige kommersielle
kreditter. Selv denne beskjedne liberalisering har
skapt store problemer i forbindelse med likviditetsreguleringen og reguleringen av den innenlandske
kreditt-tilgang. Diskontoforhøyelsen i september
1969 ble således blant annet begrunnet med at den
store forskjell mellom det norske og det utenlandske rentenivået hadde virket uheldig inn på kapitalbevegelsene.
Etter overgangsperiodens utløp vil, som nevnt,

direkte investeringer, kjøp og salg av verdipapirer
og kommersielle kreditter som ytes av en utenlandsk kredittinstitusjon, bli liberalisert hvis Norge
blir medlem av Fellesmarkedet. Dette vil sterkt
svekke effektiviteten av penge- og kredittpolitikken slik vi kjenner den i dag.
For det første vil det bare i begrenset utstrekning være mulig å opprettholde et internt rentenivå som avviker fra rentenivået i de øvrige
medlemsland. Dette blir en konsekvens av at kjøp
og salg av verdipapirer og yting av kommersielle
kreditter som ytes av utenlandske kredittinstitusjoner blir liberalisert. I praksis vil dette innebære et
gjennomgående høyere rentenivå og hyppigere
endringer i rentenivået enn det som har vært
vanlig. Renten på utlån til sosiale formål fra
statsbankene kan fortsatt fastsettes av det offentlige, men dette vil kreve større rentesubsidier over
statsbudsjettet enn før.
Videre vil det bli vanskeligere enn før å bruke
regulering at kredittvolumet til å påvirke de totale
investeringer, slik at en slik regulering blir mindre
effektiv som virkemiddel i den innenlandske konjunkturpolitikken. Dette henger hovedsaklig sammen med at adgangen til direkte investeringer fra
de andre medlemmer av Fellesmarkedet blir liberalisert, bortsett fra ikke-diskriminerende konsesjonsbestemmelser som måtte bli gjort gjeldende.
Den norske penge- og kredittmarkedspolitikk vil
derfor passivt måtte tilpasse seg omfanget av de
utenlandske investeringer, f.eks. ved at en registrerer omfanget av slike investeringer og avpasser den
innenlandske kredittekspansjonen slik at det totale
kredittvolum blir holdt innenfor den ønskede
ramme. Av samme årsaker vil også effektiviteten av
penge- og kredittpolitikken, brukt til å styre
fordelingen av investeringene på de ulike sektorer,
bli svekket.
Trolig vil en liberalisering av kapitalbevegelsene
etter de retningslinjer som alt er vedtatt i Fellesmarkedet, måtte føre til en vesentlig omlegging av
penge- og kredittpolitikken. En kan ikke som nå
hovedsakelig basere penge- og kredittpolitikken på
en regulering av tilgang på kreditt, men en må også
prøve å påvirke etterspørselen etter kreditt gjennom pengepolitikken. I praksis betyr dette at
markedsmekanismen i betydelig større grad enn i
dag vil regulere det norske penge- og kredittmarked. Myndighetene vil derfor i mindre utstrekning
enn nå kunne bruke penge- og kredittpolitikken
som sentralt virkemiddel i styringen av landets
økonomi. Det er et tvilsomt spørsmål i hvilken
utstrekning en kan nytte andre virkemidler som
helt eller delvis kan erstatte penge- og kredittpolitikken.

Ythrti
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3.5. Konsekvenser for Norge av en fullt gjennomført liberalisering av kapitalbevegelsene.
22. mars 1971 vedtok Rådet en resolusjon om
opprettelse av en økonomisk og monetær union. I
resolusjonen heter det blant annet at Rådet og
representanter for medlemsstatenes regjeringer erklærer "sin politiske vilje til i løpet av de ti
kommende år å skape en økonomisk og monetær
union i henhold til en etappeplan som begynner 1.
januar 1971".
Fullt utviklet vil denne unionen utgjøre "en
sone der personer, varer, tjenester og kapital
beveger seg fritt uten konkurranseforvridning og
uten at dette fører til strukturell og regional
ulikevekt, under forhold som gjør det mulig for
næringslivet å utøve sin virksomhet i fellesskapsmålestokk". Det skal utbygges en monetær union
der det i praksis er tenkt innført felles myntenhet
for alle medlemsstatene. Videre er en rekke økonomiske og monetære avgjørelser tenkt tillagt Fellesmarkedets institusjoner.
Vi skal ikke drøfte hele problemstillingen omkring opprettelsen av en økonomisk og monetær
union her, men viser til kap. 2 og til rapporten fra
Skånlandutvalget og Markedsutvalgets rapport VI
s. 169-173 og vedlegg IX. Skånlandutvalget har
gitt en meget fyldig framstilling av hvilke konsekvenser en slik union vil ha for de enkelte
medlemslands muligheter til å føre en selvstendig
økonomisk politikk. En fullt utbygd union vil på
helt vesentlige punkter flytte bestemmelsesretten
fra nasjonale myndigheter til overnasjonale organer. Videre vil markedsmekanismen bli en enda
sterkere regulator av den økonomiske utvikling
enn den er i dag.
En gjennomføring av planene om en økonomisk
og monetær union vil på vesentlige punkter radikalt endre vårt lands muligheter til å føre en
selvstendig økonomisk politikk, både fordi en
rekke virkemidler ikke blir tillatt brukt og fordi vi
må innordne oss den felles målsetting. Det har
vært reist tvil om hvorvidt planene om en økonomisk og monetær union vil bli realisert. En slik tvil
synes ikke å være særlig vel fundert, jfr. det som er
anført herom i kap. 2.
Den frie bevegelse av kapital vil være en av de
mest sentrale elementer ien fullt utbygd union. Vi
skal imidlertid her bare se på en del forhold som
har direkte sammenheng med frigjøringen av kapitalbevegelsene. For en mer fullstendig drøfting av
de totale virkningene vises det til rapporten fra
Skånlandutvalget.
For penge- og kredittpolitikken vil en full
liberalisering av kapitalbevegelser bety at de viktigste deler må bestemmes av sentrale organer i
Fellesmarkedet. I rapporten fra Skånlandutvalget
heter det:
"Det vil ikke bli mulig på samme måte som

hittil på nasjonal basis å regulere den samlede

tilgang på kreditt til norske bedrifter, idet adgangen til å regulere kapitaltransaksjoner med andre
medlemsland faller bort. Andre restriktive tiltak
overfor norske kredittinstitusjoner vil bli vesentlig
mindre effektive enn nå. Bare i begrenset utstrekning vil det være mulig å operere med et internt
markedsrentenivå som avviker fra rentenivået i de
øvrige medlemsland.
Likviditetspåvirkning og generell rentepolitikk
vil derfor i en økonomisk og monetær union måtte
fastlegges etter felles retningslinjer.
For å sikre styringen av penge- og kredittforholdene må det antas at Fellesskapet vil etablere
sentrale pengepolitiske virkemidler, herunder fastsettelse av likviditetskrav og andre kredittpolitiske
tiltak med virkning for medlemslandene, eventuelt
ved at nasjonale bestemmelser blir harmonisert og
samordnet. Disse virkemidlene vil kunne utformes
slik at de får forskjellig virkning for de ulike
medlemsland. Nasjonale myndigheters kredittpolitiske tiltak vil måtte tilpasses retningslinjer som
trekkes opp på fellesskapsplan.
Når det gjelder fordelingen av den samlede
kreditt-tilgang på de ulike sektorer, synes Fellesskapet ikke å ha noen planer om å styre dette på
sentralt grunnlag. Det legges vekt på å etablere et
felles kapitalmarked, gjennom hvilket en betydelig
del av midlene vil bli kanalisert.
Med hjemmel i Kredittlovens § 15 finner det i
dag sted en begrensning av omfanget og en
prioritering etter formål av obligasjonslånene på
det norske kapitalmarked. Med fri adgang til
opptak av slike lån på andrylands kapitalmarkeder
vil en slik regulering ikke lenger ha noen hensikt."
Når det gjelder statsbankenes virksomhet vil
rentenivået for statslån måtte tilpasses den alminnelige obligasjonsrente. Det vil være adgang til å
holde en lavere rente på statsbankenes utlån ved
hjelp av rentesubsidier i den utstrekning utlånene
ivaretar sosialpolitiske formål. Dette betyr at
Husbanken, Lånekassen for utdanning og Kommunalbanken i det vesentlige kan fortsette sin virksomhet etter de nåværende retningslinjer. Landbruksbanken og Fiskarbanken vil også kunne
drives som i dag dersom Rådets vedtak av 20.
oktober 1971 om regionalpolitiske tiltak ikke
gjelder jordbruk og fiske.
Om virksomheten til Distriktenes Utbyggingsfond blir berørt vil avhenge av hva som betraktes
som "sentrale regioner" i det Rådsvedtaket som er
nevnt ovenfor. Den delen av Utbyggingsfondets
utlån som går til "sentrale regioner" vil måtte
samordnes med annen kapitalstøtte innenfor den
maksimumsgrense for samlet støtte som vedtaket
fastsetter. Det meste av Utbyggingsfondets utlån
går imidlertid til områder som antakelig ikke vil bli
betraktet som sentrale. I vedtaket er det sagt at det
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også for disse områder vil bli truffet bestemmelser
om maksimumsgrenser for samlet støtte. Om dette
vil berøre virksomheten i Utbyggingsfondet vil det
ikke være mulig å si noe om før disse bestemmelser
er tatt.
Opprettelsen av en økonomisk og monetær
union vil få betydning for Norges adgang til å reise
kapital utenlands. Om dette sier Skånlandutvalget:
"En monetær union i Fellesskapet vil måtte
omfatte et felles kapitalmarked. Kredittpolitikken
innen Fellesskapet vil kunne bli mer effektiv hvis
også midler på eurovalutamarkedet som forvaltes
av banker og andre finansinstitusjoner, i større
eller mindre grad blir gjenstand for regulering.
Dette kan tale for at slike reguleringer blir satt i
verk.
I senere år er det fra norsk hold i betydelig
omfang reist kapital på de europeiske markeder til
finansiering av skipsinvesteringer, industriprosjekter, handel og kommunale formål. Relativt sma og
mellomstore bedrifter har etter hvert kommet med
i denne lånevirksomhet. Som medlem av et EF
som har etablert en økonomisk og monetær union,
vil Norge få en utvidet adgang til de europeiske
kapital- og kredittkilder, idet også de nasjonale
markeder vil bli åpnet for andre medlemmers
låntakere. På den annen side vil det norske
kapitalmarked måtte åpnes for andre medlemsland. Norsk opplåning i tredjeland vil måtte skje i
samsvar med eventuelle fellesskapsreguleringer på
dette området. En effektiv iverskettelse av den
felles pengepolitikk taler for at selv om det fortsatt
vil være adgang til for tredjeland å oppta lån innen
Fellesskapet, vil slike låneopptak i større eller
mindre grad bli regulert.
Hvis en får en situasjon hvor mulighetene for
opplåning på Fellesskapets kapitalmarkeder blir
begrenset, samtidig som eurovalutamarkedet for en
betydelige del er trukket inn i det fellesskapelige
kapitalmarkedet, vil den svikt i lånemulighetene
som i så fall oppstår, etter dagens forhold ikke lett
kunne erstattes ved lån på andre kapitalmarkeder.
Hva som i denne sammenhen^x er av særlig betydning er imidlertid hvordan tisse mulighetene vil
stille seg i framtiden. Erfaringsmessing vil situasjonen på det internasjonale kapitalmarkedet kunne
endre seg betydelig i løpet av f.eks. en ti-årsperiode, uten at man på forhånd kan si i hvilken
retning en eventuell endring vil gå.
Betydningen av eventuelle begrensninger på
Norges adgang til opplåning ute må vurderes i
forhold til hvilket behov norsk økonomi vil ha i
framtiden for å reise kapital i utlandet. På lengre
sikt er det rimelig å anta at Norge vil ta sikte pa å
oppnå likevekt i driftsbalansen med utlandet, jfr.
langtidsprogrammet 1970-73. Men selv med en
slik likevekt vil det fremdeles en tid være behov
for å finansiere avdrag på den utenlandsgjeld Norge
tidligere har tatt opp. '
Skånlandsutvalget drøfter også betydningen for
det såkalte balanseproblemet av opprettelsen av en
fullstendig økonomisk og monetær union:
"Innenfor en økonomisk og monetær union
med uforanderlige kursforhold mellom valutaene
(eventuelt en felles valutaenhet) og fri bevegelighet
for kapital over landegrensene, vil de enkelte lands
betalingsbalanser ikke lenger ha den samme betydning som før. Utad vil området ha en felles

betalingsbalanse som vil bli bestemt av forholdet
mellom produksjon og etterspørsel i området som
helhet, som igjen vil være pavirket av den aktivitetsregulerende politikk de enkelte land fører.
Denne politikk vil også påvirke prisutvikling og
sysselsetting innenfor så vel det enkelte land som
området som helhet. Da så vel betalingsbalansen
som den økonomiske utvikling forøvrig er fellesanliggender, må ogsåpolitikken med sikte på å
t bli en sak av felles intepavirke aktivitetsnivåe
resse. Likeledes vil fordelingen av ressursene innenfor fellesskapsområdet som helhet kunne påvirkes
av de enkelte landenes politikk. Ett land vil f.eks.
gjennom ekspansive etterspørselstiltak kunne
trekke til seg realressurser fra de øvrige medlemsland, noe som kan være i strid med deres interesser. Også av denne grunn vil økonomisk-politiske
tiltak som kan påvirke denne ressursfordelingen, i
hovedsaken måtte fastlegges av medlemslandene i
fellesskap.
Hvis etterspørselen i et land er større enn
landets egen produksjon, vil differansen bli dekket
ved at landet reduserer sine nettofordringer overfor resten av Fellesskapet, eventuelt overfor tredjeland, på tilsvarende mate som det i dag kan skje
for et område innenfor ett enkelt land. Hvis en slik
opplåning finner sted fra bedriftenes side for å
foreta en utbygging som er sterkere enn landets
egne ressurser gir muligheter for, vil opplåninger
ikke reise noe finansielt problem for landet som
helhet så lenge bedriftene er solide nok til å kunne
oppnå de nødvendige lån. Når kapitalen fritt skal
kunne flyttes over landegrensene, vil det i praksis
heller ikke være mulig hverken for fellesskapelige
eller for nasjonale myndigheter å hindre en slik
opplåning. Annerledes vil man stille seg til en
opplåning fra den offentlige sektors side. Denne vil
være underlagt de fellesskapelige retningslinjer for
budsjettbalansen, for finansiering av et eventuelt
underskott og for anvendelsen av et overskott.
Et land kan også få underskott overfor resten av
unionen som følge av at dets næringsliv taper i
relativ konkurranseevne f.eks. som et resultat av en
sterkere lønnsøknir g i forhold til produktivitetsstigningen i dette la idet enn i de øvrige land. I så
fall må en regne mc d at bedrifter som får vansker
med å selge sine p. ')dukter til lønnsomme priser,
etterhvert blir mr dre kredittverdige og taper
mulighetene for onlining fra området forøvrig.
Mangelen på balarr vil da slå ut i produksjonssvikt og arbeidsledi 'let. Derved vil det igjen kunne
bli balanse mellom etterspørsel og produksjon i
dette landet, men i et nivå hvor ressursene ikke
er fullt nyttet.
I et land som ke deltar i en økonomisk og
monetær union, ∎ il en slik situasjon kunne rettes
opp ved en devaluering av vedkommende lands
valuta. Praksis ha imidlertid vært at man har
grepet til utveien først etter at et slikt balanseproblem har bestått i iengre tid og blitt tilsvarende
alvorlig. Internasjonale avtaler, som GATT og
EFTA-avtalen, gir også adgang til midlertidig a
innføre kvantitative restriksjoner på importen. Av
praktiske grunner har denne muligheten vært lite
benyttet. Derimot har en flere eksempler på at det
midlertidig har vært innført importavgifter og krav
om deponering av beløp i forhold til importverdien, trass i at slike tiltak er klart i strid med
inngåtte traktatforpliktelser.
Anvendelsen av importreulerende tiltak har til
hensikt å gjøre det mulig a redusere betalingsba-
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lanse- og sysselsettingsproblemene inntil man har
rukket å forbedre konkurranseevnen gjennom
lønns- og prispolitikken. Tiltakene vil gjennom en
reduksjon av importen kunne gjøre det mulig å
redusere underskottet, selv om det føres en finansog kredittpolitikk som er såpass etterspørselsstimulerende at arbeidsløsheten blir forholdsvis lav.
Innenfor en økonomisk og monetær union vil
et land være avskåret fra å bruke så vel
valutakursendringer som importrestriksjoner for å
rette opp en mangel på balanse. Situasjonen vil da
antakelig vanligvis rette seg igjen etter kortere eller
lengre tid ved at lønnsstigningen blir mindre enn i
andre land. Dette kan være et resultat av arbeidsledigheten. Ledighetsproblemet vil imidlertid kunne
reduseres gjennom en inntektspolitikk hvorved
man lykkes å gjenopprette konkurranseevnen raskere enn hva som ellers ville være tilfelle. Hvis ikke
konkurranseevnen bedres, vil landet etter hvert
kunne få karakter av et tilbakeliggende område, og
betingelsene for å bruke unionens regionalpolitiske
virkemidler vil være til stede. Utbyggingen av
konsultasjonsapparatet for konjunkturpolitikk og
økonomisk planlegging på mellomlang sikt har
blant annet til formål å unngå at slike situasjoner
oppstår".

4. Utlendingers erverv av fast eiendom
(hytter, hyttetomter, småbruk, m.v.) til
ferieformål.
Dette emne ligger litt på siden av de øvrige vi
har behandlet, men vi tar det likevel med, fordi det
har vært gjenstand for atskillig diskusjon.
Det er helt på det rene at EEC-borgere (og
selskaper) som kjøper opp grunnarealer med sikte
på utparsellering og salg, eller som kjøper eller
bygger hytter med sikte på utleie, må likestilles
med norske borgere når det gjelder spørsmål om
konsesjon, og har full frihet til å overføre den
kapital som er nødvendig for å finansiere tiltaket.
Likestillingskravet følger i slike tilfelle av etableringsreglene, og kravet om valutalisens av reglene
om kapitalbevegelser.
Derimot er det omtvistet om det samme gjelder
EEC-borgere som kjøper hytte, hyttetomt e.l. til
privat bruk. Markedsutvalget mener at det i slike
tilfeller ikke kreves nasjonal behandling (rapport Il
s. 113-14, men Fridtjof Frank Gundersen, Etableringsretten (utg. av Europabevegelsen i Norge,
1970) er av motsatt oppfatning (jfr. s. 49-50).
Klart er i alle fall at kapitaloverføringer for å
finansiere slike kjøp skal være fri. Kapital til erverv

av fast eiendom er nemlig ført opp på A-listen over
de overføringer som er helt frigitt. Og i vedkommende direktiv er "erverv av fast eiendom" definert slik at det omfatter "kjøp av bebygget og
ubegygget grunn såvel som oppføring av bygninger
i ervervsøyemed eller til personlig bruk av privatpersoner." Direktivet sier imidlertid bare at valutaoverføringen skal være fri. Det inneholder ikke noe
forbud mot diskriminerende konsesjonsregler.
Spørsmålet blir derfor om man finner noe slikt
forbud annetsteds.
Det diskrimineringsforbud som gjelder etablering, får ikke anvendelse i dette tilfelle da det ikke
dreier seg om næringsvirksomhet. Og det er tvilsomt om diskrimineringsforbudene i Romatraktatens kapitel om kapitalbevegelser får anvendelse,
da det er mulig at disse bare tar sikte på
diskriminering i valutareguleringen og ikke i konsesjonslovgivningen. Men hvis forholdet ikke dekkes
av noen av disse forbudene, taler meget for at det
fanges opp av det generelle diskrimineringsforbudet i traktatene art. 7. For at det skal få
anvendelse, må forholdet ligge "innen denne traktats anvendelsesområde." Dette uttrykk tolkes
(bl.a. av Wohlfarth, Everling, Glaesner og Sprung,
Die Europåische Wirtschaftsgemeinschaft, anm. 10
til art. 7, jfr. anm. 2 til art. 6) slik at alt som i
videste forstand kan kalles økonomisk politikk,
herunder også sosialpolitikk og valutapolitkk, etc.
omfattes av art. 7. Som Gundersen (1. c. s. 50)
fremhever er rekreasjon en vesentlig forutsetning
for effektiv økonomisk innsats. Vi er derfor
tilbøyelige til å være enig med ham i at det ligger
innenfor EEC's økonomiske målsetting å utnytte
de rekreasjonsressurser som finnes i området på
den mest effektive måten uten diskriminering ved
landegrensene. Og konsekvensen av dette syn må
såvidt vi forstår være at diskriminerende konsesjonsregler for erverv av hytter og hyttetomter
m.v. til privat bruk rammes av art. 7 (hvis ikke
noen av de mer spesielle diskrimineringsforbud får
anvendelse.) Spørsmålet er imidlertid noe tvilsomt,
og så vidt vi vet ikke autoritativt avgjort.
Det kan føyes til at den sondring som Markedsutvalget bygger på, mellom hytter til privat bruk
og til utleie, ville være meget vanskelig å håndheve,
da det ikke er mulig å kontrollere riktigheten av
det en konsesjonssøker sier han akter å foreta seg
med den tomt eller hytte han har kjøpt.

Motmeldinga er lagt ut på nettet i fire delfiler.
Øvrige deler finnes på pdf-arkivet.no/eec/.
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