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DEL II. IMØTEGÅELSE AV REGJERING- 
ENS MARKEDSMELDING 

1. Innledende bemerkninger 

Som nevnt i innledningen til foreliggende mel-
ding er den her følgende Del Il i det alt vesentlige 
en ren kommentar til St.meld. nr . 50 (1971-72), 
Regjeringens melding "Om Norges tilslutning til 
De Europeiske Fellesskap". Den er utarbeidet på 
grunnlag av notater og anmerkninger fra en rekke 
sakkyndige på de ulike områder, som er blitt bedt 
om å gi kommentarer til Regjeringens melding til 
bruk for nærværende melding. Stoffutvalg såvel 
som redigering er imidlertid foretatt av redaksjo-
nen for denne melding, og den følgende Del II er 
derfor i sin helhet dette redaksjonsutvalgs ansvar. 

Disposisjonen i Del II følger i store trekk 
Regjeringens melding, men begrenser seg til noen 
færre problemområder. Man vil således finne at en 
del saksområder som er behandlet i Del I ovenfor, 
ikke er tatt opp igjen i Del II, og en vesentlig del av 
imøtegåelsen av Regjeringens melding skjer derfor 
her i form av henvisninger til Del I. Dette 
begrenser selvsagt omfanget av Del II. 

Enkelte av de opprinnelige utvalgsinnstillingene 
har det vært naturlig å spalte opp, slik at de dels er 
innarbeidet i ulike kapitler i Del I, og dels benyttet 
i Del II til imøtegåelse av Regjeringens melding. 

De enkelte kapitler i Del II har sterkt varierende 
omfang. Dette gir imidlertid i og for seg ikke 
uttrykk for hvilken vekt man tillegger de enkelte 
spørsmål, men skyldes dels de forhold som er 
nevnt ovenfor og dels at man som følge av 
behandlingen av stoffet i Regjeringens melding har 
funnet det hensiktsmessig å supplere de emner som 
allerede er behandlet i Del 1, eller ta opp nye 
emner. Således tar f.eks. spørsmålet om skipsfarten 
stor plass i Del Il etter at Regjeringens begrunnelse 
hva angår denne næring, er blitt klar i stortingsmel-
dingen, mens derimot f.eks. det sentrale spørsmål 
om "alternativer til medlemskap" har fått en 
mindre omfangsrik behandling i Del II, noe som 
henger sammen med den omfattende behandling 
av de økonomiske sider av problemet i industrika-
pitlet i Del I. Her er således tollbelastningens 
betydning såevel som følgene av f.eks. en frihan-
delsordning etter det mønster som er tilbudt de 
ikke-medlemsskapssøkende land utførlig behand-
let. På samme måte er andre sider av spørsmålet 
om alternativ som knytter seg til "medbestemmel-
sesrett" i forhold til "nasjonal selvråderett og 
demokrati" behandlet i et eget kapitel under 
denne overskrift Del I. 

2. Generell vurdering av Regjeringens 
melding. 

(a) Regjeringens melding er preget av et forsvar 
for et allerede inntatt standpunkt, og som den 
inntok senest i januar i år, da den besluttet å 
avslutte forhandlingene og anbefale forhandlings-
resultatet. Dette er ingen normal fremgangsmåte, 
med en allsidig fremstilling hvor argumenter for og 
imot blir stilt opp mot hverandre, slik at Regjerin-
gens praktiske og politiske valg blir satt i perspek-
tiv. Stortingsmeldingen er såvidt ensidig at den 
allerede av denne grunn skiller seg fra det som er 
vanlig praksis. I et dokument på 240 sider (uttal-
elser fra organisasjoner i arbeids- og næringsliv er 
da holdt utenfor) utgjør motforestillinger ca. et 
par sider, og selv motforestillingene bagatelliserer 
samtidig med at de presenteres. 

Det er ikke lett å få denne ensidighet til å 
harmonere med debatten forut for og i forbindelse 
med forhandlingene. Når Regjeringen under for-
handlingene ga inntrykk av at næringsmessige 
marginalspørsmål innenfor landbruk og fiske var 
avgjørende for medlemskap, skulle man tro at den 
også forutsatte mer vidtrekkende motforestillinger. 
Det samme gjelder for Regjeringens forutsetning 
om at dansk medlemskap må ansees som et vilkår 
for at Norge skal bli medlem. Norges økonomiske 
samhørighet med Danmark er således ikke på noen 
måte så vidtrekkende som Norges tilsvarende 
samhørighet med EF-landene dersom man skal 
bygge på Regjeringens melding. 

(b) Regjeringens melding er preget av mangel på 
en dypere analyse av sammenhengen mellom de 
forskjellige faktorer i samfunnsutviklingen. Mel-
dingen fremsetter sektorvis en rekke påstander 
som ikke ses i sammenheng med de totale prak-
tiske muligheter og samfunnsmessige følger. Karak-
teristisk for dem er f.eks. at den økonomiske 
vekst, særlig innenfor eksportindustrien, gjøres til 
en primær målsetting, uten at det nærmere vurde-
res hvilke følger veksten har for utviklingen av 
konsentrasjon og pressområder. F.eks. fremhever 
meldingen (side 72/73) hvorledes medlemskap i 
EF vil "lette omstillingsproblemene og øke mulig-
hetene for en sterkere konsentrasjon og spesialise-
ring" for en rekke næringer. De sosiale, helsemes-
sige og trivselsmessige spørsmål som henger sam-
men med en slik samfunnsutvikling må imidlertid 
veies opp mot en forenklet pengemessig vurdering 
av brutto-nasjonalproduktet. Dersom det er ønske-
lig kan også omkostninger på sosial- og miljøsekto-
ren måles i penger selv om beregningene selvfølge-
lig må bli noe mer usikre. Et slikt forsøk på en mer 
omfattende vurdering av selve "vekstbegrepet" 
begir Regjeringens melding seg altså ikke inn på, til 
tross for at det er en stadig økende forståelse, ikke 
bare blant miljøvern-forkjempere og sosialarbei- 
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dere, men også blant økonomer, for betydningen 
av en mer dyptgående analyse av vekstbegrepet. 
Tvertimot fremhever Regjeringen med grunnlag i 
en etterhvert foreldet oppfatning av økonomisk 
vekst, at industriell ekspansjon innenfor eksportin-
dustrien, — som nettopp utgjør norsk storindustri 
— er en forutsetning for å skape det økonomiske 
grunnlag for løsning av miljøvernproblemer og 
sosiale problemer. Den overser at veksten skaper 
de samme problemer, og rammes med full tyngde 
av den kritikk som retter seg, ikke i og for seg mot 
den oppfatning at vekst er en positiv faktor i 
samfunnsutviklingen, men mot det sektorpregede 
og meget begrensede vekstbegrep Regjeringen 
bygger på. 

Det er her svært viktig å være klar over at et 
EF-medlemskap nødvendiggjør en raskere omstil-
ling, en raskere strukturrasjonalisering med over-
flytting av arbeidskraft fra lavproduktivitetssek-
torer til høyproduktivitetssektorer, at mindre be-
drifter nedlegges og frigjør arbeidskraft til store 
teknisk mer effektive anlegg hvis vi overhodet skal 
kunne realisere noen av de økonomiske fordeler 
EF-medlemskap teoretisk skulle gi. 

Vi må imidlertid ikke glemme at noen av disse 
eventuelle fordelene utmerket godt kan realiseres 
også om Norge ikke blir EF-medlem. Hvis denne 
mulighet ikke blir utnyttet i et Norge utenfor EF 
betyr det at en helhetsvurdering av de rene 
økonomiske fordeler mot de miljø- og trivselsmes-
sige skader tilsier at vi ikke ønsker for rask 
strukturrasjonalisering. Medlemskap i EF påvirker 
således ikke vår mulighet for sterkere konsentra-
sjon og spesialisering, men den politiske evne til å 
la være hvis vi ønsker. 

EF-medlemskap virker således i denne hen-
seende som en politisk brekkstang for en økono-
misk-politisk utvikling vi egentlig ikke ønsker. 

I forbindelse med mangelen på en mer grundig 
analyse av sentrale problemer, må det også påpekes 
at Regjeringen fremsetter mange lettvinte påstan-
der og tildels blander sammen faktiske opplysnin-
ger med sine egne ønskemål. På side 14 i meldin-
gen fremholdes det f.eks. at Regjeringen vil "ta 
sikte på gjennom statsbankene å sikre en relativt 
lav rente ved utlån til samfunnsmessig prioriterte 
formål som f.eks. boligbygging." Dersom man ser 
på statsbankenes utlånsvirksomhet for dette for-
mål og lån også til distriktspolitiske og sosiale 
formål, må det antas at rentesubsidieringen pr. år 
om ca. 10 år vil utgjøre ca. 1 milliard kroner, og 
det synes urealistisk å regne med at det vil være 
budsjettmessig dekning for en slik subsidiering. 
Spørsmålet må iallfall under enhver omstendighet 
sees i sammenheng med ganske vesentlige økninger 
på statsbudsjettets utgiftsside som følge av med-
lemskap. Noen samlet vurdering av hva som er  

realistisk utfra økonomiske synspunkter, foreligger 
imidlertid ikke i meldingen. 

En tilsvarende sektorvis betraktning finner man 
eksempelvis også på side 112 i Regjeringens mel-
ding, hvor det i forbindelse med samordningen av 
budsjettene heter at "fylkenes og kommunenes 
budsjetter holdes likeledes utenom." Selv om disse 
budsjetter ikke formelt er gjenstand for samord-
ning, synes det ganske på det rene at den øvrige 
samordning av budsjettene må få politiske og 
økonomiske konsekvenser også for de budsjetter 
som ikke skal samordnes. Det er overhodet et 
karakteristisk gjennomgangstrekk i hele meldingen 
at den ikke søker en dypere analyse av sammen-
hengen i næringslivet og samfunnsutviklingen, og 
at den forutsetter en likestilling av ønskemål med 
politiske realiteter. 

(c) Et annet gjennomgående trekk i Regjerin-
gens melding, er at den underkaster seg en "utvik-
lingsfilosofi" på bekostning av mulighetene for å 
styre utviklingen. Det naturlige utgangspunkt 
burde være at man først trakk opp linjene for 
samfunnsutviklingen slik man ønsket den, og 
deretter tok standpunkt til om medlemskap med 
alt hva dette innebærer, vil være et tjenlig middel 
til å realisere den ønskede samfunnsutvikling. 1 
kapitlet om næringslivets utvikling (meldingens 
side 10/11) legges det for eksempel opp til en 
utvikling på sysselsettingssektoren med basis i den 
faktiske omstrukturering som har skjedd i perio-
den 1950-70. Andre steder i meldingen trekkes 
det så opp andre prognoser for utviklingen videre 
fremover på basis av det som har skjedd hittil. Selv 
om det er både riktig og nødvendig å være klar 
over den tendens som skapes av næringslivet selv, 
er det vel så viktig å stille spørsmålet om hvilke 
sentrale styringsmuligheter man råder over dersom 
man ønsker å påvirke utviklingen. Regjeringen 
forutsetter langt på vei at utviklingen "er gitt" og 
følgelig at de ytre omstendigheter må legges til 
rette for nettopp den samme utvikling. Viktige 
korrigerende hensyn som distriktsutbygging, de-
sentralisering og løsning av sentrale problemer, 
som f.eks. pendlerproblemene og sosiale oppgaver 
som følge av sentralisering, er det nødvendig å ta 
standpunkt til som ledd i en enhetlig økonomisk 
og politisk vurdering. 

På samme måte er det f.eks. nødvendig å ta 
standpunkt til hvilken utvikling man ønsker innen-
for varehandelen. Det er ikke tilstrekkelig bare å 
fastslå, som Regjeringen gjør på meldingens side 
12: "uansett EF-tilslutning må en regne med en 
stigende integrasjon med handelsbedrifter i EF-
land, både i form av kjedeforretninger og filialer og 
andre former for bedriftssamarbeid." 

Like lite kan Regjeringen uten videre innrette 
seg etter en internasjonal integrasjon uten samtidig 
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å ta standpunkt til hvorvidt den er ønskelig og 
samtidig vurdere de virkemidler som står til dispo-
sisjon for å fremme en ønsket målsetting. 

Det er et gjennomgående trekk at Regjeringen i 
meldingen dels aksepterer utviklingen som en gitt 
størrelse og dels, i de tilfeller hvor den ønsker å 
gardere seg mot utviklingstendenser, istedet i 
generelle vendinger gir uttrykk for hva Regjeringen 
ønsker å arbeide for i tilfelle av EF-medlemskap, 
men uten samtidig å begrunne hvor realistiske dens 
planer er i denne sammenheng. 

(d) Regjeringens melding unnlater også å ta opp 
visse meget sentrale spørsmål. Et av disse spørsmål 
reiser seg f.eks. ved påstanden om at Norge får 
medbestemmelsesrett i viktige beslutninger. Det er 
selvfølgelig klart nok at Norge får den tilmålte 
stemmerett i Ministerrådet og et medlem i Kommi-
sjonen, men de realpolitiske perspektiver som 
knytter seg til hvorledes politiske beslutninger 
faktisk blir til i EF, drøfter Regjeringen ikke. Den 
begrenser seg til generelle forsikringer om at vi får 
utvidet "reell suverenitet", men bygger dette 
tilsynelatende ikke på annet grunnlag enn vår rent 
formelle deltagelse i de besluttende organer i EF. 
Til sammenligning vises til denne meldings Del I, 
kapitel 2 om selvråderett og demokrati. Med 
bakgrunn i at nettopp vår selvråderett og vår plass i 
beslutningsprosessen i EF har vært blant de mest 
sentrale områder for kritikerene av norsk medlem-
skap, burde man kunne ventet at Regjeringen 
hadde drøftet disse problemer mer inngående. 

Også mer begrensede, men viktige spørsmål er 
utelatt i meldingen. Den uoverensstemmelse som 
eksisterer mellom teksten i den norske landbruks-
protokollen, hva angår adgangen til melkesubsi-
dier, og tekstene i de øvrige lands protokoller er 
således overhodet ikke behandlet. Uansett hvorle-
des Regjeringen måtte vurdere dette spørsmål selv 
kan det knapt være tvil om at den betydelige 
sakkyndige kritikk som er reist, skulle tilsi en 
seriøs behandling av spørsmålet. 

(e) Det er et gjennomgående trekk i meldingen 
at Regjeringen uttrykker ønskemål, tro, antagelser 
og endog påstander uten nærmere begrunnelse. 
Den omstendighet at Regjeringen fremsetter en 
antagelse er jo ikke i seg selv et tilstrekkelig bevis 
for antagelsens riktighet. På side 9 i meldingen he-
ter det f.eks. at Norge gjennom forhandlingene er 
sikret virkemidlene "for å sikre jordbrukets rolle i 
distriktsutviklingen". Selv om Regjeringen, noe 
som i seg selv er tvilsomt, har oppnådd adgang til å 
benytte melkesubsidier (en adgang som i tilfelle 
skal praktiseres gjennom beslutning i Bryssel) 
synes det svært vidtrekkende å påstå at jordbru-
kets rolle i distriktsutviklingen er sikret. På side 16 
fastslås det at forbrukerpolitikken ikke har vært 
viet større oppmerksomhet i EF, men at "Regjerin-
gen vil gå inn for at en innen Fellesskapene får  

bestemmelser som så langt som mulig oppfyller 
disse kravene" (diverse forbrukerkrav). For en 
realistisk betraktning er imidlertid det mest iøyen-
fallende at visse sentrale forbrukerkrav ikke er 
sikret innen EF, og en forsikring fra Regjeringens 
side om hva den anser som sin oppgave, må 
vurderes i lys av dens realpolitiske muligheter. På 
samme side heter det: "Generelt sett har kvinnen 
en svakere stilling i mange EF-land enn i Norge. 
Regjeringen ser det som en oppgave i første rekke 
nasjonalt, men også på det europeiske plan, å bidra 
til en reell likestilling mellom kvinner og menn". 
Tatt i betraktning at Regjeringen her påtar seg en 
oppgave som de krefter som arbeider for samme 
sak i EF ennå ikke har løst, synes det viktigste 
spørsmål igjen å være hvilken realpolitiske mulig-
heter det er for Regjeringen å nå sine mål. Det 
negative aspekt er foreløpig det dominerende. 

Om fiskerigrensen heter det på side 35: "De 
politiske garantier som her er oppnådd innebærer 
etter Regjeringens oppfatning at en beskyttet 
12-milssone vil være sikret for Norge også etter 
1982". Selv Norges ensidige erklæring under fis-
keriforhandlingene, går ikke lenger enn til å 
uttrykke at Norge forstår EF derhen at det er gitt 
forsikringer om "særlig hensyn som skal tas til det 
norske kystfiske etter 1982". Den politiske situa-
sjon under fiskeriforhandlingene gjorde det urealis-
tisk, dersom man ville unngå et sammenbrudd, å 
forutsette en beskyttet 12-milssone etter 1982. 
Likevel fremsetter nå Regjeringen i meldingen en 
påstand som den ikke engang fant grunnlag for i en 
ensidig erklæring i Bryssel. 

På side 37 fremsettes følgende påstand: "Det 
forhandlingsresultat som foreligger gjør det etter 
Regjeringens oppfatning fullt mulig å bevare nasjo-
nal styringsrett over såvel ressursanvendelser som 
eierforhold i norsk næringsliv." Påstanden er så 
vidtrekkende og så meget i strid med de grunnleg-
gende prinsipper i EF, at den burde kreve en 
omfattende dokumentasjon. Allerede de ikke-dis-
kriminerende etableringsregler og den frie kapital-
bevegelse må gjøre det klart at påstanden er mer 
enn tvilsom. Hertil kommer at norske aksjer etter 
en overgangstid på 2 år blir gjenstand for fri 
omsettelighet på det internasjonale aksjemarked og 
uten adgang til gjennom nasjonal lovgivning å sikre 
aksjene på norske hender. Uttalelsen lar seg kun 
forsvare dersom det forutsettes at norske nasjonale 
myndigheter nok skal kunne påvirke styring og 
eierforhold, uten samtidig å kunne influere på 
hvem som er eiere (nordmenn eller borgere av 
andre EF-land) eller kunne influere på den 
ramme for styring som de felles regler i EF trekker 
opp. En slik forståelse ligger imidlertid fjernt fra 
det inntrykk Regjeringens formulering gir. 

På side 38 fremholder Regjeringen at Norsk 
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Medisinaldepot kan opprettholdes. Fremsettelsen 
av en slik påstand er imidlertid egnet til å avlede 
oppmerksomheten fra det vesentlige, nemlig kon-
trollen med omsetning av farmasøytiske spesialpre-
parater. Hvorvidt man rent formelt har anledning 
til å opprettholde et medisinaldepot er av under-
ordnet interesse, dersom monopolinstitusjonens 
praksis ikke lenger kan tjene sitt formål, Det 
fremgår da også på meldingens side 40 at nemnda 
for farmasøytiske spesialpreparater (Spesialitets-
nemnda) som fører kontroll med å begrense 
adgangen av preparater til det norske marked, 
neppe kan fortsette sin virksomhet etter 1.1.1978. 
Regjeringen gir imidlertid også i denne forbindelse 
en alminnelig forsikring: "Når det en gang måtte 
bli aktuelt, vil man fra norsk side som medlem gå 
inn for at reglene på dette området blir utformet 
slik innen Fellesskapet at behovsprøvning kan 
opprettholdes." Men heller ikke her har forsikrin-
gen om de gode hensikter noe realpolitisk grunn-
lag. 

I forbindelse med den sosiale og miljømessige 
utvikling, erklærer Regjeringen generelt (side 51) 
at det ikke er noen tvil om at utviklingen innen 
Fellesskapet "går i retning av en mer planmessig 
samordning av den økonomiske og sosiale utvik-
ling, slik at det blir lagt betydelig vekt både på 
sikringen av de miljømessige verdier og de forde-
lingsmessige sider av den materielle fremgang." 
Både sosiale og miljømessige verdier, og ikke minst 
spørsmålet om fordeling av samfunnets inntekter, 
spiller en helt sentral rolle i fremtidig norsk 
samfunnsutvikling. Men dersom man skal holde seg 
til Romatraktatens næringsliberalistiske målsettin-
ger og overhodet den felles politikk, bl.a. jord-
brukspolitikken som er satt ut i livet, står Regjerin-
gens antagelse nokså fjernt fra den politiske 
virkelighet. Den politikk som hittil er ført i EF, er 
nemlig ikke preget av de verdier Regjeringen 
fremhever. Det synes derfor som Regjeringens 
generelle forsikringer om fremtiden savner realpoli-
tisk dekning på dette punkt. 

De eksempler som her er nevnt, illustrerer et 
gjennomgående trekk ved meldingen. 

(f) Under forhandlingene har Regjeringen avgitt 
diverse "egenerklæringer" overfor EF. Disse erklæ-
ringer er ikke del av et gjensidig avtaleverk, men 
står i første rekke som uttrykk for Regjeringens 
målsettinger og forhåpninger i tilfelle av medlem-
skap. Slike erklæringer kan, sålenge de ikke blir 
direkte motsagt, innebære en viss politisk ryggdek-
ning under politiske forhandlnger i tilfelle av et 
fremtidig norsk medlemskap. Det er imidlertid 
sterkt fortegnet å gi inntrykk av at slike erklærin-
ger definerer EF's senere politikk eller sikrer 
særnorske interesser. I markedsmeldingen, og for-
såvidt også i den hjemlige politiske debatt, er 
egenerklæringene tillagt en helt urealistisk vekt. 

Spørsmålet ble særlig aktualisert ved den norske 
erklæring i forbindelse med fiskeriforhandlingene. 
Etter at det var klart at man ikke kunne finne fram 
til noen sikring av 12-milsgrensen i avtalemessig 
form, avga Norge under de avsluttende forhandlin-
ger en erklæring om fortolkningen av den proto-
koll det var oppnådd enighet om. Erklæringen er 
inntatt som en ensidig erklæring i Stortingsmeldin-
gen i vedlegg 1 side 25, og det legges åpenbart 
avgjørende vekt på at erklæringen ble inntatt i det 
offisielle referat fra møtet. Den ble heller ikke 
motsagt i noen annen offisiell erklæring som ble 
inntatt i samme referat. Det må imidlertid under-
strekes at Norge ikke oppnådde å få de tilsvarende 
synspunkter inn i en gjensidig forpliktende avtale-
form og videre at det ikke av erklæringen fremgår 
at 12-milsgrensen er sikret. Man må anta at 
innfrielse av begge disse punkter var en målsetting 
for Norge uten at det lyktes å få de norske ønsker 
oppfylt. Det er vanskelig å se at det foreligger noe 
forhandlingsresultat av særlig vekt som følge av 
Norges ensidige erklæring. Like fullt trekker Regje-
ringen i sin melding vidtrekkende konsekvenser av 
denne erklæring. 

Også på andre områder legger Regjeringens 
melding betydelig vekt på de synspunkter Norge 
har gjort gjeldende uten at de samtidig har 
kommet til uttrykk i form av avtale med EF. På 
side 47 i meldingen i kapitlet om "Samfunnssty-
ring og demokrati" er det bygget opp et omfat-
tende resonnement med bakgrunn i utenriksmini-
sterens erklæring til EF's Ministerråd av 30/3 
1971. Erklæringen fremholder at Regjeringen ser 
et utvidet fellesskap som en mulighet for å bringe 
demokratiske beslutningsformer inn i det interna-
sjonale samarbeid. Det heter i meldingen at erklæ-
ringen la grunnlaget for at medlemskap ikke "må 
avskjære Regjeringen og den bevegelse den er gått 
ut fra, mulighetene for å virkeliggjøre de langsik-
tige mål som er utformet i Det Norske Arbeider-
partis program." Det vises til omfattende demokra-
tisering og sosial utjevning, dyptgripende reformer 
på sosial-, utdannings- og miljøpolitikkens område 
og rettferdig fordeling av samfunnsgodene. I mel-
dingen bygges det opp mot en konklusjon som 
fastslår at "overføring til internasjonale organer må 
ikke gjennomføres i større utstrekning enn det som 
er nødvendig for løsning av problemene." Men alt 
dette er kun Regjeringens fortolkning av visse 
begrensede og runde uttalelser fra utenriksministe-
ren som rimeligvis Ministerrådet ikke fant grunn til 
å kommentere. Det kan virke nærmest villedende 
når Regjeringen med utgangspunkt i alminnelige 
politiske programerklæringer i Bryssel etterlater 
det inntrykk at dette samtidig er et bilde av det EF 
representerer som politisk og økonomisk realitet. 
Egentlig representerer slike erklæringer ikke annet 
enn et norsk politisk ønskemål formulert av en 
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bestemt norsk Regjering, og siden denne frem-
gangsmåten er et gjennomgangsfenomen i markeds-
meldingen, er det nødvendig å understreke at den 
ikke gir noen beskrivelse av det EF Norge eventu-
elt skal bli medlem av. Det ville i såfall unektelig 
være mer nærliggende å ta utgangspunkt i de ulike 
felleserklæringer fra EF-landene selv som er avgitt 
ved forskjellige anledninger, og som klart trekker 
opp rammen for en ny vest-europeisk statsdan-
nelse. Dersom man finner grunn til å legge vekt på 
enkelte medlemslands spesielle synspunkter, avgitt 
i forskjellige sammenhenger, peker også disse mot 
andre mållsettinger enn de som ble formulert av 
den norske regjering i utenriksministerens ensidige 
erklæring, den 30/3 1971. På denne bakgrunn vil 
det være villedende om man danner seg en 
oppfatning av EF's utvikling med basis i ensidige 
erklæringer fra et av det eventuelt utvidede EF's 
minste land avgitt på et tidlig tidspunkt under de 
innledende forhandlinger om medlemskap. Direkte 
inkonsekvent kan det videre virke når man samti-
dig søker å bagatellisere relativt representative 
uttalelser om EF enten avgitt som fellesuttalelse 
fra medlemslandene eller som autoritative politiske 
erklæringer fra de største medlemsland i Fellesmar-
kedet. 

(g) Regjeringens markedsmelding som innled-
ningsvis fremholdt, bærer et visst preg av at 
argumenter velges for å underbygge et standpunkt 
som allerede er inntatt, med bl.a. det resultat at 
det oppstår en innbyrdes motstrid i argumentasjo-
nen. På side 10 i meldingen tilbakevises f.eks. 
bestemmelsene i Romatraktaten om at "kvalifisert 
flertall" kan binde medlemslandene. Det hevdes at 
denne form for beslutning, som riktignok har sitt 
grunnlag i Romatraktaten, aldri har vært benyttet 
mot et medlemslands viktige interesser. Dette 
utlegges på den måte at praktiseringen av Roma-
traktatens regler sikrer de små lands interesser. 

Noen avsnitt senere, på side 10, hevdes det at 
"det er verd å merke seg at de små land og 
fagbevegelsen i EF presser på for økt overnasjonali-
tet i erkjennelsen av at dette vil styrke de politiske 
organer i EF, og dermed øke mulighetene såvel for 
de små lands innflytelse som for gjennomføringen 
av fagbevegelsens målsettinger." 

Det ligger i denne problemstilling en klar 
konflikt. På den ene side skal de enkelte deltaker-
land være sikret mot vedtak i form av kvalifisert 
flertall, og dette påberopes åpenbart til beskyttelse 
av norske interesser. På den annen side arbeider de 
små stater nettopp for økt overnasjonalitet, også et 
standpunkt som hevdes å være i norsk interesse. 

Forklaringen ligger nokså nær. Når man først er 
blitt medlem, er det det formelle regelverk som 
beskytter de mindre innflytelsesrike stater mot 
faktisk politisk press, som i første rekke kan øves 
av de mest innflytelsesrike medlemsland. Utenfra  

sett er det en tilsynelatende betryggelse i at intet 
land kan bindes i strid med sine vitale interesser, 
men innenfra sett er det de realpolitiske maktfor-
hold som dominerer, med den følge at det regel-
verk som beskytter de små staters posisjon, nett-
opp blir spesielt viktig. Det er derfor av avgjørende 
viktighet å sondre mellom de vurderinger det er 
naturlig for Norge å foreta før inntreden i EF og 
de retningslinjer vi kan se oss tjent med å påberope 
oss dersom vi først er blitt medlem. Den trygghet 
som måtte følge av den eventuelt etablerte enstem-
mighetspraksis i dag, vil vi kanskje — dersom vi 
først blir medlem — foretrekke avløst av flertalls-
vedtak. 

(h) Regjeringen foretar i markedsmeldingen 
ingen sammenfattende økonomisk analyse av de 
totale virkninger av medlemskap. En slik sammen-
fattende vurdering måtte veie mot hverandre de 
økonomiske fordeler som visse deler av norsk 
eksportindustri påstås å ville oppnå veiet opp mot 
vesentlige utgiftsposter som prisstigning på en 
rekke viktige matvarer, pris- og omkostningsøkning 
som følge av renteforhøyelse og betydelige utgifter 
til Fellesskapets budsjett, minus de tilbakeføringer 
man kunne regne med fra finansieringskilder i EF. 
Meldingen konsentrerer seg om de økonomiske 
lettelser som visse deler av norsk eksportindustri 
vil oppnå uten at det samtidig foretas en total 
økonomisk analyse av følgende for det norske 
statsbudsjett og i siste omgang for den enkelte i 
tilfelle av medlemskap. Det er antakelig en nokså 
utbredt oppfatning at vårt land og dermed den 
enkelte oppnår økonomiske fordeler i tilfelle av 
medlemskap mens det i realiteten er rimelig grunn 
til å anta at medlemskap vil påføre den enkelte 
ganske betydelig økte nettoutgifter. 

(i) Regjeringens melding tar ikke opp 
spørsmålet om de forfatningsmessige problemer 
som knytter seg til Grunnlovens § 93. Regjeringen 
har gjennom anbefaling av medlemskap akseptert 
en vidtrekkende politisk og økonomisk målsetting 
som gir grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om 
det lenger er tale om avgivelse av nasjonal suvereni-
tet "på et saklig begrenset område" i overensstem-
melse med Grunnlovens § 93. De forfatningsmes-
sige spørsmål er overhodet ikke reist i Regjeringens 
markedsmelding til tross for at meldingen nå 
aksepterer en politisk meget vidtrekkende målset-
ting med sikte på vest-europeisk integrasjon. Det 
må her understrekes at Grunnlovens § 93 opprin-
nelig hadde sin bakgrunn i klart avgrensede former 
for internasjonalt samarbeid, og i første rekke tok 
sikte på å legalisere langt mindre omfattende 
samarbeidsformer som Norge allerede var sterkt 
involvert i. 

Spørsmålet om norsk medlemskap i EF må fra 
et forfatningsrettslig synspunkt ansees for å være 
på linje med begivenhetene i 1814 og Unionsopp- 
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løsningen i 1905. Allerede i Utenriksdebatten i 
1970 ble det fra stortingsrepresentant Austrheim 
reist spørsmål med sikte på utredning av forholdet 
mellom Grunnlovens § 93 og medlemskap. Forsla-
get ble oversendt Regjeringen, og noe mer er ikke 
skjedd. Hensynet til en allmenn aksept av den 
beslutning som Stortinget i siste omgang skal treffe 
i spørsmålet om norsk EF-medlemskap, tilsier en 
forfatningsmessig klargjøring av medlemskap i for-
hold til Grunnlovens § 93. 

3. Samfunnsstyring og demokrati. 

3.1. Demokrati og selvråderett. 

Regjeringens melding behandler ulike sider av 
dette spørsmål på side 47-52. Som påpekt i 
foregående avsnitt (i) reiser spørsmålet om med-
lemskap viktige forfatningsmessige problemer, 
særlig i forhold til Grunnlovens § 93. Det er 
karakteristisk at meldingen ikke inneholder 
noen samlet fremstilling og analyse av spørsmålet 
om avgivelse av norsk selvstyre til EF. Man finner 
spredte bemerkninger i ulike sammenhenger, og de 
synes å ha et visst felles kjennetegn ved at de 
beføyelser Norge gir fra seg er mindre viktige, 
mens den medbestemmelse vi oppnår er av sentral 
betydning. Mangelen på en grundig og enhetlig 
behandling av hva vi "gir og tar" i forhold til vår 
selvråderett, er en vesentlig svakhet. Det legges 
ikke opp til en samlet forfatningsrettslig vurdering 
i forhold til Grunnlovens § 93, hvor det heter at 
Stortinget med 3/4 flertall kan samtykke i "at en 
international Sammenslutning som Norge er tilslut-
tet eller slutter seg til, paa et sagligt begrænset 
Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter 
denne Grundlov ellers tillige Statens Myndigheder, 
dog ikke Beføielser til at forandre denne Grund-
lov." 

Det er ikke tilfredsstillende å henvise behandlin-
gen av dette spørsmålet til en egen stortingspropo-
sisjon. Det er den melding som nå er fremlagt som 
utgjør Regjeringens sentrale opplysningsdokument 
til velgerne i forbindelse med folkeavstemningen. 
Også Regjeringens demokrati-kapitel er preget av 
en sammenblanding av påstander og ønskemål. Det 
er i foregående kapitel vist til hvorledes Regjerin-
gen med utgangspunkt i en egenerklæring av 
30/3 1971 søker å definere demokratiet i EF, og 
det er igjen denne egenerklæring som danner 
grunnlaget for følgende påstand: "Det er Regjerin-
gens faste mening at medlemskap i EF kan skape 
et slikt økonomisk grunnlag som gjør det mulig å 
oppnå en riktig samfunnsform og en effektiv 
samfunnsstyring. Derved kan Norge best utnytte 
de muligheter som utviklingen innebærer og mot-
virke uheldige følger." (Meldingens side 48). På 
samme side heter det: "Regjeringen vil aktivt gå  

inn for økt demokratisering i alle deler av Felles-
skapets beslutningsprosess, slik at geografisk fjern-
het fra beslutningssentra ikke innebærer noen 
manglende mulighet til å påvirke vedtak for dem 
det angår." Denne uttalelsen er også knyttet til en 
annen egenerklæring, nemlig statsminister Brattelis 
tale ved undertegningen av tiltredelsestraktaten 
den 22/1 1972. Det gjelder imidlertid for hele 
kapitlet om disse spørsmål at det overhodet ikke 
påviser noen politisk dekning for de fremsatte 
ønskemål. Det er f.eks. ikke antydet hvilke midler 
Regjeringen tenker seg å ta i bruk for å nå sine 
mål. Det er også karakteristisk at Regjeringens 
kapitel om "Samfunnsstyring og demokrati" ikke 
på noe punkt tar opp forholdet mellom den 
alminnelige borger (velger) og EF. Regjeringen 
reiser problemet "formell og reell suverenitet". 
For å påvise økningen i den reelle suverenitet vises 
til 
1. Frigjøring av handel 
2. Større kontroll med valutakurser og liberalise-

ring av kapital og tjenestetransaksjoner, 
3. Tidligere samarbeid i OECD. 

Regjeringens problemstilling er så formålsrettet 
i sitt forsøk på å gi inntrykk av økt suverenitet at 
den gir et fullstendig fortegnet bilde av de egent-
lige problemer. Når den hevder at vi vinner reell 
suverenitet, må dette nettopp basere seg på den 
formelle myndighet vi får i EF's organer. (Formell 
suverenitet i EF). Denne må da igjen vurderes ut 
fra det styrkeforhold Norge får i disse organer, 
blant annet 3 av 61 stemmer i Minsterrådet når det 
er tale om kvalifisert flertall. 

På den annen side er det selvsagt ikke tale om 
bare formell suverenitetsoppgivelse fra nasjonalt 
synspunkt. Det er tvert imot realitetene motstan-
derne av medlemskap bygger på. Medlemskap 
innebærer at en rekke helt sentrale områder faller 
utenfor nasjonal beslutningsmyndighet. Det burde 
her være tilstrekkelig å vise til det detaljerte 
inngrep i tradisjonelt nasjonale saksområder innen-
for landbruk og fiskeri som forhandlingene har 
klargjort. Hva angår vår nasjonale økonomiske 
politikk, er det på det rene at en rekke viktige 
økonomiske virkemidler etterhvert blir henlagt til 
EF-organene. Her kan bl.a. vises til Skånland 
utvalgets innstilling, som blir behandlet særskilt 
nedenfor og som forøvrig ligger ved som bilag. 
Videre henvises det til kapitlet om "økonomisk og 
monetært samarbeid" i Del H. Hovedspørsmålet 
fra et suverenitetssynspunkt må være hva Norge 
vinner og hva vårt land taper av selvråderett, og det 
minste man kunne vente at Regjeringen gjorde, var 
å stille opp mot hverandre "gevinst og tap", som 
kunne gi et rimelig vurderingsgrunnlag. Det har fra 
motstanderne av medlemskap hele tiden vært 
fremholdt at vi står overfor et overveiende netto 
tap av selvråderett, og en nøktern lesning av 
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Regjeringens melding bekrefter til fulle denne 
oppfatning. 

Avsnittet om "samarbeidsformer i EF" og 
organisasjonene og EF" (side 49-52) gir uttrykk 

for en beslutningsprosess som står svært fjernt fra 
norsk demokratisk tradisjon. Den enstemmighets-
praksis som Luxembourg-forliket inntil videre har 
lagt grunnlaget for, er ikke gjenstand verken for 
juridisk eller politisk analyse i Regjeringsmeldin-
gen. Luxembourg-forliket hadde sin bakgrunn i et 
faktisk politisk press fra fransk side og består like 
lenge som tilstrekkelig sterke krefter i EF ønsker 
det. Det er all grunn til nøkternt å vurdere 
hvorvidt et lite land som Norge vil ha politisk makt 
til å sette sin vilje igjennom på samme måte som 
Frankrike. 

Når det vises til at flertallsbeslutninger ikke har 
vært benyttet mot et lands vitale interesser i 
praksis inntil nå, gir ikke dette noe svar på hva som 
er årsaken til denne omstendighet De faktiske 
politiske maktforhold og den forutgående behand-
ling før endelig votering i Ministerrådet hører med 
til de viktige politiske realiteter når beslutninger 
skal treffes. Når det vises til at det særlig er de små 
land som ønsker en høyere grad av overnasjonali-
tet, er det nærliggende å regne med at dette kan ha 
sammenheng med et ønske om å dempe den 
politiske makt som ligger hos de store stater. 

I praksis ser vi hvorledes viktige beslutninger i 
EF er gjenstand for toppmøtebehandling mellom 
stormaktene, særlig Tyskland og Frankrike, og i 
det siste også Storbritannia, mens den etter-
følgende behandling i Ministerrådet begrenser seg 
til å bli en bekreftelse av den enighet som allerede 
er oppnådd på topp-plan. Forøvrig fremgår det 
også direkte av Regjeringens melding (f.eks. s. 51, 
nest siste avsnitt) hvorledes et "pressgruppesys-
tem" er i ferd med å utvikles i Bryssel. 

For en mer dyptgående analyse av de spørsmål 
som her er reist, henvises det ellers til Del I, 
kapitlet om "Nasjonal selvråderett og demokrati" 
(Kap. 2) samt til kap. 12, pkt. 3, "Samarbeidsfor-
men — et spørsmål om demokrati". Forøvrig 
henvises til kapitel IV pkt. 4 om "Beslutningsmyn-
digheten i den økonomiske politikk" i Skånlandut-
valgets innstilling. (Bilag 1). 

3.2. Fagbevegelsen. 

Regjeringen behandler spørsmålet om fagbeve-
gelsens stilling på side 52-56. Spørsmål som 
direkte eller indirekte berører de problemområder 
Regjeringen tar opp, er behandlet på andre steder i 
nærværende melding. Spesielt vises til kapitlet om 
arbeidsmarkedet i hovedavsnittet om "Etablering, 
Arbeidskraft og Kapital" (Kap. 5, Del I). Likeledes 
berøres de samme problemer i kapitlet "Helhets-
syn" (kap. 12, Del I, pkt. 3) og i meldingens Del 
II, 7.2. om "Arbeidsmarkedet". Når det gjelder  

spørsmålet om kontroll med multinasjonale kon-
serner, er dette bl.a. behandlet i underkapitlet om 
"Etableringsrett og Tjenesteytelser" i hoved-
kapitlet "Etablering, Arbeidskraft og Kapital". 
(kap. 5, Del I). I dette avsnitt skal det gis visse • 
supplerende opplysninger og vurderinger. 

Regjeringens melding er preget av en formalis-
tisk analyse av fagbevegelsens oppgave innenfor 
EF. En dyperegående vurdering av fagbevegelsens 
politiske målsetting i fortid og nåtid er det 
vanskelig å finne. Fagbevegelsen forutsettes i høy 
grad tilpasset EF-systemet, og dermed også det 
næringsøkonomiske og politiske system som alle-
rede er fastlagt i EF med grunnlag i Romatraktaten 
og etterfølgende regler og praksis gjennom 14 år. 
Dette økonomiske og politiske grunnlag må sies å 
stå nokså fjernt fra fagbevegelsens tidligere formål 
og oppgaver. 

I et memorandum fra Kommisjonen til Mini-
sterrådet heter det bl.a.: "I denne sammenheng går 
Kommisjonen ikke inn på de store spørsmålene om 
arbeidernes umiddelbare krav og de restriksjoner 
som må respekteres for industriens vekst. Disse 
problemer fremhever samhørigheten mellom ar-
beidsgiverorganisasjonene og fagforeningene, hvis 
langsiktige mål er identiske." 

Selv om det skulle foreligge sammenfallende 
interesser i forhold til vekstproblematikken — noe 
som i seg selv ved en dypere analyse kan synes 
tvilsomt — er det vanskelig å se at det eksisterer 
sammenfallende interesser i spørsmål om inntekts-
fordeling i samfunnet, medbestemmelsesrett og en 
prioritering av miljø- og trivselshensyn på bekost-
ning av mer utpregede profittbetraktninger. Det er 
ingen motsetning mellom en erkjennelse av nød-
vendigheten av ei samarbeid og en samtidig erkjen-
nelst av de dype faktiske uoverensstemmelser som 
eksisterer. Et grunnleggende krav fra fagbevegel-
sens side burde være en utredning av de økono-
miske og politiske krefter som dominerer utviklin-
gen innenfor EF. 

Kravet om full sysselsetting fikk i Norge i 1954 
form av en bestemmelse i Grunnlovens paragraf 
110, hvor det heter: "Det paaligger Statens Myn-
digheter at lægge Forholdene til Rette for at 
ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe seg 
Udkomme ved sit Arbeide." Selv om denne be-
stemmelse først og fremst gir uttrykk for en 
politisk målsetting, så er i alle fall målsetningen så 
grunnfestet at den har fått sin plass i vår forfat-
ning. Det er naturlig å sammenligne denne bestem-
melsen med artikkel 104 i Romatraktaten i kapit-
let om "Betalingsbalansen", hvor det heter: "Hver 
medlemsstat skal føre den økonomiske politikk 
som er nødvendig for å sikre likevekt i sin globale 
betalingsbalanse og for å opprettholde tilliten til 
sin valuta, samtidig som den sikrer et høyt 
sysselsettingsnivå og et stabilt prisnivå." 

www.pdf-arkivet.no/eec/       2012



213 

Det er selvsagt ikke berettiget å fremstille EF 
som en organisasjon som ikke anerkjenner betyd-
ningen av å opprettholde full sysselsetting, må det 
på den annen side kunne pekes på den forskjell i 
prioritering av målsettingene i Norge og i EF-lan-
dene, som bl.a. berører sysselsettingspolitikken. 
Full sysselsetting er i Norge i dag et mål i seg selv, 
som ansees så viktig at det må prioriteres på 
bekostning av andre økonomiske målsettinger. 
Innenfor Romatraktatens system inngår "et høyt 
sysselsettingsnivå" som et ledd i en alminnelig 
økonomisk vekstpolitikk uten en tilsvarende klar 
topp-prioritet. Det vil være politisk urealistisk ikke 
å forutse de konflikter dette vil kunne skape i en 
ikke altfor fjern fremtid med en annen økonomisk 
utvikling. Spørsmålet om opprettholdelse av full 
sysselsetting vil i siste omgang kunne bli et 
økonomisk prioriterings- og fordelingsspørsmål i 
forhold til samfunnets muligheter og inntekter. En 
formell frihet til å føre en nasjonal sysselsettings-
politikk vil bli underminert blant annet gjennom 
reglene om fri bevegelighet av arbeidskraft, dersom 
ikke de øvrige medlemsland i EF er innstilt på en 
tilsvarende politikk som den Norge ønsker å føre. 

Selv om EF en gang i fremtiden skulle be-
stemme seg til å lovfeste full sysselsetting som 
Norge har gjort, kan det reises tvil om muligheten 
til å realisere en slik politikk idet det er betydelig 
større vansker med å styre en stor økonomisk-ad-
ministrativ enhet som EF enn å styre en liten 
enhet, som den norske økonomien. 

Disse vidtrekkende politiske problemstillinger 
er ikke tatt opp til behandling i Regjeringens 
melding. Meldingen konsentrerer seg i hovedsak 
om generelle betraktninger over betydningen av 
faglig internasjonalt samarbeid, og en beskrivelse 
av fagforeningenes stilling i de enkelte EF-land. 

I denne forbindelse skal kort bemerkes at 
fagbevegelsen FTGB i Belgia kanskje er den som 
best kan sammenlignes med den norske LO. (Det 
fremgår av Regjeringens melding at fagbevegelsen i 
Belgia har den største organisasjonsprosent.) Under 
FTGB's landsmøte i fjor, fremholdt generalsekre-
tæren i organisasjonen bl.a. følgende om de proble-
mer medlemskap i EF medførte: 

Den politiske makt flyttes — men uten demo-
kratiske regler. Ministerrådet treffer avgjørelser på 
det overnasjonale plan, men den demokratiske 
kontroll mangler. 

Utviklingen går mot et teknokratisk europeisk 
samfunn. Utviklingen preges av produksjon for 
produksjonens egen skyld og vekst for vekstens 
skyld. 

Konsentrasjon utvikler seg for konsentrasjonens 
egen skyld. Pengemaktens beskyttede interesser 
går foran arbeidernes interesser. 

På det nasjonale plan har den faglige kamp 
oppnådd en viss begrensning av næringslivets og  

kapitalens makt, men de europeiske institusjoner 
neglisjerer fagbevegelsen. 

Så langt generalsekretæren i FTGB. 
Det er tre "Faglige internasjonaler" som har 

kontorer i Bryssel: 
CSL: 	Sosialdemokratisk 

FSM: 	Kommunistisk 

CMT: 	Katolsk 
Særlig de sosialdemokratiske fagbevegelsers sek-

retariat er temmelig svakt oppbygd. Viktigere er 
det at sekretariatet er splittet i en rekke viktige 
spørsmål som bedriftsdemokrati, forholdet til Wer-
ner-planen o.l. Den organisatoriske og politiske 
splittelse innebærer selvfølgelig en tilsvarende svek-
kelse av fagbevegelsens handlekraft. 

På side 55 i Regjeringens melding omhandles 
fagbevegelsens plass i "den økonomiske og sosiale 
komite". Dette er det eneste organ hvor fagbeve-
gelsen i det hele tatt har noe formell plass innenfor 
EF-systemet. Det er derfor nødvendig å under-
streke at komiteen kun har rådgivende myndighet, 
og at fagbevegelsen har 1/3 av komiteens 101 
medlemmer. Videre velges ikke medlemmene di-
rekte, men blir utpekt etter innstilling. Komiteen 
har ikke engang anledning til å bestemme sin egen 
dagsorden. Selv fra medlemskapshold i Norge er 
komiteens arbeid karakterisert slik: (Per M. Vigtel) 
i "Norges Industri", nr. 21/71) "Meget tyder på at 
de grupper som deltar i komiteens virksomhet ikke 
legger særlig stor vekt på arbeidet i komiteen. 
Dette henger sammen med at komiteen har relativt 
liten innflytelse innen EEC." 

Forøvrig ble det etter krav fra fagbevegelsen i 
EF i desember 1970 opprettet en egen "sysselset-
tingskomite". Denne skulle i høyere grad enn den 
økonomiske og sosiale komite ta initiativ i arbeids-
markedsspørsmål. Det er skjedd lite i komiteen på 
dette området, og de fremskritt som er nådd, er 
først og fremst nettopp et resulat av arbeid på det 
nasjonale plan. 

Under den generelle politiske utvikling i Norge, 
har det norske LO-sekretariat etterhvert bøyet av i 
sin skepsis overfor medlemskap. 1 1961 uttalte 
eksempelvis LO-sekretariatet: "LO forlanger er-
klæring fra landenes (dvs. EF-landenes) styremak-
ter om at full sysselsetting er et hovedmål for den 
økonomiske politikken." I 1961 uttalte også LO-
sekretariatet: "I større eller mindre grad er imidler-
tid forutsetningen for dette (medlemskap) at en 
også kan finne rimelige ordninger når det gjelder 
Romatraktatens bestemmelser om etableringsrett 
og kapitalmarked . ..". "Uten reservasjoner å 
godta traktatens regler på dette punkt vil likevel 
utvilsomt bety at vi må oppgi flere av de virkemid-
ler vi i dag bruker for å kontrollere kapitalstrøm-
mene til og fra landet." I 1967 uttalte sekretaria-
tet: "Under alle omstendigheter anser vi det for å 
være av avgjørende betydning at Sverige .... får 
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en rimelig økonomisk tilknytning til EEC". Forså-
vidt angår den siste uttalelsen, vises til statsråd 
Cappelens utsagn i Stockholm 22/3 72, hvor han 
fastslo at Sveriges løsning ikke ville få noen 
betydning for spørsmålet om norsk medlemskap. 
Forsåvidt angår de to uttalelser fra 1961, må de 
sees på bakgrunn av at Norge nå har godtatt 
Romatraktaten med dens prinsipper. 

Når det endelig gjelder lønnsspørsmålene vil 
gjennomføringen av det felles marked med fri 
bevegelse av arbeidskraft og kapital og lik etable-
ringsrett medføre en tendens til utjevning i de 
enkelte lands lønnsnivå. Dette er nettopp den 
nødvendige følge av selve integrasjonens målset-
ting. Det synes helt urealistisk å gå ut fra at Norge 
i denne sammenheng gjennom en nasjonal lønnspo-
litikk skal kunne øve nevneverdig innflytelse på 
det gjennomsnittlige lønnsnivå i EF-området. Her 
kan også vises til Kommisjonens uttalelse av 
13/3.72 til Ministerrådet, hvor det fremholdes at 
Kommisjonen oppfordrer fagforeninger og arbeids-
givere til å anstrenge seg for mer stabilitet i 
økonomien. Det stadig større krav om lønnsøknin-
ger må opphøre, hvis man vil sikre sysselsettingen 
og den økonomiske aktivitet, fremholder Kommi-
sjonen. 

Med Kommisjonens uttalelse, er man igjen 
tilbake til grunnleggende politiske spørsmål som 
prioritering av full sysselsetting i forhold til andre 
økonomiske målsettinger og likeledes spørsmålet 
om inntektsfordeling i videre økonomisk sammen-
heng. 

3.3. Lik etableringsrett, fri kapitalbevegelse og fri 
bevegelighet av arbeidskraft. 

Dette problemområdet er grundig behandlet i 
denne meldings Del I kap. 5. Det vil fremgå at det 
der regnes med en ganske annen sannsynlig utvik-
ling enn den som følger av Regjeringens melding. 
Her skal bare ganske kort pekes på et par punkter. 
I Regjeringens melding side 58 fremheves det at 
det store antall av fremmedarbeidere fra land 
utenfor EF ikke skyldes Romatraktatens bestem-
melser. Regjeringens påstand er nok noe tvilsom. 
Tilgangen på arbeidskraft fra områdene utenfor EF 
er igjen en følge av den økonomiske utvikling 
innenfor EF-området. På samme side fremheves 
det at "økt samarbeid mellom landene i Europa" 
— og det siktes vel med dette til EF-området, — er 
en forutsetning for at landene skal kunne påvirke 
og styre et næringsliv som i økende utstrekning er 
blitt internasjonalisert. Denne påstand er meget 
grundig imøtegått i kapitel 5 som behandler 
kontrollen med de multinasjonale konserner. Dette 
punkt fremheves spesielt fordi hensynet til en slik 
kontroll er blitt skjøvet i forgrunnen i EF-de-
batten, — men forøvrig gir kapitel 4 og 5 også på 
de fleste andre områder en mer dyptgående ana- 

lyse av EF's regler og politikk enn den man finner i 
Regjeringens markedsmelding. 

4. Næringslivets utvikling. 

4.1. Industri. 

Hensynet til visse deler av norsk industri, 
hovedsakelig den tradisjonelle eksportindustri, har 
fremstått som et hovedargument for norsk med-
lemskap. Det er derfor i foreliggende meldings Del 
I kapitel 6 B gitt en meget omfattende fremstilling 
av norsk industris stilling utenfor EF og også under 
forutsetning av en frihandelsavtale med EF. Bak-
grunnen for fremstillingen er de påståtte fordeler 
norsk industri vil oppnå i tilfelle av medlemskap. 

Den arbeidsgruppen som har arbeidet med 
industrispørsmålene ventet med å avgi sin endelige 
innstilling inntil Regjeringens markedsmelding 
forelå. Fremstillingen i Del I er derfor avgitt under 
hensyntagen til Regjeringens melding, og Regjerin-
gens melding er også kommentert i innstillingens 
sammendrag og konklusjon. Samtidig er fremstil-
lingen om norsk industris stilling en kommentar til 
spørsmålet om "alternativ til medlemskap", idet 
diskusjonen om alternativ i første rekke har 
knyttet seg til de interesser som berører en del av 
norsk eksportindustri. Industrikapitlet belyser her 
som nevnt både den nåværende betydning av EF's 
tollbelastning og de eventuelle følger av den 
frihandelsordning som det er lagt opp til i forhold 
til de ikke-medlemskapssøkende EFTA-land. 

Her skal kun kort påpekes enkelte viktige 
momenter som fremgår av industrikapitlet: 

(a) Regjeringen bygger i stor utstrekning på 
prognosesynspunkter for utviklingen av 
norsk industri uten samtidig å vurdere sty-
ringsmuligheter og industriens plass i den 
fremtidige samfunnsutbyzing. (Dette gjelder 
ikke minst forholdet mellom større konsen-
trasjoner i eksportindustrien og den tradisjo-
nelle hjemmemarkedsindustri). 

(b) Regjeringen fremhever ikke den konjunktur-
stabiliserende virkning som følger av at 
Norge har en relativt allsidig sammensatt og 
oversiktlig industri i forhold til EF-området 
og forsåvidt også i forhold til Sverige og 
Danmark. 

(c) Regjeringen legger ikke rimelig vekt på at 
den tradisjonelle norske hjemmemarkedsin-
dustri står for hoveddelen av sysselsettingen i 
norsk industri (nærmere 80 %) i motsetning 
til eksportindustrien, som står for ca. 20 %. 
(Forsåvidt er Regjeringens tabell i meldingen 
side 75 karakteristisk idet den kun konsen-
trerer seg om endringen i sysselsettingen i de 
ulike industrigrupper, ikke den totale syssel-
setting.) 
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(d) Regjeringen legger ikke rimelig vekt på at 
eksportindustrien er langt mer kapitalkre-
vende enn den tradisjonelle hjemmemarkeds-
industri med den følge dette må få for en 
helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering. 

(e) Regjeringen fremhever ikke at utviklingen av 
norsk ferdigvareeksport, i senere tid særlig, 
har vært innrettet på Norden og i særdeles-
het i Sverige. Tvertimot argumenteres det 
som om det er hele EFTA-området som har 
preget 	norsk 	industriutvikling. 	Dette 
spørsmålet har vesentlig betydning i forhold 
til hvilken forhandlingsløsning Sverige opp-
når. Figur 2 på side 64 i Regjeringens 
melding virker derfor umiddelbart misvi-
sende. 

(f) Det gir et fortegnet inntrykk når Regjeringen 
i sin melding gir inntrykk av at det er 
størrelsen av det fremtidige utvidede EF-
marked som er avgjørende for ekspansjonen i 
norsk industrivirksomhet. Minimumsfakto-
rene i norsk industri er begynt å bli og vil i 
fremtiden enda mer bli tilgangen på arbeids-
kraft, råvarer og energi 

(g) Regjeringen legger overdreven vekt på betyd-
ningen av tollbelastning som omkostnings-
faktor, mens norsk industri pålegges en rekke 
andre omkostninger som er mange ganger så 
store som tollbelastningen. Tollbelastningen 
av den størrelse det her er tale om, er en 
beskjeden omkostningsfaktor, og kan eventu-
elt korrigeres ved hjelp av justeringer av 
avgiftssystemet som er pålagt norsk industri. 
Dette kan også skje uten å komme i strid 
med en eventuell frihandelsavtale, dersom 
det er ønskelig av konkurransegrunner. 

(h) Regjeringen unnlater fullstendig å beregne de 
økonomiske virkninger av en frihandelsord-
ning, f.eks. etter svensk mønster, til tross for 
at dette for mange fremstår som et nærlig-
gende alternativ. Slike beregninger reduserer 
tollen som omkostningsfaktor til et minimalt 
tidsbegrenset problem. 

(i) Regjeringen fremhever ikke de styringsmulig-
heter vi mister i tilfelle av medlemskap, men 
som kan beholdes ved en frihandelsordning. 

(j) Regjeringen legger ikke vekt på at det særlig 
er eksportindustrien som fremmer konsentra-
sjonsvanskeligheter og miljøvernproblemer 
og at belastningen på denne sektor i en total 
økonomisk sammenheng må vurderes i for-
hold til eksportindustriens fordeler i tilfelle 
av medlemskap. 

(k) Regjeringen vurderer ikke om den konsentra-
sjon som følger med ekspansjon i vår storin-
dustri — særlig eksportindustrien — er ønske-
lig under en helhetlig samfunnsmessig vurde-
ring. 

Forøvrig vises til vedlegg II til denne melding 
som inneholder EF's forhandlingstilbud til Sverige 
og vedlegg III som gjengir forskningssjef Odd 
Aurkrusts foredrag i Sosialøkonomisk forening den 
10. november 1971 om en eventuell frihandelsord-
ning. 

4.2. Handel. 

Regjeringen behandler handelens stilling på side 
75-78 i meldingen. Totalinntrykket av dens frem-
stilling er at de ikke peker på viktige fordeler for 
norsk varehandel i tilfelle av medlemskap, mens 
den samtidig heller ikke ser vesentlige ulemper. 

Utviklingen i varehandelen er primært en funk-
sjon av den alminnelige økonomiske utvikling i 
samfunnet. Generelt kan det derfor ikke antas at 
hensynet til norsk varehandel er noe økonomisk 
egenargument i debatten om medlemskap. Der-
imot synes det rimelig å anta at medlemskap kan 
få virkninger for strukturen og også for eiendoms-
forholdene innenfor norsk varehandel. 

Når det gjelder antalle av detaljhandelsenheter, 
viser Regjeringen også her til prognoser som tyder 
på nedgang i de kommende 10 år. Hvorvidt 
utviklingen vil følge er avhengig av om de politiske 
myndigheter ønsker en slik utvikling eller ikke og 
dermed de eventuelle korrigeringstiltak som kunne 
komme på tale, altså er avhengig av hvilke styrings-
muligheter Regjeringen ønsker å benytte, ikke bare 
innenfor detaljhandelen, men også i den alminne-
lige politikk, — f.eks. distriktspolitikken. Det er 
ikke prognosene, men styringsmulighetene og vil-
jen til å bruke disse muligheter som bestemmer 
den videre utvikling. 

Når det ses bort fra visse bransjer, som 
omsetning av olje og bensin, biler og rekvisita m.v., 
har den utenlandske innflytelse for norsk varehan-
del vært meget liten, — mindre enn i de fleste 
andre land i Vest-Europa. Det er et åpent spørsmål 
hvilken utvikling det her må regnes med i tiden 
som kommer. De store og delvis internasjonale 
handelskjeder er i stadig ekspansjon. Den omsten-
dighet at det norske marked foreløpig ikke er 
trukket inn i disse kjeders interesseområder på ett 
unntak nær — sier ikke noe avgjørende om hvilken 
utvikling man må regne med i tilfelle av medlem-
skap. Den nåværende bosetningsstruktur i Norge 
gjør det ikke nærliggende å anta at slike kjeder vil 
få stor utbredelse, men på den annen side er det 
også klart at befolkningskonsentrasjonen en rekke 
steder her i landet er mer enn tilstrekkelig til å 
utgjøre et attraktivt marked for internasjonale 
varekjeder. Disse problemer må også ses i sammen-
heng med de konsentrasjonstendenser man av en 
rekke andre grunner må regne med i tilfelle av 
medlemskap. 

Det er verd å merke seg at representantskapet i 
Norges Kooperative Landsforening i brev av 1. 
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mars 1972 til Utenriksdepartementet bl.a. uttaler: 
"Det er representantskapets oppfatning at det 
blant våre medlemmer hersker stor meningsfor-
skjell i spørsmålet (om medlemskap). Repre-
sentantskapet finner under henvisning til dette at 
det ikke er mulig å avgi en uttalelse som er 
dekkende for våre medlemmers vidt forskjellige 
interesseområder i forbindelse med denne saken." 
(Regjeringens melding vedlegg 4 side 21-22). 

4.3. Skipsfart. 

En nærmere vurdering av skipsfartsspørsmålene 
er ikke gitt i nærværende meldings Del I og 
behandles derfor mer utførlig her. 

Som det fremgår av regjeringens markedsmel-
ding er skipsfarten av vesentlig betydning for vårt 
lands økonomi. Skipsfartens andel av bruttonasjo-
nalproduktet har i de siste år vært ca. 10 %, og 
skipsfartens netto valutabidrag, d.v.s. bruttofrakter 
i fremmed valuta minus skipsfartens driftsutgifter i 
utlandet, valutautlegg i forbindelse med skipsim-
port foruten renter og avdrag på rederienes uten-
landske lån, men med tillegg av nettoprovenyet 
ved salg av brukte skip i utlandet, var 5 515 mill. 
kr. i 1970. I 1971 var beløpet anslagsvis 4 360 
mill. kr. og ifølge Norges Rederforbunds oppgaver 
regner man med ca. 4 450 mill. kr . i 1972. Dette 
valutabidrag fra skipsfartens side er viktig i forbin-
delse med underskuddet i landets driftsbalanse 
forøvrig. Det er derfor av viktighet at skipsfarten 
fortsatt får slike betingelser at dens evne til 
inntjening av fremmed valuta sikres, samtidig som 
den stimuleres til fortsatt å seile under norsk flagg. 

Skipsfart er en kapitalintensiv næring. Bak hver 
mann ombord i norske skip står verdier som 
gjennomsnittlig representerer ca. 900 000 kr., an-
tagelig et større beløp enn i noen annen gren av 
norsk næringsliv. Den alt overveiende del av denne 
kapital er skaffet til veie ved at rederiene har tatt 
opp utenlandske lån, uten å belaste det hjemlige 
lånemarked. Skipsfarten krever, slik regjeringen 
anfører i sin markedsrapport, beskjedne offentlige 
grunnlagsinvesteringer. 

Ca. 40 000 nordmenn har sitt daglige arbeide 
ombord i skipene, og disse arbeidstakerne kommer 
fra alle landets fylker. Hva dette har å si i 
distriktspolitisk sammenheng, fremgår av nedenstå-
ende oversikt. (Tallene omfatter ikke sjøfolk som 
er hjemme på ferie, på skole, syke o.s.v.) 

Nordmenn i utenriksfart. 
Pr. 1. november 1970. Fylkesvis fordeling. 
Kilde: Direktoratet for sjømenn/Skibsfartens Ar-
beidsgiverforening. 

Antall 
sjøfolk 

Relativ betydning 
for 

beskjeftigelsene ]  

Østfold 1.521 88 
Akershus 904 56 
Oslo 1.814 28 
Iledmark 462 40 
Oppland 361 36 
Buskerud 692 48 
Vestfold 3.058 224 
Telemark 1.162 104 
Aust-Agder 1.483 300 
Vest-Agder 1.516 172 
Rogaland 2.904 156 
I lordaland 2.875 204 
Bergen 1.081 72 
Sogn og Fjordane 583 112 
Møre og Romsdal 2.258 156 
Sør-Trøndelag 1.725 100 
Nord-Trøndelag 523 100 
Nordland 2.524 184 
Troms 1.551 196 
Finnmark 592 124 
Bosatt i utlandet 308 
Total 29.997 100 

1Dcn relative betydning for beskjeftigelsen i de enkelte 
fylker fremkommer ved først å beregne antallet sjøfolk 
som prosentandel av fylkets sysselsetting. Prosenttallet for 
de enkelte fylker er så dividert med det tilsvarende 
prosenttall for landet som helhet, Et tall større enn 100 
angir at den relative betydningen er større enn for riket 
som helhet, et tall under 100 at betydningen er mindre. 

I alt er det anslått at ca. 50 000 arbeidsplasser 
har direkte eller indirekte tilknytning til skipsfar-
ten, når beskjeftigelse i skipsbyggingsindustrien 
holdes utenfor. 

Med en samlet handelsflåte på ca. 21 mill. 
brutto-tonn har Norge vel 9 % av verdens-tonna-
sjen. En gjennomsnittsalder på 6,3 år gjør den 
norske handelsflåten til kanskje verdens mest 
moderne. På grunn av den hyppige utskiftningen 
av tonnasjen har den norske handelsflåten en 
struktur som gjør at norske skip er å finne blant de 
teknisk sett mest konkurransedyktige i verden, 
best mulig tilpasset det til enhver tid aktuelle 
transportbehov. Norsk andel av kontraktsmassen 
for nye skip (ca. 9 %) tar sikte på at vi fortsatt skal 
kunne beholde vår sterke stilling på skipsfartens 
område. 

Skipsfarten er altså av betydning: 1) Som 
arbeidsplass for en betydelig gruppe nordmenn, 2) 
som viktigste valutskapende eksportnæring, 3) som 
grunnlag for utvikling av et ekspansivt og avansert 
hjemlig teknisk miljø og 4) sist, men ikke minst, 
skipsfarten gir Norge en status i forholdet til andre 
land som vi ellers kanskje ikke kunnet skaffet oss. 

Storparten av den norske handelsflåte er tank- 
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skip (48 %), kombinasjonsskip (ca. 11 %), malm-
skip (ca. 2 %) og bulkskip (ca. 25 %) for føring av 
olje, massegods, gass og kjemikalier. Tilsammen 
utgjør slike skip 86 % av vår handelsflåte, men de 
representerer bare 4,5 av de ca. 8 % av tonnasjen 
som går i fart på Norge. Linjeskip, kjøleskip og 
andre tørrlastskip som utgjør ca. 12 % av handels-
flåten, har en relativt langt større andel av trafik-
ken på Norge. 

Norske skip ferdes over hele verden. Ca. 92 % 
av tonnasjen er beskjeftiget i transporter mellom 
fremmede land. Det er derfor utvilsomt av betyd-
ning for norsk skipsfart at det opprettholdes fri 
adgang verden over til å konkurrere om fraktene. 
Vi er ikke alene om å ha denne interesse, den deles 
også av andre større skipsfartsland, samtidig som 
de individuelle brukere av skipsfartstjenester er 
interessert i å skaffe seg den billigste frakt og den 
beste service uten å være bundet til å frakte sine 
varer med skip under et bestemt flagg. Dette frie 
handelssamkvem i globalt perspektiv er av stor 
betydning også for Norge. 

Myndighetene i noen land søker imidlertid også 
å bygge opp en handelsflåte av sikkerhetsmessige 
hensyn — andre, tildels utviklingslandene, også av 
prestisjemessige hensyn. Har ikke disse landene 
forutsetninger for å drive skipsfart på konkurranse-
messig basis, kan handelsflåtens beskjeftigelse sik-
res ved at den forbeholdes helt eller delvis trans-
port av landets eksport og import. Dette gjelder i 
første rekke vanlig stykkgods som for det alt 
vesentlige skipes med regulære linjer, men det har 
også fra flere hold vært foreslått proteksjonistiske 
regler for oljetransport. 

F.eks. i Venezuela har man arbeidet med et 
lovforslag som tar sikte på å forbeholde 50 % av 
olje- og malmeksporten for egen tonnasje, og de 
arabiske oljeproduserende land har gjennom sin 
organisasjon OAPEC flere ganger luftet planer om 
å ta hånd om all oljetransport med egne skip. Også 
USA vedtok i 1954 preferansebestemmelser, men 
disse vedrørte bare regjeringsfinansiert last. Når det 
gjaldt vanlig kommersiell last har USA i praksis 
sluttet seg til prinsippet om internasjonal skipsfart 
uten restriksjoner eller diskriminering. Det har 
riktignok i den senere tid vært fremmet forslag om 
å anvende bilateralisme som skipsfartspolitisk prin-
sipp bl.a. i forbindelse med oljeimport, men dette 
forslag har møtt meget sterk motstand, ikke bare 
fra importørene, men også fra de amerikanske 
skipsrederes side. Derimot er det i forbindelse med 
det amerikanske sjøfartsprogrammet av 1970 blitt 
innført skatteregler som begunstiger de amerikan-
ske eksportører som skiper sine varer med ameri-
kanske skip, tilsvarende en fraktreduksjon på 
2,25 %. Det er imidlertid et spørsmål om ikke 
dette kan betraktes som et mottrekk mot linjekon-
feransenes bonussystem, som innrømmer avski- 

perne en rabatt forutsatt all last i løpet av et år 
kun sendes med konferansens skip. Også norske 
linjerederier er tilsluttet de forskjellige linjekon-
feranser. I denne forbindelse kan man si at rederne 
selv oppfordrer til en mild form for preferansie-
ring. Den amerikanske lov av 1970 tar forøvrig 
sikte på å gjøre den amerikanske handelsflåte 
internasjonalt konkurransedyktig gjennom direkte 
subsidiering i stedet for gjennom preferansiering i 
lasttilgangen. 

Det er de respektive lands myndigheter som evt. 
fremmer diskriminerende tiltak, som oftest som 
ledd i handelspolitiske avtaler. 

Hvilke skritt er så tatt for å hindre en videre 
utvikling av diskrimineringstendensene? 

Innenfor rammen av FN-organet OECD har 
man fått gjennomført at liberale internasjonale 
skipsfartspolitiske prinsipper — den såkalte 
OECD-koden — skal sikre konkurransen om frak-
tene på et fritt grunnlag. Denne OECD-koden er 
tiltrådt av alle vest-europeiske skipsfartsnasjoner, 
blant dem EEC-landene, foruten USA og Japan. 
Internasjonalt samarbeide mellom landenes myn-
digheter skjer i den rådgivende skipsfartsgruppe 
CSG, mens de vesteuropeiske rederforbund har sitt 
fellesorgan, CENSA. De nødvendige fora for frem-
leggelse og løsning av skipsfartens problemer er 
altså forlengst etablert og har vist seg å virke 
tilfredsstillende. De viktigste industriland har alle 
forpliktet seg til ikke å praktisere flaggdiskrimine-
ring for vanlig kommersiell last. 

Hittil er det i første rekke utviklingslandene og 
de kommunistisk styrte land som har vist tilbøye-
lighet til å praktisere en proteksjonistisk skipsfarts-
politikk. I en del tilfeller er forøvrig truslene om 
diskriminering lite realistiske. Som tidligere nevnt 
er moderne skipsfart en kapitalintensiv næring. 
Den krever store investeringer og et høyt avansert 
teknisk miljø, og har lite behov for ikke faglært 
arbeidskraft. Det er imidlertid kapitalmangel som 
er utviklingslandenes største problem, samtidig 
som de har overskudd på ikke faglært arbeidskraft. 
Bortsett fra den handelsflåte som måtte ansees 
ønskelig av forsvarsmessige eller prestisjemessige 
hensyn skulle utviklingslandene ikke være tjent 
med å anvende sine begrensede ressurser til opp-
bygging av handelsflåter, med mindre det skjer 
som ledd i to-sidige avtaler med industrilandene. 
På et fritt marked vil utviklingslandenes tonnasje 
neppe representere noen nevneverdig konkurranse 
med den avanserte norske handelsflåte. En annen 
ting er at det tar tid å bygge opp en handesflåte og 
det kan med rette spøres om det overhodet er 
praktisk mulig å ta igjen det stadig økende 
tekniske forsprang som enkelte industriland, bl.a. 
Norge, har skaffet seg på dette område. Det er her 
sett bort fra mer alminnelige politiske betraktnin- 
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ger om f.eks. norsk bistandshjelp til U-land som 
må vurderes i en annen politisk sammenheng. 

Olje er den viktigste vare i verdens internasjo-
nale sjøgående handel, dernest kommer malm, kull 
og korn. Transportveiene for disse vareslag er for 
det alt vesentlige mellom utviklingsland og in-
dustriland. Mer enn 80 % av den norske handels-
tonnasje er engasjert i slik fart, som også utgjør 
storparten av den trafikk norske skip har på 
Europa. 

De store internasjonale oljeselskapene som selv 
står for den alt overveiende del av transportene, 
har siden 1930-årene praktisert et system med 
kombinasjon av egen tonnasje og fremmed ton-
nasje befraktet over lengre tidsrom. Behovstop-
pene dekkes av fremmed tonnasje som befraktes 
for enkle reiser. Dette system har gitt oljeselska-
pene den tilsiktede smidighet i transportopplegget, 
og den norske tankflåten kommer sterkt inn i 
dette bildet. 87 % av den norske tanktonnasjen er 
sluttet langsiktig eller bundet i kontraktsfart, mens 
bare 13 % er engasjert i løsfart. Dette beskjefti-
gelsesmønster bidrar til å begrense virkningen av 
eventuelle flaggdiskriminerende tiltak fra eksport/ 
import-landenes side 

Når det gjelder bulktransport av tørrlast er 
norske skip noe mer utsatt, men også her byr 
effektive spesialskip kombinert med samseilings-
systemer en viss sikkerhet mot flaggdiskriminering, 
så lenge alle de viktigste industriland har sluttet seg 
til OECD's liberaliseringskode. 

Vanskeligst stillet er linjefarten. Denne utgjør 
ca. 6 % av tonnasjen i den norske handelsflåten. 
Nesten en tredjepart er beskjeftige i fart til og fra 
Norge, så den sårbare del av vår linjetonnasje blir 
noe mindre. Norske linjeskip er dessuten engasjert 
i fart over hele verden — f.eks. har nærmere 50 % 
av tonnasjen anløp i USA — så eventuelle flaggdis-
kriminerende tiltak fra et enkelt, eller en gruppe 
lands side, vil neppe ramme hele linjeflåten. Dertil 
kommer at linjene i flere år har arbeidet med 
meget små marginer og i sterk konkurranse med 
uhyre kapitalkrevende nye befordringssystemer, 
hvilket har ført til at norske redere tildels har 
disengasjert seg i linjefarten, tildels gått med i 
internasjonal samseiling. På dette område er altså 
omstillingen allerede i full gang. 

Skulle derfor EEC-landene — selv om de er 
forpliktet til fri skipsfart under OECD's liberalise-
ringskode — gjennomføre flaggdiskriminerende til-
tak overfor utenforstående lands tonnasje, ville det 
neppe få alvorigere konsekvenser for norsk sam-
funnsøkonomi, fordi tross alt bare en beskjeden 
del av flåten ville bli berørt. Derimot vil Norge på 
grunn av den norske handelsflåtens struktur, fort-
satt være en ønsket handelspartner for EEC, selv 
om Storbritannia går med mens Norge blir stående 
utenfor Fellesmarkedet. 

EEC-landene har hittil ikke utformet noen 
felles skipsfartspolitikk. Det er det imidlertid 
adgang til, idet Roma-traktatene artikkel 84,2 
fastslår at "Rådet vil enstemmig kunne avgjøre om, 
i hvilket omfang og på hvilken måte passende 
bestemmelser vil kunne treffes for skipsfart og 
luftfart". Det er, som regjeringen påpeker i Stor-
tingsmeldingen all grunn til å tro at EEC-samarbei-
det også vil omfatte skipsfartspolitikken. 

Ifølge regjeringens syn vil norsk medlemsskap i 
EEC kunne bidra til bekjempelse av flaggdiskrimi-
nerende tiltak. Dette syn skiller seg sterkt ut fra 
meninger som er kommet til uttrykk i svensk, tysk 
og britisk presse. I en sjøfartsmotion i Sveriges 
Riksdag, fremsatt av riksdagsmannen C-W Lothi-
gius og som ifølge Sveriges Redareffirenings organ 
Svensk Sjufarts Tidning var velinformert, velbalan-
sert og unik, heter det: "Krafter år i rbrelse inom 
EEC f6r att inpassa sjufarten i regelsystemet kring 
Rom-f6rdraget. EEC-Iåndernas redarefilreningar 
har bildat en gemensam organisation. Om Storbri-
tannien, Danmark och Norge ansluts till den 
gemensamma marknaden får EEC en handelsflotta 
som motsvarar 35 a 40 % av hela vårldshandelsflot-
tan i dag. Det faller sig då naturligt att de krafter 
som arbetar får en enhetlig och skyddad sjå* farts-
politik får en sådan styrka att det endast blir en 
tids-fråga innan de når sitt mål". 

I "Affarsvårlden" skriver Brostrøm-konsernets 
sjef, Kristian von Sydow, den 12. november 1971: 
"skall kommissionen i framtiden forhandla med 
ornvårlden om handelsavtal f6r hela EEC-områdets 
rakning. Dessa f6rhandlingar kommer naturligtvis 
att filras delvis på grundval av de enskilda avtal, 
som EEC-Ianderna tidligare ingått med den stat, 
som kommissionen skall f6rhandla med. Sådana 
handelsavtal mellam två lånder innehåller mycket 
ofta klausuler angående sjøfart, t.ex. regler om 
behandling som mest gynnad nation fbr tonnage 
från de båda avtalsslutande staterna. Når dessa 
avtal skall ersåttas med en for hela EEC-områdets 
gemensam 6verenskommelse om handel, måste det 
falla sig naturligt att bekråta eller formulera om 
sji5fartsklausulerna. I den mån man driver en sådan 
linje från kommissionen, kommer rederinaringen 
inom EEC-landerna att uppnå den lange efterstra-
vade f6rmånen att koppla samman f6rhandlingar 
om handel med f6rhandlingar om sjøfart och 
sjøfartspolitik." 

Lederen for sjøtransportetaten i det vesttyske 
Forbundsministerium for Samferdsel, Lothar 
Tåglich, betegner ifølge Die Welt av 7. juli 1971 
liberaliseringsbestemmelsene for sjøfarten som 
"dumt snakk". Han har gått inn for opprettelsen 
av et eget departement for skipsfartsanliggender 
for koordinering av alle sjøverts tjenester på 
import- og eksportsektoren bl.a. for å kunne støtte 
tysk skipsfart. Også i Storbritannia har det vært 
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fremsatt forslag om å utnytte muligheter for 
flaggdiskriminerende tiltak innen EEC. Et konser-
vativt parlamentsmedlem, Simon Wingfield Digby, 
som også er medlem av Skipsfarts- og skipsbyg-
gingskomiteen, gikk ifølge The Journal of Com-
merce av 14. desember 1971 inn for at regjeringen 
skulle oppmuntre avskipere og importører til å 
benytte skip under eget lands flagg. Hvis Norge 
ikke ble medlem av EEC, vil det, gjennom flaggdis-
kriminering, kunne by på fordeler for britisk 
skipsfart, hevdet Mr. Digby. 

Disse eksempler gir uttrykk for en annen 
tankegang enn den regjeringen legger for dagen i 
sin stortingsmelding. At de proteksjonistiske syn 
ikke bare er ønskedrømmer bekreftes av en fore-
spørsel som nylig sirkulerte i meglerkretser, hvor 
en italiensk befrakter som søkte etter tonnasje for 
en fiskelast betinget seg at skipet skulle føre et av 
Fellesmarkedslandenes flagg. EEC har, som regje-
ringen selv påviser, allerede trukket inn skipsfarts-
spørsmål i forbindelse med bilaterale handelsfor-
handlinger. 

Spørsmålet er da om Norges liberale skipsfarts-
syn vil vinne gehør i EEC. For fellesmarkedslan-
dene, bortsett fra Storbritannia, er skipsfart 'sett i 
forhold til andre næringsområder relativt uinteres-
sant. Cross-trades, d.v.s. fart bare mellom frem-
mede land, og som Norge er så avhengig av, får på 
langt nær den samme betydning for Storbritannia 
etter tilslutning til EEC. Den britiske handelsflåte 
har en helt annen struktur hvor linjefarten spiller 
langt større rolle enn i den norske handelsflåte. 
Interessene er ikke felles i samme grad som 
tidligere, og det er derfor et åpent spørsmål om det 
ved eventuelt norsk medlemsskap vil bli tatt særlig 
hensyn til de spesielle interesser som knytter seg til 
norsk skipsfart. 

Derimot vil Fellesmarkedets handelspolitikk og 
skipsfartspolitikk utvilsomt bli knyttet nærmere 
sammen, og dermed er muligheten åpenbart til-
stede for at Fellesmarkedets økede skipsfartspo-
tensial vil bli benyttet som handelspolitisk virke-
middel. Dette kan være alt annet enn i Norges 
interese, og med Norges beskjedne stemmevekt vil 
man vanskelig kunne motsette seg en slik utvikling. 
Den foreløpige enstemmighetspraksis behøver i 
praksis ikke å ha særlig betydning, da man ved å 
bli utsatt for press på andre områder kan finne det 
nødvendig å strekke seg lenger enn man ellers ville 
ha funnet forsvarlig. Selv om eventuelle bilaterale 
skipsfartsavtaler og andre flaggdiskriminerende til-
tak fra Fellesmarkedets side også i noen grad vil 
komme norsk skipsfart til gode, vil de gjerne også 
føre til mottiltak fra andre lands side som kan få 
meget alvorlige følger for norsk skipsfart. 

Den retning skipsfartspolitikken i EEC tar er 
utvilsomt av betydning for skipsfartslandet Norge 
uansett medlemsskap eller ikke. Men av like stor  

betydning er skipsfartspolitikken i USA og Japan. 
Som en av verdens betydeligste skipsfartsnasjoner 
bør Norge i høyere grad være i stand til å påvirke 
utviklingen gjennom de allerede etablerte interna-
sjonale shippingfora enn ved å binde seg til 
Fellesmarkedets politikk, hvor andre hensyn enn 
det rent skipsfartsmessige vil spille den største 
rolle. 

Den dag samarbeidet innen Fellesmarkedet også 
omfatter skipsfart vil reglene for kapitaloverføring, 
eiendomsrett o.s.v. måtte tilpasses Fellesmarkedets 
øvrige bestemmelser. For Norges vedkommende vil 
det bety fri adgang til å registrere skip under andre 
EEC-flagg. Den internasjonalisering som allerede i 
dag preger norsk skipsfart og som har ført til at 
norske redere i økende grad har måttet engasjere 
seg i skipsfart under andre lands flagg kan da ikke 
lenger bremses gjennom myndighetenes lisensiering 
og kontroll. Siden norske skip i så stor utstrekning 
er finansiert i utlandet vil en naturlig konsekvens 
være at det oppstår øket pi -ess på rederne om å 

- registrere skipene i andre land. 
Utviklingen i transportsystemene går dessuten i 

retning av øket integrering av interesser som 
knytter seg til de forskjellige transportledd, og 
dette kan også gjøre det naturlig å registrere skip 
under fremmed flagg. Kontraktskipning og samsei-
ling i internasjonale pools virker i samme retning. 
Det er oppstått en sammenheng mellom transport 
og generering av last som kan føre til at norsk 
skipsfartsekspertise vil finne gunstigere vekstmulig-
heter utenfor Norge. 

Dertil kommer at den norske flåten står overfor 
høykostproblemer. Selv om mannskapshyrene et-
ter hvert er blitt tilnærmet i de forskjellige 
EEC-land er det fremdeles variasjoner i de sosiale 
utgifter. Sikkerhetsreglene kan også variere, og 
med forskjell i skatte- og avskrivningsreglene kan 
det bety at man ikke får mulighet til å hindre en 
reduksjon av den norske handelsflåten, med de 
skadevirkninger det vil få for hele samfunnet. 

Det vil også være urealistisk å se bort fra den 
mulige endring i eiendomsforholdene i den norske 
handelsflåte som kan følge av medlemskap. De 
reelle verdier bak norske skipsaksjer ligger gjen-
nomgående betydelig over de noterte aksjekurser. 
Den frie aksjeomsetning innenfor EF blir neppe 
upåvirket av dette faktum. Dette bærer i seg 
muligheten for at utpregede kapitalinteresser får 
en økt dominans i norsk skipsfart på bekostning av 
de yrkesmessige hensyn som idag dominerer en 
viktig norsk næring med lange nasjonale tradisjo-
ner. 

4.4. Landbruk. 

Landbruksspørsmålet er utførlig behandlet i 
kapitel 6 C i Del I. Fremstillingen der gir vesentlig 
annen vurdering enn Regjeringens melding både av 
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landbrukets alminnelige vilkår i tilfelle av medlem-
skap og betydningen av den avtale som er oppnådd 
om landbruket i forbindelse med forhandlingene. 
Her skal kun pekes på enkelte punkter. 

I Regjeringens melding behandles landbruks-
spørsmålene på side 81-91, foruten at de også er 
tatt opp i meldingens vedlegg 1, pkt. 5. 

På side 52 heter det bl.a.: "Ved utformingen av 
norsk jordbrukspolitikk, har både næringspolitiske 
og generelle samfunnsmessige hensyn vært avgjø-
rende når det gjelder valg av virkemidler. Det vil 
fortsatt være nødvendig å bruke virkemidler som 
både tar sikte på en rasjonell utvikling av norsk 
jordbruk og gjennomføring av en rettferdig inn-
tektsfordeling, og som bidrar til en tilfredsstillende 
forsyning av visse matvarer og til oppfylling av 
politisk mål." 

Det er ikke helt klart om Regjeringen under 
forhandlingene mener å ha fått de nødvendige 
virkemidler til å realisere disse målsettinger. På side 
88 sies det nemlig bare at inntektsmålsettingen kan 
opprettholdes, mens de øvrige målsettinger ikke 
blir nevnt. Det kan ikke sees at de bosettingsmes-
sige og produksjonsmessige målsettinger som hittil 
har vært fremmet gjennom norsk jordbrukspoli-
tikk lar seg realisere innen EF, og det er tvilsomt 
hvor lenge inntektsmålsettingen i det hele lar seg 
opprettholde. Dette er det gjort utførlig rede for i 
jordbrukskapitlet i Del I. 

På side 89 i meldingen finnes det noen vage 
uttalelser om at jordbrukets organisasjoner fortsatt 
vil bli tatt med på råd, "De etablerte forhandlings-
former på jordbrukets område kan opprettholdes." 
(Meldingens side 89 spalte 2). Ut fra et rent 
formalistisk synspunkt er det klart at man kan 
opprettholde visse "forhandlingsformer". Det ve-
sentlige i denne forbindelse er imidlertid den 
landbrukspolitiske realitet som ligger i slike for-
handlinger. Den posisjon organisasjonene i dag har 
som statens forhandlingsmotpart, vil bli vesentlig 
svekket når prisene på landbruksvarer skal bestem-
mes av EF's landbruksmarked, og av de tillatte 
støttetiltak som fastsettes av EF's myndigheter. 

Regjeringen forutsetter, bl.a. på side 86 i 
meldingen, at det er gitt adgang til å benytte 
melkesubsidier. Dette er utførlig imøtegått i land-
brukskapitlet i nærværende meldings Del I. Uan-
sett hvorledes Regjeringen måtte vurdere adgangen 
til å benytte prissubsidier på melk, må det under 
enhver omstendighet være på det rene at 
spørsmålet er sterkt omtvistet og bestridt av en 
rekke sakkyndige, såvel jurister som filologer, 
politikere og sentrale personer innenfor norsk 
landbruksnæring. Det burde være et rimelig kras 
om Regjeringen i meldingen hadde søkt å imøtegå 
den kritikk som er reist, dersom den kunne finne 
grunnlag for en imøtegåelse. På side 86 i meldingen 
fremholdes videre at kostnadsreduserende støtte- 

former ikke strider mot bestemmelsene i EF i dag. 
Denne påstand er bare riktig dersom ordet "i dag" 

fremheves. Det burde derfor vært gjort klart at 
bestemmelse som forbyr slike støtteformer nå er 
under utarbeidelse, jfr. opplysningene i landbruks-
kapitlet i Del I. 

På side 87-88 i Regjeringens melding, gjentas 
forsikringene om at Norge har fått varige særord-
ninger som omfatter hele landbruket. På side 87 
heter det f.eks.: "Det system for tiltaksformer som 
er fastlagt i den norske protokoll, er ikke tidsbe-
grenset. Disse systemer er derfor like varige som 
den traktat protokollen vil utgjøre en del av. Norge 
har således fått varige særordninger for sitt jord-
bruk." Det er ganske uholdbart å utlede "varige 
særordninger" av den omstendighet at protokollen 
i seg selv ikke er tidsbegrenset. Det vesentlige 
spørsmål er selvfølgelig hvilke tiltak protokollen 
tillater, og hvilke myndigheter som skal beslutte 
hvilke tiltak som skal tillates. Det er nemlig ikke 
protokollens "fysiske varighet" saken gjelder, men 
rekkevidden av de landbrukspolitiske virkemidler. 
Til overmål fastslås det uttrykkelig i protokollens. 
§ 10 at vi må regne med muligheten av en 
avvikling. Hele problemet omkring varighets-
spørsmålet er forøvrig behandlet i jordbrukskapit-
let i denne innstillings Del I. 

Når det gjelder EF's finansiering av tiltak i 
Norge, bygger også Regjeringen vidttrekkende kon-
klusjoner på bakgrunn av en "egenerklæring" 
avgitt under forhandlingene (meldingens s. 87). 
Erklæringen er ikke en del i en gjensidig avtale 
med EF og står forsåvidt i samme klasse som en 
rekke andre egenerklæringer, som Regjeringen også 
trekker vidtrekkende konsekvenser av. På meldin-
gens side 88 heter det: "I det fjerde år etter 
tiltredelsen, vil kornstøtten måtte legges om fra 
prisstøtte til en annen form, f.eks. støtte pr. 
arealenhet. Da prisene i Fellesskapet er langt 
høyere enn verdensmarkedets priser, som vår 
nåværende støtteordning bygger på blir behovet 
for tilskudd til produsent redusert til under halv-
parten av det nåværende, dersom korninntekten 
for norske produsenter skal holdes vedlike." 
Denne uttalelse virker misvisende fordi den kan gi 
inntrykk av at det vil være en fordel for Norge å 
oppgi adgangen til import av billig korn fra 
verdensmarkedet. 

På side 90 i Regjeringens melding omhandles 
veterinærbestemmelsene. Det er ikke riktig, slik 
som det her er fremstilt, at vi uavkortet kan 
praktisere våre nåværende ordninger i overgangs-
perioden. Det er helt på det uvisse om de 
nåværende EF regler vil bli endret før overgangs-
periodens utløp, og hva de nye regler eventuelt vil 
gå ut på. Det eneste vi kan være noenlunde sikre 
på, er at vi ikke vil få adgang til å opprettholde den 
strenge importkontroll som vi har, fordi den vil bli 
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bedømt som "handlingsrestrktiv". Dette spørsmål 
er mer utførlig behandlet i punktet om veterinær-
lovgivningen i jordbrukskapitlet i Del I. 

4.5. Fiskerinæringen. 
Det vises her i alt vesentlig til den fremstilling 

som er gitt i Del I om fiskerinæringen. Regjerin-
gens melding behandler spørsmålet på side 91-98. 

Det er fra Noregs Fiskarlags side bebudet en 
nærmere utredning omkring fiskerienes stilling i 
EF-sammenheng, en utredning som såvidt forstås 
vil skje i samarbeid med andre næringsorganisasjo-
ner innenfor de norske fiskerier. Årsaken til dette 
er bl.a. oppgitt å være at Regjeringens melding er 
så mangelfull at den ikke gir et tilstrekkelig 
grunnlag for å diskutere næringens problemer. 
Blant annet er de beregninger meldingen gir på side 
95 hva angår de økonomiske markedsfordeler 
bestridt. Disse spørsmål tas derfor ikke opp i 
nærværende melding, idet man finner det naturlig 
å avvente fiskerinæringens egne utredninger. 

Her skal bare kort pekes på et par punkter i 
tillegg til hovedfremstillingen i Del I. På side 96 
forutsettes det at dersom Norge kommer med som 
medlem, vil det kunne bremse på ekspansjonen av 
fangskapasiteten i EF-landene. Dette er en særde-
les tvilsom og ikke underbygget hypotese. Det 
samme må sies om en antagelse lenger ned på 
samme side, hvor det forutsettes en høy grad av 
norsk innflytelse når det gjelder å påvirke retnin-
gen av strukturpolitikken. Disse synspunkter er 
grundig imøtegått i hovedavsnittet om strukturpo-
litikk i fiskerikapitlet i denne meldings Del I. 

På side 97 opprettholder Regjeringen svært 
kritikkløst påstanden om at norske fiskeri-interes-
ser har fått reell garanti når det gjelder fiskerigren-
sespørsmålet etter 10 års-periodens utløp. På side 
98 fremholdes det: "En må derfor gå ut fra at 
systemet med 6-mils og 12-milseksklusive soner for 
kyststatens fiskere blir opprettholdt også etter 
1982." 

Vi står her overfor et hovedspørsmål hva angår 
de norske fiskeriforhandlinger. Tatt i betraktning 
at Norge i første omgang ikke fant å kunne 
akseptere EF's forslag i sluttfasten av forhandl.n-
gene, men senere likevel gjorde dette kombinert 
med en norsk "egenerklæring", som ikke ga 
uttrykk for de synspunkter som nå står i meldin-
gen, virker påstanden svært dristig. Det er på det 
rene at Norge ikke har fått juridiske garantier, og 
det er også på det rene at de såkalte politiske 
garantier har en svært uklar form og adskillig 
mindre klar enn den Regjeringen formulerer i 
meldingen. Forsåvidt illustrerer Regjeringens på-
stand også her en overgang fra politiske ønskemål 
til politiske realiteter. 

Før en mer inngående behandling av disse 

spørsmål henvises til fiskerikapitlet i foreliggende 
meldings Del I. 

5. Økonomisk og monetært samarbeid. 

Spørsmålet om utviklingen mot en økonomisk 
og monetær union er behandlet i Del I, kapitel 3. 

I tillegg til dette har man funnet det naturlig i 
sin helhet å vedlegge som bilag I til denne melding 
rapporten fra Skånlandutvalget. Utvalget, med 
direktør Hermod Skånland i Norges Bank som 
formann, ble nedsatt av Utenriksdepartementet 
8/7 1971 for å utrede spørsmålene vedrørende den 
økonomiske og monetære union i EF. 

Utvalget avga sin innstilling 15/11 1971. Innstil-
lingen skiller seg fra Regjeringens melding ved å 
avgi en adskillig mer avbalansert fremstilling av de 
spørsmål som knytter seg til utviklingen av den 
økonomiske og monetære union i EF. Når innstil-
lingen nå vedlegges Folkebevegelsens melding, lig-
ger det ikke i dette noen antagelse om at Skån-
land-utvalget i sin endelige politiske vurdering tar 
spesielt standpunkt i forhold til norsk medlem-
skap. Innstillingen vedlegges kun fordi den gir et 
mer nøkternt og allsidig bilde av den påregnelige 
utvikli i EF, selv om det er en naturlig antagelse av 
utvalgets innstilling ligger innenfor rammen av det 
som er offisiell norsk markedspolitikk. Innstillin-
gen vedlegges også fordi Folkebevegelsens melding 
på en rekke punkter viser til Skånland utvalgets 
utredning og fordi rapporten fra utvalget har vært 
et sterkt etterspurt dokument uten at etterspørse-
len er blitt imøtekommet i rimelig utstrekning. 

I tillegg til kapitel 3 i Del I og Skånland-utval-
gets innstilling skal her gis visse supplerende og 
sammenfattende opplysninger. Allerede i stortings-
melding nr. 90 (1970-71) fremholdt Regjeringen 
på side 68: "Regjeringen vil allerede nå reservere 
seg mot de løsninger som følger av vidttrekkende 
tolkninger av Rådsresolusjonen, spesielt når det 
gjelder avgivelse av nasjonal myndighet på budsjett 
og skattepolitikkens område." (Med Rådsresolusjo-
nen siktes her til resolusjonen av 22/3 1971 om 
den økonomiske og monetære union). 

Regjeringens reservasjon er imidlertid såvidt 
vites ikke fremsatt overfor EF. 

I behandlingen av spørsmålet om utviklingen av 
det økonomiske og monetære samarbeid, konsen-
trerer Stortingsmelding nr. 50 (1971-72) seg om 
historikk og 1. etappe. Den skiller seg på dette 
punkt vesentlig fra Skånland-utvalgets innstilling, 
som legger til grunn at de langsiktige planer vil bli 
realisert i overskuelig fremtid, om enn ikke fullt ut 
innen 1980, slik målsetningen egentlig er. Det er 
derfor en meget viktig generell svakhet ved Regje-
ringens melding at den ikke behandler følgene av 
den sannsynlige utvikling. 
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Om dette spørsmål uttaler Skånland-utvalget: 
"Arbeidsgruppen antar for sin del at det er 
realistisk å regne med at den økonomiske og 
monetære unionen vil bli realisert i hovedsaken i 
samsvar med de langsiktige planene selv om gjen-
nomføringen lett vil kunne strekke seg utover den 
forutsatte 10-årsperiode." 

Regjeringens melding er imidlertid også preget 
av at den heller ikke påpeker de vidtrekkende 
følger av de planer som allerede definitivt er 
vedtatt. Skånland-utvalget på sin side peker på at 
etter dets oppfatning vil tilpassing til de gjeldende 
kapitalbestemmelser, samt de bestemmelser som 
antas å bli vedtatt i 1. etappe før 1973, nødvendig-
gjøre omfattende endringer i den norske penge- og 
kredittpolitikken. Selv om utbyggingen stanses 
etter 1. etappe, hvilket naturligvis ville være svært 
usannsynlig, vil allikevel det som allerede er gjort 
få store konsekvenser for penge- og kredittpolitik-
ken. I Skånlandutvalgets innstilling kapitel VI, pkt. 
2, heter det om dette: "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 restrik-
tive tiltak overfor norske kredittinstitusjoner vil bli 
vesentlig mindre effektive enn nå. For å sikre 
styringen av penge- og kredittforholdene, må det 
antas at Fellesskapet vil etablere sentrale pengepo-
litiske virkemidler, herunder fastsettelse av likvidi-
tetskrav og andre kredittpolitiske tiltak med virk-
ning for medlemslandene." 

Allerede den kapitalliberalisering som Norge må 
foreta etter en overgangsperiode på 2 år gjelder 
a) inngående direkte investeringer i form av lån til 

foretak som tidligere er etablert i Norge, 
b) kommersielle kreditter som ytes av en uten-

landsk finansinstitusjon, 
c) utlendingers kjøp av norske aksjer. 

Dette vil skape et så stort hull i kredittregulerin-
gen at det ville nytte lite å begrense utlånene fra 
norske banker og kredittinstitusjoner. Alle uten-
landske datterbedrifter i Norge vil fritt kunne låne 
i utlandet. Bedrifter som eksporterer eller importe-
rer varer, kan likeledes skaffe seg i det minste 
kortsiktige kreditter. En varig adgang til kortsik-
tige kommersielle kreditter kan forsåvidt likestilles 
med langsiktige lån og muliggjøre større investerin-
ger. 

Regjeringens melding gjør det ikke klart at 
allerede de vedtak som er fattet vil gjøre det 
temmelig umulig å begrense den kredittfinansierte 
etterspørsel i Norge, når overgangstiden er ute. Det 
harmonerer derfor svært dårlig med Skånland-ut-
valgets innstilling når det i Regjeringens melding 
side 111 heter: "Regjeringen vil ha for øye de 
målsettinger en arbeider etter på det nasjonale 
plan, og vil ikke være innstilt på å overføre  

myndighet til fellesorganer i større utstrekning enn 
nødvendig for å løse de nasjonale og felles oppga-
ver." 

I det hele avviker Regjeringens oppfatning i 
meldingen vesentlig fra Skånland-utvalgets vurde-
ringer når det gjelder spørsmålet om den nasjonale 
innflytelse på utviklingen av den økonomiske og 
monetære union, også utover 1. etappe. I Regjerin-
gens melding side 109 heter det: "Det er realistisk 
å regne med at enstemmighetsprinsippet vil bli 
opprettholdt, selv om det skulle skje på bekostning 
både av tempoet i oppbyggingen av og i effektivite-
ten i det økonomiske og monetære samarbeid." 
Skånland-utvalget har her en adskillig mer nyansert 
vurdering. I kapitel IV, 4 b, heter det bl.a.: "Det 
må være realistisk å regne med at en oppretthol-
delse av enstemmighetsprinsippet vil skje på be-
kostning av effektiviteten i Fellesskapets (og her-
under den økonomiske og monetære unions) 
arbeid, og det er ikke mulig i dag å bedømme 
hvordan denne konflikten vil bli løst. Innenfor 
Fellesskapets nåværende virkeområde er den løst 
på bekostning av effektiviteten. Det kan reises tvil 
om man vil kunne tolerere en slik løsning når (slik 
planene om en økonomisk og monetær union 
innebærer). Fellesskapets virkeområde utvides til å 
omfatte felter der kontinuerlige beslutninger er 
påtrengende nødvendige dersom ikke problemene 
skal bli akutte og skape kriser som kan true selve 
Fellesskapets fortsatte eksistens. Det er mulig at 
den konflikt som her er skissert, ikke vil komme til 
å tilspisse seg. Nettopp faren for at man formelt 
skal måtte forlate enstemmighetsprinsippet vil 
kunne føre til at de enkelte land viser den 
nødvendige vilje til å inngå kompromisser. Men i 
samme grad som konflikten løses på denne måten, 
vil også den formelle vetorett som enstemmighets-
prinsippet innebærer, miste sin betydning." 

Spørsmålet om utviklingen av rentenivået og 
rentesubsidiering er sentralt, og behandles bl.a. på 
side 110 i Regjeringens melding, hvor det bl.a. 
anføres: "I dag ligger det gjennomsnittlige nivå for 
obligasjonsrenten i EF-landene noe høyere enn i 
Norge." Betegnelsen "noe høyere" er så forsiktig 
at den virker sterkt misvisende. Nedenfor følger en 
tabell over effektiv rente på stats- og statsgaran-
terte obligasjoner. 

Om obligasjonsrentens betydning fremhever 
byråsjef Olav Strømme i Finansdepartementet bl.a. 
i et notat: 

"Nivået for obligasjonsrenten i Norge har i 
lengre tid ligget betydelig under nivået i EEC-lan-
dene, forskjellen for statsobligasjoner og statsga-
ranterte obligasjoner er 2-3 prosent. For å hindre 
kapitalflukt ved at banker og andre plasserer sine 
penger i utenlandske obligasjoner, må obligasjons-
renten heves om Norge blir medlem. Regjeringen 
har uttalt i St.meld. nr . 90 (1970-71) s. 64 2 
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EFFEKTIV RENTE PÅ STATS- OG STATSGARANTERTE OBLIGASJONER. PST.' 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
sept. 

Vest-Tyskland 6,35 7,18 8,08 6,90 6,42 6,98 8,38 8,10 

Frankrike 5,61 6,24 6,65 6,82 7,15 8,32 8,82 8,56 2  

Italia 5,74 5,40 5,52 5,59 5,60 5,86 7,86 7,13 

Belgia 5,60 5,16 6,66 6,68 6,54 7,24 7,79 7,29 

Nederland 5,19 5,58 6,59 6,19 6,50 7,60 8,14 7,58 

Gjennomsnitt for EEC-land 5,70 5,91 6,70 6,44 6,44 7,20 8,20 7,73 

Storbritannia 6,05 6,58 6,87 6,79 7,65 8,97 8,63 7,64 

Danmark 7,20 8,38 8,91 9,39 8,97 9,86 11,27 10,92 

Norge (rente på nye lån) 4,63 4,68 4,80 4,80 4,78 4,92 5,28 5,40 

1 	. Kilde: OECD's Financial Statistics. 

Juni 

spalte at den "vil overveie rentesubsidiering i den 
utstrekning det er nødvendig for å sikre et rimelig 
rentenivå på lån som er viktige ut fra distriktspoli-
tiske eller sosiale hensyn'', f.eks. boliglån." 

Hvor mye vil dette koste? Vil staten ha råd til å 
subsidiere dette fullt ut? 

1 1972 forutsettes staten å låne ut netto 2 500 
mill. kroner til statsbankene, dessuten skal disse 
bankene selv ta opp 535 mill. kroner i statsgaran-
terte lån (hvorav ca. 110 mill. kroner går med til 
avdrag.). Om en ut fra dette utgangsnivå regner 
med at statens nettoopplåning inklusive statsban-
kenes egne opptak av lån stiger med 10 % hvert år i 
faste priser, at renten på nye lån heves med 2 % 
opp til EEC-nivå og at rentehevingen selvsagt også 
vil slå ut på de lån som må tas opp for å dekke 
avdragene, vil de ekstra renteutgiftene for staten 
og statsbankene utgjøre over 1 000 mill, kroner pr. 
år etter 10 år. Disse beløpene svarer til de subsidier 
som må utbetales over statsbudsjettet hvert år 
dersom statsbankene fortsatt skal gi lån til dagens 
satser. 

Også låntakerne på obligasjonsmarkedet for-
øvrig vil bli rammet av renteforhøyelsen, f.eks. vil 
det bety mye for skipsverften som får lån langt 
opp mot en milliard kroner brutto hvert år på det 
innenlandske kapitalmarked. Renteøkningen kan 
også bety store utgifter for andre kapitalkrevende 
bedrifter og i mange tilfelle oppveie eventuelle 
tollreduksjoner ved medlemskap. 

Også visse andre rentesatser vil gå opp, bl.a. 1. 
prioritets boliglån fra private kredittinstitusjoner. 
Det vil ikke uten videre bli tillatt å yte rentesubsi-
dier til næringsvirksomhet, f.eks. vil rentesubsidi-
ene til Utbyggingsfondets utlån måtte tilpasses 
EEC's regler for subsidier til distriktsutbygging. 
Også eventuelle subsidier til skipsverftene vil måtte  

tilpasses den politikk som blir fastlagt på felles-
skapsplan. Det synes imidlertid å være helt på det 
rene at subsidier til boligbygging vil bli tillatt, 
spørsmålet er bare i hvilken grad det vil være mulig 
å finansiere ekstra utgifter av denne størrelse over 
statsbudsjettet. 

Alt i alt må vi regne med at en tilpassing til 
EEC's rentenivå vil måtte bety enten en kraftig 
skatteøkning, eller en betydelig økning i husleiene. 
Enhver kan regne ut hva f. eks. en 2 % rentefor-
høyelse vil bety for ham selv hvis han vet hvor 
stort lån det er på hans egen bolig. 

Det kan også nevnes at en ikke kan unngå 
renteøkning ved å la samfunnet overta viktige 
private banker. Hvis ikke slike statsbanker skal 
subsidieres ved skattemidler, og det er nok urealis-
tisk i lengden, så vil utlånsrenten bli bestemt av 
hvor høy innskottsrente de må betale. Innskotts-
renten kan ikke være lavere enn det andre banker 
og utlandet er villige til å betale. Hvis den er det vil 
ikke statsbankene få nok innskott. Disse statsban-
kene må derfor, om en ser bort fra subsidier, føre 
samme rentepolitikk som andre banker." 

På side 112 i Regjeringens melding, heter det 
bl.a.:"Landene utenom EF vil på lengre sikt neppe 
få de samme fordeler av kapitalmarkedene i EF 
som medlemslandene." Deretter følger visse be-
merkninger som kan etterlate de inntrykk at ikke 
medlemsland kan få vansker med kapital utenfra. 
Dette inntrykk blir først korrigert på side 123, 
hvor det heter: "Finansieringen av underskuddene 
på betalingsbalansen har hittil ikke vært noe 
problem, og situasjonen vil neppe bli vesentlig 
endret i tiden fremover." 

I samme forbindelse kan vises til meldingens 
side 110, hvor det fremholdes: "Av den samlede 
planlagte kreditt-tilførsel i 1972 på 12,3 milliarder 
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kroner, regner en med at 2,5 milliarder kroner må 
komme i form av kapitaltilgang fra utlandet." 
Rent bortsett fra at kapitaltilgang, selv av denne 
størrelsesorden, ikke har representert noe vesentlig 
problem, er de tall som er oppgitt ikke særlig 
representative. Ved beregninger av denne karakter 
er det naturlig å legge til grunn gjennomsnittstall 
for et lengre tidsrom. Dersom man f.eks. ser på 5 
års-perioden fra 1967-1971, blir det gjennom-
snittlige behov for utenlandsk kapital kun ca. 0,6 
milliarder kroner. 

Selv om en ikke har foretatt nøyaktige bereg-
ninger for et langt tidsrom, må det anslagsvis 
kunne antydes av ca. 90 % av våre egne investerin-
ger dekkes av egen sparing. Hva angår den samord-
nede budsjettpolitikk, fremholder Regjeringens 
melding (side 112): "fylkenes og kommunenes 
budsjetter holdes likeledes utenom (dvs. utenom 
samordning av statsbudsjettene). Men for den 
enkelte nasjonale regjering er det viktig hvordan 
disse budsjetter stiller seg når statsbudsjettets 
konjunkturpolitiske retninger skal fastlegges." Det 
er tidligere i nærværende melding pekt på den 
innsnevrede vurdering som her gjør seg gjeldende. I 
Skånlandutvalgets innstilling (kapitel VI, pkt. 2) 
heter det: "De kommunale budsjetter vil ikke bli 
direkte berørt av de retningslinjer som trekkes opp 
for budsjettpolitikken. Kommunenes inntekter er 
basert på skatter og avgifter som det ikke vil være 
behov for å harmoniere utfra hensyn til den frie 
bevegelighet for varer, og de vil derfor heller ikke 
bli berørt av harmoniseringsvedtak som måtte bli 
truffet. Når det fra Fellesskapets side blir trukket 
opp retningslinjer for medlemslandenes statsbud-
sjetter, vil den måtte ta hensyn til den utvikling 
som kan ventes i kommunenes (og delstatenes) 
budsjetter. Hvis det f.eks. ventes en særlig sterk 
økning i disse, må en regne med at retningslinjene 
vil gå ut på en lavere økning i utgiftene over 
statsbudsjettet enn om man ventet en mer moderat 
stigning i de kommunale utgifter. Statens evne til å 
yte tilskudd til kommunene vil kunne bli påvirket 
av Fellesskapsvedtak om budsjettpolitikken, slik at 
kommunene på denne måte indirekte kan bli 
påvirket av slike vedtak." Det kan ikke være særlig 
tvilsomt at Skånland-utvalget her gir uttrykk for 
en mer realistisk vurdering. 

Hva angår spørsmålet om skatteharmonisering, 
heter det i Regjeringens melding, side 113: "En 
harmonisering utover det som er nødvendig for å 
fremme varebytte og unngå skattemotiverte kapi-
talplasseringer og etableringer, synes derfor meget 
vanskelig. Det er da heller ikke gitt uttrykk for at 
en slik videregående harmonisering er nødvendig 
eller ønskelig for samarbeide." 

I Skånland-utvalgets innstilling under kapitel VI 
nr. 1, er det imidlertid gitt uttrykk for en ganske 
annen oppfatning av omfanget av og utviklingen i  

skatteharmoniseringen. Valutasamarbeidet behand-
les i Regjeringens melding side 114/115. Det legges 
her stor vekt på at Norge vil delta i beslutningspro-
sessen ved fastlegging av valutakurser og pariteter 
mellom EF-landenes valutaer. Dette fremheves av 
Regjeringen som et av de områder hvor det vil 
innebære "et reelt tap av handlefrihet å stille seg 
utenfor samarbeidet." Selv om det forsåvidt er 
riktig at det kan være fordelaktig for Norge å delta 
i forhandlingene om fastlegging av valutakursene, 
synes det politisk svært urealistisk å gå ut fra at de 
norske synspunkter på dette området vil ha nevne-
verdig vekt. Innenfor eller utenfor EF vil riktignok 
beslutningene ha betydning for norsk økonomi, 
men det gjelder her vedtak som nødvendigvis må 
treffes for at det økonomiske samarbeid i det hele 
tatt skal kunne fortsette, og det krever en sterk 
tiltro til norsk politisk innflytelse å anta at vårt 
lands oppfatning om disse spørsmål vil få nevnever-
dig betydning for de endelige avgjørelser. 

Vi finner grunn til å fremheve dette forhold 
fordi nettopp medbestemmelse på dette området 
har vært ansett som særlig vesentlig i forhold til 
avgivelse av nasjonal suverenitet på en hel rekke 
andre politiske og økondkniske felter av sentral 
karakter, — områder hvor vi i dag har reell 
selvråderett av vidtrekkende betydning. 

I Skånland-utvalgets innstilling kapitel IV nr. 
4 b, heter det avslutningsvis: "Det er således 
sentrale felter av den økonomiske politikk som vil 
måtte fastlegges på fellesskapsplan og som dermed 
trekkes bort fra den nasjonale kompetanse. Dette 
betyr imidlertid ikke alltid at politikken dermed 
vil få en annen utforming enn den ellers ville fått. I 
den utstrekning Fellesskapets målsettinger i hoved-
saken også bestemme utformingen vil disse felles 
målsettinger i hovedsaken også bestemme utfor-
mingen av politikken. For noen vil det imidlertid 
ved vurderingen av fordeler og ulemper ved en 
overføring av beslutningsmyndighet til Fellesska-
pet, har stor betydning at "avstanden mellom de 
styrende og de som blir styrt" blir større når 
beslutningene treffes på fellesskapsplan enn når de 
treffes i de enkelte land." 

6. Hovedspørsmål i økonomisk politikk. 

6.1. Sysselsetting. 

Det synes å være utbredt enighet om at full 
sysselsetting kan opprettholdes uavhengig av med-
lemskap i EF. I Regjeringens markedsmelding side 
116 heter det f.eks.: "Full sysselsetting kan trolig 
opprettholdes i Norge uansett hvilken tilknytnings-
form en velger til EF, forutsatt at en makter å løse 
styringsproblemene i økonomien." 

Disse betraktninger harmonerer godt med de 
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synspunkter som gjøres gjeldende i industrikapitlet 
i nærværende innstillings Del I og i forskningssjef 
Odd Aukrusts foredrag av 10/11 1971, hvor det 
også fremgår at arbeidskraft er en minimumsfaktor 
for norsk industriekspansjon i tiden som kommer 
(Bilag III til nærværende melding). Det må derfor 
nå være et rimelig krav at enkeltbegivenheter i 
visse deler av norsk næringsliv ikke lenger utlegges 
som uttrykk for sysselsettingsproblemer dersom 
Norge ikke blir medlem i EF. Med bakgrunn i de 
autoritative uttalelser som nå foreligger, skulle det 
i denne sammenheng være unødvendig å gå ytterli-
gere inn på årsakene til økonomiske vanskeligheter 
i visse deler av norsk eksportindustri. Disse vansker 
har i allfall ingen sammenheng med at Norge ikke 
er medlem av EF. Når det gjelder sysselsettingsfor-
delingen i de enkelte industrigrener, vises til 
Regjeringens melding side 66-70, hvor det klart 
fremgår at de næringsgrener som i særlig grad 
påberoper seg nødvendigheten av medlemskap i 
EF, står for en relativt liten del av den totale 
sysselsetting i norsk industri. 

6.2. Distriktsutbygging. 

Regjeringen behandler spørsmålene om dis-
triktsutbygging på sidene 117-120 i meldingen og 
paralelle problemer i kapitlet om regionalpolitikk 
på side 132-135. 

Det siste avsnitt konkluderer med følgende 
formulering: "Regionalpolitiske problemer vil ikke 
øke i omfang ved et medlemskap i EF, mens våre 
evne til å føre en regionapolitikk vil bli styrket." 

En imøtegåelse av Regjeringens fremstilling på 
dette punkt vil i det alt vesentlige arte seg som en 
gjengivelse av den mer dyptgående analyse av de 
samme problemer i nærværende fremstillings Del I 
kapitel 7. En slik imøtegåelse anses unødvendig 
her, også på bakgrunn av den fremstilling som 
finnes i Skånland-utvalgets innstilling. 

Selv om rekkevidden av de distriktspolitiske og 
regionale problemer kan diskuteres, må det under 
enhver omstendighet være på det rene at medlem-
skap vil medføre betydelige konsekvenser og van-
skeligheter. Det virker ikke tillitsvekkende når 
Regjeringen kategorisk avviser selve problemstillin-
gen og endog til hevder den motsatte konklusjon, 
nemlig at vår evne til å håndtere de regionalpo-
litiske problemer blir styrket. En slik påstand 
krever i alle fall en solid dokumentasjon, og denne 
dokumentasjon finner man ikke i Regjeringens 
melding. Tvert imot. Regjeringen behandler dis-
triktspolitikken på ca. 2 sider. Den tar ikke engang 
opp til drøfting sammenhengen mellom landbruks-
og fiskeripolitikken og den alminnelige distriktspo-
litikk. Heller ikke berøres den mindre hjemmemar-
kedsindustris stilling. Regjeringens ensidighet og 
overfladiske behandling er så meget mer påfallende  

som Skånland-utvalgets innstilling forelå i god tid 
før Regjeringens melding. 

Som korrektiv til Regjeringens fremstilling, 
henvises ellers til de nevnte kapitler 6 c Jordbruk, 
6 d Fiske og 7 Distriktspolitikk i nærværende 
meldings Del I og Skånland-utvalgets innstilling. 

7.1. Sosialpolitikk. 

Hva angår kapitlet om sosialpolitikk (Regjerin-
gens melding side 127-132) vises til hovedkapitlet 
om dette emne i Del I. I tillegg henvises til 
innstillingen fra det såkalte Mork-utvalget som 
forøvrig i likhet med Skånlandutvalgets innstilling 
har vist seg vanskelig å få fatt i for menigmann. 
Dette utvalg avga sin innstilling i november 1971 
med statssekretær Mork som formann. De fleste av 
utvalgets medlemmer ga uttrykk for adskillige 
betenkeligheter med hensyn til følgene av medlem-
skap på sosialpolitikkens område. Regjeringens 
melding er nå preget av en viss ny erkjennelse hva 
angår de sosialpolitiske spørsmål, en erkjennelse 
man imidlertid ikke finner synderlig spor av i 
Utenriksdepartementets opprinnelige informa-
sjonsbrosjyre nr. 6 om sosialpolitikken. 

Regjeringen velger imidlertid nå i forbindelse 
med at de sosialpolitiske problemer aksepteres —
samtidig å fremstille det som om problemene er 
uavhengig av norsk medlemskap — idet de hevder å 
ville oppstå i alle tilfeller. Fremstillingen i Del I 
skulle gjøre det klart at dette ikke er en riktig 
vurdering. Hertil kommer at Regjeringen på dette 
området, som så mange andre steder i meldingen, 
tar utviklingen som en gitt størrelse og ikke drøfter 
muligheten for å forebygge og løse vanske-
lighetene. Dette er så meget mer mangelfullt som 
det nettopp her vil være en vesentlig forskjell 
avhengig av om vårt land er medlem av EF eller 
ikke. På side 127 i meldingen heter det: "De 
problemer som eventuelt måtte oppstå, vil bli møtt 
med aktive sosialpolitiske tiltak av samme type 
som Regjeringen planlegger for å motvirke de 
uheldige virkninger av den samfunnsutvikling man 
allerede har i Norge." Til dette er å si at disse tiltak 
vil være ganske utilstrekkelige for å møte de 
adskillig mer omfattende og nye sosialpolitiske 
følger av medlemskap. På samme side fremholder 
Regjeringen også at fortsatt økonomisk vekst er et 
vilkår for å løse problemene, og at "en produk-
sjonshemmende politikk svekker muligheten for 
aktiv sosial politikk." 

Det er en rekke steder i nærværende melding 
påvist at det vekstbegrep som Regjeringen opererer 
med ikke tar hensyn til vesentlige sider av sam-
funnsmessig vekst, med en mer omfattende livs-
standard som mål. Det blir kun en udokumentert 
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påstand når Regjeringen hevder at "medlemskap i 
EF gir de beste muligheter for å sikre det 
økonomiske grunnlag for en sosialpolitisk innsats." 
(Side 127). 

På side 127-128 heter det at det sosialpolitiske 
samarbeid i EF ikke er vesesensforskjellig fra det 
internasjonale sosialpolitiske samarbeid, hvor 
Norge allerede deltar. Dette er ikke riktig. Ram-
men for det sosialpolitiske samarbeid er helt 
annerledes innenfor EF enn det er i ILO og 
Europa-rådet. På side 129 fremholdes at etter 
Kommisjonens oppfatning kan de store sosiale 
problemer " i vår tid bare bli løst effektivt ved at 
medlemslandenes nasjonale politikk sees i felles-
skapsperspektiv. Det er derfor nødvendig med 
bedre koordinering og samarbeid innen det sosial-
politiske felt." 

Det er nærliggende her å forstå "koordinering" 
som en "harmonisering" av sosialpolitikken. På 
side 129 fremheves at selv om trygdesystemene i 
EF-landene er ulike med hensyn til retningslinjer, 
organisering og ressurser, "gir de den samme 
dekning som i Norge i samsvar med ILO's konven-
sjonen nr. 102, d.v.s. for helsepleie og sykepenger, 
arbeidsløshetsstønad, alderstrygd, yrkesskade-
trygd, familiestønad, barnebidrag, barselstønad, 
uførestønad og etterlattetrygd." Dette er direkte 
galt. Alderspensjon og uførestønad gis ikke til de 
som ikke har vært i arbeid i en viss tid, bortsett fra 
Nederland. Det er dog antagelig riktig når det 
lenger nede på samme side fremholdes at man ikke 
har noe eksempel på at man i Norge må oppgi 
fordelaktige sosiale ordninger som følge av med-
lemskap. Dette har da heller ikke vært påstått, og 
det er ikke dette saken gjelder. Det er ikke de 
etablerte sosiale ordninger, men den sosialpolitiske 
situasjon saken gjelder. 

Under Regjeringens behandling av helsesekto-
ren, begrenser den seg til å omtale legemiddelom-
seting og helsepersonell. Dette virker nokså lett-
vint. Man kan ikke se bort fra den faktiske 
sosialpolitiske situasjon i helsesektoren i EF-lan-
dene. Nøkkelord her er: privatvirksomhet, for-
skjellsbehandling mellom fattig og rik, EF-landenes 
innflytelse på prioritering av ulike elementer innen 
helsesektoren, lønnsforholdene i helsesektoren osv. 
Når det gjelder behovsprøving begrenser meldingen 
seg til å fastslå at dette kan skje, men den drøfter 
ikke de praktiske konsekvenser av dette og heller 
ikke de problemer som knytter seg til felles 
utdannelsesregler for helsepersonell. Disse proble-
mer er derimot tatt opp i Mork-rapporten. 

De dypere sosialpolitiske problemer berører 
viktige områder som trivsel, stress, utfoldelsesmu-
ligheter, "taper"-problemer og mange andre 
spørsmål hvor det er tale om verdier som ikke kan 
måles i kroner og øre og heller ikke kommer til 
uttrykk i offentlige statistikker. Regjeringens mel- 

ding gir ingen analyse av disse dyperegående 
sosialpolitiske problemer og deres sammenheng 
med EF-medlemskap. 

7.2. Arbeidsmarkedet. 

Spørsmålet om arbeidsmarkedet er behandlet i 
kapitlet om etablering, arbeidskraft og kapital i 
Del I, første avsnitt. Det er også berørt i kapitlet 
om fagbevegelsen i pkt. 3.2. i Del II. 

Regjeringen behandler spørsmålet i sin melding 
side 137-142. De synspunkter som er fremholdt 
der, er i det alt vesentlige imøtegått på de nevnte 
punkter i nærværende melding. Regjeringens frem-
stilling av spørsmålene er utpreget formalistisk, 
uten å ta hensyn til den reelle innflytelse arbeidsta-
kernes organisasjoner har i EF. Ved angivelse av 
arbeidsledigheten i EF-landene, som viser en svært 
negativ utvikling, har Regjeringen holdt seg til de 
offisielle statistikker. Det er i tillegg en stor 
uregistrert arbeidsledighet i EF-landene. Dette 
gjelder mennesker som søker arbeid eller ønsker 
arbeid, men som av en eller annen grunn ikke blir 
registrert på arbeidskontorene. Det kan dreie seg 
om gifte kvinner, eldre argbeidstakere, funksjons-
hemmede, nyutdannede unge og andre unge men-
nesker som ikke tror de har noen sjanser ved å gå 
til arbeidskontoret. Dermed blir tallene helt misvi-
sende. Også behandlingen av sosialfondet er rent 
formalistisk. De egentlige problemer som knytter 
seg til omstilling og flytting, og som jo har viktige 
menneskelige perspektiver, blir ikke behandlet. 
Også i Norge har man erfaringer med hensyn til 
attføring og rehabilitering, og disse erfaringer viser 
hvilken begrenset effekt en omstilling og omplas-
sering etter sosialfondets retningslinjer har hatt i 
vårt land. I kapitlet om "Norge og det felles 
arbeidsmarked" på side 140 heter det: "For 
Norges vedkommende må det etter det som er 
anført, kunne regnes med at en tilknytning til et 
felles europeisk arbeidsmarked ikke vil få noen 
stor betydning for innvandringen av borgere fra de 
øvrige EF-land." Denne påstand overser imidlertid 
en rekke virkninger av medlemskap som f.eks. de 
følger det vil få om Norge tar sikte på en høy 
prioritering av sosialpolitikken og full sysselsetting. 
Dette spørsmål er forøvrig drøftet andre steder i 
nærværende melding. 

Hva fremmedarbeiderproblematikken angår be-
handler Regjeringen den nærmest som statistisk 
materiale. Spørsmålet om fremmedarbeidernes stil-
ling er dog i første rekke et spørsmål om de sosiale, 
økonomiske og menneskelige sider. Se Del I f.eks. 
kap. 12, pkt. 2, kap. 10 og kap. 5. 

Det er i det hele et gjennomgående trekk i 
Regjeringens melding at den i altfor liten utstrek-
ning går inn på de reelle problemer som knytter 
seg til sosialpolitiske spørsmål. 
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7.3. Miljøvernproblemer, naturvern og fritids-
muligheter. 

Disse spørsmål behandles i nærværende mel-
dings Del I i kapitlet om natur og miljøvern (kap. 
8) delvis også i kapitlet om Helhetssyn (kap. 12, 
pkt. 1). Regjeringen behandler spørsmålene i sin 
melding på side 142-144. 

Det er en stadig økende erkjennelse av at natur-, 
miljø- og ressursspørsmålene er vårt mest påtren-
gende samfunnsproblem idag og vil være det i den 
nærmeste fremtid — nasjonalt som internasjonalt. I 
regjeringens melding er disse spørsmålene viet 2 av 
dens 240 sider. Allerede dette sier noe om den 
prioritering som ligger til grunn for meldingens 
vurdering av norsk medlemsskap i EEC. Og dette 
inntrykket bekreftes også når en ser nærmere på 
avsnittet om miljøproblemer og naturvern. 

Det er således en grunnleggende forestilling i 
meldingens behandling av disse spørsmål, at "mil-
jøvern koster i første rekke penger" og "fortsatt 
økonomisk vekst er derfor en forutsetning for 
effektivt miljøvern" (s. 144), uthevelsene her). Det 
primære er altså "den økonomiske veksten", for jo 
mer "vekst", desto bedre skal vi kunne løse natur-
og miljøvern-problemene. Dette gjentas da også i 
meldingens "Sammenfattende vurdering og kon-
klusjon", der det under avsnittet om "Velferd og 
miljø" (s. 175) fremholdes allerede i første linje, at 
"en sterk økonomisk vekst er nødvendig", idet det 
da underforståes at en slik "vekst" blir best 
ivaretatt ved medlemskap i EEC. 

Til dette er for det første å si, at det ganske 
enkelt ikke er riktig at "miljøvern koster i første 
rekke penger" og at "økonomisk vekst er derfor en 
forutsetning for effektivt miljøvern". Det tenkes 
her åpenbart bare på miljøverntiltak i form av 
kostbare investeringer i industrielle renseanlegg o.l. 
Men dette er bare en mindre del av natur- og 
miljøvernproblemene. En rekke meget viktige til-
tak vil medføre bare små omkostninger eller ikke 
koste noe i det hele tatt, som f.eks. visse typer 
forbud mot forurensning, støy osv., Og andre 
tiltak vil endog innebære betydelige besparelser, 
som f.eks. en nedtrapping av den sterkt foruren-
sende, miljøskadende og ressursforbrukende masse-
bilismen til fordel for kollektiv transport (som 
bare for vårt eget lands vedkommende ville bety en 
samfunnsøkonomisk besparelse på hundreder av 
millioner kroner pr. år, selv med en begrenset 
trafikkomlegging). Det er ikke for intet at økono-
mer og andre som har arbeidet med disse spørsmål 
verden over, mer og mer formulerer problemet, 
ikke hvordan vi skal få råd til å drive miljøvern, 
men hvordan vi fortsatt kan ha råd til ikke å gjøre 
det. 

Men dertil kommer, at i de tilfeller det trenges 
betydelige midler for investeringer i miljøvern, så 
dreier det seg relativt sett ikke om så store  

summer. Således utgjør årlige investeringsbehov for 
renseanlegg i noen av våre egne mest forurensende 
industrier (fordelt over en tiårsperiode) ikke mer 
enn 3 % av de samme industriers samlede eksport-
verdi pr. år. (Se Del I, kap. 8, pkt. 5.3.) 

Men den alvorligste svikten i regjeringsmeldin-
gens resonnementer omkring natur-, miljøvern og 
økonomisk vekst, er at de helt overser den nære 
sammenhengen mellom den herskende økono-
miske vekst og fremkomsten av natur- og miljøpro-
blemene. 

Dette forhold henger dels sammen med at 
natur-, miljø- og ressursverdiene i vesentlig utstrek-
ning ikke er av økonomisk art og derfor blir 
neglisjert ved en prioritering av de økonomisk 
målbare verdier. Men dels henger det også sammen 
med at de kritierier vi idag måler den økonomiske 
vekst med er utilstrekkelige rent økonomisk, idet 
på den ene side en rekke samfunnsmessige skade-
virkninger ikke registreres som omkostninger i de 
økonomiske kalkylene (for eks. korrosjonsskader 
på bygninger som følge av forurensning, økono-
miske tap som følge av trafikkorker, lange arbeids-
reiser, osv.), samtidig som disse kalkylene (for eks. 
bruttonasjonalproduktet) på den annen side inn-
tektsregistrerer forhold og virksomheter (f.eks. 
bruk av privatbil i bysentra og motorveier gjennom 
friarealer, etc.) som ut fra natur- og miljøhensyn 
representerer skadevirkninger. Og dertil kommer at 
den "økonomiske vekst" overhodet ikke registre-
rer den umålelige verdi av ressursene i fremtiden, 
dvs. den verdi de stadig knappere ressurser på vår 
klode vil ha for de kommende generasjoner. Denne 
"vekst" beregnes jo bare ut fra den verdi som disse 
ressursene har for dem som lever idag og som 
derfor kan være med å "prissette" dem på et 
marked. (Se Del I, kap. 12, pkt. 1.) 

Et enkelt eksempel kan illustrere dette forhol-
det: I et fremskredet industriland som USA ut-
gjøres idag over 1/5 av den totale økonomiske 
veksten av bilproduksjonen, dvs. en produksjon 
som vesentlig består i fremstilling av et økende 
antall privatbiler av stadig nye årsmodeller, og som 
altså bidrar til omfattende og økende forurensnin-
ger og miljøskader såvel som til en økende øding 
ved verdifulle og begrensede ressurser, av olje, 
mineraler osv. Og på lignende måte forholder det 
seg med en rekke andre produksjoner som utgjør 
den "økonomiske veksten", slik at vi kort sagt må 
fastslå at denne vekst for den vesentligste del 
består i produksjon som øker ressursproblemene, 
forurensningsproblemene og problemene for de 
menneskelige miljøer. (Se ellers, og spesielt for vårt 
eget lands vedkommende, kap. 8, Del I, pkt. 1-3.) 

Den eksisterende økonomiske veksten, som 
regjeringensmeldingen ureservert lovpriser — fra 
første til siste side i meldingen — og endog 
opphøyer til en primær målsetting, er altså så langt 
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fra en "forutsetning" for "et effektivt miljøvern", 
som den er selve årsaken til at det i det hele tatt 
oppstår natur- og miljøvernproblemer. Det meldin-
gen altså anbefaler er å angripe virkningen ved å 
forsterke årsaken. Det den burde gjort var å 
analysere denne veksten for å angripe de forhold 
ved den som frembringer skadevirkningene for 
natur- og miljø — dvs, den ensidige teknologisk-
økonomiske effektivitetsvurderingen, den frem-
herskende kommersialisering som gjør også natur, 
miljø og ressurser til vare på et marked, den 
ukorrigerte markedsmekanisme som neglisjerer det 
samfunnsøkonomsiske helhetssyn. 

Men dette ville riktignok vært det samme som å 
angripe selve fundamentet for EEC-samarbeidet, 
Roma-traktaten og dens økonomiske grunn-
prinsipper. 

Vi har ovenfor påpekt at det er et høyst 
villedende resonnement at løsningen av miljø- og 
ressursproblemene er et spørsmål om "økonomisk 
vekst", og at det videre er misvisende å betone 
betydningen av de investeringer som kreves i 
miljøverntiltak så sterkt som meldingen gjør. Det 
er imidlertid disse feilaktige resonnementene som 
ligger til grunn for fremstillingen i hele avsnittet 
om miljøproblenene og naturvern. Således skal de 
begrunne nødvendigheten av at investeringene i 
miljøvern skjer samtidig "i andre land", slik at 
"konkurranseevnen over landegrensene ikke for-
skyves", og at det derfor er viktig med "samarbei-
det i EF" fordi "det gir en rimelig garanti mot slik 
konkurranseforvridning" (s. 143). 

Til dette er altså for det første å si at de 
investeringskrevende miljøverntiltak i næringslivet 
slett ikke har en slik størrelsesorden som meldin-
gen synes å forutsette (det er forøvrig bemerkelses-
verdig at regjeringsmeldingen overhodet ikke inne-
holder tallangivelser i denne forbindelse). Denne 
kostnadsfaktor, som ifølge meldingen skal "på-
virke dets (næringslivets) konkurranseevne i for-
hold til andre land", er i virkeligheten langt mindre 
enn f.eks. en rekke andre kostnadsulikheter mel-
lom landene, som f.eks. lønnskostnadene, og som 
det vel ikke er regjeringens mening skal måtte 
"koordineres" på overnasjonalt plan. (Se f.eks. 
tabellen over investeringsbehov for renseanlegg i 
norsk eksportindustri, i kap. 8, Del I, pkt. 5.3.). 

For det annet vil jo konkurranseevnen for de 
enkelte industrier og bedrifter bare påvirkes der-
som miljøkostnadene skal innkalkuleres i varepri-
sene, og dette er jo hverken nødvendig eller uten 
videre rimelig. Således har det allerede idag vært 
fremholdt både fra det offentliges side og fra 
næringslivet selv, at disse kostnadene bør dekkes 
på annen måte, ved f.eks. offentlig investerings-
støtte. Likeledes kunne det i slike tilfeller tenkes 
anvendt eksportsubsidier, og importavgifter for å 
beskytte hjemmemarkedet — men dette er riktig- 

nok virkemidler som vi ikke ville kunne ta i bruk 
ved "samarbeidet i EF". (Se kap. 8, pkt. 5.3. 
Konkurranseevne og natur- og miljøvernspørsmål.) 

Samfunnsøkonomisk vil det også spille en ube-
tydelig rolle om vi her befinner oss innen- eller 
utenfor EEC, både fordi det i samfunnsøkonomisk 
perspektiv dreier seg om relativt enda mindre 
beløp, og fordi vi under enhver omstendighet jo 
må betale våre egne renseomkostninger, ved siden 
av at en vesentlig del av vårt økonomiske samkvem 
gjelder land som fortsatt forblir utenfor EEC, og 
som derfor ikke vil omfattes av "like konkurranse-
vilkår" innen EEC. 

Men heller ikke argumentet i meldingen om at 
EEC-medlemskap skal tjene samarbeidet om de 
fler-nasjonale miljøvernproblemene (s. 143) holder 
ved nærmere saumfaring. Forholdet er jo at disse 
problemene går på kryss og tvers av grensene 
mellom EEC og land utenfor EEC, og de må derfor 
også løses ved avtaler mellom de land og regioner 
som problemene gjelder, enten disse land befinner 
seg innenfor eller utenfor EEC. Bilaterale avtaler 
på dette område er da også allerede inngått mellom 
EEC-land og andre land. (Forøvrig henvises det i 
denne sammenheng til den mer utførlige drøftelse 
av dette spørsøålet i kap. 8, Del I, pkt. 5.2. De 
internasjonale natur- og miljøvernproblemer.) 

Det skal her bare understrekes at også de 
problemer som gjelder forurensning i vårt land som 
skriver seg fra industri i et EEC-land, naturligvis 
kan løses like godt om vi ikke er medlem av EEC 
som om vi er det, så meget mer som vi i denne 
forbindelse befinner oss i samme stilling som andre 
land som ikke vil bli medlemmer av EEC (som 
Sverige og Finnland). De EEC-land det gjelder her 
vil selvsagt ikke forurense oss noe mer om vi ikke 
skulle velge medlemskap i EEC. Eller er det 
kanskje nettopp dette regjeringsmeldingen antar, 
siden den synes å identifisere "forpliktende" inter-
nasjonalt samarbeide på dette område med samar-
beide i EEC? (S. 143.) Isåfall tør EEC være en 
type organisasjon som vi også av denne grunn ikke 
bør bli medlem av. 

En del av regjeringsmeldingens avsnitt om miljø-
problemer og naturvern er viet en omtale av de 
planer som er fremkommet på dette området 
innen EEC (s. 143-144). Denne omtalen er 
imidlertid holdt i svært runde og alminnelige 
vendinger, og vi henviser derfor for en nærmere 
redegjørelse for disse planene til kap. 8, Del I, pkt. 
4.3.-4.4. 

Av drøftelsene der fremgår det bl.a. at hvis disse 
planene menes å "gi et godt utgangspunkt for 
samarbeidet innen EF om behandling av miljøpro-
blemene", som det fremholdes i meldingen, da 
stiller man små krav til et slikt utgangspunkt. Det 
det dreier seg om ved disse planene er nemlig intet 
annet enn et forsøk på å koordinere miljøvemtil- 
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tak i de ulike EEC-land "for å forhindre forvrid-
ning av konkurranseforholdene innen fellesskapet" 
(EEC-kommisjonens miljøvernrapport), og ikke 
om et program hvor natur- og miljøvern er det 
primære motiv. (Se kap. 8, særlig pkt. 4.3. 
EEC-kommisjonens rapport om natur- og miljø-
vern — Spinelli-rapporten.) 

Det "eksempel på miljøverntiltak" som regje-
ringsmeldingen selv fremhever i denne forbindel-
sen, og "som er under aktiv drøfting i EF" (s. 
143-144), er da også nettopp et eksempel på det 
nevnte forholdet. Det gjelder spørsmålet om å 
redusere eller fjerne skadevirkningene av avløps-
gassene fra bilmotorer. Mens man fra tysk side har 
villet gjøre dette ved å redusere blyinnholdet i 
bensinen, fremholder "eksperter fra andre land", 
ifølge meldingen, at dette vil kunne medføre 
tilsetting av andre stoffer som kan øke avløpsgas-
senes giftighet, "dersom man ønsker å bevare 
bensinens nåværende egenskaper". Og videre heter 
det i meldingen, at EEC-kommisjonen søker å 
treffe "samordnende beskyttelsestiltak for å unngå 
ulikhet i lovgivningen og administrative bestem-
melser mellom medlemslandene". (s. 144). 

Hva meldingen ikke nevner ved dette "eksempel 
på miljøverntiltak" er imidlertid: 1. At EEC-kom-
misjonen har forsøkt å stanse den tyske miljøvern-
loven om blyreduksjon i bensinen. 2. At begrun-
nelsen for dette primært var at loven "begrenser 
frihandelen innen Fellesskapet" (Informations-
dienst "U", 14. juli 1971.) 3. At de refererte 
ekspertuttalelser "fra andre land", dvs. fra EEC-
kommisjonens konsulenter, bestrides av både tyske 
og andre eksperter, idet det bl.a. henvises til at 
blyfri bensin kan renses langt lettere enn blyhol-
dig, og at bensinens oktantall har en naturlig 
variasjon som kan økes ved raffineringen uten bruk 
av tilsettingsstoffer (Mobil Oil, report). Det er 
naturligvis heller ikke uten grunn at samtlige biler 
som brukes i den offentlige sektor i USA benytter 
blyfri bensin. (For en ytterligere dokumentasjon 
om konflikten mellom EEC-kommisjonen og den 
vest-tyske forbundsregjering, henvises forøvrig til 
kap. 8, Del I, pkt. 4.2., med de der anførte 
referanser.) 

Regjeringsmeldingen gir altså en høyst ufull-
stendig fremstilling av denne saken, og på så 
vesentlige punkter at den blir helt fortegnet. 

Det er da heller ikke lett å argumentere for 
EEC-medlemskap under henvisning til konkrete 
"eksempler på miljøverntiltak". De tiltak som er 
satt ut i livet er få og ytterst beskjedne, så det er 
ikke meget å velge mellom (se ovenfor kap. 8, pkt. 
4.5. Regler for natur- og miljøvern i EEC). Dette er 
trolig også forklaringen på at meldingen videre 
trekker frem et par eksempler som jo i det hele 
tatt ikke er miljøverntiltak i egentlig forstand, men 
tradisjonelt arbeidervern, noe de fleste siviliserte  

land har praktisert i årtier, som "beskyttelse av 
arbeidstakernes helse mot gasser og partikler", 
innenfor Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap, 
EKSF (s. 144). 

"Deltakelse i Fellesskapet fører ikke med seg at 
medlemslandene blir avskåret fra å iverksette 
nasjonal miljøvernpolitikk", heter det videre i 
meldingen (s. 144). Dette har da heller aldri vært 
påstått fra noe hold. Det som imidlertid har vært 
hevdet, under henvisning til Roma-traktaten og 
dens prinsipper såvel som til den politiske praksis 
innen EEC, er at natur- og miljøvernspørsmålene 
ikke prioriteres efter sin betydning, og at den 
økonomiske filosofi som EEC praktiserer heller 
ikke er forenlig med en slik prioritering — hva 
naturligvis vil ha konsekvenser, og har det, for 
"nasjonal miljøvernpolitikk". (Se kap. 8, pkt. 4.1. 
EEC's økonomiske vekstmålsetting i økologisk 
perspektiv, og pkt. 4.2. Er EEC's målsetting og 
økonomiske prinsipper forenlig med en priorite-
ring av natur- og miljøverdiene? Dessuten henvises 
til kap. 12, pkt. 1. Samarbeidets formål — et 
spørsmål om verdiprioritering.) 

Det hevdes i meldingen at "Norge vil kunne 
opprettholde det eksisterende lovverk", herunder 
bl.a. Naturvernloven og Bygningsloven (med dens 
bestemmelser for general- og regionalplanlegging). 
Dette er imidlertid ikke det avgjørende, idet miljø-
og ressursproblemene ikke først og fremst er et 
spørsmål om juridisk styring, men om styring av de 
økonomiske prosesser og krefter som nettopp 
skaper disse problemene. 

Det som trenges ut fra natur- og miljøvernhen-
syn idag, er således i første rekke herredømme over 
ressursforvaltningen (olje mineraler, fiskebestand, 
osv.). Men for å tilveiebringe det er det igjen 
nødvendig med bl.a. kontroll med og regulering av 
kapitalbevegelsene over landegrensene, noe vi idag 
i prinsippet har på nasjonalt grunnlag, men som vi 
nettopp vil være avskåret fra å ha som medlem av 
EEC. 

I en realistisk natur- og miljøvernpolitikk i tiden 
fremover, vil det dessuten med økende styrke bli 
behov for å ta i bruk avgifter og subsidier for å 
kunne styre næringspolitikken i en økologisk 
heldigere retning, og dette er jo også i høyeste grad 
virkemidler som vil være fratatt oss på nasjonalt 
grunnlag ved medlemsskap i EEC. (Se kap. 8, pkt. 
3. Hvilken politikk og organisasjon trenger vi for å 
snu utviklingen? , samt pkt. 5.4. Eiendomsretten til 
og forvaltningen av naturressursene.) 

Det avgjørende forhold når det gjelder de 
omfattende og påtrengende natur- og miljøvern-
spørsmålene idag, er at de er uløselig forbundet 
med den alminnelige økonomiske politikk. I den 
utstrekning vi da fraskriver oss styringen over 
denne politikken på nasjonalt grunnlag — og at 
dette i høy grad skjer ved medlemskap kan ikke 
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med rimelighet bestrides — i samme utstrekning 
fraskriver vi oss da også herredømmet over natur-
og miljøvernpolitikken. 

7.4. Forbrukerpolitikk og prisutvikling. 

Spørsmålet om forbrukerpolitikk behandles i 
Regjeringens melding side 144-146. 

Det kan være noe vanskelig å skille ut forbru-
kerproblemene som et særskilt problemområde, 
idet vi alle er forbrukere og fordi de spørsmål som 
knytter seg til personlig forbruk på mange måter 
nettopp avspeiler hele samfunnets økonomiske 
situasjon. Regjeringens melding inneholder derfor 
heller ikke egentlig nevneverdig av betydning om 
disse spørsmål, i det særskilte avsnitt om dem. 

Det er dog naturlig å behandle enkelte punkter 
spesielt i forbindelse med forbrukernes stilling. 

I tilfelle av medlemskap kan man regne med et 
økt vareutvalg, på godt og ondt. Det økte varevalg 
gir større valgfrihet, men innebærer samtidig min-
dre oversikt når det gjelder varens kvalitet og 
egenskaper. Hva angår viktige produkter som 
medisinske medikamenter, representerer vanskene 
med en utvidet offentlig kontroll en negativ 
faktor. Dette gjør seg også gjeldende for andre 
produkter hvor hensynet til forbrukerinteressene i 
dag ivaretas av for eks. Forbrukerrådet. Innenfor 
EFs administrasjon finnes riktignok et "kontor for 
forbrukerspørsmål". Dette er en del av Kommisjo-
nen og ligger i Direktoratet for alminnelige kon-
kurranseforhold, som igjen har sin plass i General-
direktoratet for konkurransespørsmål. Kontoret er 
bemannet med 3 saksbehandlere og 1 leder, og det 
kan i denne sammenheng vises til at Kommisjonen 
i alt har ca. 8000 ansatte. Kontorets arbeidsmåte 
er passiv. Det skal ikke selv ta opp saker, men kun 
fungere konsultativt i forhold til Kommisjonens 
øvrige forvaltning. Dette fører naturlig til en 
vesentlig innsnevring i saksområdet, og de saker 
som kontoret får til uttalelse, .vil i realiteten ofte 
være avgjort før kontoret i det hele tatt kommer 
inn i bildet. 

Det har fra kontorets side vært gjort forsøk på å 
iverksette sammenlignende vareundersøkelser for 
det enkelte medlemsland, men dette har vist seg 
vanskelig. 

I tilfelle av medlemskap, må man regne med økt 
innpass for internasjonale varehandelskjeder og 
den konsentrasjon dette vil føre med seg. Det er et 
teknisk vurderingsspørsmål hvorvidt man vil anse 
dette primært som et forbrukerspørsmål eller et 
alminnelig politisk problem i sammenheng med 
f.eks. desentralisering og distriktsutbygging. Under 
enhver omstendighet må man regne med økt 
reklame og markedsføringsaktivitet, som i realite-
ten betales av forbrukerne, og som skaper et 
kjøpepress, som har sine avgjort negative sider. 

Forbrukernes muligheter for å påvirke konsentra-
sjon og varevalg vil rimeligvis bli noe svekket, i og 
med at avstanden mellom forbruker og produsent 
øker. 

Innenfor Romatraktatens ramme er det ikke 
primært hensynet til forbrukerne, men hensynet 
til produsentene som er sikret. De bestemmelser 
man finner, f.eks. i Romatraktatens art. 39 pkt. 8 
og art. 86, tar i første rekke sikte på produsentenes 
interesser. Det samme må kunne sies om antitrust-
bestemmelsene i art. 85 og 86, som skal hindre 
misbruk av dominerende markedsposisjon. Med de 
mange unntak regelen gir, får man en svak anti-
trust-lovgivning. Spesielt betenkelig synes det å 
være at det er under utvikling en betydelig 
interessemotsetning mellom forbrukere og land-
bruksprodusenter i EF-landene. Dette henger sam-
men med gjennomføringen av den felles landbruks-
politikk og den aksentuering av problemstillingen 
omkring matvarepriser som denne felles politikk 
har ført med seg. I Norge har det eksistert en 
alminnelig utbredt forståelse basert på solidaritets-
synspunkter mellom norske matvareprodusenter 
og forbrukere. 

Det ville bety et vesentlig tilbakeskritt dersom 
man på dette område skulle komme til å skape 
motsetningsforhold som følge av utviklingen av 
den felles landbrukspolitikk innenfor EF-området. 

Fra forbrukersynspunkt er spørsmålet om den 
alminnelige pris og omkostningsutvikling av den 
aller største betydning. Det synes realistisk å regne 
med en ganske drastisk økning på utgiftssiden i 
forbrukernes budsjett i tilfelle av medlemskap. Det 
er derfor en vesentlig innvending mot Regjeringens 
markedsmelding at den ikke engang tilnærmelses-
vis søker å klarlegge disse spørsmål. 

I kapitlet om industrien Del I (6B) er omkost-
ningsøkningen på matvaresektoren beregnet til ca. 
870 millioner kroner. I tillegg kommer at Norges 
fremtidige handelsavtale med land utenfor EF ved 
medlemskap vil være et fellesanliggende innenfor 
EF-området. Dette innebærer i praksis at vi, 
uansett om også andre varer enn matvarer kan 
importeres billigere fra verdensmarkedet, allikevel 
kan bli henvist til å kjøpe fra de øvrige EF-land. 
Hvorledes dette vil slå ut i det alminnelige prisnivå, 
har ikke Regjeringen beregnet, men det må være 
rimelig å anta at vi også her står overfor betydelige 
utgiftsøkninger for den enkelte. 

På samme måte vil rentenivået få vidtrekkende 
konsekvenser både direkte og indirekte. Det frem-
går av fremstillingen under Del II kap. 5 at vi må 
regne med en markert renteøkning. I løpet av 10 år 
blir det således for statsbankenes utlånsrentenivå 
tale om en økning i rentebelastningen på anslagsvis 
kroner 1 milliard pr. år. Dette vil ikke minst få 
konsekvenser for husleieøkningen hva angår hus- 
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bank-finansiert boligbygging, dersom da ikke utsla-
get kommer som skatteøkning. 

Videre vil den alminnelige økning av rentenivået 
innebære en vesentlig ny omkostningsfaktor for 
norsk industri, som igjen vil slå ut i forbrukerpri-
ser. 

Endelig må nevnes at skatte- og avgiftsharmoni-
seringen i EF vil kunne medføre en betydelig 
merbelastning på det private husholdningsbudsjett. 
Merverdiavgiften (momsen) skal danne en viktig 
del av det felles finansieringsgrunnlag for EFs 
virksomhet. Dette nødvendiggjør likeartede regler i 
alle land som er medlemmer, og moms på husleie 
må derfor regnes som en overveiende sannsynlig 
følge av medlemskap. 

I løpet av en 10-årsperiode må det antas at 
bevilgningene over det norske statsbudsjett til 
fellesbudsjettet i EF vil beløpe seg til en størrelses-
orden av ca. kr. 1 milliard. Selv om en del av disse 
bevilgninger vil bli tilbakeført til Norge som ledd i 
f.eks. den felles landbrukspolitikk, foreligger det i 
dag ikke noe rimelig grunnlag for å anta at 
tilbakeføringene vil svare til de beløp Norge 
overfører til EF-området. Regjeringen har skjøvet 
dette problem foran seg under forhandlingene. 

Alt i alt må det være berettiget å fastslå at 
medlemskap i EF vil medføre en pris- og omkost-
ningsutvikling for den enkelte forbruker som 
kanskje savner sidestykke i nyere norsk økonomisk 
utvikling. Når dette helt sentrale forhold ikke har 
fått den nødvendige oppmerksomhet, må det 
skyldes at norske forbrukere har festet seg ved de, 
i denne sammenheng relativt beskjedne tollsatser 
og nasjonale avgifter som har våert pålagt varige 
forbruksgoder. Det må være et nærliggende krav at 
Regjeringen nå gir en oversikt over følgene for den 
norske prisutvikling i tilfelle av medlemskap. 

Forsåvidt angår den økonomiske andel matva-
rene utgjør innenfor de enkelte husholdninger, kan 
det gis følgende tabellariske oversikt: 

De matvarer som inngår er melk og melkepro-
dukter, kjøtt, kjøttvarer og flesk, fisk og fiske-
varer, matmjøl og bakervarer, margarin og sukker. 
Budsjettandelene er tatt fra Statistisk Sentralbyrås 
forbruksundersøkelse 1967, som er grunnlaget for 
den nåværende konsumprisindeksen. 

Husholdningstype 	 Prosent av total 
forbruksutgift 

Enslig 	 16,0 
Ektepar uten barn 	 21,0 
Ektepar med et barn under 16 år 	 18,0 
Ektepar med 2 barn under 16 år 	 19,9 
Ektepar med 3 barn under 16 år 	 21,0 
Ektepar med 4 eller flere barn 

under 16 år 	 25,1 
Husholdninger ellers 	 20,4 
Alle husholdninger 	 20,1 

De ovennevnte matvarer pluss husleie og renter 
på boliglån sto for følgende budsjettandel etter 
husholdningens totale forbruksutgift: 

Total forbruksutgift 	 Prosent av total 
forbruksutgift 

Under kr. 8 000 
	

39,2 
kr. 8 000 — 11 999 
	

34,6 
kr. 12 000 — 15 999 
	

31,7 
kr. 16 000 — 19 999 
	

29,3 
kr. 20 000 — 27 999 
	

26,1 
kr. 28 000 — 39 999 
	

22,4 
kr. 40 000 — og over 	 15,1 
Alle husholdninger 	 25,1 

7.5. Utdanning og kultur. 

Spørsmålet om utdanning og kultur har fått en 
svært knapp behandling over ca. 1 side i Regjerin-
gens melding (side 146-147). I nærværende mel-
ding Del 1 er problemer i tilknytning til utdanning 
og kultur innarbeidet bl.a. i avsnittet om "Helhets-
syn" (kap. 12, pkt. 4). Her skal kun gis enkelte 
generelle bemerkninger i tillegg. 

Det arbeides for en integrering av undervisnin-
gen i EF-landene. Når dette spørsmålet skal vurde-
res, kommer man ikke utenom selve utgangspunk-
tet for integrasjonsprosessen, nemlig en samord-
ning av det økonomiske liv basert på Romatrakta-
tens prinsipper. Dette vil måtte prege opplegget og 
gjennomføringen. 

I 1963 vedtok Ministerrådet retningslinjer for 
en felles politikk for yrkesopplæring. Det heter her 
bl.a. at formålet er "at opplæringsmulighetene 
svarer til næringslivets behov" og at det skapes 
"gode forbindelser mellom yrkesopplæring og 
næringsliv." For å virkeliggjøre målsettingen er det 
utarbeidet beregningsmåter for behovet for faglært 
arbeidskraft, og det er opprettet et rådgivende 
utvalg for yrkesopplæring. Et "aksjonsprogram" 
tar sikte på "en skrittvis utjevning av utdannelses-
nivåene og eksamenskravene for å oppnå gjensidig 
anerkjennelse av vitnemål for avsluttet yrkesopp-
læring." 

Preget av den samme underordning under 
næringslivets behov er en forordning fra Kom-
misjonen av 1964. Det er der slått fast at fremmed-
arbeidere skal gis mulighet for opplæring og 
omskolering. Kommisjonen forplikter seg til å 
sette i gang "forsert yrkesopplæring for bestemte 
grupper når dette er nødvendig p.g.a. mangel på 
arbeidskraft i visse områder av fellesskapet." 

Inntil 1/1.1971 er det vedtatt direktiver som 
berører 37 forskjellige grupper av yrkesutøvere, og 
det er fremsatt forslag til direktiver for ytterligere 
59 yrkesgrupper. I den utstrekning det forelig-
gende materiale kan sies å gi uttrykk for alminne-
lige retningslinjer, kan disse oppsummeres slik: 
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a) Landenes utdanningssystemer skal være til-
passet "de fremtidige politiske, økonomiske 
og sosiale realiteter". 

b) Det skal "opplyses" om EF og EFs politikk i 
alle skoler og universiteter. 

c) Også akademisk arbeidskraft og arbeidskraft 
på teknikernivå skal inngå i det frie arbeids-
marked. 

d) Dette skal sikres ved at undervisning og 
utdanning i medlemslandene blir enhetlig, 
dvs. harmoniseres. 

e) Det skal være enhetlige eksamenskrav, -for- 
mer og bevis for utdanning for en hel rekke 
yrker, som bl.a. er oppregnet i Regjeringens 
melding. 

Det vil være kjent at det blant utdannings-
søkende ungdom i Norge har gjort seg gjeldende 
betydelig motstand mot norsk EF-medlemskap —
ikke minst med bakgrunn i den standardisering av 
utdannelsen og utdannelsens underordning under 
næringsøkonomiske målsetninger, slik vi foreløpig 
har sett det i EF-området. 

I Regjeringens melding heter det (side 147): 
"For Norge synes det naturlig å arbeide for at 
Europarådet fortsatt skal være det sentrale forum 
for samarbeide i Europa på det undervisningsmes-
sige og kulturelle området." Selv om Regjeringen 
har en slik målsetning, er det ikke derfor gitt at 
den lar seg realisere. Det er vanskelig å tenke seg at 
Norge skal kunne bryte den tendens til standardi-
sering og integrasjon vi foreløpig har sett utvikle 
seg også på undervisningssektoren i EF. 

Også forskningen er preget av de samme målset-
tinger som utdannelsen. Den forskningspolitikk EF 
legger opp til, går ut på å etablere et omfattende 
forskningssamarbeid innen de tekniske og naturvi-
tenskapelige fagområder. Man tar i første omgang 
sikte på å konsentrere samarbeid på følgende 7 
områder: Databehandling, telekommunikasjoner, 
transportmidler, oceanografi, meteorologi, metal-
lurgi og miljøvern. Også ikke minst innenfor 
industripolitikken siktes det mot å etablere et 
samarbeid om industriforskning (Colonna-planen). 
Selv om også miljøvern er nevnt her, fremgår det 
tydelig at hovedvekten er lagt på prosjekter som 
skal bidra til den økonomiske og industrielle vekst. 

Norge deltar i dag i et omfattende internasjo-
nalt forskningssamarbeid på mange plan med land 
utenfor og innenfor EF. Mesteparten av dette 
samarbeidet vil være uberørt av om vi blir medlem 
i EF. EF representerer ingen naturlig forskningsen-
het for norsk internasjonalt forskningssamarbeid, 
— særlig i grunnforskningen. Den livligste kontakt 
har vi hatt med land som ikke er medlemmer eller 
har søkt om fullt medlemskap i EF. Og selvfølgelig 
er heller ikke EF-landene noe lukket område for 
Norge dersom vi ikke blir fullt medlem i organisa-
sjonen. 

Når det hevdes at vi "ikke må stille oss 
utenfor", er dette en agitatorisk formulering som 
forleder til en feilvurdering av format. Spørsmålet 
er om vi ønsker å binde oss i det mønster EF legger 
opp til, eller om vi istedet med utgangspunkt i våre 
egne ønskemål vil søke samarbeid på de områder 
hvor det er naturlig. Det må her også være 
berettiget å peke på at det kan stilles spørsmåls-
tegn ved det verdimessige grunnlag for atskillige 
forskningsprosjekter, som de europeiske stormak-
ter har gått sammen om. Eksempelvis kan nevnes 
prestisjemotiverte teknologiprosjekter (Concorde), 
hvor man kan ane stormaktsaspirasjoner innenfor 
rammen av et formulert ønske om "europeisk 
uavhengighet". 

Også ut fra et økonomisk synspunkt overvurde-
res betydningen av de teknologiske prosjekter, og 
kanskje særlig ønsket om til enhver tid å lansere 
disse først. Mange av de større europeiske forsk-
nings- og teknologiprosjekter i etterkrigstiden, har 
vært mislykket eller har ledet til betydelige økono-
miske overskridelser. 

Vi vil bli sterkt knyttet til et "skjebnefelles-
skap", og beslutningene som treffes vil i høy grad 
være influert av den europeiske storindustris in-
teresser. Norge vil kanskje ikke i vesentlig grad 
miste retten til å styre sin egen forskning innenfor 
EF, men de rent faktiske muligheter for å drive en 
forskningspolitikk med sikte på å oppnå nasjonale 
mål, kan bli sterkt redusert, fordi disse mål blir 
underordnet de større ambisjoner i EF. 

Det har fra enkelte hold også vært anført faren 
for "kulturell isolasjon". Noen nærmere begrun-
nelse for slike synspunkter er det vanskelig å se, og 
Regjeringens melding legger da heller ikke opp til 
argumenter etter denne type. Norsk kultur er en 
del av europeisk kultur. Men europeisk kultur er 
ikke annet enn nettopp en mangfoldighet av ulike 
nasjonale kulturer, selv om disse har sine røtter 
innspunnet i hverandre i en tusenårig tradisjon. 
Det har vært hevdet at vi trenger impulser utenfra, 
og at vi derfor må slutte oss til EF. Dette er en noe 
merkelig argumentasjon i vår tid. Det er vel 
nettopp den standardiserte "massekultur" som 
etterhvert er blitt et alvorlig problem for de 
positive trekk i vårt lands nasjonale egenart, på 
samme måte som andre lands nasjonale egenart har 
lidd under samme "massekultur". Mer enn impul-
ser utenfra er det nærliggende å etterlyse "impul-
ser" innenfra. Det er ikke i forholdet til omver-
denen vi i dag står i fare for å bli isolert. Snarere er 
det en risiko for at vi isolerer oss fra vår egen 
kultur, og dette er atskillig mer alvorlig. Det 
berører dyptliggende problemer som identitet og 
egenart. Det kunne være av verdi å få klarlagt hva 
slags påvirkning av kulturell karakter vi kan regne 
med i tilfelle av medlemskap, men som vi skulle 
være avskåret fra dersom vi ikke blir medlem. Det 
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ville da vise seg at hele denne problemstilling er 
uten grunnlag i virkeligheten. 

"Harmonisering" kan i kulturelt perspektiv vel 
så gjerne oversettes med ordet "ensretting". Hittil 
har det ikke vært regelen at kulturen trives best i 
de store stater eller statsforbund, eller at en 
sentralisert økonomi og politikk har gitt særlig 
gode kår for åndelig vekst. I den internasjonale 
massekulturs tidsalder er det ennå mindre grunn til 
å ha slike forhåpninger. Snarere er det grunn til å 
verne om det som ennå finnes av nasjonalt 
særpregede kulturreserver. De kan tjene som en 
motvekt mot massekulturens forflatning og over-
vekten for det teknisk-mekaniske og kommersielle 
i siviliasjonen. Dette innebærer ikke isolasjon eller 
selvgodhet. Mellom Europas land er det i gang en 
meget livlig kulturutveksling, og den er i stadig 
utvikling. Hva Norge angår, er vårt land i høy grad 
åpent for impulser fra alle verdens kanter, og vi har 
også hatt noe å gi. Noen økonomisk-politisk 
sammenslutning trenger vi ikke av den grunn. 

I tilfelle av medlemskap må det være realistisk å 
regne med enkelte rent konkrete virkninger på 
kultursektoren, som ikke uten videre er ønsket. 
F.eks. er  litteratur blitt en ny storindustri, bl.a. i 
USA og Tyskland. Den har da også storindustriens 
særpreg. Bestsellerindustrien er i ferd med å 
etablere seg i Europa. Markedsekspertise vil ofte 
være en viktigere faktor enn kunstnerisk talent. En 
hardere konkurranse mellom de store forlagsgigan-
ter i EF vil også antakelig forplante seg til vårt 
hjemlige miljø uavhengig av om dette er en ønsket 
kulturell utvikling. Det må være berettiget å stille 
spørsmålstegn ved hvilke følger dette kan få for 
nasjonal kvalitetslitteratur. 

Heller ikke kan man se bort fra konkurransefor-
holdene slik de er under utvikling i presseverdenen. 
På samme måte som vi allerede i dag merker 
virkningene av "bestsellerindustrien" innenfor lit-
teraturen, har vi også i Norge en utvikling på 
pressesektoren i retning av konsentrasjon. De 
mindre og halvstore aviser bukker under i konkur-
ransen, mens de store blir større og stadig mer 
dominerende. Den omstendighet at dette allerede 
er et problem i dag, forhindrer ikke at problemet 
kan bli vesentlig større i tilfelle av medlemskap. 
Utenlandsk kapital fra store aviskonserner kan få 
en innflytelse som knapt er ønskelig. 

Det som likevel mer enn noe annet er uttrykk 
for vår kulturelle egenart og vår identitet, er 
språket. Franskmenn, briter og tyskere behøver 
eksempelvis neppe å frykte for å miste sine 
nasjonalspråk. For de små nasjoner må man 
imidlertid regne med en betydelig økning i 
"språkpresset" særlig fra engelsk, ikke minst som 
følge av at de store fremmede språk i høy grad 
også blir de herskende administrasjonsspråk. Det er 
en kjent sak at anglosismene har en tendens til å gli  

lettere inn hos oss enn i de andre nordiske land, og 
det er ikke uten grunn at Noregs Mållag med stort 
flertall har gått mot norsk medlemskap, og at også 
det store flertall av norske forfattere har inntatt en 
tilsvarende holdning. Europeisk kultur har i dag sin 
styrke nettopp i et mangfold båret opp av de 
enkelte nasjoners særpreg. Ingen er tjent med at 
dette mangfold utviskes og forflates. Det betyr i 
virkeligheten et tap for europeisk kultur i sin 
alminnelighet. 

8. Utenrikspolitiske konsultasjoner. 

Regjeringen behandler dette spørsmål i meldin-
gen på side 150-155. Spørsmålene er utførlig 
behandlet i nærværende melding i kapitlet "Utvik-
ling mot en politisk union" (kap. 3). Det utenriks-
politiske samarbeidets plass i hele integrasjonspro-
sessen må da også ses i sammenheng med utviklin-
gen mot en økonomisk og monetær union (kap. 
3). Noen imøtegåelse utover den fremstilling som 
allerede er gitt i Del I, synes således ikke nødven 
dig, med ett unntak. Regjeringens melding domine-
res av en rent faktisk beskrivelse av tidligere og 
planlagte begivenheter. Istedetfor å legge hoved-
vekten på det rent beskrivende, burde meldingen 
heller konsentrert seg om den vidtgående politiske 
målsetting hvor de utenrikspolitiske konsultasjoner 
bare utgjør det første skritt. En utenrikspolitisk 
samordning henger nøye sammen med den indre 
utvikling av den økonomiske og monetære union, 
og er derfor først og fremst en bekreftelse på 
utviklingen mot en ny vest-europeisk statsdan-
nelse, ikke bare når det gjelder den interne 
politikk, men også på det utenrikspolitiske områ-
det. De utenrikspolitiske konsultasjoner følger 
samme opplegg som integrasjonsprosessen forøvrig. 
De representerer et første og forsiktig skritt, men 
har sin klare endelige målsetting som i Davignon-
planen bl.a. er formulert som det øyeblikk da 
Europa "skal tale med en stemme". Regjeringens 
fremstilling gir forsåvidt en god innsikt i integra-
sjonsprosessens teknikk og dynamikk, men savner 
den dypere politiske analyse og den endelige 
vurdering av den målsetting som ligger innebygget i 
de utenrikspolitiske konsultasjoner. Indirekte 
fremgår det likevel at Regjeringen er opptatt av de 
langsiktige perspektiver. Det heter f.eks. på side 
152: "Når det gjelder de langsiktige perspektiver 
for samarbeidet, holdes riktignok i den første og 
innledende del av rapporten (Davignon-rapporten) 
ideen om et fremtidig samlet Europa opp som en 
målsetting, som skal fremmes i samsvar med 
folkenes politiske vilje og Regjeringenes avgjørel-
ser. Men i selve de formuleringer som er nedfelt i 
rapportens innledning, synes det å ligge en erkjen-
nelse av at det her mer enn tidligere dreier seg om 
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et fremtidig perspektiv. De konkrete forslag til 
utforming av samarbeidet har ikke kunnet få en 
mer vidtgående karakter enn de enkelte regjeringer 
har vært rede til å godta, og som de har kunnet 
finne dekning for i folkeopinionen." 

Her, som så mange andre steder i Regjeringens 
melding, stilles man igjen overfor spørsmålet om 
hvilken faktisk politisk innflytelse et lite land som 
Norge vil bli tildelt innenfor rammen av de 
vest-europeiske stormaktsambisjoner som det er 
konsultasjonenes endelige mål å oppfylle. 

9. Forholdet til uviklingslandene. 

Spørsmålet om forholdet til utviklingslandene 
er behandlet i Regjeringens melding side 161-165. 
For en annen vurdering av disse spørsmål finner 
man i den langt mer inngående fremstilling i Del I 
om forholdet til utviklingslandene og den tredje 
verden (kap. 11). Vesentlige punkter i Regjerin-
gens melding er her korrigert. Enkelte spørsmål 
skal nevnes spesielt. 

Regjeringen hevder at EF-området topper 
"U-hjelpstatistikken". Denne påstand er grundig 
imøtegått i det ovennevnte kapitlet i Del I. 
Regjeringen fremhever videre at EF var først ute 
blant de industrialiserte land med å innføre et 
generelt "preferansesystem" for u-landene. Dette 
er en rent teknisk opplysning. Det vesentlige er 
selvfølgelig her hvilket system som ble etablert og 
årsakene til at systemet fikk den form det faktisk 
fikk. De vidtrekkende restriksjoner systemet inne-
bar, blir bare behandlet ufullstendig, og det henvi-
ses også her til kap. 11 i Del I. 

På side 161 i Regjeringens melding fremholdes 
det at "det er innlysende at de tidligere koloni-
makter har betydelige økonomiske, politiske og 
kulturelle interesser å ivareta i sine tidligere kolo-
nier." Noe lengre ut heter det: "Det sterke 
avhengighetsforhold til de tidligere kolonimaktene 
er en naturlig følge av den historiske situasjon som 
forelå." Regjeringen trekker imidlertid ikke de 
nærliggende konsekvenser som følger av motiverin-
gen for EFs bistand til u-landene. Bistanden går i 
det alt vesentlige til tidligere kolonier under de 
nåværende EF-land, og særlig de franske kolonier, 
og den gjennomføres på en måte som langt på vei 
styrker de gamle bånd og de gamle avhengighets-
forhold. (Se den nærmere behandling av dette i 
kapittel 11 ovenfor). Det er et gjennomgående 
trekk i Regjeringens melding at Norge som medlem 
av EF kan beholde sin råderett over bistandspoli-
tikken. F.eks. heter det på side 162: "Norge kan 
som medlem i EF fortsatt følge de retningslinjer 
som Regjeringen trekker opp for sin bistandspoli-
tikk overfor utviklingslandene." 

Noe lengre ned på samme side heter det likevel 

nærmest det motsatte: "Medlemskap i EF vil 
forplikte Norge fra 1975 til å yte bidrag til de 
assosierte land og medlemslandenes oversjøiske 
områder gjennom EFs egne bistandsorganer, nem-
lig Det Europeiske Utviklingsfond og Den Euro-
peiske Investeringsbank." Det må være ganske på 
det rene at Norge som medlem av EF i det alt 
vesentlige må kanalisere sin bistandshjelp gjennom 
EFs organer, og dermed vil også midlene tjene en 
politikk som baserer seg på å knytte de tidligere 
europeiske kolonier til EF — om enn i nye former. 

Regjeringens melding gir tildels ytterst mangel-
fulle opplysninger, og skaper også derved et 
inntrykk som avviker ganske sterkt fra de politiske 
realiteter. For eksempel heter det på side 162: 
"Bistanden blir kanalisert gjennom Det Europeiske 
Utviklingsfond og Den Europeiske Investerings-
bank. Utviklingsfondet gir bistand i form av gaver 
og yter lån på spesielt gunstige vilkår. Investerings-
banken yter rimelige lån. 81 % av den samlede 
bistand er gaver." Det ville være et vesentlig 
korrektiv om Regjeringen samtidig opplyste at ca. 
80 % av de totale overføringer over fondet er 
bundet til kjøp av varer og tjenester i EF-land. 

Et annet eksempel, Den Europeiske Investe-
ringsbank trekkes sentralt inn i omtalen av bistan-
den overfor u-landene, til tross for at det er helt på 
det rene at så godt som 100 % av de midler banken 
disponerer går til europeiske land (Tyrkia, Hellas, 
og distrikter i EF-landene selv.) 

På side 164 i meldingen fremholdes det som en 
mulighet for u-landene en adgang til øket eksport 
for tekstiler, sko og bekledning, samt enkelte 
andre varer der arbeidskostnadene spiller en bety-
delig rolle. 

Det er forsåvidt riktig at det kunne eksistere et 
naturlig grunnlag for industrialisering i u-landene 
bl.a. for disse varers vedkommende. Det er imidler-
tid nettopp et ledd i EFs politikk bl.a. å føre en 
proteksjonistisk linje når det gjelder disse produk-
ter, og dessuten også å klausulere den økonomiske 
støtte slik at industriell utvikling i u-landene ikke 
får de naturlige ekspansjonsmuligheter det er 
grunnlag for. 

U-landenes kritikk av EFs proteksjonistiske 
jordbrukspolitikk blir referert, men det fremgår 
ikke av meldingen hvilken stilling Norge inntar til 
disse spørsmål. 

Det er i det hele tatt en svakhet i Regjeringens 
melding at den ikke formulerer hvilken u-landspo-
litikk den ønsker å føre i tilfelle av medlemskap, 
selv om de politiske muligheter for å påvirke EFs 
politikk forsåvidt er sterkt begrenset. EF-samarbei-
det er ikke noe svar på de globale problemer som 
knytter seg til u-landsspørsmålene. I denne sam-
menheng er EF en økonomisk og politisk blokk-
dannelse på linje med andre maktkonstellasjoner i 
den industrialiserte del av verden. De egentlige 
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løsninger må finnes på globalt plan og innenfor 
omfattende samarbeidsorganer som UNCTAD, 
GATT, OECD o.l. I forhold til u-landene represen-
terer norsk medlemskap i EF intet annet enn 
deltakelse i en økonomisk sammenslutning, som 
har den samme selviske økonomiske målsetting 
som andre regionalt begrensede organer og stater. 

10. Alternativ til medlemskap. 

Det var på et tidlig tidspunkt i den norske 
markedsdebatten et hovedargument mot motstan-
derne av medlemskap at de ikke kunne påvise noe 
"alternativ" til medlemskap. Forutsetningen for 
denne argumentasjonen var at det eksisterte en 
økonomisk avhengighet mellom Norge og EF av en 
slik karakter at intet annet enn medlemskap kunne 
løse de økonomiske problemer det ville innebære 
om man fikk en annen samarbeidsform enn med-
lemskap i EF. Påstanden om mangel på alternativ 
har etterhvert mistet sin aktualitet. Dette har dels 
sammenheng med en mer realistisk vurdering av 
hva tollbelastningen egentlig innebærer for norsk 
industri og også med det frihandelstilbud som nå 
er under utvikling i forhold til de ikke-medlem-
skapssøkende EFTA-land. Den relativt brede enig-
het blant fagøkonomer om at det ikke er av-
gjørende økonomiske argumenter som taler for 
medlemskap, er nærmere underbygget i nærvæ-
rende melding. Det vises her spesielt til industri-
kapitlet i meldingens Del I og oppsummeringen i 
meldingens Del II pkt. 4.1. Spørsmålet om med-
lemskap er primært et politisk problem knyttet til 
hvorvidt man anser det hensiktsmessig at Norge går 
opp i en ny statsdannelse i Vest-Europa. Hva angår 
de økonomiske perspektiver i sammenheng med 
spørsmålet om "alternativ", har ikke nærværende 
melding bundet seg til en frihandelsordning som en 
avgjørende forutsetning. Det vil fremgå av industri-
kapitlet i Del I at norsk industri selv uten en 
omfattende frihandelsavtale ikke vil møte tollhind-
ringer av et slikt omfang at det vil skape vesentlige 
konkurranseproblemer. Allerede en beskjeden be-
grensning hva angår de omkostningsbelastninger 
som nasjonalt pålegges norsk industri, vil mer enn 
kompensere tollbelastningen. 

Når denne melding likevel legger nokså stor 
vekt på å påvise følgene av en frihandelsordning, 
skyldes dette delvis at Regjeringen ikke har fore-
tatt noen beregning av hva en frihandelsordning vil 
medføre, og delvis at frihandelsalternativet såvidt 
forstås har relativt bred oppslutning blant motstan-
derne av medlemskap i Storting og i de fleste 
politiske partier. Av samme grunn er frihandelstil-
budet til Sverige vedlagt som Bilag II til nærvæ-
rende melding og foredrag av forskningssjef Odd 
Aukrust i Sosialøkonomisk Forening av 10/11  

1971 med bilag vedlagt som innstillingens bilag III. 
Etter dette er det å håpe at diskusjonen om 

alternativ, sålangt denne har dreiet seg om norsk 
eksportindustris interesser, vil bli innstilt til fordel 
for det saken egentlig gjelder, nemlig spørsmålet 
om hvorvidt Norge bør gå opp i en ny vest-euro-
peisk statsdannelse eller ikke. 

11. Avsluttende bemerkninger. 

Denne melding har tatt sikte på en mer 
dyptgående analyse av de spørsmål som knytter 
seg til eventuelt norsk medlemskap i EF. Denne 
analyse finner man særlig i fremstillingens Del I. 

1 Del II er Regjeringens melding imøtegått, såvel 
når det gjelder generelle betraktninger som mer 
spesielle spørsmål. Generelt er Regjeringens mel-
ding preget av et ensidig forsvar for et standpunkt 
som ble inntatt allerede på et tidlig tidspunkt, 
lenge før meldingen ble utformet. En vesentlig 
svakhet er også at den mangler en dypere analyse 
av sammenhengen mellom de forskjellige faktorer i 
samfunnsutviklingen og at den langt på vei aksepL 
terer "utviklingen" som en faktor som ikke er 
undergitt politisk styring. 

Meldingen avstår også fra å ta opp helt sentrale 
problemstillinger som melder seg i forbindelse med 
EF-medlemskap og er samtidig mer preget av 
Regjeringens politiske ønskemål innenfor EF enn 
av realistisk vurdering av muligheten for å realisere 
slike mål. I overensstemmelse med dette, legger 
meldingen også stor vekt på ensidige erklæringer, 
som er avgitt under forhandlingene, uten samtidig 
å ta i betraktning at disse erklæringer kun står for 
synspunkter som er fremmet av et mindre "kandi-
datland" under forhandlingene. 

Regjeringens behandling av de høyst vesentlige 
natur- og miljøvernproblemer er overfladisk, og 
vitner om at man hverken har akseptert betydnin-
gen og rekkevidden av disse problemene, eller 
deres sammenheng med den alminnelige økono-
miske politikk og næringspolitikken. Regjeringens 
behandling av disse problemene i EF-sammenheng 
blir derfor også helt urealistisk. 

Regjeringen foretar ingen sammenfattende ana-
lyse av de totale økonomiske følger for den 
enkelte, — forbrukerne, — til tross for at medlem-
skap innebærer vidtrekkende økonomiske konse-
kvenser for den enkelte, og til tross for at en 
realistisk vurdering av disse spørsmål tilsier en 
vesentlig økonomisk merbelastning for den enkelte 
forbruker. 

Heller ikke tar Regjeringen opp spørsmålet om 
de forfatningsmessige problemer som knytter seg 
til avståelse av nasjonal selvråderett i henhold til 
Grunnlovens paragraf 93. Dette tiltross for at 
Regjeringen i sin melding går svært langt i å 
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akseptere en politisk og økonomisk målsetting som 
i sin konsekvens vanskelig kan føre til annet enn 
deltagelse i en ny vest-europeisk statsdannelse. 

Derimot er det grunn til å være enig med 
Regjeringen når den i sin melding ikke trekker inn 
spørsmålet om Norges sikkerhetspolitikk som et 
moment i markedssaken. Dette er da også i 
overensstemmelse med statsminister Brattelis ut-
talelse i utenriksdebatten i Stortinget 25.1 1972 da 
han kommenterte en uttalelse fra representanten 
Seip med å fastslå at statsministeren for sin del 
ikke fant "grunn til å trekke noen direkte sammen-
heng mellom sikkerhetspolitikken og de spørsmål 
vi nå har til behandling." 

Av samme grunn er heller ikke sikkerhetspoli-
tikken tatt opp i nærværende melding. 

l Del Il er det pekt på en rekke spesielle 
punkter hvor Regjeringen gir et mangelfullt eller 
fortegnet bilde av de faktiske omstendigheter eller 
fremstiller som kjensgjerninger spørsmål som er 
gjenstand for en utpreget diskutabel politisk vurde-
ring. 

Det har selvsagt ikke vært nærværende meldin-
gens formål å legge opp til en alternativ økonomisk 
politikk og utenrikspolitikk. 

Det vesentlige har vært å påpeke at Regjerin-
gens politikk med sikte på fullt medlemskap ikke 
har noe rimelig grunnlag i de faktisk politiske 
forhold. 

Meldingen er blitt til i samarbeid mellom et 
stort antall enkeltpersoner som bl.a. har det til 
felles at de bekjenner seg til vår demokratiske 
styreform og samtidig er motstandere av Regjerin-
gens markedspolitikk. 

Motstand alene ville imidlertid ikke gi et til-
strekkelig grunnlag for en omfattende imøtegåelse 
av Regjeringens melding. Enhver som går igjennom 
"motmeldingen" vil da også se at den på en rekke 
punkter er preget av en positiv alternativ verdivur-
dering. Her kan f.eks. nevnes: 

Et ønske om å sikre vår nasjonale selvråderett i 
samtidig erkjennelse av våre internasjonale forplik-
telser såvel i fredsskapende arbeid som i forhold til 
U-landene, 

Et ønske om å sikre at viktige politiske beslut-
ninger treffes i så nær kontakt som mulig med dem 
beslutningene angår, 

Et ønske om å sikre små og svakere enheter mot 
å bli overtatt av sterkere kapitalkrefter, 

Et ønske om fortsatt å sikre grunnlaget for 
nasjonal, økonomisk styring under hensyn til alle 
folkegruppers interesser, bl.a. med sikte på en 
desentralisert samfunnsutbygging og med priorite-
ring av natur- og miljøvern som viktige målsettin-
ger, 

Et ønske om å sikre en arbeidsmarkedspolitikk 
som tar størst mulig hensyn til den menneskelige 
arbeidskraft og ikke gjør denne i første rekke til et 
bedriftsøkonomisk spørsmål, 

Et ønske om å sikre en fornuftig kontroll med 
en langsiktig utnyttelse av våre naturressurser. 

Meldingen begrenser seg til å peke på at det 
foreligger klare alternativ til medlemskap uten i 
detalj å gi anvisning på en bestemt ordning av vår 
samhandel med EF-landene når først medlemskap 
er avvist. Allerede nå kan det imidlertid fastslås at 
en frihandelsordning fremtrer som en vesentlig 
bedre ordning enn fullt medlemskap. 
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I. INNLEDNING. 

Utenriksdepartementet nedsatte den 8. juli 
1971 en arbeidsgruppe under Markedsutvalget for 
å utrede spørsmål vedrørende den økonomiske og 
monetære union i EF. Mandatet ble gitt følgende 
utforming: 

"Arbeidsgruppen skal utrede virkningene for 
Norge av det økonomiske og monetære samar-
beid innenfor et utvidet europeisk fellesskap, 
såvel av den allerede vedtatte første etappe som 
av den planlagte utbygging av samarbeidet slik 
det er skissert i Rådets resolusjon av 9. februar 
1971. 1  
Det vil i denne sammenheng være naturlig å 
legge alternative forutsetninger til grunn for 
hvordan en videre utbygging av samarbeidet 
faktisk blir gjennomført. Arbeidsgruppen bør 
også vurdere virkningene for Norge av at et slikt 
samarbeid blir etablert uten at Norge selv deltar 
i det". 
Arbeidsgruppen fikk følgende sammensetning: 
Direktør Hermod Skånland, formann 
dosent Fritz Holte, 
statssekretær Arne Lie, 
kontorsjef Bjarne Hansen, 
byråsjef Arnfinn Moland. 

Som et ledd i arbeidet besøkte gruppen Brussel, 
Paris, Bonn og Haag i tidsrommet 4. — 8. oktober 
for å drøfte med representanter for Kommisjonen 
og enkelte av de nåværende medlemsland visse 
sentrale aspekter i tilknytning til utbyggingen av 
det økonomiske og monetære samarbeid. 

Arbeidsgruppen vil innledningsvis peke på at 
planene om en økonomisk og monetær union for 
en vesentlig del representerer en presisering og 
videreføring av det økonomiske samarbeid som er 
forutsatt i Roma-traktaten. En rekke av de tiltak 
som Fellesskapet har gjennomført siden det ble 
etablert, har således direkte eller indirekte betyd-
ning for utformingen av en økonomisk og mone-
tær union. Arbeidsgruppen har imidlertid ikke 
funnet grunn til å gi noen samlet oversikt over 
konsekvensene på det økonomiske og monetære 
området av utviklingen innen Fellesskapet. En har 
funnet å burde begrense seg til å behandle 
spørsmål som har en mer direkte tilknytning til de 
aktuelle planer om en økonomisk og monetær 
union. Når det gjelder detaljspørsmål innenfor de 
ulike sektorer, vil en henvise til Markedsutvalgets 
rapport nr. VI av 21. april 1971. 

Stortingsmelding nr. 90 (1970/71) gir på side 
57 til 68 en oversikt og vurdering av samarbeidet 
på det økonomiske og monetære området og av de 

Resolusjonen ble formelt vedtatt 22, man, og denne 
datering er brukt i det følgende.  

foreliggende planer. Ytterligere detaljer finnes i 
kapittel 13 i Markedsutvalgets rapport, som også 
inneholder en norsk oversettelse av resolusjonen 
om gjennomføring av en økonomisk og monetær 
union. 

Arbeidsgruppen vil henvise til disse redegjørel-
ser, men har likevel funnet det hensiktsmessig for 
sammenhengens skyld i kapittel II å gi en kortfat-
tet fremstilling av bakgrunnen for de foreliggende 
planer. 

Kapittel III behandler i detalj de vedtatte planer 
for første etappe. Kapittel IV analyserer de lang-
siktige målsettinger for samarbeidet, og kapittel V 
vurderer mulighetene for å realisere de langsiktige 
planene. Kapittel VI analyserer konsekvensene for 
norsk økonomisk politikk av deltakelse i EF's 
økonomiske og monetære union. I kapittel VII har 
arbeidsgruppens medlem Holte gitt en drøfting av 
konsekvensene for inntektsfordelingen og distrikts-
problemene av norsk medlemskap i EF's økono-
miske og monetære union. Flertallet har, av 
grunner som det der er gjort rede for, begrenset seg 
til å knytte enkelte merknader til denne drøftin-
gen. 

II. BAKGRUNNEN FOR PLANENE OM 
ET NÆRMERE ØKONOMISK OG 
MONETÆRT SAMARBEID INNEN-
FOR FELLESSKAPET. 

Fellesskapets virksomhet var i 1960-årene pre-
get av gjennomføringen av tollunionen og den 
felles landbruksordning. Utviklingen førte til at 
økonomiene i medlemslandene ble knyttet nær-
mere sammen, slik at økonomiske tiltak i det 
enkelte land lettere enn tidligere fikk følger også 
for andre land. Nasjonale virkemidler i den økono-
miske politikk mistet derved noe av sin kraft uten 
at det som motstykke ble skapt virkemidler for en 
politikk på fellesskapsplanet, og behovet for en 
nærmere samordning av den økonomiske politikk 
gjorde seg stadig sterkere gjeldende. 

Mangelen på samordning kom særlig frem under 
de internasjonale valutakriser i 1968 og 1969. 
Spekulasjonene omkring valutakursendringer og 
forskjeller i rentenivåene førte til betydelige 
kapitalbevegelser mellom landene som gjorde det 
vanskelig å føre en effektiv penge- og kredittpoli-
tikk i de enkelte land. Den franske nedskrivning i 
august 1969, og noe senere oppskrivningen av 
tyske mark, skapte nok bedre balanse i de interna-
sjonale betalingsforhold. Men disse tiltakene førte 
på den annen side til forstyrrelser i Fellesskapets 
landbruksordning. Etter denne ordning skal pri-
sene på de viktigste jordbruksvarer være de samme 
i alle medlemsland. De blir fastsatt i en felles 
verdienhet som har samme gullinnhold som inntil 
nå har vært fastlagt for US-dollar. Endringer i 
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paritetskursen eller gullverdien av et medlemslands 
valuta skulle derfor slå ut i prisene på jordbruksva-
rer i vedkommende land. Den franske nedskrivning 
og den tyske oppskrivning truet med å rive 
grunnlaget bort for hele markedsordningen for 
landbruksvarer, og her ligger en viktig del av 
forklaringen på at de seks til slutt ble enige om å 
påbegynne arbeidet med å gjennomføre en økono-
misk og monetær union. 

Samarbeidet mellom de seks er imidlertid sår-
bart også overfor internasjonale valutabevegelser 
som har sin årsak utenfor Fellesskapet. De ameri-
kanske betalingsunderskudd i 1960-årene har bi-
dratt til å øke de vest-europeiske sentralbankers og 
det private næringslivs valutareserver i dollar, og 
det er som følge av dette oppstått et meget 
betydelig internasjonalt penge- og kapitalmarked, 
det såkalte "eurodollar-marked". Det er dette 
marked — og tilsvarende, men mindre viktige 
markeder i andre valutaer — som dannet grobunn 
for de spekulasjonsbetonte kapitalbevegelser under 
valutakrisene i mai og august 1971. Selv om disse 
valutauroligheter først og fremst skyldtes forhold 
som Fellesskapet ikke har herredømme over, un-
derstreket de behovet for en bedre samordning av 
den økonomiske og finansielle politikk mellom 
landene i Fellesskapet. 

Det har vært lagt fram flere planer eller skisser 
for en utbygging av det økonomiske og monetære 
samarbeid i Fellesskapet. Opplegget har variert en 
del. I noen av planene er hovedvekten lagt på 
valutasamarbeidet ut fra den tankegang at en 
harmonisering på dette området vil fremtvinge en 
samordning også av den økonomiske politikk i sin 
alminnelighet og på den måten lede fram til en 
samlet økonomisk og monetær union. Andre 
planer har vært basert på at en nærmere koordine-
ring av den økonomiske politikk må gå forut for et 
mer forpliktende samarbeid på det monetære 
området. 

Kommisjonen i Fellesskapet la i februar 1969 
fram den såkalte Barre-plan. Det ble der fremmet 
en rekke forslag med sikte på en bedre samordning 
av medlemslandenes økonomiske politikk, og det 
ble foreslått at det skulle inngås en avtale mellom 
sentralbankene om kortsiktig valutastøtte og at det 
skulle innføres en ordning for finansiell bistand til 
land som kommer i betalingsbalansevansker. 

Forslagene ble godkjent i prinsippet av Minister-
rådet i juli 1969, og det er senere truffet konkrete 
vedtak om gjennomføringen av dem. 

På møtet i Haag i desember 1969 mellom stats-
eller regjeringssjefene i fellesskapslandene ble det 
oppnådd enighet om at det skulle utarbeides en 
plan med sikte på etappevis opprettelse av en 
økonomisk og monetær union. I mars 1970 fremla 
Kommisjonen et opplegg til en slik plan, og 
Ministerrådet oppnevnte en arbeidsgruppe under  

ledelse av Luxembourgs statsminister, Pierre Wer-
ner, som fikk i oppdrag å gjennomgå denne og 
tidligere fremlagte planer og å utarbeide en rapport 
til Rådet. Arbeidsgruppen la i mai 1970 fram en 
foreløpig rapport som ble drøftet av Ministerrådet 
i juni. Gruppens endelige rapport ble fremlagt i 
oktober 1970. 

Kommisjonen, som kommenterte rapporten i et 
memorandum av 30. oktober, sa seg enig i forsla-
gene med hensyn til de grunnleggende elementer i 
en økonomisk og monetær union. Derimot sluttet 
Kommisjonen seg ikke til Werner-gruppen når det 
gjaldt de institusjonelle spørsmål. 

Ministerrådet drøftet saken i møter i november 
og desember. Etter omfattende underhåndskontak-
ter lyktes det å komme fram til enighet på 
Ministerrådets møte den 8. — 9. februar. Det 
formelle vedtak ble truffet den 22. mars 1971. 

I resolusjonen bekrefter Rådet og representan-
tene for medlemsstatenes regjeringer sin politiske 
vilje til i løpet av de kommende ti år å skape en 
økonomisk og monetær union i henhold til en 
etappeplan som begynner 1. januar 1971. Gjen-
nom en slik union vil man søke samtidig å sikre 
tilfredsstillende vekst, full sysselsetting og stabili-
tet, bøte på den manglende strukturelle og regio-
nale ulikevekt og styrke Fellesskapets bidrag til det 
internasjonale økonomiske og monetære samar-
beid. 

III. FØRSTE 	ETAPPE 	1971-7 3. 
PLANENE OG GJENNOMFØRIN-
GEN HITTIL. 

I rådsresolusjonen av 22. mars 1971 heter det: 
"— den første etappe skal begynne 1. januar 
1971 og skal være gjennomført innen en be-
stemt frist, fra et teknisk synspunkt synes et 
tidsrom på tre år å være passende. Denne 
etappe skal ha som formål å gjøre fellesskapsvir-
kemidlene stadig mer operative og å markere 
opptakten til Fellesskapets individualitet innen 
det internasjonale monetære system, 
— den første etappe kan ikke betraktes som et 
mål i seg selv, den kan ikke løsrives fra den 
samlede økonomiske og monetære integrasjons-
prosess. Den må derfor påbegynnes med det 
faste forsett å komme fram til det endelige mål, 
— denne første etappe må omfatte styrking av 
konsultasjonsprosedyrene i henhold til metoder 
som enna gjenstår a fastlegge, medlemsstatene 
må føre sin budsjettpolitikk i samsvar med 
Fellesskapets målsettinger, på det skattemessige 
område bør det finne sted en viss harmonise-
ring, penge- og kredittpolitikken bør nøye 
koordineres, og integreringen av kapitalmarke-
dene bør styrkes, 
— Fellesskapet vil gradvis måtte innta felles 
standpunkter hva angår monetære forbindelser 
med tredjeland og med internasjonale organisa- 
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sjoner, særlig vil det i valutakursrelasjonene 
mellom medlemslandene ikke måtte gjøres bruk 
av eventuelle bestemmelser som matte mulig-
gjøre en oppmyking av det internasjonale valu-
takurssystem." 

1 det følgende vil en redegjøre for samarbeids-
planene innenfor de ulike felter av den økono-
miske politikk. En vil også, i noen utstrekning, 
omtale tidligere samarbeidstiltak. 

1. Den generelle økonomiske politikk. 

Roma-traktaten slår fast at medlemslandene 
skal samordne sin økonomiske politikk i den 
utstrekning som er nødvendig for å gjennomføre 
traktatens målsetting, og det er opprettet en rekke 
komiteer hvor drøfting av forskjellige økonomiske 
spørsmål finner sted. Det gjelder Valutakomiteen, 
Den konjunkturpolitiske komite, Komiteen for 
økonomisk langtidsplanlegging, Komiteen for bud-
sjettpolitikk og Komiteen av Sentralbanksjefer, jfr. 
Markedsutvalgets rapport VI, side 166-67. Samar-
beidet ble brakt et viktig skritt videre ved Rådets 
vedtak av 19. juli 1969 om innføring av forplik-
tende forhåndskonsultasjoner for alle viktige nasjo-
nale økonomisk-politiske vedtak. 

Ifølge resolusjonen vil Rådet i første etappe 

a) fastsette bestemmelser med sikte på å styrke 
samordningen av konjunkturpolitikken, 
særlig ved en intensivering av de obligatori-
ske forhåndskonsultasjoner. I denne forbin-
delse vil det bli tatt hensyn til retningslinjene 
i programmene for den mellomlange økono-
miske politikk, 

b) fastlegge hovedlinjene for den økonomiske 
politikk på fellesskapsnivået og den kvanti-
tative målsetting for de viktigste postene i de 
offentlige budsjetter, 

c) treffe de nødvendige tiltak for gradvis å 
harmonisere virkemidlene i den økonomiske 
politikk og særlig å tilpasse tidsskjemaene 
for den nasjonale budsjettbehandling. 

Retningslinjene for den økonomiske politkkken 
i 1971-75 ble vedtatt av Rådet 9. februar 1971. 
Den gjennomsnittlige årlige vekst i Fellesskapets 
brutto nasjonalprodukt er anslått til 5-5,5 %, og 
tallene varierer fra 3,0-3,5 % for Luxembourg til 
5,7-6,2 % for Italia. Sysselsettingsnivået er i alle 
landene forutsatt å ligge meget høyt, med en 
registrert ledighet mellom 0,8 % i Tyskland og 3 % 
i Italia. Fellesskapet under ett regner med et 
overskudd på driftsbalansen overfor utlandet som 
tilsvarer 1 % av brutto nasjonalproduktet. For de 
enkelte land varierer overskuddet fra 0 i Luxem-
bourg til 1,7 % i Tyskland. Den årlige prisstigning 
er forutsatt å ligge mellom 2 % og 3,3 % i de 
forskjellige land. 

Ved særskilt rådsvektak av 22. mars 1971 ble 
det bestemt at Rådet 3 ganger årlig skal drøfte den 
økonomiske situasjon og utviklingstendensene. Så 
snart som mulig i første kvartal skal man gjennom-
gå utviklingen året før og om nødvendig justere 
retningslinjene for inneværende år. I løpet av annet 
kvartal skal det skje en ny justering, samtidig med 
at det utarbeides kvantitative målsettinger for 
statsbudsjettene for kommende år når det gjelder 
budsjettvolumet, saldiene og den måte disse finan-
sieres eller anvendes på. Mot slutten av tredje 
kvartal skal Rådet avgi en årsoversikt som munner 
ut i retningslinjer for medlemslandenes økono-
miske politikk i det kommende år. 

Målsettingene i Fellesskapets langtidsprogram 
bør sammenholdes med de mål som er stilt opp for 
norsk økonomi. Det er grunn til å merke seg at 
EF-landene regner med å ha overskudd på drifts-
balansen i perioden. Norge har som kjent gjennom 
en årrekke operert med underskudd med sikte på å 
opprettholde et høyere investerings- og vekstnivå 
enn hva som ellers ville vært mulig, og en må regne 
med betydelige underskudd de nærmeste årene 
fremover. 

Når det gjelder prisstigningen forutsetter mål-
settingen en større grad av prisstabilitet enn den 
som i senere år har vært oppnådd, så vel i 
fellesskapslandene som i Norge. Det er i dag et 
åpent spørsmål hvordan man vil møte en situasjon 
hvor det har oppstått en konflikt mellom vekst- og 
sysselsettingsmålene på den ene side og målsettin-
gen for prisutvikling og utenriksøkonomi på den 
annen, 

I løpet av første etappe vil samarbeidet om 
utformingen av den generelle økonomiske politikk 
bli styrket, dog uten at avgjørelsesmyndigheten 
tenkes overført fra medlemslandet til fellesskapsor-
ganene. I praksis må en anta at samarbeidet stort 
sett vil arte seg på samme måte som i OECD. Også 
denne organisasjonen har drøftet landenes økono-
miske politikk og har kommet med henstillinger til 
medlemslandene. Disse henstillingene vil som of-
test være i samsvar med de oppfatninger som gjør 
seg gjeldende i vedkommende lands sentrale plan-
leggingsinstans og vil kunne bli brukt som argu-
ment i drøftelser i de nasjonale politiske organer. 

Den første diskusjon av den kortsiktige økono-
miske politikk i henhold til den prosedyre som ble 
fastsatt ved den ovennevnte rådsbeslutning, fant 
sted i Rådet den 15. juni. Som grunnlag for 
drøftingene forelå et memorandum fra Kommisjo-
nen som munnet ut i mer presise anbefalinger enn 
tidligere om den økonomiske politikk som med-
lemslandene burde følge. Det viste seg imidlertid 
vanskelig å oppnå enighet i Rådet, noe som for en 
del hadde sammenheng med problemene i forbin-
delse med de flytende valutakurser som var blitt 
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innført av Tyskland og Nederland. Det viste seg 
derfor umulig å få vedtatt noen anbefaling fra 
Rådet om medlemslandenes økonomiske politikk, 
slik som forutsatt, og flere av medlemslandene 
reserverte seg mot anbefalingene i Kommisjonens 
memorandum. Dette gjaldt således Tyskland, som 
tilbakeviste kravet om at landet så snart som mulig 
skulle avvikle ordningen med flytende valutakurs. 
Italia kunne ikke akseptere den ramme som var 
satt for pris- og lønnsstigning, og anså det også 
umulig å redusere budsjettunderskuddet som 
skyldtes behovet for å stimulere økonomien og for 
å gjennomføre visse strukturelle reformer. 

Rådets neste diskusjon om den økonomiske 
politikk fant sted i slutten av oktober etter at 
Europa-parlamentet hadde hatt høve til å uttale 
seg. Det ble da oppnådd enighet om retningslinjer 
for landenes økonomiske politikk i 1972 som 
blant annet innebærer: 

1. prisstigningen bør gradvis reduseres til en 
årsrate på 3-3,5 % i 4. kvartal 1972, 

2. lønnsstigningen bør i samme periode være 
redusert til maksimum 6-7 %, 

3. økningen i pengemengden bør begrenses ved 
stram kontroll med bankenes likviditet og 
bedre kontroll over kapitalbevegelsene, 

4. veksten i offentlige utgifter bør totalt sett 
begrenses til samme vekstrate som nasjonal-
produktet i løpende priser; 

5. det er påtrengende nødvendig å etablere et 
valutakurssystem som "individualiserer" Fel-
lesskapet: 

Vedtaket gir rom for visse forskjeller i den 
økonomiske politikk i lys av situasjonen i det 
enkelte land. 

Det er selvsagt for tidlig på grunnlag av disse to 
rådsmøter å vurdere hvordan det nye konsulta-
sjonssystem vil funksjonere. Etter hvert som Kom-
misjonen og de komiter som forbereder sakene 
vinner erfaring, er det grunn til å anta at det vil bli 
oppnådd enighet om mer konkrete anbefalinger til 
medlemslandene. Det er imidlertid ikke sannsynlig 
at det i løpet av første etappe vil bli vedtatt 
bindende direktiver for medlemslandenes politikk. 
Det vil kun måtte dreie seg om henstillinger. 
Fellesskapet vil heller ikke i denne etappe selv 
disponere over så store finansielle midler eller 
andre effektive virkemidler at det vil ha særlig 
innflytelse over aktivitetsnivået i fellesskapslan-
dene. 

Arbeidsgruppen antar at samarbeidet innenfor 
den generelle økonomiske politikk i første etappe 
ikke vil føre til noen særlig endring i den politikk 
som en hittil har fulgt i Norge.  

2. Penge - og kredittpolitikken. 

Ifølge resolusjonen er Rådet enig om i første 
etappe 

a) å intensivere de obligatoriske forhåndskon-
sultasjoner i Valutakomit&n og Komitkn av 
Sentralbanksjefer, 

b) å anmode sentralbankene om å koordinere 
sin politikk gjennom Komiten av Sentral-
banksjefer og under hensyntaken til retnings-
linjene for den økonomiske politikk, 

c) at Valutakomit&n og Komiten av Sentral-
banksjefer i nært samarbeid skal fortsette 
arbeidet med harmonisering av virkemidlene 
i pengepolitikken. 

I henhold til særskilt rådsvedtak av 22. mars 
1971 skal Komit&n av Sentralbanksjefer fastlegge 
de generelle retningslinjer for penge- og kredittpo-
litikken i overensstemmelse med Rådets direktiver 
om den økonomiske politikk, særlig når det gjelder 
bankenes likviditet, kredittutvikling og renteni-
vået. 

Også på dette området representerer vedtakene 
en videreføring av det eksisterende samarbeid uten 
at det er klart presisert hvor langt en skal gå og 
hvor detaljert retningslinjene skal utformes. Det er 
grunn til å anta at denne utvidelse av samarbeidet 
vil ha forholdsvis beskjedne konsekvenser for 
norsk økonomisk politikk i løpet av første etappe. 
En annen sak er det at det sannsynligvis vil være 
nødvendig å foreta betydelige endringer i den 
norske penge- og kredittpolitikken som følge av 
fellesskapstiltak som allerede er satt i verk, spesielt 
i tilknytning til frigjøringen av kapitalbevegelsene. 

3. Regional - og strukturpolitikken. 

Utbyggingen av den monetære og økonomiske 
union er forutsatt å skje slik at det ikke fører til 
strukturell og regional ulikevekt. I første etappe vil 
Rådet treffe vedtak om de nødvendige tiltak som 
et første skritt mot en løsning av de viktigste 
problemer, herunder vedtak om å utstyre Felles-
skapet med egnede midler innen rammen av de 
ikraftværende traktater. Det vil i denne forbindelse 
bli lagt vekt på retningslinjene i langtidsprogram-
met for 1971-75. 

I den senere tid har Fellesskapets organer vært 
sterkt opptatt av distriktspolitiske problemstillin-
ger. Som et ledd i dette vedtok Ministerrådet 20. 
oktober 1971 en resolusjon om begrensning av 
støtten til distriktsutbygging i de sentrale områder 
av Fellesskapet. I resolusjonen heter det innled-
ningsvis bl.a. følgende: 

"Mange ganger, og nylig i det tredje mellom- 
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lange økonomiske program for 1971-1975, har 
medlemstatene og Fellesskapets organer under-
streket behovet for å få slutt på overbudene i de 
regionalpolitiske hjelpetiltakene, og på felles-
skapsplan nå fram til en koordinering av disse 
hjelpetiltakene. Dette behovet er blitt enda mer 
påtrengende etter at Rådet og representanter 
for medlemslandenes regjeringer har vedtatt 
resolusjonen om etappevis utbygging av den 
økonomiske og monetære union, idet gjennom-
føringen av unionen impliserer koordinering av 
landenes hjelpetiltak." 

Senere i innledningen pekes det på at landenes 
støtte til distriktsutbygging har økt sterkt i de 
senere årene, og at virkningen av denne støtten på 
konkurranseforholdene og handelen er blitt mer 
følbare fordi tollskrankene er blitt borte. 

På bakgrunn av disse synspunktene er det blitt 
fastsatt regler for hjelpetiltakene i de såkalte 
sentrale regionene. Disse regionene omfatter den 
største delen av Fellesskapets areal. Det uttales 
videre at for de øvrige regioner (de såkalte perifere 
regioner), som omfatter Sør-Italia, endel regioner i 
øst- og Sørvest-Frankrike, Berlin og området langs 
grensen mot øst-Tyskland, vil det så snart som 
mulig bli utarbeidet særskilte regler. Disse reglene 
vil bli "inspirert av de samme prinsipper" som 
reglene for de sentrale regionene, men vil ta 
hensyn til de spesielle problemene i hver av disse 
regionene. 

Et hovedprinsipp i de vedtatte reglene for de 
sentrale regionene er at støtte til distriktsutbygging 
skal være enten (I) investeringstilskott til den 
enkelte bedrift, eller (II) former for støtte som er 
slike at en for hver enkelt bedrift kan regne ut 
hvor stort investeringstilskott som vil være likever-
dig med den støtte som gis. Støtteformer som er 
slike at støtten vanskelig eller umulig kan "regnes 
om" til investeringstilskott, skal avvikles innen 1. 
januar 1973. 

Arbeidsgruppen antar at både (a) skattelettelser 
i tilknytning til bestemte investeringer og (b) 
renterabatter på lån bedriftene tar opp for å 
finansiere bestemte investeringer, er støtteformer 
som kan regnes om til investeringsstøtte. 

Resolusjonen fastsetter en øvre grense for 
støtten til en bestemt investering. Denne grensen 
som er på 20 % av investeringens kostnad, skal 
gjelde i tilknytning til summen av all støtte som 
gis. Det vil f.eks. ikke være tillatt å gi en 
investeringsstøtte på 15 % og i tillegg en skattelet-
telse som for bedriften er likeverdig med en 
investeringsstøtte på 10 %. 

Det sies i resolusjonen at den øvre grense (nå 
20 %) ikke kan fastsettes en gang for alle, og at i 
de sentrale områdene må tendensen være å få 
redusert prosentsatsen så mye som mulig. På den 
andre siden vil det, når det foreligger særlige 
grunner, være mulig å få unntak fra reglene. Da 
resolusjonen ble vedtatt, fikk den italienske delega- 

sjon akseptert en protokolltilførsel om at Italias 
regjering, om forholdene skulle tilsi det, ikke vil 
anse seg bundet av maksimumssatsen på 20 % i 
visse sentrale regioner i Italia. 

Arbeidsgruppen har ikke hatt muligheter for å 
utrede hvilke konsekvenser rådsvedtaket av 20. 
oktober vil kunne få for norsk distriktspolitikk 
hvis Norge blir EF-medlem. Blant annet vet en 
ikke hvilke distrikter i Norge som vil komme inn 
under reglene for de sentrale regioner. 

Det foreligger også konkrete forslag om føl-
gende: 

1. over en 5-årsperiode å benytte 250 millioner 
regneenheter av Landbruksfondet til re-
gionale støttetiltak i jordbruksdistrikter; 

2. etablering av et Rentestøttefond for dis-
triktsutbygging (basert på Roma-traktatens 
artikkel 235); 

3. opprettelse av en permanent komite for 
regional utvikling. 

Rådet lyktes ikke å komme fram til enighet om 
disse forslagene da de ble drøftet sist i oktober. 

4. Skattepolitikken. 

For å fremme en fri bevegelighet for personer, 
varer, tjenester og kapital og stimulere den økono-
miske integrasjonsprosessen, skal Rådet i første 
etappe vedta tiltak vedrørende: 

a) regler om et ensartet grunnlag for merver-
diavgiften; 

b) harmonisering av anvendelsesområdet, 
grunnlaget og opp krevningsbestemmel-
sene for særavgifter, særlig de som har 
merkbar innflytelse på handelen; 

c) harmonisering av skatter som kan ha 
direkte innflytelse på kapitalbevegelsene, 
særlig skatteordningen for renter og ut-
bytte på verdipapirer; 

d) fortsettelse av harmonisering av selskaps-
beskatningens struktur; 

e) gradvis utvidelse av avgiftsfritak som til-
stås personer ved passering av grensene 
innenfor Fellesskapet. 

Rådet vil før utløpet av første etappe få seg 
forelagt studier og forslag om tilnærming av 
satsene for merverdiavgift og særavgifter. 

I samsvar med rådsdirektiv av 11. april 1967 er 
merverdisystemet innført i alle medlemsstater, 
unntatt Italia, som har fått utsettelse til 1972. 
Ifølge det foreliggende program for tilnærming av 
skattepolitikken, vil Kommisjonen i løpet av 1. 
kvartal 1972 legge fram forslag med sikte på å 
standardisere grunnlaget for merverdiavgiften. 
Dette vil omfatte nærmere definisjon av de perso-
ner og foretak som er underlagt skattebestemmel- 

www.pdf-arkivet.no/eec/       2012



244 

sene, hvilke transaksjoner som skal være skattefrie 
og fastsetting av beregningsgrunnlaget. I løpet av 
1972 vil det bli utarbeidet en analyse av de 
budsjettmessige, økonomiske og sosiale konsekven-
ser av en tilnærming av satsene og harmonisering 
av bestemmelsene. I løpet av 1. halvår 1973 vil 
Kommisjonen legge fram forslag om reduksjon av 
antall avgiftssatser, fastlegging av felles vare- og 
tjenestelister for de enkelte satser, den første 
tilnærming av satsene, samt en studie av oppgjørs-
ordningen mellom medlemslandene med sikte på å 
sikre at skatten tilflyter forbrukslandene. 

Når det gjelder særavgiftene, la Kommisjonen 
den 18. november 1970 fram et forslag til direktiv 
om harmonisering av avgiftssystemet for tobakks-
varer. Ifølge programmet for skattepolitikken vil 
Kommisjonen i løpet av 1971 utarbeide en liste 
over de avgifter som bør harmoniseres og hvilket 
system som bør nyttes for de øvrige avgifter som 
måtte bli opprettholdt. En vil i første omgang 
utarbeide regler med sikte på å hindre en økning i 
forskjellen mellom de ulike medlemslands avgifts-
satser. I løpet av 1972 utarbeides andre forslag 
med sikte på harmonisering av avgiftsstrukturen, 
og i løpet av 1973 fullføres en analyse over de 
budsjettmessige, økonomiske og sosiale konsekven-
ser av en tilnærming av satsene. Deretter forbere-
des forslag med sikte på en første tilnærming. 

For indirekte skatter som virker inn på kapital-
bevegelsene, tar Fellesskapet sikte på å fjerne 
diskriminerende skattebestemmelser som vanske-
liggjør etableringen av et fritt felles kapitalmarked. 
Rådets direktiv av 17. juli 1969 inneholder regler 
om harmonisering av beskatning av kapitalinn-
skudd i selskaper. Direktivet forutsetter avskaffelse 
av stempelavgifter, og har ellers som siktemål å 
harmonisere nasjonale avgifter pålagt i forbindelse 
med kapitalinnskudd, slik at de innen 1. januar 
1972 bringes innenfor et intervall på 1-2 prosent. 
I løpet av 1971 vil det bli lagt fram forslag om 
harmonisering av skattesystemet for renter og 
utbytte av verdipapirer. 

På selskapsbeskatningens område utferdiget 
Kommisjonen 16. januar 1969 to forslag til direk-
tiver om ensartede regler vedrørende beskatning i 
forbindelse med bedriftsfusjonering og økonomisk 
samarbeid mellom bedrifter over landegrensene og 
beskatning i forbindelse med moder- og dattersel-
skaper beliggende i forskjellige medlemsland. In-
nen utgangen av 1973 vil det bli lagt fram forslag 
om andre tiltak vedrørende selskapsbeskatning, 
spesielt om skattegrunnlaget. 

Ifølge programmet vil det i løpet av 1971 bli 
lagt fram et første forslag om gradvis utvidelse av 
avgiftsfritakene ved reiser innenfor Fellesskapet. 
Et utkast til direktiv om dette ble lagt fram 23. 
juni 1971, hvoretter de tollfrie kvoter skal fordob-
les. Beløpsgrensen for medbrakte varers verdi ble  

hevet til 150 regneenheter, dog med spesielle 
kvoter for enkelte varer. For reiser fra tredje land, 
vil den tollfrie kvote bli opprettholdt på 25 
regneenheter. Kommisjonen vil senere legge fram 
forslag om oppheving av grensekontrollen. En 
håper også snart å kunne sløyfe det grønne kort 
for bilforsikring. 

Med hensyn til det øvrige arbeid på beskatnings-
området, tar programmet videre opp blant annet 
bestemmelser om Fellesskapets andel av merverdi-
avgiften, koordinering av kontrollen med beskat-
ningen, bestemmelser for å begrense internasjonal 
skatteunndragelse og forberedelse av en multila-
teral konvensjon for å eliminere dobbeltbeskat-
ning. 

Fellesskapets 	arbeid 	med 	skattepolitiske 
spørsmål i første etappe vil, som det fremgår av 
oversikten foran, særlig ta sikte på å harmonisere 
bestemmelsene om utlikning og innkreving av 
avgifter. Det vil derimot antakelig fra Fellesskapets 
side bli gjort lite for å harmonisere avgiftssatsene. 
Virkningene for Norge av tiltakene i første etappe 
antas å bli forholdsvis beskjedne. 

5. Frigjøring av kapitalbevegelsene. 

I Roma-traktatens artikkel 67 heter det at 
medlemsstatene "i den utstrekning det er nødven-
dig for at det felles marked skal virke godt, gradvis 
skal oppheve seg imellom både restriksjoner på 
overføring av kapital tilhørende personer bosatt i 
medlemsstatene og forskjellsbehandling på grunn-
lag av partenes statsborgerskap eller bosted eller av 
plasseringsstedet". 

I henhold til direktiver av 1960 og 1962 gjelder 
det en ubetinget liberaliseringsforpliktelse for slike 
kapitaltransaksjoner som anses særlig viktige for at 
markedet skal kunne funksjonere tilfredsstillende, 
nemlig direkte investeringer (herunder kjøp av fast 
eiendom), kjøp og salg av verdipapirer (portefølje-
transaksjoner) samt kreditter i forbindelse med 
vare- og tjenestetransaksjoner. 

Så tidlig som i 1964 la Kommisjonen fram et 
forslag om utvidelse av kap italliberaliseringen, og i 
1967 ble det lagt fram et revidert forslag. Det tok 
sikte på gradvis åpning av landenes kapitalmarke-
der for emisjoner på vegne av foretak hjemme-
hørende i Fellesskapet, samt fellesskapsinstitusjo-
ner. Etter forslaget skulle slike emisjoner tillates 
for inntil et samlet beløp svarende til 1,5 % av 
gjennomsnittlige bruttoinvesteringer i 1963/64. 
Når disse forslagene ikke førte fram den gang, 
skyldtes det nok at en ytterligere liberalisering 
ikke var mulig uten sterkere samordning av den 
økonomiske politikk innenfor Fellesskapet. 
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Ifølge rådsresolusjonen skal Rådet i første 
etappe vedta et direktiv om 

a) gradvis liberalisering av verdipapiremisjo-
ner gjennom oppheving av diskriminering 
overfor utlendinger, 

b) oppheving av forskjellsbehandling ved ver-
dipapirers introduksjon på børser når 
utstederen er bosatt i et EF-land. 

Rådet skal videre etablere en prosedyre for 
gradvis koordinering av medlemslandenes kapital-
markedspolitikk. 

Den ubetingede liberaliseringsforpliktelse i hen-
hold til Fellesskapets gjeldende kapitaldirektiv er 
betydelig mer omfattende enn de forpliktelser 
Norge har påtatt seg innenfor OECD. På bakgrunn 
av de problemer som en slik utvidelse av liberali-
seringen vil innebære for kreditt- og valutapoli-
tikken, anmodet Norge om en overgangstid for de 
viktigste transaksjoner. Etter forhandlinger er det 
oppnådd enighet om en overgangstid på 2 år, 
regnet fra tiltredelsesdatoen (1. januar 1973) for 
følgende poster: 

Inngående direkte investeringer i form av lån til 
foretak som er tidligere etablert i Norge. 
Kommersielle kreditter som ytes av en uten-
landsk finansinstitusjon. 
Utlendingers kjøp av norske aksjer. 
Overgangstiden ble satt til 5 år for nordmenns 
kjøp av utenlandske verdipapirer. 

På denne bakgrunn er det rimelig å anta at 
Norge også vil kunne oppnå en viss overgangstid 
for tilpassing til et tredje kapitaldirektiv som måtte 
pålegge at det norske emisjonsmarked skal åpnes 
for utenlandske foretak. Selv om et tredje kapital-
direktiv skulle bli vedtatt i løpet av første etappe, 
vil dette neppe få vesentlige konsekvenser for 
Norge i denne perioden. 

Etter arbeidsgruppens oppfatning vil tilpassin-
gen til de gjeldende kapitalbestemmelser, samt de 
bestemmelser som antas å bli vedtatt i første 
etappe, nødvendiggjøre omfattende endringer i den 
norske penge- og kredittpolitikken. Da tilpassingen 
sannsynligvis i det vesentlige vil skje etter utløpet 
av første etappe, har en funnet det hensiktsmessig 
å gi en samlet vurdering av kapitalliberaliseringens 
konsekvenser for penge- og kredittpolitikken i 
kapittel VI. 

6. Valutapolitikken. 

Roma-traktatens artikkel 107 fastslår at med-
lemslandenes valutakurspolitikk er et spørsmål av 
felles interesse, og Valutakomiten skal arbeide for 
å fremme samordningen av medlemsstatenes valu- 

tapolitikk i hele det omfang som er nødvendig for 
at det felles marked skal virke. 

Ved et rådsvedtak av 1964 har medlemslandene 
forpliktet seg til å rådføre seg med hverandre i 
Valutakomiten når de skal ta stilling til generelle 
internasjonale monetære spørsmål. Det samme 
gjelder beslutninger om å utnytte internasjonale 
valutakreditter eller om å delta i internasjonale 
støtteordninger. 

Opprettelsen av gjensidige støtteordninger er 
forutsatt i Roma-traktaten, og det ble i februar 
1970 satt i verk en kortsiktig låneordning på i alt 2 
milliarder dollar mellom sentralbankene til bruk 
ved midlertidige betalingsbalansevansker. Ved et 
særskilt rådsvedtak av 22. mars 1971 har medlems-
statene etablert en mellomlang låneordning (2-5 
år) til støtte for medlemsland som kommer i 
alvorlige betalingsvansker. Totalbeløpet utgjør også 
her 2 milliarder dollar. Ingen av ordningene har 
hittil vært benyttet. 

I rådsresolusjonen heter det følgende om valuta-
politikken i første etappe: 

a) Fellesskapet skal gradvis innta felles stand-
punkter hva angår valutaforbindelsene med 

tredje land og de internasjonale organisasjoner. 
Medlemslandene vil ikke seg imellom gjøre 
bruk av eventuelle bestemmelser som måtte 
muliggjøre oppmyking av det internasjonale 
valutasystem, 

b) sentralbankene anmodes om fra etappens 
begynnelse på eksperimentbasis ved sam-
ordnet aksjon å holde kurssvingningene mel-
lom EF-valutaene innenfor marginer som er 
snevrere enn de gjeldende marginer overfor 
US-dollar, 

c) man er enige om at det — avhengig av 
erfaringene — kan treffes tiltak for overgang 
fra en de facto-ordning til en rettslig ordning 
med hensyn til intervensjonene i EF-valu-
taene og en gradvis innsnevring av marginene 
mellom disse valutaer, 

d) Valutakomiten og Komiten av Sentral-
banksjefer anmodes om innen 30. juni 1972 
å utarbeide en rapport om opprettelse av et 
europeisk valutasamarbeidsfond som senere 
skal gå inn i et fellesskapssystem av sentral-
banker. I lys av erfaringene når det gjelder 
reduksjon av marginene og samordningen av 
den økonomiske politikk, vil Fondet even-
tuelt bli å opprette i første etappe. 

Det ble senere oppnådd enighet om at kursmar-
ginene mellom EF-valutaene skulle innsnevres fra 
0,75 % til 0,6 % på hver side av marginene med 
virkning fra 15. juni. Sentralbankene ble pålagt å 
legge de tekniske forhold til rette for dette, blant 
annet ved å opprette direkte telekommunikasjoner 
mellom bankene. 
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Iverksettingen av planene om innsnevring av 
kursmarginene er blitt forsinket som følge av 
valutauroen siden våren 1971. I begynnelsen av 
mai ble således de gjeldende kursmarginer suspen-
dert for tyske mark og nederlandske gylden etter 
at en i Fellesskapets organer forgjeves hadde søkt å 
komme fram til en løsning som var mer i samsvar 
med planene for den økonomiske og monetære 
union. Under drøftingene var motsetningsforhol-
dene særlig sterke mellom Vest-Tyskland og 
Frankrike. Fra fransk side anså en at det ikke 
hadde noen hensikt å delta i ekspertarbeidet om 
innsnevring av kursmarginene så lenge medlemslan-
denes valutaer "fløt" i forhold til hverandre. —
Arbeidet må imidlertid ventes gjenopptatt så snart 
nye pariteter er etablert fellesskapslandene imel-
lom. 

Som ledd i arbeidet for å sikre Fellesskapet mot 
virkningen av spekulative kapitalbevegelser, drøftet 
Rådet den 1. juli et utkast til direktiv som blant 
annet gikk ut på at medlemsstatene skulle etablere 
virkemidler for effektiv regulering av internasjo-
nale kapitalbevegelser og for nøytralisering av 
uønskede virkninger på den interne likviditet av 
slike kapitalbevegelser. Det viste seg ikke mulig å 
oppnå enighet om direktivet, idet saken ble 
knyttet sammen med andre valutapolitiske 
spørsmål, blant annet nødvendigheten av å komme 
tilbake til mer stabile kursforhold innenfor Felles-
skapet og av å få fortgang i arbeidet med gjennom-
føringen av den økonomiske og monetære union. 

USA's beslutning den 15. august 1971 om 
midlertidig å suspendere dollarens konvertibilitet i 
gull, innebar et brudd med det gjeldende interna-
sjonale valutasystem. Etter at valutamarkedene 
hadde vært stengt 1 uke, lot de fleste industriland 
sine valutaer "flyte" utover den margin på 1 % 
som Valutafondsavtalen foreskriver. 

Under Fellesskapets drøftinger av den situasjon 
som var oppstått, gikk Kommisjonen inn for at 
medlemslandene burde følge en felles linje overfor 
dollar basert på realistiske pariseter dem imellom. 
På møtet i Ministerrådet den 19. august, viste det 
seg imidlertid ikke mulig å komme til noen slik 
enighet, og fellesskapslandene valgte forskjellige 
løsninger da valutamarkedene ble gjenåpnet man-
dag den 23. august. 

Den nåværende situasjon med "flytende" kur-
ser har ført til betydelig usikkerhet for samhande-
len innenfor Fellesskapet, herunder for det felles 
landbruksmarked som faktisk er blitt splittet opp i 
nasjonale del-markeder. Det er derfor vanskelig å 
tenke seg at den nåværende situasjon kan vare i 
lengre tid. Det er en alminnelig oppfatning innen-
for Fellesskapet at hvis det ikke viser seg mulig å få 
i stand en kompromissløsning på internasjonal 
basis, må medlemslandene for sin egen del komme 
fram til en ordning som reduserer de innbyrdes 

kursutslagene. En mulig fellesskapsløsning kunne 
være at valutakursene utad "flyter" samordnet på 
basis av midlertidig definerte basiskurser. Dette vil 
nødvendiggjøre et omfattende samarbeid mellom 
sentralbankene når det gjelder den daglige inter-
vensjon på valutamarkedene, samtidig som det vil 
kunne bli behov for betydelige gjensidige kreditter. 

De internasjonale valutaproblemer har ført til 
forsinkelse av de tiltak som er tenkt gjennomført i 
første etappe. Det er blitt avdekket betydelige 
meningsforskjeller mellom landene, spesielt mel-
lom Frankrike og Vest-Tyskland når det gjelder 
synet på fluktuerende kurser. På den annen side 
har situasjonen vist at det er uomgjengelig nødven-
dig å komme fram til mer stabile kursrelasjoner 
innenfor Fellesskapet hvis en skal unngå tilbake-
slag på andre områder i samarbeidet. 

IV. DE LANGSIKTIGE PLANER. 

1. Hovedpunktene i rådsresolusjonen. 

Med hensyn til målsettingen for den økono-
miske og monetære union er det i resolusjonen av 
22. mars 1971 uttalt følgende: 

"For samtidig å sikre tilfredsstillende vekst, full 
sysselsetting og stabilitet innen Fellesskapet, 
bøte på den manglende strukturelle og regionale 
likevekt og for å styrke Fellesskapets bidrag til 
det internasjonale og monetære samarbeid og 
således å nå fram til et Fellesskap med stabilitet 
og vekst, erklærer Rådet og representantene for 
medlemsstatenes regjeringer sin politiske vilje til 
i løpet av de ti kommende ar å skape en 
økonomisk og monetær union i henhold til en 
etappeplan som begynner den 1. januar 1971. 
De tiltak som blir å treffe bør være slik at 
Fellesskapet ved slutten av denne prosess: 

1) utgjør en sone der personer, varer, tjenester og 
kapital beveger seg fritt uten konkurransefor-
vridning og uten at dette fører til strukturell og 
regional ulikevekt, under forhold som gjør det 
mulig for næringslivet å utøve sin virksomhet i 
fellesskapsmålestokk; 

2) utgjør en særskilt monetær enhet innenfor det 
internasjonale system, karakterisert ved total 
og uomstøtelig konvertibilitet mellom valu-
taene med eliminering av marginene for valuta-
kurssvingninger og ugjenkallelig fastsettelse av 
paritetsforholdene som er absolutt nødvendige 
forutsetninger for å skape en enhetlig valuta, 
og med en fellesskapsorganisasjon av sentral-
banker; 

3) på det økonomiske og monetære området har 
den kompetanse og det ansvar som gjør det 
mulig for dets institusjoner å sikre styringen av 
unionen. For dette formål treffes de nødven-
dige beslutninger om økonomisk politikk på 
fellesskapsnivå og den nødvendige myndighet 
tillegges Fellesskapets institusjoner," 
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Når det gjelder de tiltak som må gjennomføres 

for å etablere unionen i samsvar med denne 

målsettingen, inneholder resolusjonen lite konkret 

utover første etappe. Det pekes imidlertid på at de 

prinsipper som er fastlagt, kommer til anvendelse 

på følgende områder: 
"— unionens interne penge- og kredittpolitikk, 
— valutapolitikken overfor den øvrige verden, 
— politikken vedrørende det felles kapitalmar-

ked og kapitalbevegelser til og fra tredjeland, 
— budsjett- og skattepolitikken for så vidt angår 

stabilitets- og vekstpolitikken, hva angår budsjett-
politikken i egentlig forstand, fastlegges på felles-
skapsnivå de rammer innenfor hvilke de viktigste 
elementer i de offentlige budsjetter må ligge, særlig 
endring i deres volum, størrelse av saldiene, og den 
måten disse 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." 

Resolusjonen peker på at det gradvis må skapes 

de nødvendige fellesskapsvirkemidler som kan tre i 

stedet for eller komplettere nasjonale virkemidler. 

Det understrekes at de tiltak som iverksettes, er 

innbyrdes avhengige, slik at gjennomføringen av 

den monetære union må basere seg på at landenes 
økonomiske politikk samtidig tilnærmes og senere 
gjøres enhetlig, 

Når det gjelder fordelingen av kompetanse og 

ansvar mellom på den ene side Fellesskapets 

institusjoner og på den annen side medlemsstatene, 

heter det i resolusjonen at dette er avhengig av hva 

som er nødvendig for samholdet i unionen og for 

effektiviteten av fellesskapstiltakene. Fellesskapets 

institusjoner må settes i stand til å utføre sitt 

ansvar på det økonomiske og monetære området 

hurtig og effektivt. Fellesskapspolitikken skal 

drøftes av Parlamentet og være underlagt dettes 

kontroll. 

I de avsnittene av rådsresolusjonen som er sitert 

ovenfor, er flere av de viktigste uttrykkene nokså 

upresise, f.eks. konkurranseforvridning og regional 

balanse. — Hovedformålet med resten av dette 

kapitlet er å drøfte hva rådsresolusjonen innebæ-

rer. Det er i denne forbindelse viktig å være 

oppmerksom på at en del av konklusjonene på en 

slik drøfting nødvendigvis må være noe hypote-

tiske. EF-landene har nemlig ikke utarbeidet noen 

autoriserte presiseringer av de uttrykkene som er 

nyttet i rådsresolusjonens beskrivelse av forhol-

dene i den fullt utbygde økonomiske og monetære 

union. På flere punkter er planene ikke mer presise 

enn de uttrykkene som nyttes i resolusjonen. 

2. Det felles marked for arbeidskraft, 
varer, tjenester og kapital. 

a. Den frie bevegelighet. 

I rådsresolusjonen heter det bl.a. at når unionen 

er ferdig utbygd, skal den utgjøre en sone der 

"personer, varer, tjenester og kapital beveger seg 

fritt". 

På grunnlag av informasjon vi har fått i de 

samtaler arbeidsgruppen har hatt med representan-

ter for Kommisjonen og en del av EF-landene, vil 

gruppen gi følgende presisering. 

Målsettingen om at varer skal kunne bevege seg 

fritt, innebærer at man i Fellesskapet skal kunne 

kjøpe varer fra et hvilket som helst sted innenfor 

området og motta disse uten at de blir gjenstand 

for noen kontroll eller avgiftsbelastning ved grense-

passering. Målsettingen går altså lenger enn til at 

man ikke skal ha adgang til å begrense vareimpor-

ten fra andre medlemsland ved hjelp av import-

forbud, mengdemessige reguleringer eller toll. Den 

innebærer også at en importvare ikke skal kunne 

pålegges noen avgift for at den samlede avgiftsbe-

lastning skal komme på linje med den som gjelder 

for en tilsvarende vare produsert i importlandet 

("border tax adjustment"). 

At kapitalen skal kunne bevege seg fritt, vil 

innebære at et medlemsland ikke har adgang til å 

bruke forbud eller lisensordninger for å hindre 

eller begrense overførsel av kapital mellom perso-

ner (fysiske eller juridiske) i det egne land og 

personer i noe annet fellesskapsland. Det innebæ-

rer imidlertid ikke adgang til direkte investeringer 

hvor som helst innenfor Fellesskapet. Er det lagt 

begrensninger på investeringsadgangen innenfor et 

geografisk område eller for et bestemt formål e.l. 

for personer bosatt i landet selv, vil disse også 

gjelde for personer bosatt i et annet medlemsland. 

Fri bevegelighet for personer innebærer at alle 

borgere av medlemskapslandene har adgang til å ta 

arbeid i et hvilket som helst annet medlemsland på 

linje med landets egne borgere. For tjenester vil 

den fri bevegelighet bety at personer bosatt innen-

for Fellesskapet har samme adgang til å kontrahere 

og motta tjenester fra personer bosatt i et annet 

medlemsland som de har overfor personer bosatt i 

landet selv. 

b. Uten konkurranseforvridning. 

Ifølge rådsresolusjonen skal Fellesskapet bli en 

sone "uten konkurranseforvridning". 

Konkurranseforholdene for en gruppe bedrifter 

som konkurrerer med hverandre, kan endres av en 

rekke årsaker. Blant disse skal vi her nevne 

følgende: 

(I) Endringer i de behovene som danner grunnla- 
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get for etterspørselen etter bedriftenes pro-
dukter. 

(II) Endret produktivitet i en eller flere bedrifter. 
Endret produktivitet i en bedrift vil si at en 
gitt innsats av produksjonsfaktorer i bedriften 
gir en annen produktmengde enn tidligere. 

(III)Endringer i prisene på produksjonsfaktorene. 
En bedrifts evne til å konkurrere med uten-
landske bedrifter vil således under ellers like 
vilkår bli dårligere hvis de innenlandske 
lønnssatsene stiger i forhold til lønnssatsene i 
andre land. 

(IV) Offentlige investeringer i infrastruktur. En 
bedrifts konkurranseevne kan f.eks. forbedres 
fordi en nyanlagt vei reduserer bedriftens 
kostnader til transport av produksjonsfak-
torer og produkter. 

(V) Direkte offentlig støtte til visse bedrifter. 
Konkurranseforholdene for en viss gruppe 
bedrifter kan forbedres ved at offentlige 
myndigheter subsidierer produktene fra disse 
bedriftene. 

(VI) Offentlige avgifter på produksjonen fra visse 
bedrifter. Konkurranseforholdene på det 
amerikanske marked er f.eks. nå endret fordi 
amerikanske myndigheter legger en avgift på 
importerte produkter. 

(VII) Sammenslutning eller samarbeid mellom be-
drifter som fører til at tn bedrift eller en 
gruppe samarbeidende bedrifter får en merk-
bar innflytelse på priser og/eller andre mar-
kedsforhold. 

1 blant tenker en seg at årsakene til endringer i 
konkurranseforholdene blir delt i to grupper, en 
gruppe som forårsaker noe en kaller konkurranse-
forvridning, og en annen gruppe som ikke forårsa-
ker en slik forvridning. Det eksisterer ingen presise 
og alment aksepterte regler som slår fast hvordan 
de ulike årsakene skal fordeles på disse to grupper. 
Det er imidlertid vårt inntrykk at følgende 
språkbruk er nokså vanlig: Blant de årsakene som 
ikke forvrir konkurransen tar en•med de fire første 
av de årsakene som er nevnt ovenfor (dvs. behovs-
endringer, produktivitetsendringer, endrede priser 
på produksjonsfaktorer og offentlig innsats i ut-
bygging av infrastruktur). Blant de årsakene som 
forvrir konkurransen tar en med de tre siste av de 
konkurransepåvirkende årsakene vi har nevnt, (dvs. 
direkte offentlig støtte til bedrifter, avgifter på 
produktene fra visse bedrifter og sammenslut-
ninger eller samarbeid mellom bedrifter). 

c. Uten strukturell ulikevekt. 

I rådsresolusjonen heter det at den fri bevegelig-
het av personer, varer og tjenester og kapital skal 
finne sted "uten at dette fører til strukturell 
ulikevekt". 

Det foreligger ikke noen presisering fra Felles-
skapets side av hva dette begrepet skal innebære. 
En form for strukturell ulikevekt kan sies å 
foreligge når fordelingen av yrkesbefolkningen på 
de ulike næringer og bransjer er i dårlig samsvar 
med etterspørselen etter produkter fra disse nærin-
ger og bransjer. Betegnelsen "strukturell ulike-
vekt" kan også tenkes å vise til omstillingsvansker 
næringer og bransjer står overfor som følge av at 
endringer i produksjonsteknikk skaper nye lønn-
somhetsforhold mellom ulike bedriftstyper (store 
og små, spesialiserte og mindre spesialiserte), nye 
vilkår for bedriftssamarbeid og endrede konkur-
ranseforhold med utlandet m.v. 

d. Uten regional ulikevekt. 

Ifølge rådsresolusjonen skal etableringen av 
Fellesskapet som en sone der personer, varer, 
tjenester og kapital beveger seg fritt, uten konkur-
ranseforvridninger, skje "uten at dette fører til 
  regional ulikevekt". 

Det er etter hvert blitt vanlig å dele det enkelte 
land eller den enkelte gruppe av land i regioner. 
Når en slik inndeling er foretatt kan en bl.a. stille 
følgende spørsmål: (1) Er det betydelig lavere 
inntekt pr. person i visse regioner enn i andre? (2) 
Er det betydelig større arbeidsledighet i visse 
regioner enn i andre? (3) Finner det sted en 
betydelig netto flytting av mennesker fra visse 
regioner til andre regioner? — Det er arbeidsgrup-
pens oppfatning at det først og fremst er med 
utgangspunkt i svarene på spørsmål av disse typene 
at en sier at det i bestemte perioder er regional 
ulikevekt innenfor bestemte geografiske områder. 
Regional ulikevekt har en når det er betydelige 
inntektsforskjeller, betydelige arbeidsledighetsfor-
skjeller og/eller betydelige flyttinger. 

Begrepet "regional ulikevekt" er upresist. 
For det første vil svaret på spørsmålet om en 

har regional ulikevekt innenfor et bestemt område 
eller ikke, kunne avhenge av om en tenker seg 
området delt i noen få store regioner eller i mange 
små regioner. 

For det annet kan det være ulike oppfatninger 
av hvor store inntektsforskjeller, hvor store for-
skjeller i arbeidsledighet og/eller hvor store netto 
flyttinger det må være før en skal si at en har 
regional ulikevekt. 

For det tredje kan det i noen tilfelle være av 
betydning hvilken vekt en legger på henholdsvis 
inntektsforskjeller, arbeidsledighetsforskjeller og 
flyttinger. I tilknytning til dette bør det imidlertid 
pekes på at det i alminnelighet vil være en 
sammenheng mellom svarene på de tre spørsmå-
lene vi har pekt på ovenfor. Omfattende flyttinger 
fra en region vil en således ofte få i situasjoner 
hvor det er stor arbeidsledighet i regionen samtidig 
som det er lett å få arbeid i andre regioner. 
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Selv om det er en ganske betydelig mangel på 
presisjon i begrepet "regional ulikevekt" er det 
likevel langt fra slik at målsettingen om å unngå 
regional ulikevekt er en målsetting uten innhold. 
En vil i praksis møte mange situasjoner som er 
slike at det vil være en omfattende enighet om at i 
disse situasjonene har en å gjøre med regional 
ulikevekt. 

e. En målsettingskonflikt. 

Dagens geografiske fordeling av kapital og 
arbeidskraft er i betydelig grad preget av hvordan 
produksjonsforholdene har vært i tidligere 
perioder. Hvor attraktive (sett fra bedriftenes side) 
de ulike områder er når dagens produksjonstek-
nikk skal anvendes, avviker en del fra hvor 
attraktive områdene var i tidligere perioder. Dette 
innebærer at har en (I) fri bevegelighet av kapital 
og arbeidskraft, og (II) ingen tiltak som fører til 
konkurranseforvridninger, vil en i alminnelighet få 
en utvikling hvor kapitalen og arbeidskraften 
strømmer fra visse regioner (stagnasjonsområder) 
til andre regioner (press-områder). Med andre ord: 
Innenfor et område hvor det ikke finnes konkur-
ranseforvridninger og hvor det er fri bevegelighet 
av kapital og arbeidskraft, vil en i alminnelighet 
ikke få regional balanse. 

Hvor ofte det som er sagt ovenfor gir en 
treffende beskrivelse av de faktiske forhold avhen-
ger av hva en legger i de begrepene som er nyttet. I 
denne forbindelsen er kanskje følgende forhold 
særlig viktig: Tendenser til regional ulikevekt kan 
motvirkes gjennom tiltak fra offentlige myndig-
heter. Jo flere og jo sterkere virkemidler myndig-
hetene kan og vil bruke, dess større er mulighetene 
for å unngå regional ulikevekt. Sett nå at en 
definerer begrepet konkurranseforvridning" på en 
slik måte at nesten alle de tiltakene offentlige 
myndigheter kan tenkes å sette i verk regnes blant 
tiltak som ikke fører til konkurranseforvridninger. 
I så fall vil det kanskje forholdsvis ofte være mulig 
for myndighetene å unngå regional ulikevekt uten 
at det gjøres noe som fører til konkurranseforvrid-
ning. Men dette skyldes da at vi har gitt begrepet 
"konkurranseforvridning" et noe uvanlig innhold. 

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at hvis 
begrepene tolkes på den måten som er mest vanlig, 
vil det ofte være slik at en får regional ulikevekt 
når en har fri bevegelighet av varer, kapital og 
arbeidskraft, uten konkurranseforvridninger. 
Denne oppfatningen er blitt bekreftet gjennom 
våre samtaler med representanter fra Kommisjonen 
og med representanter for en del av medlemslan-
dene i EF. Man var også innenfor fellesskapslan-
dene klar over den konflikt som her forelå. 
Formuleringen i rådsresolusjonen må sees som et 
kompromiss mellom på den ene siden de som  

legger hovedvekten på den fri bevegelighet og på 
den annen side de som legger særlig vekt på 
betydningen av regional balanse. 

Hvordan denne konflikten i praksis vil bli løst 
kan ikke i dag sies med sikkerhet, men sannsynlig-
vis vil man i Fellesskapet komme fram til følgende: 
Noen av de økonomisk-politiske virkemidlene som 
kan nyttes for å unngå regional ulikevekt vil bli 
forbudt eller begrenset idet en tar hensyn til 
målsettingene om "fri bevegelighet" og "ingen 
konkurranseforvridninger". Noen av de økono-
misk-politiske virkemidlene som (etter vanlig 
språkbruk) skaper konkurranseforvridninger, vil i 
større eller mindre grad bli tillatt av hensyn til 
målsettingen om å unngå regional ulikevekt. 

f. Hvilke konkurransepåvirkende tiltak vil kunne 
nyttes av de enkelte medlemslands regjeringer. 

I dag er det ikke mulig å gi en nøyaktig 
beskrivelse av hvilke konkurransepåvirkende tiltak 
de enkelte medlemslands regjeringer vil kunne 
nytte i en fremtidig økonomisk og monetær union. 
Det er to grunner til dette. For det første er det 
enda ikke utarbeidet detaljerte planer for markeds-
systemet innenfor unionen. For det andre er det 
selvsagt mulig at de foreliggende planene blir 
endret. En vil i det følgende gi en oversikt over 
stillingen, slik arbeidsgruppen ser den, for de ulike 
grupper av virkemidler. 

Ethvert lands regjering vil (innenfor de ram-
mene som fastsettes for samarbeidet om budsjett-
politikken) fritt kunne foreta investeringer i infra-
struktur. 

For støtte til private bedrifter vil det antakelig 
gjelde retningslinjer av den typen en finner i 
rådsvedtaket av 20. oktober 1971 (jfr. kap. III, 3). 
Det vil være et hovedprinsipp at støtten skal gis 
enten i form av investeringstilskott eller i former 
som gjør det mulig å regne ut hvilke investeringstil-
skott som for bedriftene vil være likeverdige med 
den støtten som gis. Fellesskapets regioner vil være 
delt i grupper. For hver slik gruppe vil det gjelde 
en øvre grense for hvor mye støtte som alt i alt kan 
ytes til en investering som foretas i en region 
innenfor gruppen. 

Subsidiering av produktene fra bestemte regio-
ner eller bestemte land vil i alminnelighet ikke bli 
tillatt. 

I dag finnes det i enkelte medlemsland en viss 
subsidiering av rentekostnader. Arbeidsgruppen 
antar at subsidiering av renter på et lån som en 
bedrift har tatt opp for å finansiere en bestemt 
investering, vil bli oppfattet som en form for 
investeringsstøtte (jfr. kap. III, 3). 

Det finnes også i dag i enkelte medlemsland en 
viss subsidiering av fraktkostnader. Som pekt på 
foran er det et prinsipp i rådsresolusjonen av 20. 
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oktober 1971 at distriktsutbyggingsstøtte bare skal 
gis i former som gjør det mulig å regne ut hvilke 
investeringstilskott som er likeverdige med støtten. 
Ut fra dette virker det rimelig å anta at det vil bli 
arbeidet for å avvikle fraktsubsidier. Arbeidsgrup-
pen har dårlig grunnlag for å kunne uttale seg om 
hvorvidt det er sannsynlig at fraktsubsidier likevel 
vil kunne opprettholdes hvis særlig grunner taler 
for det. 

Subsidiering av andre typer av løpende kost-
nader kan ikke ventes tillatt. 

Bruken av statseide bedrifter som distriktspoli-
tisk virkemiddel vil begrenses av Fellesskapets 
regler for statsstøtte, og i siste instans av Domsto-
lens tolkning av disse regler. En vil få en mellom-
form mellom den situasjon at statsdrift helt fritt 
kan nyttes som et slikt virkemiddel, og den 
situasjon at statsdrift overhodet ikke kan nyttes. 
En statsdrift etter bedriftsøkonomiske retningslin-
jer, underlagt det samme regelverk som andre 
bedrifter, vil være tillatt. Statsdrevne underskotts-
bedrifter som konkurrerer med bedrifter i andre 
medlemsland, og som klarer seg i konkurransen 
bare fordi staten dekker underskottet, kan i 
alminnelighet ikke ventes tillatt. 

Skal varer kunne bevege seg fritt innenfor 
Fellesskapet uten noen form for grensekontroll, vil 
det bli nødvendig med en vidtgående harmonise-
ring av den generelle merverdiavgiften og av 
særavgiftene. Forskjeller i avgiftssatsene som ikke 
er større enn at de oppveies av transportkostna-
dene ved vareoverføringer mellom medlemslandene 
vil imidlertid kunne bestå. 

Frigjøringen av kapitalbevegelser vil gjøre det 
nødvendig med en vidtgående harmonisering av 
beskatningen av kapitalinntekter. 

Det vil være adgang til å bruke etableringsfor-
bud i visse områder under forutsetning av at 
forbudene ikke diskriminerer mellom personer 
og/eller bedrifter etter hvilket medlemsland disse 
er hjemmehørende i. 

Kvantitative restriksjoner som sikrer visse mar-
keder for produkter som kommer fra en bestemt 
del av Fellesskapet, vil ikke bli tillatt. Gruppen vil 
likevel ikke med dette ha uttrykt noe om mulig-
heten for særordninger for deler av norsk jord-
bruksproduksjon. 

g. Myndighetenes virkemidler og den regionale 
balansen. 

Som det går fram av pkt f ovenfor regner vi 
med at en i Fellesskapet vil avstå fra å bruke en del 
av de virkemidler som kan brukes for å unngå 
regional ulikevekt. På denne bakgrunn kan det 
være nærliggende å spørre: Vil de tillatte virkemid-
lene være "sterke nok" til at en kan makte å skape 
en rimelig grad av regional balanse. 

Så vidt vi vet har Fellesskapet ikke laget noen  

utredning som kan gi grunnlag for et svar på dette 
spørsmålet. Noen slik utredning er det heller ikke 
rimelig å vente, på bakgrunn av den uklarhet som 
knytter seg til spørsmålet om hva som er "en 
rimelig grad av regional balanse", den usikkerhet 
som nødvendigvis knytter seg til forholdene i 
framtiden, og de vanskeligheter som i alminnelig-
het er forbundet med å slå fast hva en oppnår med 
de økonomisk-politiske virkemidler som brukes. 

Hvis det viser seg at Fellesskapets regler for hva 
som er tillatt i distriktspolitikken, gjør det vanske-
lig eller umulig å oppnå den grad av regional 
likevekt som ett eller flere av medlemslandene 
ønsker, vil spørsmålet om endringer i reglene 
kunne tas opp. Vurderinger av i hvilket omfang og 
hvor raskt slike endringer vil kunne finne sted, må 
bl.a. bygge på (I) generelle betraktninger om hvor 
lett eller vanskelig det vil være å få endret vedtatte 
fellesskapsregler og (II) vurderinger av styrken i 
ønskene innen Fellesskapet om å realisere mest 
mulig av målsettingen om "fri bevegelighet uten 
konkurranseforvridninger". 

h. Hva blir tillatt for bedriftene. 

Målsettingen om å få en sone "uten konkurran-
seforvridninger" innebærer også at bedriftene nek-
tes å oppføre seg på en slik måte at en får 
monopolistiske markedsforhold. En viser her til 
markedsutvalgets rapport VI, kap. 11. 

3. Det internasjonale valutasystem. 

I rådsresolusjonen av 22. mars 1971 heter det i 
pkt 2 under målsettingsavsnittet at Fellesskapet 
ved utgangen av gjennomføringsperioden for den 
monetære union skal "utgjøre en særskilt monetær 
enhet innenfor det internasjonale system, karakte-
risert ved total og uomstøtelig konvertibilitet 
mellom valutaene med eliminering av marginene 
for valutakurssvingninger og ugjenkallelig fastset-
telse av paritetsforholdene — noe som er absolutt 
nødvendige forutsetninger for å skape en enhetlig 
valuta .. .." 

Når en monetær union i Vest-Europa etter 
forutsetningene vil være opprettet, vil de interna-
sjonale valutaforhold etter alt å dømme i det 
vesentlige være dominert av tre valutaområder: 
Fellesskaps-området, det nord-amerikanske og det 
japanske. Problemstillingene vil derfor på dette 
område bli temmelig forskjellige fra dem vi har 
vært opptatt av i etterkrigstiden. De problemer 
som vil kunne skapes av intra-europeiske betalinger 
vil ikke ta form av valutaproblemer, men vil måtte 
håndteres som en del av Fellesskapets indre økono-
mi, jfr. kap. VI, 4. Valutaspørsmålene overfor 
tredje land vil sannsynligvis bli behandlet på 
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tosidig basis, i første rekke mellom USA —
Vest-Europa og mellom USA — Japan. 

Det er tre spørsmål som blir særlig viktige når 
en skal forsøke å vurdere på hvilken måte den 
monetære union vil bidra til å omforme det 
någjeldende internasjonale valutasystem, og etter 
hvilke linjer Fellesskapets Valutapolitikk vil bli 
fastlagt: 

Fellesskapets kurspolitikk overfor andre 
land, og den grad av kursfasthet medlem-
mene av Valutafondet vil praktisere, 
i hvilken form sentralbankene skal holde sine 
valutareserver, 
i hvilket omfang og med hvilke midler 
Fellesskapet vil regulere langsiktige og kort-
siktige kapitaltransaksjoner med den øvrige 
verden. 

a. Kurspolitikken. 

Kursfasthet innbyrdes mellom valutaslagene i 
den europeiske monetære union innebærer at 
medlemmene av Fellesskapet fører en lik kurspoli-
tikk overfor tredje lands valutaer. Utformingen av 
denne politikken vil avhenge av hvordan det 
internasjonale valutasystem blir utformet. 

Valutafondets system bygger på faste paritets-
kurser som kan endres når det foreligger "funda-
mental ulikevekt". Markedskursene tillates å svinge 
inntil 1 % på hver side av pariteten. 

Gjennom flere år har det pågått drøftinger om 
mulige endringer i Valutafondets regler. Etter 
årsmøtet i Valutafondet høsten 1971 synes det 
rimelig å anta at systemet med faste pariteter vil 
bli opprettholdt. Det er imidlertid blitt understre-
ket at landene bør være mer villige til å foreta 
paritetsendringer enn hva som hittil har vært 
vanlig. Når det gjelder kursmarginene, er det 
sannsynlig at landene vil komme fram til en 
ordning som tillater de daglige valutakursnoterin-
ger å avvike fra de anmeldte pariteter med større 
svingningsmarginer enn nå. 

Enkelte land i Fellesskapet legger betydelig vekt 
på å kunne føre en rentepolitikk som er forskjellig 
fra den amerikanske. Konjunktursituasjonen kan 
være forskjellig mellom Vest-Europa og Amerika 
og derfor tilsi ulikheter i pengepolitikken. Større 
svingmarginer i kursene kan gjøre det mulig for en 
kortere tid å føre en avvikende politikk, uten at 
slike rentedifferanser fører til overføringer av 
kortsiktig likviditet mellom de viktigste valutaom-
råder. Den amerikanske beslutning om å la dollar-
kursen "flyte", bygger blant annet på slike be-
traktninger. 

Opprettelsen av den økonomiske og monetære 
union vil kunne gjøre paritetsendringer til et mer 
brukbart middel til å endre på de relative konkur-
ranseforhold i verdensh andelen og øve en regule- 

rende innflytelse over ulikevektsproblemer i vare-
og tjenestebyttet. Kursspørsmålene vil således 
kunne diskuteres mellom et færre antall parter enn 
før — den europeiske monetære unions fellesorga-
ner, USA og Japan. Vi ville ikke som i dag stå 
overfor muligheten av konkurrerende og ukoordi-
nerte devalueringer mellom et større antall indu-
strinasjoner. Konsekvensene av å bruke kursjus-
teringer som handelspolitisk virkemiddel mellom 
industrilandene ville bli mer oversiktlige og kon-
trollerbare. Men fremdeles ville virkningene av 
slike valutakursjusteringer mellom den europeiske 
monetære union og den øvrige verden stille seg 
forskjellig for de enkelte medlemmer av unionen, 
avhengig av størrelsen og sammensetningen av 
medlemmenes samhandel med USA, Japan og 
utviklingslandene. Innenfor unionen ville det der-
for måtte skje en avklaring av disse spørsmål før 
unionens standpunkter utad kunne fastlegges. 

Det kan imidlertid tenkes situasjoner der det 
synes umulig for de tre ovennevnte hovedparter i 
internasjonale valutaspørsmål å komme fram til 
enighet om kursjusteringer. Partene vil nødig gi 
avkall på en god konkurransestilling for sin uten-
rikshandel, uten å få en eller annen form for 
kompensasjon fra de øvrige parter. Dette har vært 
situasjonen siden 15. august i år, da uenighet om 
hvordan valutakursforholdene bør være, førte til at 
den amerikanske regjering besluttet seg for å 
suspendere omvekslingen av dollar mot gull. Dette 
innebar at en fikk en flytende dollarkurs. Skal 
kursjusteringer brukes mellom tre dominerende 
parter i internasjonale betalingsforhold, må det 
derfor foreligge en forståelse om hvordan partene 
skal vurdere kursjusteringenes virkning, og om 
hvilke forhold som skal være til stede for at 
kursjusteringer skal anses for å være berettiget. 
Uten en slik forståelse vil det være vanskelig å 
opprettholde systemet med faste paritetsforhold 
mellom hovedvalutaene. Kursene blir da bestemt 
av "markedenes" tilbud av og etterspørsel etter de 
enkelte valutaer — dvs. man opererer med flytende 
kurser. 

b. Valutareserver. 

Det synes å være alminnelig oppslutning om det 
syn at det er ønskelig å redusere den andel av de 
samlede reserver av internasjonale betalingsmidler 
som holdes i andre lands valutaer. Storbritannia 
har under forhandlingene kommet til forståelse 
med Fellesskapet om at landets pundgjeld gradvis 
skal avvikles og at Storbritannia ikke lenger skal 
motta innskudd fra ytre sterlingland som måtte 
ønske å holde sine offisielle valutareserver i bri-
tiske verdipapirer eller som innskudd i britiske 
banker. Medlemmene av Fellesskapet har gitt 
uttrykk for ønsket om at deres egne valutaer. iler 
den fellesvaluta som eventuelt vil bli opprettet, 
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heller ikke må utvikle seg til å bli en ny reserveva-
lu ta. 

På tilsvarende måte er det enighet mellom 
EF-landene om at det som ledd i samarbeidet 
innenfor Valutafondet bør skje en nedbygging av 
de offisielle valutareserver i dollar. I stedet bør 
slike reserver holdes i en internasjonal pengeenhet 
som forvaltes av Valutafondet. 

Frankrike har gitt uttrykk for ønsket om å 
opprettholde gull som en viktig plasseringsform for 
sentralbankenes reserver. De øvrige fellesskapsland 
har nærmest hellet til den oppfatning at gullets 
rolle i det internasjonale betalingssystem bør avvik-
les. 

Sannsynligvis vil det ennå ta noen tid før 
landene har kommet fram til en avtale eller 
forståelse om hvordan offisielle valutareserver skal 
være fordelt på dollar, internasjonale enheter og 
gull, og hva som skal være målestokken for 
fastleggingen av en valutal paritet. En sannsynlig 
utvikling synes å være at dollarens andel i valutare-
servene gradvis reduseres til fordel for internasjo-
nale enheter, f.eks. gjennom en utbygging av 
systemet med spesielle trekkrettigheter (SDR-en-
heter). 

Det blir hevdet fra europeisk side at det 
gjeldende valutasystem, som tillater oppsamling av 
dollarreserver i de nasjonale sentralbanker, gir USA 
en mulighet til å ha betalingsunderskudd som det 
ikke settes noen grenser for verken i omfang eller 
tid. Viktige faktorer bak disse betalingsunderskudd 
er USA's militærutgifter i utlandet, amerikanske 
erverv av interesser i andre lands næringsliv, blant 
annet industrietableringer, og utviklingshjelpen. 
Det råder både økonomiske og politiske interesse-
motsetninger mellom USA og andre land når det 
gjelder USA's virksomhet på disse felter. De fleste 
europeiske land mener at valutasystemet ikke bør 
være bygget opp slik at de blir indirekte delaktige i 
finansieringen av denne virksomheten uten at de 
får innflytelse over den. Dessuten er det hevdet fra 
europeisk hold at en utilstrekkelig begrensning i 
USA's muligheter for å pådra seg valutagjeld virker 
inflasjonistisk i verdensøkonomien og gjør det 
vanskelig å holde en stabil økonomisk aktivitet i 
Vest-Europa. 

Det er meget som taler for at grunnlaget for den 
uenighet som har rådet i senere år om USA's 
økende valutagjeld og dollarens rolle som reserve-
valuta vil være bortfalt når en monetær union 
måtte være kommet i virksomhet. De amerikanske 
myndigheter setter meget inn på å komme i en 
balansert betalingsposisjon, selv om det fremdeles 
et par år framover ventes å bli til dels store 
underskudd. En justering av valutakursene vil virke 
til å bedre USA's kommersielle balanse. En må 
anta at militærutgiftene vil bli redusert som følge 
av en nedtrapping av krigshandlinger som USA  

deltar i, og som følge av en større deltakelse fra 
europeisk side i finansieringen av Vest-Europas 
forsvar. En samordning av den europeiske politik-
ken overfor de amerikanske industrietableringer i 
Vest-Europa, vil kunne begrense denne utgiftspost 
på USA's betalingsbalanse. 

Behovet for økende valutareserver (internasjo-
nal likviditet) vil også være betydelig redusert når 
det ikke lenger vil være nødvendig å ha dollarreser-
ver for å møte ulikevekt i betalingene mellom 
medlemmene av en europeisk monetær union. 
Denne ulikevekt vil ikke lenger bli håndtert som et 
betalingsbalanseproblem i tradisjonell forstand, 
men som en del av områdets interne økonomiske 
politikk. Det blir ulikevekten i det samlede felles-
skaps betalinger overfor den øvrige verden som de 
vest-europeiske medlemslands valutareserver skal 
finansiere. Handelen med tredje land er betydelig 
mindre enn samhandelen innen Fellesskapet. 

En felles forvaltning av medlemslandenes reser-
ver vil gjøre det lettere å møte eventuell ulikevekt i 
handelen med tredje land. Større svingningsmargi-
ner i kursene mellom dollar og vest-europeisk 
valuta må også formodes å redusere behovet for 
reserver. 

c. Ytre valutaregulering. 

Den ulike strenghet med hvilken låneopptak, 
handelskreditter og andre former for valutaover-
føringer med utlandet er blitt håndhevet, har vært 
en kilde til industrilandenes valuta- og balansepro-
blemer i senere år. Dette er bakgrunnen for ønsket 
innenfor Fellesskapet om å komme fram til en 
felles håndtering av disse spørsmål i en monetær 
union. Det er enighet om at en regulering av 
kapitalbevegelser til og fra den øvrige verden må 
finne sted, om Fellesskapet skal være i stand til å 
iverksette sin egen pengepolitikk og sikre en 
balansert utvikling. Men det er uenighet i Felles-
skapet om hvor langt denne regulering skal gå, og i 
hvilke former den skal iverksettes. 

Tyskland synes innstilt på at Fellesskapet skal 
ha friest mulige valutatransaksjoner overfor tredje 
land, dvs. ingen direkte valutaregulering. Derimot 
kan man tenke seg andre reguleringsmidler. Større 
svingbredde i valutakursene overfor tredje lands 
valutaer vil ifølge tysk syn kunne motvirke speku-
lative pengeoverføringer og slike overføringer som 
er begrunnet med ulikheter i renteforholdene. 
Særskilte reservekrav for utenlandske innskudd i 
privatbankene er blitt brukt. Likeledes har Tysk-
land relativt nylig innført en særskilt deponerings-
ordning i sentralbanken for midler som private har 
skaffet til veie ved utenlandske låneopptak. 

Andre land, særlig Nederland og Frankrike, kan 
tenke seg et større register av virkemidler, slik som 
lisensiering av utenlandslån, regulering av privat- 
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bankenes netto valutastilling, særskilt rentepoli-
tikk overfor utenlandske innskudd, en deling av 
valutamarkedet i kapital-transaksjoner og løpende 
transaksjoner for hvilke kurspolitikken skulle være 
forskjellig. For tiden er alle disse reguleringsmidler 
brukt i medlems- og søkerlandene. 

Det ulike valg av reguleringsmidler i dag gjen-
speiler ulikheter mellom de vest-europeiske land, i 
pengepolitikken, i organiseringen av det nasjonale 
pengevesen og i synet på hvordan man skal endre 
det mellomfolkelige betalingssystem. Det er derfor 
ikke mulig å si i dag hvilket reguleringssystem for 
ytre valutapolitikk et utvidet fellesskap vil finne 
tjenlig, når en monetær union er opprettet. Det er 
et alminnelig ønske om at det utvidede fellesskap 
bør være i stand til å utforme en pengepolitikk 
som kan være forskjellig fra den som føres i USA, 
og at det derfor er nødvendig å ha midler i penge-
og valutapolitikken som sørger for dette. 

Spesiell interesse knytter seg til utviklingen på 
euro-valutamarkedet. Dette er et kreditt- og kapi-
talmarked som vesentlig er bygget opp på grunnlag 
av landenes offisielle og private dollarreserver. Det 
har derfor direkte sammenheng med USA's valuta-
underskudd. Pengene står som innskudd i dollar 
eller annen valuta i europeiske privatbanker eller i 
europeiske avdelinger av amerikanske banker. Om-
fanget av innskuddene har vært raskt stigende og 
utgjør for tiden ca. 60 milliarder dollar. I tillegg 
kommer et særskilt marked for langsiktige lån hvis 
samlede beholdning utgjør 10 — 15 milliarder 
dollar. Utleggelsen av langsiktige obligasjonslån på 
dette marked har vært et viktig supplement til den 
nasjonale langsiktige långivning, spesielt for ameri-
kanske industrikonserner og deres datterselskaper i 
Europa. 

Et viktig spørsmål for en monetær union i 
Fellesskapet blir på hvilken måte dette euro-valuta-
markedet skal isoleres fra eller integreres i den 
europeiske pengehusholdning. Siden det i stort 
omfang er de europeiske sentralbanker, privatban-
ker og næringsdrivende som selv eier midlene og 
låner dem ut til hverandre, kan det være ønskelig 
for de nasjonale myndigheter å få bedre herredøm-
me over hvordan denne lånevirksomhet skjer. Den 
spiller i dag en meget viktig rolle både for 
finansieringen av verdenshandelen (handelskredit-
ter) og for interne finansieringsoppgaver innenfor 
de enkelte land. De ovennevnte reguleringsmidler 
av valuta- og pengepolitisk art har spesielt vært 
rettet mot transaksjoner på euro-valutamarkedet. 
Men reguleringen har vært mindre effektiv, siden 
landene har brukt ulike midler, med ulik styrke og 
på u-koordinert måte. 

Euro-valutamarkedets betydning for den euro-
peiske pengeunions virkemåte vil være avhengig av 
i hvilket omfang de europeiske sentralbanker vil 
komme til å holde sine dollarreserver som inn- 

skudd i den amerikanske sentralbank (Federal 
Reserve), hvilken konsolideringsordning som even-
tuelt blir avtalt som slike reserver, og hvilken 
intern likviditetspolitikk sentralbankene vil føre i 
forhold til det private bankvesen. Disse spørsmål 
har igjen sammenheng med hvilke ordninger Felles-
skapet kommer til å etablere for å få herredømme 
over den kredittgivning som skjer på dette marked. 

4. Beslutningsmyndigheten i den økono-
miske politikk. 

Etableringen av en økonomisk og monetær 
union vil få betydning både for fordelingen av 
kompetanse og ansvar mellom de nasjonale og de 
fellesskapelige myndigheter og for beslutningspro-
sessen på fellesskapsnivå. 

Samarbeidet innen Fellesskapet vil for øvrig 
føre til at medlemslandenes regjeringer gjensidig 
blir påvirket av hverandre. En tilsvarende påvirk-
ning må ventes å finne sted mellom personer som 
på et lavere plan tar del i utformingen av medlems-
landenes økonomiske politikk. Sannsynligvis vil 
dette føre til at på noen av de feltene hvor det 
enkelte land er suverent, vil de beslutningene som 
blir truffet, likevel i større eller mindre grad preges 
av oppfatninger i andre medlemsland. En slik 
gjensidig påvirkning vil finne sted innenfor ethvert 
internasjonalt samarbeid, men den må ventes å bli 
sterkere jo mer vidtrekkende samarbeidet er. Den 
harmonisering en vil få av de enkelte medlemslands 
økonomiske politikk, vil derfor antakelig (i hvert 
fall på lang sikt) komme til å gå noe lengre enn hva 
som vil gå fram av en analyse av de formelle sider 
ved beslutningsprosessen. Arbeidsgruppen har vil-
let peke på dette forholdet, men kommer ikke til å 
gå nærmere inn på det i det følgende. 

a. Kompetansefordelingen mellom Fellesskapets 
og de nasjonale organer. 

Om kompetansefordelingen sier resolusjonen at 
"fordelingen av kompetanse og ansvar mellom 
Fellesskapets institusjoner på den ene side og på 
den annen side medlemsstatene avhenger av hva 
som er nødvendig for samholdet i unionen og for 
effektiviteten av fellesskapstiltakene". Resolusjo-
nen er således ikke særlig presis med hensyn til 
hvilke virkemidler som etter unionens fulle gjen-
nomføring vil falle inn under henholdsvis nasjonal-
statens og Fellesskapets kompetanse. 

En analyse av dette spørsmål må kunne ta som 
utgangspunkt at bare de virkemidler som Fellesska-
pet trenger for at unioen skal virke etter sin 
hensikt, vil bli overført til fellesskapsnivået. Hvor 
mye av en begrensning i kompetanseoverføringen 
som vil følge av dette, må vurderes ved å se på 
konsekvensene for de enkelte felter av den økono- 
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miske politikk av en gjennomføring av unionen 
etter de retningslinjer som resolusjonen trekker 
opp. Det er i denne forbindelse av særlig betydning 
at balanseproblemet får et annet innhold enn 
innenfor de nåværende nasjonalstater. 

Innenfor en økonomisk og monetær union med 
uforanderlige kursforhold mellom valutaene (even-
tuelt en felles valutaenhet) og fri bevegelighet for 
kapital over landegrensene, vil de enkelte lands 
betalingsbalanser ikke lenger ha den samme betyd-
ning 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 påvirket av den aktivi-
tetsregulerende 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 for øvrig er felles-
anliggender, må også politikken med sikte på å 
påvirke aktivitetsnivået bli en sak av felles interes-
se. 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 medlems-
land, noe som kan være i strid med deres inter-
esser. Også av denne grunn til økonomisk-politiske 
tiltak som kan påvirke denne ressursfordelingen, i 
hovedsaken måtte fastlegges av medlemslandene i 
fellesskap. 

At aktivitetsreguleringen således blir et felles-
skapsanliggende får inngripende betydning for så 
vel penge- og kredittpolitikken som finanspolitik-
ken. For penge- og kredittpolitikken betyr det at 
likviditetspåvirkning og generell rentepolitikk vil 
måtte fastlegges etter felles retningslinjer. Derimot 
vil det ikke være noe i veien for at landene på egen 
hånd fastlegger rentenivået for spesielle investerin-
ger som blir finansiert gjennom statlige institu-
sjoner, så lenge dette gjøres på Qn måte som ikke er 
i strid med de bestemmelser som tar sikte på å 
unngå forvridning i konkurranseforholdene. 

Likeledes vil retningslinjene for finanspolitik-
ken, for så vidt de er av betydning for den 
generelle etterspørselsutvikling, måtte fastlegges på 
fellesskapsnivå. I resolusjonen er det uttrykt slik at 
man skal "på fellesskapsnivå fastlegge de rammer 
innenfor hvilke de viktigste elementer i de offent-
lige budsjetter må ligge, særlig endring i deres 
volum, størrelse av saldiene og den måte disse 
finansieres og anvendes på". På den annen side må 
en kunne regne med at fordelingen etter formål 
innenfor hovedpostene på budsjettets utgiftsside 
fortsatt i alt vesentlig vil bli betstemt på nasjonalt 
plan. 

Total og uomstøtelig konvertibilitet mellom 
valutaene og ugjenkallelig fastsettelse av pantets- 

forholdene opphever selvsagt den nasjonale råde-
rett over valutakurspolitikken. For et land som i 
praksis har tatt sikte på å holde faste valutakurser 
overfor en eller flere andre dominerende valutaer, 
innebærer imidlertid ikke dette nødvendigvis at 
politikken blir en annen enn den som tidligere har 
vært ført. For Norges vedkommende har man 
således ikke siden man fastla pariverdien av kronen 
i 1945 brukt kursfastsetting som et virkemiddel i 
den økonomiske politikk. 

Fordi kapitalbevegelser til og fra tredjeland vil 
få betydning for områdets felles valutastilling 
overfor utenverdenen, vil det også på dette område 
måtte trekkes opp retningslinjer på fellesskapsnivå. 
De konkrete avgjørelser med hensyn til de enkelte 
kapitaltransaksjoner, må imidlertid ventes tatt på 
nasjonalt plan innenfor de retningslinjer som er 
trukket opp. 

Etablering av et felles kapitalmarked innenfor 
Fellesskapet innebærer nødvendigvis at de bestem-
melser som regulerer dette kapitalmarked må 
trekkes opp på fellesskapsnivå. 

Som påpekt foran vil den fri sirkulasjon av varer 
kreve en harmonisering av så vel den generelle 
merverdiavgift som av særavgifter. Hvor langt man 
her vil måtte gå vil avhenge av hvor fullstendig man 
ønsker at den frie sirkulasjon skal være. En 
harmonisering av de avgifter som gir det offentlige 
en vesentlig del av dets inntekter, vil naturligvis 
kunne få virkninger for budsjettpolitikken i tillegg 
til de som man har drøftet ovenfor og som har 
sammenheng med den alminnelige aktivitetspåvirk-
ning. 

Den direkte personskattlegging hører ikke med 
til de områder av skattleggingen som forutsettes å 
bli harmonisert. Heller ikke skulle det være noen 
grunn til å harmonisere trygdeavgifter. Hvor vidt 
andre former for avgifter som utlignes på grunnlag 
av lønnsutgifter kommer i samme stilling vil bli 
drøftet i kap. VI. Der har en også behandlet 
virkningene for finanspolitikken av en samordning 
av skatte- og avgiftspolitikken. 

Tiltak utenom skattleggingen med sikte på å 
påvirke inntektsfordelingen, som f.eks. sosial-
trygder vil ikke bli direkte påvirket av unionens 
gjennomføring. 

Regionalpolitikken vil fortsatt først og fremst 
være en nasjonal oppgave. På fellesskapsplan vil 
det være fastsatt visse regler for nasjonale regional-
politiske tiltak, jfr. kap. III, 3. Innenfor disse fører 
det enkelte medlemsland sin egen regionalpolitikk. 
I tillegg kommer regionalpolitiske tiltak fra Felles-
skapet. Disse må for øvrig ventes utvidet i årene 
som kommer, delvis som et element i og en 
forutsetning for gjennomføringen av den økono-
miske og monetære union. 

Det er således sentrale felter av den økonomiske 
politikk som vil måtte fastlegges på fellesskaps- 
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plan, og som dermed trekkes bort fra den nasjo-
nale kompetanse. Dette betyr imidlertid ikke alltid 
at politikken dermed vil få en annen utforming 
enn den ellers ville fått. I den utstrekning Felles-
skapets målsettinger og nasjonale målsettinger fal-
ler sammen, vil disse felles målsettinger i hovedsa-
ken også bestemme utformingen av politikken. For 
noen vil det imidlertid ved vurderingen av fordeler 
og ulemper ved en overføring av beslutningsmyn-
dighet til Fellesskapet ha stor betydning at 
"avstanden mellom de styrende og de som blir 
styrt" blir større når beslutningen treffes på 
fellesskapsplan enn når de treffes i det enkelte 
land. 

b. Beslutningssystemet på fellesskapsnivå. 

I Werner-planen var det antatt at opprettelsen 
av nye beslutningsorganer var uomgjengelig nød-
vendig for den fulle gjennomføring av den økono-
miske og monetære union. To slike organer ble 
foreslått, ett sentralt beslutningsenter for økono-
misk politikk og ett felles sentralbanksystem. I 
Rådets resolusjon er det også gitt uttrykk for at 
unionen må ha en fellesskapsorganisasjon av sen-
tralbanker, mens det ikke sies noe om et nytt 
organ for økonomiske beslutninger. Tvertimot sies 
det at Fellessakepet "på det økonomiske og 
monetære område (må ha) den kompetanse og det 
ansvar som gjør det mulig for dets institusjoner å 
sikre styringen av unionen. For dette formål 
treffes de nødvendige beslutninger om økonomisk 
politikk på fellesskapsnivå og den nødvendige 
myndighet tillegges Fellesskapets institusjoner" 
(understrekninger foretatt her). Selv om resolu-
sjonens form ikke utelukker muligheten av at det 
senere blir etablert nye organer, regner man for 
tiden med å bygge på de som allerede eksisterer, 
nemlig Kommisjonen og Ministerrådet. Luxem-
bourg-forliket (Markedsutvalgets rapport VI, s. 18) 
modifiserte som kjent Traktatens avstemningsreg-
ler, slik at det inntil videre i praksis kreves 
enstemmighet i vesentlig større utstrekning enn 
Traktaten forutsatte. Etter den forståelse som er 
etablert må sentrale spørsmål om økonomisk 
politikk i alminnelighet antas å være av en slik 
karakter at de krever enstemmighet, og særlig vil 
dette gjelde i tilfeller hvor de er kontroversielle 
eller er rettet spesielt til ett enkelt land. 

Enstemmighetsprinsippet sikrer at det er opp-
nådd en rimelig grad av enighet mellom medlems-
landene før beslutninger fattes. Det medfører også 
at Rådet ikke kan vedta direktiver om ett enkelt 
lands økonomiske politikk uten vedkommende 
lands samtykke. Dette betyr imidlertid ikke at 
Rådet er uten muligheter for å treffe beslutninger 
som kan influere landets politikk. Et land i 
betalingsbalansevanskeligheter som søker støtte 
gjennom den mellomlange bistandsordning, vil  

måtte rette seg etter de vilkår som fastlegges for en 
slik støtte, på samme måte som når det gjelder 
støtte fra Det internasjonale valutafond. Som i 
annet internasjonalt økonomisk samarbeid kan det 
være vanskeligere å øve noen effektiv innflytelse 
på land som er i den motsatte stilling. 

På den annen side vil kravet om enstemmighet 
kunne blokkere viktige beslutninger. Dette gjelder 
for så vidt også i det nåværende fellesskap, men 
utbyggingen til en økonomisk og monetær union 
vil bety en vesentlig utvidelse av Fellesskapets 
myndighetsområde og dermed også av antallet og 
rekkevidden av de beslutninger som vil måtte 
fattes. Liksom innenfor et enkelt land vil mange av 
disse beslutningene måtte treffes med regelmessige 
mellomrom for at det økonomiske system skal 
fortsette å fungere. Det gjelder f.eks. beslutninger 
om Fellesskapets eget budsjett, som etter hvert må 
ventes å få økende betydning for den økonomiske 
politikk innenfor Fellesskapet som helhet. I andre 
tilfeller, f.eks. når det gjelder paritetsjusteringer 
overfor tredjeland, vil mangel på nødvendige ved-
tak i realiteten innebære en beslutning. 

Det er mulig at en fortsatt integrasjon innenfor 
Fellesskapet vil innebære at konfliktmuligheter 
landene imellom blir mindre og at faren for at 
nødvendige beslutninger blir blokkert, derved også 
avtar. Man har imidlertid langt fra noen sikkerhet 
for at problemet løses på denne måten. Også 
innenfor de nåværende nasjonalstater vil det f.eks. 
i spørsmål om paritetsjusteringer kunne være 
dyptgående interessemotsetninger, men her blir 
konflikten avgjort ved at man har et beslutnings-
system som ikke krever enstemmighet mellom de 
berørte interesser. 

Det må være realistisk å regne med at en 
opprettholdelse av enstemmighetsprinsippet vil 
skje på bekostning av effektiviteten i Fellesskapets 
(og herunder den økonomiske og monetære 
unions) arbeid, og det er ikke mulig i dag å 
bedømme hvordan denne konflikten vil bli løst. 
Innenfor Fellesskapets nåværende virkeområde er 
den løst på bekostning av effektiviteten. Det kan 
reises tvil om man vil kunne tolerere en slik løsning 
når (slik planene om en økonomisk og monetær 
union innebærer) Fellesskapets virkeområde ut-
vides til å omfatte felter der kontinuerlige beslut-
ninger er påtrengende nødvendige dersom ikke 
problemene skal bli akutte og skape kriser som kan 
true selve Fellesskapets fortsatte eksistens. 

Det er mulig at den konflikt som her er skissert, 
ikke vil komme til å tilspisse seg. Nettopp faren for 
at man formelt skal måtte forlate enstemmighets-
prinsippet vil kunne føre til at de enkelte land viser 
den nødvendige vilje til å inngå kompromisser. 
Men i samme grad som konflikten løses på denne 
måten, vil også den formelle vetorett som enstem-
mighetsprinsippet innebærer, miste sin betydning. 
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Det er ellers verdt å merke seg at Luxembourg-
forliket innebærer at Traktaten er fraveket uten at 
det er foretatt noen formell endring i selve 
traktatteksten. Forliket er derfor i prinsippet 
midlertidig, og den dag medlemslandene i det 
utvidede fellesskap måtte nå fram til enighet om 
ikke lenger å opprettholde det, vil man gå over til 
den belustningsprosess som Roma-traktaten forut-
setter at man nå skulle ha nådd fram til. Om og når 
en slik enighet vil kunne oppnås, er det i dag ikke 
mulig å uttale seg om. 

c. Den parlamentariske kontroll. 

Regjeringene som deltar i de beslutninger som 
fattes innenfor Fellesskapet vil alle være ansvarlige 
overfor sine nasjonalforsamlinger, likevel slik at 
beslutninger som er truffet i Ministerrådet ikke 
kan omstøtes av nasjonalforsamlingene. Det har 
innenfor de nåværende fellesskapsland kommet til 
uttrykk frykt for at utbyggingen av den økono-
miske og monetære union med et beslutningssen-
trum i Bryssel skulle svekke de folkevalgte orga-
ners innflytelse på politikken. Det foreligger alle-
rede planer om å styrke Europa-parlamentets 
stilling (Markedsutvalgets rapport VI, s. 22) dels 
gjennom direkte valg og dels gjennom økt kompe-
tanse i budsjettsaker. Under arbeidsgruppens reise 
ble det fra flere hold hevdet at en slik styrking 
måtte være en forutsetning for at den økonomiske 
og monetære union skulle kunne bli gjennomført. 
I den utstrekning Fellesskapets budsjettmidler 
øker og Europa-parlamentets stilling i budsjett-
saker styrkes, vil parlamentet kunne få en selvsten-
dig og direkte innflytelse på den økonomiske 
politikk innenfor området. 

V. REALISERINGEN AV DE LANGSIK-
TIGE PLANER. 

Rådsresolusjonen av 22. mars 1971 forutsetter 
at Kommisjonen før den 1. ,mai 1973 skal rap-
portere om den fremgang som er gjort i løpet av 
første etappe og fremlegge en rapport om den 
fordeling av kompetanse og ansvar mellom Felles-
skapets institusjoner og medlemslandene som kre-
ves for at den økonomiske og monetære union skal 
virke godt. Etter å ha vurdert disse rapporter, skal 
Rådet på grunnlag av forslag fra Kommisjonen 
vedta de tiltak som vil lede til en fullstendig 
gjennomføring av unionen. Resolusjonen tar ikke 
stilling til i hvilken form vedtakene skal treffes, 
men nevner tre mulgheter: 

(i) På grunnlag av Traktatens eksisterende be- 
stemmelser. 

(ii) På grunnlag av Traktatens artikkel 235, dvs. 
ved enstemmig rådsvedtak. 

(iii) På grunnlag av en revidert traktat med 
hjemmel i artikkel 236. 

I rådsresolusjonen er det lagt stor vekt på at 
utbyggingen av unionen skal skje harmonisk med 
parallelle tiltak på det økonomiske og det mone-
tære området. For å sikre den nødvendige parallel-
litet ble det etter tysk forslag inntatt i rådsresolu-
sjonen en såkalt forsiktighetsklausul som inne-
bærer at de vedtak som blir fattet i første etappe 
vedrørende innsnevring av svingningsmarginene, 
den mellomlange bistandsordning m.v., bare skal 
være gyldig til utgangen av 1975 hvis det ikke 
innen utgangen av første etappe har funnet sted en 
tilstrekkelig koordinering av den økonomiske poli-
tikk. Hvis Rådet før utgangen av 1973 ikke er blitt 
enig om overgang til neste etappe, vil det således 
ytterligere ha en frist på 2 år for å treffe de 
nødvendige beslutninger. På denne måten vil varig-
heten av første etappe i realiteten kunne bli 5 år. 

Det har vært reist tvil om det vil være mulig å få 
i stand en harmonisk og parallell utvikling henimot 
en økonomisk og monetær union. Fellesskapets 
utvikling hittil har vært preget av at tiltak på ett 
område har skapt behov for inngrep på andre 
områder. Således er den felles landbruksordning 
vanskelig å praktisere uten stabile valutakurser 
mellom medlemslandene. Dette kan ha bidratt til 
at planene for første etappe synes å legge hoved-
vekten på de monetære tiltakene. Fra flere hold er 
det imidlertid hevdet at den planlagte reduksjon av 
de innbyrdes marginer i første etappe nødvendig-
gjør en sterkere harmonisering av den økonomiske 
politikk enn det er lagt opp til i denne perioden. 

Gjennomføringen av den økonomiske og mone-
tære union er en komplisert prosess som krever 
tiltak på en rekke forskjellige områder. Det er 
derfor grunn til å anta at det ikke vil være mulig å 
utarbeide og få godtatt en harmonisk fremdrifts-
plan som dekker hele feltet. I praksis vil det nok 
være slik at de konkrete forslag vil omfatte tiltak 
innenfor en enkelt sektor. Det vil trolig også være 
slik at de minst kontroversielle tiltak vil komme 
først. En slik fremgangsmåte vil kunne føre til 
problemer og dermed nødvendiggjøre beslutninger 
om tiltak på andre "vanskeligere" områder. På 
denne måten vil en få en trinnvis utvikling henimot 
unionens sluttmål, idet mellomstadiene alltid vil 
være slik at det er en viss ulikevekt mellom de 
ulike sektorers "samarbeidsnivå". De ulikevektene 
som finnes på de enkelte mellomstadier innebærer 
at det vil være sterke grunner som taler mot å 
stanse opp i lengre tid på et slikt stadium. Dette 
taler for at det på lang sikt er mest sannsynlig at en 
enten får en fullt utviklet økonomisk og monetær 
union eller ingen union. 

Så vel rådsresolusjonen som Werner-planen og 
inntrykkene fra arbeidsgruppens samtaler med 
representanter for medlemslandene og Kommisjo- 
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nen tyder på at det er betydelig grad av enighet om 
de generelle målsettinger for den økonomiske og 
monetære union. Prinsippene om fri bevegelighet 
for produksjonsfaktorene, faste valutakurser in-
nenfor området og en koordinert styring av 
unionen er således alminnelig akseptert. Det er 
derimot meningsforskjeller landene imellom når 
det gjelder timeplanen for gjennomføringen av 
unionen, vektfordelingen mellom de ulike virke-
midler og fordelingen av beslutningsmyndighet 
mellom nasjonale organer og fellesskapsorganene. 

Det er delte meninger om hvordan de aktuelle 
valutaproblemer vil virke inn på realiseringen av 
unionen. Den øyeblikkelige virkning har vært at 
den planlagte innsnevring av marginene er blitt 
utsatt. På den annen side har valutakrisen demon-
strert svakhetene ved det eksisterende valutasys-
tem og understreket nødvendigheten av å etablere 
en felles EF-linje i valutapolitikken. 

Et annet usikkerhetsmoment når det gjelder 
framdriftsplanen knytter seg til de nye medlems-
land. Det har således vært antydet at utvidelsen vil 
bidra til å bremse utviklingen av den økonomiske 
og monetære union. På den annen side blir det 
påpekt at søkerlandene allerede har godkjent den 
endelige målsetting for unionen. 

Arbeidsgruppen antar for sin del at det er 
realistisk å regne med at den økonomiske og 
monetære union vil bli realisert i hovedsaken i 
samsvar med de langsiktige planene, selv om 
gjennomføringen lett vil kunne strekke seg utover 
den forutsatte 10-årsperiode. 

I neste kapittel har utvalget drøftet virkningene 
for Norge og for norsk økonomisk politikk av den 
økonomiske og monetære union under forutset-
ning av norsk medlemskap i EF. En har her 
konsentrert seg om den fullt gjennomførte union 
slik den er skissert i resolusjonens målsetting. 
Dette skyldes ikke bare at en har ansett dette for 
den mest realistiske utvikling på lang sikt, men 
også at man vanskelig kan drøfte virkningene av et 
mindre vidtgående alternativ uten å skissere nokså 
detaljert hvordan et slikt alternativ skulle se ut. En 
mulighet er at man stanser opp etter første etappe. 
Virkningene av de tiltak denne etappen omfatter 
er drøftet i kap. III. Det er vanskelig å skissere noe 
bestemt alternativ som går lengre enn første 
etappe, men som ikke omfatter unionens fulle 
gjennomføring. En går ut fra at drøftingene i det 
neste kapittel vil gi en veiledning om virkningene 
også av et slikt alternativ, idet man generelt kan si 
at jo lengre fram unionen blir brakt, jo mer av de 
virkninger som er skissert i det følgende vil en få. 

Det er verdt å peke på at som medlem vil også 
Norge få føle virkningen av mangel på balanse i 
unionens fremdrift. Om det f.eks. blir etablert et 
monetært samarbeid uten at det blir fulgt opp med 
samarbeid om økonomisk politikk, vil Norge like- 

såvel som ethvert annet medlemsland, kunne bli 
nødt til å finansiere underskott i et land der 
etterspørselen stiger raskere enn produksjonen. En 
union som bare delvis er gjennomført vil på 
enkelte områder kunne gi oss større frihet i valget 
av virkemidler, men vil på den annen side medføre 
at også andre medlemsland har større frihet i 
anvendelsen av økonomiske virkemidler, og kan-
skje anvender dem på en måte som vi er lite tjent 
med. 

VI. KONSEKVENSER FOR NORSK ØKO-
NOMISK POLITIKK AV EF'S ØKONO-
MISKE OG MONETÆRE UNION 

I dette kapittel vil utvalget ta opp til vurdering 
konsekvensene for finanspolitikken, kredittpolitik-
ken og valutapolitikken av at det blir etablert en 
økonomisk og monetær union innenfor et EF der 
Norge er medlem. En vil også behandle den 
endring i problemstillingen som vil finne sted med 
hensyn til den økonomiske balanse i landets 
samlede økonomi. 

1. Finanspolitikken. 

Allerede med de regler som er vedtatt innenfor 
Fellesskapet og de overgangsordninger som en 
under forhandlingene er kommet fram til for de 
nye medlemsland vil medlemskap få betydelige 
virkninger for statsbudsjettets utgiftsside. Dette vil 
dels skje ved at Fellesskapet finansierer visse 
formål som nå dekkes over statsbudsjettet, dels 
ved at vi selv må yte bidrag til Fellesskapets 
budsjett, og dels ved at visse støtteordninger som i 
dag belaster statsbudsjettet vil måtte avvikles. 

Arbeidsgruppen har ikke sett det som sin 
oppgave å kvantifisere disse virkningene. Det synes 
rimelig å anta at Fellesskapets eget budsjett i 
framtiden ikke vil være så dominert av jordbruks-
formål som det nå er, og at det derfor vil kunne 
påta seg flere oppgaver som i dag finansieres over 
de nasjonale budsjetter. En avgiftsharmonisering, 
slik den økonomiske og monetære union forutset-
ter, kan komme til å redusere enkelte lands 
avgiftsinntekter på en slik måte at den bare kan 
gjennomføres dersom visse utgifter som i dag 
belaster de nasjonale budsjetter, blir overtatt av 
Fellesskapet. En økning av Fellesskapets utgifter 
vil selvsagt bare kunne gjennomføres ved at det 
også skaffes til veie økte inntekter, og vil derfor 
ikke nødvendigvis gjøre det lettere å få i stand den 
nødvendige balanse i de nasjonale budsjetter. Det 
kan være grunn til å minne om at om noen 
medlemsland skal få en netto overføring fra 
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Fellesskapet, må andre foreta en netto overføring 
av midler til Fellesskapet. 

Ifølge rådsresolusjonen skal man "hva angår 
budsjettpolitikken i egentlig forstand .... på 
fellesskapsnivå fastlegge de rammer innenfor hvilke 
de viktigste elementer i de offentlige budsjetter må 
ligge, særlig endring i deres volum, størrelse og 
saldiene og den måte disse finansieres og anvendes 
på". Det som her er sagt må ses i lys av at 
utviklingen av en økonomisk og monetær union 
gjør reguleringen av den økonomiske aktivitet til et 
fellesskapsanliggende i større grad enn før (se kap. 
IV, 4 foran). Statsbudsjettet er det viktigste 
virkemiddel for påvirkning av aktivitetsnivået, og 
det er derfor nødvendig å trekke opp rammer for 
de størrelser som er mest sentrale i denne forbin-
delse. Overført på norsk budsjett-terminologi vil 
det kunne gjelde slike samlestørrelser som kjøp av 
varer og tjenester, overføringer, overskott før 
lånetransaksjoner, samlet lånebehov ("bruk av 
kontantbeholdning og lånemidler") og dets finansi-
ering. Hensynet til aktivitetsregulering gir på den 
annen side ingen grunn til å trekke opp rammer for 
spesielle utgiftsformål. 

Som det er pekt på nedenfor (kap. VI, 2) vil det 
kunne bli behov for i større grad enn nå å bruke 
direkte subsidiering over statsbudsjettet av bokost-
nader og visse kapitalutgifter for næringspolitiske 
formål når Husbanken og de øvrige statsbanker 
ikkkke lenger kan skaffes innlån til en lavere rente 
enn markedsrenten. Dette vil kunne øke belastnin-
gen på statsbudsjettets utgiftsside og vil kunne 
innebære en begrensning av mulighetene for å få 
løst de samme oppgaver som i dag. 

For å legge grunnlaget til rette for en harmoni-
sering av indirekte skatter, skal Rådet innen 
utgangen av 1973 treffe beslutninger om tiltak for 
å komme fram til et ensartet grunnlag for så vel 
merverdiavgift som særavgifter, "særlig slike som 
har en merkbar innflytelse på handelen". Det 
norske system for indirekte skattlegging ligger 
allerede nær opp til det som Fellesskapet vil 
anvende, blant annet fordi man hadde EF's system 
for merverdiavgiften for øye da våre egne regler ble 
utformet, og denne harmonisering av avgiftsgrunn-
laget vil derfor neppe få dyptgripende virkninger 
for vår finanspolitikk. Annerledes vil det kunne 
stille seg med en harmonisering av avgiftssatser, 
slik den fri bevegelighet av varer forutsetter. 
Riktignok antas ikke noen full harmonisering å 
være påkrevet, men forskjellen mellom landene 
med hensyn til f.eks. merverdiavgiftssatsen må 
gjøres vesentlig mindre enn i dag. Det er antatt at 
den vil kunne variere med opp til et par prosent 
omkring en normalsats, som med de satser som 
gjelder i dag, kanskje vil ligge på 16-17 pst. Den 
norske avgiftssats er som kjent 20 pst. 

De norske særavgiftssatser ligger gjennomgå- 

ende høyere enn i de nåværende fellesskapsland. 
Det er imidlertid tilfelle også for de andre nye 
medlemsland. Det er derfor vanskelig å bedømme 
hva resultatet vil bli av en harmonisering innenfor 
det utvidede fellesskap. Den store avstand i avgifts-
satser for alkoholholdige drikkevarer, kan gi grunn 
til å tvile på om fri bevegelighet for slike varer 
overhodet vil kunne gjennomføres. Dette er imid-
lertid heller ikke av noen avgjørende betydning for 
at en økonomisk og monetær union skal kunne 
virke etter sin hensikt. 

Bilavgifter som knyttes til registrering eller 
besittelse av bil vil ikke innebære noen begrensning 
på den fri bevegelighet av varer, og det synes 
derfor ikke å være noe behov for å harmonisere 
disse. Det samme vil i praksis gjelde bensinavgiften. 
Bare for så vidt den felles transportpolitikk skulle 
gjøre det nødvendig, synes det å bli aktuelt med 
noen harmonisering på dette område, og det er 
rimelig å anta at harmoniseringen da vil begrense 
seg til avgifter som belaster lastebiltransporten. 

Frigjøringen av kapitalbevegelser antas å nød-
vendiggjøre en forholdsvis vidtgående harmonise-
ring av skatt på selskaps- og kapitalinntekter. Med 
de satser som i dag gjelder vil dette neppe få særlig 
store konsekvenser for de offentlige inntekter. 

De sammenlikninger som ovenfor er gjort mel-
lom avgiftssatser i Norge og fellesskapslandene i 
dag behøver naturligvis ikke være like relevant for 
forholdene når den økonomiske og monetære 
union er gjennomført. En harmonisering vil alltid 
legge en begrensning på spillerommet for den 
avgiftspolitikk som kan føres. 

Som påpekt tidligere (kap. IV) hører den 
direkte personskattlegging ikke med til de områder 
av skattleggingen som forutsettes å bli harmoni-
sert. Dette gjelder likeledes trygdeavgifter, også om 
de er utformet som en avgift på lønnsutgifter. 
Visse grunner taler for at det samme kan gjelde 
andre avgifter som utlignes på grunnlag av lønnsut-
gifter, f.eks. en lønnsutgiftsskatt, men om dette 
faktisk vil være tilfelle har ikke gruppen kunnet 
bringe på det rene. I prinsippet har man således 
muligheter for å kompensere en nedgang i det 
offentliges inntekter fra visse avgifter med økte 
direkte skatter, og eventuelt også med en skatt på 
lønnsutgifter. En slik omlegging vil imidlertid 
innebære et brudd med den hovedlinje man 
gjennom lengre tid har forsøkt å følge i skattepoli-
tikken, nemlig å få til en forskyvning fra direkte til 
in direkte skattlegging. 

Fri bevegelighet av personer kan tenkes å legge 
en viss bremse på muligheten for å utnytte den 
direkte skattlegging. Imidlertid er det allerede i dag 
få begrensninger på slike bevegelser mellom de 
vest-europeiske land, og til tross for dette kan man 
opprettholde en direkte personskattlegging som 
avviker nokså mye landene imellom. Den må 

www.pdf-arkivet.no/eec/       2012



259 

derfor i praksis kunne regne med å ha en nokså 
stor nasjonal handlefrihet på dette område også i 
fremtiden. 

Mulighetene for å utnytte skattlegging på 
lønnsutgifter vil blant annet kunne begrenses av 
hensynet til konkurranseevnen. Det avgjørende i 
denne forbindelse er imidlertid hvilken virkning 
slike avgifter får for lønnsnivået. For konkurranse-
evnen er det de samlede lønnskostnader som er av 
betydning, og i den utstrekning en avgift på 
lønnsutbetalinger veltes bakover i lønningene, har 
man her i realiteten oppnådd det samme som ved 
en direkte skattlegging av de personer som mottar 
lønnsinntektene. 

Hvor vidt myndighetene prøver å ta inn et 
bestemt skattebeløp i form av indirekte skatter 
eller direkte skatter kan også få konsekvenser for 
hvor lett eller vanskelig det er å oppnå politisk 
støtte for myndighetenes skatteforslag, for omfan-
get av skatteunndragelse og for hvilke virkninger 
skattleggingen får for tilbudet av arbeid. Alt i alt 
må en regne med at en harmonisering av de 
indirekte skattene vil få konsekvenser for spille-
rommet for hva et lands myndigheter kan ta inn i 
form av skatter og avgifter. 

De kommunale budsjetter vil ikke bli direkte 
berørt av de retningslinjer som trekkes opp for 
budsjettpolitikken. Kommunenes inntekter er ba-
sert på skatter og avgifter som det ikke vil være 
behov for å harmonisere ut fra hensyn til den frie 
bevegelighet for varer, og de vil derfor hellerikke 
bli berørt av de harmoniseringsvedtak som måtte 
bli truffet. 

Når det fra Fellesskapets side blir trukket opp 
retningslinjer for medlemslandenes statsbudsjetter, 
vil en måtte ta hensyn til den utvikling som kan 
ventes i kommunenes (og delstatenes) budsjetter. 
Hvis det f.eks. ventes en særlig sterk økning i disse, 
må en regne med at retningslinjene vil gå ut på en 
lavere økning i utgiftene over statsbudsjettet enn 
om man ventet en mer moderat stigning i de 
kommunale utgifter. 

Statens evne til å yte tilskott til kommunene vil 
kunne bli påvirket av fellesskapsvedtak om bud-
sjettpolitikken, slik at kommunene på denne må-
ten indirekte kan bli påvirket av slike vedtak. 

2. Kredittpolitikken. 

Hovedmålsettingene for norsk penge- og kre-
dittpolitikk i etterkrigstiden har vært å bidra til: 

En rimelig balanse mellom etterspørsel og til-
gang av varer og tjenester, blant annet gjennom 
regulering av det totale kredittvolum. 

En kanaliering av den samlede kreditt-tilgang 
som er i samsvar med de planer for investerin-
genes sammensetning som er trukket opp i 
langtidsprogram og nasjonalbudsjett. 

Opprettholdelse av et lavere og mer stabilt 
rentenivå enn en markedstilpasning skulle tilsi. 
Bakgrunnen for rentepolitikken har dels vært 
sosiale motiver, dels et ønske om å påvirke 
investeringenes nivå og sammensetning. 

For å fremme disse målsettinger har man tatt i 
bruk ulike virkemidler: likviditetsreservekrav og 
plasseringsplikt for private kredittinstitusjoner, 
etablering av rammer for deres utlån, kontroll med 
utleggelse av obligasjonslån, og utlån gjennom 
statsbanker. 

Opprettholdelse av kontroll med kapitalbevegel-
ser til og fra utlandet har vært et nødvendig 
supplement til penge- og kredittpolitikken, og sorti 
nevnt i kap. III vil norsk tilslutning til EF — med 
den liberalisering av kapitalbevegelser som allerede 
er gjennomført i Fellesskapet — få betydelige 
konsekvenser for utformingen av vår penge- og 
kredittpolitikk, herunder rentepolitikken. 

Dersom planene for en økonomisk og monetær 
union — med full liberalisering av kapitalbevegelser 
— blir realisert, vil sentrale deler av penge- og 
kredittpolitikken måtte fastlegges på fellesskaps-
nivå. Politikken må utformes på bakgrunn av den 
generelle økonomiske situasjon innenfor Fellesska-
pet. 

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 medlems-
land 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 markeds-
rentenivå 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, jfr. kap. IV, 4. 
For å sikre styringen av penge- og kredittforhol-
dene må det antas at Fellesskapet vil etablere 
sentrale pengepolitiske virkemidler, herunder fast-
settelse 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 kredittpoli-
tiske tiltak vil måtte tilpasses retningslinjer som 
trekkes opp på fellesskapsplan. 

Når det gjelder fordelingen av den samlede 
kreditt-tilgang på de ulike sektorer, synes Felles-
skapet 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 

www.pdf-arkivet.no/eec/       2012



260 

prioritering etter formål av obligasjonslånene på 
det norske kapitalmarked. Med fri adgang til 
opptak av slike lån på andre lands kapitalmarkeder 
vil en slik regulering ikke lenger ha noen hensikt. 

Statsbankene finansieres i dag gjennom innlån 
fra staten som på sin side opptar lån i obligasjons-
markedet til rentesatser som ligger under markeds-
renten. Statens opplåning har vært sikret gjennom 
de bestemmelser om likviditetsreserver og plasse-
ringsplikt som har vært fastsatt med hjemmel i 
Kredittloven. Ordningen med plasseringsplikt vil 
kunne opprettholdes, men da uten noen forskjells-
behandling mellom nasjonale verdipapirer og tilsva-
rende verdipapirer utstedt i andre medlemsland. 
Dermed vil plasseringsplikten vanskelig kunne 
nyttes til å sikre finansieringen av statsbankene. På 
den annen side vil disse kunne ta opp lån på de 
andre lands kapitalmarkeder, men da til gjeldende 
rente. 

Rentenivået for statslån vil måtte tilpasses den 
alminnelige obligasjonsrente, og en lavere rente på 
statsbankenes utlån vil kreve rentesubsidier, f.eks. 
over statsbudsjettet. 

Statsbankene vil kunne fortsette sin virksomhet 
uendret i den utstrekning de ivaretar sosialpolitiske 
formål. Dette vil gjelde Husbanken og Lånekassen 
for utdanning. Det er likeledes grunn til å anta at 
Kommunalbanken i det vesentlige kan fortsette 
den virksomhet som drives i dag. Hvis Rådets 
vedtak av 20. oktober 1971 om regionalpolitiske 
tiltak ikk gjelder landbruk og fiske, må en kunne 
gå ut fra at det samme vil gjelde Landbruksbanken 
og Fiskarbanken. Industribankens utlån skal i 
prinsippet finne sted uten noen subsidiering av 
vilkårene, og i den utstrekning dette blir fulgt, 
skulle heller ikke her noen omlegging være påkre-
vet. For Distriktenes utbyggingsfond vil det bli av 
betydning hvilke deler av Norge som blir betraktet 
som "sentrale regioner" i henhold til Rådets 
ovennevnte vedtak. I disse vil en rentestøtte måtte 
samordnes med annen kapitalstkte innenfor den 
maksimumsgrense for samlet støtte som vedtaket 
fastsetter. Det meste av Utbyggingsfondets lån går 
til områder som antakelig ikke vil bli betraktet 
som sentrale. I vedtaket er det sagt at bestemmel-
ser av samme karakter vil bli truffet for disse 
områder. Om bestemmelsene vil kreve noen omleg-
ging av Utbyggingsfondets virksomhet, vil avhenge 
av deres innhold. Arbeidsgruppen har ikke hatt 
anledning til å gå nærmere inn på dette spørsmålet, 
men vil likevel vise til kap. III, 3. 

De finanspolitiske konsekvenser av en mer 
omfattende subsidiering av statsbankenes utlåns-
renter over statsbudsjettet er behandlet i foregå-
ende avsnitt. 

Folketrygdfondet, som etter foreliggende pla-
ner vil ha en viktig rolle i oppsamlingen og 
kanaliseringen av kapital, vil ikke fra Fellesskapets  

side kunne pålegges krav med hensyn til plasserin-
gen av sine midler. 

3. Valutapolitikken. 

Som medlem av Det internasjonale valutafond 
(IMF), har Norge allerede tidligere gått med på en 
begrensning av adgangen til å endre valutakursene. 
I praksis har IMF ikke funnet grunn til å motsette 
seg et lands ønske om kursendring, idet Fondets 
vurdering av behovet for en slik endring som regel 
har falt sammen med vedkommende lands vurde-
ring. Fra norsk side har man for øvrig gjennom 
hele etterkrigstiden søkt å opprettholde så stabile 
vekslingsforhold som mulig, og siden Norge fulgte 
Storbritannia ved devalueringen i 1949 har kro-
nens paritet vært fastholdt uendret. 

Omkring halvparten av vårt varebytte er med 
land i det utvidede fellesskap, og fastlåsingen av 
valutakursene innenfor den økonomiske og mone-
tære union innebærer således at dersom vi kommer 
med i Fellesskapet, vil en meget stor del av 
vareomsetningen finne sted under stabile kursfor-
hold. Den andre halvparten av varebyttet vil bli 
påvirket av eventuelle felles kursendringer overfor 
land utenfor Fellesskapet. Særlig viktig i denne 
forbindelse er samhandelen med Sverige. Således 
vil en oppskrivning av fellesskapsvalutaene i for-
hold til svenske kroner kunne få uheldige konse-
kvenser for eksporten dit. 

Skipsfarten står i en nokså spesiell stilling i 
forhold til valutapolitikken. En vesentlig del av 
handelslfåtens fraktinntekter er stipulert i dollar, 
mens en meget stor del av utgiftene i forbindelse 
med kontrahering av skip i utlandet er i europeiske 
valutaer og japanske yen. Endringer i de relative 
kursforhold mellom disse valutaer vil gi seg direkte 
utslag i form av vinning eller tap på konverterin-
gene mellom vedkommende valutaer, og disse 
konverteringsvirkninger vil være uavhengige av 
kursvalget for norske kroner. Etablering av en 
økonomisk og monetær union, vil sannsynligvis 
føre til at en større del av fraktavtalene vil bli 
stipulert i europeiske valutaer, og dette vil i tilfelle 
redusere usikkerheten som følger av muligheten 
for kursendringer. 

Valutatransaksjonen i dollar (varer, tjenester, 
kapital) gir tradisjonelt et stort dollaroverskudd 
for Norge — i 1970 på 4 milliarder kroner — som 
går med til å dekke betalingsunderskuddet overfor 
Vest-Europa (utenom Storbritannia) og Japan. 
Kjøpeevnen av dette overskudd vil være avhengig 
av hvilke kursforhold som gjelder mellom dollar og 
andre valutaer. De av disse kursforholdene som er 
viktigst for oss, blir i dag bestemt ved beslutninger 
truffet av hver enkelt av regjeringene i Vest-Eu-
ropa, USA og Japan. Innenfor en monetær union 
blir slike beslutninger et felles anliggende for 
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medlemmene, og som medlem vil Norge delta i de 
europeiske organer som tar standpunkt til kursfor-
holdet mellom dollar og europeisk valuta. 

Virkningen av eventuelle kursendringer mellom 
Fellesskapet, USA og Japan på kjøpeevnen av våre 
dollaroverskudd er uavhengig av om Norge er med 
i Fellesskapet eller ikke. Siden virkningene av slike 
endringeai kursforholdene er noe ulike for de ulike 
næringer, kan næringspolitiske betraktninger tilsi 
en forskjellig kurspolitikk til ulike tider. Hvis 
Norge ikke blir medlem, kan endringer i Norges 
utenriksøkonomiske orientering bringe inn nye og 
ukjente overveielser som gjør at kurspolitikken kan 
følge andre linjer enn før. Den mest sannsynlige 
utvikling synes imidlertid å vae at den vest-euro-
peiske økonomi fortsatt kommer til å øve en sterk 
innflytelse på utviklingen i Norge, og at det er EF 
vi vanligvis vil knytte vår valutapolitikk til. 

I en økonomisk og monetær union vil forvalt-
ningen av valutareservene bli et fellesskapsanlig-
gende. Om administrasjonen av reservene overlates 
til et sentralt organ eller om den skjer i de enkelte 
lands nasjonalbanker etter opptrukne retningslinjer 
er av underordnet betydning. Under enhver om-
stendighet vil landene måtte samordne sine plasse-
ringer. Norge har i motsetning til de fleste andre 
vest-europeiske land hittil holdt den alt overvei-
ende del av de offisielle valutareserver i dollar. 

Utenfor Fellesskapet vil vi stå friere i valg av 
plasseringsform, selv om vi ved en eventuell end-
ring av Valutafondets avtaleverk kan måtte redu-
sere dollarreservene og øke beholdningene av 
spesielle trekkrettigheter. 

Forutsetningen om at Fellesskapet gradvis skal 
innta felles holdninger i internasjonale valutaspørs-
mål innebærer for medlemmene en begrensing av 
adgangen til å føre en nasjonal valutapolitikk. På 
den annen side gir EF-medlemskap representasjon i 
organer som treffer beslutninger av betydning for 
utviklingen. De viktigste beslutninger på dette 
område i de senere år er blitt truffet i den såkalte 
Ti-landsgruppen der Norge ikke er representert. 

En monetær union i Fellesskapet vil måtte 
omfatte et felles kapitalmarked. Kredittpolitikken 
innen Fellsskapet 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, industriprosjek-
ter, handel og kommunale formål. Relativt små 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 medlems-
land. Norsk opplåning i tredjeland vil måtte skje i 
samsvar med eventuelle fellesskapsreguleringer på 
dette området. En effektiv iverksettelse av den 
felles pengepolitikk taler for at selv om det fortsatt 
vil være adgang til for tredjeland å oppta lån 
innenfor 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 
betydelig 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 sammenheng er av særlig betyd-
ning er imidlertid hvordan disse mulighetene vil 
stille seg i framtiden. Erfaringsmessig vil situasjo-
nen på det internasjonale kapitalmarkedet kunne 
endre seg betydelig i løpet av f.eks. en ti-årsperi-
ode, 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 
fremtiden for å reise kapital i utlandet. På lengre 
sikt er det rimelig å anta at Norge vil ta sikte på 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 
tidligeryhar tatt opp. 

Et av formålene for en europeisk monetær 
union er å bidra til å skape større stabilitet i de 
internasjonale valutaforhold. Dette vil være lettere 
oppnåelig når en felles penge- og valutapolitikk blir 
iverksatt innenfor Fellesskapet, og når en er 
kommet fram til en mer varig endring av det 
internasjonale valutasystem innenfor Valutafon-
dets avtaleverk. Størstedelen av medlemslandenes 
utenrikshandel vil innenfor en økonomisk og 
monetær union være intern samhandel, likesom 
betalinger og kredittgivning i tilknytning til sam-
handelen vil være en del av de interne pengetrans-
aksjoner. Dette vil være tilfelle også for norsk 
utenrikshandel og betalinger overfor utlandet om 
Norge blir medlem av Fellesskapet. 

For europeiske industriland som ikke blir med-
lemmer av Fellesskapet, er det ikke gitt at den 
europeiske monetære union og det internasjonale 
betalingssystem som den skal virke i, vil virke like 
stabiliserende på deres valutaforhold. Større sving-
marginer i valutakursene, muligheten for hyppigere 
paritetsendringer og en ulik pengepolitikk mellom 
de viktigste valutaområder kan være årsaker til 
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ustabilitet i valutaforholdene for land som ikke er 
med i disse områder. 

Hvor vidt det, ut fra ønske om kursgevinst, kan 
oppstå valutaoverføringer mellom Norge og utlan-
det, vil i betydelig grad være bestemt av den 
valutakurspolitikk og pengepolitikk som vil bli ført 
fra norsk side om Norge ikke blir medlem av 
Fellesskapet. 

For så vidt gjelder kurspolitikken, er det mest 
sannsynlig at Norge vil knytte kursen for norske 
kroner til kursutviklingen for Fellesskapets valuta. 
Dette område vil fortsatt være av dominerende 
betydning for norsk utenriksøkonomi. Dersom en 
slik fast tilknytning av kurspolitikken til Fellesska-
pet blir en praksis som de næringsdrivende går ut 
fra vil bli opprettholdt, vil muligheten for kursge-
vinst-motiverte valutaoverføringer være begrenset 
til våre betalinger med de øvrige valutaområder i 
verden. Situasjonen vil da for dette forholds 
vedkommende være den samme som om Norge var 
medlem av Fellesskapet. 

Dersom Norge utenfor Fellesskapet velger en 
annen politikk enn den å knytte sin valuta til 
Fellesskapets, må det være fordi man anser forde-
lene ved en slik linje som større enn de ulemper 
den vil innebære. Fordelene vil dels ligge i mulighe-
tene for å kunne foreta en kursjustering hvis pris-
og kostnadsutviklingen skulle tilsi dette (jfr. pkt. 4 
nedenfor), dels i at man ved internasjonale kursjus-
teringer vil kunne tilgodese formål som vil være 
tjent med at en ikke følger Fellesskapets valuta. 
Ulempene ved en slik politikk vil på den annen 
side være muligheten for kortsiktige, kursgevinst-
motiverte valutaoverføringer. Disse vil kunne ta to 
former: 

Den første gjelder forskyvninger i betalingsryt-
men for vare- og tjenestebyttet i form av kortsik-
tige kredittopptak, forskuddsbetalinger eller ned-
betaling av gjeld. Etter den ordning som gjelder i 
dag, har eksportører og importører fri adgang til å 
yte og motta vanlige handelskreditter i tilknytning 
til samhandelen med utlandet. Det er likeledes 
adgang til å foreta forskuddsbetalinger særlig i 
tilknytning til leveringer av kapitalutstyr. Omfan-
get av slike kredittopptak og forskuddsbetalinger 
er særlig påvirket av pengeforholdene i de land 
som vi har samhandel med og av utsiktene for 
valutakursendringer. For Norge har forskyvninger i 
betlaingene med utlandet vanligvis vært av mindre 
omfang, men de førte i 1970 til en netto valutainn-
gang av 1 000 mill. kroner. 

Den annen form gjelder de tilgodehavender i 
utlandet — arbeidsreserver — som forvaltes av 
norske valutabanker, rederier, forsikringsselskaper 
og større industribedrifter. De utgjør en del av 
landets samlede utenlandsreserver. I særlig grad har 
rederiene behov for å holde konti i forskjellige 
land i tilknytning til flåtens drift, lånetransaksjo- 

ner og skipskontraheringer. Selv om slike tilgode-
havender etter gjeldende regler skal være begrenset 
til å gi dekning for "normale" betalinger, vil de i 
betydelig omfang kunne nedbygges eller opparbei-
des etter de valutakurs- og renteutsikter som gjør 
seg gjeldende for kroner og andre valutaslag. 
Overføringer av midler fra disse konti vil imidlertid 
i noen grad kunne motvirkes ved interne kreditt-
politiske tiltak. 

Endringer i rentedifferanser og i de ulike 
mulighetene for å oppnå kreditt i Norge og 
utlandet vil også kunne føre til kortsiktige valuta-
overføringer i tilknytning til betalingene for vare-
byttet og plasseringen av private valutareserver. 
Det er først og fremst forretningsbankenes rente-
og kredittvilkår som her er av betydning. Renten i 
norske forretningsbanker er gjennomgående blitt 
holdt mer stabil og noe lavere enn i utlandet. 
Under slike forhold vil norske og utenlandske 
næringsdrivende foretrekke å opprettholde fi-
nansieringen av utenrikshandelen i Norge i den 
utstrekning kreditt-tilgangen fra forretningsban-
kene gir rom for det. Muligheten for forskyvninger 
i betalingsrytmen for utenrikshandelen som følge 
av renteforholdene, vil sannsynligvis bare oppstå i 
det tilfelle korttidsrentene i utlandet varierer 
omkring de tilsvarende norske rentesatser. Dette 
har skjedd for kortere perioder i de senere år, og 
har da medført forholdsvis omfattende inngang 
eller utgang av valuta. 

4. Balanseproblemet. 

En har foran (i kap. IV, pkt. 4) pekt på at 
balanseproblemet får et annet innhold for land 
som deltar i en økonomisk og monetær union enn 
innenfor de nåværende nasjonalstater. Innenfor 
unionen vil det ikke eksistere noe betalingsbalanse-
problem for de enkelte land i den form det kan ha 
i dag. Hvis etterspørselen i et land er større enn 
landets egen produksjon, vil differansen bli dekket 
ved at landet reduserer sine nettofordringer over-
for resten av Fellesskapet, eventuelt overfor tredje-
land, på tilsvarende måte som det i dag kan skje 
for et område innenfor ett enkelt land. Hvis en slik 
opplåning finner sted fra bedriftenes side fot å 
foreta en utbygging som er sterkere enn landets 
egne ressurser gir muligheter for, vil opplåningen 
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 verken 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 
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budsjettbalansen, for finansiering av et eventuelt 
underskudd og for anvendelsen av et overskudd. 

Et land kan også få underskudd overfor resten 
av unionen som følge av at dets næringsliv taper i 
relativ konkurranseevne, f.eks. som et resultat av 
en stekrere lønnsøkning i forhold til produktivi-
tetsstigningen i dette landet enn i de øvrige land. I 
så fall må en regne med at bedrifter som får 
vansker med å selge sine produkter til lønnsomme 
priser, etter hvert blir mindre kredittverdige og 
taper mulighetene for opplåning fra området for 
øvrig. Mangelen på balanse vil da slå ut i produk-
sjonssvikt og arbeidsledighet. Derved vil det igjen 
kunne bli balanse mellom etterspørsel og produk-
sjon i dette landet, men på et nivå hvor ressursene 
ikke er fullt nyttet. 

I et land som ikke deltar i en økonomisk og 
monetær union vil en slik situasjon kunne rettes 
opp ved en devaluering av vedkommende lands 
valuta. Praksis har imidlertid vært at man har 
grepet til utveien først etter at et slikt balanse-
problem har bestått i lengre tid og blitt tilsvarende 
alvorlig. Internasjonale avtaler, som GATT og 
EFTA-avtalen gir også adgang til midlertidig å 
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 importver-
dien, trass i at slike tiltak er klart i strid med 
inngåtte traktatforpliktelser. 

Anvendelsen av importregulerende tiltak har til 
hensikt å gjøre det mulig å redusere betalingsba-
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 finans-
og kredittpolitikk som er så pass etterspørsels-sti-
mulerende at arbeidsløsheten blir forholdsvis lav. 

Innenfor en økonomisk og monetær union vil 
et land være avskåret fra å bruke så vel valutakurs-
endringer 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 arbeidsledighe-
ten. Ledighetsproblemet vil imidlertid kunne redu-
seres gjennom en inntektspolitikk hvorved man 
lykkes i 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. 

Avviklingen av paritetsendringer som økono-
misk virkemiddel vil således kunne gjøre det 
vanskeligere enn nå å rette opp en manglende 
balanse som har slått ut i arbeidsledighet i et 
enkelt land. Dette vil kunne få virkninger ikke bare 
for landet selv, men også for Fellesskapet som 
helhet gjennom virkningene på den samlede etter-
spørsel. Det er på den annen side mulig at faren for 
at et land skal bringe seg selv i en konkurransemes-
sig stilling som gir slike utslag som nevnt ovenfor, 
vil bli mindre når man vet at disse ikke kan rett es 
opp gjennom paritetsendringer. Samarbeid mellom 
organisasjonene på arbeidstakersiden vil kanskje 
også kunne bidra til å unngå skjevheter i kostnads-
utviklingen landene imellom. Om landenes myn-
digheter hver for seg oppnår en betydelig innfly-
telse på utviklingen av de nominelle inntekter i sitt 
eget land, vil muligheten for slike skjevheter 
likeledes kunne reduseres gjennom et samarbeid på 
dette område mellom de enkelte lands myndighe-
ter. 

VII. KONSEKVENSER FOR INNTEKTS-
FORDELINGEN OG DISTRIKTS-
PROBLEMER AV NORSK MED-
LEMSKAP I EF'S ØKONOMISKE 
OG MONETÆRE UNION. 

På arbeidsgruppens møter har en vært inne på 
konsekvensene for inntektsfordelingen og distrikts-
problemene av norsk medlemskap i en økonomisk 
og monetær union, men det har gjort seg ulike syn 
gjeldende med hensyn til i hvilken bredde det er 
nyttig og ønskelig å ta disse spørsmålene opp her. 

Utvalgets flertall (alle unntatt Holte) vil vise til 
at en tidligere i rapporten har behandlet virknin-
gene av unionen for så vel de distriktspolitiske 
virkemidler som for de finanspolitiske virkemidler 
som kan nyttes for å påvirke inntektsfordelingen. 
Utviklingen i inntektsfordelingen og distriktspro-
blemene har, etter flertallets oppfatning, i hovedsa-
ken sammenheng med den integrasjon som vil 
finne sted som resultat av medlemskap i EF. Den 
videre utbygging til en økonomisk og monetær 
union får ingen avgjørende betydning i denne 
sammenheng, og flertallet anser derfor disse 
spørsmålene for å ligge utenfor arbeidsgruppens 
mandat. En er også kommet til at med de 
usikkerheter som foreligger på disse områdene, har 
en små utsikter til å kunne komme til konklusjo-
ner av vesentlig interesse. Særlig vil dette gjelde 
med den begrensede tid arbeidsgruppen har hatt til 
rådighet for sitt arbeid. Til tross for dette har 
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arbeidsgruppen funnet det riktig å knytte enkelte 
merknader til de synspunkter Holte har lagt fram i 
det følgende. 

Arbeidsgruppens medlem Holte vil uttale føl-
gende: 

I avsnittene Vl.1 — VI.3 er det pekt på at norsk 
medlemskap i EF's økonomiske og monetære 
union vil medføre visse begrensninger på norske 
myndigheters bruk av økonomisk-politiske virke-
midler. Så vel disse begrensninger som de endrin-
gene unionen vil føre til i markedsmessige forhold, 
vil få konsekvenser for hvilke økonomisk-politiske 
målsettinger som vil kunne bli realisert. Jeg mener 
drøftingene av slike konsekvenser burde ha fått en 
sentral plass i arbeidsgruppens utredning. 

Jeg er enig i at det er svært vanskelig å si noe 
sikkert om hva som vil skje f.eks. i 1980-årene (i) 
hvis Norge er medlem av unionen og (ii) hvis 
landet ikke er medlem. Men jeg finner det da 
rimelig at en i tur og orden tar opp til drøfting 
ulike alternativer for utviklingen. Jeg finner det 
vanskelig å akseptere det syn at en utvikling som 
anses for å ha en viss sannsynlighet for å kunne 
inntreffe, ikke skal drøftes fordi det ikke er sikkert 
at denne utviklingen vil inntreffe. 

Ut fra disse betraktningene er jeg enig i at 
arbeidsgruppen i avsnitt VI.4 har drøftet det 
såkalte balanseproblemet. Jeg hadde imidlertid 
funnet det rimelig om også hele gruppen hadde 
tatt opp andre problemer av mer eller mindre 
tilsvarende karakter. I det følgende skal jeg drøfte 
inn tektsfordelingsprobelemet og distriktsproble-
mene. På grunn av tidsnød blir disse drøftingene 
mindre inngående enn jeg kunne ha ønsket. 

Jeg finner det særlig vanskelig å slutte meg til 
det syn at mulighetene for å realisere de norske 
distriktspolitiske målsettinger ikke skal tas opp til 
drøfting i nærværende utredning. For meg virker 
et slikt syn lite rimelig på bakgrunn av at drøftin-
gene i kap. 1V.2 viser at medlemskap i unionen får 
konsekvenser for hvilke virkemidler som kan 
nyttes i distriktspolitikken. 

Jeg kan heller ikke akseptere det syn at en i 
denne utredning bør avstå fra å drøfte hva realise-
ringen av den økonomiske og monetære union vil 
bety for inntektsfordelingen. Den frie bevegelighet 
av kapital er et sentralt element i markedssystemet 
i den planlagte unionen, og den frie bevegelighet av 
kapital vil etter min mening få betydelige konse-
kvenser for mulighetene for å kunne opprettholde 
ulike inntektsfordelinger i ulike medlemsland. At 
mange typer av kapitaltransaksjoner allerede i dag 
er liberalisert innenfor EF, finner jeg ikke å være 
noen tilstrekkelig grunn til her å avholde seg fra å 
drøfte inntektsfordelingsproblemene. Etter min 
oppfatning er det en betydelig forskjell mellom 
den grad av kapitalbevegelse-liberalisering en har i 
Fellesskapet i dag og den fullstendige liberalisering  

en vil få hvis planene for den økonomiske og 
monetære union blir realisert. 

Hvis jeg hadde vært i tvil om rimeligheten av å 
drøfte inntektsfordelingsproblemene i nærværende 
utredning, ville jeg ha tillagt følgende moment en 
viss vekt: Motivet bak alt utredningsarbeid som 
foretas av Markedsutvalget og dets arbeidsgrupper, 
er å belyse hva et eventuelt norsk medlemskap i 
EF vil innebære. I dette utredninsarbeidet bør en 
da bl.a. drøfte et medlemskaps langsiktige virknin-
ger på den norske inntektsfordelingen. Så vidt jeg 
kjenner til, er slike drøftinger hittil ikke blitt 
foretatt. Dette er da et forhold som taler for å 
drøfte spørsmålet i næværennde utredning. 

1. Inntektsfordelingen (særuttalelse fra 
Holte). 

I det følgende skal jeg drøfte noen av de 
inntektsfordelingsspørsmålene som er knyttet til 
planene om en økonomisk og monetær union. 
Inntektsforholdene i jordbruk og fiske i et Norge 
som er medlem av EF, vil først og fremst avhenge 
av hvilke særordninger Norge vil få for disse 
næringene. Inntektsforholdene i disse næringene 
vil derfor ikke bli tatt opp til drøfting her. 

a. Fordelingen av faktorinntekten mellom lønns-
takere og eiere. 

I Norge har en i dag denne situasjon: Gjennom 
tariffoppgjør fastsettes minstelønnssatser for 
meget store grupper av lønnstakere. Mange 
lønnstakere blir også avlønnet etter tariffsatsene. I 
næringer hvor bedriftene konkurrerer med uten-
landske bedrifter, blir eierinntektene i meget høy 
grad påvirket av hva som besluttes under tariffopp-
gjørene. I såkalte skjermede næringer — dvs. 
næringer hvis bedrifter ikke konkurrerer med 
utenlandske bedrifter — har tariffoppgjørene min-
dre å si for eierinntektene. I disse næringene kan 
nemlig økninger i lønnssatsene som er større enn 
økninger i produktivitet, i alminnelighet kompen-
seres gjennom høyere priser. 

Tariffoppgjørene påvirker således fordelingen av 
faktorinntekten mellom lønnstakere og eiere. Hva 
som blir besluttet ved tariffoppgjørene, og dermed 
også hvilken virkning disse oppgjørene får for 
inntektsfordelingen, avhenger i betydelig grad av 
følgende forhold: (i) De norske lønnstaker-organi-
sasjonenes oppfatning av hva som er en "rimelig" 
fordeling av faktorinntektene, (ii) De norske ar-
beidsgiverorganisasjoners oppfatning av hva som er 
en "rimelig" fordeling av faktorinntektene, (iii) 
Styrkeforholdet mellom norske lønnstaker-organi-
sasjoner og norske arbeidsgiverorganisasjoner, (iv) 
Forholdet mellom etterspørselen etter arbeidskraft 
og tilbudet av arbeidskraft. Etterspørselen etter 
arbeidskraft påvirkes bl.a. i betydelig grad av 
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hvilken økonomisk politikk myndighetene fører. 
Med lønnsglidning mener en lønnsøkning som 

ikke er et resultat av tariffrevisjoner. I Norge i dag 
kommer en betydelig del av lønnsøkningene i form 
av lønnsglidning. 

Så vidt jeg kan bedømme, er det i dag ikke noe 
som taler med særlig tyngde for at de forholdene 
som er skissert ovenfor, vil bli endret i framtiden 
hvis Norge blir stående utenfor EF. Hvis derimot 
landet blir medlem av et EF som etablerer en 
økonomisk og monetær union, er det grunn til å 
tro at de tariffoppgjørene som gjelder norske 
lønnstakere, i noe mindre grad enn hittil vil bli 
preget av oppfatningene i norske organisasjoner og 
av styrkeforholdet mellom de norske arbeidsmar-
kedsorganisasjonene. I stedet vil disse tariffopp-
gjørene antakelig i sterkere grad enn hittil bli 
preget av oppfatningene i andre EF-lands arbeids-
markedsorganisasjoner og av styrkeforholdet mel-
lom henholdsvis lønnstaker-organisasjoner og ar-
beidsgiver-organisasjoner i andre EF-land. Jeg skal 
utdype dette litt nærmere. 

Jeg skal først ta utgangspunkt i en situasjon der 
en økonomisk og monetær union er blitt etablert 
innenfor EF uten at det er blitt etablert noe 
samarbeid mellom lønnstaker-organisasjonene i 
medlemslandene. Et viktig forhold i denne situa-
sjonen er at kapitalen kan bevege seg fritt innenfor 
Fellesskapet. La oss tenke oss den situasjon at 
tariffoppgjørene i Norge bidrar til at den eierinn-
tekten som følger av å investere f.eks. 1 million 
kroner i lengre tid, ligger betydelig lavere i Norge 
enn i andre EF-land. Under slike forhold vil det 
være grunn til å tro at norske kapitaleiere etter 
hvert vil sørge for å ha en stadig større del av sin 
kapital plassert i utlandet. Dette vil kunne gjen-
nomføres dels ved at norske bedrifter oppretter 
produksjonsavdelinger eller datterselskaper i andre 
EF-land, og dels gjennom finansielle transaksjoner. 
Dette er utdypet nærmere i punkt b nedenfor. 

Det er all grunn til å tro at de norske 
lønnstaker-organisasjonene vil være sterkt interes-
sert i å opprettholde arbeidsplassene i Norge. Dette 
innebærer at det blir viktig for disse organisasjo-
nene å bidra til å hindre at en får tariffoppgjør som 
fører til slike eierinntektsforhold at en får omfat-
tende kapitaloverførsler fra landet. 

Hva som under de gitte forutsetningene blir 
"gjennomsnittsnivået" for eierinntektene innenfor 
Fellesskapet, vil antakelig bare i liten utstrekning 
bli bestemt av forholdene i Norge. Dette "gjen-
nomsnittsnivået" vil antakelig i stor utstrekning bli 
bestemt av oppfatningene i de øvrige EF-landene 
og av styrkeforholdet mellom henholdsvis lønnsta-
ker-organisasjoner og arbeidsgiver-organisasjoner i 
disse landene. 

Ovenfor har jeg tatt utgangspunkt i en forutset-
ning om at det ikke blir etablert noe samarbeid  

mellom lønnstaker-organisasjonene innenfor Fel-
lesskapet. En annen forutsetning, som på lengre 
sikt virker rimeligere, er at det etableres et mer 
eller mindre sterkt samarbeid mellom disse organi-
sasjonene. Også om et slikt samarbeid etableres, vil 
fordelingen av den norske faktorinntekten i bety-
delig grad bli påvirket av hva som skjer i andre 
medlemsland. Fortsatt vil det gjelde at norske 
lønnstaker-organisasjoner må prøve å unngå eier-
inntektsforhold som fører til omfattende kapital-
overføringer fra Norge. I tillegg kommer at en slikt 
samarbeid ganske sikkert vil føre til en viss grad av 
harmonisering av oppfamingene i de enkelte med-
lemslands organisasjoner. 

Det virker heller ikke rimelig å anta at en i 
lengre tid vil kunne ha en situasjon hvor eierinn-
tektsnivået i Norge i lengre tid ligger betydelig 
høyere enn eierinntektsnivået i andre EF-land. 
Uvanlig høy eierinntekt i Norge vil antakelig føre ti 
omfattende kapitaltilførsler til landet, noe som vil 
gi knapphet på arbeidskraft og av den grunn en 
lønnsutvikling som reduserer eierinntektene. 

Rentenivået i Norge vil i noen utstrekning 
påvirke inntektsfordelingen i landet. I et Norge 
utenfor EF vil en, bl.a. som følge av regjeringens 
politikk, kunne få et rentenivå som avviker noe fra 
rentenivået i EF-landene. Blir Norge medlem av et 
EF hvor kapitalen kan bevege seg fritt, vil dette 
ikke være mulig. En må videre gå ut fra at selv om 
Norge blir EF-medlem, vil den norske innflytelsen 
på rentenivået i Fellesskapet være svært liten. 
Dette innebærer at hvis Norge blir medlem av et 
EF som etablerer en økonomisk og monetær 
union, vil de forholdene som er bestemmende for 
rentenivåe i EF-landene, få økt innflytelse på den 
norske inntektsfordelingen. 

b. Mulighetene for å få omfattende kapitalover-
føringer fra Norge til andre EF-land. 

Enkelte hevder at norsk medlemskap i et EF 
som har etablert en økonomisk og monetær union, 
antakelig ikke vil føre til særlig store kapitalover-
føringer fra Norge til andre medlemsland, selv om 
fortjenestemulighetene gjennom lengre tid skulle 
være bedre i disse landene. De begrunner dette ved 
å vise til at norske bedrifter i dag i praksis har full 
adgang til å foreta etableringer i utlandet, og at 
denne adgangen bare blir nyttet i liten utstrekning. 

Det er flere grunner til at jeg synes at denne 
begrunnelsen er lite overbevisende. 

Jeg tror at unionen vil bidra til å gjøre både 
etableringer i EF-landene og andre former for 
investeringer i disse landene mer attraktive for 
norske bedrifter. Om en norsk bedrift i dag 
overveier å foreta en investering i et EF-land, vil 
bl.a. mulighetene for eventuelle framtidige restrik-
sjoner på det økonomiske samkvemmet mellom 
Norge og vedkommende land representere en 
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usikkerhet som kan bidra til å gjøre investeringen 
mindre attraktiv enn en tilsvarende innenlandsk 
investering. Innenfor en økonomisk og monetær 
union av den planlagte typen vil det meste av 
denne usikkerheten falle bort, idet da hele Felles-
skapet antakelig i lang tid framover meget langt på 
vei vil utgjøre en økonomisk enhet. — Dessuten vil 
det være slik at om Norge går inn i en union med 
EF-landene, vil norske bedriftslederes kjennskap til 
disse landene etter hvert bli bedre. Hvis en 
bedriftsleder utvider sitt kjennskap til forholdene i 
et geografisk område, vil dette kunne bidra til at 
han senere foretar investeringer i dette området. 

Bortsett fra visse mindre viktige unntak har 
nordmenn i dag ikke adgang til å kjøpe utenland-
ske aksjer eller obligasjoner eller på annen måte 
stille sin kapital til disposisjon for utenlandske 
bedrifter. Hvis Norge blir medlem av EF, vil 
nordmenn få adgang til å gjøre dette i en del 
former, og hvis den planlagte økonomiske og 
monetære union blir realisert, vil tallet på tillatte 
former for kapitaloverførsler bli utvidet. Jeg tror 
at hvis fortjenestemulighetene en tid blir betydelig 
høyere i andre EF-land enn i Norge, vil denne 
adgangen kunne føre til omfattende overføringer 
av finanskapital fra Norge. Jeg skal utdype dette 
litt nærmere. 

La oss tenke oss at både en tysk og en norsk 
bedrift ønsker å utvide sin virksomhet, og at disse 
utvidelsene ikke kan gjennomføres uten at bedrif-
tene tilføres kapital. Hva enten bedriftene over-
veier å skaffe denne tilførselen i form av utvidelse 
av aksjekapitalen, i form av obligasjonslån eller på 
annen måte, skal vi forutsette at disse to bedrif-
tene blir konkurrenter på Fellesskapets kapitalmar-
ked. La oss videre tenke oss at eierinntektene 
ligger betydelig høyere i Tyskland enn i Norge, og 
at det er vanlig antatt at dette forholdet vil vare 
ved i årene framover. I denne situasjonen er det 
grunn til å tro at den tyske bedriften vil kunne 
tilby obligasjonskjøpere og andre långivere bedre 
betingelser — og forespeile aksjekjøpere lysere 
utsikter — enn hva den norske bedriften kan gjøre. 
Hvis tilførselen av kapital på kapitalmarkedet ikke 
er stor nok til at begge bedriftene kan få den 
kapitalen de ønsker, er det mye som taler for at 
den tyske bedriften tilføres kapital både fra tyske 
og norske kapitaleiere, mens den norske bedriften 
må skrinlegge sine planer om en utvidelse. 

Jeg mener selvsagt ikke med dette eksempelet å 
hevde at hvis det gjennomsnittlige eierinntektsni-
vået i Norge blir lavere enn i andre medlemsland, 
vil ingen norske bedrifter bli tilført kapital. For-
holdene varierer fra bransje til bransje, og fra 
bedrift til bedrift innenfor den enkelte bransje, og 
det er svært vanskelig å tenke seg en situasjon hvor 
ikke en del norske bedrifter er konkurransedyktige 
på kapitalmarkedet. Poenget er at jo lavere eierinn- 

tektsnivået i Norge er i forhold til i andre 
medlemsland, i desto større omfang vil en kunne få 
kapitaloverføringer fra Norge ved at nordmenn 
kjøper utenlandske aksjer og/eller direkte eller 
indirekte låner penger til utenlandske bedrifter. 

Ovenfor er pekt på at en kan få kapitalover-
føringer til utlandet gjennom norske etableringer i 
utlandet og gjennom finanstransasksjoner. Vurde-
ringer av hvor store fortjenesteforskjellene mellom 
de enkelte land må være for at slike kapitalover-
føringer skal bli omfattende, må bl.a. bygge på 
vurderinger av (i) hvilken vekt kapitaleiere legger 
på å få størst mulig fortjeneste på sin kapital, (ii) 
hvor sterkt nasjonale hensyn vil motivere norske 
kapitaleiere til å plassere sin kapital innenlands, og 
(iii) hvor lang tid det vil ta å endre etablerte vaner 
med hensyn til hvor og hvordan kapitalen skal 
plasseres. 

Jeg anser det nokså sannsynlig at om Norge blir 
medlem av et EF som etablerer en økonomisk og 
monetær union, vil nordmenn som eier eller 
disponerer kapital, til å begynne med ha en sterk 
tendens til å plassere sin kapital innenlands. Men 
jeg tror også at disse nordmenn etter hvert vil 
venne seg til å utnytte mulighetene i andre 
EF-land. Jeg tror følgelig at etter hvert vil stadig 
mindre fortjenesteforskjeller mellom Norge og de 
øvrige EF-landene kunne føre til omfattende kapi-
taltilførsler fra Norge til disse landene. 

Det er mulig at norsk EF-medlemskap vil føre 
til omfattende kapitaloverføringer fra Norge. Jeg 
anser det imidlertid for mer sannsynlig at medlem-
skap i stedet vil føre til at eierinntektsforholdene i 
Norge, som følge av "markedsmekanismen" og 
gjennom lønnsoppgjørene, harmoniseres så sterkt 
med eierinntektsforholdene i andre medlemsland 
at motivene til å foreta kapitaloverføringer blir 
forholdsvis svake. 

c. Fremmed arbeidskraft. 

Med fremmed arbeidskraft skal vi i det følgende 
mene lønnstakere som midlertidig tar arbeid i et 
annet land enn sitt hjemland. Tilgangen på frem-
med arbeidskraft i et land kan få betydning for 
tariffutviklingen i landet. 

Det er overveiende sannsynlig at norsk medlem-
skap i EF vil få betydelige konsekvenser for norske 
myndigheters muligheter til å begrense tallet på 
fremmedarbeidere i Norge, om myndighetene 
skulle ønske å gjøre dette. I stor utstrekning vil 
disse konsekvensene komme hva enten den plan-
lagte unionen blir realisert eller ikke. Jeg tror 
imidlertid at den frie bevegelighet av kapital, som 
utgjør et helt vesentlig ledd i unionen, vil kunne 
komme til å spille en betydningsfull rolle i norsk 
fremmedarbeiderpolitikk. Dette taler for at frem-
medarbeiderproblemet tas opp til drøfting i 
nærværende utredning. 
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Etter min oppfatning må følgende tre betingel-
ser være tilfredsstilte om en skal få betydelige 
mengder fremmed arbeidskraft i Norge: (i) Det må 
eksistere områder i andre land hvor arbeids- og 
inntektsmulighetene er meget dårligere enn i 
Norge. (ii) Norske myndigheter må ikke gjøre bruk 
av restriksjoner som hindrer en omfattende tilflyt-
ting av fremmed arbeidskraft. (iii) Tilflyttingen av 
fremmed arbeidskraft må organiseres. Dette kan 
f.eks. skje ved at representanter for større bedrifter 
reiser utenlands for å rekruttere arbeidskraft. Det 
kan også skje ved at spesielle "arbeidsformidlings-
firmaer" tar seg av en slik rekruttering. 

I de siste 14 årene har betingelsne (i) og (ii) 
ovenfor vært oppfylte. Når tallet på fremmedarbei-
dere i Norge likevel har holdt seg forholdsvis lavt, 
skyldes dette etter min oppfatning at betingelse 
(iii) bare i liten utstrekning har vært oppfylt. En 
har nok hatt eksempler både på at norske bedrifter 
har rekruttert fremmed arbeidskraft og at "ar-
beidsformidlingsfirmaer" har bidratt til tilflytting 
av utlendinger. Slik virksomhet har imidlertid hatt 
et beskjedent omfang. 

Det er mulig at en kan få en mer omfattende 
rekrutteringsvirksomhet i årene som kommer, og 
at dette vil føre til mer fremmed arbeidskraft i 
Norge. Erfaringer både fra Norge og fra andre 
vest-europeiske land tyder på at den fremmede 
arbeidskraften først og fremst vil bli sysselsatt i 
lavt betalt arbeid som krever ingen eller liten 
utdannelse. Under ellers like vilkår vil lønningene 
for en bestemt type arbeid ha en tendens til å stige 
svakest hvis tilgangen på arbeidskraft til dette slags 
arbeid er rikelig. Ut fra det som er pekt på foran, 
er det da rimelig å vente at hvis en får et stort 
antall fremmedarbeidere i Norge i årene framover, 
vil lønnssatsene for de dårligst betalte jobbene bli 
lavere enn hva de vil bli om en får få fremmedar-
beidere. Blant annet vil mulighetene for å kunne 
rekruttere fremmedarbeidere gjøre det lettere for 
arbeidsgiverne å unngå lønnsglidninger i situasjoner 
hvis det til gjeldende tariffer ikke er mulig å skaffe 
nok arbeidskraft til visse ufaglærte jobber. 

Det forholdet jeg har pekt på ovenfor, vil bidra 
til at hvis en får mange fremmedarbeidere til 
landet, vil forskjellene mellom lønnssatsene for 
henholdsvis godt betalt arbeid og dårlig betalt 
arbeid bli større enn om en får få fremmedarbei-
dere. 

Vil norsk medlemskap i den planlagte økono-
miske og monetære union kunne få noen kon-
sekvenser for hvor mange fremmedarbeidere en vil 
få i landet i årene framover? 

I et Norge utenfor EF vil myndighetene gjen-
nom sin politikk for innvilgning av arbeidstillatel-
ser for utlendninger kunne regulere tilgangen på 
fremmed arbeidskraft. 

I den foreslåtte økonomiske og monetære 

unionen har medlemslandene et felles arbeidsmar-
ked. Innenfor Fellesskapet er det allerede i dag få 
begrensninger i adgangen for statsborgere av ett 
medlemsland til å ta arbeid i andre medlemsland. 

Hvis Norge blir medlem av EF, vil bestemmel-
sene om det felles arbeidsmarkedet innebære at 
statsborgere i andre medlemsland ikke trenger 
arbeidstillatelse for å kunne arbeide i Norge. 
Spørsmålet blir da om det innen, Fellesskapet vil 
finnes områder hvor det kan rekrutteres fremmed 
arbeidskraft. For noen år siden var det betydelige 
rekrutteringsmuligheter i visse strøk av Italia, men 
disse mulighetene er blitt mindre de senere årene. 
Så vidt jeg kan bedømme, er det sannsynlig at 
denne utviklingen vil fortsette, slik at mulighetene 
for å rekruttere fremmed arbeidskraft innenfor 
Fellesskapet etter hvert vil bli stadig mindre. 

Som EF-medlem kan Norge måtte åpne sine 
grenser overfor arbeidskraft fra relativt fattige land 
som assosieres med Fellesskapet. Det kan her vises 
til at i november 1970 ble det undertegnet en 
tilleggsprotokoll til assosieringsavtalen mellom EF 
og Tyrkia. Protokollen inneholder bl.a. en prin-
sippbestemmelse om at Tyrkia i løpet av en 
overgangsperiode som strekker seg fra 1. desember 
1976 til 1. desember 1986, gradvis og etter 
nærmrere bestemmelser av Assosieringsrådet, skal 
knyttes til det felles arbeidsmarkedet i EF. —
Tyrkia er i dag en betydelig "leverandør" av 
fremmed arbeidskraft. For å belyse dette kan 
nevnes at den 31. januar 1971 var det ca. 373 000 
tyrkiske fremmedarbeidere i Vest-Tyskland. 

Det er også nokså sannsynlig at norsk EF-med-
lemskap vil bidra til at den norske politikken 
overfor fremmedarbeiderne i noen grad harmonise-
res med den politikken som føres av de øvrige 
medlemslandene. Jeg har ovenfor pekt på at i et 
Norge som er medlem av et EF hvor kapitalen kan 
bevege seg fritt, må norske lønnstaker-organisasjo-
ner prøve å unngå å skape forhold som kan føre til 
kapitalflukt fra Norge. Noe tilsvarende vil også 
gjelde for norske myndigheter. Det er ikke usann-
synlig at en kan få en situasjon hvor bedriftene i 
andre medlemsland gis muligheter for å skaffe seg 
betydelige mengder arbeidskraft fra f.eks. Jugosla-
via, og hvor norske bedrifter da hevder overfor 
norske myndigheter at de må få tilsvarende mulig-
heter hvis de skal kunne oppnå en eierinntekt som 
svarer til den som oppnås i andre medlemsland. 
Det er heller ikke usannsynlig at norske myndighe-
ter i en slik situasjon vil tillegge dette synspunktet 
noe vekt. En tilsvarende argumentasjon fra norske 
bedrifters side vil en for øvrig også kunne få om 
Norge blir stående utenfor EF. Men i et Norge 
utenfor EF vil norske myndigheter kunne mot-
virke kapitalflukt gjennom restriksjoner på over-
føringer av kapital til utlandet, slik at faren for 
kapitaloverførsler ikke behøver å være noe hetyd- 
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ningsfullt moment under utformingen av fremmed-
arbeiderpolitikken. 

Det er selvsagt mulig at myndighetene i et 
Norge utenfor EF vil gå inn for å få mange 
fremmedarbeidere til landet. Det jeg har villet peke 
på ovenfor, er at hvis myndighetene ut fra visse 
målsettinger skulle ønske å bremse på tilgangen på 
fremmedarbeidere, er det grunner som taler for at 
det kan by på minst problemer å gjøre dette hvis 
landet står utenfor et EF som har etablert en 
økonomisk og monetær union. 

d. Norske myndigheters muligheter til å påvirke 
inntektsfordelingen i Norge. 

Et lands finanspolitikk kan bl.a. brukes til å 
endre inntektsfordelingen i landet. I kap. VI, 1 er 
det pekt på at norsk medlemskap i EF's økono-
miske og monetære union vil legge visse restriksjo-
ner på den norske finanspolitikken. Det virker 
rimelig å anta at disse restriksjonene i noen grad vil 
begrense spillerommet for bruken av finanspolitik-
ken som inntektspolitisk virkemiddel. Jeg har 
imidlertid ikke satt meg så godt inn i dette 
spørsmålet at jeg mener å ha noe skikkelig grunn-
lag for å gi en begrunnet vurdering av hvor 
betydningsfull denne begrensningen er. Dette er et 
område hvor det er behov for videre utredning. 

Som pekt på i kap. VII, 1, a, vil rentenivået i 
Norge i noen utstrekning påvirke inntektsfordelin-
gen i landet. Norsk medlemskap i EF's økono-
miske og monetære union vil frata den norske 
regjeringen muligheten for å bruke rentenivået som 
inntektspolitisk virkemiddel. 

1 et Norge innenfor EF må den norske regjering 
unngå å føre en politikk som kan bidra til 
kapitalflukt fra Norge til andre medlemsland. 
Dette kan komme til å legge visse bånd på 
regjeringens politikk på felter som kan være av 
betydning for inntektsfordelingen. Jeg vil i denne 
forbindelse vise til hva som er sagt foran om 
hvordan regjeringen kan tenkes'å ville stille seg til 
eventuelle ønsker fra næringslivet om å få rekrut-
tere fremmed arbeidskraft. 

e. Inntektsfordelingen i Norge hvis landet blir 
EF-medlem. 

Norsk medlemskap i et EF som realiserer 
planene om en økonomisk og monetær union vil 
føre til at forhold i Fellesskapet vil påvirke den 
norske inntektsfordelingen sterkere enn hva tilfelle 
vil være hvis Norge ikke blir medlem. 

Kvantitative prognoser om hvordan den norske 
inntektsfordelingen vil bli hvis landet blir medlem 
av EF, bør bygge bl.a. på følgende: (i) Informasjon 
om hvordan inntektsfordelingen er i EF-landene i 
dag. (ii) Vurderinger av hvordan inntektsfordelin-
gen i disse landene vil endre seg i årene framover.  

(iii) Vurderinger av hvor mye den norske inntekts-
fordelingen vil nærme seg EF-landenes inntektsfor-
deling hvis Norge blir EF-medlem. 

Det byr på en god del statistiske problemer å få 
tall som gir grunnlag for en sammenligning mellom 
inntektsfordelingene i de ulike land. Problemene 
på dette feltet er imidlertid ikke større enn at en 
kan finne fram til relevant informasjon. Bl.a. på 
grunn av tidsnød skal jeg her nøye meg med å 
henvise til tabell 6.10 i "Incomes in Postwar 
Europe: A Study of Policies, Growth and Distribu-
tion" (Geneve 1967). Selv om denne tabellen bør 
brukes med forsiktighet gir den likevel informasjon 
som er av interesse. 

2. Flertallets merknader om inntektsfor-
delingen. 

Arbeidsgruppens flertall (alle unntatt Holte) vil 
peke på at norske bedrifter allerede i dag gis 
adgang til å foreta de etableringer i utlandet som 
de ønsker, og en tviler på at medlemskap i EF vil 
føre til at dette blir vesentlig mer utbredt som en 
reaksjon på en for sterk stigning i det innenlandske 
kostnadsnivå. Derimot kan integrasjonen i seg selv 
medføre en mer utstrakt etablering i andre felles-
skapsland. Heller ikke dette er imidlertid sikkert. 
Mange etableringer i utlandet skjer nå for å komme 
innenfor andre lands tollmurer, og dette motivet 
faller bort når tollen avvikles. Med det behov som 
vil være til stede for rasjonalisering og ekspansjon, 
holder en det også for usannsynlig at norske 
bedrifter i noen større utstrekning vil foretrekke 
finansinvesteringer i utenlandske fordringer frem-
for realinvesteringer i egne bedrifter. Selv om en 
ikke kan utelukke tilfeller da økte muligheter for å 
investere ute kan virke på den måten som Holte 
skisserer, er dette bare en av de mange faktorer 
som påvirker fordelingen mellom lønn og eierinn-
tekt. En vil også peke på at sammenhengen mellom 
på den ene side fordelingen på lønns- og eierinn-
tekt og på den annen side den personlige inntekts-
fordeling er nokså uklar, og fra mange synspunkter 
er det denne siste som er mest interessant. 

Ut fra det som er sagt foran om den interesse 
norske bedrifter fortsatt vil ha av å disponere sin 
kapital for investeringer innenlands, skulle det ikke 
være grunn til å tro at frykten for kapitalover-
førsler til utlandet vil bli et vesentlig moment i 
norsk politikk overfor fremmedarbeidere. Vi må 
regne med at fremmedarbeidere i årene framover i 
alle fall vil få økt betydning på det norske 
arbeidsmarked, og medlemskap i EF med asso-
sierte land vil i første rekke få betydning for hvilke 
land fremmedarbeiderne vil komme fra. En liberal 
praksis i utlandet på dette område vil i alle fall bli 
brukt som argument av norske bedrifter i eventu-
elle krav om en tilsvarende liberal praksis hos oss. 
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Ut fra det som her er sagt, finner arbeidsgrup-
pens flertall at de konsekvenser av et medlemskap i 
EF som Holte foran har pekt på, bare kan være av 
marginal betydning for inntektsfordelingen i 
Norge. Flertallet kan heller ikke se at utviklingen i 
retning av en økonomisk og monetær union på 
dette område bringer inn noe vesentlig nytt. 

3. Distriktsproblemene. (Særuttalelse fra 
Holte) 

a. Distriktsproblemene i Norge i dag. 

I Norge som i andre land er arbeidsmulighetene 
og sysselsettingsmulighetene ulike i de ulike dis-
trikter. Dette fører til at hvert år flytter det en del 
mennesker fra utkantstrøk til sentrale strøk. Det er 
en nokså omfattende politisk enighet om at 
myndighetene bør bidra til en utjevning mellom 
distriktene, og om at flyttingene ikke bør bli for 
omfattende, men enigheten er en god del mindre 
når en prøver å konkretisere disse målsettingene. 

b. Distriktsproblemene i Norge i årene fremover. 

Omfanget av distriktsproblemene i Norge i 
årene framover vil i betydelig utstrekning være 
avhengig av forholdene for jordbruk og fiske. Hvis 
Norge blir medlem av EF, vil forholdene i disse 
næringer i høy grad avhenge av hvilke særodninger 
Norge vil få. Jeg skal derfor ikke her drøfte hva 
som kan tenkes å skje i disse næringene. Det som 
sies i det følgende, vil i første rekke gjelde 
arbeidsplassene i de øvrige næringene. 

Hva enten Norge blir medlem av EF eller ikke, 
så er det mye som taler for at det i årene framover 
vil være sterke tendenser til regional ulikevekt. 
Viktigst i denne forbindelse er at utviklingen av ny 
teknikk i et hvert fall inntil videre ser ut til å 
forega i et stadig raskere tempo. Selv om ulike 
tekniske nyvinninger kan få ulike virkninger, virker 
det rimelig å anta at den tekniske utvikling fortsatt 
alt i alt vil bidra til økt arbeidsdeling og større 
bedrifter. 

Det er visse grunner som taler for at norsk 
medlemskap i EF i alle fall den første tiden vil 
forsterke distriktsproblemene. Det kan her vises til 
et memorandum fra Kommisjonen av 17. oktober 
1969. Her heter det (s. 32): 

"Det er allerede nevnt at en umiddelbar konse-
kvens av å åpne grenser er en forsterkning av 
tendensene nl geografisk konsentrasjon. Når 
bedrifter møter konkurranse, ledes de til å søke 
de direkte betingelser som er best for deres 
drift, og spesielt de beste betingelser i lokalise-
ringen av virksomheten. Resultatet er en kon-
sentrasjon i de allerede industrialiserte områder, 
som tilfredsstiller kravene til effektiv plassering 
bedre enn andre. 
I visse tilfeller har derfor den gradvise fullføring 
av Fellesmarkedet bidratt til å forverre de 

overdrevne og skadelige skjevheter i den geogra-
fiske fordeling av produksjonslivet som med-
lemsstatenes distriktspolitikk søker å fjerne." 

Jeg har ikke hatt anledning til å prøve å utrede 
hvor sterkt slike tendenser sannsynligvis vil gjøre 
seg gjeldende i Norge ved en eventuell tilslutning 
til EF. Jeg kjenner heller ikke til at noen andre har 
foretatt noen slik utredning. 

c. De samlede norske bevilgninger til distrikts-
politiske tiltak. 

Det er flere forhold som kan føre til at norsk 
medlemskap i et EF som har dannet en økonomis 
og monetær union, vil bidra til en begrensning av 
de norske bevilgningene til distriktspolitiske for-
mål. 

I kap. VI, 1 er det pekt på at et norsk 
EF-medlemskap i noen grad vil redusere spillerom-
met for den norske finanspolitikken. Dette kan 
føre til at visse hovedposter på det norske stats-
budsjettet som følge av EF-medlemskap blir noe 
mindre enn de ellers ville ha vært, og at dette bl.a. 
får konsekvenser for bevilgningene til distriktspoli-
tiske formål. 

I kap. IV, 2, f er det gjort rede for at innen 
Fellesskapet vil det være visse regler for hvilke 
distriktspolitiske tiltak det enkelte medlemsland 
kan sette i verk, I et Norge innenfor EF kan det 
tenkes at disse reglene vil avskjære norske myndig-
heter muligheten for å yte en støtte som de ellers 
ville ha ytet. Det kan f.eks. tenkes at Fellesskapets 
regler for hva som kan ytes i investeringstilskott 
fører til at investeringstilskottene til bedriftene i et 
bestemt norsk utkantdistrikt blir mindre enn hva 
tilskottene ville ha blitt om norske myndigheter 
hadde stått fritt. 

d. Betydningen av formene for støtte. 

Virkningene av å bruke et bestemt beløp til 
støtte av næringslivet i et distrikt, avhenger av i 
hvilke former støtten blir ytet. Det viktigste 
eksemplet er antakelig dette: Sett at det er mangel 
på arbeidsplasser i et distrikt, og at myndighetene 
vil bruke et bestemt beløp pr. år for å rette på 
dette. I alminnelighet vil det da kunne skapes flere 
arbeidsplasser i distriktet hvis bedrifter tilbys 
subsidiering av arbeidskostnader ved etablering i 
distriktet enn hvis de tilbys subsidiering av inves-
teringer ved slike etableringer. 

Det er mulig at de begrensningene på formene 
for distriktspolitisk støtte som norsk EF-medlem-
skap vil medføre, vil få betydning i den retning 
som er skissert ovenfor. Dette vil bl.a. avhenge av 
hvilke distriktspolitiske virkemidler norske myn-
digheter vil ønske å bruke. I tilknytning til 
eksemplet ovenfor bør det nevnes at hittil har 
norske myndigheter ikke subsidiert arbeidskostna-
der. 
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e. Etableringsforbud og etableringsavgifter. 

Etableringsforbud og etableringsavgifter vil an-
takelig kunne anvendes som distriktspolitisk virke-
middel både om Norge blir medlem av EF og om 
landet ikke blir medlem. Virkningene av disse 
tiltakene vil imidlertid kunne bli forskjellige i de to 
tilfellene. 

Står Norge utenfor EF kan en f.eks. tenke seg 
følgende mulighet: Regjeringen fører en politikk 
som bidrar til høy ønsket investering. Gjennom 
restriksjoner på kapitaloverføringer over landegren-
sene begrenser en mulighetene for norske investe-
ringer i utlandet. Gjennom etableringskontroll eller 
etableringsavgifter begrenser en investeringene i de 
norske pressområdene. Resultatet blir derfor at det 
investeres ganske mye utenom pressområdene. 

En politikk som den som er skissert ovenfor vil 
antakelig ikke kunne gjennomføres hvis Norge blir 
medlem av et EF som realiserer planene om en 
økonomisk og monetær union. I så fall vil nemlig 
kapitalen kunne strømme fritt mellom Norge og de 
andre EF-landene. Det er da meget sannsynlig at 
hvis en gjennom etableringsforbud eller etable-
ringsavgifter bremser på investeringene i de norske 
pressområdene, vil dette for en stor del føre til 
økte norske investeringer i andre EF-land i stedet 
for økte investeringer i norske utkantstrøk. 

I Norge har en hittil ikke brukt etableringsfor-
bud eller etableringsavgifter som distriktspolitisk 
virkemiddel, men det ser ut til å være økende 
oppslutning om det synet at disse virkemidlene bør 
tas i bruk. 

f. Fellesskapets distriktspolitikk. 

1 tillegg til at en på fellesskapsplan fastlegger 
visse regler som det enkelte medlemsland må følge 
i sin distriktspolitikk, vil også Fellesskapet føre en 
egen distriktspolitikk. Denne politikken vil antake-
lig først og fremst bestå i å yte lån, garantier for 
lån og/eller subsidier til tiltak som kan bidra til å 
redusere problemene i distrikter hvor forholdene 
er vanskelige. En distriktspolitikk av denne typen 
føres for øvrig allerede i dag, først og fremst 
gjennom Den Europeiske Investeringsbanken. Den-
ne banken yter nå lån på ca. 2 1/2 milliard kroner 
årlig. Storparten av lånene ytes imidlertid på 
forretningsmessig grunnlag uten at det finner sted 
noen subsidiering. 

Det er fra flere hold blitt hevdet at Fellesska-
pets distriktspolitikk må utvides sterkt i årene som 
kommer. Noen har stilt seg noe tvilende til om 
dette vil bli gjort. 

Fellesskapets distriktspolitiske tiltak må finansi-
eres av medlemslandene. Noen medlemsland vil 
komme til å motta mer enn de yter, mens det 
motsatte vil være tilfelle for andre medlemsland. 
En vurdering av om Norge som EF-medlem vil bli  

netto mottaker eller netto yter, og av hvor store 
beløp det kan komme til å dreie seg om, bør 
antakelig bygge på bl.a. følgende: (i) En sammen-
ligning av nasjonalinntekten pr. innbygger i Norge 
og nasjonalinntekten pr. innbygger i andre med-
lemsland. (ii) En vurdering av hvor alvorlige 
distriktsproblemene er i Norge sammenlignet med 
distriktsproblemene i andre medlemsland. 

Jeg har ikke hatt anledning til å prøve å vurdere 
de spørsmålene som er reist ovenfor. 

g. Vil EF-medlemskap kunne få vesentlige konse-
kvenser for norsk distriktspolitikk. 

I kap. IV, 2 er pekt på at som EF-medlem vil 
Norge ikke få adgang til å bruke visse virkemidler 
som for eksempel subsidiering av arbeidskostnader 
og reservering av visse markeder for produkter fra 
bestemte områder. Det er i pkt. e foran pekt på at 
visse andre virkemidler, bl.a. etableringsforbud, vil 
få delvis andre virkninger hvis Norge blir medlem 
av et EF hvor kapitalen kan bevege seg fritt. Det 
som her er pekt på, betyr at spillerommet for den 
norske distriktspolitikken vil bli redusert som følge 
av EF-medlemskap. Et viktig spørsmål er om 
denne reduksjonen av spillerommet vil føre til at 
norske myndigheter i mindre omfang enn hva som 
eller ville være tilfellet, får realisert sine distrikts- 
politiske målsettinger. I Arbeiderbladet for 9. 
februar 1971 heter det: 

"Møte med parlamentarikere i EEC-land ga oss 
blant annet inntrykk av at det eksisterer få 
begrensninger overfor en nasjonal regional- og 
distriktspolitikk. Det er vanskelig å peke på noe 
i vår nåværende distriktspolitikk som kan sies å 
komme i konflikt med Fellesskapets organer, sa 
utenrikskomiteens formann Helge Seip, på en 
pressekonferanse i går etter komiteens EEC—
reise." 
Med utgangspunkt i bl.a. denne uttalelsen kan 

det synes rimelig å regne med at om Norge 
blir medlem av EF, vil landet kunne føre en 
distriktspolitikk av det omfang og i de formene 
som nyttes i dag. Seips uttalelse bygger imidlertid 
på forholdene slik de var før Ministerrådet den 20. 
oktober 1971 vedtok den resolusjonen det er gjort 
rede for i kap. III, 3. Som nevnt i dette avsnittet, 
er motivet for reglene for regionalpolitikken å få 
slutt på de såkalte overbudene i landenes regional-
politikk. Uten nærmere undersøkelser og beregnin-
ger er det vanskelig å si hva det vil bety for norsk 
distriktspolitikk at Norge kommer med i et EF 
hvor en har de allerede vedtatte regler for distrikts-
støtten til de såkalte sentrale regioner, og hvor en i 
de perifere regionene får regler som er "inspirert av 
de samme prinsippene", men tar hensyn til de 
spesielle problemene i disse regionene. Slike bereg-
ninger bør foretas, i et hvert fall så snart en får mer 
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informasjon om hva som vil bli vedtatt for de 
perifere regionene. 

Beregninger av den typen det er bedt om 
ovenfor, vil være av stor interesse. Når slike 
beregninger vurderes, bør en imidlertid bl.a. ta 
hensyn til at det å føre distriktspolitikk er noe som 
stort sett er nokså nytt i Norge. Både omfanget av 
denne politikken og valget av virkemidler har vært 
under stadig utvikling fram til i dag. Det er 
antakelig liten grunn til å tro at en akkurat i dag 
har nådd fram til en situasjon hvor en i Norge har 
så gode virkemidler og en så omfattende distrikts-
politikk at en ikke vil føle noe behov verken for å 
ta i bruk nye virkemidler eller for å utvide bruken 
av de nåværende virkemidlene. Det er minst to 
forhold som her kan være av betydning. For det 
første er det sannsynlig at de markedskreftene som 
skaper den regionale ulikevekten, blir sterkere i 
årene som kommer. For det andre kan det tenkes 
at myndighetene vil ønske å styre utviklingen i 
sterkere grad enn de gjør i dag. Myndighetene kan 
kanskje ønske å sørge for at bosettingsmønsteret 
endres i svakere tempo enn det gjør i dag. Det er 
også mulig at myndighetene vil ønske å påvirke 
utbyggingen av næringslivet sterkere enn de gjør i 
dag, for derved å sikre at næringslivet i det enkelte 
distrikt blir mer allsidig enn hva det vil bli om 
markedsmekanismen i stor utstrekning får be-
stemme utviklingen. 

På den annen side vil ikke Fellesskapets regler 
være uforanderige. Hvis det i Fellesskapet blir en 
vanlig oppfatning at de regler en har for distrikts-
politikken er for restriktive eller for lite restriktive, 
vil nok reglene før eller senere bli endret. Det er 
imidlertid flere forhold som kan bidra til å skape 
en situasjon hvor det er en konflikt mellom hva 
Norge kan ønske å gjøre i distriktspolitikken, og 
hva fellesskapsreglene vil tillate. 

For det første kan det tenkes at Norge i noen 
utstrekning vil ha andre målsettinger for distrikts-
politikken enn de fleste andre EF-landene. Det er 
mulig at en i disse landene først og fremst vil legge 
vekt på å unngå lavt inntektsnivå og stor arbeids-
løshet i "problemdistriktene", mens en i Norge i 
tillegg vil legge stor vekt på å oppnå et bosettings-
mønster som ikke avviker for sterkt fra det en har i 
dag. I så fall kan en få en situasjon hvor Felles-
skapets kritierier for hva som er distriktsproblemer 
ikke passer helt til det som er målsettingene for 
den norske distriktspolitikken. 

For det andre kan det tenkes at en i Fellesska-
pet vil prioritere de ulike målsettingeqpå en annen 
måte enn hva majoriteten av den norske befolk-
ning ønsker. Det kan i andre EF-land bli lagt større 
vekt enn i Norge på målsettingen om å skape et 
samfunn hvor varer, tjenester og kapital kan 
bevege seg fritt, uten konkurranseforvridninger, og 
mindre vekt på målsettingen om regional balanse. 

Det er også mulig at en framtidig norsk regje-
ring ikke vil være interessert i å føre en distrikts-
politikk som er så omfattende at den vil kunne 
stride mot Fellesskapets regler. I så fall vil situasjo-
nen være at hva enten Norge er medlem av EF eller 
ikke, vil regjeringen kunne føre den distriktspo-
litikken den ønsker. 

Under en vurdering av hva EF-medlemskap vil 
bety for de norske utkantdistriktene, må en for 
øvrig ta hensyn til at medlemskap sannsynligvis vil 
innebære at de kreftene som skaper distriktsmessig 
ulikevekt vil bli sterkere (jfr. kap. VII, 1, a). 

4. Flertallets merknader om distrikts-
problemene. 

Flertallet (alle unntatt Holte) kan langt på veg 
være enig i de synspunkter som Holte her har lagt 
fram, og dette er også reflektert i de uttalelser hele 
arbeidsgruppen har samlet seg om i kap. IV. Det er 
imidlertid visse forhold som flertallet vil trekke 
sterkere fram eller hvor det har andre vurderinger. 

Den begrensning som EF nå vil gjennomføre 
med hensyn til de distriktspolitiske virkemidler i 
såkalte sentrale områder, kan godt vise seg å 
innebære en effektivisering av distriktspolitikken. 
For Norge, som for størstedelen av landområdet 
må antas ikke å bli regnet med blant de sentrale 
områder, vil dette kunne bety at det ikke blir 
nødvendig å bruke så sterke distriktspolitiske 
virkemidler i konkurranse med andre land om 
etableringer, som i det tilfelle at slike begrensnin-
ger ikke var etablert. Dette er en virkning som er 
uavhengig av om Norge blir medlem av EF eller 
ikke. 

Det at hensynet til å unngå regional ulikevekt er 
trukket inn som en av målsettingene for den 
økonomiske og monetære union, må antas å 
innebære at EF må legge vesentlig mer vekt på 
regionalpolitikk enn tidligere. Utvidet bruk av 
fellesskapsmidler for dette formål må fra enkelte 
lands side antas å bli gjort til et vilkår for den 
videre utvikling av unionen. En utvidelse av EF 
med land, hvorav i alle fall tre av de som nå søker 
medlemskap har distriktspolitikken som et viktig 
element i sin egen politikk, vil også bidra til å gi de 
distriktspolitiske synspunkter økt tyngde. 

De distriktsproblemer enkelte land (Italia, Ir-
land, Frankrike, Storbritannia) i det utvidede EF 
står overfor, er til dels av større omfang enn dem 
som er til stede i Norge. Disse landene har da også 
truffet mer omfattende tiltak enn dem som hittil 
har vært brukt hos oss. Dette synes å ville bli 
situasjonen også i overskuelig framtid. 
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At Norge er et land med forhholdsvis høyt 
inntektsnivå vil neppe medføre noen begrensning i 
våre muligheter for å dra fordel av fellesskapsmid-
ler for dette formål. Slike midler må antas å gå til 
infrastruktur og prosjektstøtte. Behovet for bedret 
infrastruktur skulle være minst like åpenbar i 
Norge som i noe annet land innenfor et utvidet 
EF, og våre muligheter for å legge fram støttever-
dige prosjekter skulle også stå fullt på høyde med 
de muligheter andre land har. 

Flertallet tror ikke de distriktspolitiske målset-
tinger er avgjørende forskjellig mellom Norge og 
F.F. Det synes imidlertid ikke urimelig at det innen 
så vel EF-landene som de medlemssøkende land,  

som stort sett er forholdsvis tettbefolket, i årene 
framover vil bli lagt større vekt enn i Norge på å 
unngå for store befolkningskonsentrasjoner. I så 
fall vil også dette trekke i retning av at distrikts-
politikken vil få økt betydning. 

På den bakgrunn som her er nevnt vil ikke 
flertallet legge for stor vekt på om spillerommet 
for nasjonale distriktspolitiske virkemidler skulle 
bli noe redusert. Dette vil kunne oppveies ved økt 
innsats fra EF's side på dette område. Den styrke 
de regionalpolitiske interesser antas å få i framti-
den innenfor et utvidet EF gir rimelig grunn til å 
tro at virkemidlene vil bli tilpasset de behov som 
foreligger. 

Oslo, 15. november 1971. 

Hermod Skånland Bjarne Hansen Fritz C. Holte 

Arne Lie Arnfinn Moland 
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Avgifter med samma verkan som tullar skall 
vara fiirbjudna. De avgifter som nu finns skall av-
skaffas senast den 1 juli 1977. Exporttullar och 
avgifter med motsvarande verkan skall avskaffar se-
nast den 1 januari 1974. 

EEC's forhandlingstilbud til Sverige ifølge nr. 2 —
1972 av "Aktuelt i handelspolitikken" utgitt av 
Det Svenske Handelsdepartementet i samarbeid 
med Utenriksdepartementets Handelsavdeling. 

EEC's ministerråd har vid moten i november 
och januari tagit stållning till kommissionens 
mandat f6r f6rhandlingarna med Sverige och 
6vriga icke-kandidatlånder, dvs. Schweiz, 
Cisterrike, Finland, Island och Portugal. 
Mandatet f6rutser att tullavvecklingen och 

6vriga allmånna beståmmelser enligt ett avtal med 
icke-kandidaterna skall omfatta alla de varor som 
återfinns i den gemensamma tulltaxans kapitel 
25-99, dvs. industrivaruområdet, med undantag 
f6r de varor inom dessa kapitel som enligt Rom-
f6rdragets definitioner betraktas som jordbruks-
varor (enligt sårskild fiirteckning till Romf6r-
draget, det s. k. Annex II). 

Undantagna år också de varor som enligt sår-
skilt utfårdade fbrordningar år underkastade 
sårskild reglering i gemenskapen som en f6ljd av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Den generella tullavvecklingen skall vidare gålla 
med f6rbehåll f6r de sårskilda arrangemang som 
gemenskapen f6reslår flir ett antal s. k. krinsliga 
produkter. 

Tullbeståmmelser 

Mandatet utgår från att den tullfrihet som råder 
mellan Danmark, Norge och Storbritannien å ena 
sidan och Sverige och de 6vriga icke-kandidaterna 
å andra sidan, skall bestå. Mellan de 6vriga med-
lemmarna i gemenskapen och Sverige f6reslår man 
f6ljande tidtabell flir sånkningama av import-
tullarna (denna tidtabell 6verensståmmer också 
med den som gåller f6r kandidatlånderna, dvs. 
Danmark, Norge, Storbritannien och Irland): 

1 
Se också Aktucllt i handelspolitiken nr 7/71, Rir 

Sveriges fOrhandlingsposition, se nr 8/71.  

Kvantitativa importrestriktioner och åtgiirder med 
motsvarande verkan 

Partnerna skall avveckla gållande kvantitativa 
restriktioner f6r import av de varor som omfattas 
av avtalet vid avtalets ikrafttrådande. F6rbud skall 
råda mot att infbra kvantitativa importrestriktio-
ner och åtgårder med motsvarande verkan från och 
med avtalets ikrafttrådande. Åtgårder med motsva-
rande verkan som kvantitativa restriktioner skall 
vara upphåvda senast den 1 januari 1975. 

Livsmedelsindustriprodukter 

F6r ett antal livsmedelsindustriprodukter har 
gemenskapen f6reslagit att det fasta skyddselemen-
tet eller tullen (manufaktureringsskyddet) avskaf-
far enligt samma tidtabell som gåller f6r 6vriga in-
dustrivaror. Dåremot skall det rorliga elementet, 
vars syfte år att utjamna skillnader i priser/kostna-
der flir de jordbruksråvaror som ingår i en pro-
dukt, bibehållas. Avsikten år att partnerna betråf-
fande livsmedelsprodukter skall komma overens 
om ett handelutbyte som ger 6msesidiga f6rdelar. 

Jordbruk 

Den fria varumarknaden skall i princip inte om-
fatta jordbruksvaror. Mandatet fbrutser emellertid 
att i avtalet tas in en allmån beståmmelse enligt 
vilken parterna fbrklarar sig beredda att fråmja en 
6kning av handeln med jordbruksprodukter under 
hånsynstagande till respektive parts jordbrukspoli-
tik. Gemenskapen har presenterat en lista over de 
varor som skall kunna inkluderas i en dverenskom-
meise om handel med jordbruksvaror. (Denna lista 
omfattar bl. a. vissa trådgårdsprodukter.) 

Kiinsliga produkter 

Ministerrådet har ansett att vissa s. k. kånsliga 
sektorer av EEC-låndernas industri har behov av 
sårskilda bvergångsarrangemang for att klara om-
stållningsproblem inf6r en tullavtrappning gen-
temot icke-kandidatlånderna. 

F6r papper, papp och pappersprodukter f6r-
utses en inledande frysning av de nuvarande tull-
arna under tre år. En f6rsta tullavtrappning kom-
mer enligt den f6reslagna tidtabellen att ske den 1 
januari 1976. Dårefter skall tullarna successivt av-
skaffas under de f6ljande nio åren f6r att den 1 
januari 1985 vara helt eliminerade. Den totala 
6vergångstiden f6r denna sektor blir således 12 år. 

F6r att en snedvridning av handeln skall undvi- 

Tidpunkt 

1.4.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1976 
1.7.1977 
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kas fbrutser mandatet dessutom att tullar tem-
porårt skall återuppråttas får papper, papp och 
pappersprodukter mellan Danmark, Norge och 
Storbritannien å ena sidan och Sverige och de 
åvriga icke-kandidaterna å andra sidan. 

Dessa tullar skall nå en hågsta nivå om 5 % får 
att dårefter avvecklas i takt med att de åvriga 
EEC-lånderna avvecklar sina tullar på dessa pro-
dukter gentemot Sverige. Mandatet fbrutser emel-
lertid att Danmark, Norge och Storbritannien 
under avtalets fårsta fem år skall kunna importera  

beståmda kvantiteter tullfritt inom ramen får 
tullfria kontingenter. 

Ministerrådet har fiireslagit fbljande tidtabell 
får tullavvecklingen mellan Sverige och EEC och 
får återuppråttandet och dårefter återavvecklingen 
av tullama mellan Sverige och kandidatlåndema. 
Utgångspunkten får den fåreslagna tidtabellen har 
vant att gemenskapens yttertull i utgångslåget år 
12 %, vilket i stort sett år den genomsnittliga 
tullen får papper och papp i EEC's tulltaxa. 

Ar Fiirutsedd 
tidpunkt far 
tullåndring 

De sex 
gentemot 
Sverige: 

De sex 
gentemo t 
kandidat-
lånderna:% 

Kandidat-
lånderna 
gentemot 
Sverige:% 

0 1.4. 1973 12 9,6 0 
1 1.1. 1974 7,2 1,8 
2 1.1. 1975 4,8 4,2 
3 1.1. 1976 10 2,4 4,6 
4 1,7, 1977 
5 1,1, 1978 8 0 5 

6 1.1.1979 6 5 
7 1.1.1980 
8 1.1.1981 4 4 
9 1.1.1982 

10 1.1.1983 2 2 
11 1.1 1984 
12 1.1.1985 0 0 

Under bvergångstiden skall vidare ske en kvanti-
tativ åvervakning av den utvidgade gemenskapens 
import från icke-kandidaterna genom inråttande av 
s. k. indikativa tak. Dessa tak skall faststållas med 
utgångspunkt från importen under en referensper-
iod. Taken skall kunna hbjas årligen med kvantite-
ter som beråknas mot bakgrund av importutveck-
lingen från icke-kandidaterna och den våntade 
konsumtionsbkningen. 

Importerade kvantiteter som ligger under taket 
skall åtnjuta de reducerade tullar som tullavveck-
lingsprogrammet forutser. Overskjutande import 
skall får resten av året underkastas de normala 
tullama i gemenskapens yttertariff om ett med-
lemsland eller kommissionen begår detta. 

Får vissa andra varor forslår rådet tre kategorier 
av sårbeståmmelser 

1. En total bvergångstid om åtta år, innebårande 
en frysning av nuvarande tullar under de fårsta 
tre åren och dårefter en tullavveckling under 
fem år samt s. k. strikt bvervakning med 
indikativa tak får importen. 

I denna kategori har placerats fiiljande varor: 

Vissa ferrolegeringar (73,02)x 
Obearbetat aluminium (76.01) 
Obearbetat bly (78.01) 
Obearbetat zink (79.01) 
Vissa oådla metaller (81.01-81.04) 
Korta konstgjorda fibrer (ur 56.01 och ur 56.02) 
Visst specialstål (ur 73.15) 
Visst specialstål (ur 73.15) 
Kullagerrår (ur 73.18) 
Rostfria stålrbr (ur 73.18) 

2. En tullavveckling under den normala åvergångs-
perioden om fem år kompletterad med s. k. 
strikt bvervakning med indikativa tak får im-
porten. 
1 denna kategori har placerats fbljande varor: 
Kisel (ur 28.04) 
Kullager (84.62) 

Siffroma inom parentes anger nummer i tulltaxan 
(Brysselnomenklaturen). 
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3. En tullavveckling under den normala bvergångs-
perioden kompletterad med s. k. mjuk bvervak-
ning av importen 

I denna kategori har placerats fbljande varor: 
Kvarnstenar och slipstenar (68.04) 
Slipmedel (68.06) 
Varor av asfalt (68.08) 
Varor av sten (68.16) 
Eldfast konstruktionsmateriel (69.02) 
Halvfabrikat av koppar (74.03-74.07) 
Grafitelektroder (ur 85.24) 
Dragbilar (ur 87.01) 

Den s. k. strikta bvervakningen med indikativa 
tak fbr importen som angetts for de två fbrsta 
varukategorierna ovan år samma typ av bvervak-
ningssystem som fdreslagits betråffande pappers-
sektorn. Taken skall således beråknas med utgångs-
punkt från importen under en referensperiod. De 
skall sedan kunna jdjas årligen mot bakgrund av 
importutvecklingen och den våntade konsumtions-
bkningen. 

Den s. k. mjuka bvervakningen som fdreslås 
gålla fbr kategori 3 innebår en regelmåssig uppfdlj-
ning av importstatistiker. 

Fbrutom de varor som angetts i fbrteckningen 
ovan bvervåger ministerrådet att placera plywood 
(44.15) i kategori 2 eller 3. 

Ursprungsregier 

Avtalet skall innehålla ursprungsregler av i 
huvudsak samma typ som EEC har infbrt i 
fbrhållande till de lånder med vilka man tidigare 
ingått preferensdverenskommelser. Ministerrådet 
har inte enats betråffande frågan om kumulation 
dvs. i vilken utstråckning hånsyn skall tas till 
bearbetning av en vara i annat till EEC anknutet 
land vid beståmningen av en varas ursprung. 
Mandatet har på denna punkt låmnats bppet tills 
vidare. Kommissionen har fått i uppdrag att flira 
sonderande samtal med de icke medlemskaps-
sdkande lånderna i syfte att finna pragmatiska 
ldsningar som tar hånsyn till parternas intressen. 

Tullrestitution 

Restitution av tullar som uttagits på tredje-
landsvaror som ingår i en "ursprungsvara" skall 
vara fbrbjuden vid handel mellan parterna. 

Snedvrdining på Brund av tullskillnader 

Avtalet skall innehålla en beståmmelse att 
parterna skall underråtta varandra om man avser 
att sånka sina tullar mot tredje land. Når en bkning 
av importen leder till eller kan tånkas leda till 
allvarliga fbljder fdir produktionen inom någon av  

de avtalsslutande parterna och om importdkningen 
år en fbljd av tullavvecklingen mellan parterna och 
av att det exporterande landet har avsevårt lågre 
tullar på råvaror och halvfabrikat, kan den impon-
erande staten vånda sig till det fbrvaltningsorgan 
som skall uppråttas och som skall kunna fatta 
beslut om låmpliga åtgårder. Fbrslaget till beståm-
melse bygger på motsvarande beståmmelse i 
E FTA-avtalet. 

Konkurrensregler 

En bestemmelse fdrutses som innbår att kon-
kurrensbegrånsande åtgårder — karteller, missbruk 
av dominerande marknadsstållning samt statliga 
stbdåtgårder — skall anses ofbrenliga med avtalet 
om de fdrvanskar konkurrensen i fråga om tillverk-
ningen av och handeln med de varor som avtalet 
omfattar. En procedur fbrutses enligt vilken 
klagomål från en part betråffande sådana åtgårder i 
fdirsta hand skall behandlas i fbrvaltningsorganet. 
Om bverenskommelse inte kan nås i fdrvaltnings-
organet kan den part som drabbats av svårigheter 
till fbljd av konkurrensbegrånsande åtgårder vidta 
erforderliga skyddsåtgårder. 

Dumping 

I avtalet skall fdreskrivas att GATT's beståm-
melser i fråga om dumping skall gålla. 

Skatter 

Indirekta skatter som utgår på varor i EEC eller 
i Sverige får inte utformas så att de direkt eller 
indirekt diskriminerar produkter som importeras 
från den andra parten. 

Betalningar och kommersiella krediter 

Restriktioner får inte fbrekomma fbr betal-
ningstransaktioner i anslutning till varuutbyte som 
omfattas av avtalet. Valutarestriktioner och admi-
nistrativa hinder får inte fbrekomma i fråga om 
beviljande, återbetalning och accept av korta och 
medelfristiga krediter fbrbundna med dessa komm-
ersiella transaktioner. 

Skyddsklausul 

En allmån skyddsklausul fbrutses som giir det 
mdjligt for endera parten att vidta nbclvåndiga 
skyddsåtgårder vid betalningsbalanssvårigheter el-
ler allvarligt hot om sådana svårigheter, vid sektori-
ella st6rningar eller vid allvarliga fdråndringar av 
det ekonomiska låget i en region. Åtgårderna, som 
omedelbart skall rapporteras till fbrvaltningsorga-
net, skall medfbra minsta mbjliga stdrningar i 
avtalets tillåmpning. Regelbundna konsultationer 
skall åga rum med syfte att så snart som mbjligt 
undanrnja de fbretagna skyddsåtgårderna. 
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Upp&igningsklausul 

En uppså.gningsklausul på tolv månader fbrut-
ses. 

Fiirvaltningsotgan 

Ett forvaltningsorgan, sammansatt av represen-
tanter fdr Sverige och fdr gemenskapen, skall 
inråttas. Fdrvaltningsorganet skall ha till uppgift 
att overvaka avtalets funktion. Det skall fatta 
beslut i de fall dår detta uttryckligen fdrutsåtts i 
avtalet och i 6vrigt avge rekommendationer till 
p artern a. 

Harmonisering 

Ministrarna har enats om att inte begåra att 
icke-kandidaterna åtar sig harmoniseringsf6rplik-
telser i avtalet. 

Gemenskapen vålkomnar emellertid harmonise- 

ring från det enskilda icke-medlemskapss6kande 
landets sida. EEC-sidan utesluter inte heller mbjlig-
heten av samordnade harmoniseringsåtgårder i 
sårskilda fall med hånsynstagande till det intresse 
som f6religger att på båsta sått trygga den fria 
varuhandeln. En sådan harmonisering får emeller-
tid under inga omståndigheter leda till att gemen-
skapernas sjålvståndiga beslutsrått, deras funk-
tionsduglighet eller utvecklingsm6jligheter såtts i 
fråga. 

Utvecklingsbarhet 

Parterna skall i avtalets inledning forklara sig 
beredda att mot bakgrund av gemenskapen ut-
veckling eller varje annan bed6rnningsgnind stu-
dera mbjligheten att utvidga avtalet på de områden 
som skal visa sig vara av gemensamt intresse. 
Diskussioner i detta syfte skall inledas på begåran 
av endera parten. 
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Notater for en diskusjonsinnledning i Norske 
Sosialøkonomers Forening 10. november 
1971. 

I. Er en frihandelsordning med EEC et 
mulig alternativ for Norge? 

De holdepunkter vi har for å vurdere dette 
spørsmål, er hva vi vet om EEC-landenes holdning 
til en løsning for de EFTA-land som ikke har søkt 

om fullt medlemskap. Denne holdning er ennå 
ikke fullt avklaret, men hovedtrekkene i den er 

kjent. 
Følgende kjennsgjerninger foreligger: 

1. "De seks" har gitt prinsipiell tilslutning til 
EFTA-kravet om at det ikke må bygges opp nye 
tollmurer mellom tidligere EFTA-partnere. Stor-
bitannia er selvsagt forpliktet til det samme syn. 

2. Det er enighet mellom "de seks" om at det 
skal tas sikte på en frihandelsordning for industri-
produkter mellom det utvidede EEC, Sverige, 
Sveits, Østerrike, Portugal, Island og Finland Fri-
handelsordningen skal med unntak for Portugal og 
Island ikke omfatte jordbruksvarer og derfor sann-
synligvis heller ikke fisk og fiskevarer. (At "de 
seks" i dag er villig til å inngå frihandelsavtaler 
med utviklede industriland er et brudd med 
filosofien fra ti år tilbake. Den gang var tesen at 
noe slikt ikke kunne komme på tale, fordi det ville 
sette den indre utvikling i EEC-samarbeidet i fare. 
I dag mener en tydeligvis at Fellesmarkedet er så 
fast sammentømret — bl.a. gjennom prinsippvedta-
ket om en monetær og økonomisk union — at 
denne fare ikke eksisterer.) 

3. Frihandelsordningen skal i forholdet til "de 
seks" gjennomføres etter samme timeplan som er 
vedtatt for tollavtrappingen for nye medlemsland, 
men uten at det i mellomtiden gjeninnføres toll-
grenser mellom gamle EFTA-land. 

4. Frihandelsordningen skal ikke gjennomføres 
reservasjonsløst: Det skal gjøres unntak for visse 
"problemvarer", dvs. produkter hvor bortfall av 
tollen vil ramme utsatte industrigrener innenfor 
det utvidede Fellesmarked særlig hardt. Det er  

foreløpig uklart om disse unntak skal være perma-
nente. Således har Kommisjonen hva gjelder papir 

— som er en av problemvarene — antydet at en 
overgangsordning på 10 år vil være nødvendig, men 
at det deretter skulle være mulig å fjerne tollen 
også på denne varen. 

5. Det er ikke avklaret hvilke varer som skal 
unntas fra frihandelsløsningen. Det vi har å holde 
oss til, er foreløpig følgende: 

(I) Det foreligger prinsipiell enighet mellom "de 
seks" om at unntakslisten skal være så kort som 
mulig. (Dette bl.a. av hensyn til GATT, som krever 
at en frihandelsordning skal omfatte "substantially 
all trade".) 

(II) "De seks" er enige om at i hvert fall papir 
og papp (men ikke tremasse og cellulose), ur og 
visse produkter av jern og stål må unntas. (Det 
siste av hensyn til Kull- og stålunionen.) 

(III) I tillegg krever Frankrike — med delvis 
støtte av Italia — at listen skal forlenges med en del 
andre råvarer og halvfabrikata, herunder noen 
meget viktige norske eksportartikler, bl.a. alumi-
nium og visse ferrolegeringer. Vest-Tyskland, 
Nederland, Belgia og Luxembourg ser ikke ut til å 

ønske en slik utvidelse. 

6. Det vil ikke bli satt som vilkår for en 

frihandelsavtale at landene utenfor Fellesmarkedet 
. 

skal godta Fellesmarkedets ytre tolltariff og heller  

ikke at de skal harmonisere sin økonomiske 
lovgivning på annen måte. (Når "de seks" ikk( 
ønsker avtaler om harmonisering, er det fordi dette 
ville gi utenforstående krav på konsultasjoner eller  

medlemskap i Fellesskapets organer. Det ville gjøre 
beslutningsprosessen innenfor Fellesskapet enda 
mer tungrodd enn den allerede er.) 

I tillegg til de seks grunnprinsipper som jeg her  

har nevnt, diskuteres det et stort antall tekniske 
detaljer som krever løsning. Men disse detaljer er 
økonomisk sett uvsentlige. 

De seks punkter ovenfor summerer opp det som 
etter all sannsynlighet blir markedsløsningen for 
Sverige, Sveits, Østerrike, Portugal, Island og Fin-
land. Kan Norge få en tilsvarende løsning om vi 
ønsker det? 

Det er umulig for en som ikke har daglig 
kontakt med forhandlingsmiljøet å ha noen avgjort 
mening om sjansene. Det er klart at Fellesmarkeds-
landene, hvis de skulle ønske det, kan påberope seg 
at det foreligger en ny situasjon dersom Norge sier 
nei takk til fullt medlemskap. i særlig vil de 
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kunne påberope seg dette hvis et norsk "nei" også 
skulle føre til et dansk "nei", noe som i dag ikke er 
usannsynlig. Konsekvensene måtte da eventuelt bli 
at heller ikke de andre ikke-medlemskaps-søkende 
EFTA-land får en frihandelsordning. Hva jeg der-
imot ikke kan forestille meg, er at disse land får en 
frihandelsordning samtidig som en tilsvarende ord-
ning blir nektet Norge og eventuelt Danmark. 

Etter mitt legmannsskjønn ser det alt i alt i dag 
ut til at en frihandelsløsning er et realistisk 
alternativ for Norge. Det må forhandlinger til for å 
bringe dette på det rene. Jeg respekterer at vi ikke 
godt kan ta spørsmålet opp offisielt i Brussel så 
lenge forhandlingene om vilkårene for fullt med-
lemskap befinner seg i sluttfasen. Men det er viktig 
at spørsmålet blir klarlagt så hurtig som mulig og 
før Norges valg endelig skal skje. Det bør være en 
plikt for våre politikere å sørge for at så skjer. 

Inntil videre må vi ha lov til å gå ut fra at Norge 
har et reelt valg: Enten fullt medlemskap med de 
rettigheter og pliker (fordeler og ulemper) som 
dette medfører. Eller en frihandelsordning som i 
hovedsak, om enn ikke fullkomment, løser våre 
tollproblemer for industriprodukter. 

II. Betydningen av tollgrenser for indu-
strien 

EEC- og EFTA-perioden i 1960-årene har gitt 
oss et stort erfaringsmateriale om hvordan tollgren-
ser virker. Hvilke lærdommer kan vi trekke av disse 
erfaringer? 

For det første: Det har ikke vist seg å være 
riktig, som mange fryktet for 10 år siden, at 
opprettingen av Fellesmarkedet ville gjøre det 
umulig for utenforstående land å selge dit. Norges 
erfaringer er i så måte helt klare: Mellom 1959 og 
1970 økte verdien av vår eksport til Fellesmarkeds-
landene (inklusive nye skip) 3,4 ganger, fra 1,5 
milliarder kr. til 5,2 milliarder kr. Dette er samme 
økingstakt som for totaleksporten og en like sterk 
økning som vi har hatt i EFTA-eksporten. —
Fellesmarkedslandenes egen statistikk viser samme 
forhold: "De seks" dekket en større prosentdel av 
sitt behov for industriprodukter ved import uten-
fra i 1968 enn de gjorde i 1958. Tallene var 7,9 
prosent i 1968 mot bare 6,2 prosent i 1958. (Se 
National Institute Economic Review, nr. 4, 1970.) 

For det andre: Vi har fått bekreftet at oppret-
ting av en tollunion eller et frihandelsområde fører 
til økt varebytte mellom medlemslandene, basert 
på spesialisering. For det enkelte medlemsland 
kommer dette selvsagt til syne som økt eksport. 

Men — og dette blir ofte oversett — den større 
eksport betyr ikke at industrien i vedkommende 
land også har fått økte avsetningsmuligheter, for 
samtidig er en større del av det nasjonale marked 
oppgitt til fordel for utenlandske konkurrenter. 
Større eksport av visse produkter har gått hånd i 
hånd med større import og synkende selvdekning 
for andre produkter. Dette er spesialiseringens 
egentlige poeng. — For Fellesmarkedslandenes 
vedkommende er dette klart påvist i den engelske 
undersøkelsen jeg nevnte. Belgias situasjon er 
typisk: I 1958 dekket Belgia 58 prosent av det 
innenlandske forbruk av industrivarer ved egen 
produksjon, i 1968 var selvdekningsprosenten sunt 
ket til 38 prosent, dvs. 20 prosent av det nasjonale 
marked var gått tapt. — Tilsvarende totaltall 
foreligger ikke for Norge. Men det er helt på det 
rene at Norge har opplevd det samme innenfor 
EFTA som Belgia innenfor EEC. Direktør Didrik-
sen i Industriforbundet gjengav i et intervju i 
Aftenposten 15. oktober 1971 tall fra en undersø-
kelse som viste at selvdekningsgraden for tekstilva-
rer fra 1959 til 1970 sank fra 52 prosent til 39 
prosent, for konfeksjon fra 87 til 68 prosent, for 
sko fra 91 til 50 prosent, for møbler fra 98 til 82 
prosent. Undersøkelsen viser tilsvarende tall for 
andre undersøkte varer: vaskemidler for tøy, tann-
pasta, kjeks, sjokolade og sukkervarer og sigaretter. 

Tallene viser med all ønskelig tydelighet at 
framgangen for vår eksportindustri er betalt med 
tapte markeder for vår hjemmeindustri. — Jeg viser 
også til tabell 4, som illustrerer samme poeng: Vi 
har hatt en betydelig eksportøking i 1960-årene, 
særlig for vår "tradisjonelle" industri, men for de 
typiske hjemmeindustrier har importøkingen vært 
vesentlig sterkere enn eksportøkingen. 

Den tredje erfaring vi skal notere, er følgende: 
Mens Norges prosentvise øking i totaleksporten har 
vært om lag den samme på EEC og EFTA, har 
varesammensetningen av økingen på de to områder 
vært nokså ulik. På EEC finner vi over 50 % av 
eksportøkingen på metaller (utenom jern og stål) 
og spesialskip, som har hatt forholdsvis lave 
tollsatser. På EFTA har eksportøkingen hatt langt 
større spredning. 

For det fjerde: Ikke på noe tidspunkt i 
1960-årene er det tollgrensene i EEC-landene som 
har hemmet vår industriekspansjon totalt sett, men 
mangelen på ressurser innenlands. Jeg siterer på 
nytt direktør Didriksen: 

".. . vi (Industriforbundet i en henvendelse til 
Regjeringen) har pekt på behovet for å tilføre 
industrien større ressurser i form av kapital og 
kreditt, og også når det gjelder arbeidskraft. 
Dette er et spørsmål som vi har brakt på bane 
adskillige ganger i løpet av de siste årene, så de 
kan ikke sies å være nye. Når det gjelder 
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arbeidskraftspørsmålet, legger vi ikke skjul på at 
vi på lengre sikt er bekymret over rekrutterin-
gen til industrien som viser tydelige stagnasjons-
tegn. Med den stadige ekspansjon i service-næ-
ringene og i offentlig virksomhet kan det bli 
vanskelig å sikre industrien den nødvendige 
tilgang på arbeidskraft i tiden fremover." 
Disse erfaringer fra 1960-årene er i ett og alt i 

samsvar med økonomisk teori og hva vi måtte 
vente. De bekrefter punkt for punkt hva teoretisk 
orienterte økonomer har hevdet i markedsdebat-
ten, ikke alltid med like stort hell, nemlig 

at tollgrenser av den høyde som finnes i 
Vest-Europa i dag ikke representerer noen 
avgjørende hindring for det internasjonale vare-
bytte, 

— at lavere tollgrenser nok vil føre til større 
eksport, men ikke til et større samlet marked 
for norske industriprodukt, fordi det vi erobrer 
av markeder ute, vil oppveies av markeder som 
vi avstår hjemme, 

— at det er vår egen tilgang på ressurser, først og 
fremst tilgangen på arbeidskraft, og ikke toll-
murene ute, som setter en grense for hvor rask 
vår industriekspansjon totalt sett kan bli, 
at valget av markedsløsning derfor har lite å 
bety for landets økonomi i totalmålestokk, men 

— at valget kan bety svært mye for den enkelte 
bedrift eller bransje, fordi valget av tollsatser 
ute og hjemme influerer sterkt på de enkelte 
bransjers relative konkurranseposisjon. 

III. En vurdering av frihandelsløsningen. 

Som jeg alt har sagt, er det etter mitt skjønn 
sannsynlig at Norge — hvis vi velger å si nei til fullt 
medlemsskap i Fellesmarkedet — i stedet kan få en 
frihandelsordning. Vi kan regne med at ordningen 
vil omfatte alle industrielle ferdigvarer, men må 
være forberedt på at visse viktige råvarer og 
halvfabrikata kan bli unntatt, i hvert fall i en 
overgangsperiode. Vi må videre regne med at 
fiskevarer vil bli holdt utenfor. 

Av grunner som jeg nettopp har forklart, 
tillegger jeg ikke de tollgrenser som vil stå igjen 
noen praktisk betydning i totalindustriell måle-
stokk. De vil imidlertid genere noen produsenter, 
og det er derfor grunn til å vurdere frihandelsalter-
nativet litt nærmere. 

Det er da for det første klart at sammenliknet 
med situasjonen under EFTA vil frihandelsløsnin-
gen bety et stort og viktig tollpolitisk framskritt. 
Vi vil beholde den tollfrie adgang for alle varer til 
de EFTA-land som ikke går inn i Fellesmarkedet, 
herunder bl.a. Sverige. Vi oppnår tollfri adgang til 
"de seks" for alle industrivarer som ikke står på 
unntakslisten, derunder alle industrielle ferdigva-
rer. Det eneste punkt hvor situasjonen vil forver- 

res, er at vi i en overgangsperiode kanskje på nytt 
vil bli møtt med tollmurer for noen varer på det 
britiske og eventuelt danske marked. Samtidig vil 
vår industri få vesentlig skarpere konkurranse på 
hjemmemarkedet fra kontinental industri. Men 
dette siste kan vi som frihandelstilhengere ikke ha 
noen innvendinger mot. 

Hvis frihandelsløsningen sammenliknes med al-
ternativet fullt medlemsskap, er forskjellen liten 
totalt sett. Men frihandelsalternativet vil være 
dårligere for de bedrifter og bransjer som framstil-
ler "problemvarer" (unntaksvarene), først og 
fremst treforedlingsindustrien og den kraftkre-
vende industri. Til gjengjeld er frihandelsalternati-
vet gunstigere enn fullt medlemsskap for den del 
av industrien som ikke blir berørt av unntakslis-
tene. Disse bedrifter vil i begge alternativer få 
tollfri adgang for sine varer overalt i Vest-Europa. 
Forskjellen er at de under frihandelsalternativet vil 
møte svakere konkurranse fra treforedlingsindu-
strien og den kraftkrevende industri om våre 
begrensede ressurser av arbeidskraft og kapital. 
(Fra et allokeringssynspunkt kunne det endog, litt 
kynisk sies å være i hele landets interesse å få lagt 
en liten bremse på ekspansjonen av de industrigre-
ner som baserer sin lønnsomhet på at staten selger 
elektrisk kraft for billig). 

Vi vet, som sagt, ennå ikke hvor lang listen av 
unntaksvarer vil bli. Hvis det blir som Vest-Tysk-
land og BeNeLux-landene ønsker, vil den hovedsa-
kelig komme til å ramme papir og papp, — varer 
hvor vår eksport til det utvidede Fellesmarked i 
1970 utgjorde 1,3 milliarder kr. eller ca. 8 prosent 
av vår totaleksport. I verste fall — hvis Frankrike 
og Italia får sin vilje fullt ut — vil den ramme 
industriprodukter som vi i 1970 eksporterte for 
3,3 milliarder kr. av til EEC, Storbritannia, Irland 
og Danmark til sammen. Tallet er stort, men det 
svarer dog ikke til mer enn ca. 20 prosent av vår 
totale vareeksport medregnet nye skip. 

Vi må oppfatte tallet på 20 prosent som et 
absolutt maksimaltall for hva som vil bli holdt 
utenfor frihandelsløsningen. Det dreier seg om et 
fransk utspill, og vi må huske på 

— at andre medlemsland innenfor EEC ønsker 
listen vesentlig kortere, 

— at en frihandelsavtale som skal kunne godkjen-
nes av GATT, må inneholde få unntak, 

— at det skal forhandles om listen, og at de 
nordiske land som stor avtaker av produkter fra 
det utvidede Fellesmarked har en respektabel 
f orh an dlingsp osisj on , 

— at det bl.a. kan forhandles om, og sikkert 
oppnås, betydelige tollfrie kvoter for mange av 
de varer som til slutt blir stående igjen på 
unntakslisten. 
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IV. Frihandelsavtale eller fullt medlems- 
skap. En økonomisk totalvurdering. 

Min konklusjon så langt blir: En frihandels-
ordning er fra et tollpolitisk synspunkt for alle 
praktiske formål omtrent likeverdig med fullt 
medlemsskap og representerer en nesten like god 
løsning på industriens handelspolitiske problemer. 

Hvis det virkelig viser seg at valget står mellom 
en frihandelsordning og fullt medlemsskap, må vi 
derfor kunne skrinlegge hele den tollpolitikkdebat-
ten som hittil har stått så uforholdsmessig i 
forgrunnen. Vi må kunne glemme alle argumenter 
om industriens ekspansjonstakt og om arbeids-
plasser som er i fare. 

I stedet må den økonomiske del av Fellesmar-
kedsdebatten komme til å dreie seg om andre 
fordeler og ulemper ved fullt medlemsskap. Vi må 
søke svaret på spørsmål som: 
— Kan den innflytelse vi vil få på Fellesmarkedets 

beslutninger som medlemmer oppveie den bin-
ding vi til gjengjeld må finne oss i når det 
gjelder vår nasjonale beslutningsrett? 

— Fremmer vi våre økonomiske mål i jordbruks-
politikk, fiskeripolitikk, regionalpolitikk, stabi-
litetspolitikk, skattepolitikk, miljøvernpolitikk 

o.l. best ved å være medlem eller ved å stå 
utenfor? 

Det er lite sannsynlig at svarene på slike 
spørsmål kan finnes ved tvingende logiske resonne-
menter. For en stor del må de bygge på tro og 
formodninger og på en avveining av fordeler og 
ulemper, slik at personlige vurderinger og preferen-
ser — i en viss grad også økonomiske egeninteresser 
— vil komme til å veie tungt. 

Min egen vurdering av at de mulige fordeler ved 
å være representert i Fellesskapets organer aldri 
kan oppveie de åpenbare ulemper ved ikke lenger å 
være herre i eget hus. Som medlemmer må 
akseptere det regelverk og den økonomiske poli-
tikk som Fellesmarkedet hittil har etablert. Vi må 
være forberedt på gradvis å oppgi sentrale virke-
midler bl.a. på det kreditt- og budsjettpolitiske 
område. 

Står vi utenfor, er det ingen ting som hindrer 
oss i å følge Fellesmarkedets økonomiske politikk 
dersom — og så langt som — vi liker den. Men det 
er heller ingen ting som hindrer oss i å søke helt 
andre løsninger og å benytte helt andre virkemidler 
enn Fellesmarkedets, dersom vi mener at dette 
tjener norske mål bedre. 

Vi vil få større valgfrihet, og vår økonomiske 
kurs vil bli trukket opp i samsvar med hva norsk 
folkeflertall til enhver tid mener. For min person-
lige vurdering er dette avgjørende. 

Tabeller til illustrasjon av tallene i artikkelen finnes på sidene 281-285. 
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TABELL 1: NORSK EKSPORT TIL EF 1959-70. 

MILL. KR. øking 
prosentvis 

1959 1970 kr fordeling 

0 Matvarer 240 415 175 5.0 

03,08 Fisk og fiskevarer 195 379 184 5.2 

1 Drikkevarer 1 4 3 

2 Råvarer 314 780 466 13,4 

25 Papirmasse 139 278 139 4.0 

26 Tekstilfibrer 3 16 13 0.4 

3 Brenselsstoffer 8 48 40 1.1 

4 Fett og oljer 103 41 —62 —1.8 

43 Bearbeidet fett 13 9 —4 — 

5 Kjemiske produkter 40 140 100 2.9 

56 Kunstgjødsel 3 — — 3 

Kjemiske produkter ellers 37 140 103 3.0 

6 Bearbeidde varer 703 2.535 1.832 52.6 

62 Gummivarer 2 19 17 0.5 

64 Papir og papp 144 432 288 8.3 

65 Garn, stoffer 7 13 6 0.2 

67 Jern og stål 145 446 301 8.6 

68 Andre metaller 316 1.554 1.238 35.5 

7 Maskiner og apparater 48 339 291 8.4 

71 Ikke-el. maskiner 32 208 176 5.1 

72 El. maskiner, app. 13 71 58 1.7 

8 Forskjellige ferdigvarer 20 75 55 1.6 

82 Møbler 3 16 13 0.4 

84 Klær 6 10 4 0.1 

Ikke spesifisert 6 6 0.2 

I alt uten skip 1.477 4.383 2.906 

Skip, nye 7 584 577 16.6 

I 	alt 1.484 4.967 3.483 100 

Kilde: Norges handel 1959 og Månedsstatistikk over utenrikshandelen, desember 1970. 
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TABELL 2: NORSK EKSPORT TIL EFTA (INKL. FINLANDOG ISLAND) 1959 OG 1970 

MILL. KR 	 Øking 
prosentvis 

1959 	1970 	kr 	fordeling 

0 	Matvarer 
03,08 Fisk og fiskevarer 

1 	Drikkevarer og tobakk 

	

351 	842 	491 	8.6 

	

271 	715 	444 	7.8 

	

1 	13 	12 	0.2 

2 	Råvarer 	 444 	730 	286 	5.0 
25 Papirmasse 	 282 	406 	124 	2.2 
26 Tekstilfibrer 	 17 	31 	14 	0.2 

3 	Brenselsstoffer 	 4 	327 	323 	5.7 

4 	Fett og oljer 
43 Bearbeidet fett 

94 	193 	99 	1.7 
21 	111 	90 	1.6 

5 	Kjemiske produkter 	 365 	941 	576 	10.1 
56 Kunstgjødsel 	 219 	293 	74 	1.3 

Kjemiske produkter ellers 	146 	648 	502 	8.8 

6 	Bearbeidde varer 	 849 	3.195 	2.346 	41.2 
62 Gummivarer 	 17 	50 	33 	0.6 
64 Papir og papp 	 149 	460 	311 	5.4 
65 Garn, stoffer 	 36 	213 	177 	3.1 
67 Jern og stål 	 168 	735 	567 	10.0 
68 Andre metaller 	 405 	1.302 	897 	15.7 

7 	Maskiner og apparater 
71 Ikke-el, maskiner 
72 El.maskiner, app. 

124 	1.150 	1.026 	18.0 
72 	486 	414 	7.3 
25 	412 	387 	6.8 

8 	Forskjellige ferdigvarer 	 58 	411 	353 	6.2 
82 Møbler 	 3 	65 	62 	1.1 
84 Klær 	 16 	74 	58 	1.0 

Ikke spesifisert 	 2 	30 	29 	0.5 

I alt uten skip 	 2.292 	7.832 	5.540 

Skip, nye 	 36 	194 	158 	2.8 

I alt 	 2.328 	8.026 	5.698 100 

Kilde: Norges handel 1959 og Månedsstatistikk over utenrikshandelen, desember 1970. 

Varesektorer og enkelte hovedgrupper etter SITC 
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TABELL 3: NORSK EKSPORT 1970 TIL EF, STORBRITANNIA + DANMARK 
+ IRLAND, DE ØVRIGE EFTA-LAND, VERDEN ELLERS OG I ALT. 

.. - -. 	..... 

EF UK,DK 
Id. 

øvrige 
EFTA 

Verden 
ellers 

I 
alt 

Prosentvis fordeling 
EF+UK 	Øvrige 
DK,Irl. 	EFTA 

I alt 

0,1 Matvarer 419 445 410 765 2.039 9.3 11.1 12.6 

2 Råvarer 780 566 165 251 1.762 14.4 4.4 10.9 
25 Papirmasse 278 378 28 70 754 7.0 0.8 4.7 
26 Tekstilfibrer 16 23 8 42 89 0.4 0.2 0.6 

3 Brenselsstoffer 48 129 198 12 387 1.9 5.3 2.4 

4 Fett og oljer 41 155 39 85 320 2.1 1.1 2.0 
43 Bearbeidet fett 9 93 18 60 180 1.1 0.5 1.1 

5 Kjemiske produkter 140 477 465 248 1.330 6.6 12.5 8.2 
56 Kunstgjødsel 150 143 86 379 1.6 3.9 2.3 

Kjem.prod. ellers 140 327 322 162 951 5.0 8.7 5.9 

6 Bearbeidde varer 2.535 1.876 1.344 1.172 6.927 47.2 36.2 42.8 
62 Gummivarer 19 16 34 6 75 0.4 0.9 0.5 64 Papir og papp 432 401 79 430 1.342 8.9 2.1 8.3 
65 Garn, stoffer 13 84 130 23 250 1.0 3.5 1.5 
67 Jern og stål 446 438 297 99 1.280 9.5 8.0 7.9 
68 Andre metaller 1.554 786 516 451 3.307 25.1 13.9 20.5 

7 Maskiner og apparater 340 398 768 387 1.893 7.9 20.7 11.7 
71 Maskiner, ikke el. 208 226 269 244 947 4.6 7.3 5.9 
72 El.maskiner og app. 71 127 287 107 592 2.1 7.7 3.7 

8 Forskjellige ferdigvarer 75 153 259 166 653 2.4 7.0 4.0 
82 Møbler 16 32 33 40 121 0.5 0.9 0.7 84 Klær 10 31 43 33 117 0.4 1.2 0.7 

Ikke spesifisert 6 31 4 7 48 0.4 0.1 0.3 

I alt uten skip 4.384 4.230 3.652 3.093 15.359 (92.3) (98.5) (95.0) 

Skip, nye 584 138 56 32 810 7.7 1.5 5.0 

I alt 4.968 4.368 3.708 3.125 16.169 100 100 100 

Problemvarer, minimum 
(papir og papp, EKSF- 
varer under 67) 643 684 287 475 2.089 14.2 7.7 12.9 

Problemvarer, maksimum 

(m in .+ tek stilf i bre, 
ferrolegeringer, alu-
minium, magnesium og 
sink ) 1.910 1.361 603 765 4.639 35.0 16.3 28.7 

Problemvarer maks + 
landbruksvarer ( h.u. 
fisk og fett og oljer) 2.370 1.961 1.052 1.615 6.998 46.4 28.4 43.3 

Kilde: Månedsstatistikk over utenrikshandelen, desember 1970. 

Varesektorer og noen hovedgrupper etter SITC 
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TABELL 4: NORSK EKSPORT 1970 SOM KAN BLI BERØRT VED EN FRIHANDELS-
LØSNING. LANDGRUPPERING SOM I TABELL 3. 

MILL. KR . 

EF 
UK,DK 
Irl. 

øvrige 
EFTA 

Verden 
ellers I alt 

0,1 Matvarer, drikkevarer og tobakk 419 445 410 765 2.039 
herav fisk og fiskevarer (03,08) 379 389 326 683 1.777 

26 Tekstilfibrer 2  16 23 8 42 89 
4 Fett og oljer 41 155 39 85 320 
64 Papir og papp' 432 401 79 430 1.342 
67 Jern og stål 446 438 297 99 1.280 

73.02.100 Ferromangan' 74 50 23 8 155 
73.02.200 Ferrosilisium 2  131 112 43 18 304 

.300 Ferrosilicomangan 2  88 31 20 12 151 

.401 Ferrokrom 2  16 11 26 26 79 
73.07,10,11,13 div. stålvarer(E KSF) ]  90 146 89 30 355 

Rest 67 (i alt vesentlig EKSF)' 47 87 96 7 237 
68 Andre metaller 1.554 786 516 451 3.307 

76.01.100,200 råaluminium 2  859 468 168 161 1.656 
77.01 råmagnesium (hemmelig vare) 2  — — — — — 
79.01 sink e  25 17 41 3 86 
Rest 68 538 286 297 259 1.380 
1) Minimum: av berørte varer 643 684 287 475 2.089 
2) Maksimum: av berørte varer 1.910 1.361 603 765 4.639 
Problemvarer maks+landbruksvarer 
(h.u. fisk og fett og oljer) 2.370 1.961 1.052 1.615 6.998 

Kilde: Månedsstatistikk over utenrikshandelen, desember 1970. 

Noen varesektorer og hovedgrupper etter SITC 
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TABELL 5: PRODUKSJON, EKSPORT OG IMPORT FOR UTVALGTE INDUSTRI-
PRODUKTER. FASTE (1961) PRISER. MILL. KR . 

Produkter fra: Produksjon 
i 1961 

øking fra 1961 til 1969 i 
Produksj. 	Eksport Import 

Tobakksindustri 458 ±25 5 35 

Tekstil- og trikotasjeindustri 813 187 128 599 

Bekledningsindustri (inkl. skotøy) 1171 32 41 446 

Møbel- og innredningsindustri 714 535 79 166 
Lær- og gummivareindustri 273 118 84 222 

Prod. av syntetiske fibre og 
formstoffer 117 246 232 361 
Maling og lakkfabrikker 217 95 33 48 
Såpe, kosmetikk og lysfabrikker 187 77 19 96 
Kull- og mineraloljeforedling 403 625 182 302 

Sementfabrikker 117 105 74 
Ferrolegeringsverk 377 385 461 9 
Rujernsverk, stål- og valseverk 477 245 303 541 
Aluminiumsverk 579 1164 1158 97 

Jern- og metallvareindustri 1223 832 179 449 

Maskinindustri 810 615 366 937 
Elektroteknisk industri 935 752 341 491 

Kilde: Nasjonal regnskapet. 
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