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Mellom Autarki og Foderasjon. Noen

begreper i internasjonal handel og

integrasjon'

av Ole Gunnar Austvik

hovedtrekk ved et lands gkonomiske fordeler av internasjonalt vare-

Med uigangspunkt i enkel handelsteori diskuterer denne artikkelen

og tjenestebytte. Videre tar den for seg interessekonflikter som oppstar
gjennom omfordelingseffekter som felger av gkt frihandel. Ulike
argumenter for handelsbegrensninger diskuteres og likesA alternative
virkemidler som kan nyttes for 4 begrense importen og 4 gke eksporten.
Mulige nivaer for gkonomisk integrasjon settes ogs4 opp. Lavere
nivder kan presse fram hgyere og mer omfattende nivaer for integrasjon
for 4 hindre at ikke-tariffere handelsbegrensninger innfpres som
substitutt for fjernede tollsatser og kyoter. Det finnes imidlertid ogsa
muligheter for tilbakeslag og at integrasjonsprosessen kan ta lang tid.

som har foregatt gjennom IMF, Verdensbanken, ORCD, GATT,

Det er rundt 200 ar siden Adam Smith og David Ricardo ferst
formulerte de gjensidige fordeler ved et fritt vare- og tjenestebytte
mellom land og regioner. Siden da har handelsliberalistiske ideer
variert i attraktivitet ettersom hvordan fordelene og ulempene ved
frihandelen har veert fordelt og hvor stor arbeidslgsheten i Apne
@konomier har vert. Serlig alvorlige var tilbakeslagene ji
frihandelen etter 1870 og i melfomkrigstiden. Mest fri var
verdenshandelen i ‘forrige Arhundre fram ti 1870 og, den har ~
gradvis blitt friere etter 2.verdenskrig. Den institusjonsbypging

land og regioner, migrasjon, internasjonale imvesteringer, turisme,

EFTA, EU og etterhvert G7*, har vert viktige fundament for en
utvikling i retning av handelsliberalisme og fors@k pA internasjonal
samordning av gkonomisk politikk etter krigen og som har bergrt
og bergrer Norge sterkt.
Handelen pa tvers av landegrenser utgjar na ca. 20 prosent av
bruttoproduksjonsverdien av varer og tjenester. Tallet for Norge
er pa runét 50 prosent2 Den voldsomme veksten i handel meilom

World
Trade
Organization
(WTO)
og utviklingen
av Den

icknologiutveksling og en gkt rolle for multinasjonale selskaper
har sterkt endret det internasjonale ¢konomiske og politiske system. Med avslutningen av Uraguay-rundeni GATT, etableringen
j.av

europeiske union vil de internasjonale integrasjonsprosessene
ytterligere kunne skyte fart.
I denne artikkelen skal vi pa basis av enkel handelsteori fgrst
diskutere velferdsvirkninger* av gkonomisk integrasjon. Deretter
skal vi sette opp en oversikt over innen hvilke ¢@konomiske rammer
land og regioner integreres. Spgrsm4l som tas opp er: Hva er
drsaken til handel og hvorfor kan frihandel vere fordelaktig?
Hyvem tjener, hvem taper og hva er nettogevinsten for samfunnet?

Hvilke argumenter kan g4 mot friandel og hvilke virkemidler kan
brukes til 4 pavirke handelsstrommer?

Deretter diskuteres utviklingen fra en situasjon der et land er
fullstendig selvberget (autarki) og gradvis gfr over til en stgrre
handel med omverdenen hvor til siutt landet er fullstendig integrert
med andre land i en faderasjon, Vil EU utvikle seg til en europeisk
gkonomisk og monetzr union, er det europeiske gkonomiske
samarbeidsomrade (E@S) en varig !gsning eller kan utviklingen

igjen med en tollunion mellom E@S-land?

reverseres slik at vi i overskuelig framtid i realiteten bare vil sitte
De fleste land gnsker en eller annen grad av frihandel hefler

enn fullstendig isolasjon eller fullstendig apenhet. Det er som
regel snakk om optimal heller enn maksima! grad av 4penhet, noe
som vel ogsa kjennetegner uenigheten mellom de som gnsker
Norge som medlem av EU og de som ikke gnsker det. Denne
artikkelen har til hensikt 4 pavise viktige gkonomiske faktorer bak
og ékonomiske virkninger av en internasjonal integrasjonsprosess

og 4 diskutere fordeler og- ulemper ved denne. Den tar ikke

standpunkt til hvorvidt det er gkonomiske faktorer eller orn det er
politiske, kulturelle, historiske faktorer, interessekonflikter eller
annet, som er viktigst for dagens utvikling av EU. Den tar heller
ikke standpunkt til -hvorvidt utviklingen er gnskelig eller ikke.
Utgangspunktet for diskusjonen er gkonomisk teori, men forskt
fremstilt slik at ogs& ikke-gkonomer kan ha nytte av den. Herunder
er enkelte vanlige samfunnsgkonomiske begreper sgkt forklart i
noter:

Arsaker til handel

Nar en skal analysere hvorfor en vare eller tjeneste produseres pa
et bestemt sted og handles med visse andre g@konomiske akt¢rer,

kommer en selvsagt til at det er svaert mye som er av betydning. I
gkonomisk teori trekkes gjerne de tre faktorene naturressurser,
arbeidskraft og kapital fram som fundament for produksjon og
sysselsetting.

Utgangspunktet er at all produksjon trenger ravarer. De som
eier en ravare har mulighet for4 selge denne, enten i ubearbeidet
form eller foredlet. Norge har basert mye av sin eksport rundt
ravarer med en lay bearbeidelsesgrad, som vannkraft (smelteverksprodukter), olje, gass, mineraler og metaller, fisk og skog. De land
som har mindre eller ingenting av disse ravarene, vil vere interessert
i 4 kjgpe dem som innsatsfaktorer til sin industri. Naturforhold
kan ogs4 regnes som en ravare. Land ved Middelhavet kan selge
sitt gode klima gjennom bearbeiding til turistindustri eller som
dyrking av tropiske frukter som appelsiner og bananer som vi for
yar del er interessert i 4 kjgpe.

Noen produksjonsteknologier er svzert arbeidskrevende, mens

,

andre krever mindre arbeidskraft. De land som har rikelig med
arbeidskraft vil gjerne fa lavere lgnninger enn land med lite
arbeidskraft, og kunne produsere arbeidsintensive varer billigst.
Andre produksjonsteknologier er svaert kapitalkrevende. De land
som har mye kapital vil lettere kunne produsere kapitalintensive
varer billigst.
De internasjonale handelsstrgmmer er imidlertid i tillegg
bestemt av en rekke andre forhold. Egentlig kunne man peke pa
alle de faktorer. som pavirker det relative kostnadsniva i
produksjonen av ulike varer og tjenester, med andre ord alle de

i en

produksjon

tilsier

at

store

faktorer som pavirker beliggenheten til og utseende av bedrifters
kostnadskurver. Nedenfor skal vi summarisk nevne enkelte slike
faktorer.

Stordriftsfordeler

produksjonsserier gir en lavere enhetskostnad enn sma serier. Ner

ail produksjon har fallende gjennomsnittskostnader pA visse nivaer
av produksjonen. Er gjennomsnittskostnadene fallende ved svzrt

store serier, vil de som kan komme.opp i slik niva pA produksjonen,
produsere billigere enn de som ikke kan det. Spesielt for sma land
med et lite hjemmemarked er internasjonal handel helt nddvendig
for at bedriftene skal kunne bli store nok til 4 produsere til
internasjonalt konkurransedyktige priser. Et vanlig eksempel her

er bilproduksjon.
Internasjonal handel gir videre bedriftene skt konkurranse,

noe som tvinger fram bedret effektivitet og senker kostnadene.
Dette vil ogsa forsere kravene til hgyere kunnskapsniva og gi
tilgang til teknologi i vid forstand.

Den geografiske beliggenheten til et land virker inn pA
transportkostnadene, Land som ligger nzr hverandre, har blant
annet av denne. grunn som oftest stgrre samhandel enn mer

valutapolitiske
forhold
pdvirker

handels-

fjerntliggende land. Norsk utenrikshandel domineres da ogs av
og

handel med land som Sverige, Storbritannia og Tyskland.

Handels-

.

,

strammene. Politiske str@mninger de siste rene har gatt i retning
av kt liberalisme. Et liberalistisk system. fremmer handelen og
gar inn pa en sterkere internasjonal arbeidsdeling. Merkantilismen
séker pa den annen side 4 beskytte egen industri mot konkurranse

utenfra.

om

komparative

(relative)

fortrinn

formulerer

Rent politiske forhold pavirker handelen gjennom krav om
standardisering, sikkerhetsforskrifter, markedsfgringsbistand osv.
Et lands politiske stabilitet er ogsd viktig, jfr. den dramatiske
nedgang i Jugoslavias turisme de senere ar som fglge av krigen.
Teorien

fordelen ved A spesialisere seg og er kanskje det viktigste fundament i handelsteorien. Kort sier den at en region eller et land har et
konkurransefortrinn pa omrader der det kan produsere varer og

tjenester til en lavere alternativkostnad’ enn andre. Med andre ord
gjelder dette i produksjonsprosesser der en bruker mindre ressurser

enn andre land, sammenliknet med andre produksjoner en alternativt

kunne engasjere seg i. For 4 vere konkurransedyktig behaver en
alternativt kunne gjort.6

altsa ikke vare best i produksjonen av en bestemt vare eller tjeneste,
eller ha et absolutt fortrinn. En ma se det i forhold til hva en

Nar en skal finne sitt. komparative fortrinn, ser en alitid en

aktivitet i forhold til det en alternativt kunne gjort. Dette gjgr det

umulig 4 ikke ha et komparativt fortrinn i noe. «Det hyggelige med
komparative fortrinn er at alle har dem» (Normann 1993). Det vil
alltid vere slik at noe av det en kan produsere, kan gjgres relativt

at det ikke er
Poenget er 4
fortrinn pa, og
forer til at en
mengder varer

bedre (billigere) enn andre i forhold til alternative gjgremal en

kunne ha valgt. Samtidig er det dermed:ogsa slik
mulig 4 ha komparative fortrinn pa alle omrdder.
finne i hvilke produksjoner en har eller kan utvikle
hvilke en skal la andre spesialisere seg i. Dette
bruker minst mulig ressurser for 4 fremskaffe gitte
og tjenester.

Det kan vere mange arsaker til at en har et komparativt fortrinn,

og som gjgr at en kan produsere noe til lave kostnader og/eller hay

kvalitet. Tidligere var det en vanlig oppfatning at et land vil ha et

intensivt bruker en ressurs en har mye av (som nevnt over). Dette

komparativt fortrinn i produksjonen av den vare/tjeneste som.

er hovedinnholdet i Heckscher-Ohlin-teorien.’ Har tandet mye

arbeidskraft i forhold til andre land, f.cks. materialisert gjennom

denne som imnsatsfaktor osv.

lave Ignninger, bgr det produsere arbeidsintensive varer, mye kapital
tilsier produksjon av kapitalintensive varer, mye naturressurser
tilsier produksjon av varer/tjenester som er intensive i forbruk ay

Etterhvert har imidlertid markeder for ravarer og kapital blitt
stadig mer globalisert. Dette gjgr at land som ikke har ressurser

bransjer.

Produksjonsteknologien

er ogs&

blitt stadig

mer

selv, kan kjpe dem fra andre. Japan er et eksempel pa et relativt
ravarefattig land som likevel er konkurransedyktig innen en rekke

tilgjengelig globalt. Videre har det kommet stadig flere substitutter

til ravarer.

Konkurransesituasjonen har saledes endret seg fra en statisk
mye, til

en

dynamisk

situasjon

der konkurransesituasjonen

situasjon der eiendomsforholdet til produksjonsfaktorene betydde

kontinuerlig endres pa basis av evnen til 4foredle varer og tjenester.

Det er i dette bildet at enkelte etterhvert har klart 4 lage seg/skape
komparative fortrinn og bedre konkurranseevnen.*

I dette ligger at et komparativt fortrinn ikke uten videre er
evigvarende, men at produkter stadig ma utvikles og kostnadene
senkes dersom det skal beholdes. Dette har fgrt til teorier rundt
. betydningen av know-how, bedriftskultur, «cluster»-ieorier og av

langsiktig satsing®. Mange oppfatter at Japan har utviklet sine
fortrinn og sterke vekst de siste tidrene pa grunnlag av slike faktorer.
Stadig flere land i Asia.tar na etter Japan, forst med noksa
arbeidsintensiv produksjon pa grunnlag av de lave Ignninger, men
etterhvert som stadig mer sofistikerte produsénter.og eksportgrer.
Det er i Asia de store overskuddene ligger pa 1990-tallet", riktignok
med samfunnsformer som mange vil hevde stort sett er langt mer
autoritert styrt enn de vest-europeiske og i USA. PA 1970- og
1980-tallet 14 overskuddene i ressursrike oljeland ved Den persiske
gulf. Det kan i dag se ut som om de som bearbeider varer, forelgpig

varer,

har vunnet over ressurseierne. Dette kan vere et tankekors for
Norge som eksporterer mye ravarer og relativt lite bearbeidede

Virkninger av frihandel
Den viktigste effekten av frihandel er at man ikke lenger trenger
a forbruke det samme som en produserer. En kan bytte til seg
varer og tjenester utover det en kan fremskaffe som autarkist. 1
tillegg er det en spesialiseringsgevinst i produksjonen som gijgr at
det skonomiske niva kan heves ytterligere. Dette er rett og slett en

viderefgring av argumentet at det er gkonomisk fordelaktig 4
spesialisere seg for en bedrift eller person i forhold til 4 «gjgre alt
selv».

Nar to land begynner a handle, eller reduserer handelshindringer
mellom seg, utjeymes prisene pa de varene eller tjenestené som

handles," Det landet som produserer dyrest far lavere priser, mens
landet med de lavéste kostnadene far hgyere priser. Landet med
initialt lave priser blir netto eksportgr av varen og landet med

initialt hgye priser, nettoimportgr.

+.

X@r
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’ Gkonomiske virkninger og prisdannelse pa en enkeltvare ved
spesialisering og frihande!
Land B
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Land A
Pris

av inntckt fra produsent ti] konsument og innspari

enn

summen

av

produsentens

tap

og

reduksjonen

i

produksjonskostnadene. Nettoeffekten for samfunnet blir positiv.
Eksportkonkurrerende bransjer far hgyere Priser ved
frihandel. Produsentene kan gke produksjonen opp til det punkt

mer

av varen eller tjenesten pa prisnedgangen. Dette forer til at
konsumenten kan gke sitt forbruk. Konsumenten vinner dermed

hvor grensekostnaden” er lik det nye internasjonale prisnivaet.
Mens importkonkurrerende produsenter taper, ener konsumentene

-Importkonkurrerende bransjer far saledes lavere priser ved
frihandel. Produsentené mA redusere produksjonen til det punkt

billigere i antarki.
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der deres grensekostnad er lik det nye internasjonale prisforholdet.
Dermed tjener produsentene pa liberaliseringen, mens

vesentlig avviker fra verdensmarkedsprisene, som netto
vil

konsumentene taper, De hdyere prisene fgrer ogsa til at produsenten
kan #ke sin produksjon utover det den var for handelen startet.
Dermed vinner produsenten mer enn konsumenten taper.
Nettoeffekten for samfunnet blir ogsa her positiv.
For alle land som deltar i frihandel, er alts deri
gkono
miske
nettoeffekten positiv. Det er som oftest de land som har
priser

som

tjene mest pa frihandel.
Dette
er
et
fundam
ent
for
en
stadig
mer
liberal verdenshandel slik GATT-forhandlingene har bidratt
til.'3
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importere varer det produserer mindre effektivt. Dette inneberer

en vridning

produksjon for hjemmemarkedet. Spesiatiserin gsgevinsten vil
ikke
fore til at all produksjon av en vare vil forega i ett land, eller
ett

nar de optimaliserer etter internasjonale priser heHer
enn

Det eksisterende ressursgrunnlag utnyttes altsa bedre i hvert

sted, men at den vris i retning av det optima
le
punkt
der
grensekostnadene i hver produksjon
er
lik
de
nye
intern
asjona
le
prisene. Nar dette er nadd, er de komparative fortrinn
i denne
produksjonen uttamt, eller utnyttet maksimalt.
land

nasjonale, Dertil férer gkt konkurranse til lavere kostnader
og
innovasjon slik at komparative fortrinn lettere kan utnytte
s og
utvikles. De store markedene gker mulighetene for utnytte
lse av
stordriftsfordeler der slike foreligger. Reduserte admini
strative
kostnader og bedre effektivitet i markedene ved
lettelse eller

fjerning av tollbehandling mA ogsa nevnes.

Dette innebzrer at utnyttelse av spesialisering og intern
asjonalt

varebytte reduserer den totale ressursbruk for fremskaffelse av en
gitt mengde varer og tjenester. Partielt sett kan dette vere en
fordel for miljget. Mot dette star at handelen ogsa vil fare tit okt

ressursbruk som fglge av hgyere produksjon og vekst. Mot dette

disse effektene som er sterkest, kan variere mellom sektorer og

argumentet igjen framstar miljd som et inntektselastisk gode, slik
at miljget blir tatt mer hensyn til i rike enn i fattige land. Hvilke av

over tid, Nar en ser pa forskjelien i etterkrigstidens miljgddeleggelser i det handelsliberale Vest-Europa og det sentralstyrte

og mer selvbergede tidligere Gst-Europa"’, vil en vel lett komme
til at innfgring av frihandel for de gst-europeiske landene vil

kunne vere en fordel for miljdet. Hvorvidt miljgfordelene ved gkt

standpunkt til.

,

arbeidsdeling er uttgmt innen Vest-Europa i dag, skal ikke vi her ta

En rekke milj@problemer er na internasjonale i sin karakter. I

en frihandelsordning som tar hensyn til forurensninger som en
samfunnsgkonomisk kostnad, vil det derfor ogsa Apne seg en politisk

ddeleggelse av miljdet kunne f¢re til mindre produksjon, sely om

mulighet for 4 sette minstestandarder pa tiltak som begrenser
plagene som et land kan pafore et annet. I EUs tilfelle forsékes na
dette, og problemomradet har etterhvert ogsa kommet inn. som
tema i GATT-sammenheng. Forurensning, som et biprodukt til
varer og tjenester som har en verdi i markedet, har blitt en
intternasjonal handelsvare, riktignok med negatiy pris. For stadig
flere land har det direkte velferdsbetydning at andre land reduserer
sin forurensning pa linje med fordeler ved 4 fa andre varer og
tjenester. En gnsker dessuten A unnga at noen skal f& en
konkutransefordel ved 4 drive stett miljgarbeid. Pa lang sikt vil

det pa kort sikt kan vere Ignnsomt (ref. f.eks. tidligere @st-Europa

ay omverdenen.

Hvis de fleste andre

land deltar i

og Sovjetunionen).
Et land kanikke velge sin optimale grad av frihandel fullstendig
uavhengig

for 4 holde

samme

priser over tid til

internasjonalt vare- og tjenstebytte og driver kostnadene ned, vil et
land som velger A beskytte seg, matte sette opp stadig hgyere

beskyttelsesanordninger

internasjonale produksjonskostnadene ogsa fre til lavere priser

importkonkurrerende predusenter. Samtidig vil de stadig lavere

for landets eksportprodukter. En slik proteksjonistisk politikk vil
derfor matte innebere nedgang i levestandard og utviklingsniva
over tid nar resten av verden gar lengre i sin frihandel. Et dilemma
i et land som Norge som setter stor verdi p4 likhet og fordeling er
at en vellykket deltakelse i et slik internasjonalt konkurranse-

samfunn kan komme til 4 kreve at det i stgrre grad stgttes opp
under de som lykkes i denne konkurransen. Da mai sa fall ressurser
frigjgres fra virksomhet som ikke er konkurransedyktig.
Nar man
gar inn i en frihandelsordning med andre land og

beskytter seg for import fra sakalte «tredjeland», vil varer som en
tidligere importerte fra disse tredjelandene, kunne bli dyrere
(handelsdiversifisering eller handelsvridning). Dette kan tilsi at
har en betydelig eksport- og importandel i egen utenrikshandel.

et land alltid br g4 inn i frihandelsarrangementer med land som

Argumenter for begrensninger i handelen
Vikan se tiltak over hele verden som har til hensikt 4 begrense den

frie handel. Dette indikerer at fordelene ved frihandél er noe mer
nyansert énn i tarebokeksempelet over. Nedenfor-skal vi. nevne

hoen vanlige argumenter for begrensninger i handeten.

Regionale virkninger. Billigere transport, kommunikasjon m.v..
i sentrale str@k vil ofte kunne fgre til at virksomhet lokaliserer seg
flytting

fra distrikter

og

kan
gjgre

til tettsteder

forsterkes

situasjonen

effektene

ekstra

av en

der heller enn i utkantstrak. Gjennom negative ringvirkninger ved
handelsliberalisering

vanskelig for distriktene. Dette gjgr at de fleste land fgrer noen
form for distriktspolitikk gjennom bygging av infrastruktur og
ulike statteordninger.

Avhengighet av omverdenen. Vridningen i retning av mer
eksport og import fgrer til at et land blir mer avhengig av utviklingen
i resten av verden. Det positive ved dette er at landet da far full
fordel av sin spesialisering og tar del i den internasjonale
gkonomiske vekst dersom verdensgkonomien gar bra. Omvendt
vil det imidlertid vere et problem i nedgangstider. Da vil de mest

apne landene f4 virkningéne inn over seg raskere og sterkere.
Dette gjgr at en 4pen gkonomi blir mer utsatt for internasjonale

konjunktursvingninger enn mer lukkede gkonomier. Dette er en
Arsak til at alle land gnsker en viss grad av «selvberging» eller
egenproduksjon av varer for 4 minske virkningene av slike
svingninger. En ma ogsa forholde seg til mulighet for mer
dramatiske leveransestopp av importerte varer. Szrlig viktig for
fleste land i denne sammenheng er mat og krigsviktige varer som
vapen Og energi.
Monopoler, Utnyttelse av stordriftsfordeler i internasjonale
markeder forer til stérre bedrifter og i noen tilfeller monopoler
som kan komme til 4 misbruke sin markedsmakt med mindre det

offentlige setter inn virkemidler mot dette (reguleringer,
konkurranseregler, nasjonalisering osv). Imidlertid er dette et prob-

lem i alle markeder da det vil vere bedriftenes stgrreise i forhold
til markedets st¢rrelse som alltid vil vere avgj@rende. En
mellomstor bedrift kan saledes utgve monopolmakt i et beskyttet
marked mens en langt stgrre bedrift ikke har denne muligheten i et
internasjonalt marked der den kan bli en av flere konkurrerende

industri

med

beskytte seg mot misbruk av monopolmakt.

En

et

potensielt

virksomheter. Enhver gkonomi, uansett stgrrelse, vil alltid ha behov

for

Oppfostringsbeskyttelse.

mer
kun

komparativt fortrinn kan trenge tid til 4 utvikle dette. De mi f.eks.
opparbeide stordriftsfordeler, kunnskap om produksjonen osv, og
dermed trenge beskyttelse i en periode. Etter en slik
oppfostringsperiode kan s4 beskyttelsen etterhvert reduseres eller
fjernes. Beskyttelsen eller sigtten kan gis som tollsats pa
konkurrerende import, men ogsa f.eks. som subsidier og bygging
av infrastruktur.
Det finnes imidiertid et «senilt» motargument. Gamle industrier
som verken h¢rer eller ser at omverdenen har endret seg, kan ikke
lenger konkurrere, men blir likevel holdt i live gjennom omfattende
stgtteordninger for 4 opprettholde arbeidsplasser. En mate A skille
infantil og senil virksomhet pa er 4 vurdere hvorvidt investeringer
og st@tteordninger kan bringe kostnadene tilstrekkelig ned over tid
til at industrien etterhvert kan fa et komparativt fortrinn. Er bedriften

imidlertid «senil», vil st@tteordningen matte bli stadig
omfattende, der resultatet som regel er at nedleggelsen
forsinkes.

ogsa trekke inn
keostnadene
ved
selve struktur-

Nar et land apner seg mer for internasjonal handel, blir det lett
til at importen pa kort sikt @ker raskere enn eksporten,
Ferstevirkningen av stgrre liberalisme vil siledes kunne vere
forverret handelsbalanse og stgrre arbeidsigshet.'* PA lengre sikt
vil imidlertid handelsbalansen kunne bedres og arbeidslgsheten bli
mindre safremt landet lykkes i 4 utvikle sine komparative fortrinn.
En ma

endringen. Den langsiktige gevinst ved 4 Apne for mer frihandel
ma vere stgrre enn kostnadene ved omleggingen.

fra sterkt
av olje har
substitutter
pa sin side

,

kan bedres ved a

Det kan vere et gnske om 4 diversifisere risiko
fluktuerende internasjonale markeder. Importland
eksempelvis sakt 4 redusere oljeforbruket ved 4 finne
og drive energisparing. Land som eksporterer olje har
sokt 4 finne «flere ben 4 stA pa».'7
Bedre handelsbalansen. Handelsbalansen

minske importen (men ogsa ved 4 @ke eksporten).
varer som narkotika,
ulovlig pornografi,

ville hunder,

Upnskede varer og land. En kan gnske a hindre import av ikke
. gnskede

vapen etc. Dette kan ogsa gjelde land som en ikke gnsker 4 ha noe
med 4 gjgre. Et eksempel pA dette siste er FNs embargo av Irak.
Verdinormer. En kan gnske en annen samfunnsutvikling, ikke

at konsumet skal gke «for enhver pris»,
Det finnes imidlertid ogsa argumenter for handelsbegrensninger

som vanskeligere lar seg forsvare faglig eller normativt.
.
Noen hevder at importen bgr reduseres fordi penger da gar ut
av landet som i stedet kunne bli brukt innenlands. Import er
imidlertid det godet vi far for var eksport. Ved 4 eksportere varer
vi er gode til 4 produsere og importere varer vi er mindre gode i,
kan vart totale forbruk gkes.
Et annet argument er at vi ma beskytte oss mot varer produsert
av altfor billig utenlandsk arbeidskraft. For forbrukerne er det

imidlertid en Apenbar fordel 4 fA import fra f.cks. Asia. Landet
som helhet vil bruke mindre ressurser pA 4 spesialisere seg i noe
annet og 4 kj@pe de arbeidsintensive varene fra lavtlgnnsland.
Selvsagt er det imidlertid slik at enkelte produsenter og arbeidere

.

hjemme vil tape pA importen. Arbeidere i u-land vil tjene gjennom
gkt etterspgrse! etter deres produkter (safremt ikke eleren av
bedriftene tar alt).

At proteksjonisme senker arbeidslgsheten er korrekt for den
tid
enkelte bedrift. Dersom vi beskytter vare markeder, vil imidler
andre land gjgre det samme. Var egen eksportindustri vil siledes
usikker
kunne tape, slik at sysselsettingseffekten for landet vil veere

r,
for A lette overgangsperioder under strukturendringer av nzringe

selv pA kort sikt. PA lengre sikt vil arbeidsigsheten gke. Som en
rnidlertidig Idsning kan imidlertid proteksjonisme vere fornuftig

nar det er sterk etterspgrselssvikt fra omverdenen eller at.
omverdenen blir mer proteksjonistisk.
Ved at andre land subsidierer sin eksport skapes «kunstig» lave
priser som utkonkurrerer egen virksomhet («dumping»). Egentlig

er dette en fordel for importlandets konsumenter, da skattebetalerne

i eksportlandet subsidierer deres forbruk. Men konsumenten vil
tape dersom hensikten med dumpingen er 4 fjerne konkurrenter
for sa selv A bli monopolist 1 markedet.
Det: finnes ogsa argumenter for & #ke handelen utover det et
marked ville fgre til uten inngripen.

Noen land sgker 4 stgtte produksjon av varer og tjenester som
beveger seg i retning av hgy vekst i fremtiden. Produkter med hgy
inntektselastisitet og vekst i internasjonale markeder har vzert et
kriterium som serlig asiatiske land har siktet mot i sin, sa langt,

vellykkede satsing pa eksportledet vekst.
Ved A dke den gjensidige dkonomiske avhengighet mellom
land kan muligheten for vepnede konflikter reduseres. Det mest
brukte cksempelet pA dette er fraveret av krig mellom Frankrike
og Tyskland etter den annen verdenskrig. Mange mener dette
skyldes den gjensidige interessen de to landene na hari motpartens
fungerende gkonomi. Det var ogsa et viktig fundament for Willy

Brandts Ostpolitik p& 1970-tallet. Andre trekker fram situasjonen 1

Nord-Irland og Jugoslavia som motargument,

Virkemidler for 4 begrense handelen
her kort nevne noen av de viktigste.

Det finnes et utall direkte og indirekte handelshindringer. Vi skal
Tollsatser. En tollsats er en avgift pa importerte varer, vanligvis
regnet i prosent av importprisen. For et lite land-vil innfgring av en
tollsats for de fleste varer fre til en tilsvarende stor prisoppgang i
hjemmemarkedet samt tollinntekter til staten.

Kvoter. Dersom en importkvote settes like stor som den im-

port en gitt tollsats vil fore til, kan det vises at effekten er den
Problemet er ofte 4 bestemme hvem som skal fa

samme som med en tollsats, bortsett fra at myndighetene mister
ti idelt kvotene og dermed merinntektene som fremkommer mellom

tollinntekter.
importpris og den hgyere innenlandske salgsprisen. Dette kan bl.a
gi grunniag for korrupsjon blant de som tildeler kvotene.
Valutakontroll. Dette er en form for finansielle kvoter som
tildeles importgrer. Det kan ogs4 gijelde borgere som reiser til
utlandet. Dette virkemidlet har vert brukt i de tidligere
kommunistlandene i @st-Europa og Sovjetunionen.

Valutakurser. En devaluering av norske kroner vil fare til
hgyere priser pa bade eksport- og importvarer. Dette er til fordel
for alle konkurranseutsatte produsenter og til ulempe for
konsumentene. Prisstigningen fprer imidlertid ogs4 til
kostnadsstigning i landet. Dette «spiser» etterhvert opp de
konkurranseutsatte produsentenes fordeler av de hpyere prisene

Dette kan f¢re til behov for enda en devaluering. Dersom en ikke
klarer 4 hindre stigningen i kostnader som fglge av devaluering
blir devaluering sdledes ofte primzrt et virkemiddel for 4 lase
kortsiktige problemer.

Subsidier

kan

gis

bade

til

import-

og

Embargo. I dette tilfeilet forbyr regjeringen i et land samhandei
med et annet land eller med visse varer.

Subsidier.

stik at

eksportkonkurrerende industrier. I det siste tilfellet kalles det dumping. Subsidier senker kostnadene til hjemmeprodusenten
den blir mer konkurransedyktig.

.

begrensende faktor.

hvilke typer
Administrative barrierer. Restriksjoner pa
og -stgrrelser,
produkter som kan bli solgt, sisom flaskeformer
ehandling ‘m.v.
renhetslover, lokaliseringspalegg, komplisert tolib
sien den viktigste
som begrenser importen. Her er kanskje fanta

ikk
Optimal grad av frihandel og handelspolit

ndel mot de totale
Samfunnet mé veie de totale fordelene ved friha
e.* Utover rent
ulempene, f.eks. som i en nytte-kostnadsanalys
del skjdnn og
faggkonomiske vurderinger ligger det en god
avgjort ved
verdivurderinger som i demokratier blir
i spersmalet
folkeavstemninger nar de er betydelige nok, sasom
nde opp med
om et norsk EU-medlemskap. De fleste land vil'e
tendig isolasjon
gnsker om grader av frihandel heller enn fulls
al heller enn
eller fullstendig Apenhet. Det blir snakk om optim
mum kan en
maksimal grad av 4penhet. Argumentene for dette opti
og ulemper ved
finne i summen av og balansen mellom fordeler
kelen. Et lands
handel f.eks. slik det er diskutert i denne artik
vis ut fra
handels- og industripolitikk kan struktureres pa ulikt

dette.
en tollsats kan
1 teorier for optimal toll diskuteres hvordan

pa dette.

Avgiftene

pa petroleumsprodukter

var svert lave pa

dens sosiale
brukes til A redusere importen til det punkt der
angspunktet er
grensenytte blir lik samfunnets grensekostnad. Utg
ekstern
at importen p& noe vis kan oppfattes 4 ha en negativ
s, f.eks. ut fra
virkning pa samfunnet som gjgr at den bgr redusere
i tillegg bruke
argumenter vi har nevnt over, Stgrre importland kan
ser. Importlands ©
toll for 4 presse ned internasjonale produsentpri
kter er et eksempel
samlete avgiftsportefglje pa petroleumsprodu

fatt lite glede av. Stort

og i enda
syttitallet. Gjennom det fgrste oljesjokket i 1973/74,
et overskuddet
stdrre grad som fglge av oljesjokket i 1979/80, flytt
i oljeprisen pa
i markedet seg fra konsument til produsent. Fallet

1980-tallet har imidlertid konsumentene

rtland av
sett har det blitt «spist opp» av gkte avgifter (for impo
rtavgift = toll}
olje blir en avgift stort sett det samme som en impo
e er et sterkt
som tilfaller konsumentlandenes statskasser. Dett

strategiske

handelsteorien

argumenteres

bidrag til de lave oljeprisene vi hari dag."”
I den

det

for en

beskyttelse av og stgtte til visse industrier. I henhold til denne kan
i andre land og stgtter frihandel sa lenge dette oppnas. I tillegg. kan

et land for sine eksportindustrier gnske friest mulig markedsadgang
landet stgtte virksomhet som lager produkter til markeder'som har
sterk vekst og fortjeneste i internasjonale markeder (dette kan
imidlertid andre oppfatte som ‘dumping’). Samtidig kan landet g4
inn for en stor grad av proteksjonisme i hjemmemarkedet for 4
sigtte importkonkurterende nzeringer. Slik importbeskyttelse kan

samarbeide eller samspill mellom naringslivet og mmyndighetene i§

selvsagt ogsa vere et argument for 4 fostre nye neringer som kan
utvikle komparative fortrinn og bli eksportnzringer over tid
.
(oppfostringsbeskyttelse).”
Mange hevder at Japans @konomiske suksess skyldes en slik
vellykket «styrt» handel med det formal 4 lage seg komparative
fortrinn i internasjonale markeder, Dette krever et noks4 nzrt

En strategisk handelspolitikk er egentlig ikke noe argument
frihandel. Den kan sees pA som en mite a forme

et land.?!
mot

handelspolitikken i forhold til de mulighetene internasjonale
markeder gir og de ulemper den kan pafgre et land. Et land som
forer en slik politikk vil gnske seg en optimal grad av og form pa

for4 ut@ve en strategisk

sin. styrke

internasjonal frihandel, avhengig av hvilke omrader de selv har

muligheter

stgrst interesser i, og s@ke4 pavirke dette gjennom
internasjonalt og handelsforhandlinger.
Et lite land har frre

en

industripolitikk

som

fremmer

innenlandsk

som primzrt skal

sies ofte 4 ha en
land i Vest-Europa og

etterspgrsel,

eksportnzringers

handelspolitikk enn store land. Hovedsakelig vil en aktiv politikk
overfor internasjonale markeder for et lite land kunne gi pa a
utforme

interesser.
gjennom

Et land som satser pa en industriutvikling

vokse

innadyendt skonomisk strategi. Mange

USA har lenge tenkt slik i utformingen av sin gkonomiske politikk.
Et land som satser pa vekst gjennom eksportetterspgrsel, kan pa

den annen side sies 4 ha en utadvendt gkonomisk strategi. De
asiatiske vekstgkonomiene har i stor grad valgt en slik politikk.

En aktiv utadvendt naringspolitikk for et lite land som Norge,
som en mulig tilpasning til det internasjonale handelsregime for
bedrifter og offentlige myndigheter, ville kunne satse pa a bidra til

veier,

jernbane,

luftfartstjenester,

tele-

direkte stgtte til
med stadig mer
et eventuelt EUav infrastruktur.

vekst i neringer og bedrifter som selger i internasjonale markeder
med hgy veksttakt og stor fortjeneste og pa denne maten utvikle

hgrer

langsiktige komparative fortrinn. I stedet for 4 gi
neringer, noe som lett vil komme i konflikt
omfattende GATT-regler, EOS-bestemmelser og
medlemskap, kan stgtte gis i form av utvikling
Herunder

mer enn andre, kan infrastrukturell stgtte gis pA en mate, pa steder

. kommunikasjon, utdannelse og forskning. For a stgtte visse bransjer

og innen omrader som er spesielt viktig for utvikling av spesifikke
sektorer.

Nivaer pa internasjonal akonomisk integrasjon

stgrre foretak. For en region kan det innebere at den fullt og helt

For en bedrift kan gkonomisk integrasjon bety at den gar inn i et

fra en gradvis fjerning av handelsbarrierer til full integrasjon.

tas inn i én stgrre nasjonal gkonomi.” Pa landniva vil gkonomisk
integrasjon bety at to eller flere lands gkonomier smelter sammen
til én. Statisk kan en oppfatte en fullfgrt skonomisk integrasjon
som at alle hindringer for gkonomisk samkvem er fjernet. En
statisk analyse kan vare interessant for 4 analysere virkninger av
fullstendig integrerte gkonomier. Men skal en studere hvordan og
hvor fort integrasjonen foregar og hvor langt den faktisk vil ga,
kreves en dynamisk tilnzermingsmate der en studerer hele prosessen

Denne dynamikken er kanskje spesielt interessant for vurderinger
av den europeiske prosess utover pa 1990-tallet.
@konomisk integrasjon er hovedsakelig integrasjon av markeder.
@konomer skiller gjerme mellom markeder for sluttprodukter og
markeder for produksjonsfaktorer. Pa et tidlig stadium begynner
gkonomisk integrasjon med nedbygging av hindringer for handel
med varer og tjenester i sluttanvendelse. Deretter frigj@res bevegelse

av produksjonsfaktorer (arbeidskraft og kapital). Siden offentlige
myndigheter griper inn i markeder pa den ene eller annen mate i

rent autarkisk,

ere:

[het

ine

OF

politikk.

neen

vil

beskyttelse.

frihet

nar

Dette

Igses

gjerne

Dette fierner problemet

det

gjelder

reguleringer

gjennom

med

av

sakalte.

opprinnelses-

bevegetse

av

gnsker A harmonisere politikkomrader sAsom generelle (sisom
merverdiavgift) og spesielle avgifter, konkurranseregler,

hindrende for en fri flyt av. produkter og innsatsfaktorer (direkte
og/eller indirekte). Et fellesmarked sgker 4 ta hensyn til dette og

produksjonsfaktorer (arbeidskraft og kapital) overfor tredjeland.
For 4 fa markedene til A fungere effektivt vil det imidlertid ogsé
matte vere felles politikk pa en omrader som i realiteten virker

stgrre

(EU), var det i praksis hovedsakelig kun en tollunion. Gjennom
1970- og 1980-tallet ble en rekke ikke-tariffare handelshindringer
innfgrt, sdsom ulike lovregler og administrative barrierer/
reguleringer.”
Fellesmarked. I et fellesmarked opererer bade markedene for
produkter og produksjonsfaktorer som ett marked. Som i en
tollunion holdes felles ytre tollsatser pa produktene, men det er

(EF) ble kalt et fellesmarked (sé under), ogsa for etableringen av
det indre marked i 1994 og navneskiftet til Den europeiske union

dokumenter. Varer som blir tatt inn i et land kan fritt fraktes til et
annet land i unionen. Selv om det tidligere europeiske fellesskap

ekstern beskyttelse.

Tollunion. En tollunion har samme frihandel med varer og
tjenester som et frihandelsomrade, men i tillegg har landene felles
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opprinnelsessertifikater ved tolldeklarering. Det europeiske
frihandelsforbund (EFTA) er et eksempel pa et frihandelsomrade.

hgyere

mediemslandene, og begrensninger er avtalt pa de varer som det
ikke er full frihandel p4. Det er opp til hvert enkelt mediemsland 4
velge de handetshindringer en gnsker overfor land utenom
frihandelsomradet. En ma derfor finne mater 4 hindre at import tas
inn gjennom land med lav beskyttelse for sa a fraktes til land med

mellom

De aller fleste land er imidlertid mer eller mindre apne i sine
gkonomiér gjennom bi- eller multilaterale handelsavtaler. Dette
kan over tid utvikle seg til et frihandelsomrade.
Frihandelsomrade. Handeishindringer pa en rekke varer og

T

som

tollsatser og kvoter, er her eliminert

alle land, blir harmonisering ay konkurransevridende. politikk,
sosial-,
sasom skatte-, subsidie-, utdannelses-, miljg-,

¥

vel karakteriseres

sAsom
tjenester,

integrasjonsprosess.

regionalpolitikk osv, ogsa viktig i.et. dypere stadium av en

Etterhvert presses ogsa et behov for harmonisering og
samkjgring av finans- og pengepolitikken fram, eventuelt sammen
med en feiles valuta. Jo mer land og regioner integreres, jo mer
kreves derfor ogsa av institusjonsbygging for at markedene og den
totale ¢konomi skal fungere.

Nedenfor folger en skisse pA en mulig mate 4 rangere aktuelle
nivaer pa internasjonal gkonomisk integrasjon?11 som kan vere

v

v

serlig relevant for prosessen i EU. Det er viktig 4 vere oppmerksom
pa at overgangen mellom de ulike nivaer i de fleste: tilfeller er
glidende.
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Mkonomisk

sidan eln,

Federasjon

by

Politisk union

forbotd,

-. Autarki. Dette er en situasjon som i sitt ytterpunkt utelukker
alt samkvem med omverdenen. @konomisk betyr dette den
Intet land kan

fullstendige selvberging og ingen integrasjon med omverdenen.
imidlertid kanskje hevde at det landet som i Europa har vert
nzrmest autarki i nyere tid er Albania.

a
f

EI

Be

ae:
ee

a

ae

produktspesifikasjoner,

bestemmelser

om

sosiale

forhold,

godkjennelse av utdannelse, miljdstandarder, offentlige
innkj@psregler, reduserte (evt. bortfall.av) grensekontroller, bank
og forsikring, transport, telekommunikasjon osv. EUs indre marked
fra 1994 (E@S-omradet) er et eksempel pa et fellesmarked som

(1990)

lister i hovedsak

harmoniseringen

av disse

men ikke alle. Norge har ved
berer en del av disse karakteristika,
inntreden i dette ‘indre marked’ flyttet seg fra 4 vaere deltaker i et
frihandelsomrade til ¢konomisk deltaker i et fellesmarked.
Molle

fellesmarked, vil imidlertid en gkonomisk

union

ogsa medfgre

politikkomradene under en ¢konomisk union. Dette illustrerer at
grensegangen mellom et fellesmarked og en ¢konomisk union er
glidende. I tillegg til full gjennomfgring av faktorer nevnt under

og tilbud

i g@konomien(e).

Idet makrogkonomisk

harmonisering av medlemslands makrogkonomiske politikk.** Dette
kan bli ngdvendig for 4 sikre at det er samsvar mellom samlet

med

apen

gkonomi

alene,

blant annet

pga.

betydelige

stabiliseringspolitikk ofte kan vere vanskelig 4 gjennomf¢re for et

etierspersel
land

slik monetzer union kan fremsta i en flytende overgang til, eventuelt

importlekkasjer ved etterspgrselsstimulerende tiltak, blir det behov
for samordnet eller felles politikk.
PA toppen av en gkonomisk union kan en spke 4-fa satt faste
kurser mellom landenes valutaer eller innfgre en felles valuta. En

av den makrogkonomiske

politikk 1 landene, all

parallelt med, den skonomiske union. Den fordrer en hgy grad av
harmonisering

valuta (European

Currency

Unit, ECU)

krever ogsa

den tid valutakursene sterkt pavirkes av underliggende gkonomiske
forhold.?’ Jo mer harmonisert den gkonomiske politikken, jo mindre
kursendringer vil en fa pa de enkelte landenes valuta, slik en har
sett mellom EU-lands vaiuta de siste 10-15 arene. En felles
europeisk

sammenheng

mellom

penge-

og

finanspolitikken i land, inneberer dette at de to omradene i noen

grad ma utvikles samtidig.
union. Inneberer fullstendig sammenslaing

Full gkonomisk

utpver

en

felles

forsvars-,

utenriks-

og

av de involverte lands gkonomier, med tilhgrende sammenslaing
av den gkonomiske politikk, tilsvarende en konfgderasjon. En
konfgderasjon kan oppfattes som et frivillig samarbeide mellom
suverene stater som har felles virkemidler for 4 na felles mal.
Politisk union. Dette innebzrer i stor utstrekning at
medlemslandene

sikkerhetspolitikk. I EUs tilfelle kommeri tillegg malsetningen
om et nzert samarbeidei juridiske saker, bl.a. politisamarbeide.

@konomisk og politisk union. 1 sin ytterste konsekvens vil
samarbeidet kunne fore til-en féderasjon med en felles regjering
for alle déltakende stater. Den fdderale.regjering har direkte
myndighet over innbyggere og produksjonstivi delstatene. De kan

f.cks. utforme og utdve et felles lovverk for alle. De enkelte
delstatene kan imjdlertid ogsé ha en stor grad av handlefrihet.
Sveits kalles eksempelvis en konfgderasjon, men er i realiteten en
federasjon. USA regnes som en f¢derasjon, med en felles regjering
i Washington. Det tidligere Sovjetunionen ble av de fleste ogs4
regnet som en fgderasjon, Hovedsakelig vil utenriks-, handels- og
sikkerhetspolitikken matte dekkes av en fgderal regjering, mens
delstatene vil kunne ha ulik grad av myndighet overfor avrige
innenrikspolitiske og -pkonomiske forhoid.
Maastricht-avtalens” mlsetning ser hovedsakelig ut til 4 falle
inn under begrepet konfgderasjon og ikke fderasjon, Mediemmene
legger vekt pA at det enkelte lands selvstendighet ikke skal ofres

for unionens mil og organisasjoner.” Dette er ikke til hinder for at
“BU kan f fgderale trekk. Maastricht-avtalens grunnlag skal tas
opp til revurdering pa en regjeringskonferansei 1996. Der vil

demokratisk

parlamenter.

en

beslutningsprosedyrei de

nasjonale

etablering av en felles sentralbank og en felles pengepolitikk.
Formilet er 4 redusere kostnadene og usikkerheten ved fluktuerende
valutakurser, eliminere valutaspekulasjon mellom medlemslandene
og 4 senke transaksjonskostnadene for kapital over landegrenser.

nere

antakeligvis striden std mellom hvorvidt EU skal utvikle seg i
retning av en europeisk stat med utvidet myndighet for de
overnasjonale organer, eller i retning av et forbund av selvstendige
nasjoner som avgir myndighet til de overnasjonale organer f¢rst
av den

-etter

grunn

Mkonomisk og monetzr union kombinerer de karakteristika
vi har festet til henholdsvis en gkonomisk og en monetzr union.

Pa

Oppbyggingen av frihandelsomrade, tollunion og fellesmarked

bygger hovedsakelig pa teorien om velferdsgevinster ved frihandel.
Felgelig sekes direkte og indirekte hindringer for handel fjernet,
noe som ogsa krever en viss grad av politikkharmonisering. En

gkonomisk, monetezr og, selvsagt, en politisk union krever imidlertid
en vesentlig stgrre grad av politisk integrasjon.
Hensikten med integrasjonen er todelt. For det ferste fjernes
interne handelshindringer mellom medlemsland. Dette gker den

gkonomiske effektiviteten 1 det indre markedet. For det andre
4pnes muligheten for 4 drive felles diskriminering overfor
tredjeland. For EU kan dette kanskje spesielt gjelde muligheten
for 4 beskytte seg mot billig import fra de nye gkonomiene i Asia.

Former pa integrasjon
Jo hgyere former for integrasjon, eller jo dypere den gar, desto

flere formelle begrensninger blir det i den nasjonale handlefrihet.
Dels ma egen politikk harmoniseres med de andre landene og dels
overfgres myndighet til fetles institusjoner. Samordningen av

politikken kan skje pa en gradvis «tettere» mate (Molle, 1990):Den mest forsiktige tilnzrmingen vil vare 4 informere sine partnere
om hvilke politiske mal en har satt seg og hvilke virkemidler en vil
bruke. Gjennom slik informasjon unngas en del overraskelser Og
misforstéelser, og det Apner muligheten for en noe mer konsistent
politikk blant partene. Landet beholder imidlertid full handlefrihet
over utformingen av egen politikk.}!

En noe hgyere form for samordning foregér dersom landene
foretar konsultasjoner bade for 4 informere og hgre sine partneres
meninger om politiske mal og virkemidler. Etter slike diskusjoner
beholder imidfertid landene sin suverenitet hva angar utformingen
av egen politikk.
Nar s4 landene begynner 4 koordinere sin politikk, spker de 4

na enighet om samordning av virkemidler for 4 na felles politiske

mal. Det kan innebwre harmonisering av nasjonale lover og regler,
dvs. gjgre disse mer like og eventuelt til konvergens i de mal

landene har satt seg (sAsom 4 skape gkonomisk vekst for 4 redusere

arbeidslpsheten). De enkelte land utgver her fortsatt selv politikken,

landene,

men

koordineringen

begrenser

uansett den

nasjonale

og det er ikke ngdvendigvis noen sanksjonsmuligheter metlom

handlefrihet reduseres sterkt.

handlefrihet.
Det er imidlertid fgrst med full forening av nasjonale
virkemidler som enten erstattes med virkemidler eller at alle parter
‘palegges gjennomfgring av identisk politikk, at den nasjonale

Integrasjonsprosessens dynamikk
for

integrasjon

kan

presse

fram

mer

omfattende

former.

Dynamikken i integrasjonsprosessene indikerer at de lavere former

Eksempelvis forutsettes det i en tollunion en felles ytre tollsats.
For 4 ta hensyn til teknologiske og markedsmessige endringer
internt i tollunionen og i resten av verden ma disse
beskyttelsesordningene justeres mer eller mindre kontinuerlig. Dette

presser fram en felles handelspolitikk overfor tredjeland. Ved a

hvert land skulle forhandle alene.

fdre felles handelsforhandlinger kan en ogs4 oppna mer.enn som

ikke-tariffere

handelshindringer,

sdsom

subsidier,

Videre kan avskaffelse av toll og kvoter vere relativt enkelt i
en tollunion. Som substitutt for disse innfgrer i stedet Jandene en

byrakratiske begrensninger, standarder, favorisering av nasjonale

rekke

bedrifter ved offentlige innkjgp osv. Dette gir behov for
harmonisering ogsa av slike bestemmelser. Herunder ma en bla.
lage en felles konkurranse- og avgiftspolitikk osv., noe som gradvis
vil bevege oss i retning av et fellesmarked.

I et fellesmarked vil tilsvarende fri bevegelse av arbeidskraft

Ogsé avgifter pA produksjon ma harmoniseres. Et fellesmarked

kreve fetles godkjennelse av eksamener for at den frie flyt skal
kunne bli reell. For at ikke enkeltland skal fa en konkurransefordel
ved 4 drive «sosial dumping», ma det innfgres minstemél. for
sosialpolitiske standarder. For 4 hindré at visse lands distrikter blir
mer subsidiert enn andre lands, og dermed far en «urettferdig»
konkurransefordel, ma regionalpelitikken harmoniseres.

slik at ikke et land far en konkurransefordel ved 4 la vere a ta

a

vil i utgangspunktet kun sette minstesatser f.eks. pa miljéskatter,

hensyn til forurensninger. Slike swravgifter, eller merverdiavgifter
generelt, vil dels veltes over pa konsumenten og dels betales av
produsenten. [ et marked med fri bevegelse av produkter og
innsatsfaktorer vil imidlertid konsumentene seke markedet med de

lave prisene. Dersom Norge holder hgyere avgifter enn nzre
samhandelspartnere, vil etterspgrselen etter varer og tlenester her
fA et negative skift. Landet med lavest avgift far et positivt skift, og
prisene til konsument vil gjennom dette jevne seg ut mellom
landene. Mesteparten av forskjetlen i avgift mellom Norge og de
andre landene vil belastes prisen vare produsenter sitter igjen med
etter avgift. Ogs4 produksjonsfaktorene vil spke til landet med de
laveste avgiftene, der de far hgyest avkastning. Dette reduserer
omsatt volum til vare produsenter og forverrer situasjonen
ytterligere.

Landene ma altsd gradvis bli stadig mer like i sin politikk for 4
fA frihandelen til 4 fungere. Prosessen vil dermed presse fram
stadig hgyere former for gkonomisk integrasjon, noe som drar
med seg stgrre politisk integrasjon. Konsekvensen av etableringen
av et fellesmarked kan saledes vere at en gkonomisk union presses
fram fer eller senere.

Fremdriftstempo og muligheten for tilbakestag i
EUs integrasjonsprosess
Hva s4 med tempoet i en eventuell videre europeisk integrasjon?
Det tok ca. 40 ar fra Romatrakten ble skrevet til Det indre marked

ble etablert i 1994. Med en slik meritt synes det noksa ambisigst 4
hape pA at en full gkonomisk union kan etableres fér artusenskiftet.
Skal EU holde samme tempoet framover som de har gjort i
etterkrigstiden forgvrig, kan en gkonomisk og moneter union

skal

velge

som

«normalen»,

vil

vere

et

omfattende

tenkes. 4 kunne foreligge forst om en del tiar. Det vil vere
omfattende problemer som krever tid for 4 kunne Igses nar en skal
harmonisere alle de politikkomrader som vil vere ngdvendig for 4
fA den til 4 fungere. Spgrsmalet om hvilken grad av harmonisering
en

tilleggsproblem.

Situasjonen er imidlertid noe forskjellig na i forhold til de
foregdéende 40 arene. Konkurransen fra de nye ¢konomiene i Asia
hardner til, ikke minst etterhvert som kjempeland som Kina og
India ogsA begynner A produsere billige kvalitetsvarer i stor skala.
Dette kan presse fram. hgyere former for integrasjon 1 Europa

fortere enn den interne dynamikken ville gjort uten en slik «ytre
fiende». Det kan i tillegg komme til 4 fgre til ekstern merkantilisme

for EU som blokk overfor disse lavkostlandene.
En annen viktig faktor for retningen til og tempoet i den
europeiske integrasjonsprosess er ustabiliteten i tidligere OstEuropa og Sovjetunionen. Det vil kunne bli et sterkere behov for
vest-europeisk samling for 4 kunne handtere forventede kraftige
politiske endringer i gst. Dette kan forsere integrasjonen. Dersom
EU-landene utvikler divergerende syn pa hvilken politikk som er

best overfor disse landene, kan prosessen imidlertid ogsa forsinkes,
eventuelt reverseres.

Erfaringer med tilbakeslag i dkonomiske integrasjonsprosesser
har vi szerlig fra tiden etter 1870 og fra mellomkrigstiden. Pram til
1870 var verdenshandelen s4 godt som helt fri bade nar det gjaldt

produkter og innsatsfaktorer. Pa grunn av depresjonen: valgte
landene en gradvis mer proteksjonistisk linje. I mellomkrigstiden
skjedde det samme. Det var land som England og Tyskiand som
ble mer proteksjonistiske i denne perioden, som kom minst ille ut.
Ingen fant imidlertid at 4 reversere apenheten fullstendig var tjenlig.
Dersom det er lav eller negativ gkonomisk vekst og stor
arbeidsigshet, kan de enkelte land alts4 vere fristet til 4finne nye .

veier for A beskytte seg mot det andre land produserer
kvalitetsmessig bra og/eller billig, f.eks. gjennom mer eller mindre
fantasifulle ikke-tariffeere handelshindringer heller enn 4 ga dypere
i integrasjonen. Dette vil ogs ke vanskelighetene ved 4 foreta de
ngdvendige politiske beslutninger om.@kt integrasjon.

Utfordringen i dette ligger i sd fall i 4 hindre at arbeidslgsheten
vokser for sterkt, og helst reduseres. Dette kan skje ved en vellykket

makrogkonomisk stimuleringspolitikk. Dette vil kunne fordre at
en ma fA til viktige elementer av samordnet finans- og eller
pengepolitikk i EU,” og presse fram en gkonomisk og/eller monetar

union fortere. Desintegrasjon kan-i-en slik
(paradoksalt nok) hindres av mer integrasjon.
EUs fremtidige skjebne er ogsA avhengig
utviklingen innad i medlemslandene, Dersom
regjeringene klarer 4 samle folkelig stgtte bak

integrasjon, vil utviklingen kunne forsinkes.
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Falster Stgre,

Hivard

Teigen

for kommentarer og korreksjoner i

for

for toll og

er Organisasjonen

er Generalavtalen

OECD

samarbeide og utvikling, GATT

er Det internasjonale

og helt for forfatterens regning.

IMF

absolutte fortrinnet er stdrst, og at landet der har sitt komparative fortrinn.

absolutt fortrinn i alle produksjoner i “On the Principles of Political Economy”
utgitt 1 1819. Han kom fram til at landet skulle spesialisere seg der. det

opp spgrsmalet om hva en skulle spesialisere seg pA dersom en har et

Adam Smith (1723-1790) publiserte sin teori om handel basert pa absolutte
fortrinn i “The Wealth of Nations” i 1776. David Ricardo (1772-1823) tok

Begrepene stammer fra to klassikere innen teorier for internasjonal handel,

Alternativkostnaden til en bestemt produksjon er den mengden andre varer
som ellers kunne blitt produsert dersom ressursene i stedet hadde blitt brukt
ul det. En bgr derfor velge 4 produsere varer med lavest alternativkostnad,
da en ved dette forsaker minst av andre varer. Alternativkostnaden-vil da
vere tapet av den nest beste alternative virksomhet en kunne bedrive.

er slik at ingen kan fa det bedre uten at noen far det verre. En ser alts4 bort
fra slike ting som misunnelse og at en person kan f4 gkt ‘velferd’ dersom
andre far det verre. Samfunnets velferd bedres alts4 dersom en person far det
bedre sely om alle andre har en uendret situasjon. Andre vektlegger
betydningen av den ‘relative velferd’ sterkt. En slik bruk av begrepet vil
innebere at egen velferd vil kunne bedres enten ved at en selv far det bedre
eller at andre far det verre, slik at det er de fordelingsmessige aspektene i et
samfunn som er overordnet andre mal.

ofte Pareto-optimalitet. En situasjon regnes som Pareto-optimal dersom det

effektivitet og ressursallokering og hvordan disse bidrar til et samfunns
velferdsutvikling. | hovedsak ser en bort fra ikke-gkonomiske problemomrader
sdsom etikk, rettferdighet og politisk gnskelighet og sdker A finne fram til
tiltak og mekanismer somi er fri for verdivurderinger. Med effektivitet menes

Velferds¢konomi er en del av samfunnsgkonomien som studerer gkonomisk

Munthe (1985) diskuterer utviklingen av norsk eksport i etterkrigstiden og
dens betydning for den gkonomiske vekst.

union, G7 er Group of Seven (verdens 7 rikeste industriland).

avgifler, EFTA er Det europeiske frihandelsforbund, EU er Den europeiske

dkonomisk

valutafond,

utarbeidelsen av artikkelen. Eventuelle feil og svakheter star imidiertid fullt

Janeke

Takk ti] Hugo Birkefund, Godrun Gaarder, Kristin Lien, Tine Schwenke,

Noter

2.

3.

5.

>
a»

ofte produsenters
gkte
Idsnnsomhet

Landet som pa den annen side er “darligst i alt’, vil jene mest pa A
spesialisere seg der den “absolutte ulempen” er minst.

menes

(1993) kapitel 6.3.

konkurranseevne

Se feks. Normann

bedret

Bedre Ignnsomhet kan de fA enten ved al kosinadenc senkes eller at prisen pa

Med
produktet gir opp. Et lands bedrede konkurranséevne kan defineres som at
kan

er blant de

1989, side 238).

Dette
skje

kjente verker om

ved
P
vere

i
impor

slike fortrinn

ciler | a

hvordan

eksport

mest

hdyere

landet har @kt overskuddet (eller redusert underskuddet) pd sin vare- og
(Ringstad

T
tjenestebalanse.
Porter (1990)

endres over lid og kan pavirkes av industri og myndigheter, gjerne i et
samspill.

i denne
stgrrelsesorden
ut 1990-tallet.

PA underskuddstoppen

10. Japan har gjennom 1980-tallet hatt en vekst i bruttonasjonalprodukt pa rundt
5 prosent. Newly. Industrilized Countries (NIC-land) som S¢r-Korea, Taiwan, Hong Kong, Malaysia og Singapore har imidlertid vert oppe i arlige
BNP-vekstrater pa rundt 10 prosent. Folkerike Kina var i 1993 oppe rundt
13 prosent BNP-vekst, og land som India, Vietnam, Thailand og Indonesia
kommer ogsa etter. EU-land har pA sin side ligget pA vekstrater rundt 1-5
prosent og USA pa rundt 3 prosent. Japan hadde i 1993 et overskudd i
samhandelen med utlandet pa rundt 850 milliarder kroner og forventer arlige
overskudd

troner USAs handeisunderskudd med rundt 600 milliarder kroner i 1993. EUs handelsunderskudd var i overkant av 100 milliarder kroner.
l . Gjennom utjevning av prisene pA varer og tjenester utjevnes ogsa prisene pA
produksjonsfaktorer som arbeid og kapital (faktorprisutjevningsteoremet).

12. Grensekostnaden er gkningen av de totale produksjonskostnadene nar
produksjonen gkes med én enhet. Vi antar i denne diskusjonen at
grensekostnaden er stigende. Grensekostnadskurven vil falle sammen med
kurven for alternativkostnader og tilbudskurven i et markedsdiagram.

13. Etter at GATT ble etablert i 1947 har antall medlemstand gkt fra 23 til godt
over 100. Disse landene star for over 90 present av verdenshandelen. Giennom
en rekke forhandlingsrunder har tolisatser og andre handelsrestriksjoner blitt
redusert. De viktigste har vert Kennedyrunden (1964-67), ‘Tokyorunden
(1973-79) og Uruguayrunden (1986-94). Disse forhandlingsrundene senket

tollsatsene med fra 33 % til 40 %, med Kennedyrunden som den kanskje
viktigste, all den tid utgangspunktet da var langt h@yere enn de 5 prosent
gjennomsnittlige tollbeskyttelse i industriland som Uruguayrinden tok
utgangspunkt i. Under GATT er tollbeskyttelse den eneste tillatte form for
handelsbesk yttelse. Dette har gjort at ogsa ikke-tariffeere handelshindrende

og -vridende tiltak i gkende grad har blitt et-forhandlingstema i GATT.
GATT forutsetter ogs4 en sdkalt bestevilkarsklausu! der enhver handelsfordel
et land gir et annet, ogs4 skal gis til alle andre medlemsland. Det generelle

gsland et
system for preferanschandel, GSP, som gielder overfor utviklin
:
imidlertid et eksempel pa unntak fra bestevilkarsklausulen.

i larebokform en rekke |
14, Isachsen, Hamilton & Gylfason (1993) diskuterer

nionens svake
gkonomiske aspekter ved tidligere @st-Evropas og Sovjetu
gkonomiske vekst og sammenbrudd.
arer gjennom
15. Det er imidiertid viktig 4 merke seg at billigere importv
r i distriktene
nedbygging av handelshindringer er en fordel for de bedrifte
som bruker disse som innsatsfaktorer i sin produksjon.
nedjusteringer, vil
16. Dersom f.eks. Ignningene er svart rigidive for
strukturendringer ta lengre tid.
umsvirksomhet
17. Austvik (1993) gir en oversikt over utviklingen i norsk petrole
kan tenkes a
og -palitikk og hvilken innvirkning den europeiske integrasjon
t for store
ha pi denne sektoren, Spesielt diskuteres norsk gkonomis sarbarhe
svingninger i petroleumsinntektene.

konomiske faktorer
sékes oversatt i penger. Dette innebarer at ogsa ikke-g

veies alle fordeler
18. len nytte-kostnadsanalyse identifiseres, mAles og sammen
er og inntekter,
og ulemper i et prosjekt. I dette inngar alle direkte kostnad
Alle stgrtelser
indirekte virkninger og positive og negative eksternaliteter.

er fulistendig fritatt for
Det vil ikke vere mulig 4 komme fram til anslag som

En mi dertil ta
skal tallfestes, noe det ofte kan vere stor uenighet om.
fordeler og
hensyn bade til den usikkerhet anslagene innebzrer og hvordan
ale kan en (i
ulemper fordeles. Gjennom en “passende” diskontcringsr
av tiltaket:
prinsippet) da finne fram til en positiv eller negativ naverdi
ber gjennomfpres.
Dersom naverdien er positiv, vil en kunne beslutte at tiltaket
nspkonomiske
Dette innebarer at en oppfatter at de neddiskonterte samfun
kostnadene.
fordelene er stgrre enn de neddiskonterte samfunnsgkonomiske

lyse kan en
vurderinger, skjgnn og verdivalg. Gjennom en sensitivitetsana
stgrrelser for &
imidlertid studere hvor store endringer det ska! til i de valgte
gir et inntrykk av
gjdre tiltaket ulgnnsomt (eller omvendt Ignnsomt). Dette
kan inntreffe,
hvor robust valget av handling er i forhold til begivenheter som
des enn den
eller feilvurderinger en kan komme til 4 gjpre, som er annerle
utvikling en tror mest pa.
og er ledende i
19, BU-land representerer ca. 50% av verdens rioljeimport

1 Europa representerer
innfgring av hgye petroleumsavgifter.
ntpriser pa reguler
petroleumsavgiftenes stérrelse som andel av konsume

inneholder

en rekke

artikler

om

strategisk

%. Norge ligger
bensin mellom 60% og 80%, Japan snaut 50 % og USA 36
70%. Frankrike har
pa et gjennomsnittlig curopeisk niva med i overkant av
Energy Détente
de hayeste avgiftene med snaut 80% av utsalgsprisen (Kilde:
March 21, 1994).

20. Krugman ed. (1988)
handelspolitikk.

Japan, i stor grad gjennom
2}. Se f.eks. Scott (1986) for en diskusjon av hvordan

the Ministry of Industry and Trade (MITI) og naringslivet, har fatt til en slik
aniiee
22. naimei
Dette var en av effektene
av den franske revolusjon.
23. Ref. bl.a. Belassa (1961), Molle (1990) og Sloman (1991).

American

Free Trade

Area
(LAFTA),

the Caribbean

Community

25, EFTA bestar av @sterrike, Finland, Istand, Sverige, Sveits og Norge. Det er
en rekke eksempler pi samarbeidsordninger-mellom land med stgrre eller
mindre grad av frihandel ogs4 andre steder i verden. Herunder kan nevnes
Latin

North American Free Trade Associa-

(CARICOM), the Economic Community of West African States (ECOWAS),
Southern African Development Co-ordination (SADCC), Association of

South Bast Asian Nations (ASEAN),
tion (NAFTA). .

i #konomien,

inntektsniva og inntektsfordeling, ressursallokering, sysselsetting,

er opptatt av de aggregerte stgrrelsene

10 ar fr alle indre tollsatser var eliminert og felles ytre tollsatser etabtert.

sdsom

Makrogkonomien

25. Sloman (1991). Etter at Romatraktaten ble satt ut i livet i 1958, tok det hele
26.

Prospiinen oe day ee neengrel, handelbaanten oy

4 ke

pengemengden

eller

redusere

rentenivdet.

En

finans-

og

innbetalinger til og utbetalinger fra det offentlige, Under innbetalinger hgrer
sarlig skatter og avgifter. Under utbetalinger hgrer serlig det offentliges
kjop av varer og tjenester og utbetalinger av subsidier og stgnader
(overfdringer). Det offentlige kan eksempelvis regulere etterspgrselen opp
gjennom enten pkte utbetalinger til eller reduserte innbetalinger fra (f.eks.
ved 4 redusere skatter) den Private sektor. Pengepolitikken spker 4 Pavirke
pengemengden og likviditeten i et samfunn. Virkemidiene er stort sett endring
:
.
:
i pengemengden og renteniva.
Det offentlige kan regulere etterspprselen opp
ved

finansog

pengepolitikken

hgrer

inn

under

gruppen

pengepolitikk som virker i retning av stgrre etterspgrsel. kalles ekspansiv,
men en politikk som virker i retning av mindre etterspprsel kalles kontraktiv.

Bade

etterspprselssidepolitikk i makrogkonomien der det er den aggregerte
etterspgrsel i gkonomien som pAvirkes. John Meynard Keynes er szrlig
kjent for sitt bidrag til gkonomisk teori pA dette omradet serlig pA 1930- og
1940-tallet. Det offentlige kan ogs bruke tilbudssidepolitikk for & nA
makrogkonomiske mal. Malet her er 4 pavirke det ageregerte tilbud av varer
og tjenester. Tilbudssidepolitikk sgker 4 pavirke kostnader og
produktivitetsforhold i gkonomien, Dette kan gjgres ved & forebygge at
bedrifter utgver monopolmakt, hindre for store ekninger i lgnninger ved
forhandlinger, lage incentiver for 4 gke produktiviteten f.eks. gjennom
skattesystemet, stgtte til forskning og utvikling, investeringsstgtte,
infrastrukturtiltak osv.

27. Ikke minst gjelder det et lands driftsbalanse overfor utlandet og dets renteniva.

:

|
|
|

;
|

|

|

|

|g

‘

i
Overskudd pa drifisbalansen
skaper st terre tilbud av valuta og gir kursen pA
for et.land pavirirkes: serlig av
i
f.eks. norske kroner sterkere. Drifisbalansen
eksportverdi i forhold til importkostnader. Dette pavirkes i sin tur blant
annet av inflasjon og kostnadsniva. Et hgyt renteniva skaper ogs4 hpycre
tilbud av valuta og gjgr f.eks. norske kroner sterkere ved at flere gnsker 4
plassere penger i norske banker.

ien om opprettelse av en europeisk union ble vedtatt pa et
* resjeringstoppmate i Maastricht i Nederland 9-1 1 desember 1991. Herunder
inngar opprettelse av en pkonomisk, monetar (inkludert etablering av en
felles valuta) og politisk union innen 1999.1 tillegg er det ogsA bestemmetser
om en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, samarbeide om justissaker mm.
Gjennom det sikalte nzrhetsprinsippet, eller subsidiaritetsprinsippet, er det
ment A balansere hviike politikkomrider som nasjonale regjeringer kan

enekompetanse

skal

bestemme over og pa hvilke omrdder det skal etableres en felles politikk;

Fellesskapet treffe tiltak, i samsvar med nzrhetsprinsippet, bare om og sf

“PA de omrdder som ikke hgrer inn under dets

atanpet tile vitkaitene av Be eeeatate
ees an Felleseapet” (‘Maastricht traktaten, MaAlsetning
er

dnaotReggngnsnlomasosal for Epa, 1983, 0

betes

langt malene for det eet

re

1).

29. Scruton (1982), Andersen & Eliassen (1992) inneholder en rekke artikler

1970 (Erlandsen og Maimg,

om den europeiske unions institusjoner og politikk. I Dalvik etal. (1991)
diskuteres virkninger og muligheter den evropeiske integrasjonen kan gi for
norsk gkonomi.
30. Se Jon Bingens
artikkel
“EU
foran neste korsvei; regjeringskonferansen
, 1996” annet sted .i denne
ikasi nen.
publikasjo
:
31. Det europeiske politiske samarbeide (EPS) mellom EU-landene innebecrer
eksempelvis informasjonsutvikling og utforming av felles holdninger til

1993).

internasjonale sp@rsmal og har fungert siden

gjennom mer ekspansiv politikk i G7-land(ene).

32. Alternativt kan etterspgrseien utenfra @ke. For BU kan dette komme f.eks.

