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1.0 Hovedanbefal inger til nor sk pol itikk på gl obal iser ing og handel
1) En str at egisk om str uktur er ing for en bedr e koor diner t og m er dem ok r atisk for ank r et
handel spol it ikk.
Inter nasjonale handelsavtaler blir stadig mer dyptgr ipende, og omfatter i stadig stør r e gr ad et br edt
spekter av spør smål som l igger under mange ulike depar tementer . For handlingene mellom USA og
EU om en tr ansatlantisk fr ihandelsavtale (TTIP) er et godt eksempel på dette. Sagt enkelt likner denne
typen "moder ne" handelsavtaler mer på EØS- avtalen enn "gamle handelsavtaler " om tollr eduksjon.
De stor e spør smålene på for handlingsagendaen nå er gjer ne har moniser ing av et br edt spekter
r eguler inger og r egelver k. Dette gjør også at behovet for demokr atisk debatt r undt innholdet i avtaler
er langt stør r e enn tidliger e. Disse utfor dr ingene vil best kunne bli møtt ved å samor dne ar beidet med
handelsavtaler under ett koor diner ende depar tement:

-

-

Ar beidet med handelsavtaler bør samles som saksomr åde i Utenr iksdepar tementet for å
sikr e inter n koor diner ing og at samstemthet med andr e mål for handelsar beidet. De
handelspolitiske seksjonene i Nær ings- og fisker idepar tementet og UD bør altså slås
sammen.
En bør utr ede de økonomiske, sosiale og miljømessige følgene av handelsavtaler før de går til
r atifikasjon og offentliggjør e r esultatene av dette.
Signer te handelsavtaler bør ut på offentlig hør ing før de blir sendt til Stor tinget for
r atifiser ing.
Offentligheten og sivilsamfunnet bør få stør r e innsyn i pågående handelspolitiske
for handlinger for å kunne bidr a bedr e til en konstr uktiv og faktabaser t debatt i offentligheten.

2) Dagens handel sr egl er er ur ett fer dige m ot fattige l and. Nor ges posisjoner i
inter nasjonal e handel sfor handl inger og nye nor sk e handel savtal er m å innr ettes på e n
m åte som bidr ar til ut vikl ing i fatt ige l and og gl obal bær ek r aftig utvikl ing.

-

-

Nor ge bør vektlegge multilater alisme i inter nasjonale handelsr egler gjennom å nedpr ior iter e
bilater ale handelsfor handlinger og for handlingsinitiativ under WTO- par aplyen som ikke
inkluder er hele medlemsmassen.
WTOs medlemmer bør igjen for plikte seg til de sentr ale pr insippene om konsensus og single
under taking at ingenting er vedtatt før alt er vedtatt.
Rike land, der iblant Nor ge, bør legge om sin landbr uksstøtte i en mer bær ekr aftig r etning,
bor t fr a handelsvr idende og pr oduksjonsdr ivende subsidier .
Fattige land bør ha en vesentlig tollfor del for sine var er på det nor ske matmar kedet. Det
impliser er at en oppr etthol der et vesentlig tollver n over for andr e r ike land.
Alle for mer for ekspor tstøtte og subsidier bør fjer nes.
Nor ge bør slutte å kr eve av utviklingsland at de skal ha nulltoll på industr ivar er , både i
bilater ale handelsfor handlinger sammen med og uten EFTA.
Nor ske myndigheter bør legge til r ette for at utviklingsland kan bevar e et vesentlig
nær ingspolitisk handlingsr om for å bygge opp sin hjemlige industr i og økonomi.
Utviklingsland bør kunne br uke subsidier og anti- dumpingsmekanismer for å sikr e
mattr ygghet og økt matpr oduksjon blant sine småbønder .
En bør bygge ut unntakene fr a WTO- r egelver ket slik at viktige klimatiltak som innebær er
subsidier og innkjøpsr egler ikke blir hindr et av handelsr egelver k.
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3) Regjer ingen ønsk er å star te for handl inger om bil ater al e invester ingsavtal er m ed
utvikl ingsl and. Eventuel l e nye nor ske bil ater al e invester ingsavtal er bør innr ettes på en
bal anser t m åte som sikr er at de er for enl ige m ed en bær ek r aftig utvikl ing i ver tsl andet.

-

-

Nor ske bilater ale invester ingsavtaler i sin tidliger e for eslåtte for m (for slag til modellavtale
fr a 2008) hadde fler e elementer som gjor de at Kir kens Nødhjelp da konkluder te med at slike
avtaler ville kunne ha negative utviklingskonsekvenser .
Eventuelle nye nor ske bil ater ale invester ingsavtaler bør ikke inkluder e en investor /stat tvisteløsningsmekanisme eller såkalte «pr e- establishment»- r ettigheter .
Der som avtalen inneholder et pr insipp om fair and equitable tr eatment bør denne vær e
tydelig og pr esist definer t med en uttømmende liste hva slags statshandlinger som medfør er
et br udd på klausulen. Vider e bør ar tikkelen klar gjør e at investor s egen atfer d r elater t til
inter nasjonalt aner kjente standar der og ver tslandets utviklingsnivå skal spille inn i tolkningen
av om bestemmelsen er br utt, samt at br udd på andr e ar tikler i avtalen ikke i seg selv
konstituer er et br udd på fair and equitable tr eatment - pr insippet.

4) Der som r egjer ingen skal nå sin m ål setning om å før e en sam stem t pol it ikk for ut vikl ing,
m å handel spol it ikken sees i en br eder e kont ek st sam m en m ed bl ant annet nor sk
pol it ikk på skatt og kapital fl ukt, innr etningen av nor sk bistand, nær ingsl ivs
sam funnsansvar og invest er ingene i Stat ens Pensjonsfond Utl and.

-

-

Nor ske selskap bør for pliktes til å opptr e i samsvar med UN Guiding Pr inciples for Business
and Human Rights.
En betydelig stør r e andel av Statens Pensjonsfond Utland bør invester es i utviklingsland på en
måte som kommer fattige til gode.
Nor ge bør for tsette å innta en leder r olle i kampen mot ulovlig kapitalflyt og
skatteunndr agelse, blant annet gjennom å innfør e utvidet land- for - land- r appor ter ing for alle
sektor er .
Regjer ingen bør etabler e en egen budsjettlinje i utvikl ingsbudsjettet for jobbskaping, hvor et
tyngdepunkt bør ligge på å skape jobber i små- og mel lomstor e bedr ifter i utviklingsland.
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1.1 Innl edning
I en ver den stadig mer pr eget av økonomisk globaliser ing finner vi vinner e og taper e. Blant taper ne er
de som står utenfor et sammenvevd økonomisk system. De som ikke får jobb, de som ikke får fr aktet
var ene sine til et mar ked. Men blant taper ne finner vi også de som er på bunnen av det økonomiske
systemet. De som har en jobb, men ikke klar er å leve av lønnen den gir . De som pr oduser er var er som
kommer til mar kedet, men til en ur ettfer dig lav pr is.
Samtidig ser vi stadige påminnelser på at det finnes vinner e av globaliser ingen i den fattiger e delen av
ver den. Mange er på vei opp. Teknologiske sjumilssteg har dr evet fr am bedr e levevilkår for milliar der
av mennesker . Ver den går i stadig fr edeliger e r etning. Andelen mennesker som dør i konflikt har vær t
1
fallende siden andr e ver denskr ig. Blant de ti r askest voksende økonomiene det siste tiår et er 7
2
afr ikanske land. Ver den ser ut til å nå tusenår smålet om å halver e andelen ekstr emt fattige i ver den .
Men ikke alle piler peker i r iktig r etning. I følge en rappor t fr a Ver densbanken mangler ver den 600
millioner jobber minst. Det vil si, ver den er nødt til å skape 600 millioner nye jobber i løpet av de
neste 15 år ene bar e for å oppr ettholde dagens ar beidsledighetsnivå. Tr oss en imponer ende samlet
økonomisk vekst lever 45 % av ver dens ekstr emt fattige i India og Kina. Noen sl iter på bunnen, noen
er for tsatt utenfor , og veksten har ikke kommet alle til gode. IMF løfter fr am de siste tr etti år enes
økende globale ulikhet som en av de mest alvor lige tr uslene mot fr amtidig vekst. Ifølge Oxfam eier de
85 r ikeste per sonene i ver den like mye som den fattigste halvdelen av jor dens befolkning. Selv om
ver den pr oduser er mer enn nok mat til å fø alle og antallet sultende har sett en nedgang på 17 %
3
siden 1990, lever for tsatt 805 millioner mennesker uten nok å spise.
Bildet kompliser es av at vi nå må bekjempe global fattigdom, utenfor skap og ar beidsledighet samtidig
som vi nær mer oss kr itiske smer tegr enser for planetens bær eevne når det gjelder r essur ser , klima
og miljø. Det kommer til å koste, og pr insipper om r ettfer dighet i byr defor del ing tilsier at vi i den
utviklede delen av ver den må ta på oss et stør r e ansvar enn vi gjør i dag, både når det gjelder
fattigdomsbekjempelse og klimatiltak.
Ingen globale utfor dr inger vi står over for i dag kan besvar es ene og alene av hvor dan vi innr etter den
globale økonomien. Til det er pr oblemene for sammensatte. Likevel kan sikker hetspolitikk,
klimapolitikk, helsepolitikk og bistand komplementer es av en økonomisk politikk som har øye for
helheten i de globale utfor dr ingene vi står over for . I dette bildet vil inter nasjonal handelspolitikk spille
en sentr al r olle. Der for vil r egjer ingens kommende melding til Stor tinget om Globaliser ing og Handel
også vær e en svær t viktig utviklingsmel ding.
Gjennom Statens Pensjonsfond Utland (SPU), men også innenfor sektor er som ener gi, skipsfar t og
etter hver t teletjenester er Nor ge en stor spiller på ver densmar kedet. Det å vær e en utadvendt
økonomisk aktør i en global økonomi hvor det finnes stor e globale styr ingspr oblemer , stiller oss
over for noen utfor dr inger , dilemmaer og par adokser . Nor ske invester inger vil bidr a til endr inger som
både skaper vinner e og taper e. I møte med nor ske selskaper og invester inger i utlandet vil noen
oppleve at det skapes nye muligheter , mens andr e stenges ute eller blir utkonkur r er t.
En nor sk handelspolitikk som er samstemt for utvikl ing bør ta hensyn til utfor dr ingene som møter
taper ne av økonomisk globaliser ing, de på bunnen og de som står utenfor , og samtidig støtte de som
er på vei opp.
I denne r appor ten vil vi komme med politikkanbefalinger og peke på hvor dan økonomisk politikk kan
gi muligheter også for bær ekr aft og fattigdomsr eduksjon.
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Bil de 1: Str andl iv i Luanda, Angol a. Høy byggeaktivitet, fr akteskip og offshor efar tøy i bakgr unnen. (Fl ickr
Cr eative Com m ons/ m p3ief )

2.0 De på bunnen, de utenfor og de på vei opp.
De som er på bunnen og utenfor er de sår bar e og fattige. En snakker ofte om at mennesker «løftes»
ut av fattigdom, men de hundr evis av millioner mennesker som har kommet seg ut av en tilstand av
ekstr em fattigdom har tatt de fleste tunge løftene selv. Det å vær e ar beidsl øs i et land med få
muligheter betyr ikke at en ikke ar beider fr a mor gen til kveld, men det kan bety at mulighetene for å
ar beide seg ut av fattigdom ikke er til stede. Mange fattige møter stengsler som gjør at de ikke makter
å ar beide seg ut av fattigdommen. Det kan vær e at de ikke finner en ar beidsplass eller et mar ked som
kan kjøpe var ene der es, eller for di de ar beider under dår lige og uver dige for hold.
Å skape utvikling handler ofte om å bekjempe noen av de hindr ene som står i veien for at fattige kan
ar beide seg til et bedr e liv. Det handler om å skape bedr e vil kår for at folk skal kunne stable egne
inntektsskapende aktiviteter på beina. Det handler om å bedr e for hol d for ar beider e eller gi en
stemme til de som ikke blir hør t. Å gi unge mulighet til utdanning og tilgang til ar beid. I dette
kapittelet vil vi gå inn på noen av hindr ingene som står i veien for de som er utenfor og på bunnen.
Samtidig ser vi at mange har klar t å komme seg opp og ut av fattigdom. Mange er på vei opp.

2.1 Utenfor - ar beidsl edighet, konfl ikt, diskr iminer ing.
Ver densbanken ber egner at det må skapes minst 600 millioner nye jobber i løpet av de neste 15 år ene
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om dagens nivå på ar beidsledighet ikke skal øke . Mange av disse må skapes i Afr ika, hvor
helsefr amskr itt gjør at stor e bar nekull vil vokse opp og leve mye lengr e enn sine for eldr e, og antallet
folk i ar beidsfør alder vil øke enor mt. På samme måte som den kinesiske velstandsøkningen har
skapt global etter spør sel er det gr unn til å se til Afr ika som en potensiell vekstmotor i land tid
fr amover . Samtidig er de demogr afiske endr ingene et tveegget sver d. Far en er at mange unge blir
stående utenfor ar beidsmar kedet. Uten håp om en god fr amtid for seg og sine bar n kan dette skape
politisk ustabilitet og vær e ødeleggende for utvikling.
5

32 000 mennesker måtte br yte opp og flykte fr a kr ig, konflikt og vold hver eneste dag i 2013. Når kr ig
og konflikt r ammer , br ytes samfunnsstr uktur ene opp og mulighetene for å skape seg gode liv i
6

fr amtiden blir svær t usikr e. Halvpar ten av bar na i konfliktr ammede omr åder i ver den har aldr i vær t
på skole. Konflikter og vold r ammer der med også økonom i og de langsiktige for utsetningene for å
gjenskape en nor malitet. Dette er utfor dr inger Kir kens Nødhjelp (KN) har sett blant annet i Somalia,
hvor KN dr iver samar beid med lokalt somalisk nær ingsliv innenfor ener gi, tele og byggenær ing med
jobbtr ening og sysselsetting blant sår bar e gr upper i omr åder hvor mange r ekr utter es til
pir atvir ksomhet.
6

Kvinner ar beider ofter e enn menn i ufor melle jobber , hjemme eller på familiens åker lapper , og er
mer sår bar e for å miste levebr ødet sitt. Kvinnestyr te husholdninger som dr iver med jor dbr uk har i
hele den utviklende delen av ver den dår liger e tilgang på land, mekanisk utstyr , fr ø, kr editt, husdyr og
7
kunnskap. Tr adisjonelle kjønnsr ollemønstr e kan gjør e det sær lig vanskelig for kvinner å ta del i
ar beidsliv og handel.
2.1.1 Mangel på infrastruktur som hinder for økonomisk deltagelse
8

70 % av de fattige på det afr ikanske kontinentet bor i r ur ale omr åder og lever av jor dbr uk. Mange har
matpr oduksjon til eget for br uk, men mangler mar keder å selge til. Tr oss voldsom veibygging de siste
år ene har bar e en av tr e afr ikaner e på landsbygda tilgang på en vei som er far bar gjennom hele år et.
Utvikling kr ever ener gi, og stabil tilgang på str øm er en enor m utfor dr ing i mange utviklingsland. 400
9
millioner inder e og 550 mil lioner afr ikaner e lever uten tilgang på elektr isitet. Stabil tilgang til str øm
er en viktig for utsetning for økonomisk aktivitet. Mangel på pålitelig str ømtilgang er en hindr ing for
vekst, hvor sær lig mikr o- , små- og mellomstor e bedr ifter er sår bar e.
Samtidig er fler e afr ikanske land gode eksempler på hvor dan teknologi gjør at en kan hoppe over
utviklingsstadier . Innen utgangen av 2014 vil Afr ika sør for Sahar a ha over 600 millioner
mobiltelefonbr uker e, og noen br ed utbygging av fasttelefonlinjer vil aldr i finne st ed. Br uken av
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mobildata er estimer t til å tyvedobles innen 2019. Takket vær e mobilbanksystemet M- PESA br uker
kenyaner e mobilbank mer enn nor dmenn. Ver dier tilsvar ende en fjer dedel av Kenyas BNP flyter
gjennom M- PESA- systemet, og banknyvinningen har nådd til land som India, Afghanistan og
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Romania. Pr ivate teleselskaper har konkur r er t om utbygging av mobilnett siden slutten av 90- tallet,
og i dag har ni av ti afr ikaner e i byer mobildekning, og omtr ent halvpar ten bosatt på landsbygda.
Samtidig invester es det stadig mindr e i å utvide nettet ytter liger e etter som det er mindr e lønnsomt å
bygge infr astr uktur for spr edt befol kning som er utilgjengelig bosatt. Der for vil mange stater vær e
avhengig av å intr oduser e stimuli for å la alle sine innbygger e få tilgang til telekommunikasjon i
fr amtida.

2.1.2 Standarder som hinder for økonomisk deltagelse

Tilgang til ver densmar kedet avhenger av å kunne lever e pr odukt og tjenester som holder definer te
standar der . Hensikten med standar der er å sikr e kvalitet, kompatibilitet mellom pr odukter og
motvir ke skader på miljø og helse, som for eksempel sanitær - og hygienestandar der på mat.
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Medlemmene i Ver dens Handelsor ganisasjon (WTO) har fr amfor handlet SPS- avtalen om hvilke type
kr av og standar der en skal stille til matsikker het og dyr e- og plantehelse. Tanken bak er å gi r om for
tr ygg mat samtidig som en ikke ender i en situasjon hvor ulike standar der umuliggjør handel på tver s
av gr ensene.
En standar diser t og r eguler t handel er åpenbar t et fellesgode. Baksiden er at det stenger mange ute
for di de mangler r essur ser til å innhente kapasitet og kompetanse på standar der . Kenyanske r oser og
gr ønnsaker har nå blitt en ekspor tsuksess til Eur opa, men for å komme dit har både
br ansjeor ganisasjoner og myndigheter dr evet omfattende opplær ing av småbønder for å møte
standar der .
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Standar der og r eguler inger , ikke toll og tr adisjonelle handelshindr inger , er den st ør ste hindr ingen i
veien for å utløse det stor e ekspor tpotensialet i den utviklende delen av ver den. Utfor dr ingen er å
angr ipe dette uten å sette kvalitet og sikker het på spill. Det er uten tvil noe å hente i har moniser ing av
r egelver k, men denne typen for handlinger står ofte i far e for også å svekke nettopp kvalitet, noe som
blant annet debatten r undt TTIP- avtalen mellom EU og USA er et eksempel på. En del av løsningen for
land som Kenya og Tanzania vil vær e at pr ivate, offentlige og sivilsamfunnsr essur ser når ut til de som
tr enger det med målr ettet opplær ing og kompetanseover før ing, slik at fler e kan ta del i handel.

2.2 På bunnen

utbytting som gl obal t pr obl em

Stadig fler e land øker sin inter nasjonale handel, og nye jobber skapes slik at fler e får ta del i
økonomien. Deltakelse i ar beidsliv og mar keder er imidler tid ingen gar anti mot fattigdom, sår bar het
eller for at ens mennesker ettigheter blir r espekter t. Mange som er innenfor opplever like fullt å vær e
på bunnen, hvor utbytting, dår lige ar beidsfor hol d, kor r upte myndigheter eller diskr iminer ing gjør at
man ikke er i stand til å sikr e et godt og for utsigbar t liv til seg selv og sin familie.
2.2.1 Urealiserte arbeidstakerrettigheter

De fleste utviklingsland har stor t potensiale for industr iell vekst i ar beidsintensive sektor er , som
tekstiler , halvautomatiser t industr i og enkelte for mer for jor dbr uk. I følge økonomisk handelsteor i vil
økt handel og vekst i ar beidsintensive sektor er før e til at ar beidstaker e får bedr e lønns- og
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ar beidsvilkår . Denne effekten viser seg ikke alltid like tydelig i vir keligheten.
Kina har hatt en stor stilt industr ialiser ing siden r efor mene i 1978, og en nøkkelfaktor for den
eksplosive industr ielle veksten har vær t tilgang til bil lig ar beidskr aft. Dette er ofte inter ne migr an ter
fr a det kinesiske innlandet og landsbygda som r eiser til industr ibyene ved kysten. Disse ar beider ne
har hatt begr ensede r ettigheter til skole, pensjon og helsefor sikr ing i de omr ådene de har bodd og
jobbet. Mange har også vær t utsatt for r egelr ett utbyttende ar beidsfor hold, ar beidstid og lønn. Delvis
som følge av pr ess utenfr a og økt misnøye inter nt har kinesiske myndigheter og ar beidstaker e tatt tak
i noen av pr oblemene, og det har vær t tegn på bedr ede for hold de sener e år ene. Lønningene har gått
14
vesentlig opp, selv om de har vær t ujevnt for delt mellom by og bygd . I Guangdong- pr ovinsen steg
industr iar beider nes samlede lønn og ar beidsfor deler med 12 % år lig fr a 2002 til 2009. Sammenliknet
15
med andr e land i Sør øst- Asia bedr es kinesiske ar beidsvilkår r elativt r askt.
Selv om de aller fleste land har r atifiser t stor par ten av den
inter nasjonale
ar beidsor ganisjonens
(ILO)
åtte
kjer nekonvensjoner , er implementer ingen av disse
r ammever kene for tsatt svak og mangelfull. For saml ingsog or ganiser ingsr etten er svær t utsatt i mange
utviklingsland.
Bar near beid,
tvungent
ar beid
og
diskr iminer ing er dessver r e fr emdeles pr aksiser i
ar beidslivet mange steder . Menneskene som ar beider
under slike for hold er på bunnen, men er del av den
samme globale økonomien som oss. De pr oduser er var er
som ender opp i vår e butikker . Dette pålegger investor er
og handelspar tner e, også fr a Nor ge, et ansvar som går
utover der es egen bunnlinje.

Kir kens Nødhjelp (KN) bistår bønder i
Kenya med å muliggjør e ambisjoner om
å ekspor tere sine var er ut av landet. I
Tanzania bistår KN bønder med få
ekspor tmuligheter
med
å
nå
standar dene som skal til for å lever e
pr odukter til nasjonale super mar keder .
Der kan de hente mer ver dien som ligger
i å levere inn i det for maliser te
matmar kedet.
Boks 1: Mar kedsadgang

2.2.2 Investeringenes bakside: Miljøgifter , helse, vann og landr ettigheter

Invester inger og økt økonomisk aktivitet kan ha ødeleggende bieffekter . Kir kens Nødhjelp (KN)
ar beider mange steder blant fattige og sår bar e som har fått sitt levebr ød og livsgr unnlag ødelagt av
konsekvensene av gr uvesel skaper eller stor skala jor dbr uksselskaper som star ter vir ksomhet i der es
omr åder . Kir kens Nødhjelp har obser ver t hvor dan vannfor ur ensning fr a gr uver og stor e
jor dbr uksplantasjer påvir ker lokalbefolkningen hos lokale småbønder i Guatemala, Br asil og
16
Tanzania .
8

Landbr uk er en sektor som de sener e år ene har tiltr ukket seg stor e invester inger , med for ventninger
om økte matvar epr iser og et matmar ked som er ventet å vokse ut fr a både befolkningsvekst og
for br uksvekst. Stor e deler av disse invester ingene har vær t r ettet mot utviklingsland og omr åder som
i mange år har hatt et behov for økte invester inger . Ifølge Ver densbanken er halvpar ten av ver dens
17
uutnyttede matjor d i Afr ika , og mange afr ikanske land kan utgjør e en viktig del av ver dens fr amtidige
br ødkur v. Matpr oduksjon kan også bli veien ut av fattigdom for mange. I føl ge FN er vekst i det
afr ikanske landbr uket mange ganger mer effektivt i å r eduser e fattigdom enn tilsvar ende vekst i
18
andr e sektor er . Likevel kan stor skala invester inger i landbr uk på kontinentet utgjør e en tr ussel for
fattige om de er for etatt på gal måte.
Utenlandsinvester inger i det afr ikanske landbr uket er ofte i stor skala- pr osjekter . Investor er kjøper
eller leier land på 99 år lange kontr akter , i mange ulike kontekster . Fr a 2007 til 2010 ble over 5
millioner sør - sudanske hektar solgt eller leid ut til for mål som landbr uk, biobr ensel, økotur isme,
skog og kar bonfangst. Med andr e or d ble 8 pr osent av Sør - Sudans landomr åde for delt til
19
inter nasjonale investor er i opptakten til landets selvstendighet fr a Khar toum i 2011. I Mosambik har
7 pr osent av landets dyr kbar e mar k blitt leid ut eller solgt til stor skala invester inger , og stor e deler av
disse invester ingene er gjor t i skogbr uk. Investor er har mange steder kommet i konflikt med
lokalbefol kningen, med anklager om tvangsfor flytting, br utte løfter om ar beid og svekket
20
matsikker het.
Retten til land er i mange utviklingsland, sær lig på det afr ikanske kontinentet, et uavklar t spør smål.
Sedvane og ufor maliser te br uksr ettigheter baser t på tr adisjoner er utbr edt, men ikke alltid aner kjent
av staten. Dette kan skape konflikt og pr oblemer der som staten selger land til investor er . Der det
finnes nasjonale r egelver k og r etningslinjer for konsultasjon av lokalbefolkningen ved stor stilte
landbr uksinvester inger er disse ofte sår bar e for å settes til side ved at tr adisjonelle, r egionale eller
nasjonale leder e misbr uker sin makt, eller at lokalbefolkningens ønsker og behov blir over sett. I
mange tilfeller har mennesker blitt dr evet bor t fr a jor d som der es familie har dr evet og vær t bosatt på
i mange gener asjoner uten at de mottar noen for m for er stat ning. Dette er utfor dr inger som går igjen
sær lig når det gjelder ur folks r ettigheter . Dette er gr upper som er spesielt sår bar e mot over gr ep
knyttet til invester inger , og som sjelden har fått for maliser t sine eiendoms- og br uksr ettigheter .
Ifølge FN er afr ikanske bønder s eier skap til egen jor d for klar ingen på hvor for vekst i landbr uket har
stør r e fattigdomsr eduser ende effekt enn i andr e sektor er , og hvor for denne effekten er ster ker e i
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Afr ika enn for eksempel i Latin- Amer ika. Med andr e or d: Vekst blant sm åbønder har stør st
utviklingseffekt. Stor skala jor dbr uksinvester inger kan også vær e utviklingsfr emmende, men dette er
avhengig av at invester ingene for etas på en for svar lig måte og at det sør ges for positive effekter for
lokalsamfunnene i for m av jobbmuligheter og samar beid med selskapene.

2.2.3 Sårbarhet for pris og dumping

For fattige bønder kan en omlegging fr a selvber gingsjor dbr uk til å pr oduser e for salg gi muligheter
for utvikling. Samtidig utsetter de seg for nye for mer for r isiko. Muligheten til å få var ene på et
mar ked er for mange begr enset til én handler eller mellommann, som i pr aksis har et kjøper monopol
(monopsoni) som gir bøndene dår lige for handlingskor t. Dette blir for ster ket der som bonden mangler
infor masjon om mar kedspr is. Telekommunikasjonens fr amvekst har bidr att til å gi fler e bønder makt
i for m av mar kedsinfor masjon, men fr emdeles står halvpar ten av befolkningen på landsbygda i Afr ika
uten mobiltilgang. Bønder i samme omr åde pr oduser er ofte de samme var ene for salg og disse er
som r egel modne omtr ent samtidig, noe som før er til at pr isen faller når de skal selges. Tilgang til
kjøling og lagr ing kan styr ke bønder s mulighet til å få bedr e mar kedspr iser .
Dessver r e er ikke alltid nasjonale mar keder i stand til å lever e for utsigbar e og gode pr iser . Det er blitt
r appor ter t fr a sivilsamfunnsor ganisasjoner at ni av ti småbønder i Kamer un som baser te seg på salg
22
av kylling mistet levebr ødet sitt mellom 1996 og 2003 . Det nasjonale mar kedet i Kamer un ble
over svømt av dumpet eur opeisk kylling som utkonkur r er te lokale pr odusenter . Eur opeiske og
9

amer ikanske landbr ukssubsidier har før t med seg en pr aksis for å dumpe matvar er på fattige lands
mar keder til en ødeleggende effekt for de lokal e bøndene. Den mest åpenbar t ur ettfer dige
innr etningen som gjør l andbr uksdumping mulig er r ike lands br uk av ekspor tstøtte. Dette har enda
ikke har blitt faset ut, hver ken i Nor ge, USA eller EU, til tr oss for br ed politisk enighet og politiske
løfter om at de skal avskaffes.

2.3 På vei opp - utvikl ingsl and i vekst tr oss gl obal e styr ingspr obl emer
For før ste gang på 150 år er den samlede økonomien til vestens industr ialiser te stor makter USA,
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Stor br itannia, Fr ankr ike, Tyskland, Italia og Canada blitt tatt igjen av gr uppen Kina, India og Br asil.
Denne utviklingen r epr esenter er en omveltning av maktfor holdene i ver den. Samtidig bør en ta med
seg at disse tr e gigantlandene r ommer over fir e ganger så mange mennesker som den før ste gr uppen
land, og denne utviklingen er der med en natur lig gjeninnhenting av de r ikeste landenes for spr ang. I
tillegg til de tr e stor e motor ene kan fler e sør østasiatiske og ikke minst afr ikanske land vise til
eventyr lig vekst de siste tiår ene. Å oppnå høye vekstr ater fr amstår kanskje ikke så imponer ende når
utgangspunktet er lavt, men mange utviklingsland har måttet gjennomleve konsekvensene av
spr ekkende finansbobler , fall i r åvar epr iser og gjeldskr iser på veg mot dagens fr amgang. Histor isk
har det vær t nær mest umulig å oppr ettholde vekstr ater over 6 % over mer enn ti år , men moder ne
eksempler som Taiwan og Kina gir håp om at vedvar ende vekst er mulig.
2.3.1 Eksplosiv vekst i handel og investeringer

utviklingsland i spissen

Ifølge Ver densbanken har den globale handelen med var er vokst med en år lig r ate på 7 % siden 1980tallet og der med holdt en nesten dobbelt så høy vekst som den globale økonomien. Utviklingslands
andel av ver denshandelen har vokst fr a en tr edel til halvpar ten av ver denshandelen i denne per ioden,
med ver dens nyvunne «ekspor tver densmester » Kina i spissen.
De tr adisjonelle r ollene i ver densøkonomien for industr i- og utviklingsland er i stadig endr ing. Fler e
utviklingsland har gått fr a å vær e kapitalimpor tør er til å invester e mye utenfor landet. Kinesiske
24
invester ingsstr ømmer til USA har faktisk blitt stør r e enn de amer ikanske nyinvester ingene i Kina og
mange por tugisiske selskap har stor e eier andeler kontr oller t av den økonomiske eliten i den tidliger e
25
por tugisiske kolonien Angola.
Handelen mellom land i Sør har doblet de siste tyve år ene, og utgjør nå over 25 pr osent av
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ver denshandelen. Mange utviklingsland har klar t å diver sifiser e sin økonomi, og blitt stor e
ekspor tør er av var er som tidliger e hovedsakelig ble pr oduser t i vestlige industr iland. Det økende
mangfoldet i de økonomiske for holdene i utviklingsland før er til at disse landene i mange
sammenhenger ikke nødvendigvis lenger har sammenfallende inter esser , for eksempel i
for handlinger i WTO.
Betyr fr amveksten av nye økonomiske stor makter som fr amfor alt Kina, men også Br asil, India,
Indonesia, Sør - Afr ika og Niger ia at noen av disse landene ikke lenger bør kunne kalles utviklingsland?
I land som Nor ge viser stadig fler e til den imponer ende veksten til mange av de fr amstor mende
økonomiene, og konkluder er med at de aller ede står på likefot med den r ike del av ver den. Slike
for estillinger møter imidler tid en gr im kontr ast der som en ser på fattigdommen som finnes i disse
landene og hvor ulikt den nyskapte velstanden er for delt. Et stor t fler tall av ver dens aller fattigste bor
i dag i mellominntektsland som India, Kina og Br asil. Den gjennomsnittlige amer ikaner er fr emdeles
r iker e enn 7 gjennomsnittlige kineser e. Vider e ser vi for eksempel i for handlingene i WTO at
konfliktlinjer fr emdeles over r askende ofte kan tr ekkes langs i/u- landsaksen. Bildet er langt mer
nyanser t enn ved før ste øyekast, men betegnelsen utviklingsland har på langt nær utspilt sin r olle.
Mange land som har vær t tr adisjonelle mottaker e av nor sk bistand har beveget seg opp på
utviklingsstigen, og der med blitt r elevante par tner e for handel med Nor ge og ver tsland for nor ske
invester inger . Samtidig står mange av disse landene over for stor e utfor dr inger som å sikr e demokr ati
10

og godt styr esett, sør ge for at vekst kommer det br ede lag av befolkningen til gode, støtte opp om
bær ekr aftig utvikling og skape jobber for en ung befolkning. Når vår e møtepunkter og inter esser
over for utviklingsland blir br eder e og mer komplekse, øker betydningen av å ha en samstemt politikk
for utvikling. Det kr ever også klar e r etningslinjer for å hindr e r olleblanding, sær lig mellom bistand og
nær ingspolitikk. Å dr ive business er ikke utviklingshjelp, bar e for di det skjer i et fattig land. Denne
r appor ten vil utdype viktige elementer r egjer ingen bør ta med seg når de utfor mer sin handelspolitikk
og øvr ig økonomisk politikk som kan ha stor betydning. For de på bunnen, de utenfor og de på vei opp.
Dette er tema for de neste kapitlene.
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3.0 Inter nasjonal handel

gl obal e tr ender og nor sk pol itikk

I det globale bildet ser vi stor e endr inger innen økonomi og handel. Nye aktør er er kommet ster kt på
banen, og den globale ar beidsfor delingen har for andr et seg. Disse endr ingene vil legge før inger for
hvor dan Nor ge bør innr ette sin handelspolitikk. I denne delen vil vi peke på noen globale tr ender som
er av sær lig betydning for utviklingsland, og komme med innspill til r egjer ingens politikk på
globaliser ing og handel.

3.1 Ver denshandel en

gl obal e tr ender

3.1.1 Komparativt fortrinn mindre betydningsfullt

Ver denshandelen har blitt mindr e spesialiser t og ulike lands kompar ative for tr inn fått mindr e å si for
ver denshandelen. Det vil si at for skjeller i teknologi, pr oduksjonseffektivitet og tilgang til
27
pr oduksjonsfaktor er er av mindr e betydning for hvilke var er og tjenester et land ekspor ter er .
To
land kan ekspor ter e r elativt l ike pr odukter til hver andr e, som for eksempel at Tyskland og Japan
begge ekspor ter er biler til hver andr e. Det som kjennetegner økonomiske stor makter er heller en
diver sifiser t nær ingsstr uktur enn spesialiser ing i en type pr odukter , som stål eller landbr uksvar er .
Det som kjennetegner ekspor ten fr a fattige til r ike land er der imot en for tsatt spesialiser t ekspor t av
en liten gr uppe var er , som r egel r åvar er . Det for egår liten vider efor edling av pr oduktene i landene
selv. Råvar er inngår ofte i stør r e globale ver dikjeder hvor de mest ver difulle leddene i kjeden befinner
seg i industr ialiser te land.
3.1.2 Globale verdikjeder

Å mer ke et pr odukt som "Made in" gir stadig mindr e mening, da fler e og fler e pr odukter og tjenester
er et r esultat av deler og tjenester fr a mange steder , hvor pr oduksjonspr osessen er delt mellom ulike
land. Nesten 30 % av ver denshandelen er vider eekspor t av halvfabr ikater eller pr oduksjonsdeler som
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er blitt vider efor edlet, et tall som lå på 20 % i 1990. Nettver k av lever andør er og pr odusenter i fler e
land som inngår i å skape et pr odukt eller en tjeneste kalles globale ver dikjeder .
Str uktur ene på globale ver dikjeder var ier er svær t mye. Noen ver dikjeder er r elativt "løse", skiftende
og mer tilfeldige, hvor for eksempel pr odusenter finner lever andør er på mar kedet etter behov. I andr e
ver dikjeder finnes det en ster k gr ad av or ganiser ing og kontr oll, med langvar ige r elasjoner mellom
selskaper som kjøper og selger til hver andr e. Dette kan vær e for di pr oduktet som inngår i ver dikjeden
har helt spesifikke egenskaper som gjør at infor masjon og teknologi må over før es fr a kjøper til selger ,
for eksempel slik at pr oduktet kan oppfylle noen str enge kr iter ier . I andr e sammenhenger må en
lever andør gjør e så stor e invester inger i teknologi og spesifikt pr oduksjonsutstyr at det lønner seg at
hele ver dikjeden blir kjøpt opp av ett konser n, altså ver tikal integr asjon.
De globale ver dikjedenes økende betydning for ver denshandelen kan vær e svær t positivt for ver dens
fattige. En av nøklene til den enor me fattigdomsr eduksjonen i Sør - og Øst- Asia har vær t at
ar beidsintensive pr oduksjonsledd har blitt flyttet til land som er r elativt r ike på ar beidskr aft. I land
hvor myndighetene har dr evet målr ettet politikk for det har teknologi og kompetanse blitt over før t fr a
det kunnskapsintensive leddet i ver dikjeden. Vi kan se at fler e øst - asiatiske land for lengst har bevegd
seg fr a kun å pr oduser e andr es teknologiske nyvinninger til selv å vær e vesentlige pådr iver e for
teknologisk vekst. Et lands evne til å bevege seg til ledd av kjeden som har stør r e ver diskapning
omtales i økonomisk litter atur som hovedfor skjellen på de landene som blir fanget i den såkalte
«middle income tr ap» og de som klar er å oppr ettholde vekst over tid.
3.1.3 Svak integrasjon muliggjør ansvarsfr askrivelse

Ver dikjedenes or ganiser ing byr imidler tid på noen vesentlige utfor dr inger . Rana Plaza- katastr ofen 24.
apr il 2013 ble en vekker for mange for br uker e om br utale for hold i tekstilbr ansjen. Selskapene i Rana
Plaza pr oduser te kl ær for kleskjeder som Benetton, Pr imar k og Walmar t og ar beider ne der måtte
under stor t pr oduksjonspr ess r etur ner e til pr oduksjonslokaler hvor bygningen dagen før hadde slått
stor e spr ekker . I etter kant av kollapsen hvor 1129 mennesker mistet livet gikk skylden mellom
fabr ikkeier , ar kitekter , tekstilpr odusenter , bangladeshiske myndigheter og de inter nasjonale
selskapene. Det er lett å peke på hvor dan den løse or ganiser ingen av t ekstilnær ingenes ver dikjeder
bidr ar til en ansvar spulver iser ing som de svakeste kommer dår ligst ut av, enten dette handler om
livsfar lige ar beidsvilkår , ar beidstidsbestemmelser , bar near beid eller å få en lønn det er mulig å leve
av. Tekstilbr ansjen er ikke unik. Mange pr oduksjonsledd i inter nasjonaliser te ver dikjeder i andr e
br ansjer sliter med å etter l eve gr unnleggende menneske- og ar beidsr ettigheter . En svak integr asjon
av ver dikjedene gjør at det blir vanskelig å kontr oller e at under lever andør er oper er i tr åd med
aner kjente standar der .
Selv om mange utviklingsl and har klar t å ta stør r e del i den inter nasjonale handelen, er for tsatt de
globale spiller eglene for handel ur ettfer dig innr ettet i de r ike landenes favør . Nettopp å r ette opp i
denne skjevheten har vær t på agendaen i de inter nasjonale for handlingene i Ver dens
Handelsor ganisasjon (WTO) siden 2001, men hvor for handlingene nå går svær t langsomt.
3.1.4 Stagnasjon i WTO- forhandlinger

I månedsskiftet juli- august 2014 gikk lufta ut av WTO- for handlingene. Igjen. Et hal vt år tidliger e så det
ut til at medlemsstatene hadde blitt enige om en jur idisk bindende avtale for før ste gang siden
Mar r akesh i 1994. Avtalen om å for enkle pr osedyr er ved gr ensa og str ømlinje administr asjon kan
neppe sies å ha enor m betydning for ver densøkonomien, men ble ventet å få en for løsende effekt for
for handlingene i Doha- r unden.
Den såkalte Doha Development Agenda har stått på WTOs for handlingsagenda siden 2001 og er det
før ste for handlingsmandatet etter at GATT ble or ganisasjonen WTO i 1995. WTO har siden fylt sin r olle
i kar tlegging av hvor dan medlemsstatene implementer er handelspolitikken sin og i å løse tvister
mellom medlemsstater om det her sker tvil om et land opptr er i tr åd med WTO- r egimets tr aktatver k.
Som ar ena for for handlinger om vider e integr asjon av handelsr egelver k har veien vær t noe mer
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stor mfull for WTO. Etter sammenbr uddet i utviklingen av et for handlingsmandat i 1999, ble
for handlinger lanser t i 2001 med siktemål om å bli fer dig innen 2005.
WTOs for handlingsr egler er i utgangspunktet bl ant de mer inkluder ende og demokr atiske i
inter nasjonal sammenheng. Vedtak fattes ved konsensus, så alle medlemmer har en plass ved bor det.
For å balanser e mellom ulike hensyn ligger pr insippet om «single under taking» - ingenting er vedtatt
før alt er vedtatt fast i WTO- for handlinger . Det betyr at en ikke vedtar en fr amfor handlet avtale om
for eksempel landbr uksvar er før de andr e avtalene i for handlingene er fer digfor handlet også. Dette
legger til r ette for å «gi» i en avtale for å «få» i en annen avtale. Samtidig favner Doha- r unden om så
mange avtaleomr åder at det har vær t vanskelig å oppnå konsensus om alt fr a samtlige medlemmer .
Tr oss svær t omfattende skepsis fr a utviklingsland signaliser te minister møtet i WTO i 2011 at en skul le
«utfor ske mulighetene for nye for handlingstilnær minger », noe som innebar det som ble omtalt som
en "tidlig innhøsting" av de mindr e kontr over sielle avtalene, såkalt "lavthengende fr ukt". Det ble
likevel under str eket at enhver enighet måtte r espekter e ut viklingsaspektet ved Doha- r unden.
I opptr appingen til minister møtet i 2013 på Bali lå en rekke for slag på bor det til deler av Doha- r unden
29
som bur de sluttfør es. Det l å bindende for slag på bor det til handelsfor enklingsavtalen , begr ensing av
amer ikanske bomullsubsidier til for del for vestafr ikanske pr odusenter , juster inger for å tillate indiske
subsidier av småbønder , kvote- og tollfr i mar kedsadgang for de fattigste landene og gjennomfør ing av
det lovede for budet mot ekspor tstøtte for landbr uksvar er . Handel sfor enklingsavtalen, som var de r ike
landenes ønske, ble det eneste av disse for slagene som r esulter te i et jur idisk bindende vedtak.
Utviklingsspør smålene hadde med andr e or d blitt spil t ut på siden, tr oss 2011- møtets veiledning. Da
India blokker te den jur idiske pr osessen for handelsfor enklingsavtalen sommer en 2014, bør ikke dette
utelukkende for stås som en innenr ikspolitisk avveining fr a Modi- r egjer ingen, selv om dette utvilsomt
var en faktor . Utviklingsland har mange ganger vær t utsatt for pr ess for å aksepter e agendaer de ikke
har ønsket og blitt nektet gjennomslag på sektor er som har vær t viktige for dem.
3.1.5 Et mylder av bilater ale, regionale og plurilaterale avtaler

Samtidig med stillstanden i WTOs Doha- r unde har antallet bilater ale og r egionale handelsavtaler
vokst dr amatisk. Disse avtalene var ier er svær t mye i antall avtalepar ter og hvor dypt de gr iper i å
integr er e handelspolitikken mellom avtalepar tene. Noen for handlinger for egår mellom to par ter ,
bilater alt, andr e har mange avtalepar ter i en r egion, mens noen for handlinger hatt tatt en for m med
mange avtalepar ter over et spr edd omr åde, uten at det inkluder er alle WTOs medlemmer . Det er
vanlig å omtale denne typen avtaler som plur ilater ale, til for skjell fr a Doha- r undens multilater ale
kar akter .
Mange av avtalene som blir fr amfor handlet i mindr e gr upper omhandler tema som har blitt avvist fr a
for handlingsagendaen multilater alt. Invester ingsr egelver k er ett eksempel. Etter både å ha blitt avvist
i WTO og i det plur ilater ale for matet til MAI- avtalen, er r egelutviklingen om inter nasjonal
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invester ingsr ett henvist til nesten 3000 bilater ale invester ingsavtaler (BITs) ver den over . Andr e
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for handlinger , om offentlige innkjøp , tollnedbygging for miljøvar er og liber aliser ing av tjenester
har tatt plur ilater al for m, altså at en mindr e gr uppe land for handler ut en avtale seg imellom, men
hvor man holder seg innenfor r ammen av WTO. Dette medfør er at en mindr e gr uppe stor t sett r ike
land legger før inger for liber aliser ingstakten på fler e avtaleomr åder . Denne liber aliser ingstakten må
34
andr e land sener e enten aksepter e eller velge å bli stående utenfor avtaleomr ådet. At r ike land
fr emmer sine inter esser ved å for me plur ilater ale initiativ for avtaler som man har en tydelig og uttalt
ambisjon om å multilater aliser e bidr ar til å under gr ave tilliten til WTOs demokr atiske spiller egler . For
mange bidr ar det til å bekr efte inntr ykket om at WTO- systemet i før ste r ekke ivar etar de r ike landenes
inter esser .
Den sener e tiden har r egionale handelsavtaler vokst i omfang, og vi er nå vitne til at USA for handler
om to «mega- r egionale avtaler ». Tr ans- Pacific Par tner ship agr eement (TPP) mellom en r ekke
betydningsfulle økonomier r undt Stillehavet og Tr ans- Atlantic Tr ade and Investment Par tner ship
(TTIP) mellom EU og USA. Dette er avtaler som, der som de blir fer digstilt og vedtatt, utfor dr er WTOs
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r olle som plattfor m for r egelutfor ming om handelspol itikk. Disse avtalene tar før st og fr emst sikte på
å fjer ne handelsbar r ier er utover toll, som r eguler inger og standar der . Den omstr idte TTIP- avtalen ser
ut til å sette en ny standard for hvor dypt integr asjonen i handelsavtaler går . Fr a et nor sk per spektiv
kan den sammenliknes med EØS- avtalen, i at den gr iper inn i svær t mange aspekter av samfunn og
nær ingsliv. Der som man klar er å "lande" TTIP og TPP, vil de viktigste økonomiske stor maktene i
ver den ha langt på vei bundet seg til et sett r egler og standar der . De vil der for legge ster ke før inger
for fr amtidige multilater ale for handlinger . Der med vil disse mega- avtal ene kunne få stor e
konsekvenser for mange land som ikke er r undt for handlingsbor det, som Nor ge, og ikke minst
utviklingsland.

3.2 Innspil l til nor sk handel spol itikk
Regjer ingen har var slet en for nyet innsats og ener gi på handelsfeltet, og vil med stor tingsmeldingen
på globaliser ing og handel peke ut r etningen for dette ar beidet. Denne anledningen bør benyttes til å
stoppe opp og tenke nytt r undt hvor dan man kan ar beide bedr e og mer helhetlig med nor sk
handelspolitikk enn det som er tilfelle i dag. Med dette som bakgr unn vil denne r appor ten for eslå
noen institusjonelle endr inger i r egjer ingens ar beid med nor sk handelspolitikk.
3.2.1 Demokratiske begr ensninger i handelspolitikken

Handelspolitiske posisjoner har i lange tider vær t svær t lite tilgjengelige. Tr adisjonelt har dette hatt
sin gr unn i at en par t ikke har ønsket å måtte «gi» stør r e lettelser i toll enn ønskelig i bytte mot
mar kedsadgang hos den andr e par ten. Det har vær t klar t hva en har for handlet om, og tekstene har
vær t r elativt lite komplekse. Der med har det vær t for ståelse for at innholdet i avtalene har vær t skjult
for offentligheten fr am til avtalene har blitt lagt fr am for endelig godkjenning, r atifikasjon, i Stor tinget.
Det har enda ikke skjedd at en handelsavtale har kommet til behandling i Stor tinget for der etter ikke å
bli r atifiser t. Dette betyr at r egjer ingen har ganske r omslige fullmakter . De tr enger ikke for holde seg
til par lamentar isk støtte før en fer digfor handlet avtale ligger klar , og på dette tidspunktet er en
r efor handling i pr aksis svær t vanskelig. Begge par ter har invester t mye i å få på plass avtalen, og en
"blokker ing" fr a Stor tinget vil der med vær e kostbar og tidkr evende.
Kompleksiteten i handel sfor handlinger har økt betr aktelig i den sener e tid. De nye gener asjonene
handelsfor handlinger gr iper langt dyper e inn i samfunnet enn kun toll og "snever " nær ingspolitikk.
Kultur politikken, klima- og miljøpolitikken, helsepolitikken, ar beidspolitikken og distr iktspolitikken er
omr åder som kan bli pålagt begr ensinger der som de blir under lagt ikke- diskr iminer ingskr av om
bestevil kår og nasjonal behandling. Spør smål som om en kan kr eve br uk av nor sk stein i offentlige
bygg som det nye Nasjonalmuseet til mer komplekse pr oblemstillinger om utviklingen av ny
klimateknologi har r elevans for handelsavtaler .
Når for handlingene nå i stør r e gr ad handler om å balanser e nær ingsinter esser med
r eguler ingshensyn, er det mindr e gitt hva som er de ulike par tenes «nasjonale inter esse», og det vil i
stør r e gr ad enn tidliger e vær e nyttig å involver e et stør r e spekter ber ør te par ter i til å gi innspill i
for handlingene. Å gi offentlig tilgang på for handlingstekster vil ikke nødvendigvis vær e like skadelig
for ens for handlingsposisjon når det for handles om felles standar der over br ede saksfelt,
sammenliknet med dr akamper om hver t enkelt lands tollnivå, som ofte har vær t tilfelle i
handelsfor handlinger .
Den økte kompleksiteten og br edden i handelspolitikken stiller høyer e kr av til inter n politisk
koor diner ing. Det vil vær e uheldig der som man for eksempel tar på seg for pliktelser som man ikke
hadde over sikt over på tidspunktet da avtaler blir inngått. Dette er en kr evende øvelse for nor ske
myndigheter , og en langt stør r e utfor dr ing for utviklingsland som ofte har mindr e byr åkr atiske
r essur ser og hvor myndighetene ofte har svaker e inter n koor diner ing. Mer innsyn i
for handlingstekstene vil kunne gi sivilsamfunn, akademia og pr esse mulighet til å belyse fler e si der av
ulike for handlingsutfall enn det for handler ne selv vil kunne tenke ut i isolasjon.
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3.2.2 Større åpenhet fører til bedre informerte debatter

Den offentlige debatten om handelspolitikk har i mange år vær t skytter gr avspr eget. Delvis er dette et
r esultat av at man debatter er fr a ulike ideologiske posisjoner . Men det har også handlet om at det ofte
er uenighet om hva som faktisk står på spill i de enkel te for handlingene. Nor ske myndigheter har ofte
vær t uenige i tolkninger fr a sivilsamfunn og pr esse om hva som faktisk er på agendaen og hva som er
potensielle utfall av for handlinger Nor ge har deltatt i. Vil pr ivatiser ing av offentlige tjenester vær e en
konsekvens av for handlingene om tjenester i TISA el ler GATS? Vil bedr ifter få tilgang til å saksøke
or dinær e statlige r eguler inger under en invester ingsavtale? Dette er eksempler på spør smål hvor
sivilsamfunn og myndigheter har hatt ulik for ståelse av hva som faktisk står på spill.
Det kan hevdes at manglende innsyn og åpenhet r undt for handlinger s innhold har før t til at det
offentlige or dskiftet har blitt pr eget av gjetninger eller halvsannheter r undt hva som er på
for handlingsbor det. Dette har gjor t det vanskelig å få til en infor mer t og substansielt offentlig debatt
om handelspolitikk. Dette kan til dels demmes opp om ved en aktiv og løpende infor mer ing av
inter esser te aktør er , men dette er ikke et fullgodt alter nativ til offentlige tekster av to år saker . For det
før ste kan for handlingstekster ha utilsiktede konsekvenser myndighetene ikke har over sikt over , men
som kunne blitt avdekket ved offentliggjør ing. For det andr e kan det vær e politiske inter esser for å
skjule pr oblematiske sider ved en avtaletekst som gjør at en andr ehånds gjengivelse av tekstens
innhold r isiker er å vær e ufullstendig.
Bedr e åpenhet om tekstene under veis i en for handlingspr osess øker den demokr atiske for ankr ingen
og den offentlige debatten kan finne sted på bakgr unn av de faktiske for hold.

3.2.3 Større åpenhet i WTO- sammenheng enn i bilater ale forhandlinger

Selv om de handelspolitiske temaene er noenlunde like i bi- og multilater ale for handlinger
pr aktiser es åpenheten om for handlingene ulikt mellom de ansvar lige depar tementene: Nær ings- og
fisker idepar tementet og Utenr iksdepar tementet. Nor ske myndigheter har fler e ganger offentliggjor t
både kr av, for slag og endr ede posisjoner under veis i WTO- for handlingene. Disse for handlingene har
Utenr iksdepar tementet ansvar et for , og depar tementet har i tillegg lang tr adisjon for å inkluder e et
br edt sivilsamfunn i sine delegasjoner på minister møter ikke bar e r epr esentanter for ar beidslivets
par ter og nær ingsliv.
Både Nær ings- og fisker idepar tementet og Utenr iksdepar tementet har hat t tr adisjon for å
gjennomfør e halvår ige åpne infor masjonsmøter om pr ogr esjonen i for handlingene som hør er til der es
ansvar somr åder . Gr ad av åpenhet er vanskelig å kvantifiser e, men Utenr iksdepar tementet har en
tendens til å gå mer i detalj i sine r edegjør elser og inviter er dessuten til br ede ad hoc
konsultasjonsmøter om spesifikke tema, som for eksempel for handlingene om en plur ilater al avtale
for miljøvar er . Nær ings- og fisker idepar tementet har også inviter t til spesifikke konsultasjoner om for
eksempel bilater ale invester ingsavtaler , men la gjennom vår en 2014 ikke opp til offentlig hør ing om et
nytt utkast til en modellavtale før depar tementet snudde i mai.
I Ver dens Handelsor ganisasjon er langt fr a alle dokument offentlig tilgjengelige, og
for handlingsfor mene i or ganisasjonen har gjentatte ganger vær t kr itiser t for å involver e for få av
medlemmene i lukkede r om. Likevel er det nok åpenhet r undt tekster til at uavhengige aktør er kan gå
inn i utkastene og gjennomfør e analyser av konsekvensene de vil få for ulike sektor er og ulike land.
Med andr e or d har det vær t mulig for r elevante aktør er å danne seg et bilde av konsekvensene av
deler av Doha- r unden, selv om for handlingene ikke er fullfør te. Utenr iksdepar tementet gjennomfør te
en studie av konsekvensene av miljøvar eavtalen ved gitte for hold og gjor de den offentlig tilgjengelig
for å tjene som utgangspunkt for infor mer t debatt. Noen tilsvar ende mulighet finnes ikke for
bilater ale for handlinger . Nær ings- og fisker idepar tementet har aldr i lagt til r ette for infor mer t debatt
gjennom å utr ede konsekvensene av en avtale og offentliggjør e denne utr edningen før signer ing, eller
35
etter signer ing for den del. Da Stor tinget gjennomfør te en hør ing om r atifikasjon av EFTA- Colombiaavtalen vår en 2014 var det en histor isk hendelse, men det betyr ikke at det er satt en pr esedens som
tilsier hør ing før r atifikasjon av kommende handelsavtaler .
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De ulike tilnær mingene til involver ing av det br ede sivilsamfunn innenfor det samme saksomr ådet
vitner om at det sitter ul ike holdninger til hvem handel spolitikken angår i de to ulike depar tementene.
En bedr e åpenhetspr aksis i møte med handelspolitikkens økende kompleksitet vil bli bedr e ivar etatt
ved at ar beidet med handel samles i ett koor diner ende depar tement. Sammenslåing er et natur lig
steg mot en politikk som er samstemt på tver s av forhandlingsomr åder og ikke minst samstemt med
andr e mål som r egjer ingens målsetninger i utviklingspolitikken.
Anbefal inger :
Ar beidet m ed handel savtal er bør sam l es som saksom r åde i Utenr ik sdepar tem entet for å
sikr e inter n koor diner ing og bedr e sam stem thet m el l om handel sar beidet og andr e
pol it isk e
m ål setninger .
De
handel spol itiske
sek sjonene
i
Nær ings og
fisk er idepar tem entet og UD bør al t så sl ås sam m en.
En bør ut r ede de økonom iske, sosial e og m il jøm essige føl gene av handel savtal er før de
går til r atifikasjon og offentl iggjør e r esul tat ene av dette.
Signer te handel savtal er bør ut på offentl ig hør ing før de bl ir sendt til St or tinget for
r atifiser ing.
Offentl igheten og sivil sam funnet bør få st ør r e innsyn i pågående handel spol it isk e
for handl inger .

3.2.4 Et differ ensiert handelsregime

Handelspolitikken og handelsavtaler kan åpne opp nye muligheter og mar keder for bedr ifter , og
der med skape for utsetninger for vekst og nye ar beidsplasser . Samtidig ser vi at det inter nasjonale
handelsr egelver ket i dag kanskje er det viktigste str uktur elle hinder et for fattige lands deltakelse i en
positiv globaliser ing. Dagens handelsr egime favor iser er vekst og jobbskaping i land som aller ede har
industr ialiser t og mekaniser t var epr oduksjon og l andbr uk. Det som kunne vær t inter nasjonalt
konkur r ansedyktige småbønder i utviklingsland har ikke tilgang til mar keder . Samtidig gjør kr av om
ikke- diskr iminer ing det utfor dr ende for utviklingsland å før e en aktiv nær ingspolitikk for å støtte
fr amvoksende industr i.
Veien til r ettfer dig handel som skaper gode, bær ekr aftige jobber går gjennom et differ ensier t
et handelsr egelver k som legger begr ensninger på r ike lands evne til å stenge
handelsr egime
utviklingsland ute av sine mar keder samtidig som utviklingsland tillates vir kemidler som kan skape
slagkr aftige økonomier med en differ ensier t nær ingsstr uktur .

3.2.5 One size does not fit all

Alle industr ialiser te land har br ukt for mer for aktiv nær ingspolitikk for å fr emme sin egen
industr ialiser ing. Ikke alle land br ukte høye tollmur er for å beskytte seg mot aller ede
konkur r ansedyktige land, slik som USA gjor de gjennom hele sin industr ielle vekstper iode fr a 1830 til
andr e ver denskr ig. Sveitser ne nektet å godkjenne patenter , Nor ge br ukte hjemfallsr ett og kr av om
lokalt innhold i de tidlige konsesjonene på nor sk sokkel. Kina har vær t str ategisk i aktiv br uk av av
offentlig eier skap i nøkkelindustr ier og før t r estr iksjoner på ekspor t av miner aler som inngår i
enkeltindustr ier for å stimuler e til hjemlig pr oduksjon, for å nevne noe.
Mange for mer for aktiv nær ingspolitikk dr ar på tankegods fr a det såkalte «infant industr y»ar gumentet. Ar gumentet er altså at en midler tidig skjer ming fr a inter nasjonal konkur r anse er
nødvendig for at nye industr ier skal vokse fr am. Br uk av toll for å bygge ny industr i har ikke alltid vær t
suksessfull, og ofte har et godt r esultat vær t betinget på at landet hadde et tilstr ekkelig stor t
hjemmemar ked. Kr av om lokalt innhold og kompetanseover før ing har vær t utviklingssuksesser i
mange land, mens noen land br uker pr oduksjonsdelingsavtaler for å kanaliser e over skudd av
r essur sutvinning inn til en r ik elite. Det er god gr unn til å hevde at et lands myndigheter ikke alltid er
de beste til å «velge vinner e», samtidig som det sør - kor eanske industr ieventyr et viser at det på ingen
måte er umulig.
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Noen ganger funger er aktiv nær ingspolitikk svær t effektivt for å stimuler e til en bær ekr aftig
jobbskaping mens den andr e ganger faller gjennom på gr unn av spesifikke kultur elle, politiske,
økonomiske eller andr e kontekstuelle år saker . Det eneste vi kan konstater e er at det ikke finnes én
oppskr ift på god industr ipolitikk for utviklingsland, men mange veier til målet om å skape en
bær ekr aftig økonomi.
Implikasjonen av er kjennelsen om at det ikke finnes én nær ingspolitikk som passer for alle land er at
det globale handelsr egimet er nødt til å vær e et differ ensier t handelsr egime. Rike land må vær e
ber edt til å ta på seg omfattende for pliktelser for å tillate utviklingsland til gang på der es mar keder .
Samtidig må utviklingsland beholde sitt nær ingspolitiske handlingsr om til å kunne br uke aktiv
nær ingspolitikk der som dette er i der es inter esse. Etter som vir kningen av aktiv nær ingspolitikk er så
avhengig av lokale for hold er det nasjonale myndigheter , ikke WTO, Ver densbanken, IMF eller EFTAfor handler e, som står best plasser t for å vur der e hva som gagner befol kningen i et utviklingsland.
Anbefal inger :
Nor ge bør sl utte å kr eve av utvikl ingsl and at de sk al ha nul l tol l på industr ivar er , både i
bil ater al e handel sfor handl inger sam m en m ed og ut en EFTA.
Nor ske m yndighet er bør l egge til r ette for at utvikl ingsl and bevar er et vesentl ig
nær ingspol itisk handl ingsr om .

3.2.6 Et globalt og demokratisk handelsregime

Stillstanden i Doha og fr amveksten av bi- og plur ilater ale for handlinger er en ur ovekkende utvikling
for alle små økonomier som er avhengig av en ster k multilater alisme for å kunne stille på likefot med
de stør ste økonomiske aktør ene i ver den. De aller fleste utviklingsland befinner seg i denne gr uppen,
og blir satt på sidelinjen av avtaler som TTIP (EU- USA) og Stillehavspar tner skapsavtalen (TPP).
Der som land i WTO ønsker å for plikte seg til Doha- r undens single under taking, blir de satt på
sidelinjen i for handlingene om TISA- avtalen, som utfor mes med en ambisjon om sener e å integr er es i
eller er statte den multilater ale avtalen for tjenester , GATS.
Selv om land blir satt på sidelinjen i for handlingene, kan for handlingsr esultatet for tsatt påvir ke dem.
Afr ikanske bønder s ekspor tmuligheter til det eur opeiske og amer ikanske mar kedet vil blant annet
avhenge av hvilke standar der avtalepar tene i TTIP kommer fr am til på landbr uksomr ådet.
Det vir ker å vær e en etabler t sannhet at WTO mister sin legitimitet der som or ganisasjonen ikke klar er
å dr ive fr am en stadig dyper e liber aliser ing av ver densmar kedene. Men gitt at WTO er en or ganisasjon
som så tydelig vektlegger konsensus, bør dette per spektivet utfor dr es. Er ikke WTO før st og fr emst er
en demokr atisk og global ar ena for å diskuter e og r eguler e inter nasjonal handel ? Der som
liber aliser ingen i WTO har stoppet opp kan dette vær e et tegn på at det er manglende politisk vilje til å
inngå kompr omisser for å l iber aliser e ytter liger e. Dette for andr er ikke det faktum at WTO for tsetter å
vær e den sentr ale institusjonen man har til å stoppe diskr iminer ing mellom land og løse tvister i det
eksister ende r egelver ket. Ikke- diskr iminer ingspr insippet om bestevilkår (most favour ed nation) blir
imidler tid stadig mer uthulet av bilater ale og plur ilater ale avtaler . Bilater ale avtaler og for handlinger
har skapt et uover siktlig mylder av ulike tekster , bestemmelser og jur idiske for pliktelser , noe som
best kan beskr ives som et folker ettslig kaos. De har også svekket for handlingsmakten til små
økonomier , som Bur kino Faso eller Nor ge, som står mye svaker e i bilater ale for handlinger med
stor makter enn når de kan stå sammen om fellesinter esser i multilater ale for handlinger .
Nor ske myndigheter s svar på at vår e viktigste handelspar tner e har økt tempoet i bilater ale
for handlinger har vær t at Nor ge og EFTA selv må bli mer aktive. Med bilater alisme skal altså
bilater alisme for dr ives, et r asjonale som faller på sin egen ur imelighet. Nor ge har kastet seg på hver t
eneste plur ilater ale initiativ i WTO- medlemskapet og vær t aktiv i bilater ale for handlinger . Det er
åpenbar t at nor ske myndigheter har bidr att til å for ster ke en utvikling som har en lignende dynamikk
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som et tr adisjonelt våpenkappløp. Om en ikke selv t ar del i bilater ale for handlinger r isiker er en å
havne i en r elativt dår liger e situasjon, og bidr ar der med til å under gr ave den multilater ale løsningen.
En r eell pr ior iter ing av de multilater ale for handlingene kr ever mer enn or d, og det er vanskelig å
avbalanser e mellom de ulike for handlingsar enaene så lenge nor ske bilater ale og multilater ale
for handlinger blir styr t fr a ulike minister ier , henholdsvis Nær ings- og fisker idepar tementet og
Utenr iksdepar tementet. Det blir skapt kunstige institusjonelle skiller mellom hvor dan en stat opptr er
i for handlinger bi- og multilater alt, tr oss den innholdsmessige likheten. Det finnes ingen vir kelig god
gr unn til å oppr ettholde et slikt kunstig skille mellom for handlingsar enaene, etter som
handelsfor handlinger er like r el evant for de samme depar tementene uansett hvem som sitter med
koor diner ingsansvar et. Og behovet for god koor diner ing er økende.
Anbefal inger :
Nor ge bør nedpr ior iter e bil ater al e handel sfor handl inger og for handl ingsinitiativ under
WTO- par apl yen som ikke ink l uder er hel e m edl em sm assen.

3.2.7 Doha- runden går en usikker framtid i møte

Fr emtiden for WTOs for handlingsr unde, Doha- r unden, er usikker . Etter planen fr a minister møtet på
Bali i 2013 skulle veien vider e for for handlingsr unden fastlegges innen desember 2014. Denne
ar beidsplanen har vist seg vanskelig å få på plass, og er nå ytter liger e utsatt til juli 2015. Da
r atifikasjonspr osessen for handelsfor enklingsavtalen fr a Bali falt gjennom i juli 2014, ble det
spekuler t i om dette var nådestøtet for Doha- r unden. Noen av pr oblemene har man nå klar t å løse,
men det stør r e spør smålet er for tsatt ubesvar t: Hvor dan kan en bygge den nødvendige tilliten for å
enes om veien vider e for Doha, for der etter å lande selve for handlingsr unden?
Der som Doha- r unden skal vær e tr over dig må alle medlemslandene vær e svær t tydelige på at de har
tenkt å lever e, ikke minst knyttet til de utviklingsor ienter te avtalene. Doha- r undens navn, Doha
Development Agenda, setter ambisjonen om en for handlingsr unde som tar utviklingslandenes
handelsutfor dr inger på alvor , en ambisjon som må omsettes i mer enn or d. Det er for stemmende at
Bali- minister møtet bar e lever te håndfaste r esultat knyttet til r ike lands pr ior iter te sak, mens det som
bur de vær e ukontr over siell e utviklingssaker fikk en ufor pliktende spr åkdr akt.
Slik det ser ut i dag, er sentr ale økonomiske aktør er som EU og USA tungt engasjer t i ambisiøse bi- og
r egionale handelsfor handlinger . Det kan vir ke som at de ser seg bedr e tjent med å fr emme sin
agenda slik enn gjennom å gi tilstr ekkelig med innr ømmelser for å få Doha- r unden tilbake på spor et.
Kjer nespør smålene om mar kedsadgang for jor dbr uksvar er fr a utviklingsland og Kina, India og Br asils
beskyttelsesnivå for egen industr i blokker er effektivt fr amgang på andr e for handlingsomr åder . Den
fastlåste situasjonen har før t til en vr idning bor t fr a de demokr atiske hensynene i konsensuspr insippet, industr ialiser te land har pr esset gjennom avvik fr a pr insippet om single under taking og
alle for handlingene som for egår par allelt til Doha- stillstanden uthuler bestevilkår spr insippet (most
favour ed nation).
Det kan vir ke som medlemsstatene i WTO har malt seg inn i et hjør ne gjennom år enes gang, hvor de
ver ken er villige til å gi innr ømmelser som får gang på Doha- r unden eller er villige til å takle det
enor me pr estisjetapet en avvikling av r unden vil innebær e. Om WTO skal r edde både sine egne
pr insipper og ta utviklingsr unden på alvor er det to veier ut av knipa. Å for plikte seg helt og holdent til
Doha- mandatet eller å legge mandatet til side for å utar beide et nytt.

3.2.8 Forpliktelse til Doha- mandatet

Det har ikke manglet på for pliktelse til Doha- r unden og det multilater ale for handlingsspor et siden
2001. Men festtaler og er klær inger har ikke vær t gjenspeilet i politisk handling. Å velge Dohamandatet betyr å velge bor t noe annet. For handlingsr undens over level se vil bli satt på pr øve når
medlemstatene samles i Hovedr ådet, WTOs øver ste faste or gan mellom minister konfer ansene, i juli
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2015. Her må de vise en for pliktelse til Doha- r unden som er ster k nok til å gjenr eise en tillit som nå er
svær t tynnslitt.
3.2.9 Utmeislingen av et nytt forhandlingsmandat

den nye utviklingsr unden

Der som det ikke fins ny vilje for Doha- mandatet er alter nativet å begynne fr a bunnen av.
Utar beidelsen av et nytt for handlingsmandat betyr ikke nødvendigvis at all den fr amgangen som
faktisk har funnet sted under Doha- r unden tr enger å gå til spille. Samtlige av sakene som stod på
agendaen for minister møtet i Bali har sin natur lige plass i et nytt for handlingsmandat. Samtidig bør et
nytt for handlingsmandat vær e mindr e ambisiøst enn Doha, det vil si at det bør vær e fær r e avtaler en
for handler om. En mer tr innvis tilnær ming, med mindr e omfattende for handlingsr under bør vær e
veien fr amover for WTO. Kjer nespør smål som landbr uk og utviklingsspør smål som Doha- r unden ikke
har evnet å finne en løsning på bør adr esser es før nye tema som ikke var med i 2001 kommer på
banen. Dette med ett åpenbar t unntak: Handelsr egimet bør r evider es for ikke å stå i veien for offensiv
og ambisiøs klimahandling.
Anbefal inger :
Dagens ut vikl ingsm andat i Doha- r unden ent en m å få topp- pr ior itet el l er dr oppes.
WTOs m edl em m er bør igjen for pl ikt e seg til de sentr al e pr insippene om konsensus og
singl e under taking.
Et eventuel t nytt for handl ingsm andat bør om fatt e l andbr uk, avvikl ing av handel sr egl er
som er hinder for offensiv kl im ahandl ing, avvikl ing av skadel ige bom ul l ssubsidier og
MUL- r el ater te tem a som tol l - og kvotefr i m ar kedsadgang på industr ial iser te l ands
m ar keder .

I det følgende vil r appor ten gå nær mer e inn på tr e omr åder hvor r egjer ingens handelspolitikk vil
kunne ha spesielt stor e utviklingskonsekvenser : Landbr uk, klima og miljø, og bilater ale
invester ingsavtaler .

3.3 Landbr uk
Ver den pr oduser er mer enn nok mat til å fø jor dens befol kning, men likevel er fr emdeles 805
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millioner mennesker kr onisk under er nær te. Sult er ikke før st og fr emst et spør smål om at det ikke
pr oduser es nok mat. Sult er før st og fr emst et inntektsspør smål. FNs mator ganisasjon, FAO, anslår at
det er behov for 70 % vekst i global matpr oduksjon innen 2050 for å hol de føl ge med fr amtidens
befolkningsvekst og legger opp til at denne pr oduksjonsøkningen skal skje i de r egionene hvor det
uutnyttede potensialet er stør st: I Latin- Amer ika, gamle Sovjet- r epublikker og i Afr ika sør for
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Sahar a . Tr oss økt sår bar het for klimaendr inger , ligger mye av fr amtidens br ødkur v i utviklingsland.
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70 pr osent av ver dens fattige er småbønder eller har en jobb i til knytning til landbr uket . Ifølge
Ver densbanken har vekst i landbr ukssektor en en minst dobbelt så stor effekt på fattigdomsr eduksjon
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som vekst i andr e sektor er .
Landbr uks- og handelspolitikken legger pr emissene for fattige bønder s mulighet til å gå fr a å vær e
selvber gingsbønder til å tjene sine egne penger . Å bedr e småbønder s kår for å nå et mar ked som
betaler er noe av det mest effektive en kan gjør e for å bekjempe fattigdom. Som pekt på tidliger e i
r appor ten ligger løsningene for ver dens småbønder ikke bar e på det handelspolitiske planet, men det
er svær t vanskelig å se for seg at landbr uket i utviklingsland skal klar e å utnytte sitt potensiale fullt ut
der som r ike land for tsetter med sin pr oduksjonsdr ivende og konkur r ansevr idende landbr uksstøtte.
FAO ar gumenter er i r appor ten How to feed the wor ld in 2050 for en omlegging av r ike lands
pr oduksjonsdr ivende støtte til dekoblede støttefor mer . Dekoblet støtt e avhenger ikke av
pr oduksjonsutbytte, men kan vær e støtte som går til miljøtiltak, økologisk dr ift, teknologistøtte,
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ar ealstøtte og støtte til ber edskapsjor d . Pr oduksjonsdr ivende støtte bidr ar til at bønder i
utviklingsland som i utgangspunktet er konkur r ansedyktige taper mot eur opeiske og amer ikanske
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matvar er som selges til pr iser under pr oduksjonskostnad. Den mest ur ettfer dige for men for
landbr uksstøtte er de dir ekte og indir ekte ekspor tsubsidiene. WTO- medlemmene ble i 2005 enige om
å fase ut ekspor tsubsidier innen 2013, men beslutningen var betinget på en vellykket Doha- r unde.
Bali- møtet i 2013 klar te heller ikke å lever e en endelig beslutning om å avvikle ekspor tsubsidiene.

3.3.1 Utviklingsland og nor sk landbr ukspolitikk

Regjer ingen Solber g har signal iser t endr inger i støttestr uktur en for det nor ske landbr uket. Denne
omleggingen omtales som en moder niser ing av landbr uket, men går i motsatt r etning av hvor dan
ledende inter nasjonale pr osesser ser for seg fr amtidens landbr uk. FNs anbefal inger for landbr u k,
EUs r efor mer i unionens felles landbr ukspolitikk og WTO- for handlingene har alle pekt ut et fr emtidig
landbr uk hvor r ike land må baser e seg på mindr e konkur r ansevr idende støtte. En nor sk omlegging av
landbr uket med økt vekt på pr oduksjonsinsentiver vil både før e oss på kollisjonskur s med vår e
for handlingspar tner e i WTO, samt peke ut en fr amtid for nor sk landbr uk som er lite for enlig med
bær ekr aftig utvikling.
Selv om det nor ske matmar kedet for de fleste pr oduktgr upper er ganske lukket for utviklingsland,
kan vi finne eksempel på at enkelte pr oduktgr upper fr a enkelte land har gjor t suksess. I Namibia,
Botswana og Swasiland har bønder i fler e bondekooper ativ fått muligheten til å ekspor ter e kjøtt av
høy kvalitet til det nor ske mar kedet. Pr isen disse bøndene har fått for kjøttet sitt utgjør en stor
for skjell etter som det nor ske pr isnivået er i sær klasse høyt. Dette pr isnivået er bar e mulig gjennom
det nor ske tollver net mot EU og USA. Hadde det ikke vær t for at nor sk toll på matvar er fr a andr e r ike
land var så høyt ville avkastningen for bønder av å ekspor ter e til Nor ge vær t laver e. Der med kan man
anta at det også ville fått en laver e effekt på fattigdomsr eduksjon. Spesielt så lenge andr e r ike land
også subsidier er sitt landbr uk er det behov for et differ ensier t tollr egime, hvor et høyt tollver n
oppr ettholdes mot andr e r ike land mens utviklingsland gis en for delaktig tilgang.
De aller fær r este småbønder i utviklingsland er i stand til å selge til det inter nasjonale matmar kedet i
mor gen. Mange har ikke engang kapasitet til å komme inn på ulike nasjonale mar keder . Der for spiller
myndighetene i disse landene selv en sentr al r olle for å legge til r ette for at småbøndene kan utløse
sitt potensiale. Det finnes omfattende behov for invester inger i blant annet infr ast r uktur , tr anspor t,
kjøling og lagr ing, slakter i og veter inær tjenester . Der som myndighetene bær er denne typen
invester inger vil det legge til r ette for at småbønder går over til å pr oduser e for et mar ked fr a å
pr oduser e til eget for br uk. Samtidig innebær er pr oduksjon for et mar ked ofte en usikker het r undt
hvilken pr is en ender opp med. Der for spiller dir ekte støttestr uktur er for småbønder som kan
gar anter e en pr is og anti- dumpingsmekanismer som kan stoppe under pr isede eur opeiske eller
amer ikanske var er en viktig r olle for å skape vekst i landbr uket og matsikker het i utviklingsland.
En viktig år sak til at vekst i landbr uket er effektiv i å motvir ke fattigdom, og spesielt i Afr ika sør for
Sahar a, er at jor da er for delt på mange. Å bygge en landbr ukspolitikk r undt småbonden er der for
FAOs hovedpr ior itet. Samtidig betyr ikke dette nødvendigvis at invester inger av stør r e skala ikke kan
bidr a til utvikling. Utviklingseffekten av stor skala invester inger i landbr uket er likevel mer sår bar og
avhenger av blant annet avklar ing av landr ettigheter , dialog med lokalbefolkningen, sysselsetting med
anstendige for hold og lokal e miljømessige følger .
Anbefal inger :
Rike l and bør l egge om sin l andbr uksstøtt e i en m er bær ekr aft ig r etning, bor t fr a
handel svr idende og pr oduksjonsdr ivende subsidier .
Fattige l and bør ha en vesentl ig tol l for del for sine var er på det nor ske m atm ar kedet. Det
im pl iser er at en oppr etthol der et vesentl ig tol l ver n over for andr e r ike l and.
Al l e for m er for ekspor tst øtte og subsidier bør fjer nes.
Utvikl ingsl and bør kunne br uke subsidier og anti - dum pingsm ekanism er for å sikr e
m attr ygghet og økt m at pr oduk sjon bl ant sine sm åbønder .
FAOs r am m ever k for ansvar l ige invester inger i l andbr uket bør gjør es bindende for
nor sk e invester inger i ut vikl ingsl and.
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3.4 Kl ima og mil jø i handel spol itikken
Klimautfor dr ingen er et godt eksempel på stater s gjensidige avhengighet og behovet for globalt
samar beid der som man skal finne løsninger på pr oblemer ver den i felleskap står over for . I likhet med
det globale handelsr egimet har likevel ikke klimafor handlingene så langt pr oduser t r esultater som
møter utfor dr ingene. De menneskeskapte klimaendr ingene er hovedsakelig skapt av r ike lands
histor iske utslipp og r ammer de fattige har dest. Dette har skapt gr unnlag for er kjennelsen av et
felles, men differ ensier t ansvar - at ulike land har ulikt ansvar for å ta på seg kostnader og
utslippsr eduksjoner som står til der es histor iske ansvar for utslipp og der es økonomiske evne til å dr a
lasset. På samme måte som i handelspolitisk sammenheng har de mektigste l andene fr emdeles til
gode å omsette denne er kjennelsen i pr aktisk politikk.

3.4.1 Konflikter mellom klimatiltak og handelspolitiske prinsipper

Differ ensier ing mellom lands for pliktelser er som
EU- kommisjonen for eslo i 2011 å oppr ette
nevnt slått fast som pr insipp i begge globale r egimer ,
mer king av olje fr a Alber tas oljesand med
men klimagassr eduksjon og handelspolitikken står
betegnelsen «highly polluting» og infor masjon
ofte i konflikt. Vi ser at land som pr øver å sette i ver k
om at denne typen olje slipper ut 107 gr am
klimatiltak kan bli hindr et av handelsr egelver k.
kar bondioksid- ekvivalenter
per
megajoule
Et
viktig politisk ver ktøy for
å r eduser e
ener gi, til for skjell fr a konvensjonell olje som
ligger på 87,5 gr am.
klimagassutslipp er å br uke økonomiske vir kemidler
Dette var forventet å skape en vr idning av
for å styr e pr oduksjon og for br uk i en mer
for br uket bor t fr a kanadisk ukonvensjonell olje,
miljøvennlig r etning. Uten slike politiske ver ktøy vil
og den kanadiske ambassadør en til EU skr ev at
den som for ur enser påfør e kostnadene ved
Canada ville pr øve saken for WTOs tvisteløsning
miljøskader til alle andr e. Dette kalles negative
for br udd på ikke- diskr iminer ingspr insippet
ekster naliteter i økonomisk teor i. Ved å knytte
(tr olig under Technical bar r iers to tr ade- avtalen
kostnader til utslipp og belønne klimavennlige
- TBT) om for slaget gikk gjennom. Det lå altså
alter nativ bidr ar myndighetene til å inter naliser e
an til potensielle søksmål og handelskr ig da
kostnader knyttet til klimaendr inger . Men dette kan
for slaget gikk til EU- par lamentet i febr uar
2012. I komitebehandlingen i par lamentet møtte
medfør e at "like" pr odukter blir pålagt ulike
for slaget veggen, og mer king av olje fr a
kostnader av myndighetene. Dette er en tilnær ming
oljesand har enda ikke kommet på plass.
som passer dår lig med eksister ende handelsr egler ,
noe som skaper en gr unnleggende spenning mellom Boks 2: Ol jesand
handelsr egimet og effektive tiltak på klimaomr ådet.
Stor e deler av CO2- utslippene til et pr odukt stammer fr a pr oduksjonen. En klimapolitikk som ønsker å
belønne klimavennlige pr oduksjons- og for br uker valg må der for ta hensyn til utslipp fr a pr oduksjon
og tr anspor t for fer dige pr odukter . EUs planer om å dempe for br uk av olje fr amstilt fr a tjær esand (se
boks) utfor dr er pr insippet i handelsr egelver ket om at like pr odukt skal behandl es likt uavhengig av
fr amstillingen. Det her sker ut fr a eksister ende WTO- r egelver k tvil r undt hvor vidt det er lov å
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diskr iminer e pr odukter på basis av der es kar bonr egnskap . Ikke- diskr iminer ingspr insippet står
svær t ster kt i WTO og står i far e for å tr ue ambisiøse og potensielt effektive klimatiltak.

3.4.2 Frihandelsprinsipper mot støtte til fornybarnæringen

Myndigheter i stadig fler e land har innsett at økonomiene der es er over veiende kar bonavhengige og at
en bør ta på seg kostnader for å vr i økonomien over i mer bær ekr aftige sektor er . Dette kan ta for m
som Tysklands pr isinsentiv for småskala for nybar elpr oduksjon eller Indias stor stilte offentlige
pr ogr am for solcellepaneler . Kina har dr evet en ambisiøs industr ialiser ingspolitikk for sine
for nybar nær inger , gjennom blant annet subsidiepr ogr ammer for pr oduksjon av vindmøller og
solcellepanel. De har også lagt r estr iksjoner på ekspor t av sjeldne miner aler for å gi nasjonale
bedr ifter for delaktig tilgang til r åvar er br ukt i solceller . Både Kina og Indias pr ogr ammer har blitt
dr att inn for WTOs tvisteløsningsmekanisme for di andr e land mener der es handlinger br yter med det
globale handelsr egelver ket, og så langt har spesielt Kina blitt pr esset til å nedskaler e
støtteor dningene sine.
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De politiske r ammene for handel slik de er i dag hjel per oss ikke til å nå målet om å begr ense den
globale oppvar mingen til 2 gr ader s økning. Skal mar kedet funger e som et middel for å nå målet
ver denssamfunnet har satt seg, må en åpne for langt ster ker e politisk inngr ipen på klimaomr ådet.
Det er dypt ir onisk at r eglene som skal r å over global handel sanksjoner er subsidier til for nybar
industr i mens fossile br ensler kan subsidier es med 3400 milliar der kr oner global t.
WTO- r egelver ket bær er tydelig pr eg av å ha vær t utfor met på tidlig nittitall, en tid da menneskeskapte
klimaendr inger ikke stod høyt på den politiske agendaen. Selv om begr epet «sustainable
development» er inkor por er t i tr aktatver ket er klimaendr inger aldr i dir ekte nevnt. Det er også gjor t få
unntak fr a ikke- diskr iminer ingspr insippet for å legge til r ette for klimahandling. Enkelte miljøhensyn
utløp i 1999 (tidliger e ar t. 8 i SCM- avtalen) og det viktigste unntaket tr aktatver ket gir (ar t. XX i GATT)
stiller et dobbelt kr av til det politiske tiltaket. For det før ste må det vær e nødvendig å innfør e det
aktuelle tiltaket for å nå målet (i dette tilfellet om å stoppe klimaendr ingene) og for det andr e må det
ikke finnes r imelige alter native måter å gå fr am på. De gangene klimatiltak har vær t pr øvd for WTOr etten har oftest klimatiltaket vær t dømt i str id med r egelver ket, og enkelte ganger har land blitt
pr esset til å avvikle tiltaket før sluttfør ing av tvistepr osessen. Det globale handelsr egelver ket står
med andr e or d i far e for å begr ense politiker nes mulighet til å gr ipe inn i mar kedet for å lede
samfunnet i en mer bær ekr aftig r etning.

3.4.3 Tollendringer for miljøvennlige varer

I Doha- mandatet fr a 2001 ble det satt i gang for handlinger om å fjer ne toll for miljøvennlige var er . I
likhet med Doha- for handlingene gener elt har disse for handlingene stått stille de siste år ene. Tr oss
den nyvunne optimismen knyttet til det multilater ale for handlingsspor et etter WTOs Bali- toppmøte i
2013 valgte en gr uppe over veiende r ike land å lanser e plur ilater ale for handlinger om en
miljøvar eavtale. Nor ge tar del i for handlingene. Avtalen skiller seg fr a andr e slike gr uppefor handlinger i at den till ater gr atispassasjer er (bestevilkår spr insippet "Most favour ed nation" er
inkluder t). Om Nor ge blir enig med USA om å kutte tollen på vindtur bin- deler til 0, blir automatisk
også denne nulltollen gitt til eventuell kenyansk ekspor t av vindtur bindeler . Dette tr oss i at Kenya ikke
er med i for handlingene og selv kan oppr ettholde sin toll på vindtur bindeler .
Om vi ser bor t fr a at disse for handlingene under gr aver viktige spiller egler som sikr er demokr atiet i
WTO, er disse for handlingene et godt initiativ. Der som gr uppen av for handlingsland klar er å komme
fr am til en liste med r eelt miljøvennlige var er (palmeolje og natur gass har i tidliger e samtaler blitt
for eslått som «miljøvennlige var er ») vil tollkutt fungere positivt for miljønær inger . Det er likevel viktig
at utviklingsland fr emdeles har handlingsr om til å br uke toll som vir kemiddel for å bygge industr i som
pr oduser er
miljøvar er . En slik
mekanisme må bygges inn i
avtalen, etter som
for handlingsmedlemmene har en klar ambisjon om at avtalen skal omfatte alle (multilater aliser es) på
sikt.
Som tidliger e omtalt har toll og de tr adisjonelle handelshindr ene fått mindr e oppmer ksomhet de
sener e år ene. Toll på industr ivar er er svær t lav på gl obalt nivå og r egulativ, standar der og tekniske
spesifikasjoner har inntatt hovedr ollen i globale handelsfor handlinger . Ulike tekniske r egulativ kan
tjene som svær t potente vir kemiddel for å stimuler e til å vr i pr oduksjon og handel over i mer
bær ekr aftig r etning. For å møte klimautfor dr ingen er det der for ikke liber aliser ing av toll for
miljøvar er som bør stå øver st på WTOs klimaagenda, slik den gjør nå, men heller hvor dan en kan
ivar eta et politisk handlingsr om til å imøtegå klimautfor dr ingen.
Anbefal inger :
Reduk sjon av t ol l for m il jøvar er er ikke det viktigste kl im atil tak et innenfor
handel spol it ikken. Der for bør sl ike for handl inger vur der es opp m ot andr e hensyn, som
for ek sem pel hensynet til at WTO- for handl inger bør for egå m ed hel e m edl em sm assen i
pr osessen.
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En m å bygge ut unntakene fr a WTO- r egel ver ket sl ik at aktiv kl im apol itikk som subsidier
og innk jøpsr egl er bl ir m indr e eksponer t for å bl i hindr et av handel sr egel ver k.
Kl im aunntak m å m ainstr eam es i WTOs tr aktatver k sl ik at handel ssyst em et ikke står i
veien for å nå 2- gr ader sm ål et. Spesiel t er det viktig å ikke hindr e utvikl ingsl and i å
bygge opp en for nybar industr i gjen nom aktiv industr ial iser ingspol it ikk.

3.5 Bil ater al e invester ingsavtal er
Nor ske selskaper er stadig ofter e og i stør r e gr ad engasjer t i utviklingsland. Utenlandske selskaper
kan vær e viktige bidr agsyter e til å skape gode ar beidsplasser og bidr a til stater s utviklingskapasitet,
sær lig der som de øker r essur sene til staten gjennom skatteseddelen. Dessver r e er noen
utviklingsland utstyr t med svake r ettssystemer , lite for utsigbar e politiske for hold og svake statlige
institusjoner . Deler av nor sk nær ingsliv har ar gumenter t for såkalte bilater ale invester ingsavtaler
(BITs) for å beskytte seg mot r isiko. BITs har tr adisjonelt vær t avtaler som er ment å beskytte
investor er fr a diskr iminer ing i der es utenlandsinvester inger , men har de sener e år ene også blitt
utvidet til avtaler som også gir den utenlandske investor en spesielle r ettigheter før etabler ing.

3.5.1 Svakt styresett et svakt argument for BITs

Utviklingsland som pr eges av dår lig r ettsikker het, svake institusjoner og ufor utsigbar e politiske
for hold vil også ofte ha svakt utviklede demokr atier , og i mange tilfeller også dir ekte udemokr atiske
r egimer . Mye av innholdet i BITs tar sikte på sikr e selskaper og investor er mot endr inger i
r ammevilkår for invester inger , for eksempel lovendr inger eller andr e gr ep gjor t av myndighetene som
kan påvir ke invester ingene eller der es lønnsomhet. Investor er har mulighet til å benytte seg av
inter nasjonal tvisteløsning om en ikke er for nøyd med den nasjonale r ettspr osessen og tildeles i så
måte r ettigheter nasjonale selskaper ikke har . I kjølvannet av over ganger til demokr ati følger ofte
stor e r ettslige endr inger , som for eksempel folkelige kr av om endr ede r ammevilkår for nær ingslivet,
for hold på ar beidsplassen, lover som hindr er miljøskader som følge av bedr ifter s vir ksomhet eller en
nær ingspolitikk med mer fokus på å skape ar beidsplasser . Det er pr oblematisk om Nor ge inngår BITs
med udemokr atiske r egimer hvor potensielle fr amtidige demokr atiske r egjer inger hindr es i å
gjennomfør e demokr atisk for ankr ede vedtak i offentlighetens inter esse, for eksempel knyttet til aktiv
nær ingspolitikk i for m av ytelseskr av stilt til utenlandske investor er . Dette kan vær e kr av om at
investor er må ansette lokalt, br uke lokale lever andør er eller over før e teknologi over tid.
Svake institusjoner gjør også at potensielle avtalepar tner e stiller med dår liger e kor t på hånden i
for handlinger om BITs. I Nor ge ligger et langvar ig inter depar tementalt ar beid til gr unn for utkastene
til modellavtale om BITs, etter som så omfattende avtaler kr ever stor gr ad av koor diner ing opp mot alt
fr a Gr unnloven til spesielle lover som Svalbar dstr aktaten. Det er r eell r isiko for at en avtalepar tner
med svaker e statsappar ater enn vår e tar på seg for pliktelser de ikke var klar over ved signer ing.
Risikoen for dette øker betr aktelig eksempelvis ved br uken av såkalt «negativ listing» og
par aplybestemmelser . Negativ listing betyr at alle sektor er i pr insippet liber aliser es, med unntak av
de sektor ene som eksplisitt beskyttes gjennom at de listes opp i en avtale. Dette gjør at stater må
for utse hvilke sektor er de ønsker å beskytte langt inn i fr amtiden. Alter nativet er å ha en positiv liste
over hvilke sektor er som skal liber aliser es. Par aplybestemmelser er bestemmel ser som løfter
kontr aktsfor hol d mellom utvikl ingsland og utenlandske investor er opp til folker ettslige for pliktelser .
Mange utviklingsland har r egelver k og standar der innen miljø og ar beidsliv som er dår lig utviklet
sammenlignet med for eksempel Nor ge. Noe av det som kjennetegner et velutviklet land som Nor ge
er at vi med vår økte økonomiske kapasitet har hatt en gr advis økende vilje til å betale for å sikr e oss
for eksempel mot r isiko for skader på miljø, vår egen helse og ulykker på ar beidsplassen. Vi har
der for har innfør t str enger e statlige r eguler inger på disse feltene. I utviklingsland vil ar beidsfor hold
og miljøstandar der som r egel vær e laver e, men med økonomisk vekst og utvikling er det natur lig at
der es for ventninger til velfer d og beskyttelse mot ulike for mer for r isiko øker , og der med også
behovet for r eguler inger . Selv om BITs som r egel åpner for r eguler inger så lenge de ikke har en
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diskr iminer ende innr etning, har vi sett at en lang r ekke for søk på ikke- diskr iminer ende r eguler ing
har blitt utfor dr et under bilater ale invester ingsavtaler . M
mot r egler om såkalt «plain packaging» av tobakkpakker . I en slik kontekst er et kr av om "stabile
r ammevilkår ", altså at BITs beskytter mot lovendr inger som r eduser er lønnsomheten i en invester ing,
langt fr a ukontr over sielt. Fr ykten for søksmål fr a investor er kan pr esse stater til å fr astå fr a å innfør e
nye r eguler inger selv om de er i offentlighetens inter esse.

3.5.2 Differ ensierte forpliktelser på bakgrunn av utviklingsnivå

Pr insippet om spesiell og differ ensier t behandling, altså at utviklingslands behov skal tas hensyn til,
er et nøkkelpr insipp i WTO. Til sammenlikning er de fleste BITs symmetr iske i hva de binder
avtalestatene til. Det er ikke r imelig å ha nøyaktig de samme for ventningene til utviklingsland som til
r ike, og der for bør pr insippet om spesiell og differ ensier t behandling integr er es eksplisitt i nor ske
BITs. Elementer som bør inkluder es omfatter blant annet sener e implementer ing av for pliktelser og
«best effor t»- ter skler som tar hensyn til utvikl ingsnivå i tolkningen av eventuelle bestemmel ser om
«fair and equitable tr eatment» og «full pr otection and secur ity». Utviklingsnivå og finansiell kapasitet
bør kunne inngå i en vur der ing av er statningsansvar over for en investor , og BITs bør ikke legge bånd
på utviklingslands r ett til å br uke ytelseskr av som kr av om lokalt innhold.

3.5.3 Norske bilaterale investeringsavtaler

Den nor ske modellavtalen som lå på bor det i 2008 inneholdt en vr i som dr amatisk skiller denne typen
BIT fr a de tr adisjonelle BITs. Retten til å bli behandlet likt som nasjonale investor er og investor er fr a
andr e land ble ikke bar e gitt til nor ske investor er etter etabler ing, men også før . Det vil si at en
investor som ikke enda er en investor kan kr eve full likebehandling og mar kedsadgang på lik linje
med alle nasjonale selskap. Når en avtale gir såkalte «pr e- establishment r ights» beveger avtalen seg
over fr a å beskytte invester te ver dier fr a ekspr opr iasjon og ur ettfer dig behandling til å gi nor ske
investor er mar kedsadgang. BIT- en har blitt en handelsavtale. Når denne typen r ettigheter i tillegg blir
gitt til alle sektor er unntatt de som er eksplisitt nevnt blir implikasjonene stor e. Bilater ale
invester ingsavtaler bør vær e avgr enset til å r eguler e behandling av for etatte invester inger , ik ke vær e
en br ekkstang for mar kedsadgang.

3.5.4 Tvisteløsningsmekanisme

Investor - stat- tvisteløsning (ISDS) er en omstr idt mekanisme som lar investor saksøke stater for
br udd på BIT- bestemmelser . Selv pr ofiler te fr ihandelstenketanker som Cato Institute fr ar åder br uk
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av slike mekanismer . Investor - stat- tvisteløsningen er ikke bar e smør på flesk for multinasjonale
selskap som i utgangspunktet har gjor t gr undige r isikoanalyser . Det gir stør r e r ettigheter til
utenlandske enn nasjonale investor er , er en så kostnadskr evende tvisteløsningsfor m at kun stor e
selskap har r eell tilgang til den og er i kombinasjon med de øvr ige bestemmelsene i en BIT sår bar for
kr eativ utnyttelse fr a jur ister .
Anbefal inger :
Nor ske bil ater al e invester ingsavtal er i sin tidl iger e for esl ått e for m har en for svak
innr etning for å skape gode, bær ekr aft ige jobber for utvikl ing.
For at bil ater al e invester ingsavtal er skal ha en god utvikl ingsinnr etning bør
investor / stat - tvistel øsning og «pr e- establ ishm ent »- r ettigheter ut av avtal en. Par agr afer
om «fair and equitabl e tr eatm ent» bør pr esiser es, fl ek sibil it eter for utvikl ingsl and i
henhol d bør innar beides og invest or s r ett igheter bør bal anser es m ed pl ikter .
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Bil de 3: Sol dr evet pum pestasjon ved Del eij - l eir en ved Gar sil a, Vest - Dar fur . (ACT/ Paul Jeffr ey)

4.0 Hvor dan får vi økonomisk gl obal iser ing til å under bygge
bær ekr aftig utvikl ing?
Mange av utfor dr ingene for å skape utvikling for ver dens fattige henger sammen med
styr ingspr oblemer i den globale økonomien. Handelspolitikken og skattepar adis er bar e to eksempler
hvor bedr e styr ing kunne motvir ket massive skatteunndr agelser og dumping av landbr uksvar er som
begge r ammer fattige har dt. Globaliser ing og økt inter nasjonal handel har åpnet dør er for mange
har dtar beidende mennesker , men der som en gir slipp på tøylene for økonomisk politikk kan negative
effekter oppstå. Handelspolitikken er uløselig knyttet til den br eder e økonomiske politikken. Det er
der med natur lig for r egjer ingen å se dette stør r e bil det i sammenheng, og peke ut en r etning for
hvor dan Nor ge skal før e en samstemt økonomisk politikk for utvikling. I dette kapittelet vil vi se på
hvor dan den økonomiske politikken utover handelspolitikken bedr e kan under bygge bær ekr aftig
utvikling.
4.0.1 Et utvidet interessebegrep l eder oss til samstemt for utvikling

En stadig tetter e sammenvevd ver den, ikke bar e økonomisk, nødvendiggjør nye tilnær minger til
utenr ikspolitikken. Dette gjenspeiles i stor tingsmel dingen Inter esser , ansvar og muligheter sin
r efleksjon over det som blir omtalt som det utvidete inter essebegr epet:

Globaliser ingen nødvendiggjør en utvidelse av det vi tr adisjonelt har for stått med
utenr ikspolitiske inter esser . Inter essebegr epet må utvides både geogr afisk og til fler e
omr åder av utenr ikspolitikken. Betydelige deler av det som nor malt er blitt betr aktet og
dr øftet som myke eller altr uistiske deler av utenr ikspolitikken bør oppgr ader es som sentr ale
omr åder for å ivar eta nor ske inter esser . Vi må er kjenne hvor dan kompetanse innenfor
fr edsbygging, samfunnsutvikling og inter nasjonal or ganiser ing er blitt viktige
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inter esser essur ser .
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Pr aktisk økonomisk politikk har så langt hatt til gode å ta konsekvensen av denne er kjennelsen i
sær lig gr ad. Nasjonale nær ingsaktør er s tr adisjonelle agenda har vær t det mest toneangivende for å
bestemme nor sk økonomisk politikk på den inter nasjonale scenen, ikke for eksempel utviklingslands
behov for å skape vekst for sine innbygger e. Dette er en gammeldags måte å tenke politikk på, ikke
bar e for di nor sk økonomisk politikk på denne måten effektivt har motar beidet målsetningene i for
eksempel nor sk bistandspolitikk. Vider e er den nor ske økonomien på lang sikt avhengig av mar keder
og økonomier som vi kan støtte der som vi i dag klar er å se for bi vår e egne kor tsiktige inter esser .
Kanskje må vi aksepter e endr inger i nær ingsstr uktur en for å tillate vekst i utvikl ingsland som sener e
kan for ster ke vår egen økonomi? La oss ikke glemme at det er vekst i etter spør selen fr a Kina og de
andr e fr amvoksende økonomiene som har sør get for den vesle globale økonomiske fr amgangen vi har
sett etter finanskr isen inntr aff i 2008.
Økonomisk politikk må altså vær e samstemt for utvikling, både for andr es og for vår egen del, men
hva ligger på toppen av agendaen for en samstemt økonomisk politikk? I en ver den hvor
globaliser ingen står i far e for å sette folk i utenfor skap eller på bunnen er et svar på dette: En politikk
r ettet mot å skape gode, bær ekr aftige jobber for fattige i utviklingsland. Det for egående kapittel
belyste hvor dan dette kan se ut i for m av nor ske posisjoner i handelspolitikken. Denne delen vil tr ekke
inn hvor dan den br eder e økonomiske politikken bør sees i sammenheng med handelspolitikken, og
innr ettes på en måte slik at den er koor diner t mot r egjer ingens ønske om å før e en samstemt politikk
for utvikling.
Før r appor ten tar for seg mer konkr ete politikkomr åder er det imidler tid gr unn til å dvele litt ved hva
det vil si å før e en politikk for jobbskaping. Dette blir ofte sett på som et ar gument for "vekstpolitikk",
og at vekst alene vil skape positive r ingvir kninger som godt styr esett i et land. Dette per spektivet er
det gr unn til å diskuter e.
4.0.2 Svak år sakssammenheng fr a vekst til godt styresett

gover nance, and later , inclusive, sustainable gr owth that cr eates jobs for the young population
Utenr iksminister Bør ge Br endes tale til Nor wegian Afr ican Business Association
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(NABA) Summit 2013
Det har lenge vær t obser ver t en sammenheng mellom hvor velutviklet et land har vær t økonomisk og
hvilken for m for styr esett l andet har . Enkelt sagt de r ikeste landene er jevnt over mer demokr atiske,
har mindr e kor r upsjon og et bedr e smur t statlig maskiner i. Betyr dette at økonomisk vekst kan skape
godt styr esett? Det er en slutning som for noen gir mening, men som er kontr over siell i den
akademiske litter atur en.
I Ver densbank- studien «Gr owth without gover nment» konkluder er Daniel Kaufmann og Aar t Kr aay
med at de finner støtte for at det finnes en år sakssammenheng fr a godt styr esett til økt vekst. De
finner imidler tid ingen positiv effekt motsatt vei, det vil si en ikke- eksister ende eller til og med negativ
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kausaleffekt på styr esett av økt BNP per innbygger . Vekst før er ikke i seg selv til bedr e styr esett.
Der som vi ser på det siste tiår ets r askest voksende økonomier , finner vi indikasjoner som støtter opp
under funnene fr a Ver densbank- studien. Sju av de ti landene som har opplevd stør st vekst per
innbygger det siste tiår et klassifiser es som ufr i i henhold til Fr eedom Houses klassifikasjoner , de
fr amstår neppe som fyr tår n mot kor r upsjon og har i per ioden med voldsom vekst kunnet vise til svær t
svake r esultater i utviklingen av styr esett. Fler e av disse l andene tilhør er heller gr uppen av land som
nevnes når akademiker e diskuter er «r essur sfor bannelsen», altså land r ike på r essur ser som
hovedsakelig går til ber ikel se av en nasjonal elite.
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Tabel l 1- De ti r askest voksende økonom iene de siste ti år ene

Land

Cor r uption
Per ceptions Index
2012,
Tr anspar ency
Inter national

Fr ihetsr ating
2012, Fr eedom
House

Quality
of
gover nmentindikator en
2002
Univer sitetet i
Gøtebor g

Quality
of
gover nmentindikator en
2012
Univer sitetet i
Gøtebor g

Azer baijan
Angola

139
157

6 (Not fr ee)
5,5 (Not fr ee)

0,42
0,36

0,36
0,38

Kazakhstan
Mongolia
Niger ia

133
94
139

5,5 (Not fr ee)
1,5 (Fr ee)
4 (Par tly fr ee)

0,47
0,50
0,22

0,46
0,50
0,28

Tur kmenistan
Ekvator ial- Guinea
Kina
Russland
Ghana

170
163
80
133
64

7 (Not fr ee)
7 (Not fr ee)
6,5 (Not fr ee)
5,5 (Not fr ee)
1,5 (Fr ee)

Ingen data
Ingen data
0,47
0,33
0,42

Ingen data
Ingen data
0,48
0,42
0,49

Invester inger og vekst kan neppe sies å vær e en tr yllestav for å utvikle godt styr esett, men godt
styr esett er av avgjør ende betydning for langsiktig og bær ekr aftig velstandsøkning. Økte invester inger
og pr ivat nær ingsliv alene er altså ikke hele oppskr iften på bær ekr aftig, inkluder ende og
jobbskapende vekst. Men man kan legge politiske før inger som bidr ar til at effekten av invester inger
og pr ivat nær ingsliv på jobbskaping og utvikling blir stør r e, noe som vil vær e temaet for delkapitlene
under .

4.1 Ar beidspl asser i sentr um for økonomisk pol itikk
Det må skapes minst 600 millioner nye jobber i ver den i løpet av de neste 15 år ene om dagens nivå på
ar beidsledighet ikke skal øke. I tillegg var det i 2012 aller ede 200 millioner ar beidsledige som ønsker
46
å skaffe seg en jobb eller tilgang til et mar ked som gjør at de kan komme seg ut av fattigdom . For at
alle disse menneskene skal få ta del i positive effekter av en globaliser t økonomi må pr ivat nær ingsliv,
investor er , myndigheter , inter nasjonale or ganisasjoner , bistand og sivilsamfunn dr a i samme r etning.
Ikke bar e må fol k få jobb, de må også få en lønn de kan leve av, anstendige ar beidsfor hold og de må
kunne sysselsettes i jobber som er del av en vekst som er bær ekr aftig. En kan ver ken over se de som
blir stående utenfor eller på bunnen av dagens globaliser te ver densøkonomi.

4.1.1 Næringslivet og investeringer s rolle for å skape gode, bær ekraftige jobber

Nær ingslivet inntar en natur lig hovedr olle når temaet er jobbskaping. De fleste av nye jobber vil måtte
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komme fra privat sektor, som i dag står for 90% av jobbene i utviklingsland. Invester inger i mange
utviklingsland er i r ivende utvikling, med inter nasjonalt nær ingsliv r etter stadig stør r e
oppmer ksomhet mot de fr amvoksende økonomiene i Latin- Amer ika, Afr ika og Asia. De er r ike på
ar beidskr aft, r ike på r essur ser og inter esser te i handel. Samtidig er veksten i OECD- land haltende. Vi
har god gr unn til å for vente at nor ske selskap ønsker å invester e i og handle mer med utviklingsland i
år ene som kommer .
Debatten om nær ingslivets r olle i utviklingsspør smål bær er pr eg av at mange har for estillinger om at
nær ingslivets inter esser og utviklingshensyn automatisk går på tver s av hver andr e. Dette stemmer
ikke over ens med den vir keligheten vi ser i de fleste utviklingsland i dag. Der ser vi at handel og
invester inger kan spille en nøkkelr olle for å skape gr unnlag for utvikling. Men dette er avhengig av
mange faktor er , blant annet at aktør er i nær ingslivet innser at de har en langsiktig egeninter esse i å
opptr e anstendig, selv om bunnlinja påvir kes på kor t sikt. Vi mener å se tegn til at denne er kjennelsen
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i økende gr ad gjør seg gjeldende i nor sk nær ingsliv. For eksempel anser Statoil lokale innkjøp,
opplær ing og r ekr utter ing av lokalt per sonell å vær e en natur lig del av å dr ive business i land som
Angola, Tanzania og Niger ia. Denne type tenkning om å skape lokale ar beidsplasser , positive
r ingvir kninger og bygge lokal kapasitet og fer digheter vitner om en utvidet for ståelse av hva det betyr
å vær e investor .
4.1.2 Investeringer i kapitalintensive br ansjer

hvilken rolle for jobbskaping?

Invester inger før er ikke nødvendigvis med seg ar beidsplasser og økonomiske r ingvir kninger for
fattige. Telekommunikasjon, moder ne fisker i, petr oleum og vannkr aft er eksempler på teknologi - og
kapitalintensive nær inger hvor nor ske utenl andsinvester inger ikke i seg selv skaper mange
ar beidsplasser . De jobbene som skapes er som r egel kunnskapskr evende, og da tr engs en vesentlig
opplær ingsinnsats for at invester inger i utviklingsland skal innebær e muligheter for fattige. Stor e
deler av det inter nasjonaliser te nor ske nær ingslivet er engasjer t i kapitalintensive br ansjer , med
r elativt få dir ekte ansatte. Disse selskapene kan likevel ha en positiv indir ekte innvir kning på
jobbskaping. Infr astr uktur og tilgang til elektr isk str øm kan åpne opp nye muligheter for økonomisk
aktivitet, syssel setting og fattigdomsr eduksjon. Men effekten er mer usikker , og avhengig av hvor vidt
dette gjør es tilgjengelig og når br edt ut til befolkningen.

4.2 Nær ingsl ivets ansvar for mennesker ettigheter
I 2011 vedtok FNs Mennesker ettighetsr åd enstemmig John Ruggies Guiding Pr inciples on Business
and Human Rights (UNGP), og Nor ge spilte en viktig pådr iver r olle for å få dette på plass.
Rammever ket satte en ny global standar d for stater og selskaper s ansvar for mennesker ettigheter .
Retningslinjene inkluder er blant annet r espekt for ar beidstaker r ettighetene til ILO. Pr insippene slår
fast at ansvar et for at mennesker får r ealiser t sine r ettigheter ligger på staten, men pr ivat sektor har
et ansvar for å r espekter e disse r ettighetene. Det innebær er at nær ingslivet integr er er r espekt for
mennesker ettigheter i alle r elevante r utiner og r etningslinjer for ar beidet og gjør tilstr ekkelige
under søkelser for å sikr e seg at der es vir ksomhet ikke innvir ker negativt på mennesker ettigheter .
Både OECD og EU har inkluder t UNGP i sine r etningslinjer for multinasjonale selskaper . Fler e land,
inkluder t Danmar k og Finland har laget nasjonale handlingsplaner for å gjennomfør e dette
r ammever ket. I Nor ge ligger hovedansvar et for dette hos Utenr iksdepar tementet, som i skr ivende
stund har star tet pr osessen med å utar beide en nasjonal handlingsplan. I Sundvolden- er klær ingen
sier r egjer ingen lite om bedr ifter s samfunnsansvar . I Eier skapsmeldingen står det at "alle nor ske
selskaper bør ta samfunnsansvar , uavhengig av om de er pr ivat eller offentlig eid, og uavhengig om de
har sin vir ksomhet i Nor ge eller i andr e land".
Når en gjør såkalte aktsomhetsvur der inger sier UNGP at selskaper skal under søke om en gjennom
sin posisjon som for eksempel kontr aktør r isiker er å bidr a til br udd på mennesker ettighetene hos en
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handelspar tner . Med andr e or d bur de selskaper som kjøpte klær fr a Rana Plaza ha under søkt
under lever andør ens vir ksomhet og under søkt hvor dan de kunne br uke den posisjonen de hadde til å
sør ge for ar beidsfor hold som var i henhold til nødvendige standar der . Kanskje bur de Benetton ha sett
det som del av sitt ansvar å r appor ter e om ar beidsfor holdene til bangladeshiske myndigheter , der som
de fikk vite om fabr ikkbygninger som slo spr ekker ?
I 2013 endr et r egjer ingen r egnskapsloven og inkluder te kr av om at stor e nor ske for etak skal
r edegjør e for hva for etaket gjør for å integr er e hensynet til mennesker ettigheter ,
ar beidstaker r ettigheter og sosiale for hold, det ytr e miljø og bekjempelse av kor r upsjon i sine
for r etningsstr ategier , i sin daglige dr ift og i for holdet til sine inter essenter . Regjer ingen sier i
Eier skapsmel dingen at de for venter at sel skapene gjennomfør er aktsomhetsvur der inger i tr åd med
UNGP for å hindr e at de medvir ker til mennesker ettighetsbr udd og for å r edegjør e for hvor dan
selskaper håndter er potensielle innvir kninger på mennesker ettighetene. UNGP klar gjør også
for ventningene til oppr eisning til ofr e for mennesker ettighetsbr udd. Nor ge har oppr ettet et ikker ettslig nasjonalt kontaktpunkt hvor saker kan bli klaget inn i henhold til OCEDs retningslinjer .
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4.2.1 Myndighetenes rolle

Der som man skal klar e å skape gode, bær ekr aftige jobber i fr amtida kr ever det at myndighetene både
i Nor ge og i utviklingsland legger til r ette for dette gjennom politiske r ammer . Dette kan for eksempel
innebær e at nor ske myndigheter er tydelige på sine for ventninger om hvil ke standar der nor sk
nær ingsliv skal holdes til i utlandet, og at nor sk nær ingsliv i utviklingsland for pliktes til å over hol de
UN Guiding Pr inciples for Human Rights, ikke bar e oppfor dr es til dette. Om nor ske myndigheter
ønsker at vår t nær ingsliv skal vær e eksempler til etter følgelse bør bindende r egelver k baser t på de
beste pr aksisene for nær ingslivets samfunnsansvar ligge til gr unn. Dette vil for stør r e bedr ifter også
bety for pliktelse til å delta i FNs Global Compact.
FNs mennesker ettighetsr åd vedtok sommer en 2014 å begynne utar beidelsen av et inter nasjonalt
bindende r egelver k for tr ansnasjonale selskaps mennesker ettighetsansvar . Det er fr emdeles usikker t
hvor dan dette ar beidet vil ta for m og fler e nøkkel stater har signaliser t at de ikke på dette stadiet føler
tilstr ekkelig eier skap til pr osessen til å ta del i forhandlinger . Implementer ingen av FNs Guiding
Pr inciples for Business and Human Rights bør fr emdeles stå øver st på agendaen, slik motstander ne
av vedtaket i sommer ar gumenter te for . Likevel bør Nor ge ta aktivt del i samtalene om en ny
fler nasjonal konvensjon. Etter som ver dikjeder blir stadig mer globaliser t vil også behovet for å
tr aktatfeste selskaper s plikter bar e øke i tiden fr amover .
4.2.2 Arbeidstakerrettigheter

Stater er , som FNs r etningslinjer så tydelig slår fast, de ansvar lige for r ealiser ingen av sine
innbygger es mennesker ettigheter . Myndighetenes r olle for å skape gode og bær ekr aftige jobber
inkluder er implementer ing av ILOs kjer nekonvensjoner om for samlings- og or ganiser ingsfr ihet,
bar near beid, tvungent ar beid og diskr iminer ing. Mange land har vær t ivr ige i å r atifiser e men mindr e
på hugget for å r ealiser e ILOs konvensjoner . Det var der for kontr over sielt da Nor ge gjennom EFTA
begynte å inkluder e r efer anser til disse for pliktelsene i EFTAs handelsavtaler , noe som er svær t
positivt. Nor ge bør for tsette å gå i fr ont for å at kr av om ar beidstaker r ettigheter inkluder es i
inter nasjonale handelsavtaler .
Anbefal inger :
Nor ske sel skap bør for pl iktes til å opptr e i sam svar m ed UN Guiding Pr incipl es for
Business and Hum an Rights (UNGP).
Kr avet om ikke- finansiel l r appor ter ing i r egnskapsl oven bør oppdat er es for å speil e
ansvar et definer t i UNGP og OECDs r etningsl injer . Dette bør også innebær e at
sel skapene m å r appor t er e på gjennom før t aktsom hetsvur der ing.
Det nasjonal e kontakt punktet hvor sel skaper kan bl i kl aget inn for br udd på OECDs
r etningsl injer er for tsatt for svakt. Regjer ingen m å kr eve m øtepl ikt for al l e som bl ir
kl aget inn hos k ontaktpunktet. Vider e m å k ontaktpu nktets avgjør el ser m å få r eel l e
konsek venser . På sikt bør m an vur der e å få på pl ass en om budsor dning.
Nor ge bør del ta i for handl ingene om bindende r etningsl injer for sel skaper s pl ikter , m en
det er av avgjør ende bet ydning at disse sam tal ene ikke sett er im pl em enter ingen og
eval uer ingen av FNs veil edende r etningsl injer på vent.
Nor ge bør ta en l eder r ol l e for å st yr ke oppføl gingen av ILOs k jer nekonvensjoner .

4.3 Statens Pensjonsfond

Utl and

Gjennom Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har Nor ge en betydelig økonomisk tilstedevær else i
inter nasjonale finansmar keder , SPU er ver dens stør ste statlige invester ingsfond. Dette innebær er
ansvar og muligheter . Fondet er i dag under invester t i fattige land målt etter lands andel av ver dens
BNP, samt lands andel av finansielle aktiva. Disse utgjør i dag 13 % av ver densøkonomien målt i BNP,
men bar e 1% av SPUs invester inger . Dette til tr oss for at utviklingsland har begynt sin gjenopphenting
og mange utviklingsland nå har hatt vedvar ende høy vekst.
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4.3.1 Utviklingsland i vekst har behov for investeringer

Utviklingsland står for an stor e invester inger i infr astr uktur som r en ener gi, veier . Det tr engs enor me
invester inger for å nå de nye bær ekr aftsmålene. Behovet for invester inger i infr astr uktur (veier ,
jer nbane, havner , ener gi, vann og sanitær ) i utviklingsland er av UNCTAD anslått til mellom 3,3
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tr illioner til 4,5 tr illioner dollar i år et . Samtidig finnes det stor e mengder kapital hos institusjonelle
investor er og pensjonsfond som i dag er invester t med liten avkastning i en del av ver den pr eget av lav
vekst og demogr afisk nedgang. Statens Pensjonsfond Utland invester er for evigheten, har små kr av til
likviditet og stør r el se til å bær e politisk r isiko. Dette gjør SPU godt egnet til å invester e i utviklingsland
på kommer siell basis for å søke høyer e avkastning og spr e r isiko fr a sammenvevde økonomier i
Eur opa og USA.
Utviklingseffekten ved slike invester inger vil var ier e og bør ikke legges til gr unn for fondets løpende
for r etningsmessige vur der inger . Men, man kan konsentr er e invester ingene om sektor er som skaper
flest mulig jobber , muligheter og økte inntekter for folk flest. Dette kan vær e jor dbr uk, r en ener gi,
infr astr uktur og invester inger som r etter seg mot små- og mellomstor e bedr ifter . Det vil vær e
natur lig at SPU innleder samar beid med institusjoner som aller ede har er far ing med invester inger i
utviklingsland, som for eksempel Ver densbankens Inter national Finance Cor por ation (IFC),
Afr ikabanken eller Nor fund, for å invester e i utviklingsland.
Pr ivate invester inger i sektor er som tr adisjonelt er dominer t av det offentlige byr på en r ekke
dilemmaer og kr ever r eguler inger som ivar etar fellesskapets inter esser . Det er avgjør ende at pr ivate
invester inger følges av offentlige invester inger og at tjenester blir tilgjengelige og r imelig for alle.
SPUs langsiktige invester ingshor isont innebær er at det er i fondets egenint er esse å ta hensyn til
langsiktig r isiko knyttet til klimaendr inger og bidr a til å utvikle og kr eve standar der som sikr er
åpenhet og etter følgelse av sentr ale nor mer .

4.3.2 SPU - en etisk investor ?

SPU har invester t i en r ekke selskaper som har opptr ådd og opptr år i str id med fondets egne etiske
r egler . Retningslinjene er lagd for å utelukke ver stingselskaper (alvor lig miljøskade, gr ov kor r upsjon
og gr ove mennesker ettighetsbr udd) og enkelte br ansjer som våpen, por no og tobakk. Etikkr ådet
vur der er om invester inger er i str id med de etiske r etningslinjene. I tillegg utøver SPU aktivt eier skap
for å for bedr e pr aksis til selskapene i por teføljen. Dagens etiske r etningslinjer danner et
utgangspunkt for å definer e uønsket pr aksis, altså hva man ikke skal invest er e i. En kontinuer lig
utbedr ing av det etiske ar beidet til SPU, der iblant en styr king av etikkr ådet, er avgjør ende for fondets
tr over dighet inter nasjonalt som ledende innen etikk.
Uttr ekk er et vir kemiddel som sjelden sikr er r ettfer dighet for de som r ammes av en invester ing.
Rettsappar atet i utviklingsl and er av var ier ende kvalitet, men vil aldr i bli bedr e om det ikke br ukes. I
tilfeller der selskaper br yter de etiske r etningslinjene og det anbefales uttr ekk bør påvir kede gr upper
ha anledning til å stil le selskapet til ansvar gjennom r ettssystemet. Det er dyr t å før e r ettssaker og
det bør der for oppr ettes et fond for dette for målet.
Hemmeligholdet som tilbys i skattepar adis er svær t skadelig for utviklingsland og muliggjør alvor lig
kr iminalitet, kor r upsjon, skatteunndr agelse og aggr essiv skatteplanlegging. Det er en utfor dr ing at en
stor andel av invester inger til utviklingsland av ulike gr unner går via skattepar adis. Det bør vær e et
mål at SPU unngår å benytte seg av jur isdiksjoner som tilbyr hemmelighold. Det påligger en offentlig
investor et sær lig ansvar for å bidr a til åpenhet og etter r ettelighet.
Anbefal inger
En betydel ig stør r e andel av Statens Pensjonsfond Utl and bør invester es i ut vikl ingsl and
på en m åte som kom m er fattige til gode.
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Det bør inngås et sam ar beid m ed r el evant e finansinstitusjoner for å invester e m er i
utvikl ingsl and og for å bygge egen kom petanse på fel tet.
SPU bør i utvikl ingsl and invester es på m åter som bidr ar til inkl uder ende vekst. Det kan
innebær e å pr ior iter e sektor er som l andbr uk, infr astr uktur , for nybar ener gi og i
ar beidsintensiv vir ksom het.
Det bør utfor m es r etningsl injer for hvor dan SPU benytter skattepar adis i sin vir ksom het
og for fondets for ventninger til åpenhet fr a sel skaper m ed kom pl iser te
sel skapsst r uktur er .

4.4 Kapital fl ukt og hemmel ighol d
Hvis økt handel skal gi mindr e fattigdom må en sikr e at inntekter blir skattlagt og ikke for svinner ut av
landet i ulovlig kapitalflukt som kor r upsjon og skatteunndr agelser . Fr emtidens utviklingsfinansier ing
er ikke hovedsakelig bistand. Skatteinntekter er den viktigste måten utviklingsland kan gener er e egne
midler til utvikling på.
4.4.1 Kompliserte selskapsstruktur er og verdikjeders konsekvenser for skatt og økonomisk ansvar

Ver dikjeder og skatt henger nøye sammen. Når ver dikjedene blir globale og komplekse, blir det
vanskeliger e å fastslå hvor ver diskapingen egentlig finner sted. Dette blir ytter liger e vanskeliggjor t av
at selskapene selv også i stør r e gr ad er globale og har kompliser te jur idiske str uktur er . Omtr ent
halvpar ten av ver denshandelen finner sted mellom to deler av et stør r e selskap, altså som
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konser ninter n handel. Handel mellom ulike datter selskap som tilhør er samme konser n kan
misbr ukes gjennom pr ismanipulasjon, gjeldsflytting og faktur er ing av fiktive eller over pr isede
tjenester . Hensikten er som r egel å flytte pr ofitten dit skatten er lavest, uten at det tas hensyn til hvor
den r eelle ver diøkningen for egår . Gr ensene for hva som er lovlig skatteplanlegging og hva som er
ulovlig skatteunndr agelse er svær t vanskelig å tr ekke opp, og det er betydelige jur idiske gr åsoner .
Det er som r egel vanskel ig for skattemyndigheter å avslør e at selskaper s skatteinnr etninger er
ulovlige, sær lig der som sel skaper har kompliser te jur idiske str uktur er som omfatter datter selskaper
som er r egistr er t i såkalte hemmeligholdsjur isdiksjoner eller skattepar adis.
4.4.2 Finansielt hemmelighold skjuler hvem som står bak dir ekteinvesteringer

Den økte br uken av finansielle hemmeligholdsjur isdiksjoner har r esulter t i en vr idning i hvor dan
51
dir ekteinvester inger for egår . 30 % av ver dens dir ekteinvester inger går gjennom slike jur isdiksjoner
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og det gjelder nesten halvpar ten av alle dir ekteinvester inger i utviklingsland. Bar bados, Ber muda og
Br itish Vir gin Islands er avsender for dir ekteinvester inger 118 ganger stør r el sen på der es samlede
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BNP og 36 pr osent av de utenlandske invester ingene i per ioden 2000- 2014 i India kom fr a den vesle
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øystaten Maur itius. Det som i statistikkene fr emstår som utenlandske dir ekteinvester inger fr a
anonyme selskaper i skattepar adis, kan ofte i r ealiteten vær e invester inger fr a nasjonale eliter og
makthaver e. Slik bidr ar finansielt hemmelighold til å legge til r ette for kor r upsjon og maktmisbr uk.
Br uken av skattepar adis har stor e globale konsekvenser , både for selskaper og for myndigheter og
ikke minst for utviklingsl and. Det er estimer t at utviklingsland samlet tapte $5.900 milliar der
amer ikanske dollar gjennom ulovlig kapitalflyt i per ioden mellom 2002- 2011. Det meste av dette er et
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r esultat av selskaper s skatteunndr agelse . Finansielt hemmelighold skaper hindr e mot utvikling på
fler e omr åder : det hindr er r essur smobiliser ing for myndigheter , motvir ker infor masjon og åpenhet i
mar keder og vanskeliggjør ar beidet mot or ganiser t kr iminalitet og ter r or isme, for å gi noen
eksempler .

4.4.3 Et skattesystem som muliggjør utdanning, infrastruktur og sosiale tjenester

Myndighetene i utviklingsland står over for stor e offentlige invester inger i infr astr uktur , utdanning og
helse der som de skal vær e klar e for å absor ber e økte invester inger . Samtidig kr eves det r essur ser til
utdanning av kompetent ar beidskr aft som kan møte nær ingslivets behov. Land som Br asil har hatt
suksess med å br uke dir ekte pengeover før inger til fattige husholdninger som et middel for å r eduser e
fattigdom. Fattigdomsr eduser ende tiltak og sosiale sikker hetsnett som gr unnleggende helse og
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utdanning er nødvendig der som fattige skal kunne ha r essur ser , over skudd og r isikovillighet til å
benytte seg av muligheter til å jobbe seg ut av fattigdom, for eksempel gjennom å star te egen
vir ksomhet. Å danne gr unnlaget for gode, bær ekr aftige jobber koster penger , og kr ever at staten
mobiliser er r essur ser .
Utviklingsland r ammes i dag av et system hvor ulovlige kapitalstr ømmer tapper utviklingsland for
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r essur ser som tilsvar er ti ganger så mye som det de får inn av r ike land i bistandsover før inger . Å ta
tak i det finansielle hemmeligholdet som muliggjør ulovlig kapitalflyt vil der for vær e helt avgjør ende
for å skape inkluder ende vekst i disse landene.
"Rikmannsklubben" OECD er i dag den ledende or ganisasjonen for politikkomr ådene hvor man kan
hindr e ulovlig kapitalflyt. Det er et åpenbar t fr avær av et passende multilater alt or gan hvor også
utviklingsland har en stemme. Løsningene som pr esenter es for pr oblemene med finansielle
hemmeligholdsjur isdiksjoner r eflekter er dessver r e også langt på vei utviklingslands manglende
tilstedevær else i beslutningspr osessene. OECDs initiativ for
avtaler
om automatisk
infor masjonsutveksling av skatter elevant infor masjon mellom skattemyndigheter er et godt tiltak,
men også et godt eksempel på at OECD kommer opp med løsninger som ikke er tilpasset
utviklingsland. Det tar ikke hensyn til at ulike land har ulike for utsetninger for å iver ksette og
håndheve tekniske og kompliser te byr åkr atiske systemer .
For at et utviklingsland skulle kunne skaffe infor masjon om sine selskaper og enkeltper soner s penger
i Sveits er de nødt til selv å sette opp omfattende str uktur er som kan sende tilbake like sammensatte
opplysninger som det de sveitsiske skattemyndighetene er i stand til å br inge på bor det. De fleste
utviklingsland skattemyndigheter har ikke institusjoner av tilstr ekkelig kvalitet til å fullver dig delta i
denne typen inter nasjonal infor masjonsutveksling, og blir der med stående uten ver ktøyene de tr enger
for å stanse ulovlig kapitalflyt fr a sitt land. Som anbefalt av Schjelder up- utvalgets utr edning i 2009
kunne et globalt samar beid om infor masjonsutveksling hatt en mye bedr e effekt, sammen med en
konvensjon om åpenhet i finanssektor en.
Nor ge, EU og USA er alle i fer d med å utvikle r appor ter ingskr av til sine inter nasjonale selskap.
Selskapene må kunne r appor ter e om finansielle nøkkeltall br utt opp på de ulike jur isdiksjonene
selskapet er r egistr er t i. Der som r appor ter ingskr avene blir tilstr ekkelig godt utviklet kan land- for land- r appor ter ing vær e et viktig middel i kampen mot ulovlig kapitalflyt. Land- for - land- r appor ter ing
er i Nor ge enn så lenge bar e innfør t for utvinningsindustr ien. Når vi vet vi at skatteunndr agelse og
finansiell tr iksing finnes i alle sektor er , er det åpenbar t mangelfullt å for beholde slike
r appor ter ingskr av kun til utvinningssektor en. I tillegg til åpenhet i r egnskapstall, er det avgjør ende at
man får stør r e åpenhet r undt hvem som er eier e av selskaper og jur idiske str uktur er . Offentlige
r egistr e over egentlige eier e av selskaper og jur idiske str uktur er som tr uster vil vær e et svær t viktig
ver ktøy mot både skatteunndr agelse, hvitvasking og andr e typer økonomisk kr iminalitet.
Anbefal inger :
Nor ge bør innfør e utvidet l and- for - l and- r appor ter ing for al l e sektor er .
Nor ge bør ar beide for en inter nasjonal k onvensjon om åpenhet i finanssektor en.
Nor ge bør ar beide for gl obal e m ekanism er for autom atisk infor m asjonsutveksl ing som
er til passet ut vikl ingsl ands behov.
Nor ge bør etabl er e offent l ige r egistr e for egentl ige eier e av sel skaper , og ar beide for at
dette innfør es int er nasjonal t i r el evant e for a.

4.5 Bistand og jobbskaping
Handel og invester inger er kr aftige motor er som vil spille en nøkkelr olle for vekst og
fattigdomsbekjempelse i fattige land. Samtidig ser vi at mange av landene med ster k vekst også har
en r askt økende ulikhet. Selv om mange er på vei opp er det mange som havner utenfor og mange
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sliter for tsatt på bunnen. De fleste fattige i ver den lever nå i mellominntektsland. 45 % av ver dens
ekstr emt fattige lever i India og Kina, land som har opplevd en enor m vekst de sener e år ene.
Regjer ingen har signaliser t at de ønsker at pr ivat sektor , nær ingsutvikling og handel skal vær e
satsingsomr åder i der es utviklingspolitikk. Det er liten tvil om at dette kan vær e effektive
satsingsomr åder for å bekjempe fattigdom. Men dette er avhengig av at man innr etter tiltakene mot
ver ktøy som når fattige og som skaper gode jobber . I de sener e år ene har jobber blitt et sentr alt
begr ep i den globale diskusjonen om utvikling, og med god gr unn. Inntekt fr a ar beid er en av de mest
effektive måtene å r eduser e fattigdom på. Å ha en god jobb gir inntekt, men er også ofte en nøkkel til
økt selvsikker het, ver dighet, tr ygghet og tr ivsel.

4.5.1 Betydningen av små- og mellomstore bedrifter

Et fokus på handel og invester inger vil bidr a til r eduksjon av fattigdom før st og fr emst der som det
før er til invester inger i små- og mellomstor e bedr ifter i utviklingsland i sektor er som er sær lig viktig
for jobbskaping. For eksempel har invester inger i småbønder potensielt stor effekt på
fattigdomsr eduksjon og jobbskaping. Det er et stor t behov for å styr ke yr kesr ettet utdannelse og
styr ke den lokale finansinfr astr uktur en der som utvikl ingsland skal kunne fullt nyttiggjør e seg av den
muligheten økt vekst og fler e invester inger gir . Samtidig må økt handel og invester inger følges av god
politikk i det enkelte land og et godt inter nasjonalt r ammever k.
90% av jobbene i utviklingsland er i pr ivat sektor . Iføl ge Ver densbanken er det små- og mellomstor e
bedr ifter som står for den stør ste andelen av syssel satte i utviklingsland. Der som man inkluder er
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mikr o- bedr ifter , er det faktisk mikr o- og småbedr ifter som står for de fleste jobbene. Disse
for etakene bidr ar til økonomisk vekst, sysselsetting, hjelper folk ut av fattigdom, gjør økonomier mer
motstandsdyktige mot sjokk og kr iser , og øker utviklingseffekten av utenlandske dir ekteinvester inger .
I per ioder hvor land opplever økt ar beidsledighet og nedgang i antall jobber totalt, er det statistisk sett
bar e små bedr ifter , og sær lig små og etabler te bedr ifter , som bidr ar med jobbskaping. På
ver densbasis står små- og mellomstor e bedr ifter (SMB) for mer enn halvpar ten av all sysselsetting i
for mell sektor . I en under søkelse av utvalgte land i Afr ika sør for Sahar a fant CAFOD at over 85% av
befolkningen var involver t i små selskaper . Og de fleste nye jobber i Afr ika sør for Sahar a kommer
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her fr a.
4.5.2 Uformell sektor

Ifølge Ver densbankens «Doing Business»- r appor t fr a 2011, er 1,8 milliar der syssel satt i ufor mell
sektor , mot 1,2 milliar der i for mell sektor . Ar beider e i ufor mell sektor er sær lig utsatt for lav lønn,
dår liger e ar beidsfor hol d og liten for utsigbar het. Dette er definer ende kjennetegn for mennesker som
er utsatt for fattigdom, og de som jobber i ufor mell sektor er der med en sår bar gr uppe. Å ha en jobb
er viktig, men ingen løsning på alle pr oblemer . 30 pr osent av alle ar beider e er definer t som fattige,
ifølge ver densbanken. Såkalte «sår bar e jobber » har knapt sunket de siste ti år ene, fr a 52,8 pr osent til
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49,1 pr osent.
I følge OECD er dette et pr oblem hvor løsningen er å få folk ut av ufor mell sektor . De peker på behovet
for å iver ksette tiltak for å øke sysselsetting i for mell sektor , gjennom vekst og invester inger , og for å
få mennesker over fr a jobber i ufor mell til for mell sektor . Selv om det er en slutning som gir mening
når man ser på pr oblemer fr a et «fr a toppen og ned per spektiv», så byr det ikke nødvendigvis på alle
svar ene når det gjelder hvil ke tiltak som er mest nødvendig for ver dens fattige.
De fleste stor e tiltak for jobbskaping, kanskje spesiel t i Afr ika, fr a inter nasjonale aktør er følger langt
på vei OECDs tankesett om å skape jobber i for mell sektor , ofte i stor e bedr ifter . Stor e invester inger
fr a inter nasjonale selskaper eller invester ingsbanker er sær lig r ettet mot landbr uk, ener gi og
infr astr uktur . Typisk for slike invester inger er at de dir ekte jobbskapingseffektene er begr ensede,
mens de indir ekte, sekundær e og induser te effektene likevel kan vær e stor e, om enn vanskelige å
måle. Samtidig er sivilsamfunn- , mennesker ettighets- og ar beider r ettighetsor ganisasjoner opptatt av
at jobbene som skapes skal vær e gode, hvor for hold på ar beidsplassen, levelønn, og r etten til å
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or ganiser e seg er viktige begr eper . Hvilke muligheter som finnes for å sikr e hvor god en jobb som
skapes er , vil natur ligvis var ier e ster kt med om jobben er skapt som en dir ekte, indir ekte, sekundær
eller induser t effekt av en invester ing eller et tiltak. Med begr ensede ver ktøy i vir kemiddelappar atet
vil man i mange tilfeller kunne ende med å påvir ke et svær t begr enset antall av ar beidstaker e.
Den ufor melle sektor en er den stør ste ar beidsgiver en i ver den globalt. Gitt dens bidr ag og stør r else
er sektor en viktig å støtte. En tilnær ming som ønsker å bedr e ar beidsfor hold og skape jobber for dette
fler tallet, bør under søke hvilke tiltak som kan bidr a til å møte r isikoene og de dår lige for holdene som
mange ar beider under i ufor m ell sektor .

4.5.3 "Missing middle"

Gitt der es viktige r olle som jobbskaper e, ser vi en slående nedpr ior iter ing av behovene til små
bedr ifter i tiltak som er ment å skape jobber i fattige land. Mange land innr etter for eksempel stor e
r essur ser for å etter l eve Ver densbankens standar der på «Doing Business»- indikator er , i håp om at
dette vil før e til økte invester inger og handelsmuligheter , som igjen kan skape jobber . Men de stør ste
jobbskaper ne glemmes.
I en under søkelse av hvilke utfor dr inger som mikr o- små og mellomstor e bedr ifter møter i et utvalg
av land i Afr ika sør for Sahar a, fant at CAFOD at «doing business»- indikator ene i liten gr ad r eflekter te
de utfor dr ingene disse bedr iftene oppfattet som bar r ier er mot suksess. Av de fem høyeste pr ior iter te
utfor dr ingene for små sel skaper er bar e én fanget opp av «doing business»- indikator ene, nemlig
tilgang til kr editt. Mange tiltak gjør es for å nå de fattigste, og mange tiltak gjør es for å legge til r ette
for stor e sel skaper . Men mikr o- , små- og mellomstor e bedr ifter , de stør ste jobbskaper ne, er langt på
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vei over sett. Disse utgjør «the missing middle».
Det er br ed empir isk støtte for at tilgang til kapital stimuler er til vekst hos små selskaper . Et viktig
funn i litter atur en er at effekten av kr editttilgang på jobbskaping er stør st hos mikr o- og små
selskaper . Det er også tydelig at støtte fr a myndigheter kan spille en sentral r olle for å bedr e
finansier ingstilgangen til SMBer i utviklingsland.
Siden 1980- og 90- tallet er den gener elle oppfatningen om at sysselsetting øker natur lig med
økonomisk vekst blitt utfor dr et og nyanser t. Det er ikke lenger noen klar tr end i r etning av at
økonomisk vekst før er til for maliser ing av ar beidsmar kedet, noe man så tydeliger e for noen tiår siden.
Det er der med ikke nok å peke på økonomisk vekst for å si at man har en jobbskapingspolitikk eller
støtter inkluder ende vekst. For at vekst skal vær e inkluder ende bør den r eduser e fattigdom og
ulikhet, og komme de fattigste og mest mar ginaliser te til gode. Inkluder ende vekst handler ikke bar e
om inntekt, men også om deltakelse og muligheten til å bli hør t. For at vekst skal vær e inkluder ende
må den også støtte opp om bær ekr aftig utvikling.
I økonomisk litter atur er det en empir isk veletabler t sammenheng mellom ar beidsgiver stør r else og
lønnsnivå. Effekten at stør r e fir maer har høyer e lønnsnivå ble før st obser ver t for over hundr e år siden,
men noen entydig for klar ing, som for eksempel ar beidspr oduktivitet, er ikke funnet. Nyer e studier har
vist at denne effekten også er å finne i utviklingsl and, og at effekten til og med er ster ker e i
utviklingsland enn i r ike land. De "samme" ar beider ne i et stør r e selskap har høyer e lønn
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sammenliknet med et mindr e selskap. Fr a dette kan man tr ekke minst to slutninger som bør ha
betydning for nor sk utviklingspolitikk: 1) At der som man klar er å få selskaper til å vokse fr a å vær e
små til litt stør r e, vil dette nor malt før e til bedr e lønnsvilkår for de ansatte, og 2) der som man ønsker
målr ettede nær ingslivstiltak som når de fattigst e i utviklingsland, så er disse å finne i de minste
selskapene. Støtte til stor e selskaper vil altså mer sannsynlig komme ar beider e til gode som aller ede
tilhør er middelklassen, eller i det minste er noen tr inn over de fattigste.
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4.5.4 Jobbskaping og støtte til sivilsamfunn

Gjennom støtte til gr unnleggende sosiale tjenester helse og vann og utvikling av sosial kapital kan
styr king av lokalt sivilt samfunn indir ekte legge gr unnlaget for jobbskaping og nær ingsutvikling.
Samtidig bidr ar sivilt samfunn dir ekte til å skape jobber gjennom for eksempel støtte til
yr kesutdanning og lær lingeor dinger , ver dikjedeutvikling, or ganiser ing av spar e- og lånegr upper ,
ar beid for økt mar kedsadgang og entr epr enør skapstr ening. Sivilt samfunn spiller ofte en avgjør ende
r olle for at ar beidssøker e og entr epr enør er skal kunne ta steget fr a ufor mell til for mell sektor og
nyttiggjør e seg av de mulighetene som følger med pr ivate invester inger . Det er et stor t r om i nor sk
bistand for å skaler e opp og vider eutvikle ar beidet sivilt samfunn, sammen med pr ivat sektor , gjør for
å adr esser e «the missing middle». Dette vil innebær e bedr e koor diner ing og samspill mellom
bistandspolitiske vir kemidl ene som fins for å støtte sivilt samfunn og nær ingsutvikling.
4.5.5 Norfund og bistandsfinansierte investeringer

Nor fund kan tr oss sitt utviklingsmandat vise til en imponer ende avkastning, og har bevist at
invester inger i utviklingsland er fullt for enelig med økonomisk utbytte. Mange av pr osjektene og
selskapene Nor fund har invester t i har skapt gode, bær ekr aftige jobber for fattige mennesker . Det er
samtidig viktig at der es invester inger må vær e addisjonelle, altså at de ikke br ukes til invester inger
hvor kommer sielle investor er kunne finansier t pr osjekter uten Nor fund. Vider e bør Nor fund gå for an i
å sette standar der for finansiell åpenhet ved å søke å unngå å br uke finansielle
hemmeligholdsjur isdiksjoner , skattepar adis, når de pl asser er sine invester inger . I situasjoner hvor de
invester er gjennom skattepar adis stiller dette ekstr a kr av til tr anspar ens og åpenhet r undt både
r egnskapstall, men også på det egentlige eier skapet til medinvestor er , kunder , lever andør er og andr e
som er involver t i invester ingen.
Anbefal inger :
Regjer ingen bør etabl er e en egen budsjettl inje i utvikl ingsbudsjettet for job bskaping,
hvor et tyngdepunkt bør l igge på jobbskaping i sm å- og m el l om stor e bedr ifter i
utvikl ingsl and. Dette bør r efl ekter es i for sl ag til r egjer ingens budsjett for 2016, og
stor t ingsm el dingene om gl obal iser ing og handel og pr ivat sekt or .
Regjer ingen bør gi støt te til oppstar tsbedr ift er og entr epr enør er i ut vikl ingsl and,
her under oppr ett el se av l okal e inkubasjonsentr e og fond som kan sikr e r isikokapital og
kapasitet sbygging for sm åskal a vir ksom heter .
Regjer ingen bør støtte sam ar beid m el l om sivil t sam funn og pr ivat sektor for å finne
innovative l øsninger som sikr er etabl er ing av fl er e og bedr e jobber , her under bank - og
for sikr ingsl øsninger for sm åskal a entr epr enør er .
Regjer ingen bør øke st øtten til utvikl ing av kom m er siel t og sosial t bær ek r af tige
sam vir k em odel l er og ar beide for å sikr e bedr e m ar kedsadgang for l okal e pr odusenter i
utvikl ingsl and.
Regjer ingen bør sikr e sam stem thet m el l om satsningen på nær ingsutvikl ing og
satsningen på yr kesutdanning. Et fokus på yr kesut danning, fer dighetstr ening og
l ær l ingor dinger som sikr er over gangen til ar beidsm ar kedet i utvikl ingsl and er
avgjør ende.
Regjer ingen bør sikr e at bistandsfinansier te til tak som NORFUND for å fr em m e pr ivat
sektor har en dokum enter t utvikl ingseffekt og er r eel t addisjonel l e til pr ivat e
invester inger .
Det bør vur der es om NORFUND i stør r e gr ad enn bør st øtte og l egge gr obunn for sm åog m el l om stor e bedr ifter i ut vikl ingsl and. Sær l ig bør det gis pr ior itet på å fr em m e
anstendige jobber for ungdom .
Pr insippet om at bistand ikke skal bindes til nor sk nær ingsfr em m e m å stå fast.
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