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SAMMENDRAG 
 

! EU og USA forhandler for tiden om en omfattende handels- og  
investeringsavtale, kalt «Transatlantic Trade and Investment  
Partnership» (TTIP). 
 

! Avtalen tar sikte på en omfattende avregulering av økonomiene på 
begge sider av Atlanterhavet. I tillegg til å redusere allerede lave toll-
satser, er målet å fjerne et stort antall såkalt «tekniske handels-
hindringer». Eksempler på dette kan være nasjonale miljø- og  
sikkerhetsstandarder, krav om merking av produkter eller regler for 
offentlige innkjøp. Mange frykter at dette vil bidra til et «kappløp 
mot bunnen».  
 

! Det mest dramatiske punktet i forhandlingene, der kritikken 
også er sterkest, er avtalens foreslåtte tvisteløsningsmekanisme 
mellom investorer og stater (forkortelse ISDS). Dette er et  
privat tvisteløsningsorgan som nedsettes fra sak til sak, og som 
vil operere på siden av de nasjonale rettssystemene og det  
eksisterende tvisteløsningsorganet i WTO. Det innebærer at 
multinasjonale selskaper kan saksøke stater for erstatning der-
som det fattes politiske beslutninger som kan redusere «den 
framtidige avkastningen» på et selskaps investeringer. Nærings-
livet ønsker at dette punktet inkluderes i avtalen. Målet med å 
inkludere en tvisteløsningsmekanisme kan derimot vanskelig 
forklares med at det er en forutsetning for økte investeringer 
på tvers av Atlanterhavet.  
 

! For å oppnå støtte i opinionen i EU og USA, har EU-kommisjonen 
utarbeidet en rekke regnestykker som anslår at en gjennomsnittlig 
husholdning vil få økt kjøpekraft som en konsekvens av avtalen. 
Norske myndigheter legger også til grunn at avtalen vil føre til økt 
økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Disse anslagene har blitt  
kritisert fordi de ensidig tar hensyn til fordelene, men ignorerer om-
stillingskostnadene. 

  
! Regjeringen har foreløpig tatt lite hensyn til kritikken som har blitt 

fremmet mot avtalen, men har sagt at den ikke kommer til å be-
stemme seg for hva Norge skal gjøre før avtalen er ferdigforhandlet 
mellom EU og USA.  
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HVA ER TTIP-AVTALEN? 
Etter flere år med samtaler, annonserte president Barack Obama i februar 
2013 at USA var klar til å gå i dialog med EU om et «omfattende trans-
atlantisk handels- og investeringspartnerskap».1 Sommeren 2013 startet 
forhandlingene mellom USA og EU om den såkalte TTIP-avtalen (Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership), som kan komme til å bli tidenes 
største handelsavtale. Etter flere forsinkelser, er planen at avtalen skal ferdig-
forhandles innen utgangen av 2015.2  
 
Gjennom å redusere tollsatser og fjerne handelshindringer hevder nærings-
liv og politikere på begge sider av Atlanterhavet at en slik avtale vil skape økt 
økonomisk vekst og millioner av nye arbeidsplasser. Innad i EU har man 
ambisjoner om at en sterkere tilknytning til USA vil bidra til å hjelpe et 
kriserammet Europa på beina igjen etter eurokrisen.3 Avtalen vil også kunne 
fungere som en felles beskyttelsesmur mot de store framvoksende økono-
miene i verden, som de siste tiårene har fått økende innflytelse og makt, 
hevdes det.4 Som NUPI-forskerne Hege Medin og Arne Melchior skriver, så 
må: 
 

«…avtalen også forstås defensivt: Asias vekst og ”Vestens fall” betyr kraftig  

industriell omstilling for både USA og EU. Det er ikke tilfeldig at de to  

gigantene vil ha avtaler med hverandre snarere enn med Kina.»5 

 
Det foregår i dag utstrakt handel mellom de to store handelsblokkene EU og 
USA. I 2012 gikk 63 prosent av amerikanske utenlandsinvesteringer til  
Europa. Samme år kom 44 prosent av utenlandsinvesteringene i USA fra 
Europa. Mellom 20-25 prosent av de to regionenes import og eksport skjer 
med hverandre. Når det gjelder tjenester, er andelen over 60 prosent av 
handelen begge veier.6  
 
Samlet står EU og USA for en tredjedel av verdenshandelen, og investering-
ene på tvers av Atlanterhavet utgjør om lag 2800 milliarder euro.7 Titusenvis 
av selskaper har kontorer både i Europa og i USA. TTIP-avtalen har som mål 
å øke denne handelen ytterligere, på bekostning av andre handelspartnere. I 
følge Javier Solana, tidligere høykommisær for EUs utenriks- og sikkerhets-
politikk, kan «TTIP ha en effekt lik den man fikk da man etablerte et felles 
marked i Europa», og være den «eneste måten man kan beholde Europas 
relevans som internasjonal aktør».8   
 
HVA FORHANDLES DET OM? 

Målet med avtalen er blant annet å «fjerne all toll på handel av varer mellom 
USA og EU».9 Gjennomsnittlige tollsatser mellom EU og USA er allerede på 
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lave 4 prosent. Derfor handler forhandlingene først og fremst om å harmo-
nisere regelverk gjennom fjerning av såkalte «tekniske handelshindringer» 
(alle former for begrensninger på handel som ikke direkte har med tollsat-
ser å gjøre).10 Eksempler kan være nasjonale miljø- og sikkerhetsstandarder, 
krav om merking av produkter eller regler for offentlige innkjøp som  
favoriserer hjemlandets produsenter. Slike handelshindringer (forkortelse 
NTB) kan være langt mer betydningsfulle enn vanlige tollsatser.11  
  
Ifølge en forskningsrapport bestilt av Europakommisjonen, vil fjerning av 
slike handelshindringer kunne bidra til om lag 80 prosent av den forventede 
økonomiske gevinsten ved en omfattende avtale.12 Denne gevinsten, som kan 
komme av at stordriftsfordeler gir lavere produksjonskostnader, eller i form 
av lavere priser for forbrukerne fordi produksjon av varer lettere kan flyttes 
til land med et lavere lønnsnivå, er avhengig av at forhandlerne blir enige 
om en lang rekke standardiseringer på sensitive områder. Det er fortsatt 
uvisst hvor inngripende avtalen vil bli, siden det er mange særinteresser som 
ønsker å få gjennom sine krav, noe som kan føre til konflikter. Det er uansett 
mer riktig å kalle TTIP, som har som ambisjon å få fjernet mest mulig av 
regler, byråkrati og offentlig styring av økonomien, en «avreguleringsavtale» 
framfor det mer brukte begrepet «frihandelsavtale».13 
 
MER MAKT TIL SELSKAPENE 

Kritikere av avtalen peker blant annet på at avtalen kan gi multinasjonale 
selskaper økt innflytelse og makt på bekostning av nasjonale myndigheter. 
Avtalen innebærer også en risiko for at eksisterende miljøstandarder og 
arbeiderrettigheter svekkes til et felles lavere nivå.  
 
Det mest dramatiske punktet i forhandlingene, der kritikken også er  
sterkest, er utvilsomt avtalens foreslåtte tvisteløsningsmekanisme mellom 
investorer og stater (forkortelse ISDS). Dette er et privat tvisteløsningsorgan 
som nedsettes fra sak til sak, og som vil operere på siden av de nasjonale 
rettssystemene og det eksisterende tvisteløsningsorganet i WTO. Det betyr at 
multinasjonale selskaper kan saksøke stater for erstatning dersom det i 
framtiden fattes politiske beslutninger som kan hevdes å redusere «den 
framtidige avkastningen» på et selskaps investeringer.  
 
I dag eksisterer slike bestemmelser i rundt 2800 avtaler mellom to land, 
såkalte bilaterale investeringsbeskyttelsesavtaler, eller BITs. Norge er i dag 
part i 15 BITs, men har kun inngått to nye siden slutten av 1990-tallet.14 Den 
sittende regjeringen åpner i sin regjeringserklæring for at Norge skal inngå 
flere slike avtaler.15 Åtte EU-land har allerede egne investeringsavtaler med 
USA. Totalt har EU-landene rundt 1400 slike avtaler.16 
   
Investeringsavtaler er ment å sikre likebehandling mellom nasjonale og 
internasjonale selskaper, forutsigbare rammebetingelser for internasjonale 
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investorer og redusere risikoen for politiske inngrep som nasjonalisering 
eller ekspropriering fra vertslandets side.17 Denne definisjonen ønskes også 
utvidet til det langt mindre avgrensede begrepet «ekspropriasjonslignende 
tiltak». Argumentet for å inkludere uavhengige domstoler er at multi-
nasjonale selskap ikke har tilstrekkelig beskyttelse i de nasjonale domstolene, 
som det påstås kan være «både forutinntatte og mangle uavhengighet».18  
 
På EUs informasjonsside om avtalen hevdes det at «Europakommisjonen, 
EUs medlemsland og Europaparlamentet alle mener at tvisteløsnings-
tribunaler er et viktig verktøy for å beskytte EUs investorer i utlandet.»  
Europeisk næringsliv, gjennom NHO sin paraplyorgansiasjon Business-
Europe, støtter forslaget.19 Det samme gjør flere statsledere, deriblant den 
svenske statsministeren Fredrik Reinfeldt.20  
 
Men ikke alle er like begeistret for å gi multinasjonale selskaper økt makt 
ved å utvide muligheten til å kunne saksøke nasjonalstater for erstatning. 
Dette er punktet som har utløst størst motstand fra europeisk og amerikansk 
fagbevegelse og andre aktører i sivilsamfunnet. Den franske handels-
ministeren Nicole Bricq har uttalt at hennes frykt er at:  
 

«…europeiske selskaper og europeiske myndigheter vil komme i en vanskelig 

juridisk situasjon vis à vis amerikanske selskaper. De er kjent for å være svært 

raske til å hente inn advokatene sine dersom det skulle oppstå uenigheter eller 

konflikt.»21 

 
Tyske myndigheter har sagt at de ønsker å ekskludere selskapers søksmåls-
rett fra avtalen fullt og helt, men dette punktet er fortsatt en del av forhand-
lingene.22 Dag Seierstad påpeker i Klassekampen: 
 

«Når de gjensidige investeringene mellom EU og USA er så store som de er, 

tyder det ikke på at investorene ikke syns at de er lønnsomme innen rammen 

av dagens lovgivning. Når de likevel presser så hardt på, er det for å oppnå for-

deler de ikke har i dag. Det vi står overfor, er rett og slett en maktkamp mellom 

konsern og samfunn. Det konsern kan vinne, er derfor makt til å sette til side 

demokratisk vedtatt vern om folkehelse, miljø og sosiale rettigheter både i  

arbeidslivet og i samfunnslivet for øvrig.»23 

 
EN NY «GULLSTANDARD» 

Selv om avtalen i utgangspunktet framforhandles mellom USA og EU, vil 
den likevel kunne få store konsekvenser for Norge og verden som helhet. 
Handelsavtalen har satt seg store mål, og vil gå lenger enn det man så langt 
har klart å enes om internasjonalt gjennom Verdens Handelsorganisasjon 
(WTO). EU-kommisjonen selv beskriver avtalen slik: 
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«Det vi forhandler om nå vil ikke bare sette standarden for våre framtidige  

bilaterale handels- og investeringsavtaler, men vil også bidra til å utvikle globale 

regler på områder der internasjonale forhandlinger så langt har kommet til 

kort.»24  

 
OECD skriver i sin vurdering av en mulig avtale at den kan komme til å bli 
en «gullstandard» for framtidige handels- og investeringsavtaler.25 Danmarks 
tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har kalt avtalen for et  
«økononomisk NATO»26, en beskrivelse som er med på å understreke at 
denne avtalen vil kunne få stor strategisk betydning. Den amerikanske  
handelseksperten Dan Hamilton mener at «så lenge WTO ikke klarer å bli 
enige om globale handelsregler, kan USAs og EUs felles regler fort bli en 
global norm.»27  
 
Siden EU og USA til sammen står for omtrent halvparten av verdens-
økonomien og en tredjedel av verdenshandelen, er det liten tvil om at en 
TTIP-avtale vil legge press på andre land til å tilpasse seg det nye handels-
regimet. Kanskje særlig vil det gjelde Norge, på grunn av norske selskapers 
utstrakte handel med EU-landene.  
 
Denne rapporten tar for seg argumentene for og imot TTIP-avtalen, og 
hvordan den er ventet å påvirke Norge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



transatlantisk trøbbel 7 

BOKS 1: NORGE SOM UTBRYTER FRA WTO-SAMARBEIDET 

Fundamentet for Norges offisielle handelspolitikk er, ifølge Utenriks-
departementet, «det globale, regelbaserte handelsregimet i Verdens  
Handelsorganisasjon (WTO)».28 Men da WTO-landene ble enige om en 
avtale på Bali i desember 2013, var det første gang siden 2008 at man hadde 
klart å forhandle fram en enighet mellom de 160 medlemslandene. På 
grunn av denne stillstanden, har mange land de siste årene tydd til såkalt 
«nye tilnærmingsmåter» for å fremme en avregulering av verdenshandelen 
som det ikke er konsensus om i WTO.29  
 
Parallellt med TTIP-forhandlingene mellom EU og USA foregår det for-
handlinger om en tilsvarende avtale mellom USA, Kanada og Mexico og en 
gruppe land i Asia, kalt Trans-Pacific Partnership (TPP).30 Også denne  
avtalen har møtt mye kritikk, bl.a. fra nobelprisvinner i økonomi Joseph 
Stiglitz, som mener at økonomer som støtter slike avtaler baserer seg på 
«tvilsom, tilbakevist økonomisk teori som kun framholdes fordi den tjener 
interessene til de rike.»31 I tillegg kom Kanada og EU i oktober 2013 til 
politisk enighet om en omfattende avtale, kalt CETA.32 Senere har prosessen 
stoppet opp, blant annet fordi det har blitt kjent at avtalen inkluderer den 
samme kontroversielle tvisteløsningsmekanismen mellom investorer og 
stater som den man finner i TTIP-avtalen.33 
 
Irreversibel tjenesteliberalisering 
Norge er også blant landene som ikke venter på enighet om felles globale 
handelsregler. Sammen med gruppen av rundt 50 utbryterland som kaller 
seg «Really Good Friends of Services» (RGF), og som totalt utgjør 70 prosent 
av verdenshandelen med tjenester, forhandler Norge om en utstrakt liberali-
sering av tjenestesektoren, kalt The Trade in Services Agreement (TISA).34  
 
345 organisasjoner med flere hundre millioner medlemmer har skrevet 
under et opprop mot avtalen, der de skriver at forhandlingene «følger den 
vanlige konsernstrategien med å bruke handelsavtaler til å forplikte land til 
en ekstrem liberalisering og deregulering».35 
 
TISA kan komme til å dekke «alle tjenestesektorer, og alle måter å tilby 
tjenester på». Hvert land skal lage en liste over tjenestesektorer de ikke 
ønsker å åpne for internasjonal handel, derunder for eksempel helse- og 
sosialtjenester og utdanning.36 Etter avtaleinngåelse blir det ikke lov til å 
utvide denne listen i tråd med eventuelt nye samfunnsutfordringer. Dag 
Seierstad karakteriserer derfor avtalen slik i Klassekampen: 

 

«I sum – og over tid – innebærer derfor TISA en vedvarende liberalisering av handelen med 

tjenester. En høyreregjering som åpner et tjenesteområde for internasjonal liberalisering, kan 

føle seg trygg på at en venstreregjering ikke kan omgjøre dette vedtaket.»37 
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HVEM TJENER PÅ TTIP?  
EU-kommisjonen har satt seg som sitt sitt uttalte mål under forhandlings-
prosessen å bidra i offentligheten med «tydelig kommunikasjon om gevins-
tene ved TTIP».38 EUs handelskommisær Karel De Gucht har omtalt avtalen 
som «den billigste vekstpakken man kan tenke seg».39 Han har også ved flere 
anledninger trukket fram et anslag om at EUs BNP vil øke med om lag €120 
milliarder, noe som tilsvarer at en gjennomsnittlig EU-husholdning vil få økt 
sin disponible inntekt med €545 per år som en følge av avtalen.40  
 
De Guchts foretrukne anslag er bare ett av flere forsøk på å tallfeste  
effektene av en avtale som har blitt utarbeidet de siste årene.41 De fire mest 
promoterte konsekvensrapportene er relativt enstemmige om at det vil bli 
mer handel mellom EU og USA, og at sysselsetting og BNP vil øke over en 
10-20-års periode som en følge av en avtale, selv om anslagene varierer be-
tydelig i størrelse. En avtale er beregnet til å få en såkalt «handelsskapende» 
effekt, men det vil også være et stort element av handelsvridninger bort fra 
land som står utenfor. Dersom EU og USA inngår en avtale vil det kunne slå 
negativt ut for land som Norge.  
 
For at en slik omfattende avtale skal få støtte i opinionen i EU og USA, og i 
neste omgang her hjemme i Norge, er man avhengige av å kunne vise til 
slike positive effekter for økonomisk vekst og arbeidsplasser. Siden endrede 
handelsbetingelser ubønnhørlig skaper både vinnere og tapere i ulike deler 
av et lands økonomi, er det viktig å kunne vise til at «kaka bli større». 
 
OPPBLÅSTE ESTIMATER FOR VEKST? 

I april 2014 kom den hittil siste store rapporten om konsekvensene av TTIP-
avtalen, utarbeidet av det østerrikske forskningsinstituttet ÖFSE på oppdrag 
fra venstregrupperingen GUE/NGL i Europaparlamentet.42 ÖFSE-forskerne 
gir en kritisk gjennomgang av rapportene EU-kommisjonen støtter seg på. 
De mener anslagene er for optimistiske, og at de ikke i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til omstillingskostnader ved bl.a. økt arbeidsløshet.43  
  
Det er mange grunnleggende innvendinger mot både metodebruk og konk-
lusjoner i tallmaterialet som danner det offisielle beslutningsgrunnlaget for 
forhandlingspartnerne EU og USA, i følge forskerne bak ÖFSE-rapporten. 
Blant de mange tungtveiende innvendingene, finner man følgende hoved-
punkter:44  
 

! De ulike anslagene for BNP-vekst er betydelig overdrevne, og av-
hengig av svært omfattende (og trolig urealistisk) avregulering av 
økonomiene på begge sider av Atlanterhavet. 
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! Den potensielle gevinsten er også avhengig av at svekkingen av 

reguleringer er mest omfattende i sektorer som matproduksjon, 
kjemikalier og medikamenter, med andre ord innenfor områder 
der offentlige reguleringer har potensielt livsviktige funksjoner. 
Man har ikke tatt hensyn til at eksisterende regler ikke nød-
vendigvis er bevisste «handelshindringer», men er ment å  
redusere risiko og sosiale kostnader.45 
 

! Aller viktigst unngår rapportene å inkludere de samfunns-
økonomiske omstillingskostnadene som en avtale trolig vil føre 
med seg.46 De baserer seg på antakelsen om at personer som mis-
ter jobben på grunn av avtalen, øyeblikkelig får nye jobber og 
derfor ikke koster samfunnet noe.47 For eksempel anslår ÖFSE at 
den økte arbeidsløsheten over en tiårsperiode vil koste mellom 
33 og 60 milliarder euro, med andre ord vil det spise opp en be-
tydelig andel av de forespeilede gevinstene ved avtalen. 
  

MISVISENDE FRAMSTILLING 

Et annet vesentlig ankepunkt er at resultatene om inntektsgevinster presen-
teres på en tilslørende og tidvis misvisende måte. For eksempel, påpeker 
ÖFSE, oppgir en av rapportene at TTIP-avtalen vil gi en diffus gevinst «til-
svarende €12 300 (i 2008-priser) per EU-husholdning fordelt over et helt 
arbeidsliv (med start i 2018)», uten å informere om hvordan man har  
kommet fram til dette resultatet.48 På samme måte er EUs forhandlingsleder 
Karel De Gucht tidligere nevnte anslag på €545 økt inntekt for en gjennom-
snittlig EU-husholdning sterkt misvisende: Inntektsveksten viser seg ved 
nærmere ettersyn å først gjelde fra og med år 2027. 
 
Etter at kritikken av dette tallet ble allment kjent, har De Gucht tonet ned 
omfanget av hvor store gevinster den jevne mannen i gata kan vente seg: 
 

«Man kan ikke tallfeste dette ned til euroen. Jeg gjør det ikke. Det finnes en 

rapport som sier at hver husholdning vil tjene €545 i året. Jeg vet ikke hvordan 

de har kommet fram til disse summene. Derfor nevner jeg dem svært  

sjelden.»49  

 
Disse gjennomsnittsresultatene sier også svært lite om fordelingen av tap og 
gevinster for ulike grupper i samfunnet. Selv om avtalen faktisk skulle bidra 
til økt økonomisk aktivitet, vil man ikke ha noen garantier for at denne 
gevinsten vil bli jevnt fordelt, snarere tvert imot, noe erfaringene med 
NAFTA-avtalen viser oss. 
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BOKS 2: LITE TROVERDIGE LOVNADER - LÆRDOMMER FRA NAFTA-AVTALEN 

TTIP-avtalen ligger an til å få en lignende utforming som NAFTA-avtalen 
(The North American Free Trade Agreement), som ble inngått mellom 
USA, Kanada og Mexico i 1994. Amerikansk fagbevegelse har ikke glemt 
lovnadene man fikk av president Bill Clinton den gangen50, og mener det er 
problematisk at TTIP-avtalen og NAFTA er bygget opp på samme måte: 
  
«Anslagene for nye jobber som tidligere har blitt presentert av myndighetene i forkant av nye 

handelsavtaler har alltid vært ekstremt upålitelige. For amerikanske arbeidere har det vist seg 

å bli færre jobber – ikke flere.»51 

 
Den økonomiske utviklingen til Mexico under NAFTA-perioden (1994-2013) 
er heller ikke mye å skryte av, mener den amerikanske økonomen Mark 
Weisbrot. De siste 20 årene har Mexico hatt den tredje laveste veksten blant 
latinamerikanske land, bare halvparten av gjennomsnittet i regionen. Landet 
har også dårligere erfaringer å vise til når det kommer til fattigdoms-
bekjempelse og arbeidsløshet. Weisbrot skriver om avtalens konsekvenser for 
landet:  
 
«Mexico gjorde alt det som Washington ba dem om å gjøre og var ment å være det landet som 

tjente mest på NAFTA. Men 20 år senere er det ganske så tydelig at selv om noen milliardærer 

har tjent på avtalen, så har det mexikanske folket tapt.»52 

 
Den tidligere nevnte ÖFSE-rapporten vier også et eget kapittel til den dårlige treff-
sikkerheten til vekstanslagene som ble utarbeidet i forkant av NAFTA-avtalen: 
  
«Oppsummert finner vår gjennomgang av tilgjengelig litteratur om emnet at det eksisterer en 

betydelig kløft mellom forhåndsprognoser og evalueringer i etterkant når det kommer til 

NAFTAs effekt på BNP, lønninger og sysselsetting. De fleste modellene som ble brukt under 

forhandlingene hadde en tendens til å overdrive fordelene og undervurdere kostnadene ved 

frihandel. Avtalepartene burde derfor vurdere vekstanslagene for TTIP-avtalen med den 

nødvendige grad av skepsis.»53 

 
Siden de forespeilede veksteffektene ved en avtale er spredd utover en 10-20 
års periode, blir den påståtte årlige gevinsten dermed fort så lav som en halv 
promille, noe man må kunne kalle uvesentlig.54 «Selv været har mer å si for 
sysselsettingen», som den tyske økonomen Gustav Horn har beskrevet det.55 
Å framstille slike minimale gevinster som «et betydelig velferdsløft», slik den 
danske handels- og Europaminister har gjort, vitner om at TTIP-avtalen ikke 
først og fremst handler om å øke kjøpekraften til vanlige arbeidere.56 
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BOKS 3: ØKT FRAMTIDSTRO?  

Som nevnt over har man sett bort fra flere av av de negative sidene ved 
handelsavtalen i rapportene EU-kommisjonen baserer seg på. De har likevel 
gjort plass til spekulasjoner rundt de positive ringvirkningene av en  
entusiastisk mottakelse av avtalen i EU og USA:57  
 
«Det må også tas med i betraktningen i denne sammenheng at de positive ringvirkningene 

basert på psykologiske faktorer (optimistisk stemning i kjølvannet av den omfattende  

liberaliseringen) ikke er inkludert i vår modell. Det er sannsynlig at slike effekter ville gjort 

anslagene enda mer positive.» 

 
En mer troverdig og mindre spekulativ framstilling av de mulige gevinstene 
ved å inngå en avtale ville ha understreket slike forbehold. Forkjemperne for 
en avtale på begge sider av Atlanterhavet, dominert av tunge næringslivs-
aktører, har interesse av å framheve fordelene, som primært tar form av 
lovnader om økt handel og økonomisk vekst, og toner ned eller avdramati-
serer de potensielt negative konsekvensene.  
 
Slike luftige forestillinger om flere arbeidsplasser og økt økonomisk vekst 
blir promotert når innbyggerne i EU og USA skal overbevises om at økt makt 
til multinasjonale selskaper, på bekostning av folkevalgte organer, er en pris 
verdt å betale. Dette har også preget nyhetsdekningen i enkelte medier her 
hjemme i Norge. 
 
BOKS 4: UKRITISK MEDIEDEKNING I NORGE 

Dersom vi blir stående utenfor TTIP-samarbeidet kan «Norge tape tusenvis 
av jobber», kunne man lese i Aftenposten sommeren 2013, basert på den 
tidligere nevnte – og kritiserte - rapporten fra forskningsinstituttet Ifo.58 
 
Rapporten anslår at en omfattende TTIP-avtale vil skape om lag to millioner 
nye jobber i OECD-området, halvparten av disse i USA. For Norges del 
regner denne rapporten med at vi vil kunne se et fall i sysselsettingen på 
11.500 personer, eller om lag tilsvarende en halv prosent økning i arbeids-
løsheten fra dagens nivå. Mens inntektsnivået på sikt anslås til å øke med 13 
prosent i USA og fem prosent i EU, vil avtalen kunne medføre en norsk 
lønnsnedgang på snaue fire prosent.59 Rapporten hevder videre at Norge, 
sammen med land som Kanada, Mexico, Japan, Australia og Chile, som alle 
har en relativt stor handel med TTIP-aktørene, vil være blant de største 
taperne økonomisk. De største «taperlandene» burde derfor, ifølge  
rapporten, være «høyt motivert til å etterligne fjerningen av handelshindre 
mellom EU og USA eller å forbedre sine eksisterende handelsavtaler». 
 
EU-kommisjonen har senere vedgått at man ikke kan feste lit til denne 
rapportens resultater, og kaller anslagene for «urealistisk høye».60   
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KRITIKK AV AVTALEN 

När kapitalister använder forkortningar, är det i regel inte något trevligt de planerar.  

Kajsa Ekis Ekman, svensk journalist.61  

 
EU-kommisjonen utarbeidet tidlig en kommunikasjonsstrategi om å danne 
en felles front utad som fremmet gevinstene ved TTIP, og som skulle hindre 
at «frykt og usikkerhet får lov til å spre seg allerede før en avtale er inngått». 
I et lekket møtedokument står det å lese: 
 

«Det er viktig at EU snakker så mye som mulig med én stemme. Dette er åpen-

bart mer enn bare en vanlig frihandelsavtale, og ikke bare på grunn av selve 

omfanget. Den er større, bredere og potensielt dypere.»62 

 
Som vi allerede har sett, er det mer enn tvilsomt om en omfattende handels-
avtale vil føre med seg økt økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Men 
avtalen vil også medføre en rekke problematiske konsekvenser, og som 
mange har uttrykt bekymring for, har næringslivet hatt stor innflytelse på 
prosessen. 
 
FORHANDLINGER BAK LUKKEDE DØRER 

«Hvis åpenhet hadde ført til stor folkelig motstand mot en handelsavtale,  

så burde ikke en slik avtale være en del av amerikansk politikk.» 

Elisabeth Warren, amerikansk senator.63  

 
Hemmeligholdet i forhandlingene mellom EU og USA har fått mye kritikk.  
Mye av det som fortløpende har blitt kjent om innholdet i TTIP-avtalen er 
basert på lekkasjer av forhandlingsdokumenter. Nylig krevde over 250  
organisasjoner mer åpenhet i forhandlingene.64 Som et tilsvar til slik kritikk 
har EU-kommisjonen forsøkt å understreke hvor gjennomsiktige og åpne de 
pågående forhandlingene faktisk er. På sin rikholdige side med spørsmål og 
svar, skriver Kommisjonen at «uten en viss grad av konfidensialitet, vil for-
handlingene foregå som om man spiller kortspill med åpne kort».65  
 
I andre internasjonale forhandlinger, det være seg i Verdens Handels-
organisasjon eller i FNs klimaforhandlinger, er det helt vanlig å i større grad 
være åpen om sine posisjoner.66  
 
EUs forhandlere har også framholdt at de er åpne for et «bredt spekter av 
synspunkter» når de utformer sitt forhandlingsståsted. Men før forhandling-
ene ble annonsert i februar 2013 hadde de utelukkende innhentet syns-
punkter fra businesslobbyister.67 Fram til september 2013 hadde over 93 
prosent av lobbymøtene vært med store selskaper og deres lobbygrupper.68 
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EU har motvillig frigitt referater av noen av møtene med businesslobbyen, 
riktignok med omfattende overstrykninger og utelatelse av vesentlige  
detaljer.69 Dette hemmeligholdet begrunnes med at disse møtereferatene 
inneholder sensitiv informasjon om EUs forhandlingsposisjoner. Kommisjo-
nen har derimot ikke hatt noen problemer med å dele denne «sensitive 
informasjonen», som den skjuler for offentligheten, med selskapene.70  
 
Tilsvarende holdes dokumentene som inneholder USAs forhandlings-
posisjon strengt hemmelig, også fra medlemmer i Europaparlamentet, på 
tross av at de har blitt gjort tilgjengelig for hundrevis av amerikanske  
lobbyister.71  
 
Rundt 40 av verdens 100 største økonomier er multinasjonale selskaper72, og 
det er liten tvil om at de, gjennom mektige interesseorganisasjoner som 
BusinessEurope og U.S. Chamber of Commerce, har hatt en uforholds-
messig stor innflytelse på utformingen av avtalen. Bare i EU-hovedstaden 
Brussel arbeider det over 30.000 lobbyister, nesten like mange som det er 
ansatte i EU-kommisjonen.73  
 
Ikke bare har næringslivskrefter hatt en sentral rolle i utformingen av TTIP. 
Det legges også opp til at alle framtidige lover og regler i EU og USA som 
kan ha betydning for næringslivet og handelen mellom partene først skal bli 
vurdert av et «råd for reguleringssamarbeid» som, ifølge EUs Karel De 
Gucht, skal gjøre «reguleringer mer kompatible […] etter respons fra de 
gjeldende partene».74 Dette betyr at representanter for næringsinteresser 
skal kunne vurdere om nye regler er i deres interesse før folkevalgte politi-
kere og sivilsamfunnet får ta stilling til saken.  
 
Amerikansk næringsliv sier selv at dette vil være med på å gi regulerings-
samarbeidet «turbofart».75 Journalist Per Anders Todal skriver om dette 
«samarbeidsrådet»: 
 

«Ein slik prosedyre er fornuftig sett fra næringslivet si side, og vil bidra til å 

halde fast ved like standarder i TTIP-landa. Men særleg demokratisk er han  

ikkje.»76  

 
TRIBUNALER UTENFOR DEMOKRATISK KONTROLL 

Næringslivet får på denne måten i praksis anledning til å være medforfattere 
for framtidig lovgivning, og dermed til å være en bremsekloss for nye regule-
ringer.77 De vil også, dersom den nye lovgivningen framstår som truende for 
storselskapenes inntjeningsmuligheter, kunne true enkeltstater med søksmål 
hvis den likevel skulle bli vedtatt. 
 
Hovedargumentet for å gi multinasjonale selskaper søksmålsrett overfor 
nasjonalstater, er at de skal kunne kreve kompensasjon dersom ramme-
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vilkårene, og dermed lønnsomheten, for eksisterende investeringer endres i 
framtiden.78 De nasjonale rettsystemene er ikke nødvendigvis uavhengige 
eller kompetente nok til at disse selskapene vil få en rettferdig rettsprosess, 
hevdes det.  
 
Dette var tradisjonelt et argument som ble brukt i forbindelse med investe-
ringer i land med udemokratiske styresett eller med svakt utviklede retts-
vesen. Tysklands viseøkonomiminister, Brigitte Zypries, har derimot slått fast 
at en slik investeringsbeskyttelse er overflødig i europeiske land fordi «USAs 
investorer allerede har tilstrekkelig juridisk beskyttelse hos de nasjonale 
domstolene».79 
 
Fram til år 2000 foregikk internasjonale tvisteløsningssaker hovedsakelig 
mellom stater, i regi av Verdens handelsorganisasjon. Dette mønsteret har 
endret seg de siste tiårene, hvor til sammen 98 stater har blitt saksøkt av 
hovedsakelig europeiske og amerikanske investorer i rundt 570 ulike saker. 
Og takten er økende: Mellom 1987 og 2000 ble det i snitt satt i gang tre 
investorsøksmål per år.80 Bare i 2012 ble det satt i gang 58 søksmål, 60  
prosent av selskaper med base i EU.81 I 2013 startet ytterligere 57 saker, 
ifølge UNCTAD.82  
 
I figuren under ser vi hvordan antallet investor-stat søksmål har skutt i været 
de siste ti årene: 
 

 
KILDER: UNCTAD og WTO.83 Antallet investor-stat søksmål må anses som et nedre anslag for det 
faktiske antall saker. 
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FIGUR 1: INVESTOR-STAT VS. STAT-STAT SØKSMÅL. 1995-2013 

Investor-Stat (ISDS) Stat-stat (WTO) 
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I 43 prosent av sakene som til nå er avgjort (274 stykker i 2013) har staten 
vunnet, i 31 prosent investoren og i 26 prosent av tilfellene har man inngått 
forlik. Disse forlikene, som det er vanskelig å få innsyn i fordi de i utgangs-
punktet er konfidensielle, innebærer i praksis en delseier for investoren, da 
statene stort sett bare har en nedside i slike søksmål. Også her gir trenden 
grunn til bekymring. I 2012 vant investorene helt eller delvis 70 prosent av 
de kjente sakene som ble avgjort. I 2013 var andelen over 85 prosent.84  
 
Tribunalene består av tre personer, i hovedsak godt betalte jurister. Én 
dommer velges av hver av partene, og én velges i fellesskap. Over halvparten 
av alle søksmål så langt har blitt avgjort av en liten ekslusiv gruppe på 15 
personer.85 Mange av juristene veksler også mellom å være dommer og å 
representere multinasjonale selskaper i ulike saker. Denne mangelen på 
uavhengighet har blitt sammenlignet med at «dommeren i en fotballkamp 
plutselig skulle begynne å spille for det ene laget.»86  
 
Søksmålene er også luktrative som investeringsobjekter for store advokat-
selskaper, som i enkelte tilfeller tilbyr seg å dekke deler av kostnadene i en 
sak (som i snitt koster flere millioner dollar) i bytte mot en andel av gevins-
ten dersom selskapet vinner fram.87 Det finnes også eksempler på advokat-
selskaper som bistår selskaper i å gjennomføre risikable investeringer, for 
deretter å tjene gode penger på tvister som de regner med at skal oppstå.88  
 
Juristen George Kahale, som selv har sittet som dommer i tvisteløsnings-
saker, stiller spørsmålstegn ved legitimiteten til denne typen investorsøksmål: 
 

«Jeg tror vi alle kan være enige om at dette ikke er den typen investeringer som 

investeringsavtaler var ment å beskytte.»89  

  
Europeiske selskaper har 24 000 datterselskaper i USA, mens amerikanske 
selskaper har over 50 000 datterselskaper i Europa. Totalt åpner avtalen 
derfor for at 75 000 selskaper kan angripe offentlig politikk og saksøke sin 
egen regjering «via bakveien», uten å måtte gå gjennom det nasjonale rett-
systemet.90  
 
POLITIKK FÅR EN PRISLAPP 

Det er viktig å påpeke at investorer bare kan bli tilkjent erstatning i slike 
søksmål, de kan aldri få omgjort selve reguleringen de misliker. Men det vil i 
praksis si at nasjonale myndigheters demokratiske rett til å regulere egen 
økonomi nå vil komme med en prislapp. Og bare trusselen om søksmål kan i 
seg selv virke avskrekkende nok til at politiske forslag ender med å bli lagt på 
hylla, kanskje særlig i land med begrensede ressurser.91  
 
For eksempel beskrives den politiske situasjonen i Kanada etter inngåelsen 
av NAFTA-avtalen med USA og Mexico slik:  



rapport nr 3/2014 16 

«Jeg har sett alle brevene som kommer til de kanadiske myndighetene fra  

advokatfirmaene i New York og Washington i forbindelse med omtrent hvert 

eneste forslag til ny miljølovgivning. […] Praktisk talt alle nye initiativer ble  

angrepet, og de fleste så deretter aldri dagens lys.»92 

 
I det store bildet handler de økte rettighetene for investorer om å utvide hva 
som kan legges i begrepet «ekspropriasjon» til også å gjelde alle former for 
«ekspropriasjonslignende tiltak», som vil si indirekte konsekvenser av end-
ringer i nasjonal lovgivning for selskapers profitt. Ifølge den amerikanske 
journalisten William Greider er dette problematisk, fordi det innebærer: 
 

«…en omdefinering av offentlig regulering til å bety at myndighetene ’beslag-

legger’ privat eiendom på lik linje med når man skal bygge en ny motorvei, og 

må betale kompensasjon til grunneieren […] Siden all ny lovgivning vil ha en 

eller annen økonomisk innvirkning på private investeringer, er dette en opp-

skrift på å innskrenke myndighetenes mulighet til å regulere økonomien.»93  

 

BOKS 5: EKSEMPLER PÅ INVESTOR-STAT SØKSMÅL94  
1) Phillip Morris vs Uruguay og Australia 
Den amerikanske tobakkprodusenten Philip Morris har – via sitt datter-
selskap i Hong Kong - saksøkt både Uruguay og Australia for å ha vedtatt 
tiltak mot røyking, slik som strengere advarsler på røykpakkene.   
 
2) Vattenfall vs Tyskland 
Etter Fukushima-ulykken i Japan, bestemte tyske myndigheter at landet 
skulle framskynde utfasingen av landets atomkraftverk. Svenske Vattenfall 
saksøkte i 2012 den tyske regjeringen for rundt 25 milliarder kroner på 
grunn av tapte framtidige inntekter fra to atomkraftverk.95 
 
3) Lone Pine vs Canada 
Det amerikanske selskapet Lone Pine Resources Inc. har saksøkt den kana-
diske delstaten Quebec for om lag 1,5 milliarder kroner. Årsaken er at del-
staten, begrunnet med miljøhensyn, har innført et midlertidig forbud mot å 
drive letevirksomhet etter skifergass ved hjelp av såkalt «fracking».96   
 
4) Finansnæringen vs Hellas 
I mai 2013 saksøkte slovakiske og kypriotiske investorer Hellas for tap i 
forbindelse med deres avtale om gjeldsnedskrivning med EU, som blant 
annet innebar at investorer måtte ta tap på sine statsobligasjoner.97  
 
5) Storselskaper vs Argentina 
I forbindelse med landets store krise i 2001-2002 iverksatte myndighetene 
tiltak som hindret at prisene på strøm og vann økte for befolkningen. De 
innførte også restriksjoner på kapitalbevegelser ut av landet. De neste årene 
ble Argentina saksøkt av over 40 selskaper, og har blitt dømt til å betale flere 
milliarder kroner i kompensasjon.  
 
6) Veolia vs Egypt 
Det franske selskapet Veolia saksøkte i 2012 egyptiske myndigheter for å ha 
økt minstelønna. Egypt var i 2013 det landet som ble saksøkt av flest multi-
nasjonale selskaper.98 
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EU-kommisjonen på sin side insisterer på at «avtaler for investeringsbe-
skyttelse fremmer investeringer», på tross av at forskning de selv har bestilt 
for å utrede en mulig avtale med USA, ikke finner noen entydig effekt.99 Det 
er heller ikke bare muligheten til å kunne saksøke en vertsnasjon som ligger 
bak en avgjørelse om å investere i et usikkert marked. Er den mulige inn-
tjeningen stor nok, er multinasjonale selskper villige til å investere på tross 
av betydelig risiko.100 Det er også interessant å merke seg at EU per i dag ikke 
har etablert slik beskyttelse for investeringer internt mellom EU-land.101  
 
Etter press fra sivilsamfunnet har EU-kommisjonen laget et dialog-
forum på nett, der de har lagt sin forhandlingsposisjon på dette  
punktet ut på høring fram til juli 2014. Det blir også hevdet at man er 
villig til å imøtekomme kritikken mot dagens ordning.102  
 
«Vi er villige til å droppe [ISDS]. Men USA går ikke med på det», har 
EUs handelkommisær Karel De Gucht likevel måttet vedgå.103 Dersom 
EU ønsker å komme i mål med en avtale med USA, risikerer man med 
andre ord å måtte forhandle bort utstrakte rettigheter til titusenvis av 
multinasjonale selskaper i bytte mot svært usikre lovnader om økt 
økonomisk vekst. En slik hestehandel vil etter alt å dømme selskapene 
være svært fornøyd med. Skulle en avtale som åpner for slike søksmål 
vise seg å bidra til økte investeringer, har det hatt en høy pris i form av 
å gi store selskaper betydelig mer makt på bekostning av framtidig 
demokratisk handlingsrom.  
 
AVREGULERING AV ØKONOMIEN – ET KAPPLØP MOT BUNNEN? 

Som tidligere nevnt er det beregnet at rundt 80 prosent av den påståtte 
gevinsten ved å inngå TTIP-avtalen vil komme som et resultat av å fjerne 
tekniske handelshindringer. Det er slett ikke sikkert at EU og USA vil klare å 
bli enige om avreguleringer på alle områder, til det virker motsetningene 
mellom partene for store.104 Men gjennom å gi og ta i forhandlinger er det 
likevel sannsynlig at en rekke reguleringer på begge sider av Atlanterhavet 
blir «harmonisert».105  
 
Helse og miljø 
Den gjennomsnittlige gårdsenheten i det amerikanske industrijordbruket er 
13 ganger større enn snittet i EU, og er underlagt langt færre helse- og 
miljøreguleringer enn europeiske gårder.106 Innenfor området matproduk-
sjon er det flere sentrale reguleringer som næringslivet ønsker fjernet. Fra 
amerikansk side ønsker man å få endret europeiske reguleringer på  
følgende områder:107 
 

! EU har forbud mot å importere amerikansk kylling som er vasket i 
klor og mot bruk av ulike veksthormoner i kjøttproduksjon. EUs for-
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handlingsposisjon er at disse forbudene skal ligge fast, men mange 
frykter at de uansett ikke kan opprettholdes på lengre sikt.108 
   

! EUs sprøytemiddelgrenser i frukt. 
 

! Begrensninger når det kommer til import, dyrking og merking av 
genmodifiserte organismer (GMO). I USA er det få begrensninger 
for salg av GMO-produkter, da de blir regnet som «i hovedsak til-
svarende» til annen mat.109 Rundt 90 prosent av soyabønner, mais, 
bomull og rørsukker produsert i USA er genmodifisert.110  

 
Fra europeisk side ønsker man bl.a. å få opphevet USAs forbud mot import 
av europeisk kjøtt, begrunnet i tidligere utbrudd av kugalskap. Europeisk 
legemiddelindustri ønsker også at det skal bli slutt på at amerikanske myn-
digheter gjennomfører egne godkjenninger av legemidler som europeiske 
myndigheter allerede har godkjent. Amerikansk legemiddelindustri presser 
på for å TTIP-avtalen skal begrense myndighetenes mulighet til å framfor-
handle lavere priser på legemidler gjennom offentlige avtaler.111 
 
Fra amerikansk side ønsker man også å få bort EUs «føre-var-prinsipp» for 
kjemikalier, som tilsier at et produkt ikke skal tillates dersom det er uavklart 
om det medfører helse- eller miljøskadelige effekter. I USA har man motsatt 
prinsipp – alt som ikke beviselig er skadelig er lov å selge. Shaun Donnely, 
tidligere amerikansk handelsdiplomat, nå lobbyist, har gjort det klart at: 
«TTIP bare er verdt å gjennomføre dersom vi blir kvitt føre-var-prinippet.»112 
 
Finansregulering 
EUs forhandlere, med den europeiske finanssektoren i ryggen, har krevd at 
TTIP reverserer reformene rettet mot Wall Street og den amerikanske  
finansnæringen i kjølvannet av finanskrisen (Dodd-Frank). Dette gjelder 
blant annet den såkalte Volcker-regelen som begrenser amerikanske forret-
ningsbankers mulighet til å spekulere med egne midler.113 Amerikansk 
finansnæring har gjennom USAs forhandlere prøvd å hindre forsøkene på å 
regulere derivatprodukter og EU-landenes planer om å innføre skatt på 
finanstransaksjoner.  
 
På dette området er det hovedsakelig EU som offisielt ønsker å fjerne regu-
leringer, mens forhandlerne på amerikansk side hevder at dette ikke vil bli 
inkludert som en del av avtalen.114 
 
VOKSENDE MOTSTAND FRA FAGBEVEGELSEN 

Forhandlingene om en TTIP-avtale foregår i et klima preget av vedvarende 
høy arbeidsløshet og innstramming av offentlige budsjetter. Arbeider-
rettigheter er allerede under angrep både i EU og USA som en del av kutt-
politikken som føres. En rapport fra den europeiske fagbevegelsens forsk-



transatlantisk trøbbel 19 

ningsinstitutt, ETUI, advarte nylig mot den pågående «dekonstruksjonen» av 
europeisk arbeidslovgivning.115 I en rekke europeiske land og i flere  
amerikanske delstater har arbeideres rett til kollektive forhandlinger blitt 
fjernet med et pennestrøk fra myndighetenes side.  
 
Tysk fagbevegelse har krevd full stans i forhandlingene inntil det er sikret at 
avtalen ikke vil «føre til dårligere rettstatlige, sosiale og økologiske standar-
der.»116 Og etter en nølende start, er motstanden mot TTIP-avtalen voksende 
både i nordisk, europeisk og amerikanske fagbevegelse. I en felles uttalelse 
med amerikanske AFL-CIO sier lederen for Euro-LO/ETUC, Bernadette 
Ségol, at europeisk og amerikansk fagbevegelse står sammen om å støtte en 
frihandelsavtale mellom EU og USA:  

 
«…kun hvis den fremmer arbeidernes rettigheter, skaper gode jobber, bevarer 

offentlige tjenester samt fremmer demokratiske beslutninger og internasjonale 

konvensjoner.»117 
 
Blant betingelsene er også en kategorisk avvisning av investor-stat søksmål 
som en del av avtalen. Dette er også kravet fra de store LO-forbundene i 
Sverige og Finland, som hittil er blant de få som har uttalt seg til dels sterkt 
støttende til resten av avtalen.118  
 
Uttalelsen fremmer også kravet om at deltakerne i avtalen må slutte opp om 
den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs sentrale konvensjoner, 
derunder ansattes rettigheter til å danne en fagforening, å forhandle kollek-
tivt med arbeidsgiver og å kunne gå til streik. USA er per i dag blant verdens 
absolutte verstingland når det kommer til ratifisering av ILOs konvensjoner, 
mens alle EU-landene har innført disse bestemmelsene.119 Amerikansk fag-
bevegelse har naturlig nok en forhåpning om å få framforhandlet «euro-
peiske arbeidsstandarder», men faren er nok heller at europeisk arbeidsliv 
trekkes mer i retning av det amerikanske.120 
 
Generalsekretær Jan Willem Goudriaan i EPSU, den europeiske føderasjo-
nen for offentlig ansatte, kommenterer de seneste lekkasjene fra forhand-
lingene slik: 
 

«Siden forhandlingene ifølge EU har som hensikt å føre til ’en historisk’ grad 

av integrasjon mellom europeiske og amerikanske markeder, forventer vi  

historiske forpliktelser for å forbedre arbeideres rettigheter i EU og USA, inves-

teringer i offentlige tjenester og infrastruktur, demokratisk involvering og 

kontroll samt åpenhet og offentlig debatt. Ingen av disse tingene ligger på  

bordet.»121  
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KONSEKVENSER FOR NORGE  
«Nå når de viktigste markedene våre kommer til å endre takt og  

tone radikalt, må vi også lære å danse nye danser.»  
Næringsminister Monica Mæland (H).122 

 
70 prosent av norsk import kommer fra enten EU eller USA, og 86 prosent 
av norsk eksport går motsatt vei.123 EU og USA er med andre ord våre to 
klart viktigste handelspartnere, og det vil derfor kunne få negative konse-
kvenser for norsk økonomi dersom Norge blir stående på sidelinjen mens de 
amerikanske og europeiske økonomiene integreres tettere.  
 
Norge kan ikke påvirke forhandlingene mellom USA og EU direkte, men er 
blant flere av handelspartnerne som har sendt forespørsler til begge parter 
om å bli konsultert. Norge har gjennom EFTA (forhandlingsblokk beståen-
de av Norge, Island, Lichtenstein og Sveits, der sistnevnte har en separat 
handelsavtale med EU) hatt kontakt med både amerikanske handels-
myndigheter og Europakommisjonen om å innlede dialog om TTIP.  
 
Norge vies liten plass i rapportene som forsøker å tallfeste konsekvensene for 
handel og økonomisk vekst. Mye vil også avhenge av hva EU og USA faktisk 
blir enige om i de pågående forhandlingene. Norske myndigheter har der-
for bestilt sine egne evalueringer av hvordan en eventuell avtale vil påvirke 
oss.  
 
NUPI TVILSOM TIL HANDELSGEVINSTER 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) laget i fjor på kort varsel rapporten 
«Økonomiske virkninger av en frihandelsavtale mellom EU og USA» på 
vegne av Finansdepartementet.124 Rapporten ser også på mulighetene for en 
egen avtale mellom Norge og USA.  
 
NUPI-forskerne Hege Medin og Arne Melchior stiller spørsmålstegn både 
ved de relativt store gevinstene som beregnes for EU og USA i den tidligere 
nevnte IFO-studien125, og tilsvarende ved de store negative konsekvensene 
det legges opp til for land som blir stående utenfor handelsavtalen.126 
Siden Norge allerede handler mye med EU og USA, vil vi kunne tjene på å 
få færre sett med internasjonale regler å forholde oss til. Vi vil uansett også 
måtte tilpasse oss en del av et eventuelt TTIP-regelverk gjennom EØS-
avtalen, påpeker forskerne.    
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NORSK NÆRINGSLIVS ANBEFALINGER TIL REGJERINGEN  

Sommeren 2013 nedsatte norske myndigheter en gruppe bestående av 
representanter for samtlige departementer, som skulle analysere hvordan en 
handels- og investeringsavtale mellom EU og USA ville påvirke Norge.  
Denne gruppens rapport ble lagt fram i april 2014.127  
 
Hovedproblemstillingen i denne rapporten er hvordan Norge skal forholde 
seg til en eventuell avtale mellom USA og EU. Rapporten summerer opp det 
de anser som de positive og negative effektene for ulike næringer av at 
henholdsvis EU og USA inngår en avtale, og at Norge i tillegg underskriver 
en tilsvarende avtale med USA. Den tar ikke direkte stilling til hvorvidt de 
ulike vekstanslagene som er utarbeidet er realistiske eller ei, men tar det for 
gitt at avtalen vil medføre økt handel, nye arbeidsplasser og økonomisk 
vekst. 
 
NHO har uttalt bekymring for at det vil svekke norsk konkurranseevne på 
både det europeiske og amerikanske markedet om Norge ikke kommer på 
innsiden av avtalen.128 Departemententsrapporten gjengir derfor også inn-
spill fra næringslivet (men ikke fra norsk fagbevegelse) om deres holdning 
til en mulig avtale. 66 prosent av bedriftene som svarte på NHOs kvartals-
undersøkelse høsten 2013 mener det vil medføre ulemper for dem dersom 
TTIP-avtalen blir et faktum uten Norge som deltaker. 87 prosent av bedrif-
tene som svarte sier seg enig i at Norge bør framforhandle en frihandels-
avtale med USA tilsvarende TTIP, sammen med de andre EFTA-landene 
eller alene.129  
 
Entusiasmen for en norsk avtale varierer i tråd med hvilke næringer man 
spør. Eksportrettet virksomhet, som fiskerinæringen og industrien, har 
offensive interesser i økte markedsandeler og bedre markedstilgang i USA. 
Norges Fiskarlag ser muligheten til å «ekspandere og selge mer» i USA, men 
at det «kan bli et problem dersom EU får konkurransefortrinn».130  
 
Jordbruket på sin side vil kunne bli utsatt for hardere internasjonal konkur-
ranse fra industrijordbruket i både EU og USA. Ifølge Bondelaget vil TTIP 
føre til:  
 

«…økt press på landbruket og matproduksjonen i EU og Norge, for å redusere 

standardene, og ta i bruk mer kostnadsbesparende metoder på bekostning av 

andre hensyn som plante- og dyrehelse, mattrygghet og miljøhensyn.»131 

 
Konklusjonen i rapporten er at økt frihandel med EU og USA vil ha både 
negative og positive konsekvenser for ulike bransjer, men at avtalen i sum vil 
være bra for Norge (trolig fordi man velger å legge til grunn at avtalen 
faktisk vil bidra til vekst i EU og USA): 
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«I den forbindelse kan det påregnes omstillingskostnader og særskilte utford-

ringer for enkeltnæringer. […] Vi bør imidlertid kunne anta at de verdiska-

pingsmessige fordelene ved en handelsavtale vil overstige kostnadene som en 

handelsavtale vil innebære.» 

 
LITE HENSYN TIL KRITISKE INNVENDINGER 

Samlet sett har de to rapportene til NUPI og departementene tatt lite hen-
syn til de tidligere nevnte kritiske aspektene ved en omfattende TTIP-avtale 
mellom EU og USA. Man tar det for gitt at avtalen vil ha positive effekter for 
landene som inngår en avtale og for verdensøkonomien, men det faglige 
grunnlaget for en slik påstand er tynt. Det er også mange som påpeker at 
eventuelle gevinster i stor grad vil tilfalle store multinasjonale konserner, 
mens små og mellomstore bedrifter og småskala landbruk vil kunne tape.132   
 
Videre drøfter departementsrapporten ingen av de prinsipielle innvending-
ene mot de forslåtte tvisteløsningstribunalene, som vi har sett at har møtt 
omfattende og høylytt kritikk fra en rekke hold. Her nøyer man seg med en 
relativt håpefull antakelse:  
 

«… at løsningen EU og USA eventuelt kommer frem til på dette området vil 

innebære større grad og åpenhet og forutsigbarhet enn det som er vanlig  

internasjonalt i eksisterende bilaterale investeringsavtaler.»133 

 
TRENGER MER KUNNSKAP 

«Att vara för ett frihandelsavtal där inte regeringar och demokratiska institutioner  

får begränsa företagens ageranden är vanvett. Tullfrihet kan man ju ha ändå.» 

Johan Ehrenberg, svensk journalist.134 

  

Den norske regjeringens rapport avslutter med å påpeke at man trenger mer 
kunnskap før man fatter en beslutning, fordi det fortsatt er uklart hva EU og 
USA blir enige om, og derfor usikkert hvordan avtalen vil påvirke Norge. 
Regjeringen har sagt at den ikke kommer til å bestemme seg for hva Norge 
skal gjøre før avtalen er ferdigforhandlet mellom EU og USA.135 Norge vil 
trolig ikke ha mulighet til å forhandle fram unntak eller andre betingelser.136 
 
Selv om Norge nyter godt, og er avhengig av, utstrakt internasjonal handel, 
betyr ikke det at alle avtaler som lover en mer avregulert verdenshandel er av 
det gode. Det er mange tungtveiende grunner til at norske myndigheter bør 
se en omfattende handels- og investeringsavtale mellom EU og USA, og en 
mulig norsk deltakelse i denne, i et betydelig mer kritisk lys. Frihandels-
avtaler har historisk sett vist seg å ofte love mer enn de kan holde, og favori-
serer ofte sterke næringsinteresser på bekostning av andre samfunns-
interesser. Basert på innblikkene offentligheten har fått i de lukkede proses-
sene som har utformet TTIP-avtalen, er det liten grunn til å tro at dette ikke 
er tilfellet også denne gangen.  
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