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kl aring n Virke tror Efta kan være svaret

enighet med EU, og dersom 
Norge skal begynne å for-
handle etterpå, vil det bli en 
veldig lang uavklart periode, 
sa Sverre Tyrhaug fra advo-
katfirmaet Thommessen.

Et britisk Efta-medlem-
skap kan være den 
raske løsningen man-
ge etterlyser, tror Jar-
le Hammerstad, leder 
for næringspolitikk i 
arbeidsgiverforenin-
gen Virke.

– Vi ønsker å få en 
inngripende avtale så 
raskt som mulig, en-
ten det er bilateralt el-
ler via Efta. Det kan være let-
tere å få til dersom Storbritan-
nia blir med i Efta, sier Ham-
merstad til Klassekampen.

Efta er en fleksibel løsning
I sitt råd til politikerne legger 
han vekt på at Efta-samarbeid 
innebærer fleksibilitet som 

gjør det lettere å komme til 
løsninger, ettersom samarbei-
det inkluderer både land som 
er medlem og land som står 
utenfor EØS-avtalen.

– I det øyeblikket britene 
skulle ønske å diskutere Ef-

ta-sporet, må vi si ja 
og velkommen og 
ikke komplisere det-
te på noe måte.

Flere norske politi-
kere har vært skeptis-
ke til at Storbritannia 
blir med i EU. Tidli-
gere i måneden sa Ar-
beiderpartiets Jonas 
Gahr Støre til Klasse-

kampen at han ikke tror at 
Efta har svarene britene tren-
ger. Det førte også til oppslag i 
britiske medier da EØS- og 
EU-minister Elisabeth Aspa-
ker sa til Aftenposten at hun 
tvilte på at det var en god idé å 
få Storbritannia med i han-
delssamarbeidet.

– Noen i debatten sier at det 
vil være farlig, men den ser 
ikke vi.

Motforestillingene mot bri-
tisk Efta-medlemskap har 
vært at det kan føre til et skif-
te i de handelspolitiske inter-
essene, som for eksempel kan 
føre til at nye frihandelsavta-
ler vil innebære redusert toll-
vern overfor landbruket.

– I de bransjene vi har sett 
på, vil det være en oppside 
ved å ha en omfattende fri-
handelsavtale med EU. Land-
bruk kan selvfølgelig bli en 
utfordring, slik det er i alle fri-
handelsavtaler. Norge, men 
også Sveits, har i dag høye 
tollmurer, og det vil ikke være 
snakk om å bygge dem ned 
over natta. Det skjønner brite-
ne også, sier Hammersland.
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PÅ TUR: Siv Jensen og Trine Skei Grande i British Columbia 
for lære mer om karbonskatt.  FOTO: FINANSDEPARTEMENTET 

n SPØR ØKONOMEN

Karbonskatt er mye 
omtalt i det siste, 
ikke minst etter at 
Trine Skei Grande og 
Siv Jensen dro på 
studietur til British 
Columbia. Men hva 
er det for noe?

En karbonskatt er en avgift 
på aktiviteter som fører til 
klimagassutslipp. Både 
blant samfunnsøkonomer 
og politikere er det stor 
enighet om at en slik skatt 
reduserer utslipp, uten 
større reduksjon i velferd 
enn nødvendig. Slike 
avgifter har vi allerede på 
en del områder, men ikke 
på alle og de er ofte ikke 
veldig høye. En grunn til 
det kan være uenighet om 
fordelingsvirkningene.

Forskning på forde-
lingsvirkningene av 
karbonskatter gir ulike 
resultater avhengig av 
hvilke skatter man ser på 
og hvordan man måler.

Høyere bensinavgift vil for 
eksempel ramme de 
rikeste svakere i forhold til 
inntektsnivået enn de som 
tjener litt mindre. De aller 
fattigste derimot kjører 
nesten ikke bil og blir 
derfor ikke rammet. 
Mange i distriktene vil 
rammes, mens myten om 
at barnefamilier er spesielt 
utsatt derimot ikke ser ut 
til å holde vann.

Uansett er det slik at 
fordelingen av inntektene 
fra en karbonskatt er 

avgjørende for fordelings-
effektene. Dersom 
inntektene deles ut i like 
store porsjoner til hver av 
oss vil de fattigste som har 
minst penger, få relativt 
mer og komme godt ut av 
det. Om de brukes til 
målrettede tiltak for 
omfordeling er de positive 
fordelingsvirkningene 
selvsagt sterkere, mens 
skattekutt til de rikeste vil 
virke motsatt vei. 

Det bør være mulig 
både å oppnå gode forde-
lingsvirkninger og å 
redusere de skattene som 
har mest uheldige virknin-
ger for økonomien. 

Det er nok ikke bare 
usikkerhet om fordelings-
virkningene som gjør 
karbonskatten upopulær. 
Mens det er vanskelig å se 
den direkte sammenhen-
gen mellom høyere 
bensinpris og nye syke-
hjemsplasser eller flere 
lærere, er det lett å se 
hvem som «straffes» av 
skatten. Derfor er det få 
som vil ha den. På samme 
måte oppfatter nok mange 
at klimatiltak som betales 
over offentlige budsjetter, 
slik som subsidier til 
grønn energi, ikke har så 
store kostnader fordi det 
er vanskelig å se hvor 
pengene kommer fra.

Ved å dele ut inntektene 
til alle kan det kanskje bli 
enklere å innføre kar-
bonskatt. 

Dessverre kan inntek-
tene da verken brukes til 
sterkere omfordeling eller 
til effektivitetsfremmende 
tiltak.

Kanskje kan den 
relativt brede politiske 
enigheten som ser ut til å 
være til stede nå, gjøre det 
mulig å innføre den 
upopulære karbonskatten 
uten å måtte «kjøpe» 
velgerne på denne måten.  
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