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Globaliseringsbølgens nye forplantninger  

Innledning 
23. juni i fjor stemte britene for å melde seg ut av EU, og folkeavstemningen markerte slutten 

på Storbritannias tid som en tungvekter i unionen. Britene prioriterte dermed økt kontroll over 

egne grenser og lover fremfor å opprettholde sterke økonomiske og politiske bånd til 

kontinentet. 8. november, knappe fem måneder senere, ble Donald Trump valgt til USAs 45. 

president. Seieren sjokkerte mange, og kom etter en populistisk kampanje preget av løfter om 

økt grensekontroll og gjenskaping av arbeidsplasser i industrien. I Frankrike stormer Marine 

le Pen, lederen av det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Front, frem på meningsmålingene i 

forkant av vårens presidentvalg. Hvis hun vinner har hun lovet å ta Frankrike ut av EU. Det 

kan bli spikeren i kista for en union som allerede står på vaklende grunn. Proteksjonismen er i 

vinden, og ideologien finner fotfeste i stadig flere vestlige land. I min oppgave vil jeg finne ut 

hvorfor, og gå nærmere inn i de reelle og eventuelle økonomiske konsekvensene av en økende 

proteksjonistisk handelspolitikk.  

 

Globalisering er en prosess der verden i stadig større grad blir knyttet sammen. Det er vanlig 

å skille mellom kulturell og økonomisk globalisering, og jeg vil konsentrere meg om 

sistnevnte. Økonomisk globalisering er «en prosess der avstand og landegrenser representerer 

en stadig mindre hindring for handel og flytting av kapital», altså at verden går i retning av ett 

marked1. Innen økonomisk globalisering gjøres videre en inndeling mellom 

handelsglobalisering og finansiell globalisering. Handelsglobalisering vil si økt internasjonal 

handel, og det er dette som rammes av proteksjonisme. Den første ”globaliseringsbølgen” 

kom på 1800-tallet, drevet fram av det betydelige fallet i produksjons- og transportkostnader 

den industrielle revolusjonen førte med seg. Den internasjonale gullstandarden, et system der 

hver nasjons valuta ble knyttet til nasjonens respektive gullbeholdning, gjorde at den 

finansielle globaliseringen tiltok. Barrierene som hindret flyt av kapital ble mindre, samtidig 

																																																								
1	Samfunnsøkonomi	2,	Gunnar	Bøhmer,	Svein	Hagen,	Gyldendal	Undervisning,	2.	opplag,	2013,	Norge	
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som europeiske land forhandlet frem et nettverk av handelsavtaler seg imellom. Så kom første 

verdenskrig, og etter at både gullstandarden og handelsavtaler kollapset, ville mange land 

beskytte egen økonomi. Veien tilbake til globalisering har vært lang, og den andre 

”globaliseringsbølgen” tiltok først på midten av 1900-tallet2.  

 

Et definerende trekk ved den andre globaliseringsbølgen har vært betydningen av de 

internasjonale økonomiske institusjonene. IMF (det internasjonale pengefondet), WTO 

(Verdens handelsorganisasjon) og Verdensbanken er de tre viktigste, og bidrar betydelig til 

økt forutsigbarhet og samarbeid på verdensmarkedet. Slike institusjoner har sammen med 

multilaterale handelsavtaler banet vei for økende frihandel mellom nasjoner. Frihandel er 

”varebytte mellom land som ikke er hindret av handelspolitiske midler som forbud mot inn- 

og utførsel varer, kvote- eller lisensordninger eller tollavgifter”3. Frihandel og globalisering er 

tett knyttet sammen, da begge bringer verden i retning av ett marked. Utviklingen i kjølvannet 

av første verdenskrig gikk i motsatt retning, ved at man innførte handelsbarrierer for å verne 

om nasjonale interesser. En slik utvikling og ideologi kaller man proteksjonisme, et begrep 

som danner en motsetning til frihandel.  

 

I hoveddelen av min oppgave vil jeg bruke USA og Storbritannia som utgangspunkt for å gå 

nærmere inn på de ulike handelspolitiske virkemidlene. I tillegg vil jeg bruke samme land for 

å diskutere eksisterende og potensielle handelsavtaler, samt geopolitiske maktforhold. Ingen 

nasjoners økonomi er helt like, og det sier dermed seg selv at effektene av økt proteksjonisme 

i disse landene ikke er direkte overførbare til alle andre land. Likevel mener jeg USA og 

Storbritannia gir et godt, og ikke minst aktuelt, utgangspunkt for å diskutere effekter av 

proteksjonisme.  

 

Frihandel - teoridel 

Frihandel åpner opp nasjoners økonomi, og bedriftenes ønske om størst mulig overskudd vil 

derfor gjøre at produksjon av varer eller varedeler finner sted i nasjonen med best mulig 

forutsetninger. To land kan tjene på å handle med hverandre, og med teorien om komparative 

fortrinn viste den britiske økonomen David Ricardo dette. Komparative fortrinn gir uttrykk 

																																																								
2 World Trade Report 2013, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr13-2b_e.pdf  
3	https://snl.no/frihandel		
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for relativ evne til å produsere ulike varer og tjenester4.  Vi tar utgangspunkt i to land, Sverige 

og Kina, og gjør en forenkling ved at vi antar at det eneste de to landene produserer er 

mobiltelefoner og tekstiler. Det er ingen kvalitetsforskjell på varene, og vi ser bort fra 

transportkostnadene ved varebyttet. Hvert land blir gitt en mengde produksjonsressurser, og 

ressursfordelingen dersom halvparten brukes i hver sektor blir i modellen slik: 

 

                      5 

 

En alternativkostnad er verdien av varealternativet som ble valgt bort, og i dette tilfellet vil 

alternativkostnaden ved mobilproduksjon være antallet tekstiler som ikke blir produsert. 

Alternativkostnaden av mobiltelefoner i Sverige er 4 tekstiler, mens den i Kina er 8. Av 

tekstiler er den i Sverige 1 4 mobiler, mot 1 8 i Kina. Vi kan dermed slå fast at Kina har et 

komparativt fortrinn i produksjonen av tekstiler, mens Sverige har et komparativt fortinn i 

produksjon av mobiltelefoner. I samfunnsøkonomien er det et mål å bruke samfunnets 

ressurser på best mulig måte, og landet som har mest effektiv produksjon burde dermed 

spesialisere seg på dette området. Vi åpner for handel, og lar Kina og Sverige spesialere seg 

med hensyn til deres komparative fortrinn, da får vi:  

																																																								
4	5	Karen	Helene	Ulltveit-Moe,	Econ1410,	”Teorien	om	komparative	fortrinn”,	via	
http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON1410/v10/undervisningsmateriale/2_KF_1410_2010.pdf		
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Etter at vi åpnet for handel mellom Kina og Sverige, har den samlede produksjonen økt, fra 

14 000 til 18 000 enheter. Når den samlede produksjonen øker, øker også den materielle 

levestandarden i verden. Konsumentene får lavere priser ved at de samme innsatsfaktorene nå 

gir flere produserte enheter, og bedriftene kan utnytte stordriftsfordelene ved store 

produksjonsserier, som markedsmakt og bedre tilgang på tjenester og utstyr. Frihandel gir 

også dynamiske gevinster, for eksempel ved at den bidrar til økt konkurranse og innovasjon, 

og dermed også høyere effektivitet og verdiskaping. I sin modell, tok Ricardo utgangspunkt i 

to land, der det ene landet var overlegent det andre på alle områder, og viste at begge land 

selv da er tjent med å åpne for handel. 

 

Trump; toll og internasjonale handelsavtaler  

Før Donald Trump ble offisielt innsatt som USAs president var det mange som hevdet at han 

framfor alt ville føre symbolpolitikk som ikke ville gi vesentlig reell endring i nasjonen. En 

uke, fire presidentordre og åtte prioritetserklæringer senere, har Trump tilbakevist denne 

påstanden. Gjennom valgkampen har Trump gått hardt ut mot internasjonal handel, og lovet 

flere amerikanske jobber, samt å redusere USAs handelsunderskudd. Et handelsunderskudd 

kommer som følge av en negativ handelsbalanse, altså at differansen mellom et lands eksport 

og import av varer og tjenester er negativ. Særlig hardt har han gått ut mot Kina, som USA 

hadde et handelsunderskudd med på 3197 milliarder dollar i 2016. Det virker som Trump ser 

på handel som et nullsumspill, det vil si en situasjon der summen av alle deltakeres tap og 

gevinst til enhver tid er lik null. I en slik situasjon vil én deltagers fortjeneste alltid føre til et 

																																																								
	
7	https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html		
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like stort tap for den andre deltageren. Nullsumspill-tanken kom tydelig frem i Donald 

Trumps innsettelsestale, der han hadde følgende å si om den globale handelen:  
 

 

 
 

 

For å redusere handelsunderskuddet med Kina har Trump foreslått en tolltariff på opptil 45 

prosent8 på alle importvarer fra Kina, for å gjøre amerikanske varer mer konkurransedyktige. 

Trump-administrasjon har så langt kun varslet om tariffen, ikke spesifisert de nøyaktige 

vilkårene for en slik importtoll. Kina er USAs nest største handelspartner etter nabolandet 

Canada, og importen består hovedsakelig av billige konsumvarer9, som klær, småelektronikk 

og leker. Toll er en avgift som blir lagt på en vare når den blir importert, hvilket gjør at prisen 

på den aktuelle varen øker.  

 
 

Figuren ovenfor illustrer effektene ved innføring av toll, slik Trump foreslår. På Y-aksen har 

vi pris, og på X-aksen mengde. Vi forutsetter at det er fullkommen konkurranse på 

hjemmemarkedet, hvilket vil si at kravene om homogene varer, ubetydelige markedsandeler, 

																																																								
8	https://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/01/07/donald-trump-says-he-favors-big-tariffs-on-
chinese-exports/		
9	https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china		
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full informasjon, mål om størst mulig overskudd, fri etableringsrett og ingen offentlige 

inngrep  i prisdannelsen er oppfylt. Etterspørselskurven illustrerer konsumentenes 

betalingsvilje (nytte) av godet, mens tilbudskurven er et uttrykk for produksjonskostnadene 

som påløper under produksjonsprosessen.  

 

Hadde det aktuelle godet vært solgt i skjermet sektor, ville vi funnet prisen i markedskrysset 

mellom tilbuds- og etterspørselskurven. Men slik er det ikke her, da godet er utsatt for 

konkurranse fra bedrifter i andre land. Vi finner verdensmarkedsprisen illustrert ved Pv på Y-

aksen. Til Pv får vi et etterspørselsoverskudd, det vil si at konsumentene etterspør en større 

mengde enn produsentene tilbyr til den gitte prisen. Et etterspørselsoverskudd gir rom for 

profitt, og målet om størst mulig overskudd gjør dermed at importører vil dekke 

etterspørselsoverskuddet ved import fra utlandet. Vi finner verdien av importen ved å regne 

arealet avgrenset av Pv og de to kurvene. Tollen gjør at prisen øker fra Pv til P2. Vi ser at 

verdien av importen reduseres ved at arealene på siden faller bort, samtidig som 

produsentoverskuddet øker på bekostning av konsumentoverskuddet. Ettersom det enda ikke 

er spesifisert om det er en generell toll på alle eller kun utvalgte importvarer fra Kina, er det 

vanskelig å si noe om den samlede effekten av en slik toll. Det er også viktig å være 

oppmerksom på at forenklingene gjort i modellen vil gjøre at den avviker noe fra 

virkeligheten.  

 

Trumps skepsis mot handelsglobaliseringen kommer også frem i hans motstand mot 

internasjonale handelsavtaler. Å trekke USA ut av TPP (The Trans-Pacific Partnership), en 

handelsavtale mellom USA, Japan, Australia og ni andre stillehavsland, har vært en av 

Trumps tydeligste finanspolitiske standpunkt. TPP-avtalen skulle sørge for felles standarder 

og reduserte handelsbarrierer mellom medlemslandene, men ettersom avtalen kun ble signert, 

men aldri ratifisert av den republikansk-kontrollerte Kongressen, er den formelle skrotingen 

av avtalen fra USAs side mer symbolsk enn noe annet. Avtalen omhandlet blant annet 

reduksjon av tollbarrierer mellom medlemslandene, og kunne gitt USA nærmest tollfri adgang 

til et marked med 800 millioner mennesker og en tredel av verdens samlede handel10.  

 

																																																								
10	https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2016/February/TPP-Ministers-
Statement		
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TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) er en foreslått ”søsteravtale” til TPP, 

og omhandler handel og investeringer mellom EU og USA. USA er EUs største 

eksportmarked, og avtalen skal fjerne handelsbarrierer mellom de to kjempemarkedene11. 

Forhandlingene, som begynte i juli 2013, har vært hemmeligholdt fra offentligheten, hvilket 

har gjort avtalen svært kontroversiell. Forhandlingene har gått sakte, og både statssekretær for 

handel i Tyskland, Matthias Machnig, og EUs handelskommissær Cecilia Malmström har 

uttalt at en eventuell fortsettelse av forhandlingene nå er opp til Trump12. Trump har så langt 

ikke uttalt seg spesifikt om TTIP, og Machnig og Malmstöms uttalelser kommer trolig på 

bakgrunn av kritikken hans mot TPP og NAFTA.  

 

Den 23 år gamle handelsavtalen NAFTA (The North American Free Trade Agreement) 

mellom Mexico, USA og Canada går også en usikker fremtid i møte. Avtalen har eliminert de 

fleste tollbarrierer mellom de tre landene, samt andre handelsbarrierer som eksisterte før 

199413. Siden 1993 har handelen mellom de tre landene mer enn tredoblet seg, til 946.1 

milliarder USD i 200814. Avtalen har av Trump blitt kalt ”en voldtekt av landet vårt”15, og en 

reforhandling av avtalen for å bedre USAs betingelser er nær forestående. Trump har kritisert 

NAFTA-avtalen for massiv utflagging av industriarbeidsplasser til Mexico, hvor han mener 

bedrifter utnytter det internasjonale markedet ved senere å eksportere de ferdige varene sine 

tollfritt inn til USA. Dersom de to andre medlemslandene ikke går med på de nye kravene, har 

Trump lovet å trekke landet ut av avtalen. Skulle det skje, er det å forvente at en del av 

handelsbarrierene fra 1993 kommer tilbake. NAFTA-avtalen har økt flyten av materialer, 

teknologi og kapital til USA, viktige produksjonsfaktorer for mange amerikanske bedrifter. 

Med økt skattenivå vil produksjonsfaktorene bli dyrere, og det koster mer for bedrifter å 

produsere varene. Vi får da et negativt skifte i tilbudskurven til bedrifter som er avhengig av 

meksikanske/kanadiske produksjonsfaktorer, og en ny likevektspris (P0 til P1).    

																																																								
11	http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/questions-and-answers/index_en.htm		
12	http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/eu-legger-ttip-avtalen-i-fryseren/3423282344.html		
13	http://www.naftanow.org/about/default_en.asp		
14	http://www.naftanow.org/results/default_en.asp		
15	https://www.bloomberg.com/politics/articles/2016-06-28/trump-channels-brexit-in-anti-trade-speech-at-
pennsylvania-factory		
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Når Donald Trump nå trekker USA ut av eksisterende og potensielle internasjonale 

handelsavtaler, har han indikert at han vil fokusere på bilaterale handelsavtaler. Når verdens 

største økonomi går til forhandlingsbordet land for land, er det med en dominerende posisjon 

overfor handelspartnerne. Dersom USA aktivt bruker sin dominerende stilling til å tilpasse 

bilaterale handelsavtaler til egen økonomi, kan proteksjonisme være positivt for amerikansk 

økonomi på kort sikt. På lang sikt er det derimot sannsynlig at proteksjonisme vil være 

negativ for amerikansk økonomi, da beskyttelse mot konkurranse fjerner en del av bedriftenes 

økonomiske insentiv til effektivisering og innovasjon. Dersom Kina svarer USAs økte 

tollmurer med egne tollmurer kan det skape en handelskrig lik den man så under 

mellomkrigstiden, nå som da vil et slikt scenario trolig få katastrofale følger.  

 

                         
 Figur	1,	Venndiagram	hentet	fra	mylotrade.com 
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Kollaps av handelsavtaler som følge av økende amerikansk proteksjonisme vil også kunne ha 

geopolitiske følger. ”De asiatiske tigrene” (Taiwan, Singapore, Sør-Korea og Hongkong) 

hadde på 60-tallet oppfostringstoll. En oppfostringstoll er ”toll som brukes for å beskytte 

næringslivet i en oppbygningsfase”, og er ment å være tidsavgrenset inntil bedriftene har blitt 

konkurransedyktige nok til å delta på verdensmarkedet16. I de seneste årene har utviklingen 

derimot gått andre veien, og dette gjelder også for Kina. Under årets World Economic Forum 

i Davos var det noe overraskende Kinas president Xi Jinping som forsvarte globaliseringen. 

Ved å uttale at ”å klandre økonomisk globalisering for verdens problemer henger ikke 

sammen med virkeligheten”17, står Kina nå frem som en motvekt til Trump og Brexit-

tilhengernes proteksjonistiske retorikk. TPP-avtalen utelot Kina, og i tillegg til å åpne opp for 

handel, hadde nok Obama-administrasjonen også geopolitikk i tankene ved å lage en avtale 

som i økende grad knyttet asiatiske stater til USA. Når USA nå har trukket seg ut av TPP, gir 

det rom for andre alternativer med Kina, og ikke USA, i front.  

 

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) er en foreslått frihandelsavtale 

mellom 16 land, hvor Kina, India, Australia, Japan, Sør-Korea, Indonesia og 10 andre land i 

stillehavsregionen er å finne blant medlemmene. Syv av landene som var med i TPP-avtalen 

er også med i RCEP. Statsledere i disse landene har lagt ned mye innsats for å fremforhandle 

TPP, og når Trump nå tar landet ut av avtalen, kan det gi inntrykk av USA som en lite 

samarbeidsvillig og troverdig handelspartner. Dermed kan USA risikere å miste politisk 

innflytelse i Asia til fordel for Kina, hvilket kan vise seg ikke bare i spillereglene for den 

globale økonomien, men også i konsekvensene av konfliktene i Øst-Kinahavet, Sør-Kinahavet 

og Tibet.  

 

23. juni stemte britene for å forlate den europeiske union etter en folkeavstemning. Seieren 

sjokkerte mange, da de fleste meningsmålinger antydet at resultatet ville bli fortsatt 

medlemskap. Slik ble det ikke, og med en knapp seier på 52 prosent startet 

avviklingsprosessen av det britiske EU-medlemskapet. I en Ipsos-meningsmåling18 

gjennomført like før folkeavstemningen ble et utvalg briter stilt spørsmålet ”Hva regner du for 

å være Storbritannias største utfordring i dag?”. Undersøkelsens formål var å se hvilke 

faktorer som i størst grad ville påvirke hvordan britene stemte, og nesten halvparten (48 %) av 

																																																								
16	Samfunnsøkonomi	2,	Bøhmer	og	Hagen	
17	https://www.ft.com/content/74b42cd8-e171-11e6-8405-9e5580d6e5fb		
18	https://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/issues-index-june-2016-charts.pdf		
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de spurte svarte at ”innvandring/innvandrere” var viktigst. Først etter ”offentlig helsetjeneste” 

(37 %) kom ”EU” (32 %).    

 

 

 

Som medlem av EU har Storbritannia hatt tilgang til EUs indre marked siden dets tilblivelse i 

1993. Innen EU/EØS-området gjelder de fire frihetene, nemlig fri flyt av varer, tjenester, 

kapital og personer. Frihetene er nøkkelprinsipper i unionen, og medlemsland aksepterer de 

fire frihetene i bytte mot tilgang til det indre markedet. For mange Brexit-tilhengere ville det 

ideelle nok vært å kunne ta kontroll over landegrensene mht. innvandring, kombinert med 

fortsatt innpass i det indre markedet. Men et slikt kompromiss har både EU-talspersoner, og 

Tysklands forbundskansler Angela Merkel vært tydelig på at ikke er på forhandlingsbordet19. 

17. Januar hold Storbritannias statsminister Theresa May en tale der hun gjorde det klart at 

Brexit-avtalen hun ønsker ”ikke kan bety medlemskap i det indre markedet”20. Innvandring 

																																																								
19	http://www.express.co.uk/news/politics/684968/EU-four-freedoms-what-freedom-of-movement-goods-
capital-services-workers-European-Union		
20	http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-brexit-deal-single-market-membership-eu-
a7531226.html		
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har også vært definerende for Trumps proteksjonistiske handelspolitikk, hvilket har vist seg i 

et innreiseforbud for innbyggere av syv hovedsakelig muslimske land.  

 

Den gjennomsnittlige tollsatsen i EU er per 2015 på 1.57 prosent21, og ved en såkalt ”hard 

Brexit” der Storbritannia forlater det indre markedet kan britene dermed forvente seg et 1.57 

% påslag i prisen på eksportvarer. Det vil ikke være noen dramatisk kostnadsøkning for de 

fleste britiske eksportbedrifter. Like etter at Brexit-nyheten falt dessuten pundet til sitt laveste 

nivå på 31 år22, hvilket har hatt en betydelig positiv innvirkning på konkurranseevnen til 

britiske eksportbedrifter, som har inntekter i utenlandsk valuta og utgifter i britiske pund. Når 

prisen (valutakursen) på pundet faller, fører det til at eksportbedriften får beholdt en større del 

av salgsinntektene. På mange måter kan dermed effekten av påslaget i pris bli nullet av en 

svekket pundkurs, og ettervirkningen av Brexit med størst påvirkningskraft på britisk 

økonomi vil nok derfor bli innvandringsstoppet fra unionen.  

 

Konklusjon 

Mens Trump i stor grad har gitt handelsglobalisering alene skylden for tap av 

industriarbeidsplasser, er det viktig å ikke glemme rollen den teknologiske utviklingen har 

hatt. Automatisering av vareproduksjon fører til at man trenger langt færre arbeidstimer per 

produserte enhet, altså økt effektivitet. Grafen nedenfor sammenligner industriproduksjon 

(lilla) og industriansatte (sort).  

																																																								
21	http://data.worldbank.org/indicator/TM.TAX.MRCH.WM.AR.ZS?locations=EU		
22	http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/06/Pundet-paa-laveste-nivaa-paa-31-aar		
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																								Figur	2,	Kilde:	Thomson	Datastream	via	Businessinsider	

Av grafen ser man tydelig at antall industriansatte falt kraftig i 2001, da Kina ble medlem av 

WTO, før et nytt fall under finanskrisen i 2008. Samtidig har gapet mellom produksjon og 

antall sysselsatte vokst jevnt, en utviklingen som nok vi fortsette også i årene framover. 

Produktivitetsveksten har i USA vært særlig høy inne data og elektronikk23, og høyteknologi 

er blant områdene USA fortsatt har et komparativt fortrinn i den globale økonomien24. Gapet 

mellom de to grafene kan tyde på at Trump vil få det vanskelig dersom han skal hente hjem 

arbeidsplassene som forsvant til Kina i 2001, da en del av jobbene i dag vil utføres av roboter. 

Selv Trump kan finne det vanskelig å skru tilbake til den teknologiske utviklingen ved å 

bruke handelspolitikk.  

 

Taperne av den finansielle globaliseringen har i stor grad vært ufaglærte industriarbeidere i 

rike land. Mens reallønnen (dvs. lønn justert for prisstigning) til amerikanske kvinner og 

menn med universitetsdiplom har økt de siste tiårene, har reallønnen falt 20 % for menn 

uten25 mellom 1990 og 2013. Denne gruppen har vært ofre for en fordelingspolitikk som har 

ført til økte sosiale forskjeller. Å ikke få ta del i den økte velstanden globalisering har gitt 

nasjonen sett under ett, har erodert tillitt til politikere og internasjonale handelsavtaler. Mange 

kritiserer også handelsavtaler for å kun bli et minste felles multiplum for en rekke nasjoners 

interesser, hvilket gjør de lite effektive. I tillegg kan det være interessant å vurdere om valget 

																																																								
23	https://fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf		
24	https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-19/stiglitz-grades-trump-f-on-economics-cites-china-
trade-war-risk		
25	http://issues.org/32-4/donald-trumps-voters-and-the-decline-of-american-manufacturing/		
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virkelig står mellom proteksjonisme på den ene siden, og frihandel på den andre, selv i 2016. 

Frihandelsavtalen TPP ble refset både av offentligheten og av politikere på begge sider under 

den amerikanske valgkampen. Økonom Robert Reich går til og med så langt som å kalle 

avtalen en del av ”et globalt race mot bunnen”26. Innen TPP er gjennomsnittlig tariffsats 

allerede så lav som 2.7 %27, og Reich peker på at det på forhandlingsbordet i stedet ligger 

sikkerhets- og miljøreguleringer. Kanskje er det noe av problemet med globaliseringen.  
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26	http://robertreich.org/post/107257859130		
27https://books.google.no/books?id=Rj0YDAAAQBAJ&pg=PA133&lpg=PA133&dq=average+tariff+rate+TPP+wor
ld+bank&source=bl&ots=mMfLRwEWvd&sig=s8xdTF1ZgdsQuMxV_f4na7cEe5M&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwiY
qu_NtIPSAhUiCpoKHe9LDeEQ6AEIQzAF#v=onepage&q=average%20tariff%20rate%20TPP%20world%20bank&f
=false		
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