
To år med Trump
… eller var det to hundre??



Hvordan går det - egentlig?
Hva står Donald for?

Hvordan bør vi forholde oss til det?



Hvordan går det?

Som forventet
Underliggende oppgang

+ ekspansiv finanspolitikk
= vekst

og proteksjonismen har så langt ikke reversert dette
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Men…

Noe skjønner han litt av
Saldoen på driftsregnskapet overfor utlandet = (Y - E)

og noe av en økning i E vil lekke ut i form av økt import
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Derfor vil han nok bli mer, ikke mindre, proteksjonistisk 
etterhvert



Dessverre er det noe han ikke skjønner
At (E-Y) = Utlandets netto finansinvestering i USA

Så lenge $ er reservevaluta og USA er trygg havn, vil derfor underskuddene 
bestå…



Og med det kan han bli stadig mer proteksjonistisk



Er det sannsynlig at det vil gå så galt?



Hva står han egentlig for?



Han appellerer systematisk til fire populistiske dogmer

Trickle down
derfor prioriterer han skattelettelser til de rike foran budsjettbalanse

Easy money
derfor går han fra konseptene når renten stiger

Sovereignty
derfor vil han ha mur og proteksjonisme



Og den fjerde



1920

1940

1914



New York World, 1935



“I called the New World into existence to redress the balance of the Old”
George Canning (1770-1827), britisk utenriksminister og statsminister

Det var en engelskmann som fant på noe annet



Han har hatt mange disipler



Men motstanden stikker dypt



“One of our quaint ideas 
about foreign trade”

St. Louis Post-Dispatch 1934

Amerikansk proteksjonisme er heller ikke noe nytt
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Så ja, det er grunn til bekymring
… men enda større grunn for oss til å tenke litt
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Eksporttilbud fra 
resten av verden

Amerikansk 
importetterspørsel

= 0,5 x toll x importreduksjon
så 20% toll og 25% importreduksjon gir tap 

= 5 prosent av importverdien

USAs import er 15% av BNP
Så hvis dette gjelder all import, blir tapet

0,75 prosent av BNP

Og dette tapet fordeles mellom USA og 
eksportlandene

Toll

Tap



Dette er små tall
fordi vi starter ved tilnærmet fri handel

fordi markedene i USA, Europa og Kina er så store at vi ikke trenger global 
handel for å sikre nødvendig konkurranse

fordi RAV kan høste nesten alle gevinster ved i stedet å handle med hverandre

fordi de ikke tar med betydningen av åpne grenser for innovasjon og 
kunnskapsspredning



Så hva bør vi gjøre?
Huske at USA kommer til å ha importoverskudd uansett

Holde våre egne  grenser åpne for amerikanske varer og tilhørende teknologi 

Sørge for at vi selv — og Europa — har velfungerende markeder

Videreutvikle handelen med Kina og alle andre land 



Og la Amerika få lov til å realisere sitt eget mareritt


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26

