C i v i t a - n o t a t n r. 2 3 2 0 1 7

Civita-notat
n r. 2 3 2 0 1 7

Internasjonal næringsfrihet
Et fornyet argument for frihandel i lys av den nye globaliseringen
Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita

SAMMENDRAG
Formålet med dette notatet er å utlede et fornyet økonomisk argument for frihandel og friere
internasjonal økonomisk integrasjon. Argumentet for frihandel trenger å bli fornyet og aktualisert i
lys av vesentlige nye trekk ved globaliseringen siden 1990-tallet. Et sammendrag av notatets viktigste
funn og konklusjoner er gitt i følgende 10 punkter:
1. Liberaliseringen av verdensøkonomien etter andre verdenskrig, foreløpig med et høydepunkt på midten av 1990-tallet, har gitt betydelige bidrag til en omfattende forbedring av
levestandarden for brede lag av verdens befolkning. Siden 1990 er om lag en milliard mennesker
blitt løftet opp fra ekstrem fattigdom.
2. Arbeidet for å videreutvikle liberale spilleregler for verdensøkonomien har i stor grad stoppet
opp. Empiriske mål på utviklingen i både tollbaserte og ikke-tollbaserte handelshindringer har
vist en svak negativ utvikling siden årtusenskiftet.
3. Internett og digitalisering har muliggjort nye former for internasjonal arbeidsdeling gjennom
fremveksten av globale verdikjeder, og gitt opphav til begrepet «den nye globaliseringen».
4. Den nye globaliseringen innebærer en tiltagende sammenveving av import og eksport,
varer, tjenester og investeringer. Dette har bidratt til en sterk vekst i tjenestenes andel av
foredlingsverdien i verdenshandelen. Ofte kombineres høyteknologi og spisskompetanse i den
rike verden med outsourcing av arbeidsintensive prosesser til land med lavere lønninger.
5. En viktig konsekvens er at proteksjonisme og handelshindringer er dømt til å få sterke negative
konsekvenser for landet som forsøker å bygge opp importbarrierer – allerede før andre land
eventuelt svarer med mottiltak. Den nye globaliseringen utfordrer oss til å arbeide for en mer
omfattende liberalisering av den alminnelige næringsfriheten, i sin fulle bredde.
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6. Tap av gamle arbeidsplasser gjennom omstillinger kan i utgangspunktet oppleves mer
negativt enn tidligere. Derfor krever fremtidens globalisering aktiv arbeidsmarkeds- og
kompetanseutviklingspolitikk, og en økonomisk politikk som legger grunnlaget for nye jobber
gjennom entreprenørskap og innovasjon.
7. Siden slutten av 1990-tallet har et fravær av vedlikehold, fornyelse og videreutvikling av
internasjonale spilleregler skapt et institusjonelt vakuum som undergraver globaliseringens
gevinster på flere områder. For å motvirke internasjonalt dominerende markedsmakt,
muligheter for aggressiv skatteplanlegging, samt sikre større grad av harmonisering av
minstekrav og regler i forhold til arbeidsvilkår, miljø- og klimahensyn, korrupsjon og skjulte
former for statlig subsidiering og forskjellsbehandling mv., er det viktig å styrke arbeidet med
å videreutvikle globaliseringens spilleregler.
8. Norge er tjent med å føre en aktiv frihandelspolitikk og fornye sin politikk på bakgrunn av et
helhetlig perspektiv på frihandel, basert på følgende liberale handlingsregel:
• Så mye multilateral liberalisering og institusjonsbygging som mulig – gjennom WTO.
• Så mye regional integrasjon som nødvendig – med utgangspunkt i EØS-avtalen.
• Så lite bilateralisme som mulig – og kun i tilfeller hvor de handelsskapende effektene antas
å være klart større enn de handelsvridende effektene av en tosidig avtale.
9. Det nye dynamiske argumentet for frihandel er et produktivitetsargument. Gjennom friere
handel øker mulighetene for arbeidsdeling, spesialisering og konkurranse. Derigjennom
forsterkes den dynamiske reallokeringen av produktive ressurser, bort fra aktiviteter med lav
produktivitet, over til aktiviteter som er mer produktive og verdiskapende.
10. I sum bygger dette notatets fornyede argument for frihandel opp om viktigheten av å anlegge
et fornyet og utvidet perspektiv på frihandel og friere internasjonal økonomisk integrasjon,
som kan sammenfattes med en skrittvis utvidelse og fordypning av den internasjonale
næringsfriheten – basert på mest mulig like, multilaterale spilleregler.

Et innledende overblikk over globalisering over tid
Økonomisk globalisering forbindes vanligvis med fri eller friere bevegelse av varer, tjenester, kapital
og arbeidskraft på tvers av landegrenser. Begrepet globalisering betyr derfor ikke noe annet enn en
internasjonal utviklingsprosess som går i retning av en mer åpen og integrert verdensøkonomi. For
Norges økonomiske utvikling, som en liten økonomi i den nordvestlige ytterkanten av Europa, har
aktiv deltagelse i fri handel og fri økonomisk integrasjon vært avgjørende for landets produktivitetsog velstandsutvikling.
Globalisering, som fenomen, er på ingen måte noe nytt, selv om ordet «globalisering» først ble
vanlig på 1990-tallet. I den første globaliseringsbølgen, fra om lag midten av 1800-tallet til 1914,
utgjorde faktisk de internasjonale kapitalbevegelsene en høyere andel av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) enn de gjør i dag. Dessuten var den internasjonale arbeidsmigrasjonen friere enn
i dag. At globaliseringen ikke kan tas for gitt selv om den er avgjørende for vekst, velferd og fred
står mellomkrigstiden som et advarende bevis på. Denne perioden var preget av ulike former
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for økonomisk nasjonalisme og proteksjonisme, som resulterte i en ødeleggende internasjonal
desintegrasjon, nedgang i verdenshandelen (se figur 1) og økonomisk stagnasjon.
Figur 1: Globaliseringens historiske hovedfaser1

Den andre globaliseringsbølgen, fra slutten av andre verdenskrig til om lag Berlin-murens fall og
Kinas økonomiske åpning mot verden omkring 1990, var preget av en skrittvis og tydelig fornyelse
og utvidelse av det grunnleggende institusjonelle rammeverket for friere handel og internasjonal
økonomisk integrasjon. Etableringen av verdens handelsorganisasjon WTO og EUs indre marked
stod som fyrtårn for henholdsvis multilateral frihandel og fordypet regional økonomisk integrasjon
omkring det indre markedets fire friheter: fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.
Resultatet ble en kraftig nedbygging av handelshindringer, store reduksjoner i handels- og
transportkostnader, og en forsterkning av globaliseringens innovasjons- og produktivitetsdrivende
krefter. Dette bidro til å skape betydelig økonomisk vekst, med betydelige velferdsgevinster for det
brede lag av befolkningen i de mest økonomisk integrerte landene.
Som figur 1 illustrerer regnes perioden fra omkring 1990 til i dag, som en ny og tredje globaliseringsbølge. Symbolsk for denne perioden er det at den starter parallelt med at Internett ser dagens lys, det
vil si parallelt med starten på en transformativ informasjons- og kommunikasjonsrevolusjon. Legger
vi så til at de tidligere kommunistlandene i Sentral- og Øst-Europa og Kina omtrent samtidig tar sine
første skritt inn i den integrerte verdensøkonomien, får vi et bilde av at noe som etter hvert skulle
vise seg å bli fundamentalt nytt. Dette bildet blir ytterligere forsterket av at stadig flere utviklingsland
forlot sine, uten unntak, mislykkede forsøk på å skape utvikling gjennom proteksjonisme,
importsubstitusjon og ulike planøkonomiske tiltak. I stedet valgte mange utviklingsland å snu
ryggen til proteksjonismen og åpne seg for å ta del i den internasjonale arbeidsdelingen samt å søke
medlemskap i den verdensomspennende handelsorganisasjonen WTOs regelbaserte samarbeid
for multilateral frihandel og løsning av handelstvister.2
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Ifølge UNCTAD, FNs organisasjon for handel og økonomisk utvikling, reduserte de fremvoksende
økonomiene og utviklingslandene sine gjennomsnittlige tollsatser fra 38 prosent i 1990 til i underkant
av 15 prosent i 2014. I samme tidsrom reduserte de rike landene sine gjennomsnittlige tollsatser
fra rundt 6 prosent til 3 prosent. Figur 2 viser utviklingen i tollsatser for utvalgte fremvoksende
økonomier (venstre panel) og rike land (høyre panel).
Figur 2: Gjennomsnittlig tollsats på import av industrivarer i utvalgte land3

Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdensbanken har i
en felles analyserapport vist en tydelig positiv sammenheng mellom reduserte tollsatser og realvekst
i BNP for en gruppe på 46 land (både rike land, fremvoksende økonomier og utviklingsland) med
sammenlignbare årlige data.4 Sammenhengen mellom veksten i BNP og reduksjonen i tollsatser for
perioden 1990 til 2015, er illustrert i figur 3.
Figur 3: Endring i gjennomsnittlig tollsats og årlig vekst i BNP, 1990-2015 (prosent)
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Sammenlignet med den andre globaliseringsbølgen, som resulterte i en økning av den globale handelen i varer og tjenester (eksport pluss import) fra ca. 10 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt
(BNP) til rundt 30 prosent, det vil si til omtrent samme nivå i 1990 som i 1913, har den tredje bølgen
så langt løftet den globale handelens andel av verdens BNP til rundt 60 prosent. Aldri før har vi vært
så sterkt økonomisk sammenvevet med hverandre, på kryss og tvers av landegrenser. Det betyr
også at vi aldri før har kunnet høste så store gevinster fra fri handel og internasjonal økonomisk
integrasjon, som nå.
Et av de sterkeste tegnene på globaliseringens positive ringvirkninger, som har vært spesielt markert
i den tredje bølgen, er det faktum at rundt 1 milliard mennesker er løftet opp fra ekstrem fattigdom
mellom 1990 og i dag. Figur 4 viser utviklingen i antall personer som lever i ekstrem fattigdom, og
hvor kraftig antallet har gått tilbake i senere tid.
Figur 4: Hver dag løftes mange opp fra ekstrem fattigdom blant verdens befolkning5

Utviklingen i argumentet for frihandel
Det kan være nyttig å minnes at den skotske filosofen og økonomen Adam Smiths opprinnelige
økonomiske argument for frihandel i hans berømte verk The Wealth of Nations fra 1776 var
tydelig forankret i to empirisk orienterte analyser. Den ene var en generell teori om velstandens
hovedkilder, som Adam Smith forstod som et resultat av spesialisering gjennom arbeidsdeling, det
vil si handel. Den andre var en analyse av hvordan den merkantilistiske politikken påvirket både
mulighetene og effekten av slik arbeidsdeling i negativ retning. David Ricardo videreutviklet senere,
i boken Principles of Political Economy and Taxation fra 1817, Smiths innsikt med sin teori om
komparative fortrinn. Ifølge Ricardo ville alle land tjene på å produsere og eksportere de varer som
landet har et relativt kostandsfortrinn i å produsere, og importere de varene som andre land har et
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relativt fortrinn i å produsere. Selv om et land skulle vise seg å ha et absolutt fortrinn i å produsere
alle varer, sammenlignet med et annet land, ville det med andre ord likevel lønne seg for begge
land å spesialisere seg på produksjon av de varene hvor hvert av landene har sitt største relative
fortrinn – eller komparative fortrinn. Følgelig var det i teorien tilnærmet grenseløse muligheter for
å høste gevinster for alle land, gjennom å åpne opp for frihandel, og rive ned alle menneskeskapte
handelsbarrierer.
For både Smith og Ricardo, og deres etterfølgende frihandelsforkjempere på midten av 1800-tallet,
fra Richard Cobden til Frederic Bastiat, var det innlysende at alle former for konstruerte
handelshindringer og proteksjonisme ville hindre et land fra å dra full nytte av arbeidsdelingens og
spesialiseringens gevinster, og dermed svekke innbyggernes muligheter til å bedre sin økonomiske
situasjon. Kampen for internasjonal frihandel var derfor fra første stund en progressiv reformbevegelse som siktet mot å bedre levestandarden til det brede laget av folket, og samtidig en kamp
mot gamle, privilegerte særinteresser og maktgrupper.
200 år etter at Ricardo forfattet sin teori om komparative fortrinn er mye forandret. Verden har
siden den gang erfart 200 år med både internasjonal økonomisk integrasjon og desintegrasjon, med
store konsekvenser for vår levestandard og våre fremtidsperspektiver. Verden har også erfart 200
år med teknologisk, politisk og sosial utvikling som i sum har redusert kostnadene ved å handle,
transportere, kommunisere, bevege seg, samt foreta sikre betalinger til et helt annet nivå enn på
Ricardos tid. Dermed representerer ikke lenger geografisk avstand en like stor handelshindring som
før, og det samme kan sies om språk, kulturelle forskjeller, samt rettsbeskyttelse av både fysisk og
immateriell eiendom.
Verdens befolkning er rykket vesentlig nærmere hverandre, målt i økonomisk avstand, og mulighetene
for fri bevegelse av varer, tjenester, ideer, kunnskap, kapital og mennesker på tvers av landegrensene
har økt fundamentalt for personer og bedrifter i alle land som har valgt å åpne seg for et dypere
økonomisk samkvem med andre land. Konsekvensen har vært tiltagende internasjonal økonomisk
integrasjon gjennom markeder – globalisering.
Bemerkelsesverdig nok er det lite som tyder på at Smiths og Ricardos gamle argumenter har mistet
særlig mye av sin overbevisningskraft etter alle disse årene. Når den kjente handelsøkonomen
fra Colombia University, Jagdish Bhagwati, forsøkte å oppsummere den historiske utviklingen av
de samfunnsøkonomiske argumentene for frihandel frem til 2002, var hans konklusjon av hovedargumentet har stått seg godt gjennom en serie med kritiske nyanseringer og nye problemstillinger.
Argumentet var dessuten kommet styrket ut av en rekke tester og empiriske analyser av sammenhengene mellom friere handel og økonomisk vekst.6
Selv om Bhagwatis historiske gjennomgang tok utgangspunkt i et tradisjonelt, nyklassisk teoretisk
perspektiv7, endte han likevel opp med å reformulere et hovedargument for frihandel som baserer
seg på et mer dynamisk syn på markedsøkonomiens egenskaper samt en sterkere vektlegging av
markedsøkonomiens politiske og institusjonelle forutsetninger og rammebetingelser. I så måte var
Bhagwati i godt selskap med både Martin Wolf8, og senere Richard Baldwin, som i sin siste bok, The
Great Convergence (2016), har gjennomført et banebrytende arbeid med å utvikle vår forståelse av
drivkreftene bak den nyeste globaliseringsbølgen, den tredje bølgen.9
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Det dynamiske argumentet for frihandel
Det nye argumentet for frihandel starter med å avvise idealistiske og urealistiske tilnærminger til
markedsforståelse som er baserte på forutsetninger om markeder preget av full informasjon og
perfekt konkurranse. I stedet bør vi forstå markeder i et mer realistisk lys, som konkurransedrevne
prosesser, preget av begrenset kunnskap og usikkerhet, hvor et stort spekter av konkurransevirkemidler tas i bruk, og hvor differensiering av eget tilbud i forhold til konkurrentene i markedet er
hovedregelen – i alt fra produktfunksjonalitet, produkt- og servicedesign, kundetilpasning, teknisk
funksjonalitet, materialvalg, merkevareegenskaper, forpakning, markedsføring, til kunde-service,
tilgjengelighet, distribusjon, miljøstandarder, produksjonsprosesser, organisasjons- og ledelsesmodeller, samt pris, betalingsløsning og andre kjøpsvilkår.
Markeder er derfor komplekse og dynamiske prosesser kjennetegnet av konkurranse mellom
aktørenes ulike verdiskapende konsepter, hvor konkurransen essensielt handler om å tilfredsstille
forbrukernes behov på stadig bedre og mer kostnadseffektive måter.10 Det sentrale perspektivet
er markedsrettet verdiskaping, hvor verdiskaping på mikroplanet er nært knyttet til begrepene
lønnsomhet og produktivitet; forholdet mellom den økonomiske verdien av output og den
økonomiske verdien av alle inputs i produksjons- og foredlingsprosessen.
Det overordnede og oppsummerende argumentet for frihandel er essensielt et produktivitetsargument, hvor frihandelens bidrag til produktivitetsvekst også representerer frihandelens viktigste
bidrag til økonomisk vekst og økt velferd.
I sin generelle form bygger dette argumentet på den grunnleggende økonomiske sammenhengen
at friere handel og fjerning av handelshindringer øker mulighetene for arbeidsdeling, spesialisering
og konkurranse gjennom åpne markedsprosesser, og derigjennom forsterkes den dynamiske
reallokeringen av produktive ressurser, bort fra aktiviteter med lav produktivitet, over til aktiviteter
som er mer produktive. I praksis skjer denne dynamiske reallokeringen av ressurser hovedsakelig fra
lavproduktive bedrifter til høyproduktive bedrifter, gjennom nedskalering eller avvikling av mindre
lønnsom virksomhet på den ene side, og gjennom utvidelse og etablering av mer lønnsomme
virksomheter på den annen side. Det er nettopp denne «kreative ødeleggelsesprosessen», for å låne
et begrep fra den østerriksk-amerikanske økonomen Joseph Schumpeter, med sine tidvis smertefulle
omstillinger, som utgjør selve hovedkilden til produktivitetsvekst i en markedsøkonomi, og som i
sum skaper flere jobber, høyere lønninger og økt velferd i samfunnet over tid. Friere handel virker
med andre ord som en forsterker på verdiskapende markedsprosesser, og gir på dette grunnlaget
betydelige samfunnsøkonomiske gevinster.11
Gjennom å åpne for friest mulig handel mellom flest mulige land, på ikke-diskriminerende basis
(multilateral frihandel), vil handelsgevinstene for alle land bli størst, samtidig som feilallokering
av ressurser og uproduktiv adferd som følge av politisk forskjellsbehandling og jakt på politiske
særfordeler - rent seeking - minimeres.
Det nevnte oppsummerende hovedargumentet for frihandel kan nedbrytes på en serie underliggende drivkrefter som alle påvirker styrken i den dynamiske, markedsdrevne reallokeringen av
produktive ressurser. I virkeligheten vil disse underbyggende drivkreftene og effektene også innvirke
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på hverandre, og i beste fall virke selvforsterkende inn på hverandre. Nedenfor er det gjort et
forsøk på å gi en kortfattet oversikt over de viktigste drivkreftene som bygger opp om det generelle
argumentet for frihandel:
• Spesialiseringseffekter: Åpne internasjonale markeder styrker mulighetene for spesialisering
og arbeidsdeling, og gjør det dermed lettere for alle å utvikle og utnytte sine kunnskaps- og
konkurransefortrinn, både til sitt eget beste og til samfunnets felles beste. Når vi spesialiserer
oss på å produsere det vi er best til, enten det er som bedriftsleder eller som arbeidstaker, og
handle til oss det andre kan gjøre bedre, vil vi som samfunn tjene på det i form av høyere inntekt
og levestandard. Slik David Ricardo beviste for to hundre år siden er vi rent økonomisk tjent
med å handle med andre, selv om vi, mot formodning, skulle være mer konkurransedyktige
enn andre i absolutt alt – siden det er det relative, og ikke det absolutte, konkurransefortrinnet
som bestemmer handelsgevinstene. Vi er med andre ord best tjent med å bruke tiden vår
på det vi er best til, og viktig informasjon om hva dette er får vi gjennom våre erfaringer
som deltagere i åpne markedsprosesser: nærmere bestemt gjennom erfaringer knyttet til
kundevalg, prisdannelse, og ikke minst fortjeneste og tap.
• Konkurranseeffekter: Gjennom fri handel og fjerning av handelshindringer øker konkurransepresset i økonomien, ikke bare på pris, men også i forhold til opplevd produktkvalitet og
innovative løsninger. Dermed forsterkes den kreative ødeleggelsesprosessen som driver
produktivitetsutviklingen i alle konkurransedrevne markedsprosesser: Høyproduktive virksomheter ekspanderer, nye virksomheter utfordrer de etablerte virksomhetene, og lavproduktive
virksomheter slås ut av konkurransen. Dermed tvinges frem en frigjøring av ressurser fra
lavproduktive til mer produktive og konkurransedyktige virksomheter.
• Stordriftseffekter: Siden frihandel åpner for bredere adgang til et større marked, og økte
salgsvolumer, vil også vekstinsentivene i næringslivet styrkes på grunnlag av økte potensielle
og reelle stordriftsfordeler, i alt fra produksjon til produktutvikling og markedsføring.
Vekstinsentivene styrkes også av mulighetene til å bygge opp tilstrekkelig kapasitet til å
optimalisere bedriftens verdikjeder gjennom outsourcing og offshoring12 av oppgaver på tvers
av landegrenser.
• Innovasjonseffekter: Åpningen for et større potensielt marked medfører at de potensielle
gevinstene ved investeringer i innovasjon øker. Således fremmes også næringslivets investeringer i nye produkter, prosesser, organisasjons- og distribusjonsformer – en hovedkilde til
produktivitetsvekst. Fri handel, fri bevegelse og fri informasjonsutveksling over landegrensene
bidrar også til spredning av kunnskap og ideer, som stimulerer til mer nyskaping. Samtidig
utvides bedriftenes muligheter til å tiltrekke seg talenter, gjennom å få tilgang til et større
internasjonalt talent pool. Åpne markeder gjør det dessuten lettere og mer interessant å starte
nye virksomheter, gjennom å åpne opp flere muligheter til å lykkes gjennom tilgang til et større
geografisk marked enn det innenlandske. For mange teknologiintensive gründerbedrifter er
dette et eksistensielt spørsmål fra dag én.
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• Forbrukereffekter: Frihandel gir forbrukerne tilgang til et større utvalg av varer og tjenester
med høyere kvalitet, og til en lavere pris. Dette betyr at forbrukerne får tilfredsstilt sine behov
bedre og kan frigjøre midler til å etterspørre andre verdsatte varer og tjenester. Denne nye
forbrukeretterspørselen, basert på frigjort kjøpekraft, bidrar dermed til å endre den samlede
etterspørselens sammensetning, øke etterspørselen etter nye produkter og tjenester som i sin
tur danner grunnlag for fremveksten av nye arbeidsplasser.
• Kapitaleffekter: Mulighetene for å investere kapital på tvers av landegrensene uten vesentlige
hindringer bidrar til en mer effektiv allokering av kapital, en bedre matching mellom sparere
og investorer på den ene side, og låntakere og bedrifter med behov for mer kapital på den
andre side. Alt i alt vil et velfungerende internasjonalt kapitalmarked bidra positivt gjennom
å kanalisere mer kapital til de prosjektene som er mest lønnsomme og vekstfremmende, og
derigjennom styrke den produktivitetsfremmende reallokeringen av ressurser over tid.
• Teknologieffekter: Jo friere og åpnere den internasjonale handelen er, desto større muligheter
åpnes det for teknologisk utvikling innen alt fra transport og betalinger, til utveksling av
informasjon og kommunikasjon, og desto raskere spres ny teknologi og kunnskap over
landegrensene. Den tiltagende digitaliseringen av alle produksjons- og informasjonsprosesser
siden 1990-tallet utgjør i seg selv en ny globaliseringskraft, som gjennom radikale reduksjoner i
kostnadene med å formidle informasjon og ideer bidrar til å utvide rekkevidden og båndbredden
for globale markedsprosesser på stadig nye måter. Ikke minst forsterkes mulighetene til å
skape nye produkter og tjenester, samt utvide mulighetene for arbeidsdeling i et stadig mer
sammenvevd og finmasket verdensmarked.
• Arbeidsmarkedseffekter: Restriksjoner på menneskers bevegelsesfrihet, enten det gjelder
midlertidige sesongarbeidere, spesialister eller ledere, eller permanente migranter, innebærer
et handicap for et lands næringsliv og en fordel for andre land som ikke hindrer denne
arbeidskraftmobiliteten.13 Et åpnere og større geografisk arbeidsmarked gir den enkelte
person større muligheter til å matche sine egne jobbønsker og utviklingsambisjoner med
etterspørselen i et bredere og mer variert arbeidsmarked. I et samfunnsøkonomisk perspektiv
fremmer også et mer mobilt og fleksibelt arbeidsmarked den dynamiske vekstprosessen, som
skaper økt produktivitet, høyere lønninger og flere arbeidsplasser. Et vesentlig generelt poeng,
som ofte neglisjeres, er at friere arbeidsmigrasjon gir tilsvarende handelsgevinster som friere
handel i varer og tjenester. Immigranter gir et rikt land både tilgang til ny kompetanse og
billigere tjenester på en lang rekke arbeidsintensive områder, og bidrar i sum til å frigjøre
annen innenlandsk arbeidskraft til mer spesialiserte og produktive oppgaver. Samtidig nyter
også mange immigranter godt av å tilegne seg ny kunnskap og bli mer produktive gjennom å
ta del i arbeidsmarkedet i et rikt og velutviklet land.14
• Institusjonelle læringseffekter: Flere nyere studier tilsier at erfaringer med friere og åpnere
handel også kan styrke et lands produktivitetsutvikling gjennom indirekte påvirkning av et
lands institusjonelle rammebetingelser.15 Det økte konkurransepresset som den frie handelen
skaper kan blant annet redusere innenlands maktkonsentrasjon, korrupsjon og politisk rentseeking. Åpning for mer internasjonal konkurranse kan også skape økt politisk engasjement

9

C i v i t a - n o t a t n r. 2 3 2 0 1 7

for å fremme bedre rammebetingelser for næringslivet på et bredt sett av områder. For små
åpne økonomier, som den norske, har dessuten viktigheten av de to nevnte effektene en
tendens til å være ekstra sterke. Positive erfaringer med internasjonal handelsliberalisering
for vekst, sysselsetting og inntektsutvikling kan dessuten styrke den politiske motivasjonen for
gjennomføring av ytterligere tiltak som styrker den internasjonale økonomiske integrasjonen,
slik utviklingen av det indre markedet innen EU, og Norges deltagelse via EØS-samarbeidet,
kan stå som et godt eksempel på.
Det er også grunn til å understreke at internasjonal handel øker et lands grunnleggende forsyningssikkerhet, samt ofte bidrar til å dempe effekten av konjunktursvingninger på samlet etterspørsel,
inntektsutvikling og sysselsetting. Siden dette notatet konsentrerer seg om de økonomiske
argumentene for frihandel vil jeg ikke her gå nærmere inn på en rekke andre sider ved frihandel
som er av stor betydning i våre personlige og sosiale liv. Likevel bør det nevnes at frihandel utvilsomt
også bidrar til å fremme internasjonal dialog, samarbeid og fred. Vesentlig fellesgoder for verdens
befolkning.
Alle nevnte effekter av friere handel og internasjonal økonomisk integrasjon utgjør til sammen det
nye dynamiske argumentet for internasjonal frihandel. Samtidig har argumentet også noe vesentlig
til felles med Adam Smiths klassiske argument: Det leder naturlig til spørsmålet om hvilke spilleregler
vi er best tjent med for å fremme økonomisk vekst og velferd.
Til forskjell fra både Smith og Ricardo innebærer imidlertid det dynamiske frihandelsargumentet at
vi også blir mer bevisste på at globaliseringens kontinuerlige omstillingsprosess også produserer
noen tapere på veien, i hvert fall på kort sikt. Siden det ikke finnes noe slikt som dynamisk reallokering
og omstilling uten tap av arbeidsplasser i noen bedrifter og næringer, er det forståelig at noen også
vil kunne ha en negativ holdning til frihandel – ut fra sin egen situasjon og egeninteresse.
Hvilke konsekvenser dette bør få for en fremtidsrettet politikk for frihandel er et viktig spørsmål, som
det trolig blir enda viktigere å finne gode svar på i fremtiden. Et viktig svar på denne utfordringen
er en offensiv og mulighetsskapende utdannings- og arbeidsmarkedspolitikk som fremmer livslang
læring og kompetanseutvikling.

Nyere empiriske analyser av frihandelens økonomiske gevinster
Tilgangen til pålitelige internasjonale handelsdata for mer enn 50 år tilbake har muliggjort en rekke
empiriske analyser som belyser og sannsynliggjør de økonomiske gevinstene av handelsliberalisering og en friere internasjonal økonomisk integrasjon.
I forskningen omkring de økonomiske effektene av friere handel er det tilnærmet konsensus om
handelsliberaliseringens positive økonomiske effekter på produktivitet og velferd. Et gjennomgående trekk ved en rekke nyere studier er at de viser at økt handel hever produktiviteten, gir
gevinster i form av flere arbeidsplasser, samt resulterer i høyere lønninger, samtidig som effekten på
lønningene må forventes å variere med bransje og typen av arbeidsoppgaver.
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De gevinstene som oppstår gjennom internasjonal handel er spesielt store i små, åpne økonomier,
som i Norge og de øvrige nordiske landene. I små land blir en rekke handelsgevinster ekstra store,
siden den relative betydningen av å ta del i et større marked blir mer utslagsgivende. Gevinstene er av
flere typer, og tangerer det dynamiske argumentet for frihandel. Jo friere handelen er, desto sterkere
blir konkurransepresset innenlands, samtidig som tilgangen til et langt større markedsområde åpner
for betydelige stordriftsfordeler, økt spesialisering, kunnskapsoverføring og mer innovasjon.
Før vi ser på noen konkrete enkeltstudier av effektene av friere handel kan det være illustrerende å
ta utgangspunkt i det store bildet og de lange tidsseriene som viser utviklingen i handelsintensitet
(gjennomsnittet av verdens eksport og import i prosent av verdens BNP), samt hvordan verdenshandelen i varer og tjenester har vokst, sammenlignet med BNP-utviklingen.
Som det fremgår av det høyre panelet i figur 5, har den gjennomsnittlige realveksten i verdenshandelen økt betydelig sterkere enn verdens BNP over en lang tidsperiode, selv om forskjellen så
langt har vært minimal etter finanskrisen i 2008. At verdenshandelen i det store bildet har vokst
raskere enn BNP gir i seg selv en indikasjon på at verdenshandelen har hatt en vekstdrivende effekt
på verdensøkonomien som helhet – i en periode som har vært preget av tiltagende liberalisering
etterfulgt av tiltagende internasjonal økonomisk integrasjon.
Figur 5: Utviklingen i global handel og produksjon16

Når vi ser nærmere på mer detaljerte funn fra nyere empirisk forskning finner vi mange ytterligere
indikasjoner som underbygger det nye argumentet for frihandel.
Her gis en kort oppsummering av noen av de viktigste internasjonale studiene i de senere årene:
• Ifølge en OECD-studie fra 2011 ble en global halvering av tollavgiftene estimert til å løfte opp
verdens BNP med rundt 7 prosent, avhengig av det enkelte lands forutsetninger og karakter11
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istika. Gevinstene ble beregnet å være størst på lengre sikt, og spesielt som en konsekvens
av store gevinster i utviklingsland, hvor tollsatsene og handelsbarrierene er høyest i
utgangspunktet. (Kilde: OECD (2011), The Impact of trade liberalisation on jobs and growth:
Technical note, OECD trade Policy Papers, No. 107)
• En studie fra Verdensbanken fra 2008 fant på grunnlag av data fra over 100 land over 50
år en markert økt veksttakt i land som hadde gjennomført handelsliberaliserende tiltak: I
gjennomsnitt lå realveksten i BNP 1,5 prosentpoeng høyere i disse landene, sammenlignet
med perioden før gjennomføringen av de handelsliberaliserende tiltakene. (Kilde: Wacziarg,
Romain and Karen Horn Welch (2008), Trade liberalization and growth: New evidence, World
Bank Economic Review, Vol. 22, No. 2)
• I et IMF Working Paper fra 2016 analyseres de potensielle produktivitetsgevinstene gjennom
ytterligere fjerning av handelshindringer i en rekke rike land. Studien konkluderer med at land
som på egen hånd, unilateralt, beslutter å fjerne all importtoll vil kunne forvente å øke den
samlede produktivitet og velferd med rundt 1 prosentpoeng. Merk at beregningen bygger på
den forutsetningen at ett land alene fjerner all importtoll, uten å legge til effekten av at andre
land følger opp og gjør det samme. (Kilde: Ahn, JaeBin, Era Dabla-Norris, Romain Duval, Bingje
Hu and Lamin Nijie (2016), Reassessing the productivity gains from trade liberalization, IMF
Working Papers, No. 77.)
• I følge den ovenfor siterte OECD-studien fra 2011 vil en halvering av alle handelsbarrierer (både
tollbaserte og ikke-tollbaserte handelshindringer) i G20-landene øke sysselsettingen i G20landene med fra 0,9 til 3,0 prosent. En annen studie fra 2011 beregner at en 10 prosent økning
i OECD-landenes åpenhet for handel kan redusere arbeidsløsheten i OECD-landene med rundt
1 prosentpoeng. Videre finner studien at de positive sysselsettingseffektene skriver seg fra den
produktivitetsveksten som friere handel stimulerer, i tråd med det produktive reallokeringsargumentet som utgjør kjernen i det nye argumentet for frihandel. En annen studie fra 2009
nyanserer sysselsettingseffekten på kort og lang sikt, basert på data for perioden 1950-2001, og
finner en umiddelbar økning i arbeidsledigheten etter liberaliseringen, som mer enn utlignes
etter rundt tre år, med en forventet nedgang i arbeidsledigheten med rundt 3,5 prosentpoeng
som langtidseffekt. (Kilder: Felbermayr, Gabriel, Julien Prat and Hans-Jörg Schmerer (2011),
Trade and unemployment: What does the data say, European Economic Review, Vol. 55, No. 6,
August, samt Dutt, Pushan, Devashish Mitra and Priya Ranjan (2009): International trade and
unemployment: Theory and cross-national evidence, Journal of International Economics, Vol.
78, No. 1, June.)
• Et gjennomgående trekk i flere empiriske undersøkelser er at frihandel ofte leder til høyere
lønninger, spesielt i eksportrettede næringer. En studie av Mayer og Ottaviano fra 2007 fant
at eksportrettede næringer i vest-europeiske land betalte lønninger som i gjennomsnitt lå
2-20 prosent høyere, sammenlignet med næringer som ikke var typisk eksportrettede. På
grunnlag av en analyse av det amerikanske arbeidsmarkedet fra 2015 konkluderte Ryker med
at eksportbedrifter i gjennomsnitt betalte 16 prosent høyere lønninger sammenlignet med
bedrifter som ikke eksporterte. Denne studien korrigerte dataene for utdanningsnivå, erfaring,
geografiske og demografiske forskjeller. (Kilder: Mayer, Thierry and Gianmarco I.P. Ottaviano
12
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(2007), The happy few: The internationalization of European firms, Bruegel Blueprint Series,
Vol. 3, og Riker, David (2015), Export-intensive industries pay more on average: an update, U.S.
International Trade Commission, Office of Economics Research Note, No. 04A.)
Selv om de nevnte studiene tydelig underbygger de positive effektene av frihandel, er det viktig
å understreke at alle slike studier er forbundet med både usikkerhet og metodiske utfordringer,
kanskje spesielt når det gjelder å skille på effekter som skriver seg fra ulike typer endringer som
skjer samtidig. Innbakt i alle oppsummerte netto gevinster finner vi også tilpasnings- og omstillingskostnader, som utgjør en vesentlig side av den samme virkeligheten. Disse kostandene er også blitt
viet mer oppmerksomhet i litteraturen i de senere årene, uten at det har rokket ved den samlede
samfunnsmessige nettogevinsten som globaliseringen gir, spesielt i de land som har lyktes bra
med den kontinuerlige omstillingsprosessen som følger i kjølvannet av globaliseringens «kreative
ødeleggelse».

Digitalisering og den nye globaliseringen
Markedets iboende drivkrefter har alltid vært hovedmotoren bak de millioner av handlinger som i
sum skaper en stadig mer internasjonalt integrert verdensøkonomi, i den grad markedet gis frihet og
spilleregler som åpner for utvidet arbeidsdeling og høyere verdiskaping.
Det betyr at politikken på sitt beste også utgjør en viktig muliggjørende globaliseringkraft, som
dessuten ivaretar avgjørende internasjonale fellesgoder som fred og sikkerhet. Men politikken kan
også være en destruktiv kraft som skaper og sprer internasjonale konflikter, virker tillitsnedbrytende og
økonomisk verdiødeleggende gjennom ulike former for økonomisk nasjonalisme og proteksjonisme.
Samtidig skaper både markeder og politikk rammebetingelser for teknologisk innovasjon og utvikling.
I det lange løp er det mye som tyder på at globaliseringens bølger og utvikling i stor grad kan forstås
som et resultat at disse tre samvirkende drivkreftene: markeder, teknologi og politikk. Den senere
tids utvikling i globaliseringens innhold og struktur lar seg også tolke i dette perspektivet. Denne
utviklingen handler om å forstå hvordan den tiltagende digitaliseringen, som for alvor skjøt fart på
begynnelsen av 1990-tallet, er i ferd med å forsterke globaliseringen, og ikke minst forandre den
virkeligheten som politikken må forholde seg til for å gi produktive bidrag til fremtiden.
I McKinsey Global Institutes (MGI) rapport om digital globalisering fra februar 2016 gis det mange
grunner til å avvise frykten for fortsatt lav vekst i verdenshandelen i tiden fremover. Siden 2005,
forteller denne studien, har den reelle grenseoverskridende båndbreddebruken økt 45 ganger.
Videre spås den samme digitale kommunikasjonen å fordoble seg 9 ganger i løpet av de neste
fem årene. MGI har videre beregnet at 12 prosent av verdens varehandel nå blir utført via
e-handelsplattformer som inntil nylig ikke eksisterte.
Kanskje mest bemerkelsesverdig er MGIs funn knyttet til de beregnede økonomiske konsekvensene av grenseoverskridende datastrømmer i løpet av det siste tiåret: Et tilskudd til verdens
BNP på 3-4 prosent. Videre understrekes det at den økonomiske effekten av de nye digitale
datastrømmene hovedsakelig skriver seg fra bidrag til økt produktivitet. Hva som egentlig forklarer
de digitale datastrømmenes forsterkning av globaliseringen, gir MGI uttrykk for på følgende måte:
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Both inflows and outflows of goods, services, finance, people, and data are important as they expose
economies to ideas, research, technologies, talent, and best practices from around the world. Countries
that participate in global flows can specialize in what they produce, realize economies of scale, and
invite competition, which spurs both efficiency and innovation in local industries. These benefits have
been recognized since they were outlined by economist David Ricardo in the early 19th century—but
today there is a difference. As they transform traditional flows and enable broader participation, digital
technologies are amplifying these effects.17

Fremveksten av globale verdikjeder
En av de mest fremtredende effektene av digitaliseringen har til nå vært å muliggjøre globale
verdikjeder som har bidratt til betydelige endringer i fordelingen av verdiskapingen siden midten av
1990-tallet.
Globale verdikjeder beskriver det fenomenet at en vare eller tjeneste som sluttprodukt er satt
sammen av komponenter og tjenester fra produsenter i flere ulike land. Motsatsen er den gamle
tanken om internasjonal handel, hvor en vare ble produsert fra A til Å i ett og samme land, for
deretter å bli eksportert til et annet land. Slik ser ikke verden ut lenger. Det er nå langt mer normalt
at ferdigprodukter blir til gjennom et nettverk av forskjellige leveranser, hvor ulike produsenters
spesialkompetanse, tilpasnings- og innovasjonsevne, kvalitetsytelse i forhold til pris mv. settes
sammen til et ferdigprodukt, og hvor den geografiske plasseringen av de ulike komponentenes
tilblivelse ikke adlyder nasjonalgrenser, men snarere den økonomiske verdiskapingens mer fleksible
grenser.
Grunnleggende sett er ikke dette egentlig noe nytt. Når fremveksten av globale verdikjeder likevel
betegnes som noe fundamentalt nytt som har endret innholdet i begrepet globalisering siden
1990-tallet, skyldes det i hovedsak to forhold. For det første har det geografiske omfanget av de globale
verdikjede-nettverkene økt kraftig. For det andre har digitaliseringen gjort det økonomisk mulig å
koordinere og kontrollere en langt mer kompleks og finmasket organisering av produksjonsprosesser.
Dermed har mulighetene åpnet seg for en mer finmasket arbeidsdeling og spesialisering knyttet
til et langt større antall enkeltoppgaver som inngår i en sammenhengende foredlingskjede frem
til sammenstillingen av sluttproduktet. En viktig konsekvens er at det er blitt mulig å kombinere
høyteknologiske ytelser fra rike land med arbeidsintensive oppgaver i utviklingsland og fremvoksende markeder, med et vesentlig lavere lønnsnivå.18
Et ekstremt eksempel på en finmasket internasjonal verdikjedekoordinering er passasjerflyet Boeing
787 Dreamliner, hvor minst 43 ulike leverandører, som leverer fra rundt 135 ulike steder i verden,
inngår i foredlingskjeden frem til ferdig produkt. Et mindre ekstremt eksempel er Apples iPhone,
hvor sluttproduktet settes sammen i Kina, basert på fysiske leveranser fra hovedsakelig USA, Kina,
Sør-Korea og Tyskland, og hvor rundt 60 prosent av verdiskapingen tilfaller Apples virksomhet
styrt fra California, hvorav en stor del er av ikke-fysisk og strategisk karakter, som favner alt fra
produktutvikling og design, til ledelse, markedsføring og distribusjon.19
For å forstå hvilken radikal endringskraft de globale verdikjedene representerer, er det, slik Richard
Baldwin har beskrevet det, viktig å forstå at den internasjonale handelen som en konsekvens er
14

C i v i t a - n o t a t n r. 2 3 2 0 1 7

blitt langt mer sammenvevd, mangefasettert og kompleks, sammenlignet med tidligere. Ifølge
Baldwin utgjør internasjonal handel i det 21. århundre, via internasjonale verdikjeder, en typisk
sammenveving av følgende forhold:20
• Handel i deler og komponenter.
• Internasjonale bevegelser og flytting av produksjonsanlegg, personell og know-how.
• Tjenester som er nødvendige for å koordinere den spredte produksjonen, spesielt
infrastrukturtjenester som telekommunikasjon, internett, ekspresslevering av pakker, flyfrakt,
handelsrelaterte finanstjenester, tollklarering mv.
I dette nye globaliseringsbildet flyter varer, tjenester, immaterielle rettigheter, kapital og mennesker
i begge retninger. Handelsstrømmene blir mer komplekse og mangefasetterte, og samtidig mer
sammenkoblet gjennom leveransebidrag til en koordinert foredlingskjede frem til det ferdige
produktet. Eller sagt på en annen måte, er det blitt langt vanligere at eksport forutsetter import,
ikke bare i et makroperspektiv, men også i et verdikjedeperspektiv. Offshoring av arbeidsintensive
arbeidsoppgaver fra Tyskland til Polen, som skaper eksport fra Polen til Tyskland, ledsages derfor
typisk av eksport av kompetansetjenester i motsatt retning.
Dessuten er sammenkoblingen mellom handel, investeringer og tjenester blitt gradvis sterkere,
slik at det komplementære avhengighetsforholdet mellom handel og investeringer er intensivert.
At disse særtrekkene ved den nye globaliseringen har betydelige ringvirkninger for internasjonal
handelspolitikk er hevet over tvil.21
Figur 6 viser utviklingen i importens andel av innenlandske investeringer for utvalgte land.
Figur 6: Investeringenes importintensitet i utvalgte land22
(importerte varer og tjenesters andel av innenlandske investeringer)

Fremveksten av globale verdikjeder har også bidratt til å øke tjenestenæringenes andel av verdens
BNP, fra 58 prosent i 1995 til hele 68 prosent i 2011. At tjenestenes bidrag til verdenshandelen også
har økt betydelig, og beløp seg til 49 prosent av eksportens foredlingsverdi på verdensbasis i 2011,
15
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er heller ikke overraskende. Fremveksten av globale verdikjeder innebærer i seg selv en overgang
til tjenester, hvor tjenestenes andel av verdiskapingen typisk øker mens råvarenes og den fysiske
produksjonens andeler reduseres.23
I den nye globaliseringens tidsalder er det derfor sjelden nok for et land å kun åpne opp for internasjonal handel. For at et land skal kunne utnytte sine komparative fortrinn i en verden med langt flere
og mer finmaskede spesialiseringsmuligheter blir det stadig viktigere å gjennomføre innenlandske
reformer som skaper institusjonelle forutsetninger for en velfungerende markedsøkonomi, som
sikrer et pålitelig og effektivt rettssystem, som beskytter privat eiendom, patenter og andre immaterielle rettigheter, et pålitelig betalings- og finanssystem, samt en infrastruktur som muliggjør
effektiv produksjon, transport og kommunikasjon.
Mellom 1995 og 2008 er det beregnet at den delen av verdenshandelen som inngår i globale
verdikjeder har økt fra om lag 40 prosent til 50 prosent av den samlede verdenshandelen i varer og
tjenester.24
De globale verdikjedene har bidratt til økt internasjonal økonomisk integrasjon på flere måter.
Et mål på graden av økonomisk integrasjon fremkommer når vi ser på hvor stor andel importert
foredlingsverdi utgjør av et lands samlede eksport av varer og tjenester, med andre ord hvor mye
utenlandsk verdiskaping som inngår i et lands eksport. I følge OECD har denne andelen for OECDområdet som helhet økt fra 14,9 prosent i 1995 til 24,3 prosent i 2011. For EU-landene samlet økte
andelen i samme tidsrom fra 19,2 prosent til 28,2 prosent, mens den for USAs vedkommende økte
fra 11,5 prosent til 15,0 prosent.25 Det er naturlige grunner til at mindre land som regel har en høyere
importandel enn større land, siden store land typisk har langt flere aktuelle leverandører av deler og
serviceytelser tilgjengelig innenlands.
I tillegg kommer strukturelle forhold knyttet til et lands eksport. For eksempel har Norge hatt en lav
importert foredlingsverdi i sin eksport, siden eksport av olje, gass og fisk er kjennetegnet ved lave
importandeler. I figur 7 vises utviklingen i importert foredlingsverdi i prosent av de tre skandinaviske
landenes eksport fra 1995 til 2011, samt for OECD som helhet.
Figur 7: Utviklingen i importert foredlingsverdi i prosent av eksport av varer og tjenester 19952011 (Kilde: OECD Factbook 2015-2016)
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Det er nærliggende å understreke at den ønskede omstillingen og differensieringen som ventelig vil
skje i norsk økonomi i tiden fremover, og som antas å redusere avhengigheten av olje- og gasseksport
over tid, sannsynligvis vil føre til en strukturell transformasjon med langt større innslag av deltagelse
i internasjonalt integrerte verdikjeder.
En mulig indikasjon på økt innslag av globale verdikjeder bak norsk eksport kan skimtes i de siste
tilgengelige tallene for importandeler i eksporten fra norsk industri. De viser for industriens del at
den importerte foredlingsverdien i prosent av eksporten utgjorde 29,7 prosent i 2011, mot 17,2
prosent for all norsk eksport. Tilsvarende tall for svensk industri og dansk industri var henholdsvis
37,7 prosent og 32,9 prosent.26 Hvor stor betydning innslaget av enkeltnæringer har i et lands
økonomi kan illustreres ved Sveriges bilindustri, hvor den importerte foredlingsverdien i eksporten
er så høy som 70 prosent, hvilket kanskje også forklarer hvorfor Volvo har gått bort fra å si «Made in
Sweden» til å kommunisere «Made by Sweden».27
Ifølge WTO var rundt 111 millioner av i alt 590 millioner personer som var sysselsatte i eksportbedrifter i 2011 (i 61 land med tilgjengelige data) engasjert med å produsere deler og halvfabrikata
som inngikk i andre lands eksport av varer og tjenester. Selv om disse arbeidsplassene kun
representerte en liten del av verdens samlede sysselsetting, var antallet raskt voksende. Siden 1995
vokste antall eksportrelaterte jobber mer enn dobbelt så raskt som det totale antallet jobber, og de
jobbene som inngikk i globale verdikjeder vokste hele seks ganger så raskt.28
Landene i Nord- og Sørøst-Asia stod i 2011 for hele 52 prosent av de nevnte globale verdikjedejobbene. ASEAN-landene, som stod for 17 prosent av de eksportrettede verdikjedejobbene, benyttet
i sin tur importerte deler produsert av over 14 millioner arbeidere i andre land, hvorav 600.000 innen
EU, 400.000 i Japan, 370.000 i Nord-Amerika og 140.000 i Sør-Korea.29 Slike tall gir et bilde av hvor
gjensidig avhengig ett lands utvikling er blitt av andre lands suksess. Økt eksport fra ASEAN-landene
gir flere eksportjobber i Europa, USA og Japan, stikk i strid med det handelsproteksjonister hevder.
Eller for å si det på en annen måte: økt sysselsetting i eksportbedrifter er avhengig av økende bruk
av importerte deler og halvfabrikata.
Vi lever i en stadig mer sammenvevd verden hvor våre felles interesser av friere handel og færre
handelshindringer burde vært erkjent tydeligere enn noen gang før. At så ikke synes å være tilfellet
er et paradoks, og kan blant annet skyldes at internasjonal handel også har noen kostnader som land
i ulik grad har håndtert på en god måte.

Den inkluderende globaliseringsutfordringen
Et forhold som trer tydelig frem i debatten om globalisering er den politiske balansen mellom
globaliseringens oppfattede gevinster og ulemper.
Politisk er det også slik at ulempene og kostnadene forbundet med omstillinger, enten de skyldes
økt konkurranse gjennom internasjonal handel eller teknologisk utvikling, er langt mer konsentrerte
geografisk og næringsmessig enn gevinstene fra globaliseringen. De som blir midlertidig arbeidsledige
er lett synlige, mens alle forbrukerne som tjener på frihandelen, samt de som får nye og bedre
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betalte jobber rundt omkring i landet gjennom nyskaping og ekspansjon, er langt mindre synlige.
Globaliseringens tapere får derfor mer oppmerksomhet i mediene og har ofte større interesse av å
mobilisere mot utviklingen, sammenlignet med vinnerne. Derfor har taperne som regel også mye
lettere for å skåre politiske poenger, sammenlignet med alle de mer usynlige og spredt fordelte
vinnerne.30
Dette illustrerer en grunn til at proteksjonistisk argumentasjon kan få et asymmetrisk politisk
gjennomslag. Dessuten må vi huske på at slike interessegrupper naturlig nok ikke bare handler om
arbeidstakere, men også arbeidsgivere og bedriftseiere. Som Richard Baldwin og Frederic RobertNicoud har påvist i en empirisk studie fra 2007 er det ingen tvil om at storparten av alle proteksjonistiske tiltak gjennomført i rike land handler om å beskytte etablerte bedrifter og næringer som opplever nedgang i omsetning og verdiskaping.31 Samtidig påviste de at nettopp slike etablerte bedrifter
og næringer i nedgang, karakterisert ved mye sunk cost og liten evne til å omstille seg til noe nytt,
har sterkest insentiver for å drive politisk lobbying. Resultatet er at taperne oppnår mest beskyttelse,
fordi taperne driver mest lobbying – såkalt asymmetrisk lobbying. Kostnaden for samfunnet er
imidlertid høy: ressurser bindes i lavproduktive virksomheter, hvilket hemmer produktivitetsveksten
og grunnlaget for fremvekst av nye og mer produktive virksomheter og arbeidsplasser.
Den beskrevne asymmetriske tendensen til å beskytte tapere på kontraproduktive måter sier
noe vesentlig om hvor viktig det er å målbære argumentene for frihandel som en fellesinteresse
for hele samfunnet, og hvorfor det er så vesentlig å skape institusjonelle rammer for drøfting av
handelsspørsmål som sikrer at samfunnets fellesinteresse blir hørt. Men dette er sannsynligvis heller
ikke tilstrekkelig for å skape bred forståelse og støtte for en politikk for utvidet frihandel og friere
økonomisk integrasjon, i tråd med hva som er samfunnets langsiktige fellesinteresse.
I en tid kjennetegnet ved tiltagende digitalisering og automatisering, samtidig som globaliseringsdrevne
endringer i den internasjonale arbeidsdelingen skjer raskere enn tidligere, er det helt avgjørende
for et samfunn som ønsker seg mer frihandel å sikre at globaliseringens gevinster kommer hele
befolkningen til gode.32
Hvor viktig dette er kan leses ut fra de negative holdningene til globalisering vi typisk finner i land
som har mislyktes med å skape en tilstrekkelig inkluderende vekst og fordeling av globaliseringens
gevinster, som i USA og i Italia. Situasjonen er ganske annerledes i land som har lyktes bedre, som
de nordiske landene, Tyskland, Nederland og Sveits.33 Kampen for internasjonal frihandel er betinget
av at vi lykkes med å gjøre omstillingen for de som berøres negativt av omstillinger på kort sikt til en
motiverende overgang til noe nytt og bedre på sikt. Frihandel gir så store gevinster for storsamfunnet
at det ville være en politisk fallitterklæring å frarøve de som rammes på kort sikt muligheten til å
kvalifisere seg til nye jobber og se fremtiden positivt i møte.
Det krever fremfor alt to ting. For det første, en aktiv arbeidsmarkedspolitikk som tilbyr nye
muligheter til kunnskaps- og kompetanseutvikling som kvalifiserer de som berøres negativt på kort
sikt til å søke nye jobber og karrierer, med en god fremtidig inntektsutvikling i sikte.34 For det andre
trengs en samlet økonomisk politikk som gir sterke insentiver til verdiskapende entreprenørskap
som kilde til at økonomien tilføres en kontinuerlig strøm av nye jobber, både i nye gründervirksom-
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heter og i andre innovative bedrifter som vokser. Uten denne andre komponenten risikerer vi at
den sosiale avkastningen på den aktive arbeidsmarkedspolitikken blir unødvendig lav. Vi må derfor
tenke både tilbud og etterspørsel for å lykkes med produktiv omstilling.
Et fremtidsrelevant og overbevisende argument for utvidet frihandel og en åpnere verdensøkonomi
trenger derfor å bli ledsaget av et tvilling-argument for inkluderende vekst og et samfunn som gir
muligheter for alle. Mange i Norden nikket nok gjenkjennende til The Economists svar på spørsmålet
om hvordan vi kan håndtere den ulikheten som kan oppstå mellom globaliseringens vinnere og
tapere, når tidsskriftet 23. november 2016 skrev følgende:
The answer, surely, is a strong welfare state and redistributive taxation to compensate the losers and a
commitment to education and training to reduce the number of losers. Globalisation is an inevitability
in a world of modern communications that cannot be uninvented. But it will not be possible to combine
globalization with a small-state approach.

Men, det vil aldri være nok å kun satse på utdanning, kompetanseutvikling og omfordeling for å
lykkes med inkluderende globalisering. Vi er også avhengige av å lykkes bedre med å forbedre
globaliseringens grunnleggende spilleregler, slik at disse underbygger en produktiv og inkluderende
økonomisk utvikling.

Globaliseringens spilleregler
En velfungerende markedsøkonomi er kritisk betinget av kvaliteten på de politisk bestemte
spillereglene for økonomisk verdiskaping og sysselsetting. Siden globaliseringen handler om økonomiske prosesser på tvers av landegrenser, betyr dette at investeringer, produksjon og handel som
krysser landegrensene både er betinget av spillereglene i det enkelte land og de felles spillereglene
som landene er blitt enige om å etterleve gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid.
En økonomi som i økende grad er internasjonalt integrert er derfor også i økende grad avhengig av
både nasjonale og internasjonale spilleregler. Bare på dette grunnlaget skulle man tro at det var en
selvfølge at tiltagende globalisering ble ledsaget av et tilsvarende økt engasjement for å videreutvikle
og forbedre de felles internasjonale økonomiske spillereglene – i den hensikt å skape mest mulig like
regler og produktive insentiver som fremmer konkurranse og verdiskaping på tvers av landegrensene.
Dessverre må vi konstatere at engasjementet for å utvikle de institusjonelle rammebetingelsene
for en mer liberal internasjonal markedsøkonomi i stor grad har vært fraværende siden slutten av
1990-tallet.
I den sammenheng innebærer Trump-administrasjonens negative holdninger til den frie multilateralismen, underbygget med en urovekkende nasjonalistisk økonomisk retorikk og et par
negative symbolhandlinger, et alvorlig problem. Når den amerikanske presidenten gjentatte ganger
fremholder at han ser på internasjonalt samarbeid som et spill hvor ulike land forsøker å tilrive seg
fordeler på bekostning av andre land er vi tilbake til mellomkrigstidens ødeleggende holdninger til
internasjonalt samarbeid. Slike holdninger bidrar til å forverre det internasjonale samarbeidsklimaet,
og viktige internasjonale møter, som G20-møtene, får mer preg av internasjonal skadebegrensning

19

C i v i t a - n o t a t n r. 2 3 2 0 1 7

enn av konstruktivt engasjement for reelle forbedringer av globaliseringens spilleregler – som et
felles gode. Dette er urovekkende i en situasjon hvor globaliseringen allerede i utgangspunktet sliter
med et uheldig institusjonelt etterslep, med konsekvenser for globaliseringens resultater.
Som flere aktuelle publikasjoner fra EU-kommisjonen, OECD, WTO, IMF og Verdensbanken viser
er det ingen mangel på viktige temaer å ta fatt på i arbeidet med å videreutvikle og forbedre
globaliseringens grunnleggende spilleregler. Et sentralt punkt gjelder styrkingen av det multilaterale
samarbeidet gjennom WTO og harmonisering av internasjonale spilleregler, herunder håndhevelse
og tvisteløsning innen WTO, spesielt i forhold til investeringer, produksjon, tjenestehandel,
digitalisering og globale verdikjeder. Her bør også nevnes det økte behovet for harmonisering av
spilleregler mellom et stadig økende antall super-regionale handels- og investeringsavtaler (av typen
TTIP, TPP, CETA og JEEPA).35
Andre viktige områder er:
• Å forsterke det internasjonale samarbeidet for å bekjempe internasjonale karteller, monopoler
og sterk maktkonsentrasjon, blant annet i forhold til digitale markeder med betydelige
nettverkseffekter, samt i forhold til misbruk og overdrevet forlengelse av patentrettigheter mv.
• Å forsterke det internasjonale samarbeidet og regelverk for motarbeidelse av aggressiv
skatteplanlegging og skatteunndragelse, slik at spillereglene blir likere og mer rettferdige for
alle, og slik at insentivene for produktiv aktivitet styrkes.36
• Å forsterke harmonisering av minstekrav og standarder knyttet til arbeidsmiljø og arbeidsbetingelser, miljø- og klima, samt en rekke andre områder, fra finansmarkedsregulering til
motarbeidelse av korrupsjon og hvitvasking av penger.
Felles for disse utfordringene er at vesentlige fremganger forutsetter et godt og tillitsvekkende
internasjonalt samarbeidsklima samt en demokratisk forankret forståelse og motivasjon for
gjennomføring i de landene som evner å gå foran. Erfaringsmessig har de mest fremgangsrike
periodene for internasjonal institusjonsbygging vært preget av at Vesten har stått sammen og utgjort
en drivkraft for forbedringer. I dag vet vi at både realiteten og innholdet i det vestlige engasjementet
for rettferdige internasjonale spilleregler ikke kan tas for gitt, og at det landet som en gang ledet an i
dette arbeidet – USA – har abdisert sin lederrolle. Det betyr at andre land må trå til der noen svikter,
slik at det blir mulig å bevege seg noen skritt fremover, i forventning om et bedre internasjonalt
samarbeidsklima i fremtiden.

Den nye globaliseringens politiske konsekvenser
Den nye globaliseringen er av så stor betydning at den bør få konsekvenser for vårt syn på frihandel
og internasjonal økonomisk integrasjon. Sett på bakgrunn av en moderne og dynamisk forståelse
av produktivitetsdrevet økonomisk vekst, som hovedmotoren bak vekst i arbeidsplasser, inntekter
og velferd, er hovedargumentet for frihandel og åpen internasjonal økonomisk integrasjon at
globaliseringen virker som en vekstforsterker. Når vi legger til de siste tiårenes digitalisering og
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fremveksten av globale verdikjeder – den nye globaliseringen – har vi å gjøre med en tilleggsforsterker som kan gi betydelige velferdsgevinster i flere tiår fremover.
Vi har nå bak oss en periode hvor uvanlig få har tatt til orde for frihandel, og hvor selv mange
økonomer ser ut til å ha tatt argumentene for frihandel for gitt, forholdt seg passive og nærmest
overlatt debatten til en mangfoldig serie av globaliseringskritiske og skeptiske røster. Noe av det
samme skjedde etter signeringen av NAFTA-avtalen i 1993, Uruguay-runden i WTO i 1994 (og Norges
signering av EØS-avtalen samme år), hvilket fikk Jagdish Bhagwati med flere til å ta tak i alvoret bak
unnlatelsessynden. Bhagwati viste den gang at det kan være farlig å sove i timen, ikke minst fordi vi
dermed også blir sløvet og mister evnen til å aktualisere argumentet for frihandel.37 Noe lignende
ser man i dag. Doha-runden som startet i 2001 rant ut i sanden, samtidig som globaliseringen skjøt
stadig fart, godt hjulpet av stadig flere utviklingslands ensidige tilpasninger og liberalisering, EUs
indre marked, Kinas sterke vekst og en Internett- og IKT- revolusjon som det var lett å undervurderte
virkningene av.
I fraværet av gjennombrudd for nye, vesentlige multilaterale initiativ for ytterligere liberalisering
av handel og investeringer, har vi fått en rekke regionale og bilaterale avtaler og forsøk på avtaler,
men også en snikende proteksjonisme som har gjort seg gjeldende gjennom en betydelig økning
i registrerte handelsrestriksjoner blant G20-land, som har bidratt til at WTOs tvistedomstol har
opplevd en flerårig høykonjunktur.
Som det fremgår av det venstre panelet i figur 8 har i praksis nedbyggingen av handelsbarrierer på
1980- og 1990-tallet, målt med en indeks som dekker både tollbaserte og ikke-tollbaserte (tekniske)
handelsbarrierer, stanset opp eller blitt reversert i flere viktige land etter årtusenskiftet.
Figur 8: Indeks for internasjonale handelsbarrierer og nye tiltak som fremmer og hindrer handel i
G20-landene38
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Panelet til høyre viser antall registrerte nye handelsbegrensende og nye handelsforenklende tiltak
per år siden 2009, blant G20-landene.

Figur 9: Utviklingen i det akkumulerte antallet handelsbegrensende tiltak blant G20 land, og antall
tiltak fjernet over tid.39

Når det gjelder veksten i det akkumulerte antallet handelshindrende tiltak, slik det fremgår av den
røde kurven i figur 9, får vi et tydeligere bilde av den problematiske utviklingen vi nå står oppe
i, og som ikke blir mindre alvorlig når USAs nye administrasjon fortsetter med en nasjonalistisk
økonomisk retorikk med merkantilistiske undertoner, og ikke aksepterer støtte til frihandelstiltak
i sluttkommunikeer fra G7- og G20-møter. Jagdish Bhagwati tok et kraftig oppgjør med en mildere
utgave av amerikansk proteksjonisme på 1990-tallet. Det er ingen grunn til å la være å ta et mindre
kraftig oppgjør med dagens mer alvorlige variant.
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Konturer av en fornyet frihandelspolitikk
I dag står også mer på spill enn på 1990-tallet. Aldri har verden vært så tett sammenvevd som nå,
og aldri har vi vært så avhengige av hverandre på tvers av landegrenser og kontinenter. Aldri har det
heller vært så tydelig at verdens økonomiske og sosiale fremgang er så kritisk forbundet med vår
evne til å forsterke og videreutvikle en liberal økonomisk verdensorden som åpner nye muligheter
til å kombinere arbeid, kunnskap, entreprenørskap, kapital, teknologi og markeder på en mest mulig
effektiv og verdiskapende måte. Vi har derfor mye å forsvare.
Et underliggende budskap i dette notatet har vært å understreke hvorfor vi trenger å fornye og
forsterke de økonomiske argumentene for frihandel, som grunnlag for å videreutvikle Norges
bidrag til å påvirke internasjonal økonomisk politikk i en mer liberal retning. Erkjennelsen av den
nye globaliseringens realiteter og fremtidsmuligheter gir holdepunkter til å skissere en politikk for
fornyet internasjonal økonomisk liberalisering. Noen slike holdepunkter er oppsummert under.

1. I en sammenvevd verden med et betydelig innslag av internasjonalt integrerte verdikjeder
vil innføring av tradisjonelle proteksjonistiske tiltak som økte tollsatser, importkvoter, antidumping avgifter, og alle former for selektive og diskriminerende tekniske hindringer knyttet
til standarder og reguleringer vise seg å være langt mer ødeleggende enn tidligere.40 I en
verden hvor deler, komponenter og serviceytelser krysser mange grenser gjennom internasjonale verdikjeder vil slike handelshindringer kunne sammenlignes med å bygge høye
murer mellom ulike avdelinger i en fabrikk – et opplagt eksempel på selvskading. I den grad
historien kan tjene som veileder er det dessuten høyst sannsynlig at dersom ett land tyr til
drastiske proteksjonistiske inngrep, må man regne med at andre land raskt setter inn mottiltak,
med risiko for å utløse en ødeleggende handelskrig.
De destruktive konsekvensene av proteksjonisme og økonomisk nasjonalisme har alltid vært
alvorlige, men aldri har de vært så alvorlige som nå.
2. Siden internasjonal handel med varer, i den nye globaliseringens tidsalder, er så nært sammenvevd med handel med tjenester og investeringer over landegrensene, vil restriktive inngrep
på ett område raskt få ødeleggende innvirkning på andre områder.41 Siden den tiltagende
sammenvevingen av tjenester og investeringer forutsetter bevegelsesfrihet for arbeidskraft
og kapital, blir det stadig viktigere å arbeide for økt frihandel gjennom mer omfattende handelsog investeringsavtaler som bygger på felles reguleringer og standarder, felles forpliktende
beskyttelse av patenter og immaterielle rettigheter, gjensidig etableringsadgang, samt fri
bevegelse av kapital og arbeidskraft.42
For Norge har EØS-avtalen vært av avgjørende betydning for å inkludere Norge i det indre
europeiske markedet, selv om EØS-avtalen ikke innebefatter en tollunion, slik den gjør for EUs
medlemsland. Som et lite land er Norge spesielt tjent med å ta del i avtaler som gjelder større
områder, slik at omfanget nærmer seg mest mulig et multilateralt omfang. Et skritt på denne
veien representerer forslagene til nye regionale avtaler mellom EU og USA m.fl. om handel,
investeringer og tjenester, som TTIP og TISA. Sammenlignet med EØS-avtalen vil en eventuell
fremtidig norsk deltagelse i en TTIP-avtale også kunne åpne for norsk deltagelse i en tollunion
som omfatter EUs indre marked pluss USA.43
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Forslag fra enkelte partier i Norge om å avskaffe hele eller deler av EØS-avtalen vil bety et
alvorlig tilbakeslag for norsk økonomi og norsk næringsliv når virkeligheten er at slike
integreringsavtaler øker i betydning og verdi.44 Gjennomført i praksis, i en tid hvor det også
er viktig for norsk økonomi å lykkes med en differensiert strukturendring i retning av økt
verdiskaping, vil dette ikke bare påføre norsk næringsliv negative rammebetingelser, men true
den samlede verdiskapingen i landet, og dermed arbeidsplasser og velferdsordninger.
3. Det økende omfanget av grenseoverskridende transaksjoner i begge retninger knyttet til globale
verdikjeder innebærer også at ett lands forsøk på å oppnå kortsiktige konkurransefortrinn, på
bekostning av andre land, gjennom devalueringer eller valutakursmanipulasjoner i stor grad vil
mislykkes. Årsaken er at når et lands eksportbedrifter inngår i globale verdikjeder, undergraves
raskt forsøk på å øke eksporten gjennom devaluering, fordi en del av effekten tapes av økte
kostnader på importerte komponenter som inngår i de eksporterte produktene.45
4. Den nye globaliseringen endrer ikke på det økonomiske argumentet for å fremme frihandel
gjennom multilateral frihandel over et så stort geografisk nedslagsfelt som mulig – kontra å
forsøke å oppnå det samme via bilaterale avtaler. Problemet med alle bilaterale avtaler er at
de handelsvridende effektene kan vise seg å bli større enn de handelsskapende effektene,
og dermed virke negativt inn på vekst og velferd. Sammenlignet med multilaterale avtaler,
gjør bilaterale avtaler at et lands handelsrelasjoner blir mer politiserte, med stor fare for å
resultere i ødeleggende handelsdiskriminering. En slik utvikling vil derfor motarbeide den
verdiskapende reallokeringen som skjer dynamisk innenfor rammene av ikke-diskriminerende
og fri multilateralisme.46 For små land er naturlig nok multilaterale avtaler av ekstra stor
betydning, fordi de bidrar til å nøytralisere store lands maktposisjon.
Norge er generelt sett tjent med å utvide og videreutvikle friere handel med alle sine
handelspartnere, og en liberal handlingsregel for en slik utvikling kan lyde slik:
•

Så mye multilateralisme som mulig (gjennom WTO).

•

Så mye regional integrasjon som nødvendig, basert på den langsiktige strategi å utvide det
geografiske omfanget over tid (som for eksempel EØS+TTIP+TISA), slik at regionale avtaler blir
byggestener, og ikke snublestener, på veien mot en økende grad av multilateral liberalisering.

•

Så lite bilateralisme som mulig, og kun i de tilfeller hvor den handelsskapende effekten kan
sannsynliggjøres å være vesentlig større enn den handelsvridende effekten (eksempelvis en
avtale med Kina som åpner for betydelig økt eksport fra Norge).

I erkjennelsen av at en fremtidsrettet og offensiv internasjonal liberaliseringspolitikk må bringes i
samsvar med den nye og kommende globaliseringens grunnleggende forutsetninger bør Norge bli
tydeligere på at vi som land bør bevege oss fra et tradisjonelt syn på globalisering, som i hovedsak
består av å internasjonalisere friheten til å handle varer og tjenester, til et mer utvidet og mer
fremtidsrelevant perspektiv som handler mer om å internasjonalisere næringsfriheten i sin fulle
bredde. Med et slikt perspektiv kan Norge også gi sterkere bidrag til å promotere en ny internasjonal
liberaliseringsbølge.

24

C i v i t a - n o t a t n r. 2 3 2 0 1 7

Den neste globaliseringen
Her skal ikke gjøres noe forsøk på å spå fremtiden, men kun å formidle noen få indikasjoner på at
globaliseringen høyst sannsynlig heller ikke i fremtiden vil fortsette akkurat som før. Ganske sikkert
er det at den teknologiske utviklingen, med digitalisering og robotisering som viktige stikkord, vil
fortsette å forme globaliseringens retning og innhold i samspill med dynamiske markedsprosesser,
betinget av politisk vedtatte spilleregler fra det nasjonale til det globale nivået.
Det er heller ikke slik at globaliseringsprosessen nødvendigvis vil forløpe som en enveis prosess
med økt handel. Teknologier som robotisering og 3D-printing kan i seg selv bidra til å reversere
offshoring av produksjon til land med lavere lønninger, og muliggjøre lønnsom produksjon nærmere
bestemmelsesmarkedet for produktene. Handelsstrømmene vil også i fremtiden påvirkes av den
teknologiske utviklingen, og det er ikke alltid gitt i hvilken retning.
I Richard Baldwins banebrytende analyse av globaliseringens gamle og nye drivkrefter, i boken The
Great Convergence – Information Technology and the New Globalization, opererer han med tre
ulike sett av faktorer som begrenser omfanget av internasjonal økonomisk integrasjon, eller
globalisering: 1) høye handelskostnader, 2) høye kommunikasjonskostnader og 3) høye face-to-face
kostnader. Baldwins globaliseringslogikk utvikles derfra som en konsekvens av hva som skjer når
de tre nevnte kostnadene reduseres betydelig, i nevnt rekkefølge. Baldwin inviterer oss derigjennom
til å forstå den nye globaliseringen, slik den er fremstilt i dette notatet, som et resultat av store
reduksjoner i de to første kostnadsartene, men hvor den tredje arten fortsatt er høy og dermed
begrenser mobiliteten til arbeidskraft og personspesifikk kompetanse som forutsetter direkte
personlig kontakt for å utløse sitt verdiskapende potensial.
Baldwins spådom er at vi nå er på terskelen til en drastisk reduksjon også i face-to-face kostnadene,
noe Baldwin i første rekke knytter til videre kommunikasjonsteknologisk utvikling og større
båndbredde som åpner for mer utstrakt bruk av personlig telepresence gjennom internett – personlig
tilstedeværelse uten behov for fysisk forflytning.47 Hvis Baldwin har rett, er det lett å se at en slik
utvikling kan komme til å revolusjonere alt fra arbeidsmarkeder til drift av sykehus, forskning og høyere
utdanning, og ikke minst åpne opp et enormt globalt mulighetsrom for digital kompetansebasert
verdiskaping og interaktiv deltagelse. Konturene av et mulig globalisert arbeidsmarked kan allerede
skimtes.
Uansett hvordan fremtiden måtte bli stiller den oss overfor nye utfordringer i forhold til å etablere
institusjonelle rammebetingelser og spilleregler som er åpne og rettferdige for alle i en virkelighet
som hele tiden er under utvikling. Disse spillereglene må både sikre produktive insentiver og sikre
at globaliseringens gevinster kommer alle til gode. Det er heller ikke likegyldig på hvilken måte
spillereglene blir til, siden det også eksisterer et gjensidig avhengighetsforhold mellom samfunnets
politiske og økonomiske institusjoner. Et særlig viktig hensyn i så måte er at spillereglene, både
nasjonalt og internasjonalt, er demokratisk legitimerte og konforme med grunnleggende liberale
prinsipper for rettsstaten.
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Det eneste sikre er at den som velger å møte fremtiden med å stenge grensene og skape hindringer
for eksperimentering, utvikling og handel velger å kjempe en nytteløs kamp mot vindmøller. Et langt
bedre alternativ er å velge åpenhet, frihet og inkludering.
I sine kritiske refleksjoner omkring USAs handelspolitiske lek med den proteksjonistiske ilden på
1980-tallet, som i ettertid må kunne sies å ha vært høyst påkrevede, avsluttet den amerikanske
økonomen William Niskanen med noen ord som virker like aktuelle i dag som den gang de ble skrevet
i 1989:
A long-term strategy to preserve and extend free trade will require intelligence, a sense of realism,
a commitment to principle, and considerable patience. In the absence of such an offensive strategy,
however, we will spend much of our time responding to political pressure for new trade restraints, and
the world trading system will continue to deteriorate. The future of U.S. trade policy and of the world
trading system will depend on this choice.48

Niskanen ville vært den første til å erkjenne at USA i dag er ute av stand til å bringe verden fremover,
og at tiden nå kaller på andre land som kan bidra til å forme fremtidens globalisering med nye
initiativ for å videreutvikle en åpen og inkluderende økonomiske verdensorden. Norge har gode
grunner til å bli ett av flere slike land.
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