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Den atlantiske konterrevolusjon 

• Det handler om 
• Eierskap 

– Til profitt 

– Til teknologi 

• Sikkerhet, nasjonalt 

• Militær overlegenhet 

• Industrivolum 

 

• Kontroll med grenser og 
befolkning 
– Drevet av frusterasjon i 

den hvite 
arbeiderklassen 

• Brexit 

• USA 
– Toll på solceller og 

vaskemaskiner 

– Toll på aluminium og stål 

– Straffetoll på 1133 varer 
fra Kina  
• Fra 1 juni ca 

– Forbud mot å selge til 
ZTE 



  



 



Economy  
Where Were Trump’s Votes? Where 

the Jobs Weren’t (NYT) 
 

http://www.nytimes.com/pages/business/economy/index.html


Hvorfor skjer dette nå? 

• Økende handelsunderskudd 
 

• Kina har økt statens rolle slik at 
det blir blir uklart om man møter 
et kinesisk selskap eller statlig 
selskap. 
 

• USA fikk ikke tilstrekkelig hjelp 
med Nord-Korea. 
 

• President Xi Jinping kan bli 
president på livstid, noe som 
svekker den demokratiske 
utviklingen. 
 

• Kinas utbygging av Sør-Kina-
havet. 
 

 



 



 



  

http://www.conservativehome.com/wp-content/uploads/2016/02/UK-EU-trade-balance.png


Merkantilisme vs frihandel 

• In a world where a few parties are free traders but most are 
mercantilists, the mercantilists win every time. They are like 
parasites sucking the free traders dry. 

• Trump intends to put a stop to this and restore American 
manufacturing and technological innovation. He will use five main 
channels: 
 
– Impose tariffs on imports that are subsidized by trading partners.  
– Subsidize U.S. industries to help them compete globally. 
– Use nontariff barriers such as regulation and inspection to block 

certain foreign imports. 
– Penalize trading partners for theft of intellectual property. 
– Block the takeover of sensitive U.S. technology using the Committee 

on Foreign Investment in the United States, CFIUS, to block such deals. 





 



 



 



 



Made in China 2025 

• 300 mrd $ • The program would 
provide subsidies and 
loans to help Chinese 
firms acquire foreign 
competitors, develop 
advanced technologies 
and dominate key 
sectors such as 
alternative energy, 
robotics, telecom and 
artificial intelligence. 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF4OXmosHaAhUBGywKHVhLCfkQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2FInTouchQuality%2Fmade-in-china-2025-74429963&psig=AOvVaw3HGW0mpUm7AzjztYLC4tUS&ust=1524053214116886


Fair trade or free trade? 

• Robert Lighthizer var 
rådgiver for Reagan på 
1980-tallet.  

• Nå US trade repr 

• Plaza accord om 
endringer av valuta 
1985. 

• Lighthizer kjører nå 
Reagans løsninger en 
gang til. 

 



Oppsummeringen 

• «The switch in U.S. policy from quasi-mercantilism to free 
trade was driven partly by academics who embrace the 
simple version of free trade without understanding the 
flaws (exemplified by China and Taiwan). 

• The other supporters of free trade are globalists who 
understand the flaws well enough but value world jobs over 
U.S. jobs. If two or three jobs are created in China for every 
job lost in the U.S., the globalists consider that a form of 
progress toward their “one world” utopia. 

• Globalists are often supported by major international firms 
in the pharmaceutical and other businesses that profit from 
global supply chains even as Americans lose their jobs.» 
– James Rickards, Daily Reckoning 



Fra «The end of history» til «The 
future of history» 

 • «Den mobiliseringen vil 
imidlertid ikke skje, så 
lenge middelklassen er 
bundet til forestillingene 
knyttet til forrige 
generasjon: at 
interessene deres er best 
tjent med stadig friere 
markeder og mindre 
stater. Den alternative 
fortellingen er der ute og 
venter på å bli fortalt”.  



Dynamikk 

  



«Å lytte til historiens hovslag» 

• USAs president har en god sak, mener makroøkonom Ole André 
Kjennerud i DNB Markets. 

• «Det er vanskeligere for utenlandske selskaper, inklusiv amerikanske, å 
etablere seg i Kina enn det er for kinesiske selskaper å etablere seg i 
vestlige land. Et godt eksempel er finanssektoren, som har vært tilnærmet 
lukket for utenlandske aktører», skriver Kjennerud i meglerhusets 
morgenrapport, og trekker også frem at det er krevende å flytte 
eventuelle overskudd ut av Kina. 

• Kjennerud skriver at man «gjerne kan kalle dette starten på en 
handelskrig». 

• «Det sentrale er uansett at USA, sannsynligvis også med støtte fra andre 
vestlige land, kommer med en nokså rettmessig motreaksjon på Kinas 
årelange konkurransevridende handelspolitikk. Hverken Kinas eller USAs 
tiltak er positive for aktivitetsveksten. Men hvis dette er det som skal til 
for at Kina tilpasser seg andre lands spilleregler er det kanskje verdt det 
likevel», skriver han. 
 


