
Han vil innføre straffetoll4 35 
prosent på Mexico og 45 prosent 
på Kina4 til han får nye proteksjo-
nistiske handelsavtaler på plass. 
Det er også vinnere og tapere av 
en slik politikk. Men nå er tapet 
til taperne mye større enn 
gevinsten til vinnerne. Da er det 
umulig å få til en omfordeling 
som alle tjener på.    

Proteksjonisme har dessuten 
gevinster som er synlige4 
konsentrert om relativt små 
grupper. Kostnadene ved protek-
sjonisme4 derimot4 blir spredt på 
alle forbrukere. De får et 
dårligere varetilbud til høyere 
priser. Spredte kostnader og kon-
sentrerte gevinster muliggjør 
effektiv politisk agitasjon for 
mer proteksjonisme.  

Spørreundersøkelser viser 
hvordan en velferdsstat ville 
endret folks holdninger til 
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Politiet har også erfaring med 
at piratdrosjekjøring kan 
foregå uten bruk av applika-
sjoner for mobiltelefon.
Borgarting lagmannsrett 
klargjør hva som kom først av 
Uber og pirattaxien. 

Om KrF velger å støtte Erna 
eller Jens4 er altså fortsatt like 
uvisst.
VG-kommentator Astrid 
Meland vil vite om KrF velger 
Natos generalsekretær eller ei. 

På den tiden prøvde de 
bevisst å markedsføre KrF 
som et parti du kan stemme 
selv om du ikke er kirkegjen-
ger eller kristen. Kjell Magne 
Bondevik med sigaren4 og 
Valgerd Svarstad Haugland 
med rødvinsglasset.
«PR-ekspert» Trond Blindheim 
mimrer i Vårt Land om den 
gang det var gøy med KrF og 
synes tydeligvis ikke Knut 
Arild Hareide med homopara-
den er helt det samme. 

TV 2 utpeker Donald Trump 
som president
TV 2 forteller sine seere at det 
faktisk er en norsk tv-kanal, 
ikke amerikanske velgere og 
valgmenn, som utpeker 
presidenten i USA. 

NRK hadde flyttet nesten hele 
sin redaksjon til USA sammen 
med alle som betraktet seg 
selv som USA eksperter. Jeg 
fulgte med på URIX en stund, 
men det ble så kjedelig at jeg 
ga opp.
Europarådets generalsekretær 
Thorbjørn Jagland oppsumme-
rer valgnatten på Facebook. 

Skal vi være redde nå?
Vårt Land lufter sin bekymring 
på forsiden. 

Vi er redde nå. Det har vi all 
grunn til når verden går av 
hengslene.
Aftenpostens redaktør Harald 
Stanghelle lufter sin eksisten-
sielle angst på forsiden. 

Hvordan forklarer du barna at 
denne mannen vant USA-val-
get?
Aftenposten forteller leserne 
hvordan de skal snakke med 
barna om Trump, men ikke 
hvordan de skal snakke med 
barna om Aftenposten forside. 

KRAGERØ: Ved E18 like etter 
avkjørselen til E18 når man 
kjører sørover henger et 
snøtungt tre over veien.
KV–Kragerø Blad Vestmar 
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viser at jo lavere inntekt en 
gruppe har4 desto sterkere er 
denne skjeve identifikasjonen. 

Populistiske statsledere kan 
spille på dette. Derfor under-
streker Mugabe i tale etter tale 
at «We Have Taken Our Country 
Back». Dette skjer i Zimbabwe4 
som ikke lenger klarer å brødfø 
sin befolkning til tross for at 
landet var Afrikas matkammer 
på 1980-tallet. Likedan4 «Make 
America Great Again»4 sier 
Trump4 og starter dermed mest 
sannsynlig avviklingen av USA 
som en økonomisk supermakt. 
Så kanskje det aldri blir så galt at 
det ikke er godt for noe.

Kalle Moene, professor ved Økono-
misk institutt, Universitetet i Oslo

globalisering: I den store relativt 
lukkede økonomien til USA med 
nesten ingen velferdsstat svarer 
mer enn 60 prosent av befolk-
ningen at de ønsker proteksjo-
nistiske tiltak. I de små åpne 
økonomiene i Skandinavia4 med 
sjenerøse velferdsstater4 er det 
derimot mindre enn 30 prosent 
som svarer at de ønsker protek-
sjonistiske tiltak. 

Misnøyen hos de 60 prosent 
har vært Trumps beste venn 
under valgkampen. Han har 
ubevisst fulgt i fotsporene til 
president Robert Mugabe i 
Zimbabwe. De to har ikke bare 
proteksjonismen felles. De er 
også begge ekstremt rike. De er 
samstemte i at hvem som styrer4 
er viktigere enn prinsippene for 
hvordan en styrer. De er 
fiendtlig innstilt til vitenskap og 
ekspertise. De har problemer 
med å forholde seg til den 
empiriske virkeligheten. De 
frykter det som er fremmed og 
annerledes. De innrømmer aldri 
feil.

Begge har også forstått å dra 
nytte av hvordan lavinntekts-
grupper identifiserer seg med 
nasjonen snarere enn med egen 
sosial gruppe. Å identifisere seg 
med andre fattige understreker 
bare den ufordelaktige posisjo-
nen til de fattige. Å identifisere 
seg med nasjonen kan derimot 
være lettere. Undersøkelser 

E
litenes vekst og fall 
var et viktig tema for 
økonomen og 
sosiologen Vilfredo 
Pareto (1848-1923). 
Han påpekte 

hvordan makteliter kommer og 
går i et regelmessig mønster.

De som er på vei ut4 får 
plutselig en rørende sympati 
med svake grupper som de ikke 
brydde seg om da de satt med 
makten: «Kongresser mot 
tuberkulose er bra»4 sa han4 
«men det ville være enda bedre å 
ikke stjele brødet fra de fattige». 
Også de som er på vei oppover4 
stiller seg i spissen for «alle 
undertrykte». Men når seieren er 
sikret4 kaprer den nye eliten de 
største fordelene4 akkurat slik 
den gamle eliten gjorde. Slik 
kommer vi tilbake til utgangs-
punktet4 klar for nye runder med 
elitenes vekst og fall4 hevdet 
Pareto.

Dette mønsteret er kanskje 
tydeligst i utviklingsland som 
Zimbabwe og Sør-Afrika4 Bolivia 
og Venezuela. Det er Lenin mot 
Tsaren4 men når Lenin har 
vunnet4 blir han den nye Tsaren. 
Slik kan det også bli etter 
maktskiftet i USA.

Den politiske mobiliseringen 
for den nye makteliten rundt 
Donald Trump har brukt slagord 
mot globalisering og frihandel: 
Vi mister jobber og bedrifter til 
utlandet! Derfor har Trump lovet 
å rive frihandelsavtalene til det 
gamle regimet i stykker så snart 
han kommer til makten. Men 
feilen til den avtroppende eliten 
i USA er ikke frihandel. Feilen er 
mangelen på velferdsstatsord-
ninger som kunne ha fordelt 
frihandelsgevinstene på alle. I 
stedet har den avtroppende 
regjeringen kanalisert gevin-
stene til en liten elite og dermed 
tatt levebrødet fra mange 
lavinntektsgrupper. 

Som kjent er globalisering og 
fri internasjonal handel en fordel 
for hvert land4 men ikke for alle 
grupper i landet. Det er vinnere 
og tapere. Gevinsten til vinnerne 
er imidlertid langt større enn 
tapet til taperne. Derfor trenger 
vi omfordeling og velferdsstats-
ordninger som gjør det mulig for 
alle å få del i globaliseringsgevin-
stene. 

Men Donald Trump skal i 
stedet innføre proteksjonisme. 

Making America Great  
– som Zimbabwe
Donald Trump og Robert Mugabe har ikke bare protek- 
sjonismen felles.

President i Zambia, Robert Mugabe og Donald Trump har flere ting til 
felles. Foto: Philimon Bulawayo/Reuters/NTB Scanpix

Proteksjonisme har 
dessuten gevinster 
som er synlige, 
konsentert om 
relativt små grupper
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