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4 Meninger

Feil diagnose, feil medisin
Trump legger skylden på Mexico og Kina. Brexit’erne legger skylden på EU. De 
stiller feil diagnose og foreskriver gal medisin.

I 
Norge er det ikke så 
mange sinte menn – ei 
heller sinte kvinner. Vi 
har derfor ikke hatt en 
folkeavstemning som har 
gitt flertall for å melde 

oss ut av EØS, og vi har ingen 
statsministerkandidat som 
minner om Donald Trump og 
som vil bygge murer og si opp 
handelsavtaler. 

Grunnen er at vi har valgt å til-
passe oss europeisk integrasjon og 
økt globalisering på en helt annen 
måte enn Storbritannia og USA. 

Internasjonal handel i varer 
og tjenester og migrasjon av 
mennesker og kapital gir økt ver-
diskaping og bidrar til å 
bekjempe fattigdom. I løpet av 
de siste tiårene har over en halv 
milliard mennesker blitt løftet ut 
av fattigdom takket være globa-
liseringen.

Globaliseringens tapere fin-
ner vi imidlertid i Vesten: De har 
mistet jobben fordi bedriften de 
arbeidet i er blitt utkonkurrert av 
bedrifter på den andre siden av 
kloden, eller de har opplevd at 
arbeidsmarkedet er blitt radikalt 
endret på grunn av innvandring. 

Joseph Stiglitz skrev nylig i 
herværende avis at økonomene 
hevdet at globaliseringen skulle 
tjene oss alle – men tok feil. Vi 
som underviser i internasjonal 
økonomi, har imidlertid alltid 
vært klare på følgende: Globali-
sering gir både vinnere og 
tapere. Men i sum er det slik at 
for det enkelte land er gevin-
stene større enn tapene. Skal 
globalisering være bra for alle, 
trenger vi ikke desto mindre 
nasjonal politikk som sørger for 
at alle vinner noe. 

De som vinner, må dele med 
dem som taper. Det krever aktiv 
fordelingspolitikk. Det har vi i 
Norge. 

En aktiv fordelingspolitikk 
handler ikke bare om progres-
sive skatter. Det er en grense for 
hvor mye omfordeling det er 
mulig å få til over inntektssiden 
i et statsbudsjett. Viktige verk-
tøy for omfordeling finner vi på 
utgiftssiden av ethvert statsbud-
sjett: Ledighetstrygd, arbeids-
markedstiltak, omskolering og 
utdannelse for alle. Ikke bare 
kompenserer vi dem som mister 
jobben på grunn av konkurranse 
fra Østen. Vi har en økonomisk 
politikk med tiltak som bidrar til 
omstilling av både mennesker og 
bedrifter. 

Selv om vi benytter både inn-

politikk og i enda mindre grad har 
de søkt å verne om sine arbeidsta-
gere gjennom nasjonal arbeids-
markedsregulering. Og som man 
reder, ligger man. Da blir resulta-
tet mange sinte menn og kvinner. 
De vil ikke bli hjulpet av hverken 
murer eller lavere skatt.

Debatten om Storbritannias til-
knytningsform til EU er allerede i 
gang. Brexit vil kunne sette mange 
baller i spill. Uavhengig av om 
Storbritannia ønsker EØS-med-
lemskap eller ei, vil ulike tilknyt-
ningsformer til EU bli satt for 
agendaen. 

Vi er en liten åpen økonomi 
som har høstet store gevinster av 
våre åpne grenser og europeisk 
integrasjon. Hverken globalise-
ring eller EØS-avtalen er omstridte 
temaer i Norge. Frihandel vekker 
liten harme, og selv den store 
arbeidsinnvandringen fra Øst-
Europa har vært relativt lite 
omdiskutert. EØS-avtalen og våre 
internasjonale handelsavtaler har 
fungert for alle. 

I en tid da mye kan komme i spill 
og ulike tilknytningsformer til EU 
vil bli gjenstand for diskusjon, må 
vi være oss bevisst hvorfor globa-
lisering og EØS har fungert for oss 

alle. Bare slik bevarer vi oppslut-
ningen om våre sentrale interna-
sjonale avtaler, som legger til rett 
for verdiskaping, vekst og velferd.

Karen Helene Ulltveit-Moe, 
professor ved Økonomisk institutt, 
Universitetet i Oslo

politikerne og partene i arbeidsli-
vet har også gått inn for å ivareta 
den norske arbeidsmarkedsmo-
dellen. Vi har brukt det handlings-
rommet som EU-retten gir oss, og 
gjort spådommene om at den nor-
ske modellen ikke ville overleve 
innenfor EØS-avtalen til skamme. 

Vi er blant de landene i EØS 
som først åpnet grensene for full-
stendig fri flyt av arbeidskraft fra 
øst – men uten å deregulere det 
nasjonale arbeidsmarkedet. Vi har 
vært opptatt av å verne om arbeid-
stagernes rettigheter. Allmenn-
gjøring av tariffavtaler har hindret 
at utenlandsk arbeidskraft får dår-
ligere lønns- og arbeidsvilkår enn 
det som er vanlig i Norge. Det har 
bidratt til å dempe et nedadgå-
ende lønnspress. 

Vår tilpasning til EØS-avtalen 
gjennom norsk arbeidsmarkeds-
regulering har således redusert 
fordelene av innvandring for eiere 
av for eksempel entreprenørfor-
etak og verft. Men samtidig er 
tapene for de berørte norske 
arbeidstagerne redusert. 

Storbritannia og USA skiller seg 
begge vesentlig fra Norge i sin til-
pasning til globaliseringen. De har 
ikke hatt en aktiv omfordelings-
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tekts- og utgiftssiden av statsbud-
sjettet, er det likevel ikke gitt at 
det gir tilstrekkelig omfordeling. 
Stadig mer mobile kapitaleiere og 
internasjonal skattekonkurranse 
byr på betydelige utfordringer for 
en effektiv fordelingspolitikk. 

I Norge har vi hatt bred politisk 
oppslutning om at effektiv omfor-
delingspolitikk ikke er nok. Både 
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