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Uklarhet 

• No amount of sophistication is going to allay 
the fact that all of your knowledge is about 
the past - and all your decisions are about the 
future. 
– Ian Wilson (tidliger GE styreleder) 

• We have two classes of forecasters:  Those 
who don’t know – and those who don’t know 
they don’t know. 
– John Kenneth Galbraith 

 



9. November 1989 

  



Bratislava sept 2016, Donald Tusk 

• «Migrasjonskrisen var 
vippepunktet. Fjorårets kaos 
på grensene, nye  bilder hver 
dag av hundretusenvis av 
mennesker som beveget seg 
over vårt kontinent uten 
kontroll, skapte en følelse av 
trussel blant mange 
europeere. […] Mangelen på 
rask handling og en felles 
europeisk strategi har svekket 
våre borgeres tillit til sine 
regjeringer, institusjonene og 
til det brede lederskap, som 
allerede var svekket etter 
finanskrisen».  

 



Kriser uten løsning? 

• Gjeldskrisen knakk 
nesten Euroen 

• Migrasjonskrisen knakk 
nesten Schengen 

• Østutvidelsen knakk 
nesten arbeidsmarkedet 

 

 

https://www.britannica.com/biography/Viktor-Orban
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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”.  



Perestroika - Sovjetunionen 1917-1991 

 • «Selvsagt er perestrojka 
for det meste inspirert 
av misnøye med 
tingenes tilstand i vårt 
land. Men i langt større 
grad er perestrojka blitt 
til grunnet en bevissthet 
om sosialismens 
potensiale og at det 
ikke er utnyttet til 
fulle». Gorbatsjov 1987  
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Europroblemet  

 



Kuttproblemet - Hellas Bnp per person 

 



Kuttproblemet II 

 



Arbeidsmarkedsproblemet 

  



Presset mot arbeidslivet 

• Industri som flyttet til Sør-Europa ble flyttet til Østen 
og ny industri til Øst-Europa 

• Forskjellene i lønnsnivå innen EU gjør at lønninger blir 
et konkurransefortrinn - og ikke kompetanse.  

• «Ubegrenset» tilgang til arbeidskraft og en gitt mengde 
jobber 

• Automatisering fjerner jobber og krever avansert 
nærings- og sysselsettingspolitikk (verktøykasse) 

• Med euroen kan du bare devaluere ved å senke 
lønningene – senker etterspørsel, også innenlandsk 



Sysselsettingsandelen faller i Norge 

 



 



Kan arbeidsmarkedet fungere med fri 
flyt? 

• Er det mulig å holde 
opp lønningene  i Vest 
når man har stadig 
tilførsel av lavere lønte 
fra Øst? 

• Kan sosialdemokratiet 
overleve en situasjon 
der arbeidsmarkedet er 
grenseløst? 

 



 



Boliger og befolkning 
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NOU 2000: 21 
En strategi for sysselsetting og 

verdiskaping  
  



• Økonomiske problemer 
og liten innvandring - 
Hellas og Spania 
(historie) 

– Venstrepopulisme 

• Høy innvandring og 
økonomiske problemer 

– Høyrepopulisme 



«Mot Eliten» NYT 5.12.2016 

 



Economy  
Where Were Trump’s Votes? Where 

the Jobs Weren’t (NYT) 
 

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


 



 



 



• “But in a report the experts argue 
that an increasingly protectionist 
and mercantilist China has left the 
US no other option but to get tough 
after the failure of diplomacy and 
more moderate trade actions. ” 

• “Instead the experts call for 
tougher US enforcement of both 
domestic and international trade 
rules and for the Trump 
administration to do more to press 
China to open up sectors of its 
economy in which foreign 
investment is restricted. They argue 
that those actions should be paired 
with efforts to draw China into new 
trade and investment deals with 
the US. ” 

 



Utfordringer 

Problemer for USA  

• Manglende 
investeringsmuligheter i 
Kina 

• Hindrer konkurranse i eget 
marked 

• Tyveri av patenter og senere 
bruk 

• Underbyr markedet 
– Uklar eierskaps- og subsidie 

struktur 

 

Kinas problemer 

• Situasjonen i Sør-Kinahavet 
går mot konfrontasjon? 

• Gjeldsboble 
– Eiendom? 

• Kapitalflukt 
– USA ikke avh. Obligasjonskjøp 

– Valuta ikke kunstig svak 

• Bedre forhold USA-
Russland? 



Trumps endringer og forslag 

• Senke selskapsskatten 
– USA 35 %, Norge 22 %, Irland 11 % 

• Reforhandle NAFTA 
• Stoppet TPP - TTIP utsatt?  
• Signalisert Handelsavtale med Storbritannia 
• Fremmet forslag om «importskatt» (Nixon 10 % 

toll 1971 mot Mexico) 
– Border adjustment tax 

• Do not pay tax on profit from overseas 
• Retail er særlig aktuelt å ta tilbake 

– Alternativet er økte tollsatser 



 



«Et Europa av nasjoner» 

• Valutaunionen gir store 
problemer 

• Levekårsforskjellene er 
for store for 
arbeidsmarkedet 

• De nasjonale 
interessene er svært 
forskjellige  

• Historisk og kulturell 
bakgrunn svært variert 

 

• Brexit et symptom på 
dette 

• EU må bli løsere for å 
overleve 

• EU må bli løsere skal 
velferdsstaten greie seg. 
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«De Gaulles visjon» 

• Jordbruksprodukter 
unntas fri flyt 

• Arbeidskraft unntas fri 
flyt 

• Kapitalflyt begrenses 

• Aksept for strategisk 
nasjonalt eierskap 

• Euroen oppløses 

 

 



2017 

• Vil euroens oppløsning begynne?  

• Vil Italias bankkrise bli et større problem? 

• Hvor lenge kan Hellas forfalle? 

• Hva skjer i NL, Fr og Ty? 
– Tilbake til «Nasjonenens Europa»? 

• Hard eller myk Brexit? 
– Hva slags avtale? 

• WTO ministermøte Argentina 



 


