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Innledning

Hvordan et samfunn innretter sitt økonomiske system er 
av stor betydning for det enkelte menneskets velferd, valgfri-
het, livskvalitet og utviklingsmuligheter. Det er ikke så vanskelig 
å forstå. Tenk bare på alle valgene vi foretar oss, som har et 
økonomisk aspekt: valg av utdanning, yrke, jobb, familieetable-
ring, bosted, bolig, fritidssysler, kulturopplevelser, ferie, for ikke 
å glemme alle innkjøpene vi gjør hver dag.

Å leve i et moderne samfunn betyr å leve i et gjensidig avhen-
gighetsforhold til andre i et stort nettverk. Vi opptrer i ulike rol-
ler, som eiere og investorer, gründere, produsenter, lønnsmot-
tagere og forbrukere. 

I et velfungerende samfunn har vi lett for å ta det rådende øko-
nomiske systemet som noe uforanderlig. Da er det lett å over-
se at det er blitt til gjennom historiske erfaringer og politiske 
valg. De som er født etter 1990, har knapt opplevd telemono-
pol, kringkastingsmonopol, elektrisitetsmonopol, valutakontroll, 
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kredittrasjonering, store subsidier til ulønnsomme statsbedrif-
ter og private bedrifter i utvalgte bransjer, samt pris- og lønns-
stopp.

Eksemplene kan minne oss om at det økonomiske systemet 
i Norge har endret seg mye siden 1980-tallet. Norge har be-
veget seg mange skritt bort fra statlig detaljregulering, direkte 
statlige inngrep i pris- og lønnsdannelsen, et næringsliv preget 
av statlig dominans, samt et innsats- og veksthemmende skat-
tesystem og skattenivå. Siden 1990-tallet finnes det knapt ek-
sempler på steg i motsatt retning.

Går vi litt lenger tilbake i tid, vil vi finne iherdige forsøk på å inn-
føre en sentralstyrt planøkonomi med omfattende statlig pris-
regulering, rasjonering og vide statlige fullmakter til å gripe inn 
i bedrifters investerings- og produksjonsbeslutninger. Det plan-
økonomiske mønsteret preget norsk økonomi under hele okku-
pasjonstiden under andre verdenskrig og langt inn i fredstiden. 
Kontrasten er stor fra den gang til den åpne og konkurranse-
drevne markedsøkonomiske modellen vi har i dag.

I det store bildet har Norge beveget seg fra en gjennomre-
gulert planøkonomi til å bli en av de mest åpne og liberale 
markedsøkonomiene i verden.
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I denne pamfletten vil spørsmålet om hva en markedsøkono-
mi er besvares fra fire innfallsvinkler: Først vil markedsøkono-
miens egenskaper og kvaliteter ses i lys av valget mellom to 
vesensforskjellige økonomiske grunnmodeller. Dernest vil mar-
kedsøkonomiens viktigste institusjonelle forutsetninger bli dis-
kutert, etterfulgt av noen tanker om markedsøkonomiens in-
tegritet med utgangspunkt i aktuelle norske og internasjonale 
utviklingstrekk. Avslutningsvis vil markedsøkonomiens gjensi-
dige avhengigheter og forbindelser til andre institusjoner i en 
liberal samfunnsorden bli belyst. 
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Hensikten og  
målet med et 

økonomisk system

Et økonomisk system er en metode for å løse samfunnets 
økonomiske problem: Å beslutte hvor mye det skal produse-
res av hvilke produkter og tjenester, hvem som skal produsere, 
med hvilken teknologi, til hvilken pris, og for hvem.

Hvis vi vil forstå hva som er hensikten med et økonomisk sys-
tem, kan vi ta utgangspunkt i et liberalt og humanistisk per-
spektiv. Målet for økonomisk aktivitet blir da mennesket selv, 
dets behov og ønsker om å leve et meningsfylt og selvbestemt 
liv, og den primære hensikten med systemet blir å produsere 
de varene og tjenestene folk ønsker og har behov for. Et økono-
misk system kan derfor evalueres etter dets evne til å tilfreds-
stille menneskelige behov.

En slik tankegang innebærer ikke at vi reduserer mennesket 
til et materielt vesen, for mennesket lever ikke av brød alene. 
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Friheten til å starte en egen bedrift, friheten til å velge hvil-
ken jobb og hvilken arbeidsgiver man vil ha, mulighetene til 
å kombinere familieliv med yrkeskarriere, eller mulighetene til 
å kombinere samfunnsengasjement med en jobb som byr på 
personlige utviklingsmuligheter, kan ha verdi i seg selv. Våre 
rent materielle behov blir derfor ofte moderert av våre imma-
terielle behov. 

Det er store forskjeller mellom de økonomiske systemenes 
evne til å tilfredsstille materielle behov. Og siden all økonomisk 
aktivitet er menneskelig aktivitet, er det ikke overraskende at vi 
finner like store forskjeller i evnen til å tilfredsstille immaterielle 
behov. Det finnes også to viktige humanistiske forbindelseslin-
jer mellom materielle og immaterielle behov: Innfrielse av im-
materielle behov forutsetter en materiell livsstandard som over-
går et visst minstemål. Et økonomisk system som lykkes godt 
på begge fronter bidrar til å utvide rommet for mulige valg – det 
vil si å øke vår virksomme frihet.

Kvaliteten på et økonomisk system kan måles i evnen til å 
skape økonomisk vekst og velferd, slik at stadig flere får 
større valgmuligheter i livet.

Forbindelsen mellom vekst og livskvalitet har vist seg robust. 
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Markedsøkonomien har vært overlegen alle alternativer i sin 
evne til å tilfredsstille både materielle og immaterielle behov. 
Samtidig viser historien at bred fordeling av vekstens gevin-
ster ikke kommer av seg selv, og henger nøye sammen med 
politiske valg av rammebetingelser for en velfungerende mar-
kedsøkonomi.
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Planøkonomi eller 
markedsøkonomi?

Valget av økonomisk system står prinsipielt mellom to 
uforenlige grunnmodeller: En sentralstyrt planøkonomi og en 
desentralisert markedsøkonomi.

Planøkonomi

I en sentralstyrt planøkonomi er det staten som eier og kontrol-
lerer alle bedrifter og produksjonsmidler. All økonomisk makt er 
sentralisert, og alle beslutninger om hva som skal produseres, 
med hvilken teknologi, i hvilke kvanta og til hvilken pris, fattes 
av et sentralt plandirektorat. I vestlige demokratier har vi nesten 
bare erfaring med sentralstyrte planøkonomier fra krigssitua-
sjoner. Da har myndighetene tydd til tvangsinngrep for å sikre 
produksjon av krigsmateriell og nødvendighetsvarer.

De mest langvarige eksperimentene med planøkonomi, 
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eller kommandoøkonomi, finner vi i det tidligere kommu-
nistiske Sovjet-Russland, Kina, Cuba og i de Sovjet-domi-
nerte østeuropeiske landene før Berlin-murens fall.

Andre kjente eksempler på sentralstyrt planøkonomi, riktignok 
av kortere varighet, var Tyskland under nasjonalsosialismen og 
Italia under fascismen.

Et gjennomgående fellestrekk var at landene også var po-
litiske diktaturer som undertrykte liberale friheter og ret-
tigheter. 

Det er således ikke overraskende at land med sentralstyrt plan-
økonomi også har vært preget av minimal yrkes- og næringsfri-
het, utstrakt bruk av rasjonering av standardiserte forbruksva-
rer, minimal valgfrihet for forbrukerne, og at all handel med 
utlandet har vært begrenset til sentralstyrt varebytte.

I planøkonomier er markedet avskaffet. Det er ventelister på po-
pulære produkter fordi produksjonen ikke er styrt av etterspør-
selen. Det finnes ingen markedsbaserte priser på forbruksvarer 
og kapitalobjekter, og ingen uavhengig bank- og finansvirksom-
het som allokerer kapital etter markedsbaserte lønnsomhets- 
og risikokriterier. Det finnes heller ingen meningsfull rolle for 
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lønnsomhet og tap som signal til å produsere mer eller mindre, 
eller til å effektivisere. Ei heller noe arbeidsmarked, og det er 
ingen plass for uavhengige fagforeninger.

Som en konsekvens av maktkonsentrasjonen og fravær av mar-
kedspriser blir rasjonell økonomisk kalkulasjon umulig. Dermed 
finnes ikke økonomiske insentiver til å tilfredsstille kundenes 
behov best mulig. Målet blir å produsere det antall enheter, eller 
bruke den mengden stål, som plankontoret har bestemt. Derfor 
er det ikke rart at planøkonomier har vært forbundet med ka-
otisk brist på koordinering, omfattende kvalitetsproblemer, va-
remangel og rasjonering. I tillegg kommer at planøkonomien er 
uforenlig med frihandel og andre former for internasjonal øko-
nomisk integrasjon. Planøkonomi leder til internasjonal økono-
misk oppløsning, og reduserer internasjonal handel til kollektiv 
tuskhandel fra én stat til en annen.

Den sentraliserte planøkonomien har vist seg uegnet til å til-
fredsstille menneskelige behov og aspirasjoner om økt velferd 
og en menneskeverdig tilværelse. Og nær sagt alle land som 
tidligere hadde en sentralstyrt planøkonomi, har forlatt model-
len.
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Markedsøkonomi 

Motsatsen til en sentralstyrt planøkonomi er en desentralisert 
markedsøkonomi. Markedsøkonomien erstatter maktkonsen-
trasjonen med maktspredning og et mangfold av uavhengige 
beslutningstakere som gis frihet til å forfølge sine egne planer. 
Samspillet mellom dem former en økonomisk orden basert på 
næringsfrihet, produktive insentiver, konkurranse og markeds-
basert prisdannelse. Det frie samspillet er betinget av et sett 
med åpne spilleregler som håndheves likt for alle.

I en markedsøkonomi er bedrifter og produksjonsmidler som 
hovedregel privateide og privatstyrte. Staten tilrettelegger for 
konkurranse, produktive insentiver og rammebetingelser som 
likestiller virksomheter og næringer, motarbeider maktkonsen-
trasjon og misbruk av markedsmakt, og motvirker skader på 
omgivelsene og store ulikheter i fordelingen av inntekt og vel-
ferdsgoder.

Alle økonomiske beslutninger i en markedsøkonomi fattes frivil-
lig basert på yrkes- og næringsfrihet, frie forbrukervalg og frie 
investeringsbeslutninger. Aktørenes handlingsfrihet motsvares 
av et korresponderende personlig ansvar for egne handlinger.
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Den som lykkes i konkurransen om å tilfredsstille forbrukernes 
behov på stadig bedre og mer effektive måter, belønnes med 
fortjeneste og vekst. Den som taper i konkurransen, risikerer å 
gå med tap og får dermed signal om omstilling eller nedleg-
gelse.

En hovedårsak til at markedsøkonomien er overlegen til 
å skape vekst og utvikling, er nettopp kombinasjonen av 
dynamisk nyskaping, knoppskyting, vekst, omstilling og 
nedlegging – styrt av insentiver som belønner tilfredsstil-
lelse av menneskelige behov på stadig bedre og mer kost-
nadseffektive måter.

Markedsøkonomiens konkurransedrevne endringsprosess, 
som økonomen Joseph Schumpeter (1883–1950) ga navnet 
«kreativ ødeleggelse», driver frem en kontinuerlig reallokering 
av kapital, entreprenørskap og arbeidskraft, som flyttes fra an-
vendelser med lav produktivitet til anvendelser med høyere pro-
duktivitet. Omstillingene skjer både ved nedskalering eller avvi-
kling av mindre lønnsomme virksomheter, og ved etablering og 
utvidelse av mer lønnsomme virksomheter. Disse kontinuerlige 
endringene forklarer det meste av den produktivitetsveksten vi 
finner i en markedsøkonomi.
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Omstillinger er aldri smertefrie. På kort sikt skaper de 
både vinnere og tapere. De samme kreative ødeleggelse-
ne er imidlertid også hovedkilden til produktivitetsvekst, 
som over tid skaper flere jobber, høyere lønninger og økt 
velferd.

De samfunnsøkonomiske gevinstene forsterkes av frihandel i 
varer og tjenester, og av friere bevegelse av kapital og arbeids-
kraft over landegrensene. Jo sterkere konkurransepresset i 
markedet er, desto bedre blir i de aller fleste tilfeller resultatene 
for forbrukerne og samfunnet som helhet.

Et kjennetegn på en velfungerende markedsøkonomi er at mar-
kedene er åpne for konkurranse fra aktører i inn- og utland på 
ikke-diskriminerende basis, og at konkurransetrykket er så høyt 
at aktørene stimuleres til å gjennomføre innovasjoner og forbe-
dringer. Da skapes det en positiv sirkel hvor konkurranse frem-
mer innovasjon, og innovasjon fremmer konkurranse.

Fleksibel koordinering

En annen innfallsvinkel til å forstå markedsøkonomiens styrke 
finner vi i evnen til å koordinere millioner av enkelthandlinger 
smidig og fleksibelt uten at noen mastermind styrer det hele 
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basert på sentralisert kunnskap om alle relevante forhold.

Markedsøkonomien gjør det mulig å utnytte en ofte undervur-
dert form for økonomisk kunnskap: den lokale kunnskapen som 
er person-, tids- og stedsspesifikk, og som kun kan besittes av 
enkeltpersoner. Den spredte kunnskapen er mer uformell og 
«taus» enn artikulert. Den er mer basert på personlige erfarin-
ger enn på formalisert formidling. Det er naturlig nok umulig for 
et sentralt plankontor å samle inn og gjøre bruk av denne typen 
spredt kunnskap.

Slik kunnskap kan bare nyttiggjøres gjennom åpne og konkur-
ransedrevne markedsprosesser, og bare slik kan samfunnet løse 
sitt grunnleggende økonomiske problem: Å beslutte hvor mye det 
skal produseres av hvilke produkter og tjenester, hvem som skal 
produsere, hvilken pris de skal ta, og hvem som skal kjøpe.

Slik er markedets frie prisdannelse et informasjonssys-
tem som sender ut informasjon til alle aktører om hva det 
lønner seg å produsere. På vegne av forbrukerne sender 
markedet kontinuerlig ut millioner av «kommandoer» til 
alle som konkurrerer om å tilfredsstille behovene deres 
best mulig.
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Etterspørsels- og prissignalene stopper ikke opp i sisteleddet 
overfor forbrukeren. De formidles bakover i markedskjedene 
slik at de også når frem til produsenter av halvfabrikata, enkelt-
komponenter og råvarer.

I det jeg går inn på min favorittkaffebar og betaler for en espres-
so, formidler jeg følgende signaler: Kaffen jeg bestiller og prisen 
jeg betaler, uttrykker min etterspørsel etter en bestemt type kaffe. 
Dermed påvirker jeg kaffebarens innkjøp av kaffe fra en bestemt 
kaffeprodusent, som i sin tur formidler et signal om etterspørsel 
etter en bestemt miks av kaffebønner, som via råvarebørsen i 
London når frem til kaffeplantasjene i, la oss si, Brasil.

Videre bidrar espressoen min til å betale lønn til ansatte på 
kaffebaren, leie av lokaler, innkjøp av inventar og kopper, og 
forhåpentligvis også til en liten fortjeneste til eierne, slik at de 
blir i stand til å videreutvikle kaffebaren og beholde meg som 
stamkunde.

Eksempelet viser at en enkel forbrukeropplevelse er for-
bundet med et stort nettverk av markeder og leverandører, 
som spontant og uten noen form for overordnet styring 
koordinerer millioner av enkelthandlinger.
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Markedet drives altså ikke bare frem av åpen konkurranse, 
men også av et omfattende samarbeid mellom millioner av ak-
tører. Uten å vite om hverandre blir de ledet av markedspriser 
og lønnsomhetsinsentiver til å realisere hverandres planer og 
aktiviteter gjennom komplementære leveranser av varer og tje-
nester.

De fleste aktørene i en markedsøkonomi har faktisk langt flere 
samarbeidspartnere enn konkurrenter. Markedet er derfor ikke 
bare en konkurransearena, men også en arena for tillitsbasert 
samarbeid gjennom verdikjedene. Dynamiske markedsproses-
ser er slik et smøremiddel som forenkler en grenseoverskriden-
de arbeidsdeling og handel, samtidig som markedsprosessene 
fremmer spontan tilpasning av alle aktørers handlinger.

Det samlede resultatet fremstår som et nettverk av koordinerte 
handlinger. Det mangesidige frivillige samarbeidet kjenner i prin-
sippet ingen geografiske grenser og tenderer mot å inkludere en 
hel verden gjennom internasjonal arbeidsdeling og handel.

Markedsøkonomiens koordinering er trolig av aller størst be-
tydning i perioder med større endringer. Uansett om det gjelder 
store endringer i oljeprisen, introduksjon og spredning av revo-
lusjonerende teknologi, eller når vi tenker på endringene som 
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har fulgt av Kinas integrasjon i verdensøkonomien, bidrar de 
desentraliserte prosessene til at tilbuds- og etterspørselsmøn-
stret tilpasses de nye forholdene gradvis, smidig og velordnet. 
Fordelen for samfunnet er stor: Slik blir det mye lettere å mes-
tre forandring.

Den avgjørende faktoren bak markedsøkonomiens egenskaper 
er konkurransen. Som tidligere nevnt stimulerer også konkurran-
sen til innovasjon og produktivitetsvekst. Konkurransen er derfor, 
slik den nobelprisvinnende økonomen Friedrich Hayek (1899-
1992) uttrykte det, en kontinuerlig lærings- og oppdagelsespro-
sess. Uten opphold sprer den ny kunnskap som gjør at vi stadig 
finner bedre løsninger for å tilfredsstille behovene våre.

Er blandingsøkonomi et reelt 
alternativ?

Samtidig som markedsøkonomiens koordinerende egenska-
per binder sammen en hel verden, åpner den for ubegrense-
de muligheter for spesialisering, nyskaping og produktivitets-
vekst, uten å underkaste menneskeheten til å adlyde ordre fra 
et maktmonopol.
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Det er derfor ingen tilfeldighet, og langt mindre en triviali-
tet, at markedsøkonomien har vist seg å være det eneste 
økonomiske systemet som er forenlig med personlig fri-
het.

Den misforståtte ideen om at det lar seg gjøre å kombinere 
politisk frihet og et velfungerende liberalt demokrati med en 
sentralstyrt økonomi, var trolig mest populær i Europa en gang 
mellom midten på 1930-tallet og midten av 1950-tallet. I dag 
er det ikke så mange som argumenterer for den lenger. Og det 
med god grunn:

Det finnes ingen eksempler på sterke liberale demokrati-
er, med allmenn stemmerett og en fri presse, som ikke ba-
serer sitt økonomiske system på en variant av markeds-
økonomien.

Derfor er det urealistisk å betrakte samfunnets økonomiske 
orden som en isolert samfunnssfære som svirrer rundt sin egen 
akse uten forbindelser til andre institusjoner og samfunnssfæ-
rer. Dette temaet kommer jeg nærmere tilbake til i det siste 
kapitlet.

Vi har sett på sentralstyrte planøkonomier og desentraliserte 



HVA ER M
ARKEDSØKONOM

I?
25

markedsøkonomier. Et naturlig spørsmål er om det ikke fin-
nes andre tenkbare økonomiske systemer? Er det ikke mulig 
å kombinere planøkonomi og markedsøkonomi for å dra nytte 
av begges fordeler?

Troen på en såkalt blandingsøkonomi, et kompromiss mellom 
planøkonomi og markedsøkonomi, var populær i Norge og flere 
andre land på midten av 1970-tallet.

I faglitteraturen om økonomiske systemer ble det inntil midten 
av 1970-tallet spekulert i om det gikk mot en konvergens mel-
lom markedsøkonomi og planøkonomi. Det ble gjerne vist til de 
nordiske landene i vest, og Ungarn og tidligere Jugoslavia i øst.

Men det ble med spekulasjonene. Politikken avstedkom nemlig 
en uoversiktlig og stadig mer omfattende detaljregulering og 
inngrep i markedets prisdannelse og funksjonsmåte. Kombi-
nert med en sterkt ekspansiv finans- og pengepolitikk resul-
terte den i økonomisk stagnasjon, økt arbeidsledighet og økt 
inflasjon (stagflasjon).

På 1980- og 1990-tallet så man omfattende liberaliseringsre-
former: store reformer i skattesystemet, norsk EØS-medlemskap 
i 1994, integrering i EUs indre marked med sine fire friheter (fri 
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bevegelse for varer, tjenester, kapital og mennesker), etablering 
av markedsbasert konkurranse i bransjer som tidligere var do-
minert av statsmonopoler, samt etablering av mer markedskon-
forme spilleregler for selskaper med betydelig statlig eierandel.

Resultatet var at norsk økonomi ble grunnleggende forandret 
i retning av en mer åpen og fleksibel markedsøkonomisk mo-
dell. En lignende reformprosess ledet til like grunnleggende 
endringer i Sverige og Danmark.

Etter at kursjusteringen i den norske, svenske og danske 
modellen viste seg å gi vellykkede resultater, har oppslut-
ningen om en blandingsøkonomi med sterke innslag av 
statlige inngrep i markedets prisdannelse og funksjons-
måte avtatt betraktelig.

Erfaringsmessig synes det altså ikke å finnes noe stabilt økono-
misk system mellom en sentralstyrt planøkonomi og en desen-
tralisert markedsøkonomi.

Valget mellom dem kompliseres heller ikke av at en økono-
mi som den norske rommer både omfattende statlig eierskap 
i næringslivet, produktivitetshemmende subsidieordninger og 
særbehandling av enkeltnæringer. At store deler av helse- og 
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utdanningssektoren drives av offentlige aktører, rokker heller 
ikke ved det faktum at norsk økonomi i all hovedsak blir styrt 
gjennom åpne markedsprosesser, basert på rammebetingelser 
som plasserer Norge blant de mest liberale markedsøkonomi-
ene i verden.

At det offentlige ivaretar en rekke fellesgoder, som forsvar, po-
liti- og rettsvesen, lokal og nasjonal infrastruktur, undervisning, 
grunnforskning eller tilgang til grunnleggende velferdstjenester, 
er også lett å forene med markedsøkonomien som grunnleg-
gende økonomisk system. 
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Markedsøkonomiens 
forutsetninger 

Man finner ingen velfungerende markedsøkonomi i en 
før-politisk naturtilstand, noe som antydes av det gamle slag ordet 
«laissez-faire», en bønn om at politikken skal holde seg unna 
økonomien. Historisk gjenspeilet likevel laissez-faire- parolen en 
sannhet: Nødvendigheten av å frigjøre økonomien fra føy dale 
strukturer, kongelige monopolprivilegier og spesial tillatelser, 
undertrykkende laugsreguleringer, samt et rikholdig spekter av 
de underligste former for lokale, regionale, nasjonale og interna-
sjonale handelshindringer.

Alt dette og mer til krevde først og fremst avskaffelse av 
frihets undertrykkende reguleringer. Derfor hadde de franske 
fysiokratenes slagord fra slutten av 1700-tallet, «laissez-faire, 
laissez passer!» (la oss slippe til, la det skje), mye for seg i 
sin tid. 
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I dag er det kun noen ytterst få virkelighetsfjerne «libertariane-
re» som mener at avskaffelse av alle offentlige inngrep pluss 
beskyttelse av den private eiendomsretten er det eneste som 
skal til for å sikre en velfungerende markedsøkonomi.

Myten blir beklageligvis understøttet av enkelte teoretiske øko-
nomer som uforbeholdent tolker verden inn i ideelle modeller 
som forutsetter såkalt perfekt konkurranse, rasjonelle forvent-
ninger og generell likevekt. I denne modellverdenen er mange 
vesentlige forhold, som usikkerhet om fremtiden, mangel på 
informasjon, konkurranse mellom differensierte produkter, at 
bedrifter søker markedsmakt gjennom sammenslåinger, indi-
viduell prisfastsettelse, entreprenørskap og innovasjon, ganske 
enkelt forutsatt bort.

Derfor gir teoriene dårlige resultater. Politisk passivitet og feilre-
gulering basert på troen på «perfekt konkurranse» og generell 
likevekt har endt i flere monopoler, mindre konkurranse, og pe-
rioder med økonomiske kriser og høy arbeidsledighet.

Med utgangspunkt i virkeligheten 

En virkelighetsnær forståelse må ta utgangspunkt i markeds-
økonomiens institusjonelle forutsetninger. For å virkeliggjøre en 



HVA ER M
ARKEDSØKONOM

I?
31

økonomisk orden tuftet på personlig og økonomisk frihet, er én 
faktor mer kritisk enn andre: konkurranse.

Uten åpen og virksom konkurranse finnes ingen reell øko-
nomisk frihet.

En velfungerende markedsøkonomi er derfor kritisk betinget av 
åpne markeder, fri konkurranse og fri prisdannelse. Politikken 
må sikre at betingelsene for virksom konkurranse er til stede 
overalt hvor det er mulig å dra nytte av markedet.

Den teknologiske utviklingen har gjort det lettere å etablere 
konkurranse og reelle valgmuligheter for forbrukerne på stadig 
flere områder, også på områder som tidligere ble betraktet som 
naturlige monopoler, det vil si hvor det var vanskelig å forestille 
seg flere enn én leverandør. Eksempler finner vi i alt fra radio 
og TV, mobiltelefoni og mobilt internett, til strømleveranser og 
flere former for privat tjenesteproduksjon som inngår i offentlig 
forvaltning og det offentlig finansierte tilbudet av helse-, pleie- 
og omsorgstjenester.

Felles for eksemplene er at de krever en aktiv politikk som ska-
per de nødvendige spilleregler og rammebetingelser som er 
tilpasset situasjonen på hvert område, og som gjør det mulig 
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å introdusere konkurranse på ikke-diskriminerende basis. Og 
siden teknologien og markedssituasjonen endrer seg over tid, 
er det viktig å reformere reguleringer og spilleregler fra tid til 
annen.

Det kreves en aktiv politikk som skaper og vedlikehol-
der spillereglene. Bare slik kan samfunnet få størst mulig 
nytte av konkurransedrevne markedsprosesser. 

I et slikt perspektiv har en passiv laissez-faire-tilnærming til-
nærmet like lite å tilføre som gammeldags sosialistisk tanke-
gods om sentralisert planøkonomi.

Det er flere grunner til at en velfungerende markedsøkonomi er 
betinget av en aktiv, konkurransefremmende politikk. Det gjel-
der i arbeidet med å motvirke maktkonsentrasjon i næringsli-
vet, motvirke konkurranseundertrykkende karteller og monopo-
ler, samt i arbeidet med å overvåke og sanksjonere misbruk av 
markedsmakt. Markedsøkonomien trenger derfor et sterkt og 
uavhengig konkurransetilsyn både nasjonalt og internasjonalt.

En velfungerende markedsøkonomi er også betinget av en 
politikk som motarbeider alle former for handelsproteksjonis-
me og handelsdiskriminering. Det må man gjøre gjennom et 
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internasjonalt forpliktende samarbeid som søker å utvide den 
frie bevegelsen av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft på 
tvers av landegrensene, basert på et multilateralt regelverk som 
sikrer likebehandling og ikke-diskriminering.

Alle fremtidsrettede planer og handlinger er avhengige av tillit 
og forutsigbarhet. Derfor er det avgjørende at markedets insti-
tusjonelle arkitektur er satt sammen på en måte som er internt 
konsistent og gjensidig selvforsterkende.

Markedsøkonomiens arkitektur

Økonomen Walter Eucken (1891-1950) stod bak det beste for-
søket på å utvikle en helhetlig institusjonell arkitektur for en 
konkurransedrevet markedsøkonomi.

Eucken la til grunn at fri konkurranse og fri prisdannelse 
er det overordnede grunnprinsippet for en velfungerende 
markedsøkonomi.

Han utviklet en institusjonell arkitektur basert på to sett av 
prinsipper: a) et sett av konstituerende prinsipper som etable-
rer de kritiske minstebetingelsene for en konkurransebasert 
markedsorden, og b) et sett av regulerende prinsipper som er 
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nødvendige for å sikre markedsøkonomiens funksjonsdyktighet 
over tid.

I det siste betonet Eucken særlig viktigheten av å overvåke og 
korrigere spilleregler og rammebetingelser slik at de desentrale 
markedsprosessene bringes mest mulig i harmoni med virksom 
konkurranse, maktspredning og produktiv verdiskaping.

Her vil jeg begrense meg til å gi en kortfattet oversikt, basert på 
min tolkning av Euckens markedsøkonomiske prinsipper, opp-
datert og tilpasset til vår egen samtid:

Markedsøkonomiens konstituerende prinsipper:

• En stabiliserende penge-, valuta- og finansmarkedspoli-
tikk: En pengepolitikk som sikrer stabil kjøpekraft og lav 
inflasjon, en fritt omsettelig valuta som underbygger in-
ternasjonal handel og internasjonale investeringer, samt et 
desentralisert og solid bank- og finanssystem, inkludert et 
åpent og effektivt betalingssystem.

• En offentlig finanspolitikk som virker stabiliserende på 
økonomisk aktivitet og sysselsetting, som sikrer langsik-
tig balanse mellom offentlige inntekter og utgifter, og som 
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bygger på et skattesystem som stimulerer til verdiskapen-
de adferd i nærings- og arbeidslivet. Det må være basert 
på et moderat skattenivå og et bredt skattegrunnlag med 
færrest mulig unntaksregler, slik at man sikrer størst mulig 
grad av likebehandling av alle næringer, bedrifter, organi-
sasjonsformer og privatpersoner.

• Prinsipper om privat eiendomsrett, avtalefrihet, ansvar for 
egne handlinger og sikring av åpne markeder, nasjonalt og 
internasjonalt, basert på gjensidige og ikke-diskrimineren-
de spilleregler, som håndheves på en upartisk og transpa-
rent måte. Av hensyn til innovasjon og konkurranse, og å 
motvirke monopoltendenser, må også tildeling av paten-
ter og kopirettigheter skje etter strenge og transparente 
kriterier, og beskyttelsesperioden må være kort nok til at 
konkurransekreftene på sikt vinner over monopolkreftene. 

• En rekke generelle lover som regulerer etablering av næ-
ringsvirksomhet, ulike selskaps- og organisasjonsformer, 
med krav til regnskap og revisjon, samt krav til åpen og 
pålitelig informasjon for investorer. Det er særlig viktig for 
å sikre tilgang til risikovillig kapital til næringslivet. Videre 
krav til arbeidsmiljø og sikkerhet, miljøvern, forbrukerbe-
skyttelse og personvern. At slike lover og regler håndheves 
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pålitelig, effektivt og likeverdig, fremmer en næringslivs-
kultur preget av sunn og likeverdig konkurranse om å til-
fredsstille kundebehov, og motvirker verdiødeleggende 
«konkurranse» om politisk tildelte privilegier og unntaks-
regler.

• Alle økonomiske rammebetingelser og øvrige tiltak må til-
strebe forutsigbarhet. Prinsippet lar seg lettest innfri når 
kvaliteten på spillereglene, samt deres innbyrdes konsis-
tens, er ivaretatt på en markedskonform måte. I den grad 
dette lykkes, vil det skape økt tillit og betydelige vekst-
fremmende gevinster gjennom lavere transaksjonskost-
nader, redusert investeringsrisiko og sterkere fremtidstro.

Markedsøkonomiens regulerende prinsipper:

• Aktiv konkurransepolitikk: Et sterkt og uavhengig kon-
kurransetilsyn med myndighet til å oppløse og avskaffe 
monopoler, karteller og andre former for utilbørlig under-
graving av konkurransen. Videre en politikk for å skape 
effektive og likeverdige rammebetingelser for konkurran-
se og frie forbrukervalg på områder som ikke har vært 
konkurranseutsatte tidligere, enten det skyldes naturlige 
monopoler, status som offentlige goder, måten offentlige 
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innkjøp er organisert på eller strategiske kontrollhensyn 
fra myndighetene.

• Markedskonform korrigering for eksternvirkninger: En 
aktiv politikk for korrigering av markedet for vesentlige a) 
negative overføringseffekter på tredjepart, for eksempel 
utslipp som forurenser miljøet, eller b) positive eksterne 
virkninger som gjør at aktørene ikke hver for seg har til-
strekkelige insentiver til å produsere eller investere nok 
(eksempelvis forskning og utvikling), eller som leder til mo-
nopollignende strukturer.

• Markedskonform korrigering for mangel på maktbalanse 
mellom partene i arbeidslivet og eventuelt på andre sam-
funnsområder. Det gjelder blant annet sikring av fagfore-
ningenes og fagorganisertes rettigheter som motvekt til 
arbeidsgivernes maktposisjon.

• Inntektsfordeling og inntektspolitikk: Rimelig omfordeling 
av inntekter og sikring av likeverdige muligheter gjennom 
offentlig finansierte utdannings-, forsikrings-, helse- og 
velferdstjenester, samt gjennom skattesystemet. En viktig 
begrunnelse for en «omfordelende markedsøkonomi» er 
at man ikke kan forvente at markedsøkonomien i seg selv 
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kan sikre en sosialt akseptabel fordeling av økonomiske 
muligheter og resultater. Erfaringer viser at moderate kor-
rigeringer av markedets inntektsfordeling, slik at gevinste-
ne kommer alle til gode og sikrer alle en rimelig trygghet, 
gjør det lettere å skape aksept for forandringer og oms-
tillinger og styrker oppslutningen om markedsøkonomien 
som et stabilt og forutsigbart økonomisk system.

Eucken mente at rammebetingelser basert på nevnte prinsip-
per var nødvendige for å forbedre markedets selvregulering og 
gi markedets produktive drivkrefter et størst mulig verdiskapen-
de handlingsrom.

Men selv om prinsippene for en velfungerende markeds-
økonomi virker klare, er det ikke enkelt å realisere dem i 
praksis. Det krever grundige analyser, vanskelige avvei-
ninger og stor klokskap i arbeidet med å konkretisere og 
gjennomføre spillereglene.
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Markedsøkonomiens 
integritet

Bak drøftingen av markedsøkonomiens institusjonelle 
forutsetninger ligger erkjennelsen at vi ikke kan forvente at 
markedsøkonomien på egenhånd skaper optimale rammebe-
tingelser.

Institusjoner, i betydning spilleregler, muliggjør en velfungeren-
de markedsøkonomi og må skapes og vedlikeholdes av legitimt 
valgte representanter for storsamfunnet. Arbeidet utgjør en av 
politikkens viktigste oppgaver i et liberalt demokrati.

Hvis man skal peke på hva som kan true markedsøkonomiens 
integritet og bærekraft over tid, er det naturlig å starte med 
risikoen for politikkens manglende evne og vilje til å skape, 
vedlike holde og fornye markedsøkonomiens spilleregler. 

Risikoen for at politikken svikter markedsøkonomien, er 
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dessverre større enn vi liker å innrømme, selv i land med 
sterke institusjoner.

Hovedproblemet er at vi lett slår oss til ro med spilleregler som 
har vist seg å fungere godt tidligere, uten å reflektere tilstrek-
kelig over at virkeligheten utvikler seg. Mye endrer seg, fra tek-
nologi, maktforhold og tillit til spillereglenes kvalitet og hånd-
hevelse, til nye forbruks- og arbeidsdelingsmønstre. Risikoen 
er derfor til stede for at spillereglene som var velfungerende, la 
oss si for 20 år siden, ikke er like hensiktsmessige i dag.

Det finnes ingen historisk lov som tilsier at vi er dømt til å la 
være å fornye spillereglene i takt med samfunnsutviklingen. 
Men i normale og gode tider kan den menneskelige tendensen 
til å undervurdere endringsgevinster og overvurdere verdien av 
status quo gjøre seg gjeldende.

Hvis det politiske konkurransepresset mellom regjering og op-
posisjon er tilsvarende svakt, og engasjementet i samfunnsde-
batten også er labert, er det lett å forklare hvorfor vi noen gan-
ger vandrer inn i en institusjonell søvngang.
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Internasjonale risikofaktorer

I perioder med institusjonell søvngang kan det skje mye uforut-
sett i det skjulte, som ikke fanges opp i samfunnsdebatten. Det 
kan sette i gang en institusjonell erosjonsprosess, som i verste 
fall resulterer i et institusjonelt forfall.

Vi trenger ikke se lenger enn til Hellas og Italia for å finne ek-
sempler på at mangeårig mangel på liberaliserende reformer 
fører til stagnerende økonomier. Reformer ble konsekvent mot-
arbeidet av mektige særinteresser, en kultur for politisk rent se-
eking, korrupsjon, samt mangelfull og sendrektig håndhevelse 
av lover og regler. Resultatet var at den sosiale tilliten og tilliten 
til samfunnsinstitusjonene forvitret. Det er også diskuterbart om 
det gir mening å kalle det nåværende økonomiske systemet i 
Hellas for en markedsøkonomi.

Et alvorligere utviklingstrekk, med langt større interna-
sjonal smittefare, er den mangeårige institusjonelle forvi-
tringsprosessen i USA.

De siste 20 årene har vi sett en serie med økonomisk-politiske 
utskeielser. De har skapt en internasjonal finanskrise, en beri-
kelseskultur blant mektige personer og grupper med politisk 
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innflytelse, redusert konkurranse i flere næringer, tendenser i 
retning økonomisk nasjonalisme og diskriminerende proteksjo-
nisme, en svekket entreprenørskapskultur, redusert produktivi-
tetsvekst og en økning i økonomisk og sosial ulikhet, med forut-
sigbare konsekvenser for geografisk klassesegregering, sosial 
mobilitet og sosial tillit.

Kina kan heller ikke neglisjeres, om enn av helt andre grunner. 
Først og fremst er kinesisk økonomi blitt svært betydningsfull i 
verdensøkonomien. Det er vanskelig for resten av verdens næ-
ringsliv å la være å tilpasse seg landets uvanlige kombinasjon 
av en hypermoderne, innovativ og fremtidsrettet teknologisek-
tor, en tungrodd og statsdominert tungindustri og et frihetsun-
dertrykkende ettpartiregime «powered by digital technology».

Men Kina er fortsatt avhengig av et åpent og regelbasert han-
delssystem og bidrar internasjonalt til å motvirke proteksjonis-
tiske holdninger og tendenser.

Langt bedre stelt er det med markedsøkonomiens integritet i 
Norden, Tyskland, Sveits, Nederland, Spania, og det er frem-
gang å spore i Frankrike etter mange år med stagnasjon og 
status quo. Samtidig vil de tradisjonelle frihandelslandene Stor-
britannia, Canada, Australia og New Zealand i det lange løp helt 
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sikkert fortsette å spille en konstruktiv rolle for å videreutvikle 
en liberal internasjonal økonomisk verdensorden.

Skandinaviske reformer

Den norske varianten av markedsøkonomi har, i likhet 
med den svenske og danske modellen, bevist at det er 
fullt mulig å kombinere en omfattende velferdsstat med 
en høy grad av innfrielse av Euckens konstituerende og 
regulerende prinsipper.

Det faktum kan også tolkes som en bekreftelse på Euckens 
argument om at spørsmålet om «mer eller mindre stat» – 
innenfor et moderat intervall – er relativt uinteressant. Det re-
elle statsproblemet handler vel så mye om et kvalitativt som et 
kvantitativt spørsmål om samlede offentlige utgifter i prosent av 
bruttonasjonalproduktet.

Samtidig er det verd å understreke at de samme tre skandi-
naviske landene har erfaringer fra 1970- og 1980-tallet, som 
forteller at det går en grense for hvor langt man kan gå i forsøk 
på sosial utjevning kombinert med omfattende detaljreguleren-
de statsintervensjonisme i næringslivet før man ender opp i en 
alvorlig overbelastning som resulterer i økonomisk stagnasjon. 
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Før landene startet sine mye omtalte liberale reformprosesser, 
gikk det så langt i alle de tre landene at økonomienes vekstkraft 
ble sterkt redusert.

De tre skandinaviske landenes reformprosesser var til gjengjeld 
svært omfattende og langvarige, og har gjort sitt til å underbyg-
ge den mye omtalte suksesshistorien om den liberaliserte nor-
diske supermodellen. Norge er for øvrig et godt eksempel på at 
reformprosessen har fortsatt, riktignok med mindre skritt, også 
etter tusenårsskiftet.

Norge har med sine privilegerte statsfinansielle forutsetninger, 
og med økende innfasing av petroleumsinntekter i statsbud-
sjettet, så langt ikke sett seg tvunget til å redusere nivået på 
sosiale velferdsytelser slik som Sverige og Danmark. Samtidig 
har Norge lykkes med å håndheve en regelstyrt maksimal inn-
fasing av oljepenger i statsbudsjettet og åpnet for internasjonal 
konkurranse om operatøroppgaver på norsk sokkel.

Slik har Norge motvirket farene for en for sterk sentrali-
sering av norsk økonomi omkring én sektor, og samtidig 
opprettholdt en desentralisert markedsøkonomi.

En ytterligere årsak til at det har lyktes å videreutvikle en 
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desentralisert norsk næringsstruktur, er å finne i den norske 
finansnæringen. Den er særpreget ved sitt mangfold av konkur-
rerende aktører, ikke minst takket være et stort innslag av lo-
kale og regionale sparebanker. At næringen er svært solid, kan 
tilskrives konsekvente regulatoriske krav siden 1990-tallet. Den 
norske finansnæringen er også en av de mest kostnadseffekti-
ve i verden, noe som ikke minst gjelder betalingssystemet, og 
kan tilskrives sterk konkurranse og omstillingsevne kombinert 
med næringens vilje til å samarbeide om felles infrastruktur.

Norske utfordringer 

Likevel har Norge i lengre tid slitt med noen vesentlige uløste 
strukturelle utfordringer. Det ene utfordringsområdet er land-
brukspolitikken, med tollbeskyttelse, kvotereguleringer, produk-
sjonssubsidier og maktkonsentrasjon i det ferdigvareproduse-
rende leddet, og med delegert markedsreguleringsansvar fra 
staten til privilegerte enkeltaktører. Regimet fremmer ikke dy-
namisk verdiskaping og nyskaping i landbruket.

I tillegg har landbrukspolitikken hatt en svært uheldig innflytel-
se på strukturen i norsk dagligvarehandel, som domineres av 
tre store aktører. De tilbyr et langt smalere vareutvalg til høyere 
priser sammenlignet med for eksempel dagligvarehandelen i 
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Sverige.

Vi finner også eksempler på en uheldig reguleringspolitikk 
innen deler av sjømatnæringen, nærmere bestemt fiskeriene. 
Det nåværende reguleringsregimet innebærer sterke begrens-
ninger i hvem som får investere i og eie fiskefartøy, fravær av 
fri prisdannelse, en stivbent leveringsplikt og et detaljert kvote-
fordelingssystem som låser strukturen i både fiskeflåten og den 
fiskebearbeidende industrien.

Et annet eksempel er taxinæringen, et gjennomregulert system 
som gir redusert effektivitet og hindrer nye, innovative løsninger.

Et annet problemområde er knyttet til den komplekse og tallrike 
forekomsten av støtteordninger som skal stimulere til etablering 
og skalering av flere oppstartbedrifter, mer forskning og utvikling i 
næringslivet, samt støtte innovasjon og internasjonalisering.

Paradoksalt nok er det innen den i utgangspunktet mest frem-
tidsrettede delen av næringspolitikken vi finner restene av ideolo-
gien som lå til grunn for den kontraproduktive næringspolitikken 
Norge førte frem til 1980-tallet: En ambisiøs stat peker under 
mantraet «aktiv industripolitikk» ut områder og næringer, noen 
ganger også enkeltbedrifter, som får støtte. Troen på indikativ 
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planlegging, statlig retningsstyring og drømmen om «den entre-
prenørielle staten» som går foran markedet, lever fortsatt i Norge.

Mye tyder på at politikken på dette området i mange år og blant 
vekslende regjeringer har vært fanget i den rådende ideologi-
en som forfektes i det offentlige virkemiddelapparatet og blant 
organiserte særinteresser med forbindelser til det samme vir-
kemiddelapparatet.

Det kan også stilles kritiske spørsmål til omfang og innretning 
av subsidier knyttet til prøveboring etter petroleumsforekom-
ster, og måten myndighetene fremmer overgangen til en mer 
klimavennlig bilpark på gjennom ulike former for elbilsubsidier.

Generelt representerer subsidier, i motsetning til miljø- og kli-
maskatter, en type politikk som låser markedsutviklingen i be-
stemte retninger, og som inviterer til mer politisk lobbyisme og 
rent seeking fra sterke interessegrupper.
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Markedsøkonomi og 
liberale institusjoner

Når vi erkjenner i hvor stor grad en velfungerende markeds-
økonomi er avhengig av kvaliteten på de politiske ramme-
betingelsene, forstår vi samtidig at markedsøkonomien i siste 
instans også er avhengig av en langt mer omfattende institu-
sjonell overbygning. 

Som vi allerede har understreket, er det utenkelig at markeds-
økonomien av seg selv skulle klare å frembringe ramme-
betingelser som sikrer dens funksjonsdyktighet. Markedets 
konkurransedrevne verdiskaping er kritisk avhengig av et sett 
med spilleregler som har sin opprinnelse utenfor markedet: 
nærmere bestemt i demokratiske beslutninger.

Markedsøkonomien står derfor i et avhengighetsforhold til de-
mokratiet, og til at demokratiet er preget av visse kvaliteter, 
som bred deltagelse, sunn politisk konkurranse, en fri presse 
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og en tolerant og respektfull kultur for samfunnsdebatt og me-
ningsdannelse. Frie medier som uredd praktiserer kritisk jour-
nalistikk, utøver en korrigerende rolle i en markedsøkonomi 
gjennom å løfte kritikkverdige forhold frem i offentligheten.

Dernest er det vesentlig at de demokratiske prosessene er til-
strekkelig kunnskapsbaserte, under betryggende kontroll av en 
våken offentlig opinion, og at opinionen rommer et mangfold 
av uavhengige samfunnsborgere med kunnskap og samfunn-
sengasjement som går utover det å representere organiserte 
særinteresser.

Hvis vi i stedet hadde en uthulet form for demokrati, preget av 
sterk maktkonsentrasjon, en autoritær regjering og en politisk 
avmektig og apatisk befolkning, er sjansen større for at vi også 
ville få et økonomisk system preget av maktkonsentrasjon, oli-
garkiske nettverk, omfattende rent seeking og korrupsjon, samt 
rettslig og regulatorisk diskriminering. Det mangler ikke på ek-
sempler på dette når vi ser oss omkring internasjonalt.

At en velfungerende markedsøkonomi står i et skjebnefel-
lesskap med et velfungerende demokrati, er innlysende. 
Det gjør det lettere å forstå hvorfor det ikke finnes ek-
sempler på land med velfungerende demokratier, med 
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stor grad av politisk og personlig frihet, som ikke også 
har markedsøkonomiske systemer med stor grad av øko-
nomisk frihet.

Det som mer enn noe annet sikrer at demokratiet er velfun-
gerende, er at det er liberalt, i den betydning at det garanterer 
borgerne et sett av friheter og rettigheter som ingen parlamen-
tarisk majoritet kan heve seg over og avskaffe. Demokratiet står 
derfor i et avhengighetsforhold til rettsstaten. Rettsstaten må 
beskytte borgernes personlige frihet og sikre at lovene har ka-
rakter av generelle regler for rettferdige handlinger, at de gjel-
der likt for alle, og at de håndheves upartisk og likeverdig.

Leseren vil fort forstå at den samme liberale institusjonen, 
rettsstaten, ikke bare utgjør en avgjørende forutsetning for et 
velfungerende liberalt demokrati, men også for en velfungeren-
de markedsøkonomi. Et kjapt tilbakeblikk på de grunnleggende 
prinsippene som vi tidligere omtalte som forutsetninger for en 
velfungerende markedsøkonomi, vil vise at mange av prinsip-
pene er direkte betinget av den liberale rettsstaten.

En velfungerende markedsøkonomi er også betinget av et 
sivilsamfunn som uavhengig av stat og marked danner en 
fjerde grunnpilar i det liberale samfunnssystemet.



LARS PEDER NORDBAKKEN

54

Sivilsamfunnet rommer alle former for frivillig samarbeid gjen-
nom et mangfold av lag og foreninger omkring felles interes-
ser, idealer og verdier. Det utgjør en mangfoldig og fri arena 
som samler mennesker til samfunnsdeltagelse og livberikelse 
på tvers av skillelinjer for øvrig og er derfor en skole i siviliser-
te omgangsformer, solidaritet, rettferdige spilleregler, entrepre-
nørskap og demokrati – i miniatyr. Sivilsamfunnets spontane 
samspill mellom mennesker fra ulike deler av samfunnet er slik 
med på å forme hvilke verdier og hvilken kultur som preger et 
storsamfunn, herunder også det moralske kretsløpet som for-
mer hverdagslivet i både demokratiet og i markedsøkonomien.

Til nå har vi ikke satt søkelyset på hva en velfungerende mar-
kedsøkonomi gir tilbake til de andre grunnleggende institusjo-
nene i et liberalt samfunn, rettsstaten, demokratiet og sivil-
samfunnet. Det er langt mer enn det vi vanligvis tenker oss.

Det er klart at en velfungerende markedsøkonomi, kjen-
netegnet ved fri konkurranse, maktspredning og et de-
sentralisert mangfold av uavhengige aktører, forsterker de 
kvalitetene som preger et velfungerende demokrati.

Det er vanskelig å se at et demokrati ville fungere i et kol-
lektivistisk samfunn med sentralstyrt planøkonomi, hvor alle er 
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offentlig ansatte eller ansatte i bedrifter som er eid eller kontrol-
lert av staten. De reelle mulighetene for fri meningsdannelse, 
politisk konkurranse og liberale rettigheter vil stå i veien for et 
regime som bygger på sterk maktkonsentrasjon, og som tende-
rer mot samordning og ensretting i alt sitt vesen.

Siden markedsøkonomien bygger på rettsstatens prinsipper, vil 
også respekten for de prinsippene som gjør markedsproses-
sene konkurransedrevne og verdiskapende, bidra til å styrke 
verdsettelsen av og oppslutningen om rettsstaten.

Samtidig er det umulig å forestille seg et uavhengig sivil-
samfunn uten et mangfold av finansieringskilder og et mini-
mum av maktspredning, toleranse for ulike meninger og ek-
sperimentering med nyskaping, slik bare markedsøkonomien 
kan understøtte.

Et økonomisk system handler om menneskers frihet til å 
bruke egen kreativitet, til å velge yrkesvei, og om rammer 
for en menneskeverdig tilværelse. Markedsøkonomien er 
ikke til for sin egen skyld. Målet på markedsøkonomien er 
et menneskelig mål.

Rent teknisk er ikke markedsøkonomien noe annet enn en 
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metode for å tilfredsstille menneskelige behov. Det er ingen tri-
viell oppgave, og både empiriske og teoretiske bevis antyder 
at oppgaven løses best i en markedsøkonomi som er gjensidig 
knyttet til et sett øvrige liberale samfunnsinstitusjoner.

Derfor kan en velfungerende markedsøkonomi med rette 
også gis et annet navn: en liberal markedsøkonomi.
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Videre lesning 

Det første systematiske forsøket på å forklare markedsøkonomi-
ens forutsetninger, egenskaper og begrensninger knyttes gjerne til 
publiseringen av Adam Smiths berømte verk fra 1776, An Inquiry 
into the Causes of the Wealth of Nations. Verket markerer også 
starten på samfunnsøkonomi som fag. Den som er interessert i få 
et innblikk i Smiths opprinnelige tanker om arbeidsdeling og han-
del som kilder til velstand, kan anbefales å lese kapitlene I.1-I.3 i 
Vol.1, Book I. Hele verket er åpent tilgjengelig på Library of Econo-
mics and Liberty: http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCo-
ver.html.

Lesere på jakt etter en god innføringsbok som forklarer mar-
kedsøkonomiens funksjonsmåte, drivkrefter og sammenhenger 
på en enkel måte, kan lese en av disse to bøkene:

Butler, Eamonn: The Best Book On The Market, Capstone 2008.

Hazlitt, Henry: Economics in One Lesson, Arlington House 1979. Denne 

klassikeren er også tilgjengelig som pdf-fil fra Ludwig von 

Mises Institute: https://mises.org/library/economics-one-les-

son.
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For den som ønsker å gå videre i sine studier av markedsøko-
nomiens institusjonelle betingelser og dynamiske drivkrefter, 
finnes det et stort utvalg av litteratur. Her gis kun en kort over-
sikt over et utvalg av bøker og publikasjoner som er av særlig 
relevans for de markedsøkonomiske perspektivene som lese-
ren finner i denne pamfletten.

Utvalget inneholder både sentrale klassiske tekster av de 
ordoliberale økonomene Walter Eucken og Wilhelm Röpke, 
foruten av Ludwig von Mises, Friedrich Hayek og Milton Fried-
man, men også et knippe nyere utgivelser som tilbyr et mer 
tidsaktuelt perspektiv på markedsøkonomi som økonomisk 
system.

I de tilfellene jeg har funnet versjoner av publikasjonene som 
er åpent og gratis tilgjengelig på Internett, er webadressen for 
publikasjonen oppgitt. De årstallene som står i parentes, gjelder 
det opprinnelig utgivelsesåret på originalspråket.

Eucken, Walter: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck 2004 

(1952).

Friedman, Milton: Capitalism & Freedom, The University of Chicago 

Press 1971 (1962).

Hayek, Friedrich: Individualism and Economic Order, RKP 1976 
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(1949). Pdf-utgave: https://mises.org/library/individua-

lism-and-economic-order.

Hayek, Friedrich: Competition as a Discovery Procedure, THE QUARTER-

LY JOURNAL OF AUSTRIAN ECONOMICS VOL. 5, NO. 3 (FALL 

2002): 9–23. Pdf-utgave: https://mises.org/files/qjae533pdf/

download?token=Fmw-xbiu.

Kirzner, Israel M.: Competition & Entrepreneurship, The University of Chi-

cago Press 1978 (1973).

Lindblom, Charles E.: The Market System, Yale University Press, 2001.

Lindsey, Brink and Teles, Steven: The Captured Economy, Oxford Uni-

versity Press 2017. 

Mises, Ludwig von: Human Action – A Treatise on Economics, Henry 

Regnary 1966 (1949). Også tilgjengelig som Pdf-fil: https://

mises.org/library/human-action-0.

Nordbakken, Lars Peder: Muligheter for alle – dynamisk vekst i en liberal 

markedsøkonomi, Civita 2006. Pdf-utgave: https://www.civita.

no/publikasjon/muligheter-for-alle-18.

Nordbakken, Lars Peder: Internasjonal Næringsfrihet – et fornyet argu-

ment for frihandel i lys av den nye globaliseringen, Civita-notat nr. 

23 2017: https://www.civita.no/publikasjon/internasjonal-nae-

ringsfrihet-fornyet-argument-frihandel-lys-nye-globaliserin-

gen.

Röpke; Wilhelm: A Humane Economy, Oswald Wolff 1960 (1958). 

Pdf-utgave: https://mises.org/library/humane-economy.
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Röpke; Wilhelm: Economics of the Free Society, Henry Regnery 

1971 (1961). Pdf-utgave: https://mises.org/library/econo-

mics-free-society-1.

Stiglitz, Joseph E.: Rewriting the Rules of the American Economy, W.W. 

Norton & Company 2016.

Tirole, Jean: Economics for the Common Good, Princeton University 

Press 2017.

Zingales, Luigi: A Capitalism for the People, Basic Books 2012.
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NOTATER
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NOTATER





Markedsøkonomien er det eneste økonomiske 
systemet som er forenlig med et liberalt begrep 
om frihet. Historisk har det vist seg å være over-
legent alle alternativer i sin evne til å tilfredsstille 
materielle og immaterielle menneskelige behov.

Men hvilke spilleregler er en velfungerende og 
konkurransedrevet markedsøkonomi betinget 
av? Hvilke krav stiller spillereglene til politisk 
vedlikehold og forbedring i møte med endringer 
i kunnskap, teknologi og maktforhold?

Og hvilke sammenhenger finner vi mellom mar-
kedsøkonomien og de øvrige grunnpilarene i et 
liberalt samfunn: rettsstaten, demokratiet og 
sivilsamfunnet?
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