
varianten til Hausmann som har 
gitt den største suksessen? 

Åpenbart ikke. Et problem er 
at utemmet kapitalisme leder til 
en voldsom konsentrasjon av 
formue, inntekt og makt – der de 
som har rikdom styrer, og de 
som styrer får rikdommen. Også 
demokratiske regimer kan havne 
i denne onde sirkelen. Et system 
som er basert på og glorifiserer 
grådighet, trenger motmakt og 
regulering. 

Like viktig er det at hverken 
Hausmann eller paven viser 
hvordan markedsøkonomier 
fungerer mye bedre når noen av 
kapitalkreftene tøyles. Ingen av 
dem synes å se hvordan den 
globale konkurransen skaper sine 
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Unik måling: Tallknuserne gir 
deg valgresultatet.
Dagbladet har stor tro på hva 
tallknusere kan levere to uker 
før valget. 

Prima Fila er et trygt sted for 
dem som vil ha italiensk mat, 
men mangler det lille ekstra.
Aftenposten har funnet restau-
ranten for folk som mangler 
det lille ekstra. 

Vil du komme deg frem 
overalt, trenger du en traktor. 
Vil du ha med mye bagasje, 
trenger du en varebil. Vil du 
ha med mye folk, trenger du 
en buss.
Finansavisens motorbilag  
med grunnleggende folke-
opplysning. 

Vi er en gruppe i det vesenet 
rundt magien a-ha kan være.
Morten Harket oppklarer i VG. 

Folk ringer fra Nordsjøen og 
spør hva vi har til salgs.
Stemningsrapport i DN fra 
daglig leder Ole Dørje ved 
galleriet Soli Brug, som har 
stor Pushwagner-utstilling, 
tyder på at rapportene om 
oljekrisen er noe overdrevne. 

Vennene mine snakker 
fortsatt valg på innpust og 
utpust, det gløder i øynene 
deres når Peter Batta og 
Huseiernes Landsforbund blir 
tatt i en regnefeil. Men mine 
øyne gløder ikke. Jeg glipper 
med øynene i stedet.
Klassekampens Mímir 
Kristjánsson tror det er ham 
det er noe galt med og ikke 
vennene. 

Vi kan fortsatt ikke garantere 
noe, men vi tror dette skal fly.
Daglig leder Karl Christian 
Baumann i Norsk Hummer 
forteller i DN om store 
ambisjoner for hva selskapet 
skal få til med skalldyr. 

Det er ikke ventet å bli et stort 
fruktår. Værforholdene har 
imidlertid bidratt til at all 
frukten ikke modnes på samme 
tid, og sesongen kan derfor 
strekke seg lenger enn vanlig.
Landbruksdirektoratet melder 
om for lite frukt. Til gjengjeld 
vil det være for lite frukt i en 
ganske lang periode. 

KRAGERØ: Klokka 02.11 natt 
til søndag meldte Vegtrafikk-
sentralen at det ble fjernet et 
brannslukkingsapparat i 
Kragerøtunnelen.
KV–Kragerø Blad Vestmar 

lestsidensist@dn.no

skal skaffe kollektive goder og 
forhindre kollektive onder, om 
hvordan eierskap og fordeling 
best kan organiseres og om 
hvordan en kan forhindre en stor 
konsentrasjon av inntekt, 
formue og makt. Politisk 
konkurranse er selvsagt nødven-
dig. Samme hvor fine intensjo-
ner de er bygd på, har ikke noe 
ettpartistyre forblitt politisk 
ansvarlig overfor sin befolkning.  

Men demokrati og markedsø-
konomi kan organiseres på så 
mange måter – prøvde og 
uprøvde. Konkurransen kan 
derfor ikke dreie seg om å være 
mer radikal enn paven, men om 
å finne hvilke alternativer som 
kan passe best hvor. Målet må 
være å øke mulighetene for 
sosial fremgang i verden. 

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet 
i Oslo

egne motkrefter og institusjoner 
som forbedrer systemet – kanskje 
også for kapitaleierne – snarere 
enn å underminere det. Faktum er 
at de landene i verden som er 
eksponert for den hardeste 
internasjonale konkurransen, har 
de minste økonomiske forskjel-
lene. Det er de små åpne økonomi-
ene som faktisk har de mest 
egalitære inntektsfordelingene. 
Disse landene har de største 
velferdsstatene, de sterkeste 
fagbevegelsene og de minste 
lønnsforskjellene; de har de 
største offentlige sektorene og det 
minste innslaget av korrupsjon og 
vanstyre. Mønsteret ser ut til å 
være at sterk konkurranse utenfra 
skaper samarbeid og koordinering 
innenfra gjennom offentlig 
politikk, gjennom sosial organise-
ring og gjennom sosiale innovasjo-
ner i arbeidsliv og lønnsdannelse. 
Likhet og tillit må derfor være er 
konkurransefortrinn. Ellers ville 
ikke de små egalitære økonomier 
klart seg så godt – faktisk best – i 
den internasjonale konkurransen.

Disse erfaringene undermine-
rer derfor påstanden som lenge 
var populær på høyresiden: stor 
ulikhet i formue og inntekt er 
nødvendig for å skape incentiver 
for økonomisk fremgang. En slik 
påstand er teoretisk og empirisk 
usann. 

Men markeder er helt 
nødvendig og ønskelig i en 
moderne økonomi. Stridsspørs-
målene dreier seg derfor mer om 
hva som skal tas ut og inn av 
markedskonkurransen og hva 
som eventuelt skal flyttes til 
kollektive beslutninger. Det er 
også strid om hvordan en best 

I
ngen kan unngå å legge 
merke til hvordan pave 
Frans, opprinnelig fra 
Argentina, fremstår som 
en av verdens mest 
kompromissløse kritikere 

av kapitalismen. Ifølge paven er 
kapitalismen et utålelig system. 
Han ser for seg et langt syndere-
gister: grotesk fattigdom selv når 
det er økonomisk vekst; en 
permanent sosial krise som er 
langt mer alvorlig enn finanskri-
sen; en grunnleggende ulikhet 
som bryter menneskerettighe-
tene; en miljøkrise som truer 
livet på jorden.  

I Latin Amerika blir de nye 
tonene fra Vatikanet tilsynela-
tende møtt av massenes begeist-
ring – men også med stor skepsis, 
særlig fra folk på høyresiden. 
Harvard-økonom Ricardo 
Hausmann er en av kritikerne 
(DN 31. august). Det er ikke for 
mye kapitalisme som er proble-
met, men for lite, sier han, og den 
kapitalismen som finnes er for 
temmet. Om jeg forstår ham rett, 
er problemet at politikerne 
prøver å styre og regulere og at 
næringslivet svarer med bestik-
kelser og korrupsjon. (Som 
tidligere planleggingsminister i 
Venezuela bør han vite hva han 
snakker om.) Uansett er resulta-
tet at kapitalismen kommer i 
vanry. Ikke fordi den ikke virker, 
men fordi politikerne ikke lar den 
få lov til å virke. 

Pavens synspunkter var også 
fremme på det første møtet i IPSP 
(International Panel on Social 
Progress) i Istanbul i forrige uke. 
Etableringen av dette nye panelet 
– med litt over 200 deltagere med 
forskjellig fagbakgrunn, fra 
mange land i verden – er inspirert 
av det internasjonale klimapane-
let (IPCC), men er i motsetning til 
klimapanelet uavhengig av 
nasjonale regjeringer og av FN. 
Arbeidsgruppene er tverrfaglig 
sammensatt, også den jeg leder, 
og det første målet er å utarbeide 
en omfattende rapport om 
hvordan en kan møte de store 
utfordringene i verden. For å få 
det til må panelet i det minste 
være mer radikal enn paven, 
hevdet en av deltagerne i min 
gruppe. Må det? 

I motsetning til paven tror jeg 
panelet må legge vekt på at 
kapitalismen på noen områder 
har vært en ubetinget suksess. 
Sammenlignet med føydalismen 
har systemet åpenbart lykkes i å 
forbedre leveforholdene for de 
mange og i å spre sivilisasjonen 
til enhver avkrok av verden. Men 
er det den mest utemmede 

Mer radikal enn paven

Gloriisert grådighet trenger motmakt og regulering.

I motsetning til pave Frans tror jeg panelet (IPSP) må legge vekt på at kapitalismen på noen områder har 
vært en ubetinget suksess, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tony Gentile, Reuters, NTB Scanpix
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