
in oppfatning er at 
myndighetene 
ønsker å beskytte 

folks velstand og sørge for ro i 
samfunnet», hevder en ung 
kinesisk kvinne som blir inter-
vjuet i forbindelse med tilde-
lingen av Nobels fredspris til 
Liu Xiaobo. 

Innføring av markedsøko-
nomi har utvilsomt vist seg å ha 
en svært positiv innvirkning på 
levestandarden i Kina. Landet 
har nå verdens nest største 
økonomi, og flere hundre milli-
oner mennesker er blitt løftet ut 
av fattigdom. Men innebærer 
det også at landet beveger seg i 
en demokratisk retning?

Kapitalismens eksplosive 
fremvekst har fått mange i 
vesten til å spørre seg når 
demokratiet – ofte forstått som 
kapitalismens naturlige følges-
venn – også vil bryte frem i 
Kina. 

Landsmannen Liu Xiaobos 
arbeid for politisk handlefrihet 
imponerer ikke den unge kine-
siske kvinnen. Fredspris eller 
ikke. Hvem ønsker en politisk 
dramatikk som kan true 
velferden? I hvert fall ikke 

denne kinesiske kvinnen – som 
fikk anledning til å uttale seg til 
media.

Liu Xiaobo har mottatt prisen 
for sitt arbeid for å fremme 
grunnleggende menneskerettig-
heter i Kina. Til tross for at 
mulighetene til politisk delta-
kelse har økt i dagens Kina og at 
artikkel 35 i Kinas grunnlov slår 
fast innbyggernes talefrihet, 
pressefrihet, forsamlings- og 
møtefrihet, prosesjons- og 
demonstrasjonsfrihet, har det i 
praksis vist seg at disse frihetene 
er svært begrenset. Liu har blitt 
dømt til elleve års fengsel og to 
års tap av politiske rettigheter 
for den kampen han har ført.

Kina er i dag et godt eksempel 
på at et politisk regime kan 
åpne opp for markedskreftene 
uten samtidig å akseptere 
særlig grad av politisk handle-
frihet.
!  Men vil demokratiet allikevel 
bryte frem som en følge av 
denne utviklingen?
!  Hva er egentlig forholdet 
mellom demokrati og kapita-
lisme?
!  Trenger markedsøkonomien 
og demokratiet hverandre på en 
slik måte at vi ikke kan ha den 
ene uten den andre?

Om vi ser på utviklingen i 
Europa de siste tre hundre 
årene, kan det umiddelbart se 
slik ut, all den tid demokratiet 
og kapitalismen har utviklet seg 
mer eller mindre parallelt i tid. 
Men om det er en indre 
sammenheng mellom disse? Jeg 
er ikke overbevist.

De trekk som i dag kjenne-
tegner liberale demokratier, er 
ikke nødvendigvis frukter av 

kapitalismen. Snarere tvert 
imot, de ble vunnet gjennom 
harde kamper ført av de lavere 
klasser. Kravlisten som 
avrunder Marx og Engels’ 
Kommunistiske Manifest bærer 
vitne om det.

Det går an å tenke seg at kapi-
talismen kan utvikle seg uten at 
borgerne innrømmes politisk 
frihet – selv om det motsatte er 
vanskelig å se for seg. I et demo-
krati må borgeren kunne eie sin 
egen arbeidskraft og også ha 
anledning til å produsere varer 
og tjenester etter tilbud- og 
etterspørselsmekanismer. Frihet 
må også være en frihet til å 
utvikle produkter og presentere 
disse på et marked.

Men vil det være mulig å 
opprettholde en bærekraftig 
kapitalisme uten grunnleggende 
demokratiske rettigheter? Selv 
om det ikke er noe ved markeds-
økonomien som tilsier at demo-
kratiet nødvendigvis må bryte 
frem, er det grunn til å tro at en 
bærekraftig kapitalisme er tjent 
med ytringsfrihet – dette for å 
skape den nødvendige tillit i 
markedet.

Fravær av informasjon, eller 
informasjonsassymmetri, inne-
bærer at markedet ikke 
fungerer slik det skal. Markedet 
krever gjennomsiktighet og 
informasjonsflyt, og det krever 
at helt grunnleggende mennes-
kelige rettigheter er innfridd – 
slik disse er formulert i verdens-
erklæringen om 
menneskerettighetene vedtatt 
av FN i 1948. Et eksempel er 
artikkel 19: «Enhver har rett til 
menings- og ytringsfrihet. 
Denne rett omfatter frihet til å 

hevde meninger uten innblan-
ding og til å søke, motta og 
meddele opplysninger og ideer 
gjennom ethvert meddelelses-
middel og uten hensyn til lande-
grenser.»

Et aktuelt eksempel er fjor-
årets melkeforgiftningsskandale 
i Kina. Forurenset melk forår-
saket at 300.000 barn ble 
alvorlig syke, og minst seks barn 
døde.

Zhao Lianhai, faren til et av de 
mange barna som ble forgiftet av 
forurenset melk, er nylig blitt 
arrestert av kinesisk politi. Zhao 
skal ha organisert en gruppe på 
internett av familier som fort-
satt ikke har fått erstatning 
etter melkeskandalen. Politiet 
skal ha ransaket Zhaos hjem og 
konfiskert to PC-er, et videoka-
mera, et vanlig kamera og en 
adressebok, opplyser Zhaos 
kone.

En bærekraftig kapitalisme 
forutsetter en såpass fri flyt av 
informasjon at menneskene 
våger å ta markedet i bruk. Vi 
må kunne få tilgang til informa-
sjon som gjør at vi kan stole på 
de produktene som tilbys – og 
det må være mulig å spre infor-
masjon om de som tilbyr farlige 
produkter og også la markedets 
drivkrefter – tilbud og etter-
spørsel – straffe disse.

Om dette ikke er mulig vil 
den sunne markedsøkonomien 
undergraves av destruktive 
krefter. Korrupsjon vil overta 
for konkurranse. Og med ett har 
vi ikke lenger et marked som 
fungerer.

Når alt kommer til alt kan det 
være at etableringen av grunn-
leggende menneskerettigheter 
utgjør en viktig forutsetning for 
utvikling av en bærekraftig 
kapitalisme.

!  Einar Øverenget, filosof, 
Humanistisk Akademi
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ordbrukspolitikken er en 

vrien nøtt. Det kan være 

nyttig å reflektere litt over 

hvorfor. Da er en forenkling 

nødvendig, og begrepet 

trilemma kan være en fruktbar 

inngang til problemet. Et 

trilemma er den situasjonen 

man har når man har tre mål 

som forholder seg slik til hver-

andre slik at bare to av dem kan 

oppnås samtidig.

Tidligere har dette begrepet 

vært benyttet om situasjonen 

innenfor finanspolitikken, hvor 

tre goder var ønskelige: fast 

valutakurs, selvstendig penge-

politikk og internasjonal kapi-

talmobilitet. Man kan ha to av 

disse godene, men ikke tre. 

I landbruket er de tre målene 

som forholder seg til hverandre 

på lignende vis disse:

!  en stabil bruksstruktur – dvs. 

et noenlunde uforandret antall 

bønder;

!  teknologisk og organisatorisk 

utvikling av jordbruket – dvs. et 

effektivt jordbruk;

!  et tak på produksjonen – 

altså et ønske om å unngå over-

produksjon.

Her er situasjonen også slik at

vi kan få to goder på en gang, 

men ikke tre.  

La oss si at vi mener at land-

bruket skal få lov til å være

effektivt, det vil si utvikle seg 

teknologisk og organisatorisk, 

og at vi samtidig ønsker å ha et 

stabilt antall bønder. Da blir 

konsekvensen rimeligvis at vi 

relativt raskt stanger hodet i et 

eventuelt produksjonstak. Det

blir overproduksjon eller vi må 

produsere for eksport. 

Hvis vi tar et alternativt 

utgangspunkt, at vi ønsker en 

stabil bruksstruktur. Eller som 

Terje Riis-Johansen sa i sine 

lykkeligere dager som land-

bruksminister: «Vi har ikke ett 

bruk mer å miste». Da er trilem-

maets ulykkelige logikk slik at 

vi må velge mellom bøndenes 

mulighet for å henge med på 

den teknologiske utvikling og 

det å regulere produksjonsom-

fanget. 

Tar vi utgangspunkt i at det 

viktigste er å holde produk-

sjonen innenfor rammene av 

det norske forbruket på de 

områdene vi kan produsere, er 

alternativene å stoppe effektivi-

tetsutviklingen eller akseptere 

at bøndene blir stadig færre. 

Selvfølgelig er det ingen 

ansvarlige landbruks- eller 

distriktspolitikere som åpent 

velger det ene eller det andre. 

De ulike landbrukspolitiske 

regimer, fra Øksnesutvalget og 

opptrappingsvedtaket på 

midten av 1970-tallet til Riis-

Johansens strategi for nærings-

utvikling «ta landet i bruk» i 

2007 har mikset målsetninger i 

noe varierende blandingsfor-

hold. Der opptrappingsvedtaket 

vektla teknologisk og økono-

misk utvikling prioriterte Riis-

Johansen å opprettholde antall 

bruk. 
Et trilemma er en tvang-

strøye, og det er ikke til å 

undres over at man leter etter

utveier. Siden Gunhild

Øyangen var landbruksmi-

nister på midten av 80-tallet 

har den foretrukne utveien 

vært å vise til at bønder kan 

gjøre andre ting enn å drive 

jordbruk. Multifunksjonelt 

landbruk ble det forløsende 

begrep. Den multifunksjonelle 

bonden kunne bli akseptert av 

så vel liberale økonomer som 

hadde lært leksa om positive

eksternaliteter, som av forsva-

rerne av det norske mangesys-

leriet.
I landbrukspolitiske kretser 

diskuterer man nå om det 

trengs et «utvidet landbruks-

begrep». Ikke så rart med 

tanke på den tilnærmet 

lineære nedgangen i antall 

aktive bruk. Siden slutten på 

Jostein Vik

Siden Gunhild

Øyangen var 

landbruksminister på 

midten av 80-tallet 

har den foretrukne 

utveien vært å vise til 

at bønder kan gjøre 

andre ting enn å drive 

jordbruk
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1960 tallet fram til nå har 

nedgangen i antall aktive 

bruk gått fra 160.000 bruk til 

godt under 50.000. Det synes 

som om at bøndene tenker at 

hvis de skal drive med andre 

ting enn landbruk, hvorfor 

skal de også drive med land-

bruk.  
Kanskje finnes det andre 

løsninger: De eksplosive øknin-

gene i matvarepriser som fulgte 

med matvarekrisa i 2008 og 

den økende konkurransen om 

de beste arealene som følger av 

utviklingen innenfor biodriv-

stoff, peker mot en annen 

løsning på trilemmaet. Kan det 

skje at det vil bli bruk for alt 

tilgjengelig areal til å produ-

sere mat og energi, og at vi kan 

si farvel til snart 50 år med 

produksjonsbegrensninger?

Det er fullt mulig, og kanskje

til og med sannsynlig. Da vil det 

landbrukspolitiske trilemma 

være historie. 

Foreløpig er vi imidlertid ikke 

der, og den landbrukspolitiske 

debatten kan kanskje tjene på 

at partene er åpne på de 

målkonfliktene som finnes i 

landbrukspolitikken, og at de 

står fram med hva de er villige 

til å velge bort.   

  

!  Jostein Vik, dr.polit./senior-

forsker, Norsk senter for 

bygdeforskning

agens Næringsliv forteller 

på lederplass mandag 15. 

november om det de selv 

kaller en fisketur, om Riksrevi-

sjonens kontroll av Norges Bank 

og selskaper under Finansde-

partementet. Som så mange 

andre fiskehistorier inneholder 

også denne feil og overdrivelser. 

Jeg nøyer meg med å redegjøre

kort for fakta i saken.

En av Riksrevisjonens grunn-

leggende oppgaver er å kontrol-

lere statsrådenes forvaltning av 

statens eierinteresser i 

selskaper, og regjeringens og 

Finansdepartementets myndig-

hetsutøvelse i saker som gjelder 

Norges Bank. Totalt kontrollerer 

Riksrevisjonen statsrådenes 

forvaltning av eierinteressene i 

rundt 100 selskaper. Blant 

annet gjelder dette NRK, Stat-

kraft, NSB og de regionale 

helseforetakene.

Som et grunnlag for denne 

kontrollen er det fastslått i 

instruks gitt av Stortinget at 

statsrådene skal oversende til 

Riksrevisjonen statsrådens 

beretning om forvaltningen av 

statens interesser i selskapene. 

Beretningene er et sentralt 

grunnlag for Riksrevisjonens 

årlige kontroll, og skal blant 

annet inneholde

!  en redegjørelse for departe-

mentets eierstyring av selska-

pene,
!  statsrådens vurdering av 

driften av selskapene sett i 

forhold til økonomi og resultat,

!  statsrådens vurdering av 

ekstern revisors honorar og 

omfanget av rådgivningstje-

nester.
Det gjelder særlige bestem-

melser for statsrådens beret-

ning for Norges Bank. Riksrevi-

sjonen har gjennom instruks 

fått i oppgave av Stortinget å 

kontrollere myndighetsutø-

velsen overfor Norges Bank. I 

denne forbindelse er det gjort 

klart at Riksrevisjonen kan 

kreve de opplysningene den 

finner nødvendig for sin

kontroll fra departementet, 

Norges Bank og dens revisjon.

Av saksframstillingen i Doku-

ment 3:2 (2010–2011) fram-

kommer det at saken gjelder

statsrådens beretning om 

forvaltningen av statens inter-

esser i Folketrygdfondet og 

Statens finansfond og statsrå-

dens beretning vedrørende 

departementets og regjeringens 

myndighetsutøvelse i saker som 

gjelder Norges Bank.

Når det gjelder Norges Bank, 

har Riksrevisjonen særskilt bedt 

om en redegjørelse for arbeidet

med implementering av risik-

ostyring og internkontroll i 

henhold til ny forskrift.

For at Riksrevisjonen skal 

kunne utføre kontrolloppgavene

i samsvar med Stortingets 

instruks, må Riksrevisjonen ha 

tilgang til nødvendige opplys-

ninger. For at kontrollen skal 

være uavhengig, er det viktig at 

Riksrevisjonen selv kan avgjøre 

hvilke opplysninger som er 

nødvendige for kontrollen. 

Dette er et prinsipp som Stor-

tinget har understreket ved 

flere anledninger.

Det er på denne bakgrunnen 

at Riksrevisjonen finner det 

kritikkverdig at Finansdeparte-

mentet ikke sender beretninger 

til Riksrevisjonen i samsvar 

med instruksen fra Stortinget. 

Det kan ikke være slik at den 

som blir kontrollert, kan

bestemme hva kontrolløren skal 

få innsikt i.

Forøvrig vil jeg minne om at 

Riksrevisjonen allerede i 2006 

ga uttrykk for at revisjonsord-

ningen i Norges Bank (som den 

gang gikk ut på at en ansatt 

revisor i Norges Bank ivaretok 

den eksterne revisjonsfunk-

sjonen) burde endres. I 

prosessen med valg av ekstern 

revisor ga Riksrevisjonen 

uttrykk for at Riksrevisjonen 

som ekstern revisor kunne gi 

den mest helhetlige og effektive 

revisjonen av Norges Bank.

Riksrevisjonen har imidlertid 

ingen problemer med å aksep-

tere at Stortinget valgte en 

annen løsning. 

!  Jørgen Kosmo, Riksrevisor

Det kan ikke 

være slik at den 

som blir kontrollert, 

kan bestemme hva 

kontrolløren skal få

innsikt i
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vordan henger det ihop 

at EU-medlemmet Irland 

kan beholde sin ubegren-

sede garanti for innskudd i irske

banker, når Sigbjørn Johnsen 

ikke klarer å beholde Norges

garanti for innskudd opp til to 

millioner kroner i norske

banker?

!  Terje Johansen, Drøbak

Kort sagt

et oppslag om fripoliser i 

DN 22.oktober står det at «I 

finanskriseåret 2008 torpe-

derte et dårlig aksjemarked 

avkastningen for Silvers 

kunder.» Det er ikke riktig. 

Kundene fikk sin rentegaranti 

på 3-4 prosent hos Silver som

hos alle andre, og var således 

uberørt av finanskrisen. I

tillegg fikk de med seg

oppgangen da markedet 

snudde.

!  Mikkel A. Berg, admini-

strerende direktør i Silver
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