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ØKONOMISK DEMOKRATI
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Sigtet med denne bog er at samle trådene. 
 Efter nu at have undersøgt demokratiets begreb griber vi tilbage til  
Bog 1 om privatejendommen, med henblik på at afklare forholdet mellem 
privatejendom (dermed markedsøkonomi og kapitalisme) og demokrati. 
 Den første opgave er at bestemme det formelle forhold mellem de to 
fænomener. En umiddelbar sammenligning er mulig, fordi både privat-
ejendommen og demokratiet begribes proceduralt, som bestemte beslut-
ningsprocesser; privatejendom vedrører ikke hvad der besluttes (den 
konkrete brug af godet), men hvordan der besluttes, og tilsvarende kende-
tegnes demokratiet ikke af beslutningernes indhold, men af procedurens 
særlige karakter. Sammenligningen forløber i 2 etaper, svarende til pri-
vatejendommens almene form i markedsøkonomi og dens skikkelse in-
denfor kapitalisme. Dette er temaet i Kapitel 44. 
 Det ses her at der foreligger et fundamentalt modsætningsforhold mel-
lem de to procedurer, idet jeg søger at vise at lighedspunkterne blot er 
tilsyneladende. Imidlertid indebærer dette ikke nødvendigvis en konflikt. 
Liberale vil hævde at den økonomiske og demokratiske beslutningspro-
ces har, eller bør have, hvert sit domæne. Men hvis dette ikke kan argu-
menteres, således at de må konkurrere om det samme domæne, opstår en 
konflikt. Spørgsmålet er om økonomi og politik er eller bør være to 
distinkte områder. Dette emne tages op i Kapitel 45. Kapitlet sammen-
fatter tidligere bestemmelser af forholdet mellem liberalisme og demo-
krati, samtidig med at jeg argumenterer for affinitet – men ikke sammen-
fald – mellem socialisme og demokrati. Endelig fremlægger jeg princip-
perne i økonomisk demokrati. Demokratiet er her almengjort til også at 
omfatte det økonomiske område; et sådant økonomisk demokrati kræver 
at privatejendom erstattes af fællesejendom. 
 Denne sektion – Sektion M – beskæftiger sig således med principielle 
bestemmelser. 
 
Afhandlingen afsluttes med Sektion N, som ser på de aktuelle vilkår for 
demokratiet. 
 I de rige kapitalistiske lande – men ikke nødvendigvis i den fattige 
verden – er klassekampen ophørt, fordi fortidens éntydige klasser tende-
rer mod at opløses; flere og flere får deres indkomst fra forskellige kilder 
(løn, rente, offentlige overførselsindkomster). Dette har ikke givet mere 
lighed, tværtimod har arbejderklassens disintegration muliggjort nylibe-
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ralismen, som overalt har uddybet kløften mellem rige og fattige. Dette er 
temaet i Kapitel 46. 
 I Kapitel 47 beskrives det skiftende forhold mellem økonomisk og 
politisk magt i kapitalismens konkrete historiske faser. Jeg argumenterer 
at staten i nyliberalismens epoke er blevet underordnet kapitalens inte-
resser og selv er blevet formet i markedets billede. 
 Kapitel 48 drager konklusionen, nemlig at demokratiet er blevet udhu-
let. Magten er flyttet fra folket til privatejendommen, men vel at mærke i 
skikkelse af selskabernes og fondenes kapital. Dette betyder dels at mar-
kedsøkonomiens konkurrence tendentielt erstattes af kapitalistisk plan-
lægning, dels at individualismens reale og normative fundament, nemlig 
den individuelle ejendom, smuldrer. Dermed forsvinder liberalismens 
fundament. Demokratisk markedsøkonomi versus byrokratisk planøko-
nomi var gårsdagens valg; fremtidens valg står mellem udemokratisk og 
demokratisk planøkonomi. Nøglen til at styrke demokratiet er at almen-
gøre det til også at omfatte økonomien. 
 Jeg slutter med at diskutere de mulige veje, der går i denne retning. 
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Sektion M. Privatejendom og demokrati 
 
Kapitel 44. Det formelle forhold mellem privat- 
   ejendom og demokrati 
 
44.1. Private og demokratiske valg 
Den private beslutning kan være rent personlig, dvs. ikke vedrøre andre; 
det er fx tilfældet hvis jeg bruger mine haveredskaber til at anlægge en 
køkkenhave. Sådanne elementer af selvforsyning abstraherer jeg fra, dvs. 
det forudsættes at vi har en gennemført arbejdsdeling, således at alt det 
private arbejde tillige er socialt, altså tillige er arbejde for andre (jvf. 
Kapitel 13). Heri ligger at den privatejendom, vi betragter, stedse skal 
formidles af markedet. Valget på markedet og det demokratiske valg lig-
ner dermed hinanden ved at de begge er sociale valg. Forskellen ligger 
alene i at konsekvenserne for de andre af mit markedsvalg er uintendere-
de og ubevidste, mens de sociale konsekvenser af mit politiske valg er til-
stræbte og bevidste. 
 I et system baseret på privatejendom har vi indflydelse i forhold til 
privatejendommens størrelse; på markedet rækker vor magt præcis så 
langt som pengene, hvilket indebærer at markedsøkonomi er et økonomi-
ske system til fordel for de rige. I demokratiet har vi alle - rige som fat-
tige - præcis lige stor indflydelse, nemlig én stemme hver; som vi har set 
er dette træk - politisk lighed - demokratiets fundamentalbestemmelse. 
Princippet om 'høveder' står overfor princippet om 'hoveder'. Dette er den 
åbenbare forskel mellem det private og det demokratiske samfund. 
 Det anføres gerne at privat markedsøkonomi og demokrati harmonerer, 
fordi de begge er udtryk for frihed, hhv. på det økonomiske og politiske 
felt. Dette er korrekt, men det er en overfladisk fællesnævner, fordi der er 
tale om to væsensforskellige typer af frihed. Privatejendommens frihed er 
en negativ frihed, nemlig en frihed til at udelukke andre fra beslutnings-
processen, jvf. Kapitel 2.7, mens demokratiets frihed er en positiv frihed, 
nemlig en frihed til at deltage i bestemmelsen af samfundets indretning. 
Privatejeren har vetoret, men ikke social bestemmelsesret; vælgeren har 
social bestemmelsesret, men ikke vetoret (hun skal jo respektere den 
vedtagne lov, altså flertalsbeslutningen). 
 Videre siges det ofte at både det private og det demokratiske subjekt er 
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et individ, men dette er forkert af to grunde. 
  For det første er privatejendommen ikke nødvendigvis individuel, men 
kan bero hos fx en familie eller endog være helt upersonlig; derimod er 
det demokratiske subjekt nødvendigvis personligt, eftersom demokratiet 
tæller i hoveder (og vi regner demokratiet for mangelfuldt, hvis 'familie-
overhovedet' stemmer på vegne af familien). 
 For det andet er vælgeren væsensforskellig fra den individuelle pri-
vatejer; det drejer sig ikke her om, hvordan man definerer begrebet 'indi-
vid', men om sagsforholdet, altså de forskellige roller som privatejer og 
vælger spiller. Det private subjekt er introverteret, sigter mod sig selv, 
mens det demokratiske subjekt er extroverteret, fordi genstanden for dets 
valg er samfundet, mere præcist den for alle gyldige lov. Dette må imid-
lertid præciseres. 
 Det er uomtvisteligt at begge agenter er frie, og deri ligger at vi a priori 
intet kan vide om deres motiver og målsætninger, dermed om deres be-
vidsthed. Privatejeren kan være altruistisk og fx som 'politisk forbruger' 
have en social bevidsthed om et retfærdigt samfund, mens vælgeren kan 
være motiveret af snævre interesser og altså på ingen måde behøver at 
have det 'almene vel' eller det 'fælles bedste' som mål. 
 Men hvis agenterne er rationelle, begrænses deres målsætninger: Når 
privatejeren optræder som markedsagent, tager han ikke hensyn til de an-
dre markedsagenter, dvs. i relation til disse, på markedet, er han i denne 
forstand selvisk (Kapitel 11.4), og omvendt har vi set at den rationelle 
vælger ikke stræber efter at tilgodese privatinteressen, altså ikke er sel-
visk (Kapitel 37.5). På det marked, der allerførst kan virkeliggøre den 
sociale sammenhæng, abstraherer privatejeren i praksis og i bevidstheden 
fra de andre, altså fra denne sammenhæng; hans eventuelle sociale be-
vidsthed som politisk forbruger kan skubbe markedet i den ønskede ret-
ning, med en kraft der er proportional med pengepungens størrelse, men 
da hans effektive viden, med Hayek's ord, er nær, kan den ikke omfatte 
den sociale sammenhæng; for så vidt er markedsagenten socialt bevidst-
løs. Det, vælgeren skal tage stilling til, er i modsætning hertil netop de 
overordnede sociale relationer; det følger af at afstemningen resulterer i 
en lov, der er gyldig for alle, også selv om lovens indhold er at tilgodese 
én gruppe frem for en anden. Afstemningssituationen aftvinger vælgeren 
en stillingtagen til hele samfundets indretning. 
 En social sammenhæng er nødvendig både indenfor det økonomiske og 
det politiske område; ellers bryder samfundet sammen i økonomisk kaos 
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og politisk lovløshed. Alle ønsker og meninger kan ikke tilgodeses. Den 
sociale enhed virkeliggøres ved at udskille det forskellige, men dette 
foregår på vidt forskellig vis. På markedet sker udskilningen planløst og 
dermed uden social bevidsthed, nemlig ved at de for markedet unødven-
dige producenter og forbrugere elimineres (Kapitlerne 12.9.4, 13.4 og 
15.7), idet kriteriet er pengene, mængden af 'høveder'. I demokratiet sker 
det ved at mindretallet må indordne sig under de love, som flertallet får 
vedtaget, idet kriteriet er antallet af 'hoveder'. 
 Den sociale effekt af det private valg er ukendt, når valget foretages; 
den sociale sammenhæng på markedet er der ikke forinden i privatejernes 
hoveder, dvs. denne sammenhæng er uintenderet. Modsat ved det demo-
kratiske valg. Før afstemningen véd vælgerne naturligvis ikke hvad der 
bliver gyldig lov, men de véd hvilken lov, de stræber efter, og for flertal-
let er loven det planlagte eller intenderede resultat af deres valg;1 hele 
processen er lige så gennemskuelig, som når en arkitekt bygger et hus på 
grundlag af arkitekttegningerne. 
 Alt dette kan tydeliggøres og udbygges, når vi inddrager Buchanan's 
analyse af modsætningen mellem det 'kollektive' valg (som han kalder 
det) i demokratiet og det individuelle valg på markedet.2 
 Det demokratiske valg er gratis, fordi det ikke har nogle direkte konse-
kvenser for mig, hvis jeg fx stemmer på et parti med en uansvarlig øko-
nomisk politik: 

 "..the individual who acts in a collective-decision role, at least in an 
idealized model, bears neither the responsibility for decision (and ac-
tion) nor the basic incidence of the effects of action. It is the basic ir-
responsibility of individual choice in this setting that warrants special 
consideration here" (Buchanan, 1986: 233). 

Vælgeren er altså uansvarlig fordi der er en kløft mellem valget og resul-
tatet af det, hvilket skyldes at den enkelte stemme yderst sjældent er ud-
slaggivende (hvortil kan føjes at for et medlem af mindretallet er der en 
direkte modsætning mellem valg og resultat). Da valget for den enkelte 
fremstår som ineffektivt bliver det uforpligtende, i stil med at svare på 
spørgsmålet 'Would you prefer a rainy or a bright day'; dette 'removes 
any incentive to become informed' og 'tends to encourage essentially fri-
volous (non-evaluative) behaviour' (Buchanan, 1986: 234f). 
 Buchanan foretrækker markedsvalget, fordi der her er  
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 "a direct correspondence between the assigned responsibility for 
choice and the observed incidence of the direct effects of the action 
consequent on choice" (Buchanan, 1986: 230). 

Hvis jeg på markedet vælger ris for kartofler, får jeg faktisk ris. Bucha-
nan nævner at de private valg har et 'social outcome', bl.a. en bestemt 
indkomstfordeling, men da denne opstår spontant, altså ikke er valgt af 
nogen, har den enkelte ikke et moralsk ansvar for den (s.236); markeds-
agenten er 'morally independent' (s.237). 
 Buchanan analyserer således de to valg ud fra en normativ synsvinkel, 
med begrebet 'ansvarlighed' som omdrejningspunkt. Frihed implicerer an-
svar. Den, der ikke har noget valg, kan ikke drages til ansvar, mens den 
frie er ansvarlig for sine handlinger. Både markedsagenten og den demo-
kratiske vælger er frie, så vi må interessere os for deres respektive an-
svar; til frihedens 'ret' må der svare en ansvarets 'pligt'. 
 Lad os først se på Buchanan's analyse af det private valg på markedet. 
Han har ikke ganske ret i at der er en direkte sammenhæng mellem valget 
og dets konsekvens for den enkelte, for der er en social formidling via 
markedet; men har man penge, kan man få det, man vil have, uden at 
skulle spørge om tilladelse fra andre, så i den forstand er sammenhængen 
direkte. Derfor kommer der substans og mening i ansvaret, siger Bucha-
nan. 
 Hvilket ansvar? Jo, ansvaret overfor sig selv til at træffe et fornuftigt 
markedsvalg, hvor 'costs' og 'benefits' afvejes rationelt (s.230). Dette er 
en ejendommelig anvendelse af ordet 'ansvar', fordi dette normalt bruges 
som et socialt begreb, hvor ansvar betyder ansvar overfor andre. Det er 
svært at se, hvad individuel målrationalitet har at gøre i en normativ teori 
om ansvar. 
 Som nævnt fremhæver Buchanan at markedsagenten er 'moralsk uaf-
hængig', hvilket altså betyder at han ikke har ansvar overfor andre og 
dermed - vil jeg hævde - er ansvarsløs. Dette er den faktiske retlige 
situation i en markedsøkonomi; jeg skal selvfølgelig respekterer de an-
dres privatejendom og holde indgåede kontrakter, men derudover kan jeg 
koncentrere mig om mine egne interesser. Buchanan afviser at agenten 
bør føle et ansvar overfor andre, og fx påtage sig et ansvar for indkomst-
fordelingen i samfundet, med henvisning til at en sådan fordeling er 
opstået spontant. Jeg er ikke med til bevidst at vælge den og derfor er jeg 
ansvarsfri. Dette argument forekommer tvivlsomt. Måtte vi da ikke 
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tilsvarende frikende bilisten, der er beruset og derfor 'ikke véd hvad han 
gør'? Her vil vi naturligvis kræve at bilisten er ædru, derfor bevidst om 
konsekvensen af sin kørsel, derfor ansvarlig. En normativ analyse må 
konkludere i et krav om at det økonomisk-politisk system ændres, således 
at den enkelte bliver ansvarlig, dvs. ansvarlig overfor andre. 
 Lad os dernæst se på Buchanan's kritik af det demokratiske valg for at 
være uansvarligt. For den enkelte er sammenhængen mellem valg og 
resultat ubetvivleligt indirekte og usikker, eftersom sammenhængen er 
social, altså involverer andre mennesker; den enkelte er ikke diktator i sin 
egen republik. Det udelukker ganske rigtigt ’ansvar’, forstået som indivi-
duel målrationalitet. 
 Spørgsmålet er imidlertid om vælgeren oplever sig som ansvarlig i 
egentlig, dvs. social, forstand? Ikke iflg. Buchanan; for ham er vælgeren 
en person, der alene søger at maximere det private udbytte af den poli-
tiske proces. Han tillægger altså vælgeren samme selviske karaktertræk 
som den private agent har. Trods en erkendelse af at vi kan 'behave 
differently under diferring institutions', hævder han 'the possibility that 
individuals may behave as strict economic men, regardless of the institu-
tional setting' (ss.238f); det er denne 'possibility', der er hele pointen i 
hans 'public choice' teori om at også politikerne er selviske. Men vi fin-
der ikke hos Buchanan argumenter for at det demokratiske valgs særlige 
’institutional setting’ giver plads for Homo Oeconomicus.  
 Min kritik af Buchanan er at han forudsætter det, han skulle bevise, ved 
på forhånd at reducere vælgeren til en afart af den private agent. Hvis 
vælgeren begribes som det hun er, nemlig en specifik social rolle, opstår 
problemet om uansvarlighed ikke; der er da ingen grund til at tro at hun 
skulle være ligeglad med samfundet, selvom hun ikke kan være sikker på 
at få sin vilje og selvom hendes stemme har ringe vægt. Det kan tænkes 
at mennesket af natur er privat; i så tilfælde kan det ikke antage rollen 
som demokratisk subjekt, demokratiet bliver umuligt og hele problemstil-
lingen bortfalder. Vi må forudsætte at vælgeren existerer, og derfor må 
vi forudsætte at mennesket i det mindste har en social side, hvor det in-
teresserer sig for hele samfundet og oplever et ansvar for dets indretning. 
Fra en individualistisk synsvinkel er det irrationelt at stemme, fordi mit 
fingeraftryk på den fælles beslutning er ubetydeligt; hvis jeg overhovedet 
stemmer må det bero på, at jeg oplever en fundamental solidaritet med de 
andre og indser at dette fællesskab kræver et bidrag - en stemme - fra 
alle. 
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 Det ligger i sagens natur at alle har en pligt til at holde loven; det 
gælder både under demokratier og diktaturer. Spørgsmålet er hvordan 
denne pligt begrundes. Her har diktaturet problemer, for hvorfor skulle 
jeg anerkende en pligt, hvis jeg ikke har nogen ret? Modsat i demokrati-
et: Her modsvares pligten til at holde loven af retten til at deltage i ud-
formningen af den; vælgerens positive politiske frihed (til at stemme) 
modsvares af et ansvar overfor fællesskabet. Ansvar er socialt ansvar, og 
det existerer hverken for den private agent eller for undersåtterne i et 
diktatur; men det existerer i et demokrati. 
 
44.2. Kapitalisme og demokrati 
Hidtil har vi antaget at det private samfund var en abstrakt markedsøko-
nomi, og at det private subjekt var et individ. Det er beslutningsprocessen 
indenfor denne model, der kommer tættest på den demokratiske. 
 Vi inddrager nu den kapitalistiske økonomi, i første omgang i dens 
ideal-typiske form, som fremstillet i Kapitel 30 og 31. Mens der kun er 
én agent-type i markedsøkonomien, forstået som simpel vareproduktion, 
nemlig den selvstændige privatejer, der både er producent og forbruger, 
både udbyder og efterspørger, kender kapitalismen til tre agenttyper: De 
udstødte, de uselvstændige faktorejere (typisk arbejdere) og de selvstæn-
dige producenter (kapitalisterne). Det gælder stadig at alle agenter - som i 
demokratiet - er frie; med de midler, de har til rådighed, kan de gøre hvad 
de vil, herunder søge at stige op i hierarkiet, fra udstødt til uselvstændig 
og fra uselvstændig til selvstændig. 
 Det almene princip i det private samfund - at indflydelsen afhænger af 
'høvederne' - indebærer at de udstødte er uden enhver indflydelse; de er 
udstødte fra beslutningsprocessen og derfor at ligne med undersåtterne i 
et diktatur. Den sikre indflydelse ligger alene hos de selvstændige, fordi 
de er de eneste, der med nødvendighed har penge, dermed sikker bytte-
værdi, sikker adgang til markedet (jvf. Kapitel 28). De uselvstændige fal-
der i en mellemkategori; de har potentiel indflydelse, eftersom de ejer en 
faktor, der måske kan udlejes, altså måske kan tiltrække penge. 
 Magten følger pengene og de ligger hos den kapitalistiske virksomhed. 
Indenfor virksomheden administreres denne magt diktatorisk, idet ar-
bejdsgiveren leder og fordeler arbejdet, dvs. arbejdere og eventuelle an-
dre faktor-udlejere er uden formel indflydelse. Men faktorejerne over-
drager frivilligt deres ydelser, så diktaturet er baseret på frie kontrakter, i 
stil med Hobbes' Leviathan. På markedet er de uselvstændige og selv-
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stændige formelt ligestillede, først indenfor virksomhedens mure sker der 
en formel differentiering i magtesløse og magtfulde. Her er kontrasten til 
den demokratiske beslutningsproces, med dens lige indflydelse til alle, 
slående. 
 Men så længe virksomheden ledes af en individuel kapitalist, er der sta-
dig en rest af lighed med demokratiet. Konkurrencen tvinger ganske vist 
kapitalisten til at forfølge et bestemt mål, nemlig maximal profit, og for 
så vidt er det virkelige subjekt ikke kapitalisten, men kapitalen, men i 
virksomheden ligger den formelle beslutningsret dog hos den enkelte 
person, som i demokratiet. 
 Dette ændres med aktieselskabsformen, idet subjektet for virksomhe-
dens beslutninger nu bliver en flerhed af personer, som når husmoderen 
køber ind på vegne af familien. Den formelle myndighed ligger hos ak-
tionærerne, der stemmer i forhold til størrelsen af deres aktiekapital. 
Princippet er det samme som på markedet ('høved-princippet'), men til 
forskel fra markedet og i lighed med demokratiet skal der nu tages en 
fælles beslutning (hvem skal sidde i bestyrelsen? skal virksomheden 
fusionere? skal der udstedes flere aktier?). Dette er baggrunden for, at 
man direkte har sammenlignet procedurerne i et aktieselskab og i et poli-
tisk system og fx har sammenlignet Locke's politiske system med et 
aktieselskab, eller henledt opmærksomheden på at den gamle prøjsiske 
forfatning tenderede mod at give indflydelse efter privatejendommens 
størrelse, som i et aktieselskab. 
 Men som vi så i Kapitel 32.1 er dette kun den ene side af sagen. Nok 
ligger beslutningskompetencen ultimativt hos aktionærerne, altså person-
lige kapitalister, men umiddelbart ligger den hos selskabet som sådant, 
altså i en helt upersonlig instans. Udadtil er denne selskabsejendom sta-
dig privat, men indadtil er den kollektiv. 
 Vi så også at der er tendenser til at aktieselskaber køber aktier hos 
hinanden og endog opkøber sine egne aktier. Når dette sammenholdes 
med tendensen til at aktieselskaber kontrollerer en stedse større del af 
den kapitalistiske økonomi, må konklusionen blive at produktionens art 
og omfang i stedse mindre grad bestemmes af nogle identificérbare men-
nesker; direktører og bestyrelsesmedlemmer administrerer selskabet, men 
det formelle beslutningssubjekt er det upersonlige selskab. Mennesket og 
dets bevidsthed marginaliseres. Denne kollektive verden udgør den abso-
lutte modsætning til demokratiets personlige verden (personlig stemme-
ret). 
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44.3. Kapitalistisk planøkonomi 
I takt med at de små virksomheder udkonkurreres og de store fusionerer, 
elimineres den planløse konkurrence til fordel for den socialt bevidste 
planlægning. 
 I Kapitel 33 gav et konservativt skøn at kapitalistisk planøkonomi i dag 
dominerer 50% af den globale økonomi, mens markedskoordineringen ta-
ger sig af de resterende 50%, og vi så en klar tendens til at planlægning 
vinder frem på bekostning af markedet, takket være M&A der giver øget 
koncentration og dermed øget mulighed for oligopolistisk samarbejde 
(udtalt eller ej) indenfor brancherne, takket være øget intra-firma handel, 
takket være subsumption af flere småvirksomheder under TNC-systemet 
og takket være den exponentielle vækst i strategiske alliancer. 
 Enhver kapitalistisk virksomhed indebærer social planlægning, i den 
forstand at produktionsprocessen kræver samordning af mange agenter 
(især arbejdere) og denne koordinering sker - til forskel fra markedsko-
ordineringen - bevidst. Det nye er at produktionen indenfor store sektio-
ner af økonomien tendentielt samordnes bevidst. Det giver et fællestræk 
med politikken og dermed demokratiet. Forskellen ligger dels i fordelin-
gen af indflydelse (hoveder versus høveder), dels i at planen sigter mod 
maximal profit, mens demokratiets beslutninger ikke har et forudbestemt 
mål. Disse politiske aspekter af overgangen fra markedsøkonomi til 
kapitalistisk diskuteres nærmere i Kapitel 48. 
  
NOTER  

1. Dette er klarest ved direkte demokrati, fx folkeafstemninger. Under repræsentativt de-
mokrati stemmer man ikke om bestemte love, men vælger mellem forskellige partier med 
forskellige almene idéer om samfundets indretning. 

2. Han diskuterer også en tredje type valg, hvor en udpeget agent vælger på vegne af an-
dre, men dette er ikke relevant i vor sammenhæng. 


