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Der har de senere år været omfattende skepsis overfor en fri markedsøkonomi i det meste af verden. 

Det gælder ikke mindst i den danske regering, der i stedet har politisk fokus på ulighed og store 

særinteresser. 

Meget af mistilliden til markedsøkonomi skyldes netop en forestilling om, at større økonomisk frihed 

i en dereguleret økonomi med større privat initiativ kun gør de rige rigere. Ny forskning viser, at 

sammenhængen er meget anderledes end man politisk påstår. Idéen om, at vækst i en fri 

markedsøkonomi kun gavner en rig elite kan spores langt tilbage i historien, og var blandt andet 

central for Marx og dem, der fulgte ham. 

Den har også været en bærende idé blandt de fleste populister, ligesom organisationen Oxfam de 

seneste år har udgivet en årlig rapport om ulighed. Fælles for alle er argumentet om, at det netop er 

friheden fra omfattende politisk regulering og statslige indgreb, der skaber problemet. Omvendt har 

en lang liste af empirisk litteratur de sidste 25 år dokumenteret, at mangel på økonomisk frihed er en 

bremse på udvikling: Lande med begrænsede offentlige sektorer, let regulering og sikre private 

ejendomsrettigheder udvikler sig langt hurtigere, og er ofte både mere produktive og mindre 

forurenende end andre. Man kunne derfor tro, at der er et svært valg i den økonomiske politik 

mellem effektivitet og lighed. Den tradeoff, der har været så vigtig i talrige diskussioner om 

økonomisk politik, afvises nu i ny forskning.  

Den nye evidens kommer fra en artikel, jeg har skrevet sammen med den fremragende Andreas 

Bergh fra Lunds Universitet, der er under udgivelse i tidsskriftet Kyklos. I modsætning til tidligere 

forskning, der forsøgte at se på sammenhængen mellem den førte politik og indkomstniveauet i 

forskellige dele af samfundet, ser Andreas og jeg på ændringer i politikken og den efterfølgende 

vækst i indkomsterne. 

Det unikke i artiklen med titlen “Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?”, er således 

dens fokus på dynamiske effekter af politik, der fører til mere eller mindre økonomisk frihed. 
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