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I nöxlauayJonas Hassen Khemiris pijäs koristaterardenframgfögsrike
chok1adti11verka4qn Gaspxus van Houten att han tjänat en f'6mögen-
h6i'men.a,yt 1i9et samyidi:känns,':,sä tomt. "Äx detta vepkligen allt som
livet g;u yt ut pä?" Fi%ar han s.ig. Van Houtens fnn4erÅng illustrerar
vad  ;måraga ser som  ett..alj'upt problehn  med att  ett  "ekonomiskt 'tän-

karjde" 'k4p:e:t'in i.,al{i 6er områ4en av 4g  liv och ibland tar över dem
helt. En "marknadJlqgik" tränger 'iindah andra värden och vi'.riskerar

t glömma  att  det  intö::.är  pöngarna  vi strävar  efier  utan  (i bästa  fall)

något peng$n'a i siffi tur kan By;4q4as till. En möjljg'.kgnsekvens av
detta  kan  vara  att.s!dant  vi  annars"skulle  kunga  tänka  oss göra  för  att

rnoral blij.ehJjalffisräkn%g'!sqm mamma:Silvana s%er senare ipjäsen.
A1I:1 dessa farh4gp.b'%.sdå,t g5»tt om e;pmpp1:,p4"i.,vår omgivnir4g.

Likaså  hänsynslösa  beteenden  som  försyaras'med.atf  "'marknaden.krä-

ver  det".  Men  mäste.=ekopomin  vara  sMan?  Finns  det.inget  som  i sig

skulle  tanken  orri  dön goda rqai'ffi;fden.'ki4nriayila?

För atg börj@4svara  på den 'fr%p  måste man först fr%a.sigvad.mark-
riådejt ytterst  "r  tillJör. Aristoteles formu1erade..go4t utifrfö  ait varje
omrMe  har  ett  syfte,  ett.te16s. Till eåe;mpefflr 1&4eonstens tzlos god
Mlsa och v@d sogi är.en gpd handling inomdetta omrMe avgörs avhur
4et  bidrar tiJl att r4 go4hfflsa. Firrns det på motsyar44e sätt n%ot
ggtt" somkgn)sägas vara rnatföadens ytterst;4,.syfte?'Kfö marknaden

Ett möjligt svar på denna fr%4 ur att det god;a med marknaden. "r

poängen rnqd en markn;J:M'qtt de:n.ggr möjiigheter för o4; att'pötas
oqh %gn4  med varandra. Nu k'an man tycka ah det inte "r  så. märk-
värdigt, k4ske r<pt gv trivialt. Men om föan st;iLler det meit alternati-
öet att  vi  r"gis. oåh d6ä.st;irka3e.1ar vad den andre.har så hamnar den
freaiga harideln.i:=en  annan  dager.  Månp  sorri  fänderab  över  samhället

'h'ar t)etr4at  mänsklig aktiyitet som upp&lad i dessa två; anting4n
skapar....vi,rbågot eller s4; tar vi n%ot som n%on arinarx skapat. Det
mänskliga  sarnspelet  Mnnetecknas  avantingen'frivillighet  eller  tvång,

kontrakt  ellej  la'ig.  ElEonorföfö  handlar  om  det'törra  ocK  matknadens

yttersta syfte är att möjliggörq det bästa utfal} vi kan uBppå 'genorrii.att

låta människor frivilligt handla med vHandra'f'ör:att på så';.sätt uppnå
.bättre  resultat  å  om.allagjorde  allt  själva.

Vilka 4ygder skulle kunna definiHras utifrfö  en.4dan syn på mark-
naden?  Vaa skulleokunna  frarnhQas  som  viktiga,väraen som  bidrar  till

att uppfyHa ett sådant te[os? En förstasä  m @qqeptfös.av  alla som vill
delta.  .Alla  som  vill  måste  fa vara  me4,  annars  verkar  man  inte  f'ör  aQt

.maxime#a 'm$gaen ömsesidigt.  gynnsarnma  relationer.  Att  favpriseya

eJJer *41a'iminera eIler mofiopolÅsera gnmr  inte,ett äöe4igt  v'årÅe-
skapande  och  sMana  beteepden  är å"rVr  inte,goda.  (SMana  aktiviteter

kap förstås vara vinstmaximera4de  för ett enskilt företag, men kan.inte
.'%rsvaras ptaiska  grunder.opn mar%adens yelos M att maximera, öm-
sesidigt  gynnsamma  transaktioner.)  Arlighet  % en annan  möjlig  aygd

pÄbn.marknad.  Omdet  yttersta  syf'tet  "r  ömsesidig;t?5rbäming  då kan

man inte n44etta.genom att lura n%pn. O$lig%et kag @rstås också
vara  lönsamt  för  den ena parten  (åtminstone  kortsiktigt)  'men  det  ;ii'

lika fullt något som kan 'R'rdör@as då det inte är i linje med markna-

deris telos.;'r;)et'vik% äI' att ageraridet kan fördöm0 SOm oq4is0 inte
bara för att det'strider mot en i46 oi  go4hetsom ligger utanför mark-
naden  utan  B5r att  det-strider  mot  marknadens'.,egqa  yttersta  syfte.

Skuue de.>sa fiin4erir4;q.@pna tröst@::Caspa,rus vag=Houten  i',hans
känsla av tomhet? aKanske inlte. D'et ;ir' Fuffi möj%t"aa.%na  'sitt liv
alltför  ensidigt  åt kommers  och  chokladtillverkning,  Men  kanske  finns

idå  q%pt att'.h;img,i ta4en  på,alla han. glatt.med sin choklad sam=

tidigt  som  'h,an tjänat  öina pengar,  I vetkligheten  fungerar  det  frdystås

inte alltid så men idfö om den goda marknaden är ändå möj%. Om vi

hur väföeringar OC!'Il. beteerföen,com gyj'inat 'aött:i göa:i.,:an ges mer
utrymrr'ie stkanske vi k4förändra  den i en rikming som gynrfar alla.
Det  är trots  allt  marföadens  yttersta  syfte
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