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D

en 13. juli 1924 sovnet den store engelske økonomen Alfred Marshall inn, 82 år gammel. Han hadde
vært en av sin generasjons ledende tenkere, og øvde stor
innflytelse på datidens økonomistudenter. Kort tid etter Marshalls død skrev en av hans tidligere elever, John
Maynard Keynes, en hyllest til sin gamle lærer. I det som
siden har blitt et velkjent sitat, skildrer Keynes kjennetegnene ved den typen økonom han så i Marshall:
The study of economics does not seem to require any
specialised gifts of an unusually high order. Is it not,
intellectually regarded, a very easy subject compared with the higher branches of philosophy and pure
science? Yet good, or even competent, economists are
the rarest of birds. An easy subject, at which very few
excel! The paradox finds its explanation, perhaps, in
that the master-economist must possess a rare combination of gifts. He must reach a high standard in
several different directions and must combine talents
not often found together. He must be mathematician,
historian, statesman, philosopher – in some degree.
He must understand symbols and speak in words.
He must contemplate the particular in terms of the
general, and touch abstract and concrete in the same
flight of thought. He must study the present in the
light of the past for the purposes of the future. No
part of man’s nature or his institutions must lie entirely
outside his regard (Keynes 1924, 321–2).
Denne skildringen av den ideelle økonom som et renessansemenneske, for hvem «ingen del av menneskets natur
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eller institusjoner unngår hens blikk», reflekterer kritikken
økonomer støtt og stadig har blitt utsatt for de siste par
hundre årene. Helt siden Karl Marx’ dager – om ikke lenger tilbake – har økonomifagets hovedstrømning blitt anklaget for å være firkanta, overforenklende og historieløst,
og for å fungere som et ideologisk forsvar for de bestående
samfunnseliter.
Dette er den større historiske bakgrunnen for fremveksten av studentnettverket Rethinking Economics. RE
har siden 1990-tallet arbeidet for mer pluralisme i økonomifaget, men det var først med finanskrisa i 2007–8
at bevegelsen tok av.1 Derfor bør deres kritikk ses i sammenheng med den større selvransakelsen økonomifaget
gjennomgikk i etterkant av finanskrisen: Hvorfor var det
så få økonomer som så krisa komme?2 Og hvorfor har de
samme økonomene hatt så vanskelig for å lære av den?3
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er et forsøk både på å belyse den økonomifaglige hovedstrømningens begrensninger og å presentere en rekke alternative rammeverk for økonomisk tenkning. Dermed er
ikke boka kun en kritikk av manglene ved det de kaller
«ortodoks økonomi», men også et forsøk på å forbedre situasjonen i faget.
Her er det først nødvendig med litt begrepsavklaring.
«Ortodoks økonomi» henviser til et mer eller mindre koherent og uttømmende sett teorier og doktriner som økonomifagets hovedstrømning tar for gitt, og som legger føringer for hvordan en må gå fram for å bli publisert i gode
tidsskrifter eller lande fast akademisk stilling. Dette begrepet brukes, rimeligvis, stort sett av de som står utenfor,
eller føler seg ekskludert fra, «ortodoksien». «Heterodoks
økonomi», i kontrast, refererer til et sett med intellektuelle
tradisjoner som ikke har vunnet aksept i «ortodoksien».
Opposisjonen står og faller altså på hva slags metode en
ser på som «ekte økonomi», og hva som anses som utenfor
fagets jurisdiksjon.4
Hva er det som definerer den såkalte ortodoksien?
Kjernen er ifølge boka den nyklassiske læren, som ble
formalisert i etterkrigstidas USA og Storbritannia. Denne
læren omfatter en rekke overlappende – og tidvis motstridende – undergrupper hvis taksonomi er for komplisert til
å diskuteres inngående her. Vi kan likevel si at de har til
felles følgende tre kjerneforutsetninger:5
1. aktører handler rasjonelt, med mål om å maksimere
sin individuelle «nytte»;6
2. preferanser er stabile og gitt eksogent: Det vil si at
enhver aktør har et sett med preferanser, uttrykt i deres
pengebruk, som ikke forklares i modellen, men tas som en
uavhengig variabel;7
3. markeder tenderer mot likevekt: Det antas å finnes
et punkt hvor hverken produsenter eller forbrukere kan
oppnå økt nytte gjennom endring av mengden goder som
selges, eller prisen de selges for. Markeder antas å konvergere mot dette punktet.8
Disse tre premissene kan omformuleres som retningslinjer for økonomisk modellering. (1) gir et mekanisk
mål for hvordan aktører handler, og hvilke målsetninger
de har, som individer – gitt metodologisk individualisme
kan dette i prinsippet danne grunnlag for analyse av populasjoner; (2) gir forskeren verktøy for å anvende atferden spesifisert i (1) som grunnlag for analyser av spesifikke
varemarkeder; og (3) definerer hvordan interaksjonen
mellom individuelle, nyttemaksimerende aktører skaper
makroøkonomiske trender som kan analyseres statistisk.
Her har vi altså en (svært forenklet) oppskrift for nyklassisk modellkonstruksjon.
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Kritikken fra Rethinking Economics handler enkelt sagt om
hva slags økonomivitenskap disse forutsetningene legger
opp til. Det viser seg at de er nokså skeptiske. La oss se litt
nærmere på grunnene for dette.
Nyklassisk teori og dens rivaler
Bokas overordnede kritikk av nyklassisisme presenteres
i de tre redaktørenes introduksjonskapittel. Denne kan
oppsummeres i følgende tre poenger. For det første mener de at nyklassisk økonomi ikke er tilstrekkelig kritisk til
sine egne antagelser (Boye, Smith og Sæther 2021, 11–2).
Problemet er ikke først og fremst at modellene forenkler
virkeligheten for analytiske formål, men heller at modellbyggerne ikke er bevisste nok på den relative viktigheten
av forholdene de tar for gitt. Ifølge redaktørene er det
særlig forhold som er vanskelige å uttrykke matematisk,
som neglisjeres, for slik å strømlinje modellene. Dermed
forsvinner forhold som markedsmakt, ikke-rasjonell oppførsel og ikke-markedsbaserte transaksjoner (for å nevne
noen). Dette gjør at modellene ikke representerer virkeligheten med den presisjonsgraden analysen fordrer – eller,
i verste fall, at modellene ikke kan sies å representere den
virkelige økonomien i det hele tatt! Enkelt sagt beskyldes
nyklassiske økonomer for å forveksle kartet med terrenget.
For det andre mener redaktørene at bruken av matematikk, samt antagelsen om likevekt, leder til at modellene blir grunnleggende statiske (Ibid., 13–4). Dermed
er modellene ute av stand til å beskrive endring utover
variasjonen i de avhengige variablene. Flere av de viktigste betingelsene i økonomien, fra teknologiske forhold
og produksjonsmåter til aktørenes preferanser, analyseres
som uavhengige variabler som ikke påvirkes av endringen
i systemet som måles. Dermed ender vi opp med modeller
hvor kausaliteten kun løper én vei, og de viktigste og mest
interessante økonomiske faktorene forblir uforårsakede årsaker. Denne typen statiske modeller er ute av stand til å
kartlegge den typen komplekse systemer økonomier utgjør,
hvor tilbakekopling og ikke-lineære årsakssammenhenger
har avgjørende betydning. Det hele er særlig ironisk med
tanke på at en kapitalistisk økonomi er definert av nettopp
den typen dynamisk forandring som her utelukkes.
For det tredje mener redaktørene at nyklassiske økonomer tar for gitt en klar grense mellom «er» og «bør» (Ibid.,
15). Økonomens mandat er ifølge ortodoksien å beskrive
de faktiske mekanismene som økonomien opererer etter,
og analysere hvordan ressurser kan fordeles mest mulig effektivt. Normative spørsmål om hvordan økonomien bør
fungere, og hva slags ressursfordeling som er ønskelig, er
politiske spørsmål økonomer skal holde seg unna (i det
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minste i arbeidstida!). Økonomen er altså en ingeniør eller
mekaniker, ikke en moralfilosof. Redaktørene argumenterer for at dette skillet er kunstig, og at normative spørsmål
i virkeligheten er bakt inn i den typen problemer økonomer forholder seg til.
Alle disse problemene er, ifølge redaktørene, symptomene til et større problem: Dagens økonomifag er for snevert og ensrettet. Dette er særlig tilfellet i økonomiutdanningen, hvor studenter ifølge redaktørene ikke møter på
andre perspektiver enn det nyklassiske.9 Den utbredte tiltroen til stiliserte, statiske modeller på bekostning av andre
fremgangsmåter gjør at kritiske perspektiver marginaliseres. Det er derfor et presserende behov for mer mangfold
i faget. Redaktørene mener mangelen på mangfold gjør
ortodokse økonomer blinde for sine egne begrensninger.
Samtidig har de mange ikke-nyklassiske fagtradisjonene
viktige innsikter som kan hjelpe nyklassiske økonomer –
og studenter! – til å forstå den virkelige økonomien bedre.
Redaktørene fremmer altså vitenskapelig pluralisme som
et nødvendig korrektiv mot dogmatisk tenking. Som de
påpeker, legger enhver teori opp til en viss tankemåte som
har visse begrensninger: Noen problemer kommer klart
frem, mens andre tilsløres. Om én tankemåte får dominere
et fag, vil de tilslørte problemene forbli tåkete og evnen til
kritisk tenkning sløves.
I de følgende sju kapitlene i boka presenterer en mangfoldig gruppe fagøkonomer en rekke heterodokse økonomitradisjoner som på ulike måter utfordrer ortodoksiens
påståtte blindsoner. Disse kapitlene varierer både i innfallsvinkel og tematisk fokus. For å yte dem rettferdighet
på egne premisser vil jeg derfor presentere hvert av kapitlene for seg, før jeg går inn på de tematiske fellestrekkene
mellom dem. (Den travle leser må ikke skamme seg over å
hoppe over skolene hen er mindre interessert i.)
1. Evolusjonær økonomi
Først ut er Erik S. Reinert med et kapittel om evolusjonær økonomi. Han sporer utviklingen av faggrenen fra
Thorstein Veblens berømte essay «Why is Economics not
an Evolutionary Science», via Joseph A. Schumpeters innflytelsesrike analyse av kapitalistisk utvikling og teknologiske dynamisme, til feltets nylige renessanse.
Fokuset i Reinerts kapittel er metaforenes kraft. Mens
nyklassisk økonomi låner den klassiske fysikkens idiom og
gjør likevekt og balanse til hjørnesteiner, leder det biologiske idiomet hos evolusjonsøkonomer dem til å vektlegge
endring, innovasjon (den økonomifaglige motparten til
genmutasjon) og fortløpende tilpasning mellom aktører
og deres miljø.
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Reinerts drøfting av rollen metaforer spiller for økonomifaget, er fascinerende, og det er lett å være enig med
ham i at biologimetaforen har mye for seg. Samtidig har
evolusjon som tolkningsramme også sine svakheter. Som
Schumpeter virker det som at Reinert ser på økonomiske
kriser som «rensende»: De minst tilpasningsdyktige og dynamiske foretak skylles bort, og de sterkeste og smidigste
står igjen. En krise svir i øyeblikket, men over lengre tid vil
den nok lønne seg (Reinert 2021, 47–8).
Det er lett å være enig med Reinert i at det manglende
oppgjøret med finanssektoren etter 2008 var en stor feil.
Men antagelsen om at en økonomisk krise i sin natur vil
gjøre ende på ineffektive aktører og la de innovative og effektive stå igjen, virker litt vel optimistisk. En kan vel like
godt se for seg at en krise vil slå over ende unge og sårbare
bedrifter, mens gamle konserner med store pengereserver
å hente av, overlever? Finanskriser har også enorme menneskelige konsekvenser, om det kommer gjennom tapte
arbeidsplasser eller misligholdte lån. Her mener jeg man
må være svært forsiktig, da evolusjonsmetaforen og dens
darwinistiske implikasjon om naturlig seleksjon potensielt
kan lede i en farlig retning.
Tross dette er Reinerts kapittel overbevisende.
Forfatteren er stødig og selvsikker, og behandler store og
vanskelige temaer på en nøktern og ukomplisert måte.
Han beveger seg elegant mellom handelsteori, økonomifaglig resepsjonshistorie og tidligkapitalistisk utvikling, og knytter det hele sammen til en klar helhet.
Evolusjonsmetaforens relevans kommer godt frem.
2. Feministisk økonomi
Feministisk økonomi, presentert av Iulie Aslaksen,
Margunn Bjørnholt og Charlotte Koren, er den yngste
skolen i boka. Mens feministiske perspektiver ble trukket
inn i mye av humaniora og andre samfunnsfag på 1970og 80-tallet, har økonomifaget vært seint ute med å følge
trenden. Kanskje er dette fordi feministisk økonomi fokuserer på andre vitenskapelige problemer enn den ortodokse tradisjonen? Forholdet til heterodoks teori er heller
ikke ukomplisert. For det første bruker mange feministiske økonomer nyklassiske metoder i sitt arbeid. For det
andre fokuserer de på områder som også har blitt neglisjert av heterodokse økonomer. Også det interseksjonelle
fokuset hos feministiske økonomer bidrar til at deres arbeid har en annerledes fremtoning enn andre økonomiske
skoler. Kort sagt går skillet mellom feministisk og annen
økonomi langs andre linjer enn det mellom ortodoksi og
heterodoksi.
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Forfatterne fokuserer likevel mest på skillet mellom feministisk økonomi og nyklassisk lære, som er betydelig.
Metodologisk utfordrer feministisk økonomi rimeligvis
nyklassisismens bruk av husholdningen som analytisk
størrelse: Feminisme beror tross alt på skepsis til den
private familiesfæren som en plass «utenfor» politikken.
Husholdningen er også en institusjon som må dekonstrueres, og kan derfor åpenbart ikke tas for gitt som en
analytisk grunnstein. Et sentralt spørsmål for feministisk
økonomi som kommer frem her er hvordan kjønnede institusjoner og normer former individuell atferd på grunnleggende vis.
Den kanskje viktigste tekniske kritikken fra feministisk hold er anklagen om at økonomifaget er ensidig
fokusert på tradisjonelt mannlige yrker som produksjon
og handel, til fordel for tradisjonelt kvinnelige yrker som
tjenesteyting og omsorgsarbeid. Produksjon og handel,
som er lettere å kvantifisere, har lenge vært det analytiske
fokuset i økonomifaget, mens tjenester og omsorg, som
er vanskeligere å måle produktiviteten til (til dels fordi de
ofte ikke omsettes gjennom markeder), overses. Altså er
empirien og målingene som økonomiske modeller bygger
på systematisk skeive, da en betydelig del av verdiskapningen som gjøres i økonomien ikke telles riktig (eller ikke
telles i det hele tatt!).10
Dette er en tankevekkende kritikk av vitenskapelig
praksis i økonomifaget. Som forfatterne godt formulerer
det: «Det ligger definisjonsmakt i å fastslå hva som skaper verdier» (Aslaksen, Bjørnholt og Koren 2021, 72).
Feministisk økonomi har, som forfatterne viser, mange
sterke innvendinger mot klassisk økonomisk metodologi
og de kjønnede antagelsene denne innebærer. Særlig problemet med å skille mellom tekniske og normative spørsmål i økonomifaget kommer godt fram. Det er fristende å
si seg enig med forfatterne i at økonomifagets hovedstrømning har mye å lære fra denne faggrenen.
3. Institusjonell økonomi
Arild Vatns kapittel om institusjonell økonomi tar for seg
en av de klareste svakhetene ved nyklassisk økonomi, nemlig «rammebetingelsenes betydning for økonomisk aktivitet» (Vatn 2021, 85). Institusjonell økonomi har, som
evolusjonær økonomi, opphav i Thorstein Veblens arbeid,
mer spesifikt i hans kritikk av nyklassisismens ahistoriske
nyttebegrep. Til tross for at han i dag er en nokså marginal figur, var Veblen en av de toneangivende økonomene
i amerikansk økonomi før andre verdenskrig, og helt frem
til mellomkrigstida var institusjonell økonomi stadig den
ledende skolen i USA.
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Som nevnt bygger nyklassisk økonomi på tre hovedantagelser: (1) rasjonelle aktører; (2) stabile, gitte preferanser;
(3) markedslikevekt. Institusjonelle økonomer skyver så å
si antagelsene enda et skritt tilbake, ved å analysere hvordan disse tre antagelsene selv er formet av historisk kontingente institusjoner og normer. Hva definerer «rasjonell atferd» i et gitt samfunn, og under hvilke betingelser handler
mennesker rasjonelt? Hvor kommer preferansene våre fra,
og hva slags rolle spiller populærkultur og markedsføring i
å forme dem? Hvordan formes markeder av deres institusjonelle og normative rammeverk, og hva slags konsekvenser har disse for hvordan markedet fungerer?
Vatns diskusjon er mangefasettert, og vanskelig å dekke i detalj. Men det overordnede argumentet er det verdt
å ta seg tid til å gå grundig gjennom. Slik jeg leser ham,
mener Vatn at en av nyklassisismens største svakheter er at
den ikke har noen plass for normer i modellene sine, og
at normativitet i alle dens mange former dermed forblir
uanalysert.
Dette leder blant annet til en i overkant naiv tiltro til at
staten kan fungere som en slags «markedsmoderator». Når
svikt i markedet eller en finanskrise inntreffer, bør ifølge
nyklassisk teori staten gripe inn og ordne opp. Men om
vi tar metodologisk individualisme og rasjonell egennytte
seriøst, har vi liten grunn til å stole på at offentlige aktører
kan fungere som slike upartiske administratorer. De må
heller forventes å tjene egne interesser – samt å belønne
velgere og støttespillere – på fellesskapets bekostning.
Dette er ikke fordi de er onde eller korrupte, men fordi
antagelsen om rasjonell egeninteresse analytisk utelukker
felles, politisk handling. Dette problemet utgjør for øvrig
kjernen i James Buchanans Public Choice Theory (PCT),
en kritikk som har hatt store konsekvenser for ortodoks
økonomi (Ibid., 101–2).
Her blottlegges ifølge Vatn nyklassikernes manglende
begreper for å behandle politisk og demokratisk representasjon. Selv mener jeg at vi kan drive argumentet enda et
skritt videre: Hva er motivasjonen til økonomen selv? Hvis
økonomer også selv handler ut fra opplyst egeninteresse,
hvordan vil hen orientere seg i møte med problemer hvor
hens egne interesser går på tvers av fellesskapet? Hvordan
stemmer intellektuell redelighet overfor forskningsfellesskapet og offentligheten overens med økonomens rasjonelle egennytte?11 Vatns kritikk leder altså ikke bare til
problemer med å analysere politikk, men også til et selvreferensialitetsproblem. Mer om dette senere.
Det som dog forblir uklart i Vatns fremstilling, er hvor
grensene går mellom nyklassisk økonomi, ortodoks økonomi og institusjonell økonomi. Flere av tenkerne han
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presenterer, blant annet Ronald Coase, har tross alt vært
toneangivende i økonomifagets hovedstrømning. Mens
såkalt «klassisk institusjonell økonomi» fremstår som en
heterodoks retning, virker «ny institusjonell økonomi»
for meg å befinne seg trygt innenfor den økonomifaglige
hovedstrømningens grenser. Problemene Vatn påpeker, er
viktige, men jeg er usikker på om det er problemer ortodoksien ikke er seg bevisst i sitt arbeid.
Samlet sett kan institusjonell økonomi sies å være en
teori om hvordan politikk og økonomi gjensidig påvirker
hverandre og samfunnene de er forankret i. Dette fremstår
dermed som en særlig viktig skole for nyklassiske økonomer å lytte til, da deres teoretiske verktøykasse inneholder
få begreper som kan brukes til å behandle solidarisk samhandling og demokratisk offentlighet som økonomiske
faktorer.
4. Marxistisk økonomi
Anders Ekelands kapittel om marxismen er ganske annerledes fra de øvrige kapitlene. Mens de andre forfatterne
stort sett vektlegger sin skoles analytiske styrker og ambisjoner, er Ekelands tekst langt mer kritisk. Dette er ikke i
seg selv et problem, da forfatterens kritikk fremstår som
både relevant og rettferdig. Men det gjør at kapittelet stikker seg ut sammenlignet med de andre.
Marxismens fremste styrke er, ifølge Ekeland, at den
gir en helhetlig samfunnsteori som forener filosofi, økonomi og historie i ett begrepsapparat: «Marxistisk økonomi
har derfor ingen vanntette skott mot de andre samfunnsvitenskapene» (Ekeland 2021, 109). Dermed ligger det i
marxismens natur å fordre tverrfaglig dialog. Dette virker
rimelig: Den typen tverrfaglig tenkning Ekeland beskriver,
er tydelig til stede i arbeidene til figurer som økonomen
Rosa Luxemburg, filosofen Antonio Gramsci og historikeren Eric Hobsbawm.
Den andre styrken han legger vekt på, er marxismens
vitenskapelighet sammenlignet med nyklassisisme: «[N]år
det gjelder synet på konkurranse, innovasjon, «kaos» og
kriser, så har Marx et grunnleggende dynamisk – og dermed vitenskapelig syn på dette som alltid vil være en kilde
til inspirasjon i et økonomifag dominert av totalt urealistiske statiske likevektsmodeller» (Ibid., 125). Dette er jeg
ikke helt med på. Spørsmålet om en modell trenger å være
realistisk for å være nyttig – eller vitenskapelig –, er et større problem jeg vil komme tilbake til senere. Men om vi tar
det for god fisk, så har jo marxismen selv tilsvarende problemer. Marxistisk økonomi er som forfatteren selv diskuterer full av urealistiske antagelser, fra arbeidsverditeorien
til skillet mellom «produktivt» og «uproduktivt» arbeid.
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Videre viser Ekeland til marxismens oppmerksomhet
på økonomiske teoriers sosiale grunnlag og ideologiske
funksjon. Dette kan jeg godt være enig i, og kritikken av
produktivitetsbegrepet som en sirkulært post facto-legitimering av økonomisk ulikhet treffer godt. Men at nyklassisk økonomi er en «rent ideologisk begrunnelse for kapitalismens fortreffelighet», har jeg vanskelig for å godta, all
den tid mange (mer eller mindre) nyklassiske økonomer,
fra Léon Walras til Oskar Lange til vår egen Kalle Moene,
godt kan betegnes som sosialister (Ibid., 124).12
Dette til tross er det lett å være enig i at marxismen historisk har vært en fruktbar tverrfaglig tradisjon. Personlig
syns jeg at marxistisk kritikk bruker å være mer overbevisende enn marxistisk teoribygging. Dette inntrykket svekkes ikke av Ekelands tekst.
5. Post-keynesiansk økonomisk teori og Ny Monetær
Teori (MMT)
Anton Hellesøy og Thorvald G. Moes kapittel om postkeynesiansk teori og MMT er spennende, men også vanskelig å få grep på. Som jeg ser det, kommer flere av bokas
større tematiske poenger særlig tydelig frem her. Jeg vil
derfor ta for meg argumentene deres i noe mer dybde.
I etterkant av John M. Keynes’ død i 1946 ble det utviklet en slags kompromiss-keynesianisme i USA, hvor
læren fra Keynes’ magnum opus The General Theory of
Employment, Interest and Money ble foldet inn i ortodoks
økonomi i den såkalte «nyklassiske syntesen» (til stor forargelse for flere av Keynes’ tidligere elever og kolleger, blant
annet Joan Robinson og Piero Sraffa).13 Denne syntesen
utgjorde langt på vei etterkrigstidas økonomiske styringsteknikk, i det minste i USA og Storbritannia.
Konsensusen rundt denne syntesen ble torpedert på
syttitallet. Vitenskapelig ble den hardt utfordret av monetarismen, og politisk sett viste den seg maktesløs i møte
med oljekrisa og vedvarende inflasjon. I etterkant av dette
oppstod det så å si to keynesianismer. Den ene er ny-keynesianismen, som i tradisjonen etter den nyklassiske syntesen forsøker å forene Keynes’ makroøkonomi (det vil si
skildringen av økonomiens større utvikling) med mikroøkonomisk teori (det vil si teori om hvordan individuelle
aktører oppfører seg). Den andre er post-keynesianismen,
som avfeier ambisjonen om å forene mikro og makro, og
som heller fokuserer på problemer forårsaket av usikkerhet
og koordinasjonsproblemer i makroøkonomien (Hellesøy
og Moe 2021, 132-4).14
I General Theory forsøker Keynes å integrere aktørers
forventninger inn i analysen av sparing og investering.
Enkelt sagt avhenger en aktørs avgjørelse om å investere av
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avkastningen hen forventer å oppnå. Dermed blir spørsmålet om aktørers fremtidsforventninger helt sentralt i
makroøkonomisk analyse (Keynes 1936, 147-64). Dette
er en innsikt post-keynesianerne bygger videre på: «PostKeynesianere legger vekt på at fremtiden er fundamentalt
usikker, og at denne usikkerheten ikke kan reduseres til
en eller annen sannsynlighetsberegning» (Hellesøy og Moe
2021, 137).
Mens den nyklassiske syntesen – samt 1980- og 90-tallets ortodokse ny-keynesianere – lenge har søkt å forene
mikro- og makroøkonomi i en økonomisk universalteori,
legger post-keynesianerne derfor vekt på spenningen som
finnes mellom individuelle handlinger og makroøkonomiske trender. Når en gruppe individer alle handler rasjonelt på grunnlag av usikre fremtidsutsikter, vil enhver
tendere til å forsterke en gitt trend gjennom en positiv
tilbakekoblingseffekt. Oppgangstider medfører et kappløp
om å være først ute for å kjøpe mens investeringsobjektene
er billigst. Slik skaper oppgangstider en selvforsterkende
dynamikk som leder til verdibobler.15 I krisetider er situasjonen enda verre: Når verdier fortløpende faller, prøver
alle individuelt å selge seg ut før resten rekker å gjøre det.
Dermed forsterkes krisen ytterligere.
Mye av ambisjonen til Keynes’ General Theory var å gi
en lignende sosialpsykologisk forklaring på hvordan økonomier kan stagnere over tid, for slik å belyse den store depresjonen som preget hans samtid. Når fremtidsutsiktene
er mørke, vil investeringsviljen være lav, noe som igjen senker forventninger om fremtidig avkastning, noe som leder
til mørkere fremtidsutsikter…16
Som forfatterne viser, handler post-keynesianisme
altså i stor grad om å kartlegge hvordan usikkerhet og
aktørers forventninger spiller inn i makroøkonomisk utvikling. De inkluderer også en fascinerende diskusjon av
Nicolas Kaldors forsøk på å analysere ikke-lineære, selvforsterkende prosesser i økonomien. Kaldor gikk ikke frem
med noen formalisert metode, men tok heller i bruk den
pragmatiske, empirifokuserte metoden han hadde lært fra
«operasjonsanalysen» utviklet i det britiske militæret under
andre verdenskrig. Denne typen metodologisk pragmatisme er et kjennetegn for post-keynesianerne. Som Keynes
selv rådet, henter de gjerne inspirasjon fra statistikk, historie, naturvitenskap eller filosofi, alt etter situasjonens krav.
Post-keynesianismen, som de to forfatterne presenterer
den, er altså en skeptisk og fortolkende tradisjon som fokuserer på rollen dynamiske og ikke-forutsigbare faktorer
spiller i økonomien. Jeg stusser derfor over hvordan forfatterne kobler post-keynesiansk teori til moderne pengeteori
(MMT).
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Detaljene i MMT kan være vanskelig å få grep på, men
hovedargumentet er ikke så vanskelig å oppsummere. Når
private banker låner ut penger, skaper de penger «ut av ingenting». Når lånet betales tilbake, blir denne pengemengden så å si «nullet ut». På lignende vis: Når staten bruker
penger, genereres disse «ut av ingenting», for så å «nulles
ut» gjennom skatteinnkreving.17
Hvis en antar med post-keynesianerne at økonomien
er full av uutnyttet produktivt potensiale – ledig arbeidskraft, arbeidskraft som er opptatt i lavproduktivt arbeid,
teknologi som kan implementeres for å effektivisere produksjon osv. –, vil det å generere «nye penger» ikke lede til
proporsjonal inflasjon, som de fleste klassiske økonomene
(inkludert David Hume!) mente (Skidelsky 2018, 32–8).
Nye penger vil derimot, gjennom å øke samlet produksjon, tjenes inn igjen post facto.18 Litt metafysisk kan vi si at
økonomien «låner penger fra fremtiden» for å kjøpe flere
goder i dag. I den grad investeringen lønner seg – dvs. leder til økt verdiskapning –, nulles lånet ut, og merverdien
beholdes. Om investeringen ikke lønner seg, ender man
opp med økt inflasjon og i verste fall en finanskrise.
MMT er ikke bare et økonomifaglig argument, men
også et historisk og politisk et. Siden gullstandardens
endelige fall i 1971 har det skjedd en rekke hamskifter i
transnasjonal pengepolitikk. Uten den disiplinerende mekanismen en internasjonal gullstandard utgjør, er rommet
for pengepolitikk i praksis blitt drastisk utvidet. I møte
med dette har det blitt utviklet nye institusjoner for å igjen
mekanisere eller teknokratisere pengepolitikken, hvor den
fremste er politisk uavhengige sentralbanker. Som den
tysk-amerikanske økonomen Rudi Dornbusch beskrev
Den europeiske sentralbanken (ECB) i 1999: «The ECB is
a monument to the proposition that money is too serious
to be left to politicians: in these matters there is no such
thing as a responsible politician, democratic money is bad
money» (Dornbusch 1999, 62). MMT-ere er rimeligvis
uenige med dette. «Ansvarlig» pengebruk er for dem et like
politisk valg som «demokratisk» pengebruk. «Uavhengig»
pengepolitikk er en illusjon som historisk har blitt brukt
for å legge føringer for økonomisk politikk, som ikke
har noe grunnlag i økonomivitenskapelig nødvendighet
(Tooze 2020).
Når det gjelder nyere historie, gir MMT oss et nyttig
verktøy for å tolke det økonomiske aspektet ved konflikten
mellom demokrati og teknokrati, og mellom folkestyre og
lovmessig styre.19 Den vil dermed ha en viktig rolle å spille
i debatten rundt hva pengepolitikkens rolle bør være i en
verden preget ikke bare av COVID-pandemien og den påfølgende statlige dirigeringen av økonomisk liv, men også
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av den pågående miljøkrisa. For å snu på Dornbusch: I
møte med en miljøkatastrofe som så langt har inspirert
store ord men lite handling, er det heller teknokratiske
penger som er dårlige penger.20
Likevel har jeg reservasjoner rundt forfatternes skildring av MMT. Selv om teorien virker som en god skildring
av nylig økonomisk historie, syns jeg den står i et litt uavklart forhold til den sunne skepsisen forfatterne vektlegger
hos post-keynesianerne. Én ting er å teoretisere økonomisk
historie, en ganske annen ting er å utvikle styringsteknikker. MMT kan godt være et nyttig verktøy for å tolke makroøkonomisk historie, men hvordan vil det fungere som
grunnlag for praktisk politikk? Hver gang keynesiansk
teori har blitt formalisert som en modell, fra den nyklassiske syntesen til ny-keynesianismen, har den tapt av syne
den typen usikkerhet som Keynes vektla så tungt.
Det er all grunn til å tro at MMT, om den ble utviklet
til og implementert som et politisk verktøy, ville måtte
konfrontere en lang rekke uforutsette praktiske og konseptuelle problemer. Om MMTs forkjempere gjør teorien
til en oppskrift for politiske tiltak, vil denne instrumentaliseringen også innebære at den må dogmatiseres? Satt
på spissen: Er den post-keynesianske tolkende tradisjonen
i det hele tatt egnet for å bygge økonomivitenskapelige
styringsredskaper?21
6. Økologisk økonomi
Som Tone Smith beskriver det, er økologisk økonomi både
«en visjon og en reaksjon»: En reaksjon på den nyklassiske
teoriens problematiske blindsoner, og en visjon om en
økonomisk vitenskap som forener forskning på natursystemer og økonomiske systemer (Smith 2021, 155). Denne
visjonen har lenge vært en marginal strømning i økonomifaget, men med miljøbevegelsens gradvise vekst over de
siste femti årene, har økologisk økonomi utviklet seg til en
livlig vitenskapelig retning.
Det sier seg selv at økologisk økonomi er grunnleggende tverrfaglig. Noen av de viktigste ikke-økonomiske
inspirasjonskildene er systemteori, termodynamikk og
kaosteori fra naturvitenskapen, samt tverrfaglig feministisk teori og moralfilosofi. Når det gjelder den naturvitenskapelige strømningen, bygger dagens økonomiske
økologi i stor grad på den rumenske matematikeren
Nicholas Georgescu-Roegens analyse av produksjon som
en entropisk, irreversibel prosess. Innsatsfaktorene er her
ikke først og fremst kapital og arbeidskraft, men energi og
råmateriale. Produktet er heller ikke kun den økonomiske
varen, men også biproduktene, først og fremst forurensning. Særlig viktig i økologisk økonomi er fossile brenn-
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stoffer: I dette analytiske rammeverket er det snakk om
reserver som har bygget seg opp over millioner av år med
energiinnsats, som så utvinnes og brennes opp på kun tiår
i menneskelig produksjon. Dette er altså en ganske annen
måte å forstå økonomisk «input» og «output» enn nyklassiske modeller legger opp til.
Grunnlaget for dette er en forståelse av et sett med
komplekse systemer – biosfæren, menneskesamfunn og
deres økonomier – som dynamisk utvikler seg i konstant
interaksjon. Økonomien er forankret både i samfunnet og
biosfæren, som den er i dynamisk interaksjon med. Denne
interaksjonen er preget av ikke-lineære prosesser, tilbakekoblingseffekter og irreversibel utvikling. Det å kartlegge
effektene av økonomisk vekst og teknologisk endring for
både økonomien selv, samfunnet og biosfæren, er dermed
en uhyre komplisert oppgave.
Dette leder oss over til den normative læren i økologisk økonomi. Med tre komplekse, ikke-stabile systemer
i konstant interaksjon, er føre–var-prinsippet en viktig
tommelfingerregel. Jaget etter økonomisk vekst og utvikling har allerede ledet oss til å påvirke biosfæren og menneskesamfunn på måter vi ikke aner konsekvensene av. Vi
trenger derfor andre, mer bærekraftige mål for økonomisk
velstand enn økt produksjon.
I forbindelse med dette bringer forfatteren inn moralfilosofien til blant annet Martha Nusssbaum og Amartya
Sen, deres såkalte capabilities approach. Denne stiller menneskers frihet til å utfolde seg selv som økonomiens formål i sentrum. Dette er kun én av flere mulige løsninger.
Poenget er at vekst ikke kan tjene som mål for god økonomisk politikk. Vi trenger flerdimensjonale mål som vektlegger både menneskelig frihet og livskvalitet, og naturens
tåleevne.
Både den faglige og den normative innvendingen mot
økonomisk ortodoksi overbeviser. Men jeg skulle ønske
forfatteren hadde gått mer inn på de konkrete tiltakene
økologisk økonomi går inn for. Det er én ting å kreve en
mer holistisk forståelse av interaksjonen mellom økonomi,
natur og samfunn som komplekse systemer. Det er en annen ting er å utforme vitenskapelige teorier og politiske
tiltak. Tone Smith viser hva økologisk økonomi er som
reaksjon og visjon. Men hva slags ambisjoner har denne
skolen som et praktisk, faglig-politisk prosjekt?
7. Østerriksk økonomi
Nyklassisk økonomi har sitt opphav i den «marginalistiske
revolusjonen» på 1870-tallet, drevet frem av økonomene
William S. Jevons, Léon Walras og Carl Menger.22 Men
som Andreas H. Olsen viser i sitt kapittel, var sistnevnte,
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Carl Menger, også opphavsmann til en annen økonomisk
tradisjon, nemlig østerriksk økonomi.
Som vi har sett, bygger nyklassisk økonomi på en nokså
positivistisk tiltro til økonomisk modellering. Østerriksk
økonomi er noe helt annet. For østerrikerne – navnet
grunnet i at skolen har sitt opphav i økonomimiljøet ved
universitetet i Wien – er det sentrale spørsmålet for økonomivitenskapen informasjon. Aktører kan ikke antas å
kjenne hverandres preferanser; de kan ikke engang antas
å kjenne sine egne! Heller oppnår de informasjon om sine
egne og andres preferanser gjennom å delta i markedet.
Det er gjennom å kjøpe, selge, forhandle og veksle at vi
gradvis blir bevisste på hva vi ønsker, hvordan vi verdsetter det, og hvordan vi kan harmonere våre egne ønsker og
preferanser med andres.
Kjernen i østerriksk teori kan oppsummeres omtrent
slik: Individuelle aktører konkurrerer i markedet for å virkeliggjøre sine verdier, og for å lære hverandre å kjenne.
Altså har vi følgende grunnantagelser: (1) metodologisk
individualisme; (2) konkurranse som en lærings- eller
oppdagelsesprosess; (3) sosialisering gjennom markedsdeltagelse. Dermed er det ganske tydelig at markedet er
helt sentralt i østerrikernes samfunnsforståelse, da det står
både for læring og for harmonering av individenes ønsker
og behov. Dette markedet kan ikke sies å konvergere mot
likevekt på noen meningsfull måte: Det er derimot alltid
i dynamisk endring, siden det defineres av aktørenes oppdagelse og utvikling av sine egne, og hverandres, ønsker
og behov i historisk tid (Olsen 2021, 187–95). Et videre
poeng her er at markedet er mer enn totaliteten av vareutvekslinger; det er en særegen historisk institusjon med en
rekke viktige sosiale funksjoner.
Østerrikske økonomer står i et anspent forhold til både
sosialisme og til nyklassisk økonomi. På den ene siden er
de notorisk kritiske til alt som kan smake av offentlig økonomisk planlegging og regulering. Samtidig har de lite til
overs for nyklassikernes ambisjoner om å redusere kompleks økonomisk virkelighet til matematiske modeller.
Til tross for deres svært ulike politiske meninger – østerrikerne er nærmest uten unntak enten liberalkonservative
eller libertarianere –, har altså østerrikske økonomer, postkeynesianerne og evolusjonære økonomer mye til felles.
For dem alle er det usikkerhet og forandring som preger
kapitalismen som system. Denne typen usikkerhet og forandring kan ikke reduseres til mekaniske formler.
Olsen er flink til å påpeke de mange berøringsflatene
mellom østerriksk økonomi og andre heterodokse tradisjoner. Dette er viktig, da østerrikerne har en tendens til
å (selv)isoleres i sitt eget miljø. Som forfatteren beskriver
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det: «I dag har mange av den østerrikske skolens representanter dessverre stengt seg inne i et hermetisk lukket
miljø, hvor de refererer til, leser og diskuterer kun med
likttenkende» (Ibid., 204). Dette er synd, all den tid østerrikerne har mye å bidra med til det ofte neglisjerte temaet
økonomisk epistemologi. Mer dialog mellom den østerrikske skolen og andre økonomivitenskapelige tradisjoner
ville vært et gode – kanskje mest av alt for østerrikerne selv.
8. Økonomifagets mainstream og den nyklassiske
kjernen
I det siste kapittelet i boka gir redaktør Bent A. Sæther en
mer utførlig oversikt over de grunnleggende antagelsene i
nyklassisk økonomi. Dette antar jeg er ment å lede leseren
til å reflektere over kontrasten mellom de ulike heterodokse skolenes innfallsvinkler og ortodoksiens lære. La oss
derfor kort gå gjennom økonomifagets hovedstrømning
én gang til, og se hvordan denne står seg etter syv runder
med kritikk.
Sæther legger i korte trekk frem de grunnleggende bestanddelene i nyklassisk mikroøkonomisk teori, for så å
diskutere hvordan det i ortodoksien har blitt gjort forsøk
på å koble makroøkonomisk analyse til et mikroøkonomisk
fundament. Videre tar han opp to viktige grener innenfor
ortodoks økonomi, nemlig spillteori og atferdsøkonomi.
Sæther er for så vidt ærlig og redelig i måten han presenterer nyklassisk økonomi og resonnementene den bygger på. Han påpeker blant annet at nyklassisk økonomi i
stor grad handler om å undersøke «markedssvikt» og avvik
fra de strenge betingelsene om perfekt konkurranse, null
transaksjonskostnader, og så videre. Som han viser, er disse
premissene snarere startpunktet for analysen heller enn
noe nyklassiske økonomer fremmer som uproblematiske
antagelser (Sæther 2021, 217–9).
Likevel syns jeg nyklassisk teori behandles noe urettferdig i boka. Mens de heterodokse skolene presenteres
av forfattere som sogner til dem, presenteres nyklassisk
økonomi av en av dens kritikere. Dette er i utgangspunktet problematisk. Det jeg savner er ikke først og fremst et
forsvar av nyklassisisme, men dens raison d’être. Som den
presenteres i denne boka, er det vanskelig å forstå at en
forsker noensinne skulle velge nyklassisk metode over andre foreliggende alternativer, med tanke på alle dens konseptuelle problemer og begrensninger. For å sette det på
spissen fremstår de hundre og femti årene med nyklassisk
økonomisk teoretisering her nærmest som en intellektuell
flause.
Sæthers kapittel om nyklassisismen tegner opp dens
hovedtrekk og teorier, men ikke dens argumenter. Den
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nyklassiske skolens historiske utvikling, interne meningsbryting eller aktuelle debatter diskuteres ikke. Dermed
fremstår kritikken av økonomifagets ensretting som svakere begrunnet enn den nok er, siden leseren ikke får høre
nok om hva som foregår innenfor ortodoksiens grenser til
å vurdere hvor enfoldig den egentlig er.
Ironisk nok føler jeg samtidig at kritikken av nyklassisismen på noen områder ikke er hard nok. Modellene
sliter tross alt ikke bare med empiriske problemer, men
også potensielt katastrofale konseptuelle problemer. For
eksempel er det uklart for meg hvordan konvergens mot
likevekt kan operere i historisk tid. Ikke bare vil produksjonsmåter og teknologi fortløpende forandre seg, men det
vil også aktørene selv. Vi må vel kunne anta at preferanser
utvikles over tid, til dels også som resultat av prisendringer. Men da må jo også likevektspunktet det konvergeres
mot også endre seg. Hvordan kan vi si at noe konvergerer
mot et likevektspunkt som selv er i evig og uforutsigbar
bevegelse?23
Det å få en statisk modell til å stemme overens med dynamisk historisk endring, er altså et svært kinkig problem
jeg er usikker på om i det hele tatt kan løses. Dette proble-

met antydes flere ganger i boka, men jeg skulle gjerne sett
det bli behandla eksplisitt.24
Sæther avslutter boka med følgende tankevekkende
kritikk:
De fleste økonomer er fullt klar over mange av den
nyklassiske teoriens begrensninger, og søker å bruke
den med kritikk og pragmatisme [...] Men språket og
matematikken fanger. Gjennom stadig repetisjon i studietida drilles økonomer i å beskrive egentlig dynamiske markeder ved hjelp av statiske modeller basert på
aksiomer istedenfor empiri, og der faktiske markeder
systematisk må beskrives i form av avvik fra den teoretiske referansemodellen. Det som lett tapes av syne er
blant annet hvor sterkt konklusjonene avhenger av de
underliggende forutsetningene (Ibid., 233).
Det er nok sant at språket og matematikken – og modellene, ikke minst – fanger. Argumentet ville nok hatt enda
mer slagkraft om vi også hadde fått treffe en ortodoks økonom som tok stilling til saken.
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Bokas røde tråder
Så langt har vi kun unntaksvis notert tematiske likhetstrekk mellom de ulike skolene. Den årvåkne leser har nok
likevel merket seg en rekke røde tråder som løper gjennom
boka (og ikke nødvendigvis de samme som undertegnede).
Jeg vil her presentere noen av de mer fruktbare temaene
boka som helhet kan knyttes opp mot, for slik å vektlegge
fellestrekkene mellom disse ulike økonomiske skolene.
A. Vitenskapelige modeller som virkelighetsskildringer
Et av de første spørsmålene som melder seg i møte med
redaktørenes kritikk av ortodoks økonomi, er: Hva er
formålet med en økonomisk modell? Mye av kritikken av
nyklassikerne beror på realismen i modellene deres, eller
mangelen derav. Men er formålet med en slik modell først
og fremst å være en realistisk representasjon av økonomien?
En vitenskapelig modell trenger ikke nødvendigvis å
være et kart over virkeligheten. Like gjerne kan det være
en abstrahering av deler av virkeligheten tolket som et system eller en mekanisme som interagerer på visse måter,
hvor forskerens mål er å modulere, vri og vende på de sammenhengende delene modellen består av for å forstå deres
interaksjonsmønstre.
En nærliggende sammenligning for lesere av Filosofisk
supplement kan være formell logikk. Det er sant nok at
logiske modeller ikke stemmer så særlig godt overens med
hvordan folk faktisk kommuniserer, og at en deduktiv, logisk analyse av sammenhengen mellom utsagn ikke fanger
inn språkets vesen særlig godt. Men det er heller ikke så
relevant, da formålet med denne typen språkfilosofi er noe
helt annet enn å skildre hvordan faktiske språk fungerer.
Det er også verdt å merke seg at modallogikken har vært
avgjørende for utviklingen av moderne datavitenskap: Her
har vi et tilfelle hvor modellens mangelfulle skildring av
språket vårt har vist seg å fungere ypperlig for et helt annet
formål. En modell kan fint være et dårlig kart, men likevel
et nyttig redskap.25
Når det gjelder økonomifagets praktiske behov, er jeg
usikker på betydningen av modellens grad av realisme.
Her vil jo modellens bruker fortløpende kunne sammenligne den statiske modellen med dynamisk virkelighet, for
slik å (ideelt sett) bevisstgjøres for modellens praktiske begrensninger. Det hele står og faller på hvordan modellene
brukes – hvorvidt nyklassiske økonomer er gode nok til å
justere eller supplere modellene i møtet med en mer komplisert virkelighet. Så vidt jeg kan se må dette være kriteriet
for hvorvidt en statisk modell fungerer som et verktøy eller
som skylapper.
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En annen spennende kritikk som dukker opp flere steder
i boka, er hvordan modeller og metaforer leder tankene
i en bestemt retning. Dette kommer som nevnt klarest
frem i Reinerts kapittel om evolusjonær økonomi. Men
også kapitlene om feministisk og økologisk økonomi viser
hvordan rammeverket vårt for modellering av økonomiske
fenomener leder til epistemologiske blindsoner. Dette er
mer enn et vitenskapelig problem: I den grad økonomiske
modeller påvirker verden – og det gjør de! –, vil den typen
blindsoner skape politiske problemer. Vekstideologiens
rolle i miljøkrisa er et eksempel, neglisjering av verdien av
(for det meste kvinners) omsorgsarbeid et annet. I begge
tilfeller går vitenskapelig og politisk kritikk av økonomifagets status quo hånd i hånd. Her sier jeg meg enig med
Bent A. Sæther: språket fanger.
B. Statiske og dynamiske modeller
Den mest gjennomgående vitenskapelige kritikken i boka,
er anklagen om at nyklassiske modeller er statiske. For
å rekapitulere kritikken, handler det om nyklassikernes
neglisjering av tidsdimensjonen og irreversible prosesser,
deres bruk av lineære modeller, og det at forhold som vanskelig kan kvantifiseres – i hovedsak teknologiske og institusjonelle forhold – tas for gitt som uavhengige variabler.
Som vi har sett, leder dette til en rekke kinkige problemer:
Hva slags gjensidig påvirkning finnes mellom de antatt
avhengige variablene og de uavhengige? Hvordan kan
økonomien konvergere mot likevekt om aktører antas å
lære og forandre seg over tid? Hvordan fungerer markedets
balansering av tilbud og etterspørsel i et system med stordriftsfordeler og påfølgende monopolistiske tendenser?
I kapitlene om evolusjonær og økologisk økonomi
trekkes det sammenligninger til evolusjonsbiologi og systemteori som eksempler til etterfølgelse i analysen av komplekse, dynamiske systemer. I sitt kapittel henviser Tone
Smith til skildringen av økonomiske prosesser som en
form for stoffskifte, hvilket som nevnt presenterer en helt
annen form for sammenheng mellom økonomiens input
og output.
Her frister det å henvise til Ilya Prigogine og Isabelle
Stengers’ utforskning av kaos og orden. Ifølge de to filosofene veksler komplekse systemer mellom stabile og kaotiske faser. Stabile faser defineres av negativ tilbakekobling og
lineær kausalitet, og dermed konvergens mot likevekt og
balanse. Men når et system utsettes for et (eksogent eller
endogent) sjokk av en viss dimensjon, vil det tippe over i
en kaotisk fase. Denne fasen er full av positive tilbakekoblingseffekter og ikke-lineær kausalitet: En i utgangspunktet mikroskopisk hendelse kan, gjennom feedback looping,
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lede til enorme konsekvenser. Dermed kan små årsaker få
store konsekvenser, noe som gjør at systemet blir umulig å
analysere som en statisk mekanisme (Prigogine og Stengers
1984).
Problemet med statikk og dynamikk i økonomien
kan tolkes i dette idiomet. I noen tilfeller vil økonomiske
prosesser operere under relativt stabile rammevilkår, og likevektsanalyse er et legitimt verktøy – modellen er «sann
nok». I andre tilfeller er konvergens mot likevekt i beste
fall én del av historien, og økonomen må ty til supplerende
verktøy utover statiske modeller. I verste fall, under ustabile tider preget av kontinuerlig og fundamental endring
– og hva er kapitalisme om ikke nettopp dette? –, kan ikke
likevekt antas å operere i det hele tatt. I de tilfellene trengs
det helt andre intellektuelle verktøy.26 Som vist i boka, er
det flere heterodokse skoler som har gode verktøy å tilby,
fra økologisk økonomis systemteori til østerrikernes informasjonsfilosofi og kriseteori.
C. Usikkerhetens rolle
Nært relatert til dette problemet er aktørers usikkerhet.
Som særlig de institusjonelle økonomene, post-keynesianerne og østerrikerne legger vekt på. er usikkerhet ureduserbart. Denne typen usikkerhet kalles gjerne «knightsk
usikkerhet», etter økonomen Frank Knight. Knightsk
usikkerhet henviser til forskjellen mellom risiko og ureduserbar usikkerhet. Risiko er et kvantifiserbart mål for muligheten for at et (mer eller mindre veldefinert) problem
oppstår, hvor konsekvensene kan måles rimelig treffsikkert. Et eksempel kan være andelen lån som misligholdes i
et marked. Selv om ethvert misligholdt lån er resultat av en
individuell og i seg selv uforutsigbar årsak, kan det likevel
gjøres statistisk analyse av andelen lån som misligholdes,
noe finansinstitusjoner kan ta høyde for i prisingen av lånene de kjøper og selger.
Usikkerhet, derimot, handler om hendelser som kan
inntreffe og forandre en økonomisk situasjon, hvor det
ikke finnes noe grunnlag for å vurdere sannsynligheten for
at de inntreffer. Som Donald Rumsfeld konsist uttrykte
det: «There are known knowns. These are things we know
that we know. There are known unknowns. That is to say,
there are things that we know we don’t know. But there are
also unknown unknowns. There are things we don’t know
we don’t know».
Både post-keynesianerne og østerrikerne legger vekt på
disse ukjente ukjente – det vil si historiske hendelser, fra
finanskriser til politiske konflikter – som et sentralt anliggende for økonomer. Om en slik hendelse inntreffer – for
eksempel et børskrakk –, vil de stabile rammene som leg-

INTERVJU & FORSKNING

SPALTER

BREV

ger til rette for risikovurderinger, selv kunne kollapse. I
møte med disse vil dermed ingen mekanisk modell være
tilstrekkelig. Også institusjonelle økonomer fokuserer på
denne typen usikkerhet, men da helst i institusjonell form.
Et eksempel er utfallet av regulære demokratiske valg: Det
at valget skjer, er gitt, men hvem som vinner og hva slags
konsekvenser det vil få for nasjonaløkonomien, er usikkert.
Menneskets historie, samfunn og politikk defineres
av individuelle og kollektive valg, som ikke kan reduseres
til mekaniske «preferanser», og hvor mekaniske modeller
ikke strekker til for å forklare dem. I møte med denne typen epistemologiske problemer er vitenskapelig mangfold
uvurderlig.
D. Normativitet: «Er» versus «bør»
Et annet fellestrekk i de heterodokse skolene som presenteres, er deres skepsis til ortodokse økonomers måte å skille
«er» fra «bør»; med andre ord, vitenskapelig analyse fra
normativ argumentasjon, eller teknikk fra politikk. Kalle
Moene formulerer en prisverdig nøktern versjon av det argumentet for å holde forskningen verdifri:
Gode samfunnsspørsmål og viktige problemstillinger
kan, og bør kanskje, være ideologisk motiverte, gjerne drevet frem av interesser og verdier. Svarene kan
derimot ikke være ideologiske. Når spørsmålet først er
stilt, kan ikke nissen lenger være med på lasset (Moene
2019).
Det er vanskelig for meg å tro at et fag som økonomi noen
gang kan renskes for ideologi på den måten Moene beskriver. Likevel er jeg enig med ham i at det er et mål som
samfunnsforskere må etterstrebe. Men som det kommer
frem i boka, er det utallige problemer i økonomifaget som
uunngåelig er normative. Vekst, for eksempel, er en kvantifiserbar størrelse, men også et ideologisk mål. Mange argumenterer for at vi burde bytte ut vekst med andre mål
for velvære og bærekraft, men hvordan skulle disse målene
kunne være mindre ideologiske? Om en skal måle menneskelige goder, må en også stille med en vurdering av hva
som er godt for mennesker – altså en verdivurdering.27
I det området av politisk økonomi som handler om
hva formålet for produksjon og fordeling er, glir det ideologiske eller normative innholdet i analyseobjektet – altså
ideologier og normer som aktører faktisk opererer etter
– sammen med ideologiske og normative problemer økonomen selv må ta stilling til. Kritikken som presenteres i
kapittelet om feministisk økonomi, er igjen relevant her.
Mye av omsorgsarbeidet som økonomien avhenger av,
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omsettes ikke som lønnet arbeid i markedet, og er dermed
vanskelig å måle med de verktøyene økonomer besitter.
En kan gjøre anslag av den monetære verdien av dette,
men hva skal man basere det anslaget på? Det er vanlig
praksis å gange antall timer arbeid utført med standardpris for tilsvarende markedsbasert tjenesteytelse (Aslaksen,
Bjørnholt og Koren 2021, 74–5). Men prisen på disse tjenesteytelsene avhenger av markedssituasjonen, og denne
underligger jo åpenbart ikke ulønnet arbeid.
Hva er det egentlig vi er ute etter å måle her? Den
potensielle markedsverdien til ulønnet arbeid, eller den
ikke-kvantifiserbare verdien omsorgsarbeid har for menneskene involvert? Hva er problemet vi forsøker å løse?
Ønsker vi en bedre, mer treffsikker modell av samlet økonomisk aktivitet, eller ønsker vi å demonstrere i hvor stor
grad økonomien vår avhenger av arbeid som ikke verdsettes som «verdiskapende»? Som kapitlene i boka viser, er
økonomifaget fullt av slike problemer hvor «er» og «bør»
glir over i hverandre. Jeg er enig med Moene i at det er
livsviktig for økonomer å gjøre det klart hvilken del av
deres arbeid som er teknisk vitenskap, hvilken del som er
normativ verdidom eller ideologi, og hvordan disse relaterer til hverandre. Men dette er ikke noe en tar seg av på
forhånd, før den «ekte forskningen» begynner – det er en
vitalt viktig del av selve forskningsarbeidet som en aldri er
ferdig med én gang for alle.
E. Refleksivitetsproblemet
Det er kanskje farlig å prøve å redusere en såpass mangefasettert artikkelsamling til ett slagord, men la meg forsøke likevel. I løpet av lesningen fikk jeg følelsen av at et
sentralt, men uuttalt problem konstant dukket opp. Av
mangel på bedre ord vil jeg kalle det refleksivitetsproblemet.
Psykologen Jill Morawski definerer begrepet «refleksivitet» fint:
In the broadest, epistemological meaning, reflexivity
refers to the back-and-forth process whereby an account of reality depends on preexisting knowledge of
that account. This sense of the concept acknowledges
that the knower and knowledge generated cannot be
fully separated. Within the human sciences, where the
knower and the object to be known are of the same
kind (human beings), reflexivity has additional meanings since any knowledge about humans attained
through human science inquiry refers to the human
observers as well as the human objects of observation
(Morawski 2014, 1654).
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De heterodokse skolene vektlegger alle hvordan normer,
institusjoner og ideer former menneskers atferd. Disse
normene, institusjonene og ideene er til dels formet av
økonomer og deres arbeid – særlig nå til dags, når nasjonal velstand målt i BNP, og markedets humør målt i
børskurser, legger stadig strengere føringer for politikken.
Videre er økonomene selv rimeligvis formet av disse institusjonene, normene og ideene. Økonomer forsøker
altså å analysere eller kartlegge det systemet de selv er en
del av «innenfra», all den tid deres egen tolkning av dette
systemet igjen påvirker og forandrer det. Som Morawski
påpeker, er poenget om at knower og knowledge ikke kan
separeres fullt ut desto viktigere i samfunnsvitenskapen,
hvor kunnskapen det er snakk om, er kunnskap om mennesker og deres atferd, og hvor menneskene det er snakk
om, selv påvirkes av, og tar stilling til, forskerens teorier.
Sett i lys av dette fremstår det som tvingende nødvendig å øke mangfoldet i økonomifaget, for slik å fremme en
mer kritisk og åpen debatt om økonomifagets grunnantagelser og deres konsekvenser. Disse grunnantagelsene må
frem i lyset ikke bare som akademiske teorier, men også
som politiske standpunkter som er med på å forme samfunnet de beskriver. Her har etter min mening de ulike
økonomiskolene som presenteres i boka mye å bidra med.
Rettroende og kjettere
Som eksposisjon av ulike heterodokse skoler, er altså
Økonomisk tenkning særdeles leseverdig. Men hvor godt
holder dens kritikk av økonomifaget seg?
I sin anmeldelse av boka skriver Kalle Moene at økonomifagets hovedstrømning fremstilles enfoldig (Moene
2022). Dette er det vanskelig å være uenig i. Med forbehold om at jeg hverken er fagøkonom eller økonomistudent: Nyklassisk økonomi må vel ha mer ved seg enn å
tegne opp likevektsmodeller?
Saken blir ikke klarere av at grensene mellom nyklassisk lære, «ortodoks økonomi» og økonomifagets hovedstrømning er nokså uklare. Bokas kritikk hadde nok fungert bedre om disse linjene ble trukket klarere. Desto bedre hadde det vært om redaktørene hadde fått inn en av de
«rettroende» som bidragsyter. Hvorvidt nyklassisk teori er
så begrenset som det påstås, avhenger vel ikke bare av dens
antagelser, men også av hvordan den anvendes i praksis?
Jeg har også mine tvil om at økonomifagets hovedstrømning er fullt så smal som redaktørene påstår. Som
en utenforstående til norsk akademisk økonomiforskning
og utdanning, har jeg få forutsetninger for å vurdere dette,
dessverre også etter å ha lest boka. Mye – om ikke det meste – av kritikken av ortodoks økonomi som fremmes av de
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ulike forfatterne i løpet av boka, virker berettiget, men den
ville altså fremstått som mer overbevisende om en av fagets
talspersoner hadde møtt opp for fremme sin sak.
Dette til tross: Redaktørene og bidragsyternes entusiasme for et økonomifag i kontakt med bredden i vitenskapene, fra moralfilosofi og historie til systemteori og evolusjonsbiologi, er smittsom. Boka er smekkfull av spennende diskusjoner som nærmest uten unntak presenteres
på en tilgjengelig og engasjerende måte. For å parafrasere
Keynes: For en god økonom ligger ingen del av menneskesamfunnet og dets institusjoner utenfor rekkevidde. Dette
virker å ha vært ledetråden for bokas komposisjon. Jeg håper boka vil vekke samme inspirasjon hos leserne – om
de er økonomisk lærde eller lekfolk – som er å finne hos
dens forfattere. Jeg håper også at det lykkes Rethinking
Economics Norge å sparke i gang en åpen offentlig debatt
om økonomifagets verdensbilde og dets konsekvenser.
OMTALT BOK
Smith, Tone; Boye, Ebba; Sæther, Bent A. (red.) 2021. Økonomisk
tenkning: Bidrag til mangfold i økonomifaget. Oslo: Solum
Bokvennen.

ØVRIG LITTERATUR
Arthur, W. Brian. 2013. «Complexity Economics: A Different
Framework for Economic Thought» SFI Working Papers No.
13-04-012. https://www.santafe.edu/research/results/working-papers/complexity-economics-a-different-frameworkfor-eco (sjekket 16.01.2022).
Dornbusch, Rudi. 1999. « A Century of Unrivalled Prosperity». Trykket
i Essays 1998/2001: 53–63. http://web.mit.edu/15.018/
attach/Dornbusch,%20R.%20Essays%201998-2001.pdf
(sjekket 16.01.2022).
Durand, Cedric. 2017. Fictitious Capital: How Finance is Appropriating
Our Future. Verso: London.
Ekeberg, Emilie. 2016. «Går i klinsj med økonomene». Klassekampen,
15.02.2016. https://arkiv.klassekampen.no/article/20160215/PLUSS/160219840 (sjekket 16.01.2022).
Ekeland, Anders. 2020. «Dynamics versus statics: On the nature of
heterodox and orthodox economics». Trykket i Arturo
Hermann (red.); Simon Mouatt (red.). Contemporary Issues
in Heterodox Economics Implications for Theory and Policy
Action. London: Routledge: 13–33.
Galbraith, James K. 2022. «What’s Left of Cambridge Economics?».
Project Syndicate: On Point, 14.01.2022. https://www.project-syndicate.org/onpoint/whats-wrong-with-economicsby-james-k-galbraith-2022-01 (sjekket 16.01.2022).
––––––. 2012. «Who Are These Economists, Anyway? ». Trykket i
Dimitri B. Papadimitriou (red.); Gennaro Zezza (red.).
Contributions in Stock-flow Modeling: Essays in Honor
of Wynne Godley. Levy Institute Advanced Research in
Economic Policy. London: Palgrave Macmillan: 63–75.
https://doi.org//10.1057/9780230367357_4.
Haavelmo, Trygve. 1974. «What can Static Equilibrium Models
tell us?» Economic Inquiry 12: 27–34. https://doi.
org/10.1111/j.1465-7295.1974.tb00224.x.
Holden, Steinar. 2016. «Kritikken mot økonomifaget». Universitas,
20.09.2016. https://universitas.no/debatt/61715/kritikken-

INTERVJU & FORSKNING

SPALTER

BREV

mot-okonomifaget/ (sjekket 21.01.2022).
Johansen, Elias B. 2016. «Oppgitt over «virkelighetsfjernt»
økonomifag». DN Magasinet: Profil, 26.02.2016. https://
www.dn.no/magasinet/profil/roman-eliassen/okonomi/
oppgitt-over-virkelighetsfjernt-okonomifag/1-1-5587797
(sjekket 16.01.2022).
Kavli, Tuva; Dalen, Sondre M.; Krogh, Thomas; Skarrud, Hege
(red.). 2021. Sentralbankstyring i krisetid: Hvordan kan
vi bruke Norges Bank i kampen mot klimakrisa? ATTAC
Norge. https://attac.no/ny/wp-content/uploads/2021/08/
Sentralbankstyring_i_krisetid.pdf (sjekket 16.01.2022).
Keen, Steve. 2014. «The Keen-Krugman Debate». Open Democracy,
26.02.2014. https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/keen-krugman-debate/ (sjekket 16.01.2022).
––––––. 2013. «Predicting the ‘Global Financial Crisis’: Post-Keynesian
Macroeconomics». Economic Record 89 (285): 228–254.
https://doi.org/10.1111/1475-4932.12016.
Keynes, John M. 1924. «Alfred Marshall, 1842–1924». The
Economic Journal 34 (135): 311–372. https://doi.
org/10.2307/2222645.
––––––. 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money.
London: Palgrave Macmillan.
Krugman, Paul. 2012. «Oh my, Steve Keen Edition». New York Times:
The Conscience of a Liberal, 02.04.2012. https://krugman.
blogs.nytimes.com/2012/04/02/oh-my-steve-keen-edition/
(sjekket 16.01.2022).
Mäki, Uskali. 2005. «Economic Epistemology: Hopes and Horrors».
Episteme 1 (3): 211–222. https://doi.org/10.3366/
epi.2004.1.3.211.
Minsky, Hyman. 1977. «The Financial Instability Hypothesis: An
Interpretation of Keynes and an Alternative to «Standard»
Theory». Nebraska Journal of Economics and Business 16 (1):
5–16.
Mirowski, Philip. 2016. «Information in Economics: A Fictionalist
Account». Journal of Contextual Economics – Schmollers
Jahrbuch 136 (1): 109–130. https://doi.org/10.3790/
schm.136.1.109.
––––––. 2010. «Inherent Vice: Minsky, Markomata, and the tendency of markets to undermine themselves». Journal
of Institutional Economics 6(4): 415–443. https://doi.
org/10.1017/S1744137409990397.
––––––. 2013. Never let a Serious Crisis go to Waste: How Neoliberalism
Survived the Financial Meltdown. Verso: London.
Moene, Kalle. 2019. «Det bør være mer ideologisk kamp i økonomifaget». Morgenbladet, 01.11.2019. https://www.morgenbladet.
no/ideer/kronikk/2019/11/01/det-bor-vaere-mer-ideologisk-kamp-i-okonomifaget/ (sjekket 16.01.2022).
––––––. 2022. «Mangfold og enfold». Klassekampen, 15.01.2022.
https://klassekampen.no/utgave/2022-01-15/mangfold-ogenfold/ (sjekket 16.01.2022).
Morawski, Jill. 2014. «Reflexivity». Trykket i Thomas Teo (red.).
Encyclopedia of Critical Psychology: 2014 Edition. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_263.
Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. 1984. Order Out of Chaos: Man’s New
Dialogue With Nature. London: Heinemann.
Robinson, Joan. 1964. Economic Philosophy. London: Pelican Books.
––––––. 1980. «Time in Economic Theory». Kyklos 33: 219-229.
https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1980.tb02632.x.
Skidelsky, Robert. 2018. Money and Government: A Challenge to
Mainstream Economics. London: Allen Lane.
Schumpeter, Joseph A. 2017 [1934]. Teorien om økonomisk utvikling.
Oslo: Scandinavian Academic Press.
Smith, Yves. 2011. «Blacklisted Economics Professor Found Dead: NC

JONAS BAKKELI EIDE

85

Publishes His Last Letter». Naked Capitalism, 04.04.2011.
https://www.nakedcapitalism.com/2011/04/blacklisted-economics-professor-found-dead-nc-publishes-his-last-letter.
html (sjekket 16.01.2022).
Tobin, James. 1975. «Keynesian Models of Recession and Depression».
The American Economic Review 65 (2): 195–202.
Tooze, Adam. 2018. Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed
the World. London: Penguin.
––––––. 2020. «The Death of the Central Bank Myth». Foreign Policy,
13.05.2020. https://foreignpolicy.com/2020/05/13/european-central-bank-myth-monetary-policy-german-courtruling/ (sjekket 16.01.2022).
––––––. 2021. «The Gatekeeper». London Review of Books 43 (8).
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v43/n08/adam-tooze/thegatekeeper (sjekket 16.01.2022).
––––––. 2021. Shutdown: How Covid Shook the World’s Economy.
London: Allen Lane.
Åm, Ingrid G. 2016. «Å temme en bjørn». Klassekampen, 15.09.2016.
https://arkiv.klassekampen.no/article/20160915/
PLUSS/160919844 (sjekket 16.01.2022).

NOTER
1 Roman Eliassen, som i dag sitter i fagrådet i Rethinking Economics
Norge, beskriver at økonomiforeleserne hans ved universitetet i Bergen
under forelesningene knapt nevnte finanskrisa som foregikk utenfor
auditoriet, noe som ledet til hans avsmak for dagens akademiske
økonomistudie: Elias B. Johansen, «Oppgitt over «virkelighetsfjernt»
økonomifag». Hans diagnose virker økonomiprofessorene i liten grad
å kjenne seg igjen i. Se blant annet Emilie Ekeberg, «Går i klinsj med
økonomene» og Ingrid G. Åm, «Å temme en bjørn».
2 Som økonomene Steve Keen og James Galbraith har påpekt var det
faktisk mange økonomer som spådde en finanskrise i årene før 2007,
men kun et fåtall av dem sogner til økonomifagets hovedstrømning:
Steve Keen, «Predicting the ‘Global Financial Crisis’: Post-Keynesian
Macroeconomics»; James Galbraith, «Who Are These Economists,
Anyway?». Det er ikke dermed sagt at toneangivende økonomer ikke
forutså noen kommende krise. Men krisa de forutså var en kollaps av
dollarens verdi grunnet i den gradvise forringelsen av amerikansk handelsbalanse. De spådde rett og slett «feil krise». Adam Tooze, Crashed,
25–41.
3 Et par eksempler: I etterkant av finanskrisa uttalte den profilerte finansøkonomen Eugene Fama i et intervju at han simpelthen ikke visste
hva begrepet «finansboble» betyr. Som svar på spørsmålet om han fortsatt anser finansmarkedet som en effektiv informasjonsbehandler: «Yes.
And if it isn’t, it’s going to be impossible to tell.» John Cochrane, en
annen profilert finansøkonom og forfatter av den populære finanslæreboka Asset Pricing, beskriver betydningen av 2007–8 for hypotesene om
effektive markeder og rasjonelle forventninger: «Seriously, now, these
are not ideas so superficial that you can reject them just by reading the
newspaper.». Om disse økonomene så har rett i at krisa i 2007–8 stemmer perfekt overens med teoriene deres, virker likevel ikke teoriene å
være spesielt nyttige verktøy for å imøtekomme kriser med politiske
tiltak. Men det er vel kanskje ikke målet heller? Annetsteds uttaler Fama
at om staten hadde holdt fingrene av fatet, så ville nok finanssektorens
problemer vært løst på en uke eller to. Ideen om at økonomer bør – eller i det hele tatt kan – forsøke å vurdere markeders grad av effektivitet,
fremveksten av bobler og ubalanser, eller komme med politiske råd i
møte med kriser, avvises kontant. Bedre å la det skure, og la markedene
ta seg av seg selv (i hvis tilfelle, hva er formålet med økonomifaget
egentlig?). Sitatene er hentet fra Philip Mirowskis Never Let a Serious
Crisis Go to Waste: 179, 254–5.
4 Flere profilerte økonomer har historisk blitt definert ut av feltet av
sine kolleger, blant annet Friedrich Hayek, Thorstein Veblen og John

86

LA TUSEN BLOMSTER BLOMSTRE

K. Galbraith. Det kan virke som økonomifaget er særlig tilbøyelig til å
drive med slik «grenseovervåkning», noe Adam Tooze belyser godt i sin
kritikk av Paul Krugman: Adam Tooze, «The Gatekeeper».
5 Disse forutsetningene belyses godt i Arild Vatn og Bent Arne Sæthers
kapitler i boka under diskusjon.
6 Begrepet «nytte» beskriver gleden eller utbyttet en forbruker får av en
vare. Prisen en forbruker er villig til å betale for en vare er uttrykk for
nytten hen forventer å oppnå. Her berører vi en av de større filosofiske
flokene ved nyklassisk teori: Kan nyttebegrepet defineres ikke-tautologisk? Se Joan Robinson, Economic Philosophy, 48–70.
7 Endogene (eller avhengige) variabler er de foranderlige variablene
modellen sporer endringene i. Eksogene (eller uavhengige) variabler er
de uforanderlige variablene modellene tar for gitt, hvor modellen ikke
sier noe om deres utvikling. En åpenbar konsekvens av dette er at modellen kun måler kausalitet som løper én vei, fra eksogene til endogene
variabler (i den grad modeller kan sies å måle kausalitet og ikke kun
korrelasjon).
8 Det er ikke dermed sagt at faktisk eksisterende markeder antas å
være i balanse. Det som antas er at, all else being equal, vil pris og salgsmengde tendere mot et gitt balansepunkt. Mye nyklassisk forskning går
ut på å analysere forholdene for slik konvergens, og hvordan avvik fra
idealtypiske markeder påvirker betingelsene for likevekt.
9 REs kritikk av økonomiutdanningen i Norge, og akademikernes
tilsvar, har fylt mange avissider de siste årene. I denne teksten vil jeg
derfor legge mindre vekt på denne debatten over utdannelsesløpet, og
mer på de epistemologiske problemene boka presenterer. Men det er
verdt å igjen bemerke at virkelighetsforståelsen mellom de ortodokse
og deres kritikere er vidt forskjellig: Instituttleder ved økonomisk
fakultet på Blindern, Steinar Holden, kjente seg lite igjen forrige gang
RE kom med kritikk av økonomistudiets oppbygning: Steinar Holden,
«Kritikken mot økonomifaget». Når han poengterer at «[d]e alternative
fagretningene som Boye nevner, har svært lite gjennomslag i økonomisk
forskning internasjonalt» avslører vel det den manglende forståelsen
debatten er preget av, da RE anser denne mangelen på gjennomslag
nettopp som et symptom på ensrettingen de kritiserer.
10 Ulønnet husholdningsarbeid, for eksempel, er vanskelig å måle
statistisk, og neglisjeres derfor ofte av økonomer. Som forfatterne viser
er det her snakk om en enorm andel av den nasjonale verdiskapningen
– ifølge anslagene de siterer tilsvarende over 25% av norsk BNP i 2010.
Iulie Aslaksen, Margunn Bjørnholt og Charlotte Koren, «Feministisk
økonomi», 74–5.
11 Filosofen Uskali Mäki påpeker at teorien om rasjonell egeninteresse
selv har kausal kraft: Folk som tror på at mennesker grunnleggende sett
er egoistiske og har lite ansvar for hverandre, vil i større grad handle
i henhold til teorien. Uskali Mäki, «Economic Epistemology: Hopes
and Horrors». Argumentet føres videre av Yves Smith, som i sin kritikk
av James Buchanan formulerer en satirisk «Academic Choice Theory»:
«The theory begins by identifying three principal ways in which economists try to maximize their utility. First, they receive salaries from
universities, which can be increased if their course enrollment increases.
Course enrollment is primarily driven by students with future careers
in business and the financial sector, so an economist has an incentive to
propound theories that CEOs and financial institutions find attractive.
Even if adoption of these theories leads to substantial public costs, these
costs will not be shouldered by the economist personally. Second, by developing such theories an economist can open the door to future wealth
as a lobbyist or consultant. Third, the support of economists is critical
to creating and maintaining special privileges for the financial services
industry and for top corporate officers. By threatening to withdraw this
support, economists can engage in rent-seeking. I call this last practice academic entrepreneurship.» Yves Smith, «Blacklisted Economics
Professor Found Dead: NC Publishes His Last Letter».
12 Hvorvidt Kalle Moene selv ville identifisere seg som sosialist, er
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jeg usikker på – for ikke å snakke om hvorvidt han ville like å bli kalt
en «nyklassiker». Men det er vanskelig å anklage ham for å deklamere
«kapitalismens fortreffelighet». Jeg ser heller ikke at nyklassisk teori i
seg selv av nødvendighet harmonerer med elitenes interesser. Som Joan
Robinson påpeker: Om vi tar alvorlig nyklassikernes grensenytteargument – altså at nytten man får ut av en vare avtar ettersom man får mer
av den – vil enhver krone åpenbart gi langt mer nytte til en fattig arbeider enn en rik kapitalist. Dermed ligger det et latent argument til fordel
for radikal fordeling i nyklassisismen, som enten må ignoreres eller
gjøres opp for med ganske rause antagelser om effektivitetsfordelene av
skjev inntektsfordeling. Joan Robinson, Economic Philosophy, 51–4.
13 Robinson gikk så langt som å kalle den nyklassiske keynesianske
retningen for «bastard Keynesians».
14 Denne splittelsen av Keynes’ arv dekkes godt i James K. Galbraith,
«What’s Left of Cambridge Economics?».
15 Denne dynamikken har fått sin kanoniske formulering i post-keynesianeren Hyman Minskys berømte «financial instability-hypothesis».
Hyman Minsky, «The Financial Instability Hypothesis». For en analyse
av 2008-krisa tolket i henhold til Minskys modell, se Cedric Durand,
Fictitious Capital, 27–40.
16 Dette er stadig en kontroversiell debatt i økonomifaget.
Allmennlæren før Keynes var at en krise leder til et generelt prisfall, som
gjør arbeidskraft og kapital billig, noe som leder til profitable investeringsmuligheter og dermed til oppgangstider. Det er utvilsomt en viss
sannhet i dette. Samtidig ligger mye av visdommen i Keynes’ argument
i at denne mekaniske yoyo-effekten vil sinkes betydelig av aktørenes
usikkerhet og pessimistiske forventninger. Dette diskuteres forøvrig
godt i Andreas H. Olsens kapittel om østerriksk økonomi, side 197–8,
samt i James Tobin, «Keynesian Models of Recession and Depression».
17 Såvidt jeg kan forstå er dette den nokså enkle kjernen i MMT; dog
er teorien i helhet dessverre betydelig mer teknisk komplisert. Anton
Hellesøy og Thorvald G. Moe, «Post-keynesiansk økonomisk teori og
Ny Monetær Teori (MMT)», 144–52. Spenningen mellom MMT og
ny-keynesiansk pengeteori kommer godt frem i polemikken mellom
post-keynesianeren Steve Keen og ny-keynesianeren Paul Krugman:
«The Keen-Krugman debate». Her uttaler forøvrig Krugman at «the
heretics» ikke synes å ha noe å lære ham, og bekrefter med et par korte
setninger de verste fordommene heterodokse økonomier har om ortodoksiens intellektuelle arroganse: Paul Krugman, «Oh my, Steve Keen
edition».
18 Såvidt jeg kan se er dette nokså likt Joseph A. Schumpeters teori om
økonomisk utvikling. Se Teorien om økonomisk utvikling, 120–53. Som
Schumpeter skriver (side 141): «Kapital [her i betydningen kreditt]
er ikke noe annet enn vektstangen som kapitalisten bruker for å omdirigere produksjonsfaktorene til nye bruksmåter, eller innføre en ny
retning for produksjonen».
19 I hans nylige bok om den økonomiske betydningen av COVID-19
legger Adam Tooze mye vekt på nettopp denne konflikten. Adam
Tooze, Shutdown, 15, 145–9.
20 En diskusjon av hvilken rolle sentralbanken kan spille i møte med
miljøkrisa kan finnes i Tuva Kavli, Sondre M. Dalen, Thomas Krogh
og Hege Skarrud (red.) «Sentralbankstyring i krisetid» (publisert av
ATTAC Norge). For ordens skyld: Jeg er selv aktivt medlem av ATTAC,
og på ingen måte upartisk i anbefalingen.
21 La oss ta et eksempel: Forfatterne viser til at MMT-ere ofte argumenterer for at pengepolitikken bør sikte mot arbeid for alle: Anton
Hellesøy og Thorvald G. Moe, «Post-keynesiansk økonomisk teori og
Ny Monetær Teori (MMT)». Men post-keynesianeren Joan Robinson
påpekte alt for over femti år siden en rekke problemer med ambisjonen
om «full sysselsetting». Når er en befolkning «fullt sysselsatt»? Når alle
voksne er i arbeid? Er målet å produsere mest mulig, eller å få flest
mulig i arbeid, uavhengig av hva arbeidet deres faktisk utretter? «The
reason why Full Employment has become a right-wing slogan is that if
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employment is an end in itself no questions can be asked about its content. What is work for? Only to keep the workers out of mischief. Any
product is as good as any other». Joan Robinson, Economic Philosophy,
84–93 (sitat på side 91).
22 Dette fordi de tre økonomene omtrent samtidig introduserte matematiske teorier for grensenytte, eller marginal utility, som er grunnlaget
for den typen nyklassisk modell som kritiseres i boka.
23 W. Brian Arthur påpeker et relatert, og om mulig enda mer alvorlig
problem med antagelsen om rasjonell egeninteresse: «All problems
of choice in the economy involve something that takes place in the
future, perhaps almost immediately, perhaps at some distance of time.
Therefore they involve some degree of not knowing. In some cases
agents are well informed, or can put realistic probability distributions
over events that might happen; but in many other cases—in fact in
most cases—they have no basis to do this, they simply do not know [...]
To the degree that outcomes are unknowable, the decision problems
they pose are not welldefined. It follows that rationality—pure deductive rationality—is not well-defined either, for the simple reason that
there cannot be a logical solution to a problem that is not logically defined. It follows that in such situations deductive rationality is not just
a bad assumption; it cannot exist. There might be intelligent behavior,
there might be sensible behavior, there might be farsighted behavior,
but rigorously speaking there can not be deductively rational behavior. Therefore we cannot assume it.» W. Brian Arthur, «Complexity
Economics: A Different Framework for Economic Thought», 3–4.
24 Takk til Anders Ekeland for å ha presisert viktigheten av dette
problemet for meg. Den spesielt interesserte kan finne videre lesning i
Anders Ekeland, «Dynamics versus statics: On the nature of heterodox
and orthodox economics»; Joan Robinson, «Time in Economic Theory»
og Trygve Haavelmo, «What can Static Equilibrium Models tell us?».
Jeg vil også anbefale to «manifester» for en ny type dynamisk økonomiteori: W. Brian Arthur, «Complexity Economics: A Different Framework
for Economic Thought» og Philip Mirowski, «Inherent Vice: Minsky,
Markomata, and the tendency of markets to undermine themselves».
25 Det er et interessant spørsmål hvorvidt modeller er «sanne», eller
kun mer eller mindre nyttige. Den vitenskapsfilosofiske grenen «fiksjonalisme» er opptatt av dette. For en diskusjon av fiksjonalisme i økonomifaget, se Philip Mirowski, «Information in Economics: A Fictionalist
Account».
26 Som W. Brian Arthur oppsummerer i sin reklame for kompleksitetsøkonomi: «[E]quilibrium economics is a special case of nonequilibrium and hence complexity economics. Complexity economics, we
can say, is economics done in a more general way. Equilibrium of course
will remain a useful first-order approximation, useful for situations in
economics that are well-defined, rationalizable, and reasonably static,
but it can no longer claim to be the center of economics.» W. Brian
Arthur, «Complexity Economics: A Different Framework for Economic
Thought», 19.
27 Riktig nok er det en betydningsforskjell mellom «ideologisk» og
«normativ». Denne tror jeg ikke er av avgjørende betydning, da problemet er muligheten for å skille motivasjonen for forskning fra dens produkter, om den motivasjonen er ideologisk, moralsk, eller begge deler.
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