
BLURBS SPONTANT KAOS: 

 

 

"En sjelden bok...en radikal økonom, i ordets beste betydning. Reinert vil skape 

endring i både tanke og handling. Spontant kaos er kunnskapstung og velskrevet."  

 

Prof. i økonomisk historie EINAR LIE, Prosa 

 

 

"Kommunisert i krystallklar tekst. Reinert er landets fremste økonom. Løp og kjøp!" 

HALLVARD BAKKE, Klassekampen 

 

 

«Spontant kaos gir en lettfattelig, profesjonskritisk og også polemisk 

sammenfatning av finanskrisens misère og dens ideologiske forutsetninger (…) 

Reinert har lenge gått motstrøms (…) men finanskrisens etterdønninger skyver i 

hvert fall både ham og hans kritikk innover mot sentrum av scenen.» 

  

PER ANDERS MADSEN, AFTENPOSTEN 

 

Kortversjon: “Reinert har lenge gått motstrøms, men finanskrisens 

etterdønninger skyver i hvert fall både ham og hans kritikk innover mot 

sentrum av scenen.» PER ANDERS MADSEN, Aftenposten 

 

 

«Reinert hadde selv en kronikk i Dagbladet i november 2007 hvor han påpekte at 

Terra-affæren var en systemkrise. Til alt overmål var dette en remake av en artikkel 

Reinert hadde i Økonomisk Rapport allerede i 1998, hvor han hevdet at alle 

forutsetningene for en ny finanskrise så smått falt på plass. Så når ortodokse 

økonomer har forsvart seg med at ingen kunne forutse finanskrisen, er det 

fristende å svare: «Ingen av dere, nei. Og hva forteller det?» 

 

LASSE MIDTTUN, Morgenbladet 

 

Kortversjon: “Så når ortodokse økonomer har forsvart seg med at ingen kunne 

forutse finanskrisen, er det fristende å svare: «Ingen av dere, nei. Og hva forteller 

det?» LASSE MIDTTUN, Morgenbladet 

 

 

 

"..bør ligge på nattbordet til vår egen statsminister i disse krisetider." 

RAGNAR TRØITE, Universitas 

 

 

«Det er lett å snu kappen etter vinden. Derfor bør vi låne øre til dem som på 

ulike måter har vært kjettere blant økonomene, lenge før de siste månedenes 

endring av vindretningen. Erik S. Reinerts bok fortjener mange lesere.»  

AUDUN LYSBAKKEN om Spontant kaos 

 

 



”Reinert er en spesiell og interessant økonom som har fått lite oppmerksomhet 

her i landet. Han snur forestillingen om økonomien som et selvregulerende 

system på hodet.” 

OLA STORENG, Aftenposten 

 

 

”Unlike much of the writing produced by opponents of contemporary 

globalisation, this is a serious books by a serious person. It deserves to be read.” 

 

”Dette er en seriøs bok av en seriøs forfatter. Den bør leses.” 

 

MARTIN WOLF i Financial Times om boka ”How rich countries got rich, and why 

poor countries stay poor.” 

 

 

"Det er et behov internasjonalt for stemmer som Erik Reinert, som er en no-

nonsense forretningsmann som vet hva business er, og som hverken passer inn i 

de vanlige økonomiske boksene eller tilhører steinkastergruppa. Vi trenger ham 

for å få fram realistiske muligheter framover, for årene foran oss kommer til å 

bli tøffe." 

- PROFESSOR GEORGIO DERLUGIAN, NORTHWESTERN UNIVERSITY 

 


