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❙ ❙ Två läkare, på 1600- respektive 1700-
talet, blev sin tids främsta nationaleko-
nomer. Varför? Jo, båda närmade sig
samhällsekonomin på samma sätt som
de närmade sig sina patienter: Uppgiften
var att hela.

Tänkandet i samhällsekonomiska
frågor var länge påfallande bräckligt.
Det dröjde långt in på 1700-talet innan
de styrande övergav föreställningen att
ett lands rikedom mäts med mängden
ädla metaller, inte med tillgången på va-
ror. En engelsk och en fransk läkare
uppfattade som allmängiltiga Jesu ord
till fariséerna: »Det är icke de friska som
behöva helbrägdagörare, utan de kran-
ka.« I konsekvens härmed övergick de
till att kurera nationalekonomin.

William Petty (1623–1687) växte upp i
en engelsk småstadshåla. Trettonårig
gick han till sjöss. Sedan han halkat och
brutit benet slängdes han i land vid
franska kusten. Som vetgirigt barn hade
han lärt sig latin och lyckades därför bli
antagen som elev vid ett katolskt gym-
nasium. Efter en rigorös utbildning i
klassiska språk, matematik och astrono-
mi hamnade Petty så småningom i Hol-
land, där han studerade medicin.

Vid 27 års ålder utnämndes han till
professor i medicin vid Oxforduniversi-
tetet. Till meriterna hörde att han hade
återbördat en hängd barnamörderska till
livet. Ett år senare blev han också pro-
fessor i musik. Petty var en av grundar-
na av det vetenskapliga samfundet 
Royal Society. Mässuppassaren, som
med brutet ben hade dumpats i främ-
mande land, hade på rekordtid arbetat
sig upp till den akademiska toppen.

Jag vet inte om läkare är friskare än folk
i gemen. Däremot känner jag väl till att
nationalekonomer inte är rikare än andra
människor. Ett enkelt sätt att täppa till
munnen på skrytsamma nationalekono-
mer är att fråga: »Om du är så smart, var-
för är du då inte rik?« Kanske var det i
vetskap härom som William Petty i
egenskap av statlig jordreformator på Ir-
land för egen räkning ackvirerade enor-
ma landegendomer.

Stenrik började han att skriva böcker

om ekonomiska förhållanden. För efter-
världen framstår Petty såsom 1600-ta-
lets främste nationalekonom.

Det i föreliggande sammanhang in-
tressanta är att ekonomen Petty nalkades
samhället som läkaren Petty nalkades pa-
tienten. Uppgiften var att hela. Han ställ-
de diagnoser och ordinerade mediciner.
Arbetslöshet kunde botas med offentliga
satsningar. Det var Petty som myntade
uttrycket »full sysselsättning«. Han var
den förste att prissätta mark på basis av
de till nuvärde diskonterade framtida in-
täkterna. Likaså var han pionjär ifråga
om nationalräkenskaper; begreppen na-
tionalförmögenhet och nationalinkomst

kommer från honom. Hans inflytande på
samtiden var dock begränsat. 

Det blev fransmannen François Quesnay
(1694– 1774), också han läkare, förun-
nat att uppnå status som profet i såväl det
egna landet som i övriga Europa. 

Torparsonen Quesnays klassresa står
inte Pettys efter. Vid elva års ålder lärde
han sig att läsa från en handbok för hus-
kurer. Två år senare blev han föräldra-
lös och fick arbete som hantverkslär-
ling. 

Efter en kort formell utbildning öpp-
nade Quesnay en kombinerad barberar-
och kirurgpraktik. I den senare verksam-
heten slog han åder, drog ut tänder och
opererade liktornar. Den begåvade och
ambitiöse Quesnay klättrade socialt,
samtidigt som han meriterade sig för
medicine doktorsgraden.

År 1749 blev Quesnay kungamätres-
sen Madame de Pompadours personliga
läkare. Därefter utnämndes han till Lud-
vig XV:s förste livmedikus. Efter att
framgångsrikt ha behandlat tronföljaren

för smittkoppor adlades Quesnay. Ques-
nay skrev en uppmärksammad avhand-
ling om blodets kretslopp, »L’homme aux
quarante écus«. Det låg nära till hands för
honom att betrakta samhällsekonomin
som ett slags organism. Liksom kroppen
har sitt blodomlopp har ekonomin sitt
kretslopp. I den ena riktningen går pengar,
i den andra varor. Inkomster i en period är
utgifter i nästa.

I likhet med kroppen är ekonomin ett in-
terdependent system. När ett organ ska-
das uppstår regelmässigt återverkningar
på olika kroppsfunktioner. I analogi här-
med får en störning i ekonomin sprid-

ningseffekter. Ökad sparbenägenhet
återspeglas i minskade varuköp, som i
sin tur leder till sjunkande sysselsättning
inom industrin, etc, etc.

Quesnay lanserade en modell av det
ekonomiska kretsloppet i form av en
alltmer avancerad Tableau Économique.
Från denna härledde han förslag till ett
bättre skattesystem. Han pläderade ock-
så för frihandel och avskaffandet av stat-
liga ingrepp i näringslivet. Adam Smith,
den ekonomiska liberalismens fader, var
vän med Quesnay och fick många
uppslag av honom.

Flera mottagare av Nobels ekono-
mipris framstår som andliga arvtagare
till läkaren François Quesnay. Att Kon-
junkturinstitutets prognosmakare kan
göra anspråk på att ha en god överblick
beror på att de står på Quesnays axlar.
Visst har de ofta fel, men i likhet med
Quesnay alltid på ett intressant sätt.

Göran Albinsson Bruhner

ekonomie doktor, frilansskribent, 
Stockholm
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”Liksom kroppen har sitt blodomlopp har ekonomin sitt
kretslopp. I den ena riktningen går pengar, i den andra
varor. Inkomster i en period är utgifter i nästa. I likhet
med kroppen är ekonomin ett interdependent system.
När ett organ skadas uppstår regelmässigt återverkning-
ar på olika kroppsfunktioner. I analogi härmed får en
störning i ekonomin spridningseffekter. Ökad sparbenä-
genhet återspeglas i minskade varuköp, som i sin tur le-
der till sjunkande sysselsättning inom industrin, etc, etc.


