Pressemeddelelse
Aldrig marxist, aldrig borgerlig, altid keynesianer
Professor Jesper Jespersen er en institution inden for dansk økonomisk
forskning. Nu går han på pension, og i den anledning udkommer festskriftet
Økonomi på tværs, der tolker på Jespersens resultater som både forsker og
underviser gennem årene.
Jesper Jespersen er kendt af mange som ‘den røde økonom’. Han har dog hverken været marxist (som beskyldningen lød i 1990’erne) eller borgerlig (som han blev påduttet i 1970’erne).
Derimod har Jespersen på tværs af politiske strømninger holdt fast i sit ståsted: John Maynard Keynes’ tanker og dermed en keynesianisme, der har rod i sit oprindelige ophav, hvor det
handler om videnskab og om at erkende virkeligheden.
Jesper Jespersen har på landsplan og internationalt markeret sig som en hård kritiker af den
udvikling, der har ledt til, at politik og sociale forhold ses som arenaer for konkurrence og individuel nyttemaksimering, og han har skarpt kritiseret Finansministeriets regnemodeller for
subjektivitet.
Samtidig har Jesper Jespersen skrevet flere lærebøger om økonomi, og han er en populær underviser og vejleder blandt de studerende.
Jesper Jespersen efterlader sig et stort hul på økonomistudiet på RUC. Økonomi på tværs udkommer i anledning af hans pensionering fra universitetet. Bogen er skrevet af Jespers kollegaer fra både RUC og flere af landets øvrige forskningsinstitutioner.
Alle bidragyderne koncentrerer sig i deres artikler om emner, der har ligget Jesper Jespersen
nært i hans egen forskning, f.eks. de ministerielle regnemodeller, neoliberalismen, finanskrise,
borgerløn og Brexit.
Bogens bidragydere er Niels Kærgård, Nikolaj B.L. Christensen, Anders Chr. Hansen, Bent Greve, Mogens Refsgaard, Finn Olesen, Laura Horn, Poul Thøis Madsen, Nils Enrum, Jan Holm Ingemann, Mogens Ove Madsen, Torben
Bech Dyrberg, Allan Dreyer Hansen, Rune Møller Stahl, Peter Nielsen, Rune Wingård, Peter Mølgaard Nielsen og
Klaus Nielsen.
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