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Vækstøkonomi på vildspor Jesper Jespersen Hent PDF Forlaget skriver: "Den globaløkonomiske udvikling
har klare mindelser om Titanics jomfrurejse i foråret 1913. Hvordan kunne Titanic forlise, når den var

konstrueret til at være synkefri? Uanset at hvert enkelt tandhjul var velfungerende, og hver enkelt møtrik var
fastspændt, så løb Titanic alligevel på det fatale isbjerg. Ganske uafhængigt af hvor mange ingeniører, der

havde været involveret i at perfektionere maskineriet og optimere betjeningen på 1. klasse, så kunne det ikke
forhindre sammenstødet. Hvis kursen er udstukket forkert, så viste det sig omsonst at vedblive med at flytte

om på dækstolene for at få den bedste plads i solen."

Læs her en række iagttagelser fra 30 år med samfundsøkonomi, skrevet af professor emeritus ved Roskilde
Universitet, Jesper Jespersen. Teksterne kan læses af såvel fagfolk som lægfolk med interesse for samfund,
politik og økonomi. Bogen munder ud i det måske allermest presserende spørgsmål; giver det mening at

tænke i en vækstbaseret samfundsøkonomi, med så presset en klode vi lever på?
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