Varför Assar Lindbeck-medaljen?
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Styrelsen för Nationalekonomiska Föreningen har ansett att det är hög tid
att hylla Assar Lindbeck för hans banbrytande insatser som forskare, forskningsledare och ekonomisk-politisk debattör.
Svensk nationalekonomisk forskning skulle inte ha nått de framgångar
som gjorts om inte Assar Lindbeck genom bl a sitt ledarskap för Institutet för internationell ekonomi stimulerat och infört en internationell jämförelsenorm för ﬂera generationer av svenska forskare inom nationalekonomin. Hans mentorskap har varit enastående. Assar Lindbeck har vidare själv
svarat för viktig och banbrytande forskning teoretiskt och empiriskt på ﬂera
områden inom ämnet. Sist men inte minst har Assar Lindbecks deltagande
i svensk ekonomisk-politisk debatt varit unikt. Det ﬁnns ingen svensk ekonomisk forskare som i modern tid haft samma genomslag i debatten.
Enligt styrelsens uppfattning ﬁnns det inget bättre sätt att hedra Assar
Lindbeck än att i hans namn försöka att ytterligare stimulera yngre forskare att ägna tid och energi åt kvaliﬁcerad forskning. Därav bildandet av
Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen. Dess syfte är att vartannat år dela ut
ett penningpris till en yngre ekonom som på ett framstående sätt bidragit
till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap. Priset kommer första
gången att vara på 200 000 kr. I samband med utdelandet av priset är också
avsikten att ett vetenskapligt seminarium ska anordnas.
Genom ett generöst stöd från Nordea, SHB, SEB, Swedbank, Carnegie,
OMX, Karl-Adam Bonniers Stiftelse, Handelshögskolan i Stockholm, Foundation for Economics and Law, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
Minnesfond, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser och Nationalekonomiska Föreningen har stiftelsen kunnat bildas med ett kapital om 4,6 mkr.
Nationalekonomiska Föreningens styrelse är både glad och tacksam för
att detta projekt har kunnat sjösättas och hoppas att priset kommer bli ett
viktigt incitament för att stimulera yngre forskare.
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