
Miljøøkonomi
Hent bøger PDF

Jesper Jespersen
Miljøøkonomi Jesper Jespersen Hent PDF Bogen er en lærebog i miljøøkonomi, der giver en ikke-teknisk

fremstilling af de væsentligste miljøøkonomiske problemstillinger. Ved hjælp af simple mikro- og
makroøkonomiske modeller og aktuelle eksempler forklares centrale miljøøkonomiske og miljøpolitiske

emner, bl.a. belyses miljøskatternes og de omsættelige forureningskvoters samfundsmæssige betydning.Der
gives en operationel og entydig definition på bæredygtig udvikling - både på nationalt og globalt plan,

ligesom anvendelsen af begrebet Det økologiske råderum diskuteres. Ligeledes gennemgås de mest anvendte
empiriske miljømodeller til belysning af samfundsøkonomiske omkostninger ved at gennemføre en

begrænsning af bl.a. CO2 - udslippet. Endelig gives der en nuanceret belysning af fordele og ulemper ved
global frihandel for u-lande og i-lande.Jesper Jespersen er cand.polit., professor i samfundsøkonomi ved

Roskilde Universitetscenter og Ph.D. i international økonomi fra Det europæiske Universitet i Firence. Han
har skrevet adskillige bøger om samfundsøkonomiske temaer og med-virker jævnligt i radioprogrammet
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