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vist sig holdbar og robust. Der er ingen økonomiske argumenter for, at vi ikke også i fremtiden kan
opretholde et velfærdssamfund af den type, vi kender i dag. Til gengæld kan man ikke hævde, at

diskussionen om velfærdssamfundets fremtid ikke handler om økonomi. Torben M. Andersen beskriver den
økonomiske struktur, der er grundstenen i velfærdssamfundet, og han peger på og diskuterer, hvad der er
velstandens dilemma og udfordringer. Den nordiske model er lykkedes med at sikre et veludbygget

velfærdssamfund med høj velstand, relativ lige indkomstfordeling, høje skatter, en stor offentlig sektor og
stadig en velfungerende økonomi. Skal velfærdssamfundet opretholdes, er man nødt til at prioritere og

forvalte landets økonomiske muligheder og ressourcer. Skal målet om velstand og relativ lighed opretholdes,
skal der navigeres i spændet mellem udfordringer, ressourcer og forventninger.

 

Forlaget skriver: Den nordiske model har vist sig holdbar og robust.
Der er ingen økonomiske argumenter for, at vi ikke også i fremtiden
kan opretholde et velfærdssamfund af den type, vi kender i dag. Til

gengæld kan man ikke hævde, at diskussionen om
velfærdssamfundets fremtid ikke handler om økonomi. Torben M.
Andersen beskriver den økonomiske struktur, der er grundstenen i
velfærdssamfundet, og han peger på og diskuterer, hvad der er
velstandens dilemma og udfordringer. Den nordiske model er
lykkedes med at sikre et veludbygget velfærdssamfund med høj

velstand, relativ lige indkomstfordeling, høje skatter, en stor offentlig
sektor og stadig en velfungerende økonomi. Skal velfærdssamfundet

opretholdes, er man nødt til at prioritere og forvalte landets
økonomiske muligheder og ressourcer. Skal målet om velstand og
relativ lighed opretholdes, skal der navigeres i spændet mellem

udfordringer, ressourcer og forventninger.
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