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Nødvendighedens økonomi Herman E. Daly Hent PDF Forlaget skriver: Nødvendighedens økonomi er skrevet
af den grønne økonomis førstemand, Herman Daly, der i sin nye bog foretager de opgør med liberalistisk

vækstøkonomi, som er en ubetinget nødvendighed.

Herman Daly fremstår i dag over hele kloden som den højeste autoritet, når det drejer sig om en kritik af
vækstøkonomi og en præcisering af, hvad en ´økologisk omstilling til en bæredygtig udvikling´ kræver. Med
det resultat, at han inviteres til at holde forelæsninger ikke blot på universiteter verden over, men også for

forsamlinger af beslutningstagere, i Rusland, i Mexico, m.v.

Målet for Dalys økonomiske forfatterskab er, at kunne lede beslutningstagerne verden over til at slå ind på en
økonomisk politik, som kan lede os mod en bæredygtig økonomi - med dybere biofysiske og etiske rødder.
Under den generelle titel om bæredygtig og økologisk økonomi bringes mange specifikke emner i relation

med hinanden. Disse omfatter bl.a.: begrænsninger i vækst; uøkonomisk vækst; definitioner af
bæredygtighed; OPEC og Kyoto; globalisering vs. internationalisering; immigration; klimaforandringer; og
de filosofiske forudsætninger for det politiske område, herunder de politikker, Daly foreslår i forbindelse med

ovenstående emner.

Denne bog indeholder 25 udvalgte artikler, taler, parlamentariske anbefalinger, anmeldelser og kritikker fra
de sidste ti år. Bogen er et must for enhver, der har interesse i og beskæftiger sig med vores fælles fremtid,

økonomisk, miljømæssigt, klimatisk etc.

Herman Daly (født 1938) er professor ved Maryland Universitet. Han har været seniorøkonom i
Verdensbankens miljøafdeling, og han er medstifter af og redaktør for bladet Ecological Economics.
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