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Här analyseras det ekonomiska och sociala systemet i Sverige med utgångspunkt från ett antal institutionella
särdrag, i vilka Sverige har skilt sig från andra utvecklade länder. Dessa särdrag rör framför allt
ansvarsuppdelningen mellan den privata och den offentliga sektorn, särskilt när det gäller ekonomisk trygghet,
sysselsättning, inkomstfördelning, konsumtion och investeringar. Författaren ställer till sist frågan: är det
svenska experimentet gradvis på väg att avvecklas, och i så fall varför?
Institutioner och politik har varit relativt experimentellt inriktade i Sverige. En del av dessa experiment kan
också vara relevanta, positivt eller negativt, för andra utvecklade länder. Därför bör Sverige kanske inte
betraktas som enbart ett litet land i Europas utkant utan också som ett stort ("fullskaligt") ekonomiskt och
socialt laboratorium. Boken diskuterar erfarenheterna av de ekonomisk-politiska åtgärderna i Sverige efter
andra världskriget, med tonvikt på perioden efter omkring 1970. Det svenska experimentet är skriven på ett
lättillgängligt språk utan svåra fackuttryck. Den bör vara av största intresse såväl för professionella ekonomer,
studerande i nationalekonomi som samhällsintresserade läsare i allmänhet.
Boken publicerades första gången på engelska hösten 1997. Den svenska utgåvan är uppdaterad i text, tabeller

och diagram.
Assar Lindbeck, Sveriges internationellt mest kände nationalekonom, är professor vid Institutet för
internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
Norske sexnoveller og erotiske historier sortert etter kategori I 2003 begynte Rolf Jacobsens Venner å
presentere «Månedens dikt», der vi utfordret personer til å velge seg et dikt av Rolf Jacobsen, gjerne med en
begrunnelse. Aktuelt: Regjeringen foreslår omfattende endringer av barnevernloven Cause på Facebook
Gruppen til Familiens Selvstendige Rettpå Facebook Ole Texmo: Hva er galt.
DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell
Gunnar Bleivik 8 desember 2016. Dplay bruker såkalte cookies, som de fleste andre nettsider. Det gjør vi for å
gjøre ditt besøk hos oss så bra som mulig. Lær mer om cookies og hvordan du kan.

