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Er det et problem, at uligheden stiger, når den generelle velstand øges i Danmark? Spørgsmålet om økonomisk
ulighed i Danmark spiller en central rolle for den økonomiske politik. Ofte hører vi diskussioner om, at
uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og hvad man kan gøre for at mindske ulighed.
Med udgivelsen af Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. århundrede blev ulighedsspørgsmålet
ligeledescementeret på den internationale forskningsdagsorden. Inspireret af Piketty og debatten om
økonomiske ulighed præsenterer bogen en udtømmende indføring i spørgsmålet om økonomisk ulighed i
Danmark. En række af landets førende økonomer diskuterer blandt andet den historiske udvikling, indkomst
og formue forhold, arv, skat og velfærdsstatens indflydelse på uligheden. IndholdForord Kapitel 1. Den
økonomiske ulighed - Af Niels PlougKapitel 2. Indkomstfordelingen i Danmark - Af Jarl QuitzauKapitel 3.
Formuefordelingen i Danmark -Af Bo MøllerKapitel 4. Lønudvikling, løndannelse og økonomisk ulighed -Af
Peder J. PedersenKapitel 5.
Hvilken rolle spiller arv i Danmark -Af Lars Andersen og Jonas Schytz JuulKapitel 6. Lighed og skat - Af
Jonas Schytz Juul og Lars AndersenKapitel 7. Arbejdsmarkedspensioner og (u)lighed - Af Torben M.
AndersenKapitel 8. Multidimensional omfordeling i velfærdsstater - Af Gøsta Esping-AndersenKapitel 9.
Lighed gennem uddannelse -Af Niels PlougKapitel 10. Har vi de tal der skal til? - Af Jørgen ElmeskovOm

forfatterne
Foto: Leif Tuxen 5. Den øgede ulighed mellem top og bund i Danmark,. Den globale ulighed stiger, men er
diskussionen om ulighed relevant i Danmark. Men som sagt, jeg ville betragte økonomisk ulighed som en del
af social ulighed, hvorfor eksempelvis beskæftigelsesforhold også er social ulighed. marts i selskab med stærk
kaffe og tre stærke kvinder, der vil diskutere feminisme, økonomisk ulighed og solidaritet anno 2017. Et
andet vigtigt mål er formuer, dvs. En vis grad af ulighed er helt fint, fastslår IMF, eftersom det skaber
incitament til at arbejde, konkurrere, spare op og investere, så alle ved egen kraft kan få et bedre liv. at
antallet af økonomisk fattige er steget fra 23. Reducerer økonomisk ulighed for verdens fattigste ved fx at
fremme adgang til statslige ressourcer og tjenester, til landbrugsjord og naturressourcer samt sikrer bedre
adgang … Økonomisk ulighed saunaclub. Økonomisk ulighed oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på
Glosbe, online-ordbog, gratis. Fattigdom og ulighed handler om mængden af ressourcer(som oftest opgjort i
penge) og fordelingen af disse. indkomst eller formue. 3 Økonomisk ulighed og fattigdom er vilkår, som
karakteriserer og også definerer mange udviklingslande, men det er også vilkår i mange velfærdssamfund.
Hvori består forskellen på begreberne fattigdom og økonomisk ulighed. Menneskers opfattelsen af begrebet
økonomiske ulighed er meget forskelligt, idet vores opfattelse af den økonomiske lighed ofte hænger sammen
med vores ideologiske overbevisning. Og omvendt med økonomisk lighed. - Khaterah. See Discussion
Formål: Eleverne stifter bekendtskab med måder at arbejde med ulighed, og forstår nogle af de mekanismer,
der ligger bag økonomisk ulighed.

