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Statskollektivisme og spildproduktion Bertel Haarder Hent PDF "Overforbrug, ressourcemisbrug og
udbytning er velkendte betegnelser for de rige landes rovdrift på råstoffer og energikilder og deres

økonomiske samkvem med udviklingslandene. I den indenlandske økonomi beskyldes de private producenter
for kunstigt at oppuste forbruget af "unyttige" forbrugsgoder ved hjælp af salgsfremstød, reklame, "indbygget

forældelse" og – om muligt – politisk pression. Kun de færreste synes at have opdaget, at den offentlige
sektors svulmende forbrug i mindst lige så høj grad er præget af producentstyrede kræfter og mekanismer, der
skaber overforbrug og ufrihed til skade for den uorganiserede almeninteresse." I sin bog "Statskollektivisme
og spildproduktion" kritiserer Bertel Haarder den offentlige sektor for dens strategi om centralisme og vækst
for enhver pris, der til forveksling ligner kæmpekoncernernes interesser. Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk
politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel

Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og
integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og

samfund.
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deres økonomiske samkvem med udviklingslandene. I den
indenlandske økonomi beskyldes de private producenter for kunstigt

at oppuste forbruget af "unyttige" forbrugsgoder ved hjælp af
salgsfremstød, reklame, "indbygget forældelse" og – om muligt –
politisk pression. Kun de færreste synes at have opdaget, at den
offentlige sektors svulmende forbrug i mindst lige så høj grad er
præget af producentstyrede kræfter og mekanismer, der skaber

overforbrug og ufrihed til skade for den uorganiserede
almeninteresse." I sin bog "Statskollektivisme og spildproduktion"
kritiserer Bertel Haarder den offentlige sektor for dens strategi om
centralisme og vækst for enhver pris, der til forveksling ligner

kæmpekoncernernes interesser. Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk



politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-
Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere

omgange været minister blandt andet undervisnings- og
forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet
cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og

samfund.
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