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Det frie valg Milton og Rose Friedman Hent PDF Milton Friedman er en af det tyvende århundredes vigtigste
økonomer og har især bidraget til udviklingen af monetær teori i det 20. århundrede. Men Friedman har også
store pædagogiske evner til at forklare økonomien praktisk og vise betydningen af frie valg i samfundet.

Uden borgernes frie valg stivner samfundet til skade for hele befolkningen.

Samtidig er Friedman pragmatisk og har mange praktiske forslag til, hvordan det frie valg kan kombineres
med ønsker om en vis overordnet statslig regulering.

Bogen udkom på dansk i 1981, hvor staten var mindre end i dag, og genoptrykkes her på dansk for første
gang.

Milton Friedman (1912-2006) er uddannet i økonomi på amerikanske universiteter og var i mange år
professor på Chicago School of Economics. Siden 1940'erne en af verdens betydeligste økonomer. Han

modtog nobelprisen i 1976.
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