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Alltsedan 2004, då råvarupriserna exploderade, är internationella råvarumarknader i fokus för mediernas,
politikernas och allmänhetens uppmärksamhet. Aktuella händelser debatteras och exponeras i tidningar och tv,
och många oroar sig för en nära förestående resursuttömnings förbannelser. Den här boken ger en bred
översikt över råvarumarknaderna i en globaliserad ekonomi, med Kina som ny storspelare. Råvarornas globala
geografi analyseras liksom prisbildning och prisutveckling, råvarubörsernas allt större betydelse, hur
råvarukarteller fungerar, hoten från en snabbt framväxande resursnationalism och tillgängliga instrument för
att trygga den nationella försörjningen m.m.
Boken utgör angelägen läsning för alla som berörs av råvarumarknaderna, såsom producenter och
konsumenter, råvaruhandlare och spekulanter, akademiker i de ekonomiska disciplinerna och de som ansvarar
för utformningen av nationell råvarupolitik. Marian Radetzki är professor i nationalekonomi vid Luleå
tekniska universitet och en internationellt framstående råvaruekonom. Originalets titel: A Handbook of
Primary Commodities in the Global Economy Översättning: Fredrik Linde
Den huvudsakliga fördelen. Priset på guld per troy ounce i dollar. Vi, Andreas Fristedt och Lina Johansson

har 34 års samlad kompetens inom livsmedelsbranschen främst inom kolonial och råvarumarknaden. Guldets
fortsatta uppgång och dollarns fall kommer att bli den mest dramatiska ekonomiska händelse vi kommer att
uppleva i vår livstid, skrev författaren. Priset på guld per troy ounce i dollar. Håll dig uppdaterad om. Håll
dig uppdaterad om. Simris Alg är ett prisbelönat pionjärföretag på Österlen som odlar alger. Aktuell guldkurs
och guldprisets historiska utveckling. Vi tillverkar unika naturliga kosttillskott och livsmedel, och skapar
hälsa och. Under några hektiska dagar begav sig Tradingportalens utsända till Europas. Fördelar med
fondsparande. Simris Alg är ett prisbelönat pionjärföretag på Österlen som odlar alger. Ett nytänkande bolag
med. Vi tillverkar unika naturliga kosttillskott och livsmedel, och skapar hälsa och. Diagram över guldets
prisutveckling. Man brukar säga att fonder kan betraktas som nybörjarens aktier och fördelarna med
fondsparande är många. Fördelar med fondsparande. Håll dig uppdaterad om. Sveriges mest lästa
reportageserie inom trading.

