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Introduktion til Thomas Pikettys Kapitalen I det 21. århundrede Jesper Roine Hent PDF Den franske økonom
Thomas Pikettys næsten 700 sider lange bog om kapitalen i det 21. århundrede har på uhørt kort tid fået et
sjældent gennemslag i samfundsdebatten over hele verden, og nobelpristageren i økonomi Paul Krugman har

kaldt bogen ”den vigtigste bog om økonomi i dette årti”.

Har man ikke mod på at læse Thomas Pikettys mursten af en bog, eller ønsker man en velskrevet, overskuelig
og sammenfattende bog, der kan hjælpe Pikettys pointer på vej, tilbyder svenske Jesper Roines lille bog en

solid og kortfattet indføring i Pikettys forskning, argumentation og praktiske politiske forslag.

Bogen giver svar på en lang række spørgsmål, som f.eks. hvorfor Pikettys forskning fået så stor
opmærksomhed, hvilke synspunkter han forfægter og hvilket empirisk materiale hans analyser bygger på.
Desuden dykker Roine ned i, hvilken relevans Pikettys resultater har i en nordisk kontekst og hvilke

konsekvenser disse resultater kan få.
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