Om K A P I TA L E N
I DET 21. ÅRHUNDREDE

“En suveræn historisk gennemgang underbygget af imponerende detaljerede
data og analyser (…) Pikettys økonomiske analyse og historiske beviser er
svimlende.”
– The Guardian

Thomas Piketty har sat en helt ny standard for, hvordan vi taler om
økonomisk ulighed. I KAPITALEN I DET 21. ÅRHUNDREDE viser han,
hvordan stigende økonomisk ulighed underminerer de værdier om
demokrati og meritokrati, som vi har bygget vores samfund på. Men
den økonomiske udvikling er ikke naturgiven. Politisk handlekraft
har tidligere begrænset ulighedens negative konsekvenser og kan, argumenterer Piketty, gøre det igen.
KAPITALEN I DET 21. ÅRHUNDREDE er uomgængelig for forståelsen af
nutidens og fremtidens kapitalisme. Eller som den amerikanske økonom og nobelprismodtager Paul Krugman skrev i The New York Times:

”Et værk af historisk dybde med en
rigdom af aldrig før sammenbragte
kendsgerninger.”
– Die Welt

”Man kan roligt regne med, at KAPITALEN I DET 21.

”En fremragende fortælling om rigdom
og fattigdom.”
– Süddeutsche Zeitung

terer ikke alene den stigende koncentration af indkomster

“Et eksplosivt argument.”
– Liberation
“[KAPITALEN I DET 21. ÅRHUNDREDE]
åbner en stor samtale. Måske den vigtigste i dag.”
– Rune Lykkeberg, Politiken

ÅRHUNDREDE (…) vil blive årets vigtigste bog om øko-

nomi – og muligvis årtiets vigtigste. Piketty, nok verdens
førende ekspert i indkomst- og formueulighed, dokumeni hænderne på en lille økonomisk elite. Han argumenterer
også overbevisende for, at vi er på vej tilbage til en ’formuekapitalisme’, hvor økonomiens magtfulde elite ikke
bare karakteriseres af formue, men også af arvet formue,
hvor fødsel betyder mere end hårdt arbejde og talent.”
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“Piketty har skrevet en bog, som ingen
med interesse for et af vores tids afgørende spørgsmål kan tillade sig at ignorere.”
– The New Yorker
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Thomas Piketty er professor i økonomi ved
l’École d’économie de Paris. Han har med
KAPITALEN I DET 21. ÅRHUNDREDE sat
dagsordenen for den globale diskussion om
kapitalisme, ulighed og demokrati.
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