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Stephanie Kelton: de grootste economisch
visionair sinds Piketty
De mythe van de staatsschuld verschijnt in april

Stephanie Kelton wordt gezien als de grootste economisch visionair sinds Thomas

Piketty. In haar boek De mythe van de staatsschuld presenteert zij een radicale

nieuwe visie die ons denken over een rechtvaardige en welvarende samenleving

volledig op zijn kop zal zetten. De Nederlandse vertaling verschijnt op 26 april.

In haar boek presenteert Kelton modern monetary theory (MMT), deze theorie stelt dat de

overheid geen gezin met een huishoudboekje is, maar dat zij zonder problemen grote schulden

kan dragen. Grootse en noodzakelijke transities op het gebied van onderwijs, infrastructuur,

zorg en klimaat vragen nu eenmaal om grootscheepse investeringen en overheden moeten het

lef hiervoor tonen.
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Zoals Thomas Piketty ons denken over economische ongelijkheid deed omslaan, zo doet Kelton

dat op het gebied van ons monetaire beleid: structurele begrotingstekorten zijn geen probleem

maar een oplossing.

 

De mythe van de staatsschuld is een provocerend en kraakhelder geschreven manifest voor een

nieuwe economische orde, voor iedereen die in deze onzekere economische tijden op zoek is

naar houvast.

 

Stephanie Kelton is een van de belangrijkste economen van dit moment. Ze is als hoogleraar

verbonden aan Stony Brook University (New York), treedt op als overheidsadviseur – onder

meer van Bernie Sanders tijdens zijn campagne – en is een veelgevraagd spreker. Journalistiek

platform Politico noemde Kelton een van de invloedrijkste stemmen binnen het Amerikaanse

debat.

De mythe van de staatsschuld verschijnt op 26 april 2021 • € 24,99 • paperback • 13,6 x 21,5

cm • 376 blz. • isbn 978 90 263 5526 4 • oorspronkelijke titel The Deficit Myth. Modern

Monetary Theory and the Birth of the People’s Economy  • oorspronkelijke uitgever

PublicAffairs • vertaling Vanja Walsmit • omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt ook als

e-book
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