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Ud af krisen Kim Paulsen Hent PDF Forlaget skriver: Det er medio 2017 den almindelige opfattelse, at
finanskrisen er et overstået kapitel, krisen er overvundet. Det mener Kim Paulsen imidlertid ikke. Hans bog

Ud af krisen handler herom.
Bogen rummer let tilgængelige analyser af årsagerne til finanskrisen og en vurdering af, hvilke konsekvenser,

den fik for almindelige mennesker i USA, Europa og ikke mindst i Danmark.
Ifølge Kim Paulsen ”lider” økonomien i øjeblikket af en ”underefterspørgsel”, der er et resultat af den

voldsomt voksende ulighed. Ifølge Kim Paulsen er der derfor ét afgørende svar på krisens udfordring. Dette
svar hedder OMFORDELING.

Kim Paulsens forslag om en omfattende omfordeling fra rige kreditorer til forgældede debitorer er normalt
ikke en krise-løsning, der diskuteres seriøst i danske medier, men ifølge Paulsen er en vidtrækkende
omfordeling den afgørende universalnøgle til at låse den fastlåste økonomiske situation op med.

Kim Paulsen er nationaløkonom og har mere end 30 års erfaring fra ministerier, banker og internationale
virksomheder.

Han er specialist i kreditricisi og opfatter sig selv som en whistleblower på vegne af kriseramte danskere.
Kim Paulsens bog udkommer i serien Indsigt og utopi, hvor forlaget i en række udgivelser sætter fokus på

økonomiske, sociale og politiske ideer og korrektiver til den herskende udvikling.
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