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Un volum remarcabil, care atrage atentia asupra pericolului reprezentat de actuala
„ideologie” a finantelor si de controlul exercitat de Wall Street asupra politicilor financiare
ale guvernului american, ca si asupra riscurilor pe care le implica acestea pentru o
economie globalizata.
Sase megabanci, „prea mari pentru a da faliment”, domina finantele si economia americana si
influenteaza in buna masura deciziile autoritatilor. Aceste sase banci sint reprezentate simbolic
de cei 13 mari bancheri care s-au intilnit cu presedintele Obama in martie 2009. Incercind sa
explice situatia actuala si sa-i analizeze consecintele, Simon Johnson si James Kwak refac
drumul pe care l-a parcurs sistemul bancar incepind din anii ’80, cu profituri care se multiplica in
anii buni si pierderi compensate pe bani publici in anii slabi. Viitorul se anunta sumbru: autorii
subliniaza pericolul reprezentat de actuala „ideologie” a finantelor si de controlul exercitat de
Wall Street asupra politicilor financiare ale guvernului american, precum si riscurile pe care le
implica acestea pentru o economie globalizata.
Din cuprins:
Thomas Jefferson si aristocratia financiara • Oligarhii celorlalti • Anatomia crizelor de pe pietele
emergente • Barci de salvare insuficiente • Ascensiunea Wall Streetului • Schimbarea sistemului
bancar • „Lacomia este buna” • Finantarea electorala • Legatura dintre Wall Street si Washington
• Ideologia finantelor • Cea mai buna afacere din toate timpurile • Oligarhia americana: sase
banci • Demontarea modelului Wall Street-ului • „Tragerea pe sfoara” a clientului • Prea mari
pentru a exista
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