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ΒιβΠιοπόντικας\

Μια νέα λέξη εισήλθε επώδυναστην καθημερινότητά μαςνα μας αιφνιδιάσεις
να μας ξεβολέψει απότη μακαριότητα και τον εφησυχασμό,να φέρει τα πάνω
κάτω:κρίση! Να μιλάμε ωστόσο για σύμπτωμααποκλειστικά οικονομικό η με
προεκτάσειςπολιτικές- κοινωνικές- ηθικές;Ό/π κι αν συμβαίνει, μια συνέπειατης
κρίσης είναι και τα βιβλία που τη διερευνούν,την αναλύουν,την ερμηνεύουν...

ΗΤράπεζα
Πώςη Goldman Sachsκυβερνά τον κόσμο
Πρόκειται για τράπεζα κολοσσό, με παγκόσμια επιρροή, έτσι που
η σχετική φιλολογία να αποτελεί μια προϋπόθεση που δικαιώνει
τον μύθο της. Πρόσφατα κυκλοφόρησε στη γλώσσα μας ένα
σημαντικό βιβλίο από τις εκδόσεις Μεταίχμιο γραμμένο από τον
Marc Roche Γάλλοδημοσιογράφο - ανταποκριτή της εφημερίδας
«LeMonde* στο Σίτι του Λονδίνου, ο οποίοςθεωρείται ειδικός σε
χρηματοοικονομικά θέματα.Το βιβλίο αναφέρεται διεξοδικά στα
σχετικά με την Goldman Sachs.Πρόκειται για μιατράπεζα που
βγήκε δυνατότερη από το πρόσφατο κραχ του 2008 και το βασικό
τηςχαρακτηριστικό είναι η μυστικότητα. Η δραστηριότητάτης,
που κάθε άλλο παρά αγγελική είναι, σχετίζεται και με τις ελληνικές
υποθέσεις,μια και «βοήθησε» τη χώρο μας μέσα από μια σειρά
καλοπληρωμένων «συμβουλών»να κρύψει το χρέος της. To βιβλίο
τιμήθηκε με το γαλλικό Βραβείο ΒιβλίουΟικονομίας 2010.

Τι να κάνουμε
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πράσινη τοποθέτηση απέναντι
στην παγκόσμια κρίση, όπωςαυτή αποτυπώνεταιστο βιβλίο του
Daniel Conn - Bendit, που στη γλώσσα μας κυκλοφορεί απότις
εκδόσεις Κέδρος. Στο «Τινα κάνουμε» οι απαντήσεις είναι σαφείς
και ξεκαθαρισμένες. Πριν από όλα, να αλλάξουμε ζωή, κι αυτό να
γίνει με ριζικό τρόπο. Επικεφαλήςτης Ομάδας των Πρασίνων στο
ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο, ο Daniel Cohn - Bendit προτείνει τον
μετασχηματισμό του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης.
Ως βασική προϋπόθεση προτάσσειτο να τεθεί υπόπεριορισμό
η ανεξέλεγκτη οικονομική γιγάντωση. Ως λύση στο αδιέξοδο οι
Πράσινοι, μεταξύ άλλων,προτείνουν το σύστημα αναδιανομής
του πλούτου και αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ορίζουμε την
ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα βιβλίο όπου παρατίθενται οι βασικότερες
αρχές αυτού που 0α ονομάζαμε πολιτική οικολογία.

Η οικονομία της κρίσης
Μάθημα εκτάκτου ανάγκης
για το μέλλον του χρήματος
Τον Νουριέλ Ρουμπινίτον έκανε διάσημο η κρίση, και πιο συγκεκριμένα
η επιτυχήςτου πρόβλεψη το 2006για την κατάρρευση
του χρηματοπιστωτικού συστήματοςπου ακολούθησε δυο χρόνια
αργότερα.Το σημαντικό αυτό βιβλίο που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις Πατάκη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Νουριέλ
Ρουμπινί με τον οικονομικό και ιστορικό αρθρογράφο του «New
YorkTimes Magazine» Στίβεν Μιμ. Βασική τους θέση είναι ότι οι
κρίσεις που καταγράφονται στις οικονομικές ιστορίες, πάρα το
γεγονός ότι έχουν συμβεί σε χώρες διαμετρικά αντίθετες μεταξύ
τους, παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με τη σημερινή κρίση
του παγκόσμιου συστήματος οικονομικής διαχείρισης.To συμπέρασμα
που εξάγεται είναι ότι οι κρίσεις δεν επιδέχονται για κανέναν
λόγο... μεταφυσικές ερμηνείες, αλλά είναι και προβλέψιμες
και αντιμετωπίζονται ή αποτρέπονται με τις κατάλληλες πολιτικές.

www.clipnews.gr

Παράθυρο στην κρίση
Οι παράξενοι ελκυστές
και η πράσινη οικονομία

MARC
ROCHE

παράθυρο
κρίση
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Ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος υπήρξε, εκτόςτων άλλων, ο πρώτος
διευθυντήςτης Greenpeaceστην Ελλάδα,και η βιώσιμη λύση που
προτείνει στην ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγισή του για την κρίση
στη χώρο μας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Πολύ
σωστά επισημαίνει ότιτο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας
και κοινωνίας δεν είναι τα spreads,το ΔΝΤ,αλλά ο ανέμελος και
αντιπαραγωγικός τρόπος ζωής ολόκληρου του έθνους απότη
μεταπολίτευση και δώθε. Ενόςέθνους που ζούσε με δανεικά λεφτά
και επιδοτήσεις καλλιεργώντας μια καταστροφική νοοτροπία.
Πριν από όλα θεωρεί πωςπρέπεινα ειπωθεί και να κατανοηθεί
αυτή η μεγάλη αλήθεια. Ο συγγραφέας αναφέρεται εκτενώς και
στις διεθνείς εξελίξεις, στον ρόλο των τραπεζών, στην ηθική των
επιχειρήσεων,στην κυριαρχία της Κίναςστις αγορές, στην τρίτη
β to μηχανική επανάσταση, ενώ εξειδικεύει τις προτάσεις του σε
τομείς όπωςτα έξυπνα δίκτυα, οι τράπεζες αντισταθμιστικής διόρθωσης,
η νέα γεωργία,κ.ά.
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Φυγόκεντροι καιροί - Η παγκόσμια
οικονομική κρίση 2007,2008,2009...
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Από τις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το επίσης ενδιαφέρον
βιβλίο του ΣταύρουΤομπάζου. Η βασική θέση που επιχειρεί να
αναδείξει το βιβλίο είναι ότι η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος
δεν είναι παρά μια από τις διαστάσεις της παγκόσμιας
κρίσης (2007,2008,2009...)και μάλιστα η πιο έκδηλη και Spa η-nto
επιφανειακή και η πιο ελέγξιμη. Η κρίση που μαστίζει την παγκόσμια
οικονομία είναι η κρίση των σχημάτων αναπαραγωγής του
κεφαλαίου που καθιερώθηκαν τη δεκαετία του 1980,είναι δηλαδή
η κρίση του ύστερου, ακραίου, παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού.
Πέρα από τις άμεσες κοινωνικές της επιπτώσεις,μεγεθύνει
τον οικολογικό κίνδυνο και διαβρώνει ακόμη περισσότερο ό,τι
απέμεινε απότις άλλοτε «αυτονόητες» αξίες της πολιτικής νεωτερικότητας.

,ΙΙΑΦΘΟΡΑΣ
Μικρός οδηγός πολιτικής διαφθοράς
Ο Brice OeTours, συγγραφέαςτου πονήματοςπου κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Κέδρος, αντιμετωπίζει τη διαφθορά σαν ένα
εγγενές πρόβλημα της εξουσίας, σαν ένα σύμπτωμα της άσκησης
των πολιτειακών δραστηριοτήτων. Επιστρατεύονταςτον χιουμοριστικό
λόγο, σαν να θέλει να ξορκίσει το κακό, καταγράφει όλη
την τραγελαφική καιέκνομη διαδικασία διαφθοράςτων ανθρώπων
που έρχονται αντιμέτωποι με την ίδια τουςτην συνείδηση: Να
διαφθαρώ μέσα σε ένα σύστημα που εν πολλοίςσυγκαλύπτει τη
διαφθορά σαν ένα μέσο διατήρησηςτης εξουσίας ή να κρατήσω
άκαμπτη στάση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύω κι από πάνω λόγω
αθωότητας;... Φυσικά, οι περισσότεροι διαλέγουν τον ένδοξο,
αποδοτικό και ασφαλή δρόμο της διαφθοράς... Αυτό το βιβλίο
αποτελεί έναν συνοπτικό, ωστόσο πλήρη και χαριτωμένο οδηγό
για τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί κανείς
να υπηρετήσει το καθ'όλα αξιοσέβαστο καθεστώς της πολιτικής
διαφθοράς!

