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περισσότερους οικονομικούς

αναλυτές, ο Ρουμπινί

δεν αντιμετωπίζει τις οικονομικές

καταστροφές ως

απρόβλεπτα γεγονότα που συμβαίνουν μια φορά χωρίς
να έχουν ξεκάθαρη αιτία. Δεκαετίες προσεκτικής
έρευνας σ' όλο τον κόσμο του επέτρεψαν να
συνειδητοποιήσει

πως είναι πιθανές και προβλέψιμες.

Οπλισμένος με ένα αντισυμβατικό μείγμα ιστορικής
ανάλυσης και παγκόσμιων οικονομικών, ο Ρουμπινί
ανάγκασε πολιτικούς, επενδυτές και παρατηρητές της
αγοράς να αντιμετωπίσουν
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αλήθεια: τα χρηματοοικονομικά

συστήματα είναι
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δεκαετίες έχουμε γίνει μάρτυρες παρόμοιων κρίσεων
σε χώρες τόσο διαφορετικές
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εξηγούν πώς μπορεί n παγκόσμια οικονομία να βγει από το χάος
και επενδυτές

ολοένα και περισσότερο πως δεν έχουν πια την πολυτέλεια να θεωρούν τις κρίσεις
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συμβούλων σε χρηματοοικονομικά
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Ο Στίβεν Μιμ γράφει για οικονομικά και ιστορικά θέματα στο New York Times Magazine, στην
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Icrtopias στο Πανεπιστήμιο
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