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Finanskrisen Daniel Hedelund Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er den først samlede fremstilling om
finanskrisen fra 2007 og til idag. Bogen præsenterer teorier om kriser og økonomi fra Karl Marx til Thomas
Piketty og sætter dem i en historisk sammenhæng. Den følger finanskrisen, mens den eskalerer i USA og på

Wall Street og følger krisen over Atlanten til Europa og til den lille åbne økonomi i Danmark. Bogen
præsenterer også en række cases med folk, der har forsøgt at drive forretning under krisen - fra

ejendomsmægleren og smykkesælgeren til Carsten Ree, der tabte sin investering på 800 millioner i
Amagerbanken. Til sidst præsenterer erhvervsmanden Asger Aamund og venstrefløjspolitikeren Preben

Wilhjelm hver sin vurdering af krisen. De er ikke helt enige. Bogens hjemmeside www.lru.dk/finanskrisen
rummer 22 videoer med interviews og svar på spørgsmål om alt fra Keynes til kaos fra en række førende

økonomer, der vurderer krisen.  
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