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Книгата е много интересна, така коментира Аспарух Панов, координатор на Фондация
за свободата „Фридрих Науман" за България и Македония предстоящата премиера на
книгата „В сянката на финансовата криза“. Фондацията е организатор на
представянето на книгата.
Българското й издание ще бъде представено на 9 декември (петък) от 18.00 ч. в зала
„Александър“ на хотел „Радисън“. Книгата ще бъде презентирана от Петер-Андреас
Бохман от Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Светла Костадинова от
Института за пазарна икономика(ИПИ).
Книгата е интересна както за специалистите, така и за обикновените хора, които търсят
да си изградят свое мнение за протичащите сега процеси. Очевидно темите как
функционират банките, международните пазари и валутните транзакции, трябва да са
по-близки на обществото и да се дискутират в обществото.
Занимаващите се с политика трябва да имат по-добро познаване на процесите,
свързани с финансовите процеси, за да можем да се оправяме в бъдеще. За тази цел в
книгата са събрани материали от много известни автори, уточнява Аспарух Панов.
Винаги ще смятам, че свободната, либералната пазарна икономика дава най-добрите
възможности за изход, посочи Аспарух Панов. Според него, преразпределението, което
е символа на лявата политика, не е добро. Либералната и дясна политика, която се
базира на частната инициатива и свободния пазар, има големи предимства. Не трябва
да забравяме, че свободата и в икономиката и в политиката върви с отговорност,
припомня Аспарух Панов.
Всички тези възможности разглеждат и авторите на книгата. Те са дали своя
впечатляващ принос в анализа и предложенията за възможния изход от финансовата
криза, която следва да се използва за структурно-политическо осъзнаване и обрат, се
посочва в представянето на книгата.
Финансовият капан и споровете за начина, по който ще се излезе от него, няма как да
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не сложат отпечатък върху международната политика. Всеизвестен е, макар в момента
трудно да се артикулира, фактът, че финансовите кризи по принцип задълбочават
стари конфликти и създават нови, се посочва в представянето на книгата.

Това всъщност е най-голямата опасност, която има глобални измерения и на която
трябва да се даде реален глобален отговор. Това не означава друго освен с общи и
съгласувани действия не само старите конфликти да не се задълбочават, но и да се
сложат навреме бушоните така, че да не се появяват нови.

Ако има някакъв страх, който в момента броди из света, то това е страхът от рецесия.
Кой ще реши кои от широкоспектърните политически антибиотици да се приложат
срещу вируса на страха и дали изобщо е необходимо да се взимат такива мерки, все още
е неясно.
Със или без рецесия, със или без финансови кризи, е много важно да се види рамката
на международната политика, в която се появи вирусът на икономическия страх.
Важността идва от това, че политиката може да овладее геополитическото напрежение
и да действа като успокоително за финансовите пазари, или обратното - още повече да
изпусне духа от бутилката на несигурността, става ясно от представянето на книгата.

Българското издание на книгата „В сянката на финансовата криза“ от издателската
програма „Световният гамбит“ на издателство СиВасс излиза с подкрепата на Банка
ДСК.
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