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BESKRIVNING

2008 var hela det finansiella systemet en hårsmån från total kollaps. Snart tio år senare är väl faran över?
Eller? I sin nya bok visar den flerfaldigt prisbelönade ekonomijournalisten Andreas Cervenka varför
världsekonomin på många sätt är ännu mer sårbar idag. Han förklarar varför västvärlden plågas av kroniskt
låg tillväxt, historiska minusräntor, nya bubblor och framväxande populism. Och han skildrar hur precis
det som hänt i vår omvärld snart kan drabba Sverige.Vad gör en bank? är boken för dig som trodde att
faran i världsekonomin var över och att Sverige var vaccinerat mot en ny stor finanskrasch. Det handlar
om ett problem inbyggt i ekonomins innersta kärna. Allt börjar med en enkel fråga: vad gör egentligen en
bank?Andreas Cervenka (född 1974) är journalist, verksam på Svenska Dagbladet. Han är flerfaldigt
prisbelönt, senast för granskningen av SCA-skandalen som tilldelades Stora Journalistpriset
2015."Cervenka är en unikt begåvad ekonomijournalist som skriver flytande, glasklart och ofta med en
bitande, syrlig humor."Jens Liljestrand, Expressen"Det är tur att det fortfarande finns äkta murvlar som
herr Cervenka. De flesta med hans intressen brukar ägna sig åt att kladda med finanspapper eller skriva
propaganda. Istället noterar, genomskådar och kritiserar Cervenka på ett roande oroande sätt vad de flesta
av oss bara accepterar när dessa experter med myndig stämma och komplicerade ord förklarar att Titanic är
osänkbar."Fredrik Virtanen, Aftonbladets ledarsida"Vem hade trott att jag skulle ligga och sträckläsa en
bok om finansbranschen till långt efter midnatt? Men författaren skriver så briljant, kvickt och pedagogiskt
att jag bara vände blad efter blad, ungefär som om jag läste en thriller. Trodde ni att vi är räddade nu efter
finanskraschen 2008? Icke. Cervenka förklarar varför världsekonomin är ännu mer sårbar i dag och varnar
för att vi kan komma att bevittna världshistoriens kanske farligaste bubbla."Ingalill Mosander,
Aftonbladet"En riktigt intressant och pedagogisk bok om det spektakulära läget i världsekonomin just nu
... Boken är utan tvekan mycket välskriven och klart folkbildande, jag lärde mig massor under läsningen ...
Varning: Man kan få ont i magen av att förstå hur bräckligt uppbyggd den finansiella världen är. Läsningen
kan sluta med att du drabbas av en akut vilja att sälja alla fonder och aktier och stoppa pengarna i
madrassen."Johan Såthe, Resumé
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
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Köp Vad gör en bank?. 2008 var hela det finansiella systemet en hårsmån från total kollaps. Snart tio år
senare är väl faran över? Eller ...

Som bok är Andreas Cervenkas "Vad gör en bank" ett fuskverk | SVT Nyheter

Ladda ner Vad gör en bank? som E-bok till din mobil 100% gratis i 14 dagar!

Vad gör en bank? - Natur & Kultur - nok.se

BOKRECENSION: VAD GÖR EN BANK? En av de bättre böcker jag läst det senaste året är utan tvekan
Andreas Cervenkas "Vad gör en bank?". Nu är det ju ingen nyhet



3

VAD GÖR EN BANK?

https://www.bo-fi.club/?p=VAD%20G%C3%96R%20EN%20BANK?&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VAD%20G%C3%96R%20EN%20BANK?&ln=se

	Vad gör en bank? PDF E-BOK
	Andreas Cervenka
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	VAD GÖR EN BANK?



