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DE ZEVEN DOODZONDEN VAN HET
KAPITALISME
EN EEN PAAR VOORSTELLEN HOE DE VRIJE MARKT DE WERELD
ER WEER BOVENOP TE LATEN HELPEN
HET BOEK
De wereld is in de ergste economische crisis van de afgelopen eeuw gestort. Voortgekomen uit de
Amerikaanse financiële- en vastgoedsector is er inmiddels sprake van een systeemcrisis. Het resultaat
van een nooit eerder geziene graad van redeloosheid, onverantwoordelijkheid en kortetermijndenken
op een wereldwijde schaal. Deze crisis werd veroorzaakt door een van de doodzonden: hebzucht.
Maar ook andere zonden hebben het kapitalisme in hun greep gekregen - sommigen al geruime tijd.
Zonden? Het lijkt toepasselijk om dit woord te gebruiken om de situatie te beschrijven waarin velen
het marktmechanisme transformeerden van een economisch systeem tot een religie - een monetair
fundamentalisme dat alle geledingen van onze samenleving heeft doordrongen. Het karakter van het
kapitalisme is de laatst decennia veranderd. Door sommigen - waaronder schrijver dezes - erkend
voor deugden die economisch efficiënter gebleken zijn dan ieder ander systeem in onze geschiedenis.
Maar nu gekarakteriseerd door zeven doodzonden en een aantal mindere zonden (die zo hier en daar
behoorlijk serieuze vormen aannemen).
Welke zonden? Zal het kapitalisme hieraan ten onder gaan? Of zal het zich aan kunnen passen? Moet
het opnieuw uitgevonden worden? Mike Guillaume probeert antwoorden op deze vragen te geven in
een kort, maar goed gedocumenteerd, goed gefundeerd en tot nadenken stemmend essay dat heen en
weer kaatst van lokale ondernemingen naar macro-economische wetmatigheden, van feiten naar
cijfers, van globale kwesties naar locale consequenties, van hoge ratings naar lage lusten en van Adam
Smith naar de wetten van het wilde westen.

DE SCHRIJVER
Mike Guillaume is medeoprichter en manager van e.com, een in Londen gevestigd bedrijf met een
hoofdkantoor in de USA dat zich toelegt op het beoordelen en benchmarken van jaarverslagen van
(multinationale) ondernemingen, onder wie vele blue chips. Hij heeft vele duizenden jaarverslagen
gereviewd en is sinds 1996 hoofdredacteur van het 'Annual Report on Annual Reports'. Zijn cv
omvat uitgebreide ervaring in zakelijke en management consultancy in een groot aantal
bedrijfstakken. Deze brede ervaring heeft hem een uniek uitgangspunt verschaft om economie en
economieën te observeren.
Mike is afgestudeerd in zowel politicologie als internationale economie en heeft ervaring opgedaan in
financieel management en financiële analyse. Hij is de schrijver van een grote hoeveelheid artikelen
en heeft bijdragen geleverd aan vele publicaties, analyses en conferenties.
Mike heeft in vijfentwintig landen op vier continenten gewoond en gewerkt.
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